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Wstęp

Polityka przestrzenna staje się coraz istotniejszym elementem zarządzania rozwojem. Pozwala na efek-
tywne wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, przez kreowanie warunków dla wzrostu społeczno-go-
spodarczego w połączeniu z ochroną dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Dlatego zagadnienia polityki 
przestrzennej stają się coraz aktywniejszym polem działań i współpracy w Unii Europejskiej. Traktat z Liz-
bony, ustanawiając nowe zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, wprowadza między innymi pojęcie 
„spójności terytorialnej” jako instrumentu wspierania rozwoju Unii. Właściwe wykorzystanie tego nowe-
go instrumentu może mieć strategiczne znaczenie dla Polski. Potencjalne możliwości koordynacji polityk 
sektorowych w przestrzeni mogą pogodzić cele dynamizacji wzrostu, zakładane w Strategii Lizbońskiej, 
z ideą solidaryzmu i równości szans.

Polityka przestrzenna może być skuteczna, gdy będzie uwzględniać wszystkie złożone czynniki i procesy 
przemian cywilizacyjnych. Zwiększona presja inwestycyjna w Polsce i wynikający z niej wzrost zapotrzebo-
wania na tereny wymagają aktywnych działań, opartych na dobrym rozeznaniu stanu zagospodarowania 
przestrzennego poszczególnych obszarów kraju oraz uwarunkowań i możliwości ich rozwoju. Dynamiza-
cja rozwoju odbywać się może głównie przez lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych 
oraz atutów wynikających z cech terytorialnych, jak położenie, powiązania, zasoby naturalne i kulturowe. 
Te ostatnie mogą być podstawą zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności w wymiarze gospodarczym, 
przekształceń modelu zachowań społecznych, a także tworzenia nowego typu miejsc pracy. Warunkiem 
jest jednak stosowanie właściwych instrumentów zarządzania rozwojem terytorialnym, w tym zintegro-
wanego planowania rozwoju.

Przedmiotem konferencji jest dyskusja nad wyzwaniami stojącymi przed polityką przestrzenną Polski 
w świetle wniosków z „Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju”, przyjętym przez Sejm 
11 kwietnia 2008 r. Dyskusja nad kierunkami polityki przestrzennej będzie też ważnym wkładem dla prze-
biegu prowadzonych przez obecny rząd prac nad systemową reformą procesu inwestycyjnego i planowa-
nia przestrzennego. Może ona dopomóc, aby polski system gospodarowania przestrzenią był nowoczesny, 
sprawny i przyjazny dla obywateli. Jednocześnie ma w pełni wywiązywać się ze swego głównego zadania 
– koordynacji interesów i działań różnych podmiotów w przestrzeni oraz zapewnienia możliwości ich 
sprawnej realizacji dla dobra całego społeczeństwa. 

Warszawa, 24 czerwca 2008 r.  Zbigniew Rynasiewicz
przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury
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Olgierd Dziekoński
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Rozwój zintegrowany jako paradygmat 
polskiej polityki przestrzennej

Skrót wystąpienia

Podstawowym wyzwaniem dla Polski, zgodnie z celami polityki europejskiej, jest harmonizowanie roz-
woju społecznego, gospodarczego oraz terytorialnego w formule zintegrowanego rozwoju. Ta formuła jest 
wyraźnie dostrzegana w Karcie Lipskiej, gdzie ministrowie odpowiedzialni za rozwój miejski, w maju 
2007 r. zgodnie oświadczyli: Coraz bardziej potrzebujemy zintegrowanych strategii i skoordynowanego dzia-
łania wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w proces rozwoju miast, które sięgają poza granice poje-
dynczych miast i wspólnot lokalnych (gmin). Wszystkie szczeble rządowe, począwszy od lokalnych, regional-
nych, krajowych, kończąc na szczeblu europejskim, ponoszą własną odpowiedzialność za przyszłość naszych 
miast. Musimy poprawić koordynację różnych obszarów polityk sektorowych oraz rozwinąć nowe poczucie 
odpowiedzialności za politykę zintegrowanego rozwoju miast. Wszystkim, którzy pracują nad realizacją 
celów dotyczących zrównoważonego miasta, musimy zapewnić zdobycie koniecznych i ponadzawodowych 
kompetencji oraz wiedzy.

Konieczne jest budowanie świadomości potrzeby integracji poszczególnych sektorowych polityk roz-
wojowych oraz polityk poszczególnych szczebli administracji publicznej, zwłaszcza szczebli samorządo-
wych. Potrzeba integracji musi mieć wymiar praktyki uczestników i znaleźć odpowiednik w przepisach 
prawnych. Praktyka jest tak samo ważna jak odpowiednie ramy prawne, które pozwalają taką politykę 
realizować w sposób skuteczny.
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Olgierd Dziekoński

Jeżeli mówimy o rozwoju zintegrowanym, to trzeba określić cel polskiej polityki przestrzennej. Celem 
polskiej polityki ma być rozwój zrównoważony, wsparcie obszarów metropolitarnych, utrzymanie poli-
centrycznej sieci miast, utrzymanie terenów otwartych, krajobrazu zieleni, wzmocnienie obszarów Natura 
2000, utrzymanie wartości kulturowej i krajobrazowej wsi polskiej, jako obszarów – w pewnym sensie 
– dziedzictwa kulturowego i narodowego, oraz inspirowanie rozwoju nowoczesnych technik i techno-
logii, a także miejsc pracy. Wówczas okazuje się, że polska polityka przestrzenna musi odpowiedzieć na 
wyzwanie konkurencyjnej przestrzeni europejskiej zarówno przez system planowania przestrzennego, jak 
i system praktyki planowania przestrzennego, zagospodarowania przestrzennego.

Naturalne tendencje sektorów do rozwiązywania problemów w sposób właściwy dla paradygmatu sek-
torowego muszą być przełożone na formułę debaty – obywatelskiej dyskusji, która pozwala na integrację 
polityk sektorowych. Płaszczyzną dla obywatelskiej dyskusji jest system planowania i zagospodarowania 
przestrzennego. System planowania pozwala ujawnić rozliczne interesy, często sprzeczne. W trakcie pub-
licznej, profesjonalnej dyskusji pozwala jednak także znaleźć pole kompromisu zachowującego zarów-
no wartości środowiska naturalnego, kulturowego, jak i wprowadzającego niezbędne rozwiązania tech-
nologiczne w gospodarce przestrzennej. Po to, aby rozwój zintegrowany wykorzystał synergię istniejącą 
w poszczególnych działaniach sektorowych i mógł uzyskać dobre rozwiązanie finalne, konieczne jest pro-
wadzenie procesu planowania, w którym poszczególne sektory i poszczególne poziomy samorządu tery-
torialnego mogą ze sobą współpracować.

A zatem kwestie rozwoju zintegrowanego musimy widzieć w ujęciu problematyk sektorowych, które 
powinny być harmonizowane w odpowiednim zakresie na poszczególnych płaszczyznach oddziaływania 
samorządowego i rządowego – w momencie, w którym mówimy o „Koncepcji przestrzennego zagospoda-
rowania kraju”. Konieczne jest także zapewnienie pewnej wymiany informacji, pewnej interakcji między 
płaszczyznami oddziaływania samorządu terytorialnego i rządu.

Rozwój zintegrowany jako paradygmat polskiej polityki przestrzennej musi być traktowany jako pewne 
zobowiązanie polityczne zarówno po stronie rządu centralnego, jak i po stronie instytucji samorządu tery-
torialnego oraz instytucji społeczeństwa obywatelskiego. W rozwoju zintegrowanym trzeba widzieć udział 
organizacji społecznych, organizacji zawodowych i środowisk gospodarczych, środowisk przedsiębiorców.

Można by powiedzieć, że tak dostrzegany mechanizm zintegrowanego planowania przestrzennego jest 
utopijny, ponieważ taki proces planowania nigdy nie dobiegnie końca. Jeżeli jednak potraktujemy proces pla-
nowania i zagospodarowania przestrzennego jako proces cykliczny, regularnie realizowany w perspektywie 
siedmioletniej, właściwej dla Unii Europejskiej, bądź też innej, to jest to rozwiązanie racjonalne. Mechanizm 
przedstawiania i wypracowywania rozwiązań, wprowadzenie publicznej debaty na ich temat w określonej 
perspektywie czasowej i powiązania tych rozwiązań z mechanizmem alokacji środków finansowych, pozwo-
lą na uzyskanie planu działania zgodnego z określonymi zasadami rozwoju przestrzennego. Później mecha-
nizm monitorowania zmian umożliwi przejście do kolejnego cyklu analizy i rekomendacji dla planowania.
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Dr Ewelina Szczech-Pietkiewicz
Szkoła Główna Handlowa

Regulacje i rekomendacje ponadnarodowe 
w zakresie polityki przestrzennej

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie aktów prawnych stanowionych na poziomie wspólnotowym, 
określających tło regulacyjne dla polityki przestrzennej realizowanej na poziomie narodowym w Polsce. 
Omówione zostaną najistotniejsze dokumenty, których zapisy tworzą ramy dla wdrażanych w Polsce roz-
wiązań w zakresie zagospodarowania przestrzennego, opracowywanych przez Unię Europejską, takie jak: 
Traktat z Lizbony, Karta Lipska i Agenda Terytorialna oraz dyrektywa ustanawiająca infrastrukturę infor-
macji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) oraz Konwencja Krajobrazowa – dokument 
Rady Europy. 

Traktat z Lizbony 

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europej-
ską został podpisany w Lizbonie 13 grudnia 2007 r. Obecnie jest on w trakcie ratyfikacji. Zakładając jego 
przyjęcie przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, wprowadzi on istotne zmiany w funk-
cjonowaniu UE. Z punktu widzenia polityki zagospodarowania przestrzennego szczególne znaczenie ma 
uzupełnienie przez Traktat lizboński polityki spójności o trzeci – terytorialny wymiar. 



10

Ewelina Szczech-Pietkiewicz

W rozdziale dotyczącym polityki spójności Traktat lizboński stwierdza, iż w celu wspierania harmonij-
nego rozwoju całej Unii rozwija ona i prowadzi działania służące wzmocnieniu jej spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej. Szczególny nacisk w ramach polityki spójności położony jest na obszary wiejskie, 
obszary podlegające przemianom przemysłowym i regiony, które cierpią na skutek poważnych i trwałych 
niekorzystnych warunków przyrodniczych lub demograficznych, takich jak najbardziej na północ wysu-
nięte regiony o bardzo niskiej gęstości zaludnienia oraz regiony wyspiarskie, transgraniczne i górskie. 

Wejście w życie Traktatu lizbońskiego oznaczać będzie, że polityka w zakresie integracji terytorialnej 
stanie się częścią aquis communautaire Unii Europejskiej. Zgodnie z Traktatem terytorialny wymiar poli-
tyki spójności należeć będzie do kompetencji dzielonych1. Zatem zarówno Komisja Europejska, jak i pań-
stwa członkowskie będą zobowiązane do wdrażania działań mających na celu spójność terytorialną. Unia 
Europejska będzie zobowiązana do określenia zakresu kompetencji wspólnotowych i krajowych, dotyczą-
cych wymiaru terytorialnego polityki spójności. 

Wskazanie polityki spójności, wraz z jej wymiarem terytorialnym, jako obszaru kompetencji dzielonych 
oznacza konieczność wdrożenia na poziomie krajowym polityki mającej na celu wyrównanie stanu zago-
spodarowania przestrzennego krajów członkowskich, zgodnej z celami polityki spójności UE oraz z kra-
jowymi uwarunkowaniami. Termin wejścia w życie Traktatu lizbońskiego (1 stycznia 2009 r. lub zależny 
od terminu ratyfikacji Traktatu przez wszystkie kraje członkowskie) wyznacza ramy czasowe opracowania 
polityki przestrzennej uwzględniającej cel spójności terytorialnej na szczeblu krajowym. 

Agenda Terytorialna Unii Europejskiej 

Na nieformalnym Spotkaniu Ministrów Państw Członkowskich Unii Europejskiej ds. Spójności Terytorial-
nej i Rozwoju Miast, które odbyło się w dniach 24 i 25 maja 2007 r. w Lipsku przyjęto dokument pod nazwą 
„Agenda Terytorialna Unii Europejskiej”. Agenda Terytorialna stanowi rezultat współpracy w gronie mini-
strów odpowiedzialnych za spójność terytorialną i politykę miejską. Na nieformalnych spotkaniu w Rotter-
damie w 2004 r. przyjęli oni założenia polityki rozwoju terytorialnego, a następnie w Luksemburgu w 2005 r. 
priorytety rozwoju terytorialnego i raport ekspertów „Stan terytorialny i perspektywy Unii Europejskiej”. 

Rozwój terytorialny powinien uwzględnić potencjał lokalny, regionalny i krajowy oraz charakteryzować 
się strategicznym, zintegrowanym podejściem. Z drugiej strony, polityki miejskie i polityki rozwoju po-
winny uwzględniać uwarunkowania krajowe i europejskie. Agenda Terytorialna podkreśla, iż polityki te 
tworzone są w wyraźnym kontekście wspólnotowym. 

Agenda wyznacza główne nurty rozwoju w ramach trzeciego, terytorialnego wymiaru polityki spójno-
ści. Dokument nie ma charaktery obligatoryjnego, ale wyznacza ramy dla terytorialnego rozwoju państw 

1 Protokół nr 28 w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Traktatu z Lizbony. 
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członkowskich Unii Europejskiej. Agenda Terytorialna stanowi zatem polityczne ramy działań współpracy 
państw członkowskich. 

Celem Agendy jest trwały wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy, oraz społeczny i ekologiczny 
zrównoważony rozwój, którego narzędziem będzie wzmocnienie spójności terytorialnej Europy. Ma tak-
że wspierać policentryczny rozwój terytorialny UE, w celu lepszego wykorzystania dostępnych zasobów 
w europejskich regionach. Nacisk kładziony jest na integrację terytorialną obszarów zamieszkanych. 

Agenda Terytorialna podkreśla, że spójność terytorialna osiągnięta powinna być przez współpracę 
wszystkich podmiotów zainteresowanych rozwojem: sektora prywatnego, środowiska naukowego, sektora 
publicznego (w szczególności władze lokalne i regionalne), organizacji pozarządowych oraz poszczegól-
nych sektorów. 

Agenda Terytorialna identyfikuje główne wyzwania w zakresie terytorialnym wymiaru polityki spójno-
ści. Są nimi: 
−	 regionalnie zróżnicowany wpływ zmian klimatycznych na terytorium UE i państw sąsiadujących, 

w szczególności w kontekście zrównoważonego rozwoju, 
−	 rosnące ceny energii, nieefektywne użytkowanie energii oraz zróżnicowane terytorialnie możliwości 

korzystania z nowych form dostaw energii, 
−	 ulegające przyśpieszeniu włączanie się naszych regionów, w tym obszarów transgranicznych, do glo-

balnej konkurencji gospodarczej, przy jednoczesnym zwiększaniu się wzajemnych zależności państw 
i regionów na świecie, 

−	 wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na spójność ekonomiczną, społeczną i terytorialną, zwłaszcza 
w kontekście integracji infrastruktury transportowej i energetycznej Europy Wschodniej oraz no-
wych państw członkowskich i ich regionów, 

−	 nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych i kulturowych oraz utrata różnorodności biologicznej, 
w szczególności przez niekontrolowany rozrost obszarów miejskich, podczas gdy obszary peryferyj-
ne borykają się z problemem wyludniania, 

−	 skutki terytorialne zmian demograficznych (w szczególności starzenia się ludności), jak również mi-
gracji pomiędzy rynkami pracy i wewnątrz nich, dla zapewnienia podstawowych usług użyteczności 
publicznej, a także dla rynku mieszkaniowego, rozwoju struktury osadnictwa oraz wspólnego życia 
obywateli w naszych miastach i regionach. 

Agenda Terytorialna wskazuje następujące priorytety dla terytorialnego wymiaru polityki spójności: 
1. Wzmocnienie policentrycznego rozwoju oraz innowacji poprzez tworzenie sieci współpracy regio-

nów miejskich i miast: miasta powinny tworzyć system policentryczny, który daje możliwość uzy-
skania korzyści skali i tworzy wartość dodaną, zwłaszcza w stosunku do obszarów peryferyjnych 
i wiejskich wokół miast. Sieci współpracy natomiast tworzą infrastrukturę niezbędną do uzyskiwania 
korzyści z współpracy regionalnej i między miastami na poziomie wspólnotowym. 
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2. Nowe formy partnerstwa i zarządzania terytorialnego pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi: 
formy te powinny uwzględniać zarówno szczebel regionalny, jak i lokalny oraz zarówno sektor pry-
watny, jak i publiczny. Takie zarządzanie przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności regionów oraz 
stworzy warunki zachęcające dla inwestorów. Agenda podkreśla także konieczność zaangażowania 
podmiotów zarówno ze sfery publicznej, jak i prywatnej w tworzenie polityki spójności w wymiarze 
terytorialnym. Celem jest stworzenie możliwości dla wykorzystania innowacyjnego potencjału eko-
nomicznego na rzecz rozwoju, opierając sie przy tym na doświadczeniach wynikających z partnerów 
oraz na politycznej współpracy z zakresu działań regionalnych, w tym transgranicznych. 

3. Tworzenie regionalnych klastrów konkurencyjności i innowacji: podkreśla się pozytywny wpływ 
specjalizacji na podnoszenie atrakcyjności regionów, jak i ogólnie na ich poziom konkurencyjności. 

4. Wzmacnianie i rozbudowa sieci transeuropejskich: zintegrowany rozwój multimodalnych systemów 
transportu (w transporcie osobowym i towarowym) jest warunkiem koniecznym do uzyskania roz-
woju gospodarczego, głównie poprzez mobilność, ale także przyczyniając się do poprawy działania 
środowiska miejskiego. Priorytetem tym objęte jest także zapewnianie dostępu do informacji i tech-
nologii komunikacyjnych i efektywne ich wykorzystanie, m.in. przez łączenie infrastruktury (np. 
łączenie sieci szerokopasmowych w nowych programach dotyczących transportu i łączności). 

5. Transeuropejskie zarządzanie ryzykiem, z uwzględnieniem efektów zmian klimatycznych: w myśl 
Agendy Terytorialnej obejmuje ono zintegrowane podejścia i strategie mające na celu zapobieganie 
skutkom klęsk żywiołowych, obniżenie i łagodzenie skutków emisji gazów cieplarnianych, a także 
dostosowanie do zmian klimatycznych. 

6. Wzmocnienie struktur ekologicznych i zasobów kulturowych jako wartości dodanej dla rozwoju: 
rozwój terytorialny powinien uwzględniać struktury ekologiczne, zasoby dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego, walory architektoniczne i środowiska zbudowanego w ogóle. Te wszystkie czynniki 
powinny tworzyć podstawy rozwojowe w kontekście uwarunkować i potencjału regionów. 

Wymienione wyżej priorytety terytorialne powinny zostać włączone nie tylko do debat politycznych, ale 
także do procesów decyzyjnych. W tym celu przyjęto następujący plan działania na lata 2007–2011: 
−	 Na szczeblu instytucji europejskich: uwzględnianie wymiaru terytorialnego Unii Europejskiej w kolej-

nych raportach w sprawie Spójności Społecznej i Ekonomicznej oraz wdrażanie priorytetów Agendy Te-
rytorialnej w działaniach Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, Komisji Spójności 
Terytorialnej przy Komitecie Regionów oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. 

−	 W zakresie współpracy pomiędzy Komisją Europejską a państwami członkowskimi zalecany jest 
dialog między państwami i władzami regionalnymi a Komisją Europejską w dziedzinie rozwoju 
terytorialnego. Ponadto Agenda Terytorialna zachęca do uwzględnienia wpływu ustawodawstwa 
europejskiego na zrównoważony rozwój miast oraz rozwój terytorialny i planowanie przestrzenne 
i stosowanie metod poprawy koordynacji unijnych polityk i inicjatyw dotyczących kwestii polityki 
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terytorialnej. Istotna rekomendacja Agendy Terytorialnej dotyczy opracowania wskaźników opera-
cyjnych dla celów regularnej sprawozdawczości dotyczącej zagadnień polityki terytorialnej, w ra-
mach programu EPSON. Pozwoli to na regularny monitoring postępów w zakresie polityki teryto-
rialnej i ewentualne właściwe reagowanie na pojawiające się zagrożenia. 

−	 Na szczeblu narodowym Agenda gwarantuje – poprzez zobowiązanie ministrów – włączenie poli-
tycznych priorytetów Agendy Terytorialnej, a także terytorialnych aspektów Strategicznych Wytycz-
nych Wspólnoty w zakresie Polityki Spójności na lata 2007–2013 do polityk na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym. Ministrowie zobowiązali się także do zaangażowania w procesy decyzyjne, 
mające na celu opracowanie istotnych z punktu widzenia wymiaru terytorialnego polityk, prioryte-
tów oraz działanie zmierzające do ich realizacji. Na szczeblu ministrów utrzymane zostaną niefor-
malne struktury współpracy. 

Dalsza współpraca kontynuowana będzie z udziałem sieci powiązanych ze sobą punktów kontaktowych 
ds. spójności terytorialnej. Działania na najbliższe lata obejmą następujące kroki: 
−	 debata na temat procesu lizbońskiego po roku 2010, 
−	 przegląd śródokresowy Polityki Spójności w 2010 r., 
−	 przegląd śródokresowy Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich UE w 2010 r., 
−	 rewizja Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE w 2011 r., 
−	 bieżąca debata na temat możliwości realizacji rekomendacji wynikających z Zielonej Księgi w spra-

wie Polityki Morskiej, 
−	 bieżąca debata w sprawie Siódmego Programu Działań na rzecz Środowiska, 
−	 debata na temat Polityki Transportowej po roku 2010, 
−	 bieżąca debata na temat Polityki Badań i Innowacji, 
−	 bieżąca debata na temat Polityki Sąsiedztwa. 

Wraz z Agendą Terytorialną na nieformalnym Spotkaniu Ministrów Państw Członkowskich UE ds. 
Spójności Terytorialnej i Rozwoju Miast, w dniach 24–25 maja 2007 r. przyjęto Kartę Lipską nt. zrówno-
ważonych miast europejskich. 

Karta Lipska nt. zrównoważonych miast europejskich

Karta Lipska bierze pod uwagę wszystkie wymiary rozwoju zrównoważonego, tj. wzrost gospodarczy, 
równowagę społeczną, ochronę środowiska, kulturę i zdrowie oraz skuteczność instytucji w państwach 
członkowskich, na rzecz tworzenia polityki zintegrowanego rozwoju miast. Szanse na jej powstanie tworzą 
takie cechy miast europejskich, jak wartości kulturowe i architektoniczne, inkluzja społeczna i potencjał 
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rozwoju gospodarczego. Daje to możliwości dla tworzenia centrów wiedzy i innowacji. Zagrożenia zaś 
to problemy demograficzne, wykluczenie społeczne, problemy na rynku mieszkaniowym. Wykorzystanie 
tych szans, przy jednoczesnym zahamowaniu zagrożeń spowoduje, że miasta staną się motorami postępu. 

W Karcie Lipskiej sformułowano konieczność dwóch podstawowych działań, opisanych poniżej. 
1. Wykorzystanie zintegrowanego podejścia do rozwoju miast: polega na zintegrowaniu działań z za-

kresu polityki miejskiej pod względem przestrzeni, przedmiotu działania i czasu. Rekomendowane 
jest także zaangażowanie podmiotów gospodarczych, grup interesu i opinii publicznej. Wdrożenie 
polityki wymaga podjęcia zadań na szczeblu lokalnym, z uwzględnieniem zasady pomocniczości. 

 Taka zintegrowana strategia rozwoju miasta powinna obejmować następujące elementy: 
− mocne i słabe strony miast i dzielnic na podstawie analizy bieżącej sytuacji, 
− cele rozwoju dla obszaru miejskiego oraz opracowana wizja dla miasta, 
− skoordynowane plany obszarów sąsiedzkich, sektorowych technicznych, uzgodnione dzia-

łania polityczne oraz gwarancję zaplanowanych inwestycji, które wspierają trwały rozwój 
obszaru miejskiego, 

− skupiać i koordynować wykorzystanie funduszy przez beneficjentów sektora publicznego 
i prywatnego pod względem przestrzennym, 

− strategia powinna być także skoordynowana na szczeblu lokalnym i miejsko-regionalnym 
oraz angażować obywateli i innych uczestników, którzy mogą się przyczynić do kształtowa-
nia przyszłych gospodarczych, społecznych i ekologicznych jakości obszarów. 

 Karta Lipska zachęca do traktowania problemów polityki rozwoju miejskiego jako działania, które 
nie może obejmować pojedynczego miasta. Proces decyzyjny powinien uwzględniać zintegrowa-
ne podejście, również pod względem przedmiotowym. Miasta są widziane jako punkty kształtujące 
spójność terytorialną. W tym celu pomocne byłoby łączenie miast na szczeblu europejskim. 

 Zintegrowane podejście do rozwoju miast, do którego zachęca Karta Lipska, obejmuje następujące 
strategie: 

– tworzenie i zapewnianie wysokiej jakości przestrzeni publicznych: przestrzeń publiczna 
wskazywana jest jako czynnik w tworzeniu warunków życia mieszkańców miasta oraz jako 
wskaźnik lokalizacji przedsiębiorstw gospodarki opartej na wiedzy, dla wykwalifikowanej 
i kreatywnej siły roboczej oraz turystyki. Tworzenie przestrzeni publicznych jest wskazywa-
ne jako zadanie dla władz krajowych, regionalnych i lokalnych oraz mieszkańców i przedsię-
biorstw, 

– modernizację sieci infrastrukturalnych oraz poprawę efektywności energetycznej; obejmuje 
tworzenie zrównoważonych, łatwo dostępnych i korzystnych cenowo systemów transportu 
miejskiego. Transport powinien być dostosowany do wymogów poszczególnych obszarów 
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miejskich: miejsc pracy, mieszkalnictwa, środowiska naturalnego oraz przestrzeni publicz-
nej. Wydajność energetyczna powinna zostać poprawiona w sektorze budowlanym. Dla 
oszczędnego i trwałego wykorzystania zasobów niezbędna jest także spójna struktura za-
siedlenia, 

– aktywną politykę innowacyjną i edukacyjną: polityka zintegrowanego rozwoju miast może 
przyczynić się do poprawienia tych czynników, np. przez łączenie partnerów, wspieranie sie-
ci i optymalizowanie struktury lokalizacyjnej. Zintegrowany rozwój miast może się także 
przyczynić do rozwoju dialogu społecznego i międzykulturowego. 

2. Zwrócenie szczególnej uwagi na kryzysowe dzielnice w kontekście miasta jako całości: jako najlepszą 
metodę utrzymania bezpieczeństwa w miastach Karta Lipska proponuje integrację społeczną, która pro-
muje dialog, zmniejsza różnice oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Instrumentem w osiąga-
niu spójności społecznej może być społeczna polityka mieszkaniowa. Działania w stosunku do dzielnic 
kryzysowych powinny opierać się na trafnej diagnozie i wczesnym rozpoznawaniu problemów. 

W Karcie Lipskiej zaproponowano następujące strategie działania, mające na celu poprawę sytuacji 
w dzielnicach kryzysowych: 

– utrwalenie urbanistycznych strategii oceny: rekomendowana jest poprawa wyglądu, warunków fi-
zycznych i wydajności energetycznych istniejących budynków na terenach kryzysowych. Zwiększe-
nie inwestycji w ulepszanie środowiska fizycznego powinno zostać osadzone w długoterminowej 
strategii rozwoju, która uwzględnia inwestycje sektora publicznego i prywatnego, 

– wzmacnianie polityki w zakresie gospodarki lokalnej i lokalnego rynku pracy; prowadzi to do stabi-
lizacji gospodarczej w dzielnicach kryzysowych. Celem jest stworzenie i zapewnienie miejsc pracy 
oraz ułatwienie zakładania nowych przedsiębiorstw. Rekomendowane narzędzia w zakresie poprawy 
sytuacji na lokalnym rynku pracy to szkolenia oraz wspieranie społeczno-gospodarczych instytucji 
zorientowanych na usługi dla obywateli, 

– polityki aktywnej edukacji i szkoleń dla dzieci i młodzieży; istotnym punktem wyjścia dla poprawy 
sytuacji miejskich obszarów kryzysowych jest poprawa sytuacji edukacyjnej i szkoleniowej w spo-
łeczności lokalnej wraz z aktywną polityką dotyczącą dzieci i młodzieży, 

– promocja skutecznego i korzystnego cenowo transportu; możliwości użytkowe obszarów kryzyso-
wych dodatkowo pogarsza słaba sieć transportu. Transport miejski powinien być zorganizowany 
w sposób, który lepiej włączy te obszary do miasta oraz regionu jako całości. 

Wdrożenie obu priorytetów Karty Lipskiej wymaga istotnych nakładów finansowych. Zależą one od 
stopnia zaawansowania polityki miejskiej w konkretnym przypadku. Środki na realizację rekomendo-
wanych działań mogą pochodzić z funduszy strukturalnych. Dostępność funduszy dla poszczególnych 
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działań została opisana wyżej. Istotne jest jednak, aby wykorzystanie funduszy uwzględniało możliwości 
i potencjał państw członkowskich. 

W realizacji Karty Lipskiej niezbędne jest także stworzenie platformy wymiany doświadczeń i najlep-
szych praktyk, najkorzystniej na poziomie wspólnotowym. Rozwój polityk miejskich ułatwi wymiana da-
nych, ekspertyz, studiów i specjalistów. Ministrowie przyjmujący Kartę Lipską zobowiązali się do wspiera-
nia wymiany know-how pomiędzy politycznymi ośrodkami decyzji i naukowcami na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i krajowym. 

Zgodnie z Kartę Lipską zasady rozwoju miast określone będą na szczeblu krajowym. Powiązane zostaną 
one z tworzeniem bodźców do wdrażania rozwiązań innowacyjnych. Sprzyjać to ma pogłębianiu konku-
rencji pomiędzy ośrodkami miejskimi w wymiarze krajowym i europejskim, a co za tym idzie – przyczyni 
się do wzrostu jakości realizowanych w ramach polityki miejskiej działań. 

Narzędzi do realizacji rekomendowanych działań dostarczają fundusze strukturalne, dostępne również 
dla wielu elementów polityki miejskiej. 

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 marca 
2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we 
Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) 

Powodem opracowania dyrektywy ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspól-
nocie Europejskiej INSPIRE był brak ogólnych dla Unii Europejskiej uregulowań prawnych i powszech-
nie stosowanych standardów geoinformacyjnych. Poszczególne kraje członkowskie UE stosowały własne 
standardy, uniemożliwiające interoperacyjność systemów. Ponadto używane były własne, krajowe modele 
i formaty danych, co powodowało trudności w dostępie do danych i wysoki koszt ich pozyskania. 

Głównym celem inicjatywy INSPIRE jest: Uczynić odpowiednie i zharmonizowane dane geoprzestrzenne 
dostępnymi dla wspólnotowej polityki środowiskowej i dla obywateli (…) poprzez ustanowienie zintegro-
wanych usług w zakresie informacji geoprzestrzennej, opartych na sieciowo rozproszonych bazach danych, 
powiązanych wspólnymi standardami i protokołami dla zapewnienia technicznej zgodności. 

INSPIRE powinna wspomagać tworzenie polityki w odniesieniu do polityk i działań mogących mieć bez-
pośredni lub pośredni wpływ na środowisko. Stanowi ona zespół środków prawnych, organizacyjnych i tech-
nicznych zapewniających powszechny dostęp do danych przestrzennych i związanych z nimi usług. Działania 
w ramach tworzenia INSPIRE mają zapewnić zgodność infrastruktur informacji przestrzennej stworzonych 
przez państwa członkowskie i możliwość ich stosowania w kontekście wspólnotowym i transgranicznym. 

Dane przestrzenne są to wszystkie dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego po-
łożenia lub obszaru geograficznego. Dyrektywa ma zastosowanie do danych przestrzennych przechowy-
wanych przez organy publiczne lub w ich imieniu. 



17

Regulacje i rekomendacje ponadnarodowe w zakresie polityki przestrzennej

W dyrektywie stwierdza się, że główną barierą pełnego wykorzystania dostępnych danych jest czaso-
chłonność i koszty poszukiwania istniejących danych lub sprawdzanie, czy mogą być one użyte w wy-
branym celu. Zatem państwa członkowskie, w ramach INSPIRE, powinny dostarczać opisy dostępnych 
zbiorów danych oraz usług w formie metadanych2. Ponadto dane te powinny być przekazywane w sposób 
umożliwiający interoperacyjność3 zbiorów. Interoperacyjność ta dotyczy podmiotów systemu (partnerzy 
tworzący infrastrukturę – urzędy, instytucje, firmy i in.), interoperacyjności technicznej i semantycznej 
(ujednolicenie terminów, definicji, pojęć). 

Komisja Europejska w dyrektywie wskazuje, aby wykorzystanie danych w ramach systemu INSPIRE nie 
było źródłem nadmiernych kosztów dla państw członkowskich. Z drugiej strony jednak, pobierane opłaty 
w ramach INSPIRE nie powinny przewyższać kosztów zbierania, opracowywania, kopiowania i rozpo-
wszechniania powiększonych o rozsądny zwrot z inwestycji. Ponadto pewną minimalną liczbę usług nale-
ży udostępnić społeczeństwu bezpłatnie. 

Zgodnie z dyrektywą INSPIRE podstawowe usługi geoinformatyczne powinny być dostępne na portalach 
informacji przestrzennej. Obejmują one: usługi wyszukiwania, przeglądania, pobierania i przekształcania. 

Zatem infrastruktury informacji przestrzennej w krajach członkowskich powinny4: 
−	 zapewnić przechowywanie, udostępnianie i utrzymanie danych na odpowiednim szczeblu, 
−	 umożliwić współdziałanie danych pochodzących z różnych źródeł, 
−	 umożliwić wspólne korzystanie z danych przestrzennych zgromadzonych na jednym szczeblu orga-

nów publicznych przez inne organy publiczne, 
−	 tworzyć warunki, które nie ograniczają ich szerokiego wykorzystania. 

Implementacja dyrektywy INSPIRE w Polsce obejmuje utworzenie portalu umożliwiającego dostęp i wy-
korzystanie danych przestrzennych. Projekt GEOPORTAL.GOV.PL zakłada utworzenie portalu typu one-
stop, pozwalającego na uzyskanie informacji będących w zasobach całej służby. Ideą projektu jest utworzenie 
bazy referencyjnej, obejmującej spójne i zharmonizowane dane. Portal ten nie zakłada jednak powielania 
zasobów w centralnej składnicy danych – ma on pełnić funkcję brokera łączącego węzły infrastruktury, 
umożliwiając wyszukanie żądanych informacji przez łączenie się z innymi węzłami infrastruktury, zagrego-
wanie danych i przekazanie je klientowi. Podstawową usługą ma być jednak usługa wyszukiwania danych. 
Portal zapewni także zmianę istniejącej struktury danych na strukturę określoną dyrektywą INSPIRE. 

2 Metadane oznaczają informacje opisujące zbiory danych przestrzennych oraz interakcji usług danych przestrzennych, 
usługi danych przestrzennych i umożliwiające ich odnalezienie, inwentaryzację i używanie. 

3 Interoperacyjność oznacza możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz interakcji usług danych prze-
strzennych bez powtarzalnej interwencji manualnej, w taki sposób, aby wynik był spójny, a wartość dodana zbiorów i usług 
danych przestrzennych została zwiększona. 

4 J. Gaździcki, INSPIRE jak przedmiot współpracy międzyresortowej w Polsce, www.gugik.gov.pl/gugik/dw_files/740_in-
spire_jako_przedmiot.pdf
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Europejska Konwencja Krajobrazowa

Europejska Konwencja Krajobrazowa jest dokumentem Rady Europy, sporządzonym 20 października 
2000 r. we Florencji. 21 grudnia 2001 r. Polska podpisała Konwencję, zaś 27 września 2004 r. ostatecznie 
ratyfikowała umowę. Oznacza to, że zapisy Konwencji powinny być w Polsce wdrażane i przestrzegane. 

Krajobraz w Konwencji zdefiniowany jest jako obszar postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wy-
nikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich. Taka definicja krajobrazu jest wyra-
zem podejścia, w którym jest on traktowany jako całość czynników przyrodniczych i kulturowych. 

Przyjmując Konwencję Krajobrazową, państwa sygnatariusze przyznają, że krajobraz pełni ważną rolę 
dla kultury, ekologii i kwestii społecznych, ale także stanowi zasób sprzyjający działalności gospodarczej. 
Ponadto uznana jest istotna funkcja krajobrazu w tworzeniu społeczności i kultur lokalnych, przyczyniając 
się do dobrobytu ludzi i konsolidacji europejskiej tożsamości. 

Zakres przedmiotowy Konwencji obejmuje obszary przyrodnicze, wiejskie, miejskie i podmiejskie, ob-
szary lądowe oraz wody śródlądowe i morskie. Konwencja dotyczy krajobrazu, który może być traktowany 
jako wyjątkowy oraz obszarów krajobrazu pospolitego i zdegradowanego. 

Celem Konwencji jest promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu, a także organizowanie 
współpracy europejskiej w zakresie zagadnień dotyczących krajobrazu. Kraje sygnatariusze zobowiązują 
się w niej do prawnego uznania krajobrazów jako istotnego komponentu otoczenia, ustanowienia i wdro-
żenia polityki w zakresie krajobrazu, ustanowienia procedur udziału społeczeństwa, organów lokalnych 
i regionalnych oraz innych interesariuszy wdrażania tej polityki oraz zintegrowania krajobrazu z polityką 
w zakresie planowania regionalnego i urbanistycznego. 

Zrealizowanie celów Konwencji Krajobrazowej powinno przebiegać z wykorzystaniem środków ta-
kich, jak: 
−	 podnoszenie świadomości społeczeństwa, 
−	 szkolenie i edukacja (szkolenia specjalistów, programy z zakresu polityki, ochrony, gospodarki i pla-

nowania krajobrazu oraz nauka w szkołach i na uniwersytetach), 
−	 identyfikacja i ocena krajobrazu na terenie kraju sygnatariusza, analiza charakterystyk krajobrazu 

i analiza zmian. 

Na poziomie europejskim Konwencja Krajobrazowa zobowiązuje kraje sygnatariusze do świadczenia 
wzajemnej pomocy naukowo-technicznej oraz promowania wymiany specjalistów w dziedzinie krajo-
brazu. 
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Regulacje i rekomendacje ponadnarodowe w zakresie polityki przestrzennej

Wnioski dla Polski 

Przedstawione wyżej dokumenty stanowią tło dla rozwiązań legislacyjnych przyjmowanych w Polsce. 
Różny jest ich charakter oraz różne gremia, które wskazują swoje wytyczne. Niektóre z nich, nie posia-
dając mocy dokumentów obligatoryjnych, wskazywać mogą jedynie rekomendacje dla polskiej polityki 
przestrzennej. 

Niewątpliwie najistotniejszym dokumentem, wyznaczającym kierunek polskiej polityki w zakresie za-
gospodarowania przestrzennego jest Traktat z Lizbony. Przyjęcie go przez kraje członkowskiej Unii Eu-
ropejskiej oznaczać będzie, że spójność terytorialna stanie się jednym z filarów polityki spójności Unii 
Europejskiej. Zatem, będąc częścią prawa podstawowego Unii Europejskiej, cele polityki spójności w wy-
miarze terytorialnym będą musiały być realizowane na szczeblu narodowym przez kraje członkowskie 
UE. Podnosi to rangę działań mających na celu integrację terytorialną oraz przenosi zagospodarowanie 
przestrzenne do działań będących również w kompetencjach wspólnotowych. W związku z tym polityka 
zagospodarowania będzie realizowana wspólnie przez Unię Europejską i kraje członkowskie. 

Dyrektywa INSPIRE powinna zostać wdrożona w terminie do 15 maja 2009 r. W związku z tym ko-
nieczne jest zintensyfikowanie prac nad stworzeniem geoportalu, zapewniającego dostęp do informacji 
przestrzennej. Utworzenie systemu zgodnego z wymogami dyrektywy INSPIRE jest istotnym elementem 
tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Poza wymaganiami dyrektywy, polska infrastruktura informa-
cji przestrzennej powinna uwzględniać możliwości i potrzeby administracji publicznej. 

Zarówno Karta Lipska, jak i Agenda Terytorialna tworzą europejski kontekst terytorialnego wymiaru po-
lityki spójności. Jakkolwiek nie są one dokumentami obligatoryjnymi, jednak wyznaczają kierunek, w któ-
rym zmierzają działania w zakresie rozwoju terytorialnego w całej Unii Europejskiej. W tworzeniu polity-
ki miejskiej nacisk kładziony powinien być zwłaszcza na przyjęcie priorytetów Karty Lipskiej wraz z ich 
uszczegółowieniem. Oznacza to odejście od polityki miejskiej rozumianej jedynie jako rewitalizacja miasta 
w sensie środowiska zbudowanego. Przyjęte wytyczne wskazują, że polityka miejska powinna być prowadzo-
na w sposób interdyscyplinarny, z uwzględnieniem zarówno uwarunkowań fizycznych, ale także gospodar-
czych, środowiskowych, społecznych i kulturowych. Pozwoli to na stworzenie i zrealizowanie zintegrowanej 
strategii miasta. Główne priorytety terytorialnego wymiaru polityki spójności, określone w Agendzie Tery-
torialnej, takie jak: rozwój policentryczny, uwzględnienie wszystkich interesariuszy integracji terytorialnej, 
tworzenie transeuropejskich sieci i transeuropejskie zarządzanie ryzykiem i tworzenie klastrów innowa-
cyjności, określają kontekst dla krajowych rozwiązań w zakresie rozwoju przestrzennego Polski. Zgodnie 
ze zobowiązaniem ministrów przyjmujących Agendę, priorytety te powinny zostać włączone do dyskusji 
politycznej i mieć swoje odzwierciedlenie w procesie decyzyjnym. Należy zatem oczekiwać uwzględnienia 
terytorialnego wymiaru polityki spójności w regulacjach krajowych z zakresu rozwoju przestrzennego. 

Wśród wskazanych i omówionych dokumentów znalazła się również europejska Konwencja Krajobra-
zowa. Nie jest ona dokumentem Unii Europejskiej. Jej sygnatariuszami są kraje członkowskie Rady Euro-
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py. Konwencja wskazuje na krajobraz jako najistotniejszy element otoczenia ludzkiego, co powinno mieć 
swoje odzwierciedlenie w rozwiązaniach prawnych przyjmowanych przez kraje sygnatariusze oraz wska-
zuje na potrzebę opracowania i implementacji polityki krajobrazowej, a także na wprowadzenie zagadnień 
związanych z krajobrazem do polityki regionalnej. Podpisanie Konwencji Krajobrazowej zobowiązuje Pol-
skę do wdrożenia jej rekomendacji do polskiego systemu prawnego. Transpozycja Konwencji w dziedzinie 
zagospodarowania przestrzennego wymaga wprowadzenia niezbędnych definicji, celu ochrony krajobra-
zu jako dobra wspólnego oraz określenia standardów jakości krajobrazu. 

Prezentowane dokumenty różnią się znacznie stopniem szczegółowości proponowanych rozwiązań. I tak 
np. Traktat z Lizbony stanowi dokument o najwyższym stopniu ogólności, będąc podstawowym dokumen-
tem dla wszystkich polityk Unii Europejskiej. Natomiast dyrektywa dotycząca systemu INSPIRE wskazuje 
na rozwiązania szczegółowe, konieczne do zastosowania na poziomie operacyjnym. Jednak wszystkie te 
dokumenty stanowią rekomendacje dla polskiej polityki przestrzennej i Polska powinna kierować się ich 
wytycznymi w tworzeniu własnych rozwiązań legislacyjnych w zakresie planowania przestrzennego. 

Źródła

Agenda Terytorialna Unii Europejskiej, http://www.bmvbs.de/Anlage/original_995374/Territorial-
Agenda-of-the-EU-Final-Draft.pdf 

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infra-
strukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)

Europejska Konwencja krajobrazowa sporządzona we Florencji 20 października 2000 r., Dz.U. z 2006 r. 
nr 14, poz. 98. 

J. Gaździcki, INSPIRE jako przedmiot współpracy międzyresortowej w Polsce, www.gugik.gov.pl/gugik/
dw_files/740_inspire_jako_przedmiot.pdf 

W. Gogołek, T. Nałęcz, M. Rossa, U. Stępień, Budujemy polską i europejską infrastrukturę INSPIRE, Pań-
stwowy Instytut Geologiczny, „Geologia-Informacja-Środowisko” 2007, grudzień

Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich: http://www.bmvbs.de/Anlage/ori-
ginal_995333/Leipzig-Charter-on-Sustainable-European-Cities-final-draft-2-May-2007.pdf 

A. Majchrowska [w:] „Realizacja zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, Czasopismo Tech-
niczne”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, www.biblos.pk.edu/MajchrowskaA/RealizacjaZapi-
sow/pdf/MajchrowskaA_Realizacja_zapisow.pdf 

Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Wnioski do zmiany ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,  
www.prop.org.pl/pliki/2007-03-05%20-%20iy432dbi2bd82743737333.pdf 

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europej-
ską, Rada Unii Europejskiej, Bruksela 15 kwietnia 2008 r., 6655/08



21

Prof. Grzegorz Gorzelak
Uniwersytet Warszawski
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych EUROREG

Europejski wymiar polskiej polityki 
przestrzennej

Polska jest relatywnie dużym krajem, położonym w centrum Europy geograficznej, lecz jednocześnie na 
– silnie utrwalonych historycznie – peryferiach Unii Europejskiej. Ta dwoistość wyznacza miejsce Polski 
w przestrzeni europejskiej, ma także duże znaczenie dla polskiej polityki przestrzennej.

Trzy aspekty europejskiego wymiaru polskiej przestrzeni wydają się najważniejsze: sieci powiązań trans-
portowych i komunikacyjnych, układy metropolitalne oraz uwarunkowania przyrodnicze.

Sieci transportowe i komunikacyjne

Tradycyjnie Polska była uznawana za kraj mający „zwornikowe położenie” w przestrzeni Europy (por. 
np. „Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju z 2001 r.”). Wskazywano, że przez Polskę prze-
biegają dwa szlaki komunikacyjne o dużym znaczeniu dla rozwoju kontynentu: na osi wschód–zachód, 
łączący Europę Wschodnią i dalej azjatycką część Rosji z Europę Zachodnią, oraz szlak na osi północ–po-
łudnie, łączący kraje nordyckie z Bałkanami i dalej z Bliskim Wschodem. Szczególnie oś wschód–zachód 
może mieć dominujące znaczenie, bowiem Polska jest w tym ujęciu ważnym krajem tranzytowym, łączą-
cym drogami lądowymi Rosję i inne państwa Wschodu – w tym nawet Chin – z Unią Europejską.
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Teza o „zwornikowej” roli Polski musi ulec osłabieniu, choć nie zupełnemu zakwestionowaniu. Wymia-
na handlowa UE z Rosją ma dwa oblicza1: Rosja eksportuje głównie paliwa (ok. ⅔ eksportu Rosji do UE), 
które są przesyłane wyodrębnioną siecią rurociągów, a więc nie transportem drogowym ani kolejowym. 
Import Rosji z UE to głównie wyroby przemysłu przetwórczego, które są przewożone sieciami transportu 
lądowego, a więc mogą być przewożone przez Polskę. Towary z Chin trafiają do Europy głównie morzem 
i powietrzem (rola transportu lotniczego w handlu światowym rośnie, ponieważ – w wyniku postępu 
technicznego – jednostka wartości produktu waży coraz mniej, co powoduje, że udział kosztów transportu 
w całkowitym koszcie produkcji i dystrybucji maleje), a masowy transport kolejowy z Chin do Europy to 
jeszcze kwestia przyszłości. 

Tranzyt na osi północ–południe niewątpliwie stracił na potencjalnym znaczeniu w wyniku rozpadu 
b. Jugosławii oraz niepokojów na Bliskim Wschodzie. Polska może odgrywać istotną rolę jako łącznik 
krajów środkowoeuropejskich (Czech, Słowacji, Węgier) z Morzem Bałtyckim, choć pewne część tego 
tranzytu dokonuje się przez znacznie lepszą infrastrukturę drogową Niemiec. Jedynie dla Litwy i pozosta-
łych republik bałtyckich Polska jest ważnym korytarzem transportowym, łączącym je z rdzeniem Europy.

Tranzyt sam w sobie nie jest istotnym czynnikiem rozwoju regionalnego czy całego kraju. Skutki nega-
tywne (zatłoczenie, zanieczyszczenie) – trudno policzalne – mogą istotnie obniżyć, o ile nie zniwelować, 
korzyści płynące z opłat za używanie dróg czy kolei oraz indukowane dochody z korzystania z sieci in-
frastruktury przydrożnej. Tranzyt jest opłacalny, jeśli indukuje usługi wokółtransportowe, w tym głównie 
wyspecjalizowane usługi spedycyjne, finansowe, ubezpieczeniowe itd. Relatywnie niewielkie odległości, 
jakie trzeba pokonać przejeżdżając przez polskie terytorium, nie predestynuje Polski do rozwijania tego 
typu usług, choć możliwości w tej dziedzinie niewątpliwie istnieją.

Podczas prac nad aktualizacją „Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju”2 w 2005 r. stwier-
dzono, że: dominująca część przewozów na terytorium Polski zaczyna się i kończy na obszarze kraju, a prze-
pływy przychodzące przez granicę zachodnią tylko w znikomej części mają charakter tranzytu, w tym także 
na osi wschód–zachód. Tranzyt kolejowy to ok. 1⁄7 całego transportu kolejowego Polski. Z tego też względu, 
w zaktualizowanej koncepcji uznano, że: W miejsce orientowania się w budowaniu infrastruktury trans-
portowej na zewnętrzne powiązania Polski z przestrzenią europejską i jej rolą tranzytową (głównie na osi 
wschód–zachód), za najważniejszą dyrektywę przestrzennego zagospodarowania kraju należy więc uznać 
utrzymanie i wzmocnienie policentryczności struktury polskiej przestrzeni oraz poprawę jej spójności teryto-
rialnej dzięki wzmocnieniu jej wewnętrznych i zewnętrznych powiązań komunikacyjnych i transportowych.

1 Zob. np. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113440.pdf; także :http://epp.eurostat.ec.europa.
eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2007/PGE_CAT_PREREL_YEAR_
2007_MONTH_10/6-25102007-EN-BP.PDF

2 Zob. Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, RCSS, Warszawa 2005, http://www.fundusze-
strukturalne.gov.pl/informator/npr2/dokumenty%20strategiczne/kpzk.pdf
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Powyższe stwierdzenie nie oznacza, że z punktu widzenia polskiego interesu gospodarczego rozwijanie 
szlaków komunikacyjnych na osiach północ–południe i wschód–zachód nie jest istotne. Przeciwnie, jest 
to ważny postulat pod adresem polskiej polityki przestrzennej, jednak jego znacznie w większej mierze 
powinno zależeć od dążenia do wewnętrznego zintegrowania polskiej przestrzeni, niż od dążenia do uczy-
nienia z niej „pomostu” między wschodem i zachodem oraz między północą a południem Europy.

Szczególnego znaczenia nabiera w tym kontekście zagadnienie transferu ropy i gazu. Mimo podejmo-
wanych wysiłków, Polska będzie w dalszym ciągu uzależniona od dostaw tych nośników energii z Rosji. 
W głębokim polskim interesie jest niedopuszczenie do takiej organizacji sieci rurociągów w Europie, która 
będzie pozwalała na techniczne lub organizacyjne ominięcie Polski przez dostawy ropy i gazu z Rosji do 
Unii Europejskiej3. O ile więc ma powstać rurociąg pod Morzem Bałtyckim, Polska – zamiast nieskutecz-
nie blokować tę inicjatywę – powinna stać się jego udziałowcem, uzyskać dostęp do przesyłanego nim 
gazu (przez rurociąg łącznikowy) oraz prawo do współzarządzania nim. 

Coraz większego znaczenia nabiera transport lotniczy, co wynika z szybkiego wzrostu liczby pasażerów 
– szczególnie w nowych krajach członkowskich UE, oraz z pojawienia się tzw. tanich przewoźników. Zjawi-
ska te spowodowały zmianę geografii ruchu lotniczego – raptowny rozwój regionalnych portów lotniczych, 
zagęszczenie sieci powiązań oraz spadek znaczenia lotnisk przesiadkowych (tzw. hubów). Ponadto tranzyt 
zaczyna być obciążeniem dla dużych portów lotniczych, ponieważ powoduje przeciążenie infrastruktury 
i staje się relatywnie mało dochodowy. Polska jest „krystalicznym” przykładem tych procesów. Decyzje do-
tyczące rozbudowy infrastruktury dla międzynarodowych powiązań lotniczych Polski powinny uwzględ-
niać te tendencje. Dlatego też należy z dużym sceptycyzmem podchodzić do koncepcji budowy wielkiego, 
„narodowego” portu lotniczego między Warszawą a Łodzią, który – na podstawie dzisiejszych przesłanek 
i przewidywań – okazałby się prawdopodobnie przedsięwzięciem nieefektywnym ekonomiczne, ponieważ 
przyrost ruchu lotniczego odbywałby się poza nim, także z uwagi na zbyt znaczne oddalenie tego portu od 
miast, które miałby obsługiwać. Zamiast więc podejmować tę niezwykle wątpliwą inwestycję, należy raczej 
dofinansowywać i rozwijać porty regionalne, tak by mogły one sprostać międzynarodowym technicznym 
i organizacyjnym wymaganiom, w tym także dla lotów międzykontynentalnych.

W gospodarce informacyjnej w powiązaniach sieciowych coraz większą rolę odgrywają sieci informa-
tyczne. Polska znajduje się na ich peryferiach4. 

W rezultacie powstaje „cyfrowy podział” Europy, wzmacniający historycznie ukształtowane różnice 
w poziomie i strukturze rozwoju. Jednocześnie, kilka miast środkowoeuropejskich (Wiedeń, Praga, Bu-
dapeszt) są traktowane jako potencjalne węzły paneuropejskiej sieci powiązań informatycznych. Jedną 

3  Zob. http://www.inogate.org/en/images/maps/gas_map_big.gif 
4  Zob. J. Rutherford, A. Gillespie and R. Richardson (2004): The Territoriality of Pan-European Telecommunications Backbone 

Networks, GaWC Research Bulletin 136, http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/images/rb136f1.gif i http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/
images/rb136f10.gif
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z zasadniczych przesłanek polskiej polityki przestrzennej staje się więc wzmocnienie Polski – w tym jej 
głównych miast – w informatycznych sieciach Europy. 

Metropolie

Przechodzimy w ten sposób do kolejnego istotnego aspektu europejskiego wymiaru polskiej przestrzeni 
– miejsca polskich miast w europejskiej sieci metropolitalnej. Od wielu już lat wskazuje się, że od tego, jak 
polskie największe miasta – w tym szczególnie Warszawa – będą powiązane z innymi wielkimi miastami 
i ważnymi miastami Europy, zależy miejsce Polski w globalnej gospodarce.

Wynika to z tego, że metropolizacja jest jednym z najważniejszych wyznaczników współczesnego mode-
lu rozwoju. Większość wielkich miast krajów wysoko rozwiniętych i niektóre z wielkich miast krajów roz-
wijających się stało się ośrodkami nowoczesnej, wysoko wydajnej gospodarki z dominacją usług – w tym 
naukowych, doradczych, finansowych, publikacyjnych i medialnych. Ośrodki te są siedzibami zarządów 
globalnych korporacji, stając się centrami podejmowania decyzji o zasięgi międzynarodowym, często 
ogólnoświatowym. Są to jednocześnie miejsca, w których rodzą się nie tylko innowacje technologiczne, ale 
także nowe wzorce kulturowe, style życia i wartości. Metropolie są dobrze skomunikowane ze światem. Ich 
zasoby kulturowe powodują, że są atrakcyjnymi miejscami odwiedzin, przyciągając gości z całego niemal 
świata, w tym szczególnie turystów „biznesowych”.

Metropolie są centrami wymiany dóbr, kapitału i idei. Wymiana ta dokonuje się głównie w światowej 
sieci metropolitalnej. W sieci tej krążą także przedstawiciele „klasy metropolitalnej” – wysoko kwalifiko-
wanych menedżerów, finansistów, uczonych, twórców kultury i mediów. Przedmiotem wymiany są zasoby 
wysokiej jakości, co powoduje, że wymiana ta jest znacznie bardziej intensywna między poszczególnymi 
ośrodkami metropolitalnymi niż między nimi a ich zapleczem regionalnym. W rezultacie, różnice teryto-
rialne w większości krajów rosną, bowiem metropolie – koncentrując sektory o wysokim tempie wzrostu 
– rozwijają się szybciej niż większość obszarów pozametropolitalnych.

Metropolie, będąc atrakcyjnymi lokalizacjami biznesu i stwarzając dobre warunki życia, przyciągają 
nowych mieszkańców. Wzrostowi liczby ludności towarzyszy powiększanie się terytorium metropolii, 
głównie w wyniku suburbanizacji – nie tylko mieszkań, ale i usług. Wydłużeniu ulegają dojazdy do pracy, 
placówek handlowych i kulturalnych. Rozbudowie ulegają sieci infrastruktury komunalnej: energetycz-
ne, wodno-kanalizacyjne. Gospodarka odpadami obejmuje coraz to większe obszary. Wymaga to nowego 
sposobu zarządzania coraz większymi i coraz bardziej złożonymi organizmami miejskimi i poszerzającym 
się ich bezpośrednim zapleczem.

Proces metropolizacji jest szczególnie widoczny w krajach, które relatywnie niedawno włączyły się 
w obieg gospodarki globalnej – w tym w krajach postsocjalistycznych. Wśród europejskiej krajów b. bloku 
wschodniego Polska znajduje się w relatywnie korzystnej sytuacji, bowiem nie tylko jedno (jak w pozo-
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stałych krajach tej grupy), ale kilka miast zaznacza swoją obecność na mapie Europy. Polskie dokumenty 
strategiczne w coraz większym stopniu odnotowują rosnące znaczenie ośrodków metropolitalnych w roz-
woju kraju i w umacnianiu jego powiązań z układem międzynarodowym.

Jak wynika z wielu prowadzonych badań – co jest także odzwierciedlone w najnowszych polskich do-
kumentach strategicznych – Warszawa jest jedynym polskim miastem, które można nazwać wykształconą 
metropolią, choć w skali międzynarodowej relatywnie niskiego rzędu. Poza Warszawą dość dobrze rozwi-
nięte funkcje metropolitalne demonstrują miasta ponad 500-tysięczne – Poznań, Wrocław, Kraków, Trój-
miasto, a także konurbacja śląska oraz Łódź. Pozostałe polskie miasta, znacznie mniejsze ludnościowo, nie 
wykształciły funkcji metropolitalnych5.

Wiodąca rola układów metropolitalnych powoduje, że w polityce przestrzennej powinny być one trakto-
wane jako najważniejsze węzły układu przestrzenno-funkcjonalnego kraju. Polityka przestrzenna powin-
na wspierać ich europejskie powiązania transportowe (lądowe i powietrzne) oraz telekomunikacyjne. 

Przyroda

Polska przyroda jest częścią przyrody europejskiej. Od kilku lat zmieniło się spojrzenie na środowisko 
przyrodnicze – od postrzegania go jako zbiorów mniej lub bardziej zniszczonych ekosystemów zaczęto 
traktować je jako strukturę ekosystemów, powiązanych sieci zależności i „trajektorii” przepływów. Wyra-
zem tego jest ogólnoeuropejska sieć Natura 2000, którą Polska wdraża od 2001 r. Obejmuje ona elementy 
różnorodności biologicznej, uznane za szczególnie ważne i zagrożone w skali krajów Unii Europejskiej6. 

Obecnie w Polsce sieć Natura 2000 składa się z 72 Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków (3,6% pow. 
Polski) oraz 184 Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk (7,8% pow. Polski). Dokonuje się rozszerzenie 
sieci Natura 2000 o kolejne obszary, które odpowiadają wymogom tzw. dyrektywy ptasiej i dyrektywy sied-
liskowej. Notuje się także znaczny wzrost powierzchni użytków ekologicznych (prawie 50 tys. ha w 2003 r.) 
i pozostałych lokalnych form ochrony przyrody.

Na mapach europejskich Polska jest wykazywana jako kraj mający duże walory przyrodnicze, o wyso-
kim współczynniku naturalności7. Tę korzystną cechę polskiej przestrzeni przyrodniczej należy utrzymy-
wać, wkomponowując polską przyrodę w szersze sieci współzależności i działania podejmowane na rzecz 
poprawy stanu środowiska przyrodniczego w skali ogólnoeuropejskiej.

5 M. Smętkowski, B. Jałowiecki, G. Gorzelak, Diagnoza problemów rozwoju obszarów metropolitalnych i rekomendacja 
delimitacji obszarów metropolitalnych w Polsce, MSWiA, Warszawa 2008.

6 Zob. http://dataservice.eea.europa.eu/atlas/viewdata/viewpub.asp?id=2715
7 Zob. Integrated Analysis of Transnational andNational Territories Based on ESPON Results, ESPON Project 2.4.2, http://

www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/388/file_4022/fr-2.4.2-full-r.pdf map 3–9, s. 87.
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Podsumowanie

Polska przestrzeń charakteryzuje się dwiema niezwykle pozytywnymi cechami: jest przestrzenią po-
licentryczną oraz relatywnie mało zniszczoną przyrodniczo. Te dwie cechy powinny być wzmacniane, 
a obie są istotne z punktu widzenia jakości przestrzeni europejskiej.

Polska przestrzeń jest jednocześnie dość słabo „urządzona”. Poziom jej wyposażenia w nowoczesne sieci 
przesyłu dóbr i ludzi oraz informacji jest albo wątła ilościowo, albo jakościowo. Poprawa tego stanu rzeczy 
ma istotne znaczenie głównie dla Polski, choć ogólnoeuropejski wymiar tej poprawy jest także istotny.

Niestety, zbyt wolno następuje postęp w tej dziedzinie. Powoduje to dezintegrację przestrzeni Unii Euro-
pejskiej na pewnych kierunkach (połączenie republik bałtyckich z rdzeniem europejskim) oraz spowalnia 
rozwój kraju.

Także błędy popełnione w skali międzynarodowej (negocjacje w sprawie rurociągów) mogą negatywnie 
przyczynić się do uzależnienia polskiej przestrzeni od dostaw energii. Błędy te należy możliwie szybko 
naprawić.



27

Prof. Hubert Izdebski
Uniwersytet Warszawski

Polityka przestrzenna za granicą

Przedmiotem artykułu są sposoby rozwiązywania węzłowych kwestii miejscowego planowania przestrzen-
nego w państwach Europy Zachodniej na przykładzie dwóch różnych, lecz uważanych za jednakowo sku-
teczne, systemów: Wielkiej Brytanii, w szczególności Anglii (która, choćby ze względu na ogólną odmien-
ność systemu prawa, może stanowić ważny punkt odniesienia, ale nie bezpośredni wzór do naśladowania), 
oraz Niemiec (z których czerpaliśmy wzory także w okresie II Rzeczypospolitej, gdy udało się skutecznie za-
planować dwa nowe miasta: Gdynię i Stalową Wolę, a plany rozwoju przestrzennego Warszawy opracowane 
za czasów Stefana Starzyńskiego do dziś nie zostały w pełni zrealizowane i zresztą już w pełni zrealizowane 
być nie mogą). Obydwa systemy zostały szczegółowo przedstawione w raporcie „Zagospodarowanie prze-
strzenne. Polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawnego”, przygotowanym w ramach 
programu „Sprawne Państwo” firmy Ernst&Young przeze mnie wraz z Aleksandrem Nelickim i Igorem 
Zachariaszem, ogłoszonym drukiem oraz na elektronicznych stronicach Ernst&Young Polska.

Podstawowe znaczenie mają przy tym nie tyle szczegółowe rozwiązania, ile podstawowa zasada przesą-
dzająca o roli planowania przestrzennego, a dotycząca stosunku między prawem własności nieruchomości 
gruntowej a prawem do zmiany jej użytkowania i zabudowy. Z dwóch możliwych skrajnych rozwiązań przyj-
mowanych w demokratycznych państwach prawnych: zdecydowanej przewagi prawa własności (właściciel 
nieruchomości ma, co do zasady, prawo zmiany jej użytkowania, w tym zabudowy, w dowolnym miejscu, 
czasie i formie) oraz zdecydowanej przewagi prawa decydowania o zagospodarowaniu nieruchomości (na-
leżącego w tym przypadku do samorządu lokalnego: gminy w Niemczech, zasadniczo dystryktu w Anglii) 
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– w obydwóch omawianych państwach, jak i w wielu innych państwach Europy Zachodniej, świadomie wy-
brano rozwiązanie drugie. 

W Niemczech znajduje to, przy odpowiedniej interpretacji, umocowanie konstytucyjne – poza, oczy-
wiście, umocowaniem ustawowym. W Wielkiej Brytanii, gdzie nie ma „pisanej” konstytucji, Town and 
Country Planning Act z 1947 r. „znacjonalizował”, jak się to określa, prawo do zagospodarowania niezabu-
dowanych terenów i związany z nim wzrost wartości terenu. Ta „nacjonalizacja” prawa do zagospodaro-
wania ma następujące skutki: w zasadzie każde zagospodarowanie terenu wymaga zgody władzy publicz-
nej; odmowa zgody nie wiąże się z prawem do rekompensaty (poza prawem do żądania wykupu terenu, 
w przypadku, kiedy w wyniku decyzji planistycznych teren ten nie może być „wykorzystany z pożytkiem 
w żaden sensowny sposób”); władze publiczne mogą uzależnić zgodę na dany sposób zagospodarowania 
od spełnienia pewnych warunków (planning conditions oraz planning obligations), dotyczących np. budo-
wy infrastruktury, zapewnienia tanich mieszkań, otwartej przestrzeni, a nawet budynków szkolnych. 

W Polsce po 1990 r., mimo zachowania treści art. 140 Kodeksu cywilnego, włączającego tego rodza-
ju ograniczenia prawa własności do treści tego prawa, a następnie mimo sformułowania w Konstytucji 
z 1997 r. przejętej z Niemiec zasady społecznej gospodarki rynkowej, opowiada się w praktyce za roz-
wiązaniem pierwszym – preferowanym, choć nie do końca, np. w USA. Coraz bardziej zauważa się, że to 
właśnie stanowi podstawową przeszkodę w stworzeniu „ładu przestrzennego” – który udało się zapewnić 
zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Niemczech1 

Wymaga przy tym podkreślenia, że w obydwóch przypadkach ma się do czynienia z planowaniem, które 
oznacza dokonywanie realnych rozstrzygnięć określających możliwości przyszłego wykorzystania grun-
tów/inwestowania, a które tym samym realnie wpływa na proces zagospodarowania nieruchomości. Trze-
ba to uczynić, dlatego że autorzy przygotowanego w 1997 r. na zlecenie Komisji Europejskiej przeglądu 
15 europejskich systemów planistycznych (w dużej mierze nadal aktualnego co do głównych kierunków 
rozwiązań) wskazują, iż niektóre systemy południowoeuropejskie (zwłaszcza włoski) wykazują elementy 
fasadowości, tj. plan może nie ukierunkowywać procesu zagospodarowania, a jedynie wtórnie legalizować 
zabudowę powstałą bez planu o charakterze publicznym. 

Nie wchodząc w szczegóły, z punktu widzenia użytkownika czy „klienta” systemu – a więc potencjalnego 
inwestora – najbardziej zasadniczą różnicą pomiędzy działaniem systemu niemieckiego i angielskiego jest 
fakt, że ten pierwszy maksymalizuje pewność, a ten drugi – elastyczność. 

W Niemczech potencjalny inwestor może z dużym stopniem pewności stwierdzić na podstawie – bardzo 
precyzyjnego nawet co do rodzajów dopuszczalnej roślinności – planu co i gdzie może zostać zbudowane. 

W Anglii potencjalny inwestor ma znaczny stopień pewności, że jego zamiar zostanie w pełni oceniony 
merytorycznie, nie tylko w relacji do wcześniejszych intencji władzy publicznej, zapisanych w postaci planu, 

1 Por. A. Jędraszko, Zignorowany wzorzec europejski, „Urbanista” 2008, nr 2; artykuł ten stanowi recenzję wspomnianego 
raportu.
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ale także według własnych zalet (i wad) propozycji. Zdziwić niektórych może, że w Anglii istnieje pewien 
odpowiednik polskiej decyzji o warunkach zabudowy terenu w wydaniu sprzed obecnie obowiązującej usta-
wy z 2003 r., tj. wydawanej przy istnieniu planu miejscowego. Mowa o specyficznej instytucji pozwolenia 
planistycznego (planning permission), wydawanego, gdy zachodzi potrzeba zmiany przeznaczenia nieru-
chomości gruntowej, w tym zabudowy (ale nie przeróbek bądź remontów niezmieniających zewnętrznego 
wyglądu budynku, choć mogą one wymagać pozwolenia budowlanego). Wnioski o pozwolenia planistyczne 
są każdorazowo rozpatrywane w pełni merytorycznie, gdyż plan nie ma charakteru w pełni wiążącego. 
Decyzję niezgodną z planem uzasadnia się „innymi merytorycznymi względami” (other material considera-
tions). Określa się, że system nie jest „oparty na planie”, a jedynie „prowadzony przez plan” (plan led). 

Jest oczywiste, że tego rodzaju elastyczne rozwiązania mogą funkcjonować tylko w kraju, w którym 
występuje silna profesjonalność a zarazem etos służby publicznej, przy procesowych gwarancjach zapew-
nienia „rządów prawa”. Polska instytucja decyzji o warunkach zabudowy funkcjonuje w zupełnie innych 
warunkach; do tego, zastępując plan miejscowy, ma ona dodatkowy wymiar prokorupcyjny, przy zasad-
niczych wątpliwościach co do jej konstytucyjności (czy prawo własności można ograniczyć czymś co nie 
jest aktem prawa powszechnie obowiązującego, a takim jest plan? czy można opierać jedną decyzję ad-
ministracyjną – pozwolenie na budowę – na innej decyzji, a nie na źródle prawa o mocy powszechnie 
obowiązującej? itd.).

W Niemczech i w Anglii, mimo bardzo szerokiego zakresu uznaniowości przysługującego właściwym 
jednostkom samorządu terytorialnego, ich działania w zakresie planowania przestrzennego są realnie 
uzależnione od rozstrzygnięć władz publicznych wyższych szczebli. Prawo (dotyczące bezpośrednio pla-
nowania przestrzennego, jak i prawo materialne, dotyczące np. budownictwa, mieszkalnictwa, ochrony 
środowiska) określa nie tylko formalne wymogi planowania przestrzennego, ale także niektóre materialne 
aspekty planów przestrzennych – co w Polsce nie zawsze występuje; specyficzną cechą systemu angiel-
skiego, wynikającą z tamtejszej tradycji, jest także w tym zakresie znaczna rola dokumentów niemających 
charakteru aktów prawnych, a formalnego ustanowienia polityki państwa.

W obydwóch systemach procedury planistyczne stwarzają warunki do rzeczywistej partycypacji spo-
łecznej w kształtowaniu treści planu – u nas mającej charakter spełniania wymogu formalnego. Jest to 
kwestia nadzwyczaj istotna z punktu widzenia aktualnego trendu w zakresie zarządzania publicznego, 
określanego jako good public governance, którego konstytutywnym elementem jest włączanie interesariu-
szy (stakeholders) do procesu podejmowania decyzji publicznych; w zakresie planowania przestrzennego 
interesariuszami mogą być wszyscy zainteresowani ładem przestrzennym na określonym obszarze.

Obowiązująca ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie doprowadziła do zmiany 
sytuacji panowania przypadku i brzydoty w polskiej przestrzeni. Wskazane byłoby – i tu można zacytować 
pogląd A. Jędraszki – wrócić na sprawdzoną drogę funkcjonujących z dobrym skutkiem wzorców europej-
skich, by przy ich wykorzystaniu rozwiązać problemy publicznej sprawy przestrzeni w warunkach, gdy więk-
szość tej przestrzeni jest, i powinna być, przedmiotem własności prywatnej.
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Stan zagospodarowania przestrzennego 
Polski i jego konsekwencje – informacja 
wprowadzająca

Skuteczność polityki przestrzennej zależy od umiejętnego wykorzystania wszystkich złożonych czyn-
ników i procesów rozwoju przestrzennego. Wymaga więc dobrego rozeznania stanu zagospodarowania 
przestrzennego kraju i poszczególnych jego obszarów oraz uwarunkowań i możliwości ich rozwoju. Także 
zwiększenie udziału społeczeństwa w kształtowaniu polityki rozwoju może nastąpić tylko w przypadku 
zwiększenia wiedzy o zamieszkiwanym obszarze. 

Pożądane przekształcenia przestrzenne wymagają prowadzenia aktywnej i świadomej polityki na 
wszystkich szczeblach władzy, umiejącej wykorzystać lokalne warunki rozwoju. W praktyce zarządzania 
i w praktyce politycznej powinna wzrosnąć świadomość, że przestrzeń jest dobrem, którego nie można 
powiększyć, że zasoby polskiej przestrzeni są i będą w przyszłości podstawowym czynnikiem rozwoju kra-
ju oraz podstawowym czynnikiem poprawy jakości życia – obok, ale co najmniej na równi – z zasobami 
społecznymi i gospodarczymi. 

W kwietniu 2008 r. Sejm przyjął „Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju”, którego celem jest 
dostarczenie informacji i interpretacji zróżnicowań ukształtowanego w Polsce stanu zagospodarowania prze-
strzennego. Świadomość uwarunkowań tego rodzaju jest niezbędna do efektywnego kształtowania przestrzeni, 



32

Maciej Borsa

zgodnie z bieżącymi i długofalowymi interesami społeczeństwa, przeciwdziałania tendencjom negatywnym 
oraz zapewnienia rozwoju społecznego i gospodarczego kraju, zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego. 

Zmiany zagospodarowania przestrzennego zachodzą pod wpływem procesów generowanych w skali 
globalnej lub kontynentalnej oraz pod wpływem procesów krajowych, regionalnych i lokalnych. W związ-
ku z integracją Polski z Unią Europejską uruchomione zostały nowe impulsy kształtujące stan zagospoda-
rowania przestrzennego kraju. W „Raporcie…” przedstawiono najważniejsze elementy obrazu współczes-
nej przestrzeni i społeczeństwa Polski. Punktem wyjścia były przede wszystkim wybrane wyniki badań 
Polskiej Akademii Nauk na temat zróżnicowań przestrzennych oraz prac rządu nad strategicznymi kie-
runkami polityki przestrzennej. Warto wspomnieć, że w dalszym ciągu nie istnieje w Polsce, aktualizo-
wany na bieżąco, zintegrowany system informacji przestrzennej o stanie i strukturze zagospodarowania 
przestrzennego kraju, co utrudnia bieżący monitoring przemian w zagospodarowaniu przestrzennym.

Bogate i różnorodne zasoby naturalne Polski mogą skutecznie generować rozwój społeczno-gospodar-
czy, co nie jest w pełni dostrzegane. Znaczącą groźbę wobec dziedzictwa przyrodniczego stanowi prze-
strzenne rozdrobnienie obszarów chronionych. Prawidłowo skoordynowana polityka przestrzenna przy 
udziale społeczeństwa może pomóc w ochronie środowiska i ekosystemów, przyczyniając się do utrzyma-
nia wysokiej jakości życia, a także do rozwoju cywilizacyjnego. Wymogi ochrony, np. wynikające z sieci 
Natura 2000, mogą kolidować i często kolidują z zamierzeniami inwestycyjnymi, koniecznymi dla pobu-
dzenia rozwoju poszczególnych obszarów. Potrzebne są więc skuteczne narzędzia osiągania kompromisu 
pomiędzy nakazami ochrony a potrzebami rozwoju w szerszej, regionalnej skali. 

Istotne zagrożenia dotyczą zasobów wodnych. Mogą być one minimalizowane poprzez zintegrowaną 
politykę przestrzenną, przynoszącą poprawę zarówno w zapobieganiu powodziom, jak i w zwalczaniu 
niedoborów wody. Doświadczenia pokazują, że bez integracji środków zarządzania zasobami wodnymi 
z procesami zarządzania zagospodarowaniem terenu, w tym z rozwojem osadnictwa, nie można osiągnąć 
ani zrównoważonego i skutecznego użytkowania wód, ani też minimalizować ryzyka powodzi. W obec-
nym sposobie zarządzania przestrzenią zbyt słabo dostrzegane są również zagadnienia i problemy mor-
skich zasobów wodnych.

Sposoby, w jakie przez stulecia wspólnoty lokalne i regionalne traktowały środowisko i uprawiały zie-
mie, utrwalone zostały w bogatej różnorodności krajobrazów i sposobów wykorzystania przestrzeni. To 
pomaga określić tożsamość różnych regionów a ich zróżnicowanie stanowi ważny element dziedzictwa 
kulturowego. Wyjątkowość danego krajobrazu może być używana dla promocji obszaru, dla przyciągania 
nowych gałęzi przemysłu, dla turystyki i dla innych typów aktywności ekonomicznej i inwestycji. 

Procesy depopulacji obszarów w poszczególnych regionach oraz ogólny spadek liczby ludności może 
nieść ze sobą wiele negatywnych zjawisk przestrzennych, dlatego trzeba w miarę możliwości już teraz im 
przeciwdziałać – głównie poza sferą polityki przestrzennej. Jednak szczególne wysiłki należy skierować 
na poprawienie infrastruktury służącej rozwojowi regionów peryferyjnych, wiejskich i zacofanych oraz 
wzmocnieniu miasteczek i miast średniej wielkości. Zbyt duże zróżnicowania regionalne są bowiem nie-
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korzystne nie tylko dla obszarów biednych, ale także dla obszarów bogatych oraz dla interesów całego pań-
stwa. Celem polityki przestrzennej w wymiarze społecznym powinien być wzrost zatrudnienia i zmiana 
wzorców społecznych dotyczących aktywności zawodowej, elastyczności rynku pracy, edukacji, systemu 
zabezpieczeń społecznych, ograniczania biedy i wykluczenia społecznego.

W związku z integracją gospodarczą w ramach Unii Europejskiej oraz globalizacją pojawiają się nowe 
bodźce dla rozwoju gospodarczego. Istnieje ryzyko, że rozwój Polski koncentrować się będzie na wyizo-
lowanych obszarach wzrostu, wokół największych ośrodków, a inne obszary zostaną odłączone od tych 
procesów. Polska ma potencjał, umożliwiający realizację policentrycznego modelu rozwoju, z wieloma 
ważnymi obszarami wzrostu, łącznie z obszarami peryferyjnymi. Policentryczna struktura przestrzenna 
może posłużyć do przenoszenia impulsów rozwojowych, a także zapewnić niezbędną zewnętrzną „ko-
rzyść skali”, pozwalającą na przyciągnięcie dalszych inwestycji. Rozwój policentryczny przyczynia się także 
do obniżenia presji na środowisko naturalne oraz napięć społecznych. 

Jednym z najistotniejszych zadań stojących przed polityką przestrzenną jest zapewnienie inwestorom 
prywatnym przyszłościowych perspektyw rozwoju. Prywatne inwestycje są bowiem jedną z sił napędo-
wych rozwoju społecznego i gospodarczego, a tym samym i przestrzennego. Polityka przestrzenna winna, 
wraz z odpowiednimi politykami sektorowymi, przyczyniać się do zwiększania atrakcyjności gmin i regio-
nów dla prywatnych inwestorów na szczeblu regionalnym i lokalnym. Polityka przestrzenna władz musi 
gwarantować, że efekty mnożnikowe dużych projektów inwestycyjnych przyniosą korzyści także dla miast 
i gmin na sąsiednich obszarach. W ten sposób polityka przestrzenna może ograniczyć szkodliwe i zbędne 
współzawodnictwo między władzami lokalnymi, co z kolei będzie wywierać pozytywny wpływ na klimat 
dla inwestycji.

Rozwój transportu i infrastruktury telekomunikacyjnej powinien być uznany za zadanie priorytetowe 
polityki przestrzennej, a także gospodarczej i społecznej. Oddziałuje on bowiem bezpośrednio na poprawę 
dostępności, służąc realizacji wszystkich głównych celów rozwoju. Możliwości transportowe i telekomu-
nikacyjne są istotnymi czynnikami promowania policentrycznego rozwoju. Równość dostępu do podsta-
wowych urządzeń infrastruktury a przez to do różnego typu usług i rynków dla każdego regionu stanowi 
zasadniczy warunek terytorialnej spójności. Sprawny system transportowy, z odpowiednimi połączeniami 
w obszarze całej Unii Europejskiej, umożliwia przełamanie peryferyjności danego regionu. Regiony o lep-
szym dostępie do rynków są z zasady bardziej wydajne i konkurencyjne niż regiony pozbawione takich 
warunków. 

Wielkie sieci transportowe niosą niebezpieczeństwo wzmacniania koncentracji, gdyż gospodarka rela-
tywnie rozwija się słabiej w obszarach słabo połączonych z głównymi sieciami. Szlaki transportowe powin-
ny więc tworzyć „korytarze rozwoju”, mające często charakter ponadnarodowy. Choć sprawnie funkcjo-
nujący system transportu jest wstępnym warunkiem niezbędnym do rozwoju gospodarczego i integracji 
międzyregionalnej, nie można zapominać o wielu problemach z zakresu ochrony środowiska, które wiążą 
się głównie ze stale rosnącym natężeniem ruchu drogowego i ulicznego. Polityka przestrzenna powinna też 
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brać pod uwagę niebezpieczeństwo, że wysokiej jakości infrastruktura może doprowadzić do przesuwania 
zasobów z regionów strukturalnie słabszych i peryferyjnych („efekt pompy”) albo że te obszary będą po-
konywane bez połączeń („efekt tunelu”). Tak więc połączenia regionalne między większymi i mniejszymi 
miastami są niezmiernie ważne dla zmniejszania różnic w dostępności. 

Koncentracja usług transportowych i ich przeciążone korytarze mogą zmniejszać funkcjonalną efektyw-
ność i powiększać nacisk na środowisko naturalne w niektórych obszarach. Dla zmniejszenia obciążenia 
ruchem bardzo ważne są też zintegrowane rozwiązania intermodalne, które pociągają za sobą przejście 
do przyjaznych dla środowiska systemów transportu i skuteczniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruk-
tury. Szersze użycie transportu morskiego łagodzi obciążenie transportu lądowego, pozwalając na jego 
ograniczenie do krótszych odcinków. Warunkiem jest tu jednak jakość połączeń transportowych z lądem. 
Głównym ograniczeniem rozwoju śródlądowego transportu wodnego są dziś trudności w doprowadzeniu 
dróg wodnych do odpowiednich standardów, brak multimodalnych centrów transportowych i bodźców 
ekonomicznych promujących ten rodzaj transportu. 

W Polsce obserwuje się przesunięcie z transportu publicznego do indywidualnego oraz z transportu 
kolejowego do drogowego. Przesunięcia te, oprócz wpływu wywieranego na środowisko naturalne i zwięk-
szonego zużycia energii, powodują również negatywne skutki społeczne. Kryzys transportu publicznego 
jest przyczyną poważnych problemów w rejonach o charakterze wiejskim, otaczających miasta oraz w ob-
rębie wielkich aglomeracji miejskich.

Struktura polskiej przestrzeni powinna być przekształcana, by sprzyjać dyfuzji procesów rozwoju. Jakość 
i sprawność różnej wielkości ognisk rozwoju i sieci powiązań pomiędzy nimi stanowić będzie o tempie 
awansu cywilizacyjnego kraju. Taki policentryczny model osadniczy powinien stać się podstawą kształ-
towania rozwoju przestrzennego. Wzmacnianie policentrycznego i bardziej zrównoważonego systemu 
obszarów metropolitalnych, skupisk miast i innych jednostek osadniczych może odbywać się poprzez 
bliższe współdziałanie polityki przestrzennej, strukturalnej środowiskowej i transportowej. Wspieranie 
zintegrowanych strategii rozwoju przestrzennego dla skupisk miejskich, włączając odpowiednio obszary 
wiejskie oraz małe miasta i miasteczka, powinno stać się istotnym instrumentem polityki przestrzennej. 
Ważne jest zwłaszcza tworzenie sieci mniejszych jednostek osadniczych w rejonach słabiej zaludnionych 
i ekonomicznie słabszych. 

Zróżnicowanie profili rozwoju obszarów wiejskich musi wynikać z uwzględniania warunków miejsco-
wych i regionalnych. Należy traktować miasta i ich okolicę jako spójny obszar funkcjonalny i przestrzenny. 
Wiele obszarów wiejskich nie potrafiło jeszcze dokonać przemiany strukturalnej i ma poważne problemy 
ekonomiczne, często z powodu swego peryferyjnego położenia. W policentrycznym systemie miejskim 
małe i średnie miasta oraz ich sieci kształtują struktury, szczególnie ważne dla regionów wiejskich. Miasta 
w obszarach wiejskich wymagają więc szczególnej uwagi w zintegrowanym planowaniu rozwoju obszarów 
wiejskich. 
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Polityka przestrzenna wyrasta na pewien wielosektorowy model sterowania rozwojem w większej skali. 
Postrzegana powinna być jako instrument generowania wzrostu i osiągania społecznych celów rozwoju. 
Wspieranie rozwoju policentrycznej sieci osadniczej może być jednym z najefektywniejszych instrumen-
tów realizacji ogólnych celów rozwoju regionów, krajów i całej Unii Europejskiej. W ten proces Polska 
musi się włączyć, określając własną pozycję w Europie – zamiast udowadniać braki i opóźnienia, wskazy-
wać na endogeniczny, specyficzny potencjał, wynikający głównie z zasobów swej przestrzeni. 

Wielosektorowa i wielopodmiotowa polityka przestrzenna daje możliwość pogłębiania integracji. 
Współoddziaływanie różnych czynników (synergia) może pozwolić na wyższą efektywność, osiąganą 
przez zintegrowane (wielosektorowe i wielopodmiotowe) podejście. Taka polityka powinna obejmować 
sferę gospodarczą, społeczną oraz zasoby naturalne i kulturowe. Te trzy grupy czynników powinny się 
wzajemnie przeplatać i wspierać a praktyczne działania powinny utrzymywać stan równowagi pomiędzy 
nimi. Taka sterowana równowaga może prowadzić do trwałości procesów wzrostu i do znaczących postę-
pów rozwoju. 
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Stan polskiej przestrzeni w świetle 
„Raportu o stanie zagospodarowania 
przestrzennego kraju”

Wstęp

W roku 2003 zespół Instytutu Geografii i PZ PAN przedstawił aktualizację, a następnie w roku 2005 
przygotował „Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju”. Opracowanie to po wielu mo-
dyfikacjach i uzgodnieniach stało się podstawą do przygotowania przez Ministerstwo Transportu i Bu-
downictwa a następnie Ministerstwo Infrastruktury końcowej wersji raportu (w roku 2007) przyjętego 
ostatecznie przez Sejm 11 kwietnia 2008 r. 

Raport przyjęty przez Sejm1 i opublikowanie opracowań służących do przygotowania tego raportu2 
dają obraz stanu przestrzennego zagospodarowania, zarysowujących się tendencji i kierunków zmien-
ności oraz przedstawiają zagrożenia strukturalne. Równolegle na potrzeby prac nad nową „Koncepcją 
przestrzennego zagospodarowania kraju” wykonano liczne ekspertyzy szczegółowe, które są dostępne na 

1 Polska przestrzeń, Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju, Ministerstwo Budownictwa, Warszawa 2007.
2 G. Węcławowicz, J. Bański, M. Degórski i in., Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku, Polska 

Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, im. Stanisława Leszczyckiego, seria „Monografie” 
nr 6, Warszawa 2006. 
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stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego3. Natomiast Zespół Ekspertów Naukowych 
do spraw Zagospodarowania Przestrzennego Kraju powołany przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 
przygotował wstępny projekt nowej koncepcji4.

Analizując współczesne zjawiska społeczne i gospodarcze w ich wymiarze przestrzennym, posługiwa-
no się źródłami o różnej skali przestrzennej: gmin, powiatów i województw. W wymiarze statystycznym 
Narodowy Spis Powszechny 2002 został potraktowany jako „fotografia” końcowej fazy transformacji oraz 
jako bilans otwarcia stanu Polski w pierwszej fazie członkowstwa w Unii Europejskiej. Fotografię tę uzu-
pełniano, w miarę dostępności materiałów, o najnowsze informacje statystyczne. 

Interpretację i wyjaśnianie zjawisk gospodarczych, społecznych i politycznych zachodzących w prze-
strzeni oparto na teorii modernizacji. Przyjęto założenie, że jeśli przebieg modernizacji gospodarki i spo-
łeczeństwa Polski ma charakter naśladowczy wobec wzorców zaczerpniętych z krajów Europy Zachodniej 
i Stanów Zjednoczonych, to zasada ta dotyczy w pewnym stopniu również planów i koncepcji zagospo-
darowania przestrzennego, które nie zawsze są korzystne dla Polski. Zgodnie z teorią modernizacji, zmia-
ny dotyczące poszczególnych sfer życia społeczno-gospodarczego zachodzą w różnym tempie, a jedną 
z najbardziej „opornych” sfer jest organizacja i struktura przestrzenna. Zmiany struktury zróżnicowań 
przestrzennych podążają zazwyczaj ze znacznym opóźnieniem za zmianami politycznymi i społecznymi. 
Przyspieszenie zmian w zakresie zagospodarowania przestrzennego, spowodowanych transformacją spo-
łeczno-gospodarczą oraz powstawania nowych problemów i wyzwań zbiegło się z intensyfikacją badań 
nad zmianami struktur przestrzennych. Można postawić tezę, że zgromadzono dostateczną wiedzę, którą 
potencjalnie można wykorzystać do racjonalizacji przestrzennego zagospodarowania kraju. 

Pojawiające się w literaturze naukowej już od połowy lat siedemdziesiątych opisy i analizy olbrzymiej 
niefunkcjonalności i nieracjonalności gospodarczej struktur przestrzennych kraju, nie powodowały więk-
szych zmian sposobów gospodarowania przestrzenią. Znaczna część środowiska naukowego związana 
z gospodarką przestrzenną i polityką regionalną oraz analityków zagospodarowania przestrzennego w dal-
szym ciągu niezbyt wierzy w racjonalność przyszłych polityk przestrzennych. Przestrzeń i struktura prze-
strzenna mają znaczenie gospodarcze. To stwierdzenie, oczywiste dla wielu badaczy zajmujących się za-
gospodarowaniem przestrzennym i gospodarką przestrzenną, dla geografów i urbanistów, zbyt często jest 
ignorowane przez znaczną część polityków i ekonomistów, a zwłaszcza decydentów. Można mówić o tzw. 
ślepocie przestrzennej decydentów – poczynając od skali lokalnej (np. lokowanie osiedli mieszkaniowych 
na terenach zalewowych), na błędnych decyzjach lokalizacyjnych w skali ponadregionalnej kończąc.

Niemniej można podkreślić, że współcześnie o zróżnicowaniach przestrzennych Polski w przyszłości, w więk-
szym stopniu ma szanse decydować polityka regionalna państwa wspierana funduszami europejskimi. Należy 
jednak pamiętać, że nigdzie dotychczas nie udało się wyeliminować całkowicie zróżnicowań przestrzennych.

3 http://www.mrr.gov.pl/Rozwoj+przestrzenny/Polska+polityka+przestrzenna/Prace+nad+KPZK+2008-2033/
4 Ibidem. 
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Cele i problemy

Nadrzędnym celem polskiej polityki regionalnej powinno być zapewnienie integralności terytorialnej 
i spójności przestrzennej powiązań społeczno-gospodarczych w pierwszej kolejności wewnątrz kraju. 
Podstawowymi elementami tej polityki powinno być z jednej strony sprzyjanie wychodzeniu słabszych 
regionów z zacofania, a z drugiej – uzyskiwanie przez regiony metropolitalne wyższej pozycji konkuren-
cyjnej w strukturze regionalnej Unii Europejskiej. 

Realizacja takiego celu wymaga podjęcia długoterminowych, systematycznych działań. Najważniejsze to 
w istotny sposób zmodyfikować obowiązujące koncepcje rozwoju sieci infrastruktury. Na zasadzie inercji 
są one dostosowane do schematów powstałych w warunkach gospodarki centralnie sterowanej. Koncepcje 
te nie odpowiadają aktualnym potrzebom i zarysowującym się tendencjom rozwojowym związanym z in-
tegracją europejską i globalizacją. Wymagana jest gruntowna korekta lub nowa wizja i koncepcja rozwoju 
infrastruktury, dostosowanej przede wszystkim do potrzeb podmiotów gospodarczych działających na 
obszarze naszego kraju, a następnie dopiero do potrzeb innych członków Unii Europejskiej i Unii jako 
całości. Istotne jest też ustalenie kolejności budowy poszczególnych elementów infrastruktury zgodnie 
z bieżącymi potrzebami kraju, a nie z interesami różnego rodzaju grup o charakterze regionalnym, lokal-
nym, kapitałowym i sektorowym (np. przedsiębiorstw budujących autostrady).

Rozwój transportu i infrastruktury telekomunikacyjnej powinien być uznany za zadanie priorytetowe po-
lityki przestrzennej, a także gospodarczej i społecznej. Oddziałuje ona bowiem bezpośrednio na poprawę do-
stępności, służąc realizacji wszystkich głównych celów rozwoju. Możliwości transportowe i telekomunikacyjne 
są istotnymi czynnikami promowania policentrycznego rozwoju. Równość dostępu do podstawowych urzą-
dzeń infrastruktury a przez to do różnego rodzaju usług i rynków – dla każdego regionu stanowi zasadniczy 
warunek terytorialnej spójności�.

W interesie Polski w pierwszej kolejności powinny zostać zrealizowane inwestycje infrastrukturalne (prze-
de wszystkim autostrady) w układzie trójkąta: Warszawa – Poznań – Wrocław – Warszawa, jako powiązanie 
trzech najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów metropolitalnych kraju (z obszarem metropoli-
talnym Łodzi pośrodku). Umożliwiłoby to uzyskanie efektów synergii w procesie przyciągania zewnętrznego 
kapitału oraz dalszego rozwoju i modernizacji tych obszarów. Pozwoliłoby również na osiągnięcie standar-
dów dostępności przestrzennej południowo-zachodniej i centralnej Polski względem trzonowych regionów 
Unii Europejskiej, porównywalnych z osiągniętymi standardami w przypadku Czech i Węgier.

Bardzo niekorzystne jest pozostawianie obszaru metropolitalnego Wrocławia bez połączenia autostra-
dowego z Warszawą i z Poznaniem. Obecnie w Polsce południowo-zachodniej ukształtował się obszar 
relatywnie dobrze skomunikowany z zachodnią częścią Unii Europejskiej, a jednocześnie oderwany od 
centrum kraju. Do korekty koncepcji budowy sieci powiązań transportowych skłaniają również opraco-

5 Patrz przypis 3.
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wania ESPON, które wskazują na zasadnicze znaczenie relacji pomiędzy ośrodkami metropolitalnymi 
Europy (jak wcześniej wspomniano, na terenie Polski wyróżnianych jest 8 tzw. MEGA – Metropolitan 
European Growth Areas, tj. aglomeracje Warszawy, Trójmiasta, Szczecina, Poznania, Łodzi, Wrocławia, 
Krakowa i konurbacja górnośląska). Analogicznymi centrami europejskimi położonymi w bezpośrednim 
sąsiedztwie Polski i oddziałującymi na jej przestrzeń są: Berlin, Praga, Wiedeń, Bratysława, Budapeszt 
i Wilno. Istniejący i planowany system nowoczesnej infrastruktury lądowej pomija powiązania pomiędzy 
niektórymi z wymienionych MEGA.

Silne oddziaływanie uwarunkowań zewnętrznych na zróżnicowania przestrzenne w Polsce, zwłaszcza 
na obszary pogranicza, wymaga zwrócenia na te obszary szczególnej uwagi w polityce regionalnej naszego 
kraju. Głównym ośrodkiem dyfuzji innowacji i integracji gospodarczej obszaru pogranicza polsko-nie-
mieckiego powinien być układ współpracujących ośrodków metropolitalnych Szczecin – Poznań – Wroc-
ław. Taki układ mógłby stać się pewną przeciwwagą dla wpływów obszaru metropolitalnego Berlina.

Układem zwornikowym obszaru Polski południowej pozostanie oś połączeń komunikacyjno-transpor-
towych biegnąca od granicy z Niemcami poprzez Wrocław, Opole, konurbację górnośląską, Kraków, Tar-
nów i Rzeszów do granicy z Ukrainą. Pełne wykorzystanie walorów położenia geograficznego wymaga 
wzmocnienia powiązań tej osi ze środkową i wschodnią częścią kraju oraz z Czechami i Słowacją.

W przypadku pogranicza wschodniego głównym ośrodkiem generującym rozwój gospodarczy pozosta-
je obszar metropolitalny Warszawy. Duże ośrodki miejskie tego obszaru przybierające dopiero charakter 
metropolitalny, tj. Białystok i Lublin oraz w drugiej kolejności Rzeszów i Olsztyn wymagają włączenia 
w system nowoczesnych powiązań infrastrukturalnych. Ważnym zadaniem polityki regionalnej państwa 
powinno być stworzenie tych warunków i radykalne wzmacnianie funkcji metropolitalnych tych miast 
jako bram do Unii Europejskiej.

Zachowania podmiotów gospodarczych wyraźnie wskazują na koncentrację działalności gospodarczej 
na obszarze metropolitalnym Warszawy. W szerszym układzie regionalnym następuje szybszy rozwój go-
spodarczy na terenach usytuowanych pomiędzy Warszawą, Poznaniem, Wrocławiem i Łodzią niezależnie 
od prowadzonej polityki regionalnej. Polityka regionalna i plany strategiczne raczej dostosowują się bo-
wiem do trendów niż je kształtują. 

Inna sytuacja powstała na wschód od Warszawy. Rozwój regionalny wschodniej Polski jest uzależniony 
od impulsów gospodarczych wychodzących z obszaru metropolitalnego Warszawy lub przechodzących 
przez stolicę. Konieczne są bardziej aktywne działania w celu przywrócenia gospodarce wschodniej Pol-
ski zdolności do uruchomienia procesu realnej konwergencji. Rozwój gospodarczy nie może opierać się 
wyłącznie na czynnikach endogenicznych. Impuls rozwojowy, wywołany polityką regionalną, powinien 
ukształtować infrastrukturalne warunki zachęcające prywatnych inwestorów do rozwijania działalności 
gospodarczej na tym obszarze.

Niezbędnym warunkiem zwiększenia szans rozwojowych Warszawy i podniesienia jej pozycji, jako me-
tropolii europejskiej jest radykalne polepszenie infrastruktury komunikacyjnej w układzie regionalnym. 
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Powstanie węzła infrastrukturalnego na obszarze metropolitalnym Warszawy stworzy szansę rozwoju za-
cofanym obszarom wschodniej Polski. Pozwoli też stolicy na podjęcie konkurencji z Berlinem, Pragą i Bu-
dapesztem, także aspirującymi do pełnienia roli głównej bramy Unii Europejskiej na wschód i tym samym 
uzyskania wyższej od obecnej pozycji w hierarchii metropolii europejskich. 

Istniejący stan prawny w zakresie docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych w przypadku pełnej 
realizacji przyniesie usprawnienie funkcjonowania gospodarki i zmiany struktury zagospodarowania 
przestrzennego Polski. Nie odpowiada on jednak współczesnemu systemowi powiązań funkcjonalnych 
gospodarki na obszarze kraju ani tym bardziej nie przyczyni się do ukształtowania się bardziej racjonalnej 
struktury zagospodarowania przestrzennego w przyszłości.

Aby radykalnie podnieść konkurencyjność polskiej gospodarki w skali Unii Europejskiej, trzeba nadać 
jej korzystniejszą strukturę przestrzenną, która może być generowana przez inwestycje infrastrukturalne. 
Szczególne znaczenie ma kolejność realizacji poszczególnych odcinków sieci infrastrukturalnej. W toku 
prac nad „Raportem…” wypracowano koncepcję kolejności priorytetowych inwestycji transportowych, 
zapewniającą, przez stworzenie korzystnej infrastruktury technicznej dla powiązań gospodarczych i spo-
łecznych, integralność terytorialną i spójność przestrzenną kraju. Realizacja tej koncepcji może zwiększyć 
szansę włączenia najsilniej rozwiniętych obszarów Polski do mającego w przyszłości szansę ukształtowa-
nia się pasma przyśpieszonego rozwoju, który mógłby ciągnąć się od południowych Niemiec poprzez Cze-
chy, zachodnią Słowację, Śląsk i Wielkopolskę po linię łączącą obszary metropolitalne Krakowa, Warszawy 
i Gdańska oraz dalej przez Litwę, Łotwę i Estonię.

Zagadnienie kolejności rozbudowy sieci infrastrukturalnej obecnie jest jednym z podstawowych 
przedmiotów prac zespołu ekspertów powołanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do przy-
gotowania projektu „Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju”. W pracach zespołu przyjęto 
założenie, że realizacja wyłącznie obowiązującego układu autostrad spycha terytorium Polski na pozy-
cje peryferyjne i tranzytowe, obsługujące i uzupełniające potrzeby centrum gospodarczego zachodniej 
części Unii Europejskiej.

Obszary problemowe

Podstawowym celem polityki regionalnej Polski i Unii Europejskiej jest ograniczenie narastających 
zróżnicowań regionalnych. W polityce regionalnej szczególną uwagę zwraca się na obszary, na których na-
gromadzenie negatywnych i patologicznych zjawisk społecznych i gospodarczych utrudnia ich właściwy 
rozwój. Obszary takie, zwane: problemowymi, opóźnionymi w rozwoju lub peryferyjnymi, charakteryzują 
się również odpływem ludności oraz szybkim pozostawaniem w tyle w stosunku do średnich krajowych 
i do szybciej rozwijających się regionów kraju. W pracach nad „Raportem…” oraz w wielu badaniach do-
tyczących zagospodarowania przestrzennego często identyfikowano takie obszary. Podstawowym narzę-
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dziem dla polityki regionalnej zmniejszania zróżnicowań i polepszania warunków życia ich mieszkańców 
są obecnie fundusze strukturalne Unii Europejskiej. 

W „Raporcie…” wyróżniono trzy główne kategorie obszarów problemowych: o zaburzonej i patolo-
gicznej strukturze społecznej i ludnościowej; o zanikającej gospodarce rolnej i szczególnej koncentracji 
ubóstwa; obszary zanieczyszczone, mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Przy bardziej 
szczegółowej skali analiz przestrzennych można również identyfikować patologiczne obszary ubóstwa 
w przestrzeni miast i obszarów metropolitalnych. 

Granice poszczególnych obszarów przy szczegółowych badaniach statystycznych w skali podziałów 
gminnych ulegają z roku na rok pewnym (zazwyczaj niewielkim) zmianom. Analizy takie pokazują jed-
nak pewne tendencje. Na przykład jednym z pierwszych wskaźników ostrzegawczych o narastaniu nie-
korzystnych zjawisk społeczno-gospodarczych i ludnościowych jest postępująca depopulacja danego re-
gionu, której towarzyszą zazwyczaj niekorzystne zmiany w strukturze płci i wieku. Badania wykazały, że 
wschodnia i centralna część kraju charakteryzuje się od dłuższego czasu systematycznym spadkiem liczby 
ludności, starością demograficzną i strukturą wieku utrudniającą założenie rodziny poprzez znalezienie 
partnera w odpowiedniej grupie wieku. 

Konsekwencją koncentracji przestrzennej problemów demograficznych jest duży stopień pokrywania 
się z obszarami problemów ekonomicznych i społecznych. Najlepszym przykładem mogą być rolnicze 
obszary problemowe, w których często niewykorzystanie potencjału warunków naturalnych wynika m.in. 
ze starzenia się rolników i ich niskich kwalifikacji zawodowych.

Nałożenie przedstawionych w „Raporcie…” kartogramów dotyczących: demograficznych, społecznych 
i ekonomicznych obszarów problemowych świadczy o silnym spolaryzowaniu zróżnicowań społeczno- 
-przestrzennych kraju. Obszary „bezproblemowe” lub obszary, na których nie koncentruje się zbyt dużo 
negatywnych zjawisk, stanowią zdecydowaną mniejszość i mają charakter wyspowy. 

Olbrzymia skala istniejących zróżnicowań ogranicza możliwości dokonania radykalnych zmian w krót-
kim – kilkuletnim okresie – pomimo werbalnego deklarowania w każdym z dotychczasowych doku-
mentów, wyrównywania zróżnicowań. Wymaga natomiast, poza standardowymi instrumentami polityki 
regionalnej, konsekwentnego rozszerzania pozytywnego oddziaływania obszarów metropolitalnych na 
otaczające obszary. Konieczne jest również i bardziej realistyczne, dzięki funduszom strukturalnym, rady-
kalne zwiększenie dostępności przestrzennej dla mieszkańców i obszarów problemowych do sieci podsta-
wowych usług zlokalizowanych w obszarach metropolitalnych i większych miastach. 

Wnioski

Wnioski, jeśli mają spełnić zadanie rekomendacji dla poprawy stanu polskiej przestrzeni, powinny mieć cha-
rakter selektywny. Do najważniejszych i hierarchicznie podstawowych zagadnień zaliczono dwie kategorie.
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Po pierwsze, wyzwaniem dla nowoczesnego kształtowania polskiej przestrzeni jest wzmocnienie roli 
planowania strategicznego. Niezbędną częścią tego planowania jest również planowanie przestrzenne. 
Podstawowe znaczenie ma współcześnie planowanie infrastruktury o znaczeniu krajowym i międzynaro-
dowym. Obowiązujące koncepcje w zakresie np. przebiegu autostrad i głównych szlaków transportowych 
powstały w innych warunkach i wymagają modyfikacji w celu dostosowania ich do aktualnych potrzeb 
i zarysowujących się tendencjom rozwojowym związanych z integracją europejską i globalizacją.

Konieczna jest kompleksowa, elastyczna wizja rozwoju infrastruktury, jako ważnej składowej polityki prze-
strzennej państwa, dostosowana przede wszystkim do potrzeb społecznych i gospodarczych kraju, a następnie 
do potrzeb związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej. Istotne jest też ustalanie kolejności budowy po-
szczególnych elementów infrastruktury zgodnie z aktualnymi potrzebami kraju i poszczególnych regionów.

Po drugie, uzyskanie wyższej pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki w przestrzeni Unii Europej-
skiej i globalnej wymaga nie tylko przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarki, lecz również radykalnego 
usprawnienia organizacji przestrzennej kraju, a zwłaszcza struktury funkcjonowania krajowego systemu 
osadniczego, w którym ona funkcjonuje. 

Konieczne jest generowanie zmian w systemie osadniczym kraju pozwalającym na wzmocnienie roli 
miast średnich, stopniowe zwiększanie poziomu urbanizacji (zwłaszcza na obszarach słabo zurbanizowa-
nych), a zwłaszcza wzmocnienie potencjału obszarów metropolitalnych. 

Konkurencyjność polskiej przestrzeni zależy m.in. od polityki rządu realizowanej poprzez sprzyjanie 
rozwojowi dużych ośrodków miejskich wraz ze zharmonizowanym oddziaływaniem na otaczające je ob-
szary. Podobnie wspieranie polskich obszarów metropolitalnych, mających największe szanse w konkuren-
cji z innymi europejskimi ośrodkami, powinno również stać się priorytetem polityki regionalnej kraju. 
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Koordynująca rola polityki przestrzennej 
ze szczególnym uwzględnieniem ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazu 
kulturowego

Politykę przestrzenną rozumiemy jako „przestrzenne” (terytorialne) odniesienie interesów społeczno-
ści lokalnej oraz zobowiązań władzy publicznej (związanych z realizowaniem szeroko pojętych funkcji 
społecznych, ekonomicznych, politycznych, ekologicznych itd.) w stosunku do przestrzeni (terytorium) 
administracyjnie jej podporządkowanej oraz do przestrzeni zewnętrznej. Te interesy i zobowiązania za-
warte są w dokumencie planu krajowego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa czy 
planie ogólnym gminy (w tym przypadku w tzw. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy) i zapisane są w postaci odpowiednio zhierarchizowanego zestawu celów i środków 
ich osiągania. Zatem z polityką przestrzenną mamy do czynienia na poziomie krajowym, wojewódzkim 
i gminnym. 

Formułowanie polityki przestrzennej może odbywać się w układzie tradycyjnych polityk sektorowych 
w powiązaniu z użytkowaniem przestrzeni lub przekroju terytorialno-problemowym. Polityki problemo-
we wymagają zintegrowanego, horyzontalnego i partnerskiego podejścia do zarządzania. W politykach 
sektorowych naturalny jest tradycyjny hierarchiczny układ organizacyjny. Przykładem polityki sektorowej 
jest polityka mieszkaniowa, a przykładami polityki problemowej są np. rewitalizacja centrów miast, roz-
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wój obszarów metropolitalnych, ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Należy podkreślić, że 
każda polityka sektorowa ma większe lub mniejsze odniesienie do polityki problemowej. 

Polityka przestrzenna ze względu na swoje odniesienie do przestrzeni, która leży w polu zaintereso-
wania każdego człowieka i podmiotu gospodarującego, łączy się nierozerwalnie z całościowym spoj-
rzeniem na funkcjonowanie systemów społeczno-gospodarczych i przyrodniczych. Stąd wynika jej po-
zorny „wszystkoizm” i trudności w jej zaakceptowaniu jako polityki koordynującej i ingerującej w sfery 
innych polityk. Polityka przestrzenna jest więc ze swej natury wszechogarniająca i sytuowanie jej jako 
jednego z mniej ważnych działów polityki rządu czy samorządu jest strukturalnym błędem. Specyfika 
polityki przestrzennej a także materii, którą się zajmuje, zrodziła swoiste narzędzie, jakim – w gospo-
darce rynkowej – jest regulacyjny system planowania użytkowania terenów. Związki polityki z planami 
regulacyjnymi obrazuje rys. 1. 

Ramy planowania miejscowego – zgodnie z zasadą subsydiarności weryfikowaną jednakże realnością 
kompetencji gmin – określać powinna polityka przestrzenna państwa. Polityka przestrzenna państwa 
zapisana w krajowych dokumentach przestrzennego zagospodarowania powinna być konkretyzowana 
w formie określonych programów rządowych i przepisów wykonawczych (czasem aktów prawa wyższego 
rzędu). Logika planowania przestrzennego poziomu krajowego opierać się powinna na systemie tworzenia 
wewnętrznych aktów prawa dla prowadzenia przestrzennej polityki państwa, które następnie tworzą ramy 
dla prowadzenia polityki i planowania w województwach i gminach. Planowanie wojewódzkie ma w tym 
systemie zwornikowy charakter, tj. łączy ustalenia polityki krajowej z planami gmin. Plany wojewódzkie 
de facto powinny doprecyzowywać ustalenia krajowe do skali wojewódzkiej. Wraz z tzw. ustaleniami od-
powiadającymi kompetencjom szczebla wojewódzkiego (interesom i inwestycjom celu publicznego woje-
wódzkiego samorządu terytorialnego) – powinny stanowić podstawę do wprowadzenia wiążących ustaleń 
do studiów gminnych (aktów wewnętrznej polityki rady gminy), które prowadzą ostatecznie do ustaleń 
w planach miejscowych gmin, prawnie wiążących już dla wszystkich inwestorów na terenie gminny. 

W naszym systemie planowania, podobnie jak w większości krajów o gospodarce rynkowej, to właśnie 
planowanie miejscowe w gminie przyjmuje ostateczny kształt realizacyjny i staje się – w wyniku uchwały 
rady gminy – lokalnym przepisem gminnym. Z uwagi na to, że w okresie transformacji rząd wycofał się 
z prowadzenia formalnej polityki przestrzennej (brak jest szczegółowych programów rządowych i opra-
cowań powiązanych z „Koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju”, a de facto „Koncepcja…” 
z 2003 r. takich aplikacyjnych ustaleń także nie określiła) – doszło do dezintegracji i osłabienia syste-
mu planowania przestrzennego. Pojawiła się również silna tendencja rozbudowy systemu ustaw specjal-
nych, które mają służyć realizacji podejmowanych ad hoc celów polityki przestrzennej państwa (czytaj: 
zastępować plany miejscowe). Stąd ustawy o autostradach, o drogach, o zalesianiu, o realizacji obiektów 
związanych z EURO 2012, pomysły o automatycznym odralnianiu gruntów rolnych w obszarach zurba-
nizowanych. 
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Rys. 1. Polityka zintegrowana – powiązania między politykami problemowymi i sektorowymi 
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Źródło: T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, Warszawa 1999, s. 162.
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Specyfika planowania przestrzennego

Planowanie przestrzenne, jako narzędzie interwencji publicznej, zrodziło się z potrzeby korekty nega-
tywnych skutków alokacji ludzkiej działalności w przestrzeni w wyniku działania ułomnego ze swej natury 
rynku terenów budowlanych i nieruchomości. Rynek nieruchomości i skutki ludzkiej działalności gene-
rują efekty zewnętrzne, których część ma swój wymiar przestrzenny. W literaturze przedmiotu określamy 
je efektami rozprzestrzeniania. Są to te efekty, których zasięg oddziaływania zmienia się wraz ze zmianą 
odległości w czasie i przestrzeni między jej użytkownikami1.

Ułomny rynek terenów budowlanych narzucił potrzebę strefowania działalności, a instrumentem inter-
wencji i ustalania reguł użytkowania przestrzeni stał się tzw. plan użytkowania terenów, który ma charak-
ter przepisu gminnego. 

Współczesne planowanie przestrzenne jest jednak działalnością o znaczenie szerszym zasięgu, wykra-
cza bowiem zdecydowanie ponad poziom lokalny. Planowanie przestrzenne, jak każde planowanie, jest 
procesem prakseologicznej działalności człowieka. Jest działaniem ciągłym, wspomagającym proces po-
dejmowania decyzji dotyczących przyszłości. Efektem procesu planowania przestrzennego są określone 
dokumenty (rzeczy), które na różnym poziomie spełniają różnorodne funkcje. Ostatecznie jednak w ca-
łym systemie planowania przestrzennego chodzi o to, aby w wyniku procesu planowania i zatwierdzania 
dokumentów (produktów) powstał system regulacji i decyzji usprawniający funkcjonowanie gospodar-
ki przestrzennej. Innymi słowy, chodzi o to, aby powstał system ustaleń planistycznych, który usprawni 
funkcjonowanie rynku w dziedzinach związanych z szeroko rozumianym użytkowaniem i przekształca-
niem przestrzeni. Planowanie przestrzenne ingeruje zatem tam, gdzie nie ma sprawnego mechanizmu 
przestrzennej alokacji ludzkiej działalności. Planowanie przestrzenne dotyczy naszego wspólnego dobra, 
jakim jest przestrzeń antropogeniczna i przestrzeń przyrodnicza.

Tak jak uboczne skutki gospodarki kapitalistycznej wymusiły wprowadzenie regulacyjnego planu 
miejscowego, tak rozwój cywilizacyjny wymusił potrzebę planowania ponadlokalnego. Porównując roz-
wój państw pod kątem historycznym, wyraźnie widać, że potrzeba planowania pojawiła się najszybciej 
w państwach o ustroju scentralizowanym – gdzie państwo odgrywało istotną rolę w jednoczeniu obszarów 
i w których historycznie ukształtowały się silne rządy centralistyczne. Najintensywniej rozwijały planowa-
nie ponadlokalne: Francja, Niemcy, Holandia.

W każdym z wymienionych krajów były nieco inne przyczyny rozwoju planowania ponadlokalnego 
(wielkoprzestrzennego). We Francji od średniowiecza trwał ustrój centralistyczny i silnie związane z nim 
tendencje imperialistyczne; systemu tego nie naruszyła nawet rewolucja francuska. W Niemczech poja-
wiły się możliwości rozwoju planowania wielkoprzestrzennego po powstaniu Zjednoczonego Cesarstwa 
Niemieckiego, tj. po roku 1871. W Holandii był to dominujący interes publiczny, wynikający z potrzeby 

1 T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, Warszawa 1999.
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koordynacji wysiłków społecznych w walce z wodą i pozyskiwaniem terenów depresyjnych i budowaniem 
systemu polderów. Polska międzywojenna także rozwijała planowanie wielkoprzestrzenne, co wynikało 
z potrzeby scalenia kraju po wieloletnim okresie zaborów. 

Planowanie przestrzenne i jego produkty w postaci planów spełniają cztery podstawowe funkcje: regu-
lacyjną, kreacyjną, polityczno-zarządczą i informacyjną. Na poziomie krajowym przedmiotem kreowania 
nowych wartości przestrzennych może być wyznaczenie szczególnych obszarów aktywizacji gospodarczej, 
społecznej czy kulturowej, wokół których rząd zobowiązuje się do podjęcia różnego typu działań wspiera-
jących. Przykładem może być propozycja wylansowania „Polskiego Pentagonu” jako przestrzeni zdolnej 
do konkurowania na poziomie europejskim i globalnym (rys. 2). 

Z uwagi na funkcje, jakie spełnia planowanie przestrzenne w gospodarce rynkowej, to jego minimalny 
zdefiniowany zakres musi być wpisany w system regulacji każdej gospodarki. Planowanie przestrzenne 
wymaga rozstrzygnięć ustawowych w zakresie proceduralnym. Potrzeba ta wynika z publicznego charak-
teru planowania przestrzennego oraz publicznych skutków jego wdrożenia. Skutki planowania przestrzen-
nego dotyczyć bowiem mogą nie tylko wąskiej grupy społecznej, ale także wszystkich obywateli danego 
kraju, a nawet kontynentu i globu ziemskiego.

Wysoko rozwinięte społeczeństwa, o dużym wspólnotowym poczuciu wartości przestrzeni, wytwarza-
ją mechanizmy społecznej kontroli a nawet społecznej presji do powszechnego stosowania planowania 
przestrzennego. Tak dzieje się np. w Holandii, która mając doświadczenie z kontrolowaniem wód morza 
i tworzeniem polderów, stworzyła naturalną potrzebę społeczną w zakresie planowania przestrzennego 
i wysoką akceptację rygorystycznych zapisów ustaleń planów na różnych poziomach organizacji teryto-
rialnej państwa. Coraz większy zakres ponadkrajowych skutków gospodarowania w przestrzeni wynika 
z postępującego procesu globalizacji gospodarki. Wymusza to w oczywisty sposób konieczność ingerowa-
nia w pewne procesy na poziomie kontynentalnym i globalnym, np. w sieć rozwoju miast, kontynentalne 
i międzykontynentalne korytarze transportowe (kolej, autostrady, szlaki lotnicze i systemy lotnisk, sieci 
energetyczne), globalne zmiany środowiskowe.

Obecnie w ramach integrowania się państw we wspólne systemy rynkowe zdolne do konkurowania 
na arenie globalnej zachodzi potrzeba integrowania nie tylko reguł rynkowych, ale i przestrzeni geogra-
ficznej. Dzięki temu koszty funkcjonowania firm i konsumpcji w tej przestrzeni mogą być stale obniża-
ne. Politycy uświadomili sobie, że przestrzeń europejska zagospodarowana we właściwy sposób staje się 
czynnikiem silnie oddziałującym na przewagi konkurencyjne przedsiębiorstw. Okazało się, że korzyści 
z wprowadzenia jednolitej waluty nie dały na tyle silnej obniżki kosztów transakcyjnych, aby zwiększyć 
w wystarczający sposób konkurencyjność gospodarczą UE. Wielkie możliwości rozwoju Europy tkwią 
w osiąganiu większej spójności przestrzennej.
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Rys. 2. Koncepcja „Polskiego Pentagonu” – konkurencyjnej przestrzeni zurbanizowanej
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Za potrzebą ustawowego uregulowania systemu planowania przemawiają w Europie także inne względy, 
na przykład: 

– potrzeba koordynacji przestrzennych decyzji w obszarach przygranicznych,
– konieczność posiadania własnej wizji rozwoju przestrzennego Unii Europejskiej, bez której niemoż-

liwe jest prowadzenie racjonalnych i kompromisowych uzgodnień w zakresie wspólnotowej polityki 
regionalnej i strukturalnej,

– konieczność dysponowania narzędziem analizy globalnych czy kontynentalnych skutków prze-
strzennych wynikających z obecnej fazy rozwoju cywilizacyjnego,

– konieczność sprostania globalnej konkurencji gospodarczej przez jednostki terytorialne,
– konieczność tworzenia przestrzennych warunków dla sustensywnego rozwoju społeczności Europy.

Takie tendencje stawiają zasadnicze pytania o miejsce, formę, zakres i treść planowania przestrzennego 
w całym systemie planowania publicznego Unii Europejskiej. Planowanie jako proces podejmowania de-
cyzji ciągle przechodzi ewolucję: zmienia się bowiem rzeczywistość i zmieniają się warunki podejmowania 
tych decyzji. Bez doskonalenia metod planowania coraz częściej podejmujemy błędne decyzje. Planowa-
nie zatem jako proces przechodzi swoiste cykle koniunkturalne. Praktyka pokazuje, że po okresie jego 
publicznej krytyki, najczęściej dochodzi do jego doskonalenia i nadal pozostaje ważnym instrumentem 
racjonalizacji przestrzennych decyzji na wszystkich poziomach terytorialnej organizacji państw. 

Mimo że podstawowym zadaniem planu regulacyjnego z ekonomicznego punktu widzenia jest poprawa 
sprawności rynków nieruchomości, to powstaje inne ważne pytanie: czy i jak ułomne rynki mogą być ko-
rygowane przez „ułomne z natury rzeczy władze publiczne”? Teoretycznie można przyjąć, że interwencja 
jest dopuszczalna wtedy, kiedy ujemne skutki działania niesprawnego mechanizmu rynkowego są większe 
niż ujemne skutki wynikające ze złej interwencji w rynek przez władzę publiczną. W praktyce realny po-
miar potencjalnych negatywnych skutków publicznej interwencji nie jest możliwy. Cechy władzy publicz-
nej i przyczyny jej ułomności są przedmiotem badań nauk politycznych, socjologii władzy i coraz częściej 
ekonomii instytucjonalnej. Zagadnienie to ma szczególną wagę w polskich warunkach. 

Niestety, polski system instytucji związanych z planowaniem przestrzennym, ze źle pojętych przyczyn 
doktrynalnych, został zdemontowany podczas reform ustrojowych. Przy tej okazji rozproszono potencjał 
kadrowy związany z praktyką planowania przestrzennego. Obecne kadry, jak się coraz dobitniej okazuje, 
nie są w stanie odgrywać wiodącej roli w odtwarzaniu publicznych instytucji planowania regionalnego 
i przestrzennego, niezbędnych do sprawnego działania rządu i regionów w Unii Europejskiej. Zaczynamy 
bezpowrotnie tracić ciągłość wiedzy i metodologii w zakresie rozwoju warsztatu planowania. 

Niedoskonałe plany nakładają się z – pogłębiającą się w tym zwłaszcza zakresie – ułomnością instytu-
cjonalną. Na tym tle powstaje złudna nadzieja, że negatywne skutki ułomnego, liberalnego rynku nie-
ruchomości bez planów są mniej groźne od interwencji nieudolnych i skorumpowanych decyzji władz 
publicznych. W takiej patologicznej sytuacji pojawiają się liczne postulaty i żądania ze strony inwestorów 
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i właścicieli gruntów odnośnie do dalszej liberalizacji w sferze gospodarki przestrzennej. Żądania te należy 
odczytywać jako krótkowzroczną próbę dalszej anarchii w tej sferze. 

Z badań i teorii ekonomii instytucjonalnej wynikają między innymi różnego rodzaju rekomendacje od-
nośnie do doskonalenia instytucji zajmujących się planowaniem przestrzennym. Do wprowadzania no-
wych systemów instytucjonalnych nie można jednak podchodzić w sposób bezkrytyczny. Wielu radyka-
lizujących urbanistów doszukuje się w interwencji za pomocą rygorystycznego planu środka zaradczego, 
który ma zastąpić rynek. Jest to podejście równie skrajne, co i naiwne. Planowanie przestrzenne bowiem, 
tak jak każde planowanie publiczne w gospodarce rynkowej, nie może zastępować rynku. Dobry system 
planowania z punktu widzenia teorii ekonomii musi spełnić następujące zadania. Po pierwsze, w swojej 
funkcji regulacyjnej i alokacyjnej musi usprawniać rynek, tj. ograniczać ujemne skutki funkcjonowania 
rynku nieruchomości, a po drugie zdecydowanie zmniejszać ułomności instytucjonalne władz publicz-
nych. W obu przypadkach planowanie wymaga profesjonalnych struktur instytucjonalnych gwarantują-
cych stały rozwój systemu planowania i rozwój wyspecjalizowanych zasobów kadrowych.

Poprzez właściwe czynności planowania, dobry warsztat i stałe jego doskonalenie można także ogra-
niczać wewnętrzne ułomności instytucjonalne władz publicznych. Warunkiem jednak jest odtworzenie 
publicznych biur planowania przestrzennego. Jednym ze środków ograniczania ułomności instytucji jest 
dalsza demokratyzacja władzy poprzez zwiększanie zakresu współwładania, współodpowiedzialności 
i rzeczywistej partycypacji społecznej w procedurach planowania.

Należy też jednoznacznie podkreślić, że kraje UE odchodzą od dychotomicznego układu planowania, 
tj. odrębnego planowania rozwoju sfery usług publicznych i odrębnego traktowania regulacyjnego plano-
wania przestrzennego (planu użytkowania terenów jako instrumentu strefowania lokalizacyjnego aktyw-
ności), na rzecz planowania zintegrowanego, a przede wszystkim strategicznego. 

Współczesne planowanie staje się coraz bardziej elastyczne i mniej szczegółowe. Pojawia się w nim coraz 
więcej elementów społecznych i środowiskowych. Jest to zrozumiałe w świetle zachodzących procesów 
globalizacji produkcji, wzrastającej konkurencyjności, przyśpieszenia technologicznego itp. 

Ład przestrzenny, dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe  
w polityce przestrzennej 

Planowaniu przestrzennemu i polityce przestrzennej przypisuje się osiąganie celów związanych z ka-
tegoriami trudnymi do zdefiniowania i do zoperacjonalizowania. Takim kategoriami są: osiąganie ładu 
przestrzennego oraz ochrona dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i krajobrazu kulturowego. Jak za-
tem dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe chronić i kształtować w systemie planistycznym? Konwencja 
Krajobrazowa i dyrektywy siedliskowe związane z siecią Natura 2000 stanowią dla nas ramy odniesienia 
i narzucają obowiązek wprowadzenia krajowych regulacji i praktyk do ich wdrażania. W dokumentach UE 
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stwierdza się, iż jednym z najważniejszych instrumentów są różnego typu plany przygotowywane przez 
władze publiczne w tym szczególna rola przypisywana jest właśnie planowaniu przestrzennemu.

W art. 2 ustawy o planowaniu przestrzennym podana jest następująca definicja ładu przestrzennego: 
Ilekroć w ustawie jest mowa o ładzie przestrzennym – należy przez to rozumieć takie ukształtowanie prze-
strzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarun-
kowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-
estetyczne.

Ład przestrzenny jest kategorią dynamiczną, historyczną, mającą wymiar społeczny, psychologiczny, 
przyrodniczy i ekonomiczny. Jest więc związany z systemem wartości społeczeństwa. Przez ten system 
dokonuje się wycena składników zagospodarowania współtworzącego ład. Ład przestrzenny ma różną 
wartość i cenę dla różnych odbiorców. Postrzegany jest w różnych skalach przestrzennych: najbliższego 
otoczenia, miasta, kraju itd. Ocena ładu w otoczeniu jest także zróżnicowana. Inaczej jest traktowany, 
jeśli jest to ład, który sami kształtujemy (ma identyfikowalne koszty, łatwiej uchwycić jego ekonomiczny 
walor.) Inaczej, kiedy jest kształtowany przez inne podmioty czy władze publiczne.

Ład wpływa na nasze zachowanie, jakość życia, skłonność do konsumpcji, inwestycji, samorealizacji, 
jest więc czynnikiem stymulującym popyt, a co za tym idzie – rozwój gospodarczy. Jest także czynnikiem 
kształtującym społeczny system wartości, szacunek do krajobrazu, rozwija potrzebę doznań estetycznych, 
poszanowanie porządku. Ład przestrzenny ma swoje ekonomiczne odbicie w wartości terenów i nierucho-
mości. Generuje rentę budowlaną, a szerzej mówiąc – rentę lokalizacyjną. 

Ład przestrzenny jest integralnie związany z pojęciem krajobrazu kulturowego. Termin „krajobraz kul-
turowy” zaczął być używany w różnym znaczeniu w XX wieku. Dziś jest przedmiotem studiów i analiz do-
konywanych przez liczne instytucje naukowe i organizacje rządowe w celu ustalenia nowoczesnych sposobów 
ochrony zasobu kulturowego i przyrodniczego (M. Pawlicki). Krajobraz kulturowy rozpoznawany jest przez 
każdego w potocznym doświadczeniu jako fizyczne, obserwowalne wzrokowo wyrażenie kultury ludzkiej na 
powierzchni Ziemi, łączące elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego2. Europejska Konwencja Kra-
jobrazowa definiuje krajobraz jako fragment powierzchni ziemi postrzegany przez ludzi, którego charakter 
jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i antropogenicznych (art. 1). Jest to więc 
całość, której główne składowe przyrodnicze i kulturowe trzeba traktować łącznie3.

Zadania ochrony krajobrazu kulturowego normują różne akty legislacyjne, m.in. ustawy: „Prawo bu-
dowlane”, „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, „O zagospodarowaniu przestrzennym”, a także 
„O ochronie środowiska przyrodniczego”, „O ochronie krajobrazu kulturowego”, akty prawa międzynaro-
dowego, a także postulaty konwencji międzynarodowych (Polska jest sygnatariuszem Konwencji o ochro-

2 http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
3 A. Majchrowska [w:] „Realizacja Zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, Czasopismo Techniczne”, Wydawni-

ctwo Politechniki Krakowskiej, z. 7-A, Kraków 2007.
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nie krajobrazu) we współpracy z Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO, organy Międzynarodowej 
Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, a także Narodowe Komitety Naukowe ICOMOS. 

Zrównoważony rozwój, rozsądne zarządzanie oraz ochrona środowiska naturalnegoi dziedzictwa kultu-
rowego składają się na trzy fundamenty Agendy Terytorialnej. Zagadnienia te są traktowane na równi z: 

– rozwojem zrównoważonym i policentrycznym systemem miast oraz nowym partnerstwem pomię-
dzy obszarami miejskimi i wiejskimi,

– zapewnieniem równego dostępu do infrastruktury i wiedzy. 

Sygnatariusze Agendy oraz Karty Lipskiej dobitnie podkreślają wagę tego zagadnienia, stwierdzając 
m.in.:

Domagamy się wzmocnienia struktur ekologicznych oraz zasobów kulturowych jako wartości dodanej dla 
rozwoju. (2�) Niezastąpione walory europejskich struktur ekologicznych i zasobów dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego, w szczególności krajobraz kulturowy i walory architektoniczne, a także zabudowa, winny sta-
nowić – z uwzględnieniem odpowiednich uwarunkowań i potencjałów regionalnych – fundament ukierun-
kowanego na środowisko naturalne i kulturę rozwoju, stwarzającego perspektywy rozwojowe i jednocześnie 
chroniącego zróżnicowaną tożsamość kulturową, w szczególności w regionach opóźnionych lub doświadcza-
jących zmian strukturalnych. Skoordynowane interwencje ponadnarodowe oraz odpowiedni sposób zarzą-
dzania nimi powinny zatem promować szlaki i sieci kulturowe, jak również inne przedsięwzięcia terytorialne 
istotne dla środowiska naturalnego i kultury.

(26) Opowiadamy się za dalszym rozwojem sieci obszarów o cennych walorach przyrodniczych i kultu-
rowych w celu stworzenia zintegrowanej i zrównoważonej transeuropejskiej struktury obszarów zielonych 
z odpowiednimi korytarzami i strefami łączącymi chronione miejsca z pozostałymi obszarami o znaczeniu 
europejskim i krajowym. 

(27) Polityki zintegrowanego rozwoju terytorialnego wymagają wzmocnienia również w ekologicznie lub 
kulturowo osłabionych rejonach Unii Europejskiej. Stanowiłoby to krok w kierunku realizacji głównego wy-
zwania, jakim jest pogodzenie rozwoju gospodarczego z trwałością środowiska naturalnego, społecznego 
i kulturowego4. 

Z Konwencji ochrony krajobrazu warto przytoczyć następujące fragmenty: 
Celami konwencji są: promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu, a także organizowanie 

współpracy europejskiej w zakresie zagadnień dotyczących krajobrazu.
Każda ze Stron wdroży niniejszą konwencję, a zwłaszcza jej artykuły � i 6, według jej własnego podziału 

władzy, zgodnie z jej zasadami konstytucyjnymi i organizacją administracyjną oraz poszanowaniem zasady 

4 Agenda Terytorialna Unii Europejskiej „W kierunku bardziej konkurencyjnej i zrównoważonej Europy zróżnicowanych 
regionów” dokument zaakceptowany na nieformalnym Spotkaniu Ministrów ds. Rozwoju Miast i Spójności Terytorialnej 
w Lipsku w dn. 24, 25 maja 2007 r.
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subsydiarności przy uwzględnieniu Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. Bez uszczerbku dla postanowień 
niniejszej konwencji, każda ze Stron zharmonizuje wdrażanie niniejszej konwencji z jej polityką własną.

Każda ze Stron podejmie działania na rzecz:
a) prawnego uznania krajobrazów jako istotnego komponentu otoczenia ludzi, jako wyrażenia dzielonej 

przez nie różnorodności kulturowej i przyrodniczej oraz podstawy ich tożsamości;
b) ustanowienia i wdrożenia polityki w zakresie krajobrazu ukierunkowanej na ochronę, gospodarkę i pla-

nowanie krajobrazu poprzez przyjęcie środków specjalnych określonych w artykule 6;
c) ustanowienia procedur udziału ogółu społeczeństwa, organów lokalnych i regionalnych oraz innych 

stron zainteresowanych zdefiniowaniem i wdrożeniem polityki w zakresie krajobrazu wzmiankowanej 
w powyższym ustępie b);

d) zintegrowania krajobrazu z własną polityką w zakresie planowania regionalnego i urbanistycznego 
i własną polityką kulturalną, środowiskową, rolną, społeczną i gospodarczą, jak również z wszelką inną 
polityką, która bezpośrednio lub pośrednio oddziałuje na krajobraz.

W świetle przyjętych dokumentów, Polska nie tylko musi zachować krajobraz przyrodniczy i respek-
tować dyrektywy związane z wdrażaniem systemu Natura 2000, ale także zająć się kształtowaniem kra-
jobrazu w nawiązaniu do zmieniających się wyzwań cywilizacyjnych i gospodarczych. Oznacza to, iż za-
gadnienie ładu przestrzennego mieści się w definicji tej konwencji. Narzuca się więc pośrednio potrzeba 
wprowadzenia standardów ładu przestrzennego i architektonicznego5.

Ponieważ postrzeganie krajobrazu przyrodniczego, kulturowego jest związane ze społecznym systemem 
wartości, to definicje: krajobrazu, ładu przestrzennego, dziedzictwa kulturowego są definicjami społeczny-
mi i historycznymi. O ile definicja ogólna będzie przystawała do wszystkich społeczności europejskich, to 
standaryzacja i parametry ochrony formułowane w ramach narodowych polityk muszą być związane z na-
rodową, często regionalną a nawet lokalną specyfiką. Temu celowi mają służyć dokumenty planistyczne 
zawierające zapisy polityk przestrzennych opracowywane na wszystkich poziomach władz terytorialnych. 
Jeśli będziemy mieli zintegrowany system planowania, wówczas plany będą miejscem identyfikowania 
lokalnego systemu wartości i w ramach ogólnych systemów prawa pozwolą na przyjęcie takich rozwiązań, 
które mogą być zaakceptowane lokalne. 

W przypadku, kiedy sprawy dotyczą interesów o znaczeniu krajowym, powinny być rozwiązywane ade-
kwatnie do skali problemu, ale zawsze przy zachowaniu zasady rekompensaty lokalnych kosztów, jeśli ko-
rzyści z ochrony uzyskuje szerszy niż lokalny zakres odbiorców, a koszty ponosi wyłącznie układ lokalny. 

Polskie przepisy prawa wprowadzają różne prawne formy ochrony krajobrazu i przyrody, np. park kra-
jobrazowy i instytucja obszaru chronionego krajobrazu (ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r., 

5 Konwencja w sprawie ochrony dziedzictwa architektonicznego z 3 października 1985 r. (Granada).
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Dz. U. nr 92, poz. 880). Ustawodawca nie narzuca jednoczesnego obowiązku opracowywania planu miej-
scowego dla takiego obszaru. 

Ustawa o ochronie zabytków (Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 16) wprowadziła instytucję parku kulturowego 
z obowiązkiem opracowywania planów miejscowych, a ustawa o ochronie przyrody wprowadziła instytu-
cję nazwaną siecią obszarów Natura 2000, obejmującą obszary specjalnej ochrony ptaków oraz specjalne 
obszary ochrony siedlisk. Sieć obszarów Natura 2000 powstaje na mocy rozporządzenia właściwego mini-
stra zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. 

Patrząc na funkcjonowanie tych instrumentów, można dostrzec wiele mankamentów. Przykładowo: 
parki krajobrazowe, które nie mają planów miejscowych, nie są de facto narzędziami skutecznej ochrony 
zapobiegającymi nadmiernemu przekształcaniu chronionego krajobrazu. Wręcz przeciwnie, jak pokazują 
badania prowadzone na terenach parków krajobrazowych leżących w zasięgu oddziaływania wielkich aglo-
meracji, nadanie obszarowi statusu parku krajobrazowego wywołuje zwiększoną, niekontrolowaną presję 
urbanizacyjną. Natomiast ogólna niechęć do przygotowywania planów miejscowych sprawia, że władze 
terytorialne nie są zainteresowane tworzeniem parków kulturowych, na które zezwala ustawa o ochronie 
zabytków. Wydaje się zatem, że ta forma ochrony wymaga doprecyzowania i skoordynowania z ustawami 
dotyczącymi sfery gospodarki przestrzennej.

Sieć Natura 2000 w Polsce została zgłoszona w UE poza systemem planowania krajowego. Jest niespójna 
z dotychczas rozwijanym systemem przyrodniczym w Polsce i stanowi źródło rozlicznych konfliktów. Do-
datkowo zgłoszona przez organizacje ekologiczne tzw. Shadow List będzie na pewno dodatkowym polem 
konfliktów i rozgrywek wewnątrzrządowych, a także między organizacjami ekologicznymi, rządem, Unią 
Europejską. 

Wnioski

Mamy tendencje do sektorowego rozwiązywania problemów, wierząc w specjalne ustawy. Nadal osła-
biamy koordynacyjne funkcje planów zagospodarowania przestrzennego, demontujemy instytucje plani-
styczne, tworzymy nieskuteczne i ułomne akty prawne o patologicznych skutkach. 

Planowanie przestrzenne i profesjonalnie wykonane plany – ze względu na swoją rozległą specyfikę 
– mogą wskazywać kierunki doskonalenia systemu prawnego. Planowanie przestrzenne z tej roli jednak 
słabo się wywiązuje, ponieważ system gospodarki przestrzennej i planowania działa także na granicy pato-
logii. Stworzyliśmy pewien krąg niemocy, którego bez dobrej diagnozy stanu i determinacji politycznej nie 
możemy lub nie chcemy przerwać. Nadal poszukujemy poprawy stanu zagospodarowania i przyspieszenia 
inwestycyjnego w protezach prawnych a nie rozwiązaniach systemowych. 

Planowanie oraz system podatków gruntowych (w tym podatków ad walorem i innych związanych m.in. 
z prawem pierwokupu, wywłaszczeń) powinny pozwolić władzom publicznym na wyprzedzające sterowa-
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nie procesami zabudowy. Jeśli system funkcjonowania gospodarki przestrzennej nie zostanie tak ukierun-
kowany, planowanie przestrzenne nadal będzie traktowane jako zbędny biurokratyczny balast, z którego 
to zadania – narzucanego niezbyt rygorystycznym prawem – będzie starała się „wymigać” każda władza 
publiczna. 

Strategiczny plan krajowy powinien spełniać rolę koordynującą dla polityk i programów sektorowych. 
W związku z tym, że przyjmowany jest przez Sejm, powinien stanowić ramy dla prowadzenia polityk 
sektorowych rządu. W systemie planowania przestrzennego na poziomie krajowym muszą być także sfor-
mułowane ustalenia wiążące dla planów wojewódzkich. Ustalenia krajowe dotyczące planów zagospo-
darowania przestrzennego województw powinny powstawać w drodze wzajemnych uzgodnień. Należy 
podkreślić, że wiele ustaleń, mimo przypisanych kompetencji do samorządu wojewódzkiego, ma także 
charakter międzywojewódzki. W takich sytuacjach, mimo ich regionalnego charakteru, muszą być doko-
nane rozstrzygnięcia w ramach mechanizmu partycypacyjnego z aktywnym udziałem organu rządowego. 
Konflikty przekraczające kompetencyjny poziom wojewódzki powinny być z mocy prawa ostatecznie roz-
strzygane przez władze publiczne poziomu krajowego.

Plan krajowy – niezależnie od ostatecznych rozstrzygnięć jego opracowania: kto go będzie opracowywał, 
czy będzie to jeden dokument, czy dwa (strategiczny i aplikacyjny)? – powinien być miejscem wskazania 
ram dla opracowania szczegółowych polityk silne związanych z ogólną polityką przestrzenną. Zakres tych 
wskazań i kierunków zależy oczywiście od skutków przestrzennych, jakie za sobą niesie każda polityka 
szczegółowa. Z pewnością polityka urbanistyczna, polityka ochrony środowiska, transportowa są najsil-
niej powiązane z decyzjami przestrzennymi. Także inne polityki mają swój istotny wyraz przestrzenny, 
np. oświatowa, zdrowotna, socjalna. Plan krajowy powinien być też miejscem strategicznych wskazań dla 
osiągania pożądanych standardów wyposażenia w elementy infrastruktury oraz standardów i wskaźników 
urbanistycznych powiązanych z potrzebą zapewnienia ładu przestrzennego, ochrony dziedzictwa przy-
rodniczego, kulturowego, krajobrazu itp. 

Na poziomie krajowym niezbędne jest wskazywanie ogólnych lokalizacji inwestycji ważnych dla funk-
cjonowania kraju, pokazywanie problemów związanych z funkcjonowaniem gospodarki przestrzennej, de-
finiowanie obszarów problemowych wychodzących ponad kompetencje wojewódzkie, a przede wszystkim 
dokonywanie rozstrzygnięć o strategicznym znaczeniu w zakresie równoważenia funkcji gospodarczych, 
społecznych i środowiskowych. Na poziomie krajowym łatwiej jest bowiem uzyskać stan zrównoważenia 
rozwoju i określić zasady regulacji i wspierania lokalnych systemów gospodarczych, tak aby w swoich 
lokalnych strategiach rozwoju wpisywały się w utrzymywanie równowagi ogólnej. W przeciwnym razie 
narażamy system krajowy na dywersyjne konkurencyjne gry międzyregionalne i międzygminne, które 
w efekcie obniżają efektywność społeczno-gospodarczą i prowadzą do nadmiernej polaryzacji rozwoju 
gospodarczego.

Instrumenty polityki ochrony dziedzictwa przyrodniczego, krajobrazowego i kulturowego nie dzia-
łają skutecznie, jeśli występują poza systemem planowania regulacyjnego. Bez profesjonalnie opraco-
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wanych planów ochrony obszarów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, zintegrowanych z planami 
polityki przestrzennej i planami miejscowymi, niemożliwe jest doskonalenie systemu właściwej ochrony 
dziedzictwa według zasad rozwoju zrównoważonego. 

Pomysł, aby rozwiązywać problemy ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na drodze 
„specjalnych ustaw”, jest w długiej perspektywie drogą donikąd. Koszty takiego postępowania po-
niesiemy w postaci nie tylko wyższych kosztów społecznych, ale i obniżonej konkurencyjności pol-
skiej gospodarki. Należy zatem przywrócić planowaniu przestrzennemu właściwą rangę przystającą 
do specyfiki gospodarki rynkowej. W przeciwnym razie na własne życzenie oddamy naszą przestrzeń 
i nasze zasoby dziedzictwa kulturowego dywersyjnej i spekulacyjnej grze deweloperów wzmacnianej przez 
międzynarodowy kapitał spekulacyjny. 

Trzeba skorzystać z faktu, że w bieżącej kadencji pracy Sejmu powstaje nowa forma zapisu krajo-
wego dokumentu zagospodarowania przestrzennego. Procedura jego opracowywania powinna być 
potraktowana jako test dla systemu regulacyjnego. Przy tworzeniu nowego pakietu ustaw regulujących 
sferę gospodarki przestrzennej powstaje wiele pomysłów „zza biurka”, które w praktyce planowania kra-
jowego mogą się nie sprawdzić. Obecnie mamy bardzo dobry moment, aby debatę nad tym dokumentem 
potraktować jako ważny wkład do budowania skutecznego systemu planowania strategicznego.
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Środowisko naturalne w polityce 
przestrzennej

Zagadnienia dotyczące środowiska są integralną częścią zrównoważonego, trwałego rozwoju, a rozwój 
taki jest zapisany w art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

Rzeczpospolita Polska … zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.
Ustawa o planowaniu przestrzennym w art. 1 przyjmuje zrównoważony rozwój jako podstawę działań. 

Oczywiście prawo ochrony środowiska i inne ustawy kierują się tą ważną, podstawową zasadą. Zrówno-
ważony rozwój, zwany także ekorozwojem, to dobro wspólne człowieka i przyrody. 

Ochrona przyrody jest zatem ochroną jakości życia i zdrowia obecnego i przyszłych pokoleń.
Zapobieganie niszczeniu i zanieczyszczaniu środowiska, dbanie o zdrowie ludzi oraz ratowanie eko-

systemów Ziemi jest zadaniem zasadniczym. Zmienić należy egocentryczny system wartości na sposób 
myślenia o głębszych wartościach etycznych, stanowiących o jakości życia teraz i w przyszłości. Ta zmiana 
sposobu myślenia występuje już w wielu dziedzinach naszego życia. Ważne jest także przeciwdziałanie 
nadmiernej, nieprzemyślanej konsumpcji. Jest to zmiana myślenia z przedmiotowego na podmiotowe.

Filozofia zrównoważonego trwałego rozwoju dąży do równowagi pomiędzy rozwojem ekonomicznym, 
społecznym, ekologicznym, przestrzennym, instytucjonalnym z pełnym poszanowaniem człowieka, przy-
rody, kultury.

Polska w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej charakteryzuje się bogatą różnorodnością bio-
logiczną. Jest to ogromny kapitał przyrodniczy, który bezwzględnie należy zachować. Kapitał przyrodniczy, 
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(czyli wartość płynąca z zachowanej i nienaruszonej antropogeniczną presją przyrody) jest równie ważny, 
a może nawet ważniejszy, jak kapitał gospodarczy i społeczny. Przyroda jest ogromną wartością, ochrona 
jej powinna nie tylko mieć odzwierciedlenie w zapisach prawnych (krajowych i unijnych), ale zwłaszcza 
w ich egzekwowaniu. Środowisko tzw. naturalne, to sieć Natury 2000, parki narodowe, krajobrazowe oraz 
użytki ekologiczne i wszelkie ekosystemy. W praktyce nie są one w wystarczający sposób chronione. Do-
stosowanie krajowych przepisów do unijnych, szczególnie w dziedzinie środowiska szeroko rozumianego, 
jest niezbędne. Musi istnieć ogromna dbałość o tereny wrażliwe przyrodniczo, wrażliwe krajobrazowo. 
...Każdy ma prawo do pięknego krajobrazu, życia w zdrowym środowisku i harmonijnym otoczeniu.

Strategia zrównoważonego rozwoju, chroniącego środowisko, dotyczy zarówno rozwiązań krajowych, 
jak i lokalnych w wielu dziedzinach: bioróżnorodność, infrastruktura drogowa – systemy transportowe 
(kolej, transport wodny, transport publiczny w miastach, ścieżki rowerowe), zapewnienie bezpieczeństwa 
ekologicznego, efektywność energetyczna – odnawialne źródła energii (OZE), ograniczenie zmian klima-
tycznych, bezpieczeństwo zdrowotne, infrastruktura komunalna, polityka rolna wyrażona w programach 
rolno-środowiskowych, rolnictwo ekologiczne oraz gospodarowanie przestrzenią. Zawłaszczanie terenów 
środowiskowych (często chronionych) na tereny zurbanizowane realizowane w wielu przypadkach w spo-
sób chaotyczny. 

Dla środowiska szczególnie niebezpieczna jest dominacja transportu drogowego. Powinien istnieć roz-
wój infrastruktury transportowej wg zasad zrównoważonego, trwałego rozwoju. Należy koniecznie brać 
pod uwagę tzw. koszty zewnętrzne w celu ochrony środowiska i zdrowia ludzi i promować rozwiązania 
proekologiczne. Uwaga: Koszty zewnętrzne powinny być liczone również w wielu innych dziedzinach.

Na podstawie naszych obserwacji i doświadczeń, wszelkie dotychczasowe działania inwestycyjne wska-
zują na potrzebę doprecyzowania i stwarzania spójnej strategii inwestycyjnej. Dotyczy to infrastruktu-
ry transportowej, infrastruktury ochrony środowiska, a zwłaszcza wszelkich rozwiązań przestrzennych. 
Niech słowa Yi-Fu Tuana: Raz stworzona forma przestrzenna staje się otoczeniem dla człowieka, będą na-
szym mottem. 

Działania takie powinny być podporządkowane zasadzie zrównoważonego rozwoju, której podstawowe 
kryteria ekologiczne, ekonomiczne, społeczne są zawarte w Agendzie 21 – zrównoważonym programie na 
XXI wiek. Realizowane na poziomie gminy, jako Lokalne Agendy 21 (LA21) pogłębiać będą tożsamość 
kulturową i krajobrazową lokalnych rozwiązań. Działania wspierające ochronę bioróżnorodności, programy 
rolno-środowiskowe, czy różnicowanie działalności rolniczej (np. metodami ekologicznymi) to inicjatywy 
realizowane zwłaszcza na poziomie lokalny. Przypominamy tu słowa Fritjofa Capry: Myśleć globalnie, dzia-
łać lokalnie.

Ustawa o samorządzie gminnym w art. 7 ust. 1 pkt 1 mówi, że dbać o ład przestrzenny są zobowiązane 
władze gminy, miasta. To jest wielka społeczna odpowiedzialność decydentów i inwestorów. Powinna ist-
nieć odpowiedzialność bezpośrednia. Zapewnienie prawidłowego przekształcania przestrzeni i wysokiej 
jakości architektury bez niszczenia środowiska naturalnego jest podstawowym zadaniem. Powinna po-
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wstawać rzetelna ocena potrzeb inwestycyjnych. W tym celu „Strategia zrównoważonego rozwoju gminy”, 
dla zapewnienia właściwych rozwiązań przestrzennych przyjaznych środowisku, powinna być kompaty-
bilna ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”. Rzetelne konsul-
tacje społeczne oraz oceny oddziaływania na środowisko są przy tym konieczne. Tyle teoria. Rzeczywistość 
niestety jest taka, że istnieje wśród społeczeństwa na ogół brak świadomości na temat wartości przestrzeni. 
Jest to zagadnienie ważne, bowiem jakość przestrzeni wokół nas wpływa na jakość naszego życia.

Czyż możemy więc mieć wpływ na nasze środowisko, na nasze otoczenie – aby było piękne, przyjazne 
i zdrowe?

Możemy mieć wpływ na nasze otoczenie, na piękną zieleń, na dorodne, zdrowe drzewa, piękne domy, 
ulice, drogi, poszanowanie istniejących rozwiązań przestrzennych dziedzictwa kulturowego. Jednak w tym 
celu musi powstawać świadome społeczeństwo obywatelskie, zaangażowane w proces współuczestnicze-
nia w podejmowaniu wspólnych decyzji na zasadzie współpracy, partnerstwa i solidarności. Wówczas 
obywatele będą przygotowani do koniecznych konsultacji społecznych przed decyzjami lokalizacyjnymi 
oraz do udziału w ocenach oddziaływania na środowisko. Jest to długotrwały proces, w który powinny 
włączać się też organizacje pozarządowe – lokalne oraz te o zasięgu krajowym, jak na przykład Polski Klub 
Ekologiczny. 

Polski Klub Ekologiczny powstał 28 lat temu w obliczu zagrożenia katastrofą ekologiczną.
PKE działa w kilkunastu okręgach regionalnych, skupiając ponad sto kół lokalnych. Celem działań na-

szego stowarzyszenia jest realizacja zasad i idei zrównoważonego rozwoju – ekorozwoju, ratowanie środo-
wiska przed niszczeniem i zagrożeniami, ochrona przyrody, życia i zdrowia człowieka, ochrona krajobrazu 
i dziedzictwa kulturowego. Konieczna jest powszechna edukacja ekologiczna oraz kształtowanie w społe-
czeństwie świadomości, że jakość życia zależy także od równowagi między środowiskiem a rozwojem cy-
wilizacji. PKE współpracuje z międzynarodowymi organizacjami o podobnym profilu działania. Realizuje 
się też w koalicjach: klimatycznej, Natura 2000 i innych. 

Edukacja proponowana przez Polski Klub Ekologiczny dotycząca problemów świadomości społecznej 
na tematy ujęte w tym opracowaniu wraz z ocenami oddziaływania na środowisko jest istotna. Pogłębi 
sposoby konsultacji społecznych. Będzie ona adekwatna do tematu: środowisko naturalne w polityce prze-
strzennej. Jest to jednak długotrwały proces.

Z pewnością podstawową rolę powinny odgrywać przede wszystkim skuteczne i mądre ustawy na po-
ziomie kraju dotyczące polityki przestrzennej. Jednak działania oddolne w samorządach i społecznoś-
ciach lokalnych są niezbędne dla zachowania jakości środowiska, ochrony bioróżnorodności i wartości 
kulturowych oraz jakości przestrzeni. Podkreślić należy istotną rolę, jaką spełniałaby przyjazna i dobra 
współpraca z samorządem gminnym. Może wskaźniki zrównoważonego rozwoju wyznaczałyby właściwy 
kierunek działań?

Na przykład prawidłowa gospodarka drzewostanem w miastach przyczyni się do jakości życia miesz-
kańców i ich zdrowia oraz zachowania ekosystemów i ładu przestrzennego. Drzewa w miastach są bowiem 



62

Maria Staniszewska 

dobrem wspólnym mieszkańców miasta, a ochrona przyrody stanowi ochronę jakości życia obecnego 
i przyszłych pokoleń. W związku z groźbą globalnego ocieplenia dbanie o każde drzewo to mniej CO2. 

Świadomość wartości przestrzeni – to uczenie się świadomego postrzegania tego co wokół nas: zagad-
nień tworzących wieś, miasto, gminę, krajobraz, nasze środowisko. To zarazem rozwiązywanie problemów 
dla dobra wspólnego. 

Ekorozwój – zrównoważony trwały rozwój jest filozofią tworzenia oraz odpowiedzialnego myślenia. 
Powoduje poprawę jakości życia. Jest to jednak długotrwały proces. Należy pamiętać, że ekologia, zrówno-
ważony rozwój nie powinny być postrzegane tylko jako sprawy techniczne, widzialne. Również wartości 
kulturowe, duchowe są istotne. Przyczynić się to może do powstawania odpowiedzialnego społeczeństwa 
obywatelskiego, co jest szczególnie ważne.

Sposoby gospodarowania przestrzenią łączą się nierozerwalnie ze środowiskiem, z wartościami przy-
rodniczymi i historycznymi, biorąc pod uwagę aspekt ekonomiczny. Wpływają na jakość krajobrazu wiej-
skiego i miejskiego, na jego ład przestrzenny. Ład przestrzenny bowiem współzależny jest z ładem ekolo-
gicznym, ładem społecznym i ładem ekonomicznym. Realizacja tych ładów to jest proces, który może być 
bardziej efektywny na poziomie gminy. Warunkiem jednak jest myślenie kategoriami dobra wspólnego.
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Studium przypadku

Opr.	dr	inż.	arch.	Bogusław	Wojtyszyn	(Koło	Miejskie	we	Wrocławiu	oddz.	PKE)

Stanowisko Polskiego Klubu Ekologicznego w sprawie degradacji środowiska 

naturalnego rozproszeniem osadniczym kraju 

Ochronę zasobów środowiska naturalnego, jak wynika z „Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju” z roku 2007, coraz 

bardziej utrudnia narastający przestrzenny chaos spowodowany nadmiernym zliberalizowaniem przepisów planowania i gospodarowa-

nia przestrzenią. Skala tego problemu najbardziej uwidacznia się w południowej, wschodniej i środkowej części Polski, gdzie historycznie 

uwarunkowane układy tradycyjnej zabudowy wiejskiej utworzyły i tak już silnie rozproszoną strukturę osadniczą w tym wyjątkowo cennym 

środowisku przyrodniczym o dużym potencjale rozwojowym rolnictwa ekologicznego.

Ogromny napór, zwłaszcza dominującego obecnie w kraju budownictwa indywidualnego, na otwarte tereny pozamiejskie prowadzi do 

fragmentacji obszarów przyrodniczych, a tym samym do obniżenia ich wartości, zarówno biologicznej, jak i estetycznej. Zespoły zabudo-

wy wiejskiej tracą swój naturalny regionalny charakter, a w otoczeniu coraz trudniej jest nam znaleźć, oprócz kompleksów leśnych, takich 

obszarów, na których nie byłoby widać osiedli ludzkich. Postępujące w ten sposób zjawisko zaśmiecania krajobrazu otwartego i niszczenia 

krajobrazu kulturowego stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego Polski i potwierdza brak dostatecznie skutecznej polityki 

przestrzennej kraju w ochronie jej gospodarczych zasobów.

Rosnące rozproszenie struktury osadniczej kraju wiąże się także z podwyższonym zagrożeniem pochodzącym od komunikacji zmoto-

ryzowanej. Ekstensywna i nieuporządkowana zabudowa terenów wiejskich i podmiejskich, powoduje znaczny wzrost zmotoryzowanego 

ruchu indywidualnego, który w tej sytuacji uzyskuje przewagę nad opłacalnością bardziej ekologicznej komunikacji zbiorowej. Wymusza 

więc także budowę gęstszej niż normalnie sieci równoważnych połączeń drogowych i to przede wszystkim kosztem przyrody. Wynikające 

stąd ewidentne straty w środowisku, szczególnie w rejonie obszarów przyrodniczo, krajobrazowo i rolniczo prawnie chronionych, pogłę-

biają dodatkowo zwiększony koszt społecznych nakładów na rozbudowę transportu i rozproszone środki na nieskoordynowane droższe 

inwestycje indywidualne oraz na uzbrojenie terenów.

W celu zahamowania dalszej degradacji środowiska naturalnego kraju rozproszeniem osadniczym i brakiem świadomości oszczędnego 

użytkowania terenów, Klub PKE domaga się podjęcia niezbędnych działań w kierunku uporządkowania przepisów prawa regulujących 

przebieg procesów osadniczych, zarówno w zakresie planowania – zwłaszcza regionalnego, jak i w zakresie zarządzania – przede wszystkim 

zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
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Opr.	dr	inż.	Henryk	Bernhard

Stanowisko Polskiego Klubu Ekologicznego w sprawie degradacji 

gruntów rolnych kraju w sąsiedztwie miast – wybrane zagadnienia 

dotyczące podmiejskich terenów Wrocławia i innych ośrodków  

miejsko-przemysłowych regionu 

Problemem szczególnie ważkim jest podjęcie decyzji planistycznych i administracyjnych, które by w skuteczny sposób spowodowały za-

hamowanie zabudowy „czarnych ziem wrocławskich”. Ziemie te występują na południu Wrocławia w obszarze gminy Kobierzyce, Żórawina 

i Domanice. Są to grunty zaliczane do I i II-ej klasy bonitacyjnej, jedyne na terenie naszego kraju. Ograniczenia, jakie miały miejsce w latach 

ubiegłych, obecnie praktycznie zostały zniesione. Budownictwo mieszkaniowe o niskiej intensywności, jednorodzinne w różnych formach 

i strukturach rozwija się bardzo szybko. W tym obszarze wybudowano już ponad 1000 mieszkań i wydano dalsze zezwolenia na kolejne 

1000 mieszkań. Strata tych ziem tak cennych dla rolnictwa – gospodarki żywnościowej jest bezpowrotna. Tym bardziej, że aktualnie jest 

prowadzona międzynarodowa debata w sprawie zapewnienia ludności świata żywności. Swoboda rozprzestrzeniania się budownictwa 

podmiejskiego na terenach rolniczych wywołana jest też między innymi stagnacją działalności ochronnej resortu rolnictwa i nielicznych już 

agend rolniczych w terenie. 

Kolejnym problemem jest postępująca degradacja gruntów rolnych i krajobrazu wiejskiego poprzez rabunkową eksploatację zasobów 

naturalnych na terenach Dolnego Śląska. W ostatnich latach coraz częściej podejmowane są działania eksploatacji surowców kopalnianych 

na dużych obszarach, przy założeniu agresywnego szybkiego wydobycia surowca sprzętem wysoce zmechanizowanym, lecz nie dającej 

miejscowej ludności oczekiwanych profitów, liczącej na źródło długoletniej pracy i utrzymania w przetwórstwie tych surowców. Konieczna 

jest planowana regionalizacja eksploatacji i przetwórstwa zapewniająca racjonalną, funkcjonalną gospodarkę przestrzenią osadniczą. Ze-

zwolenia na budowę przedsiębiorstw drogą wyłączenia z użytkowania rolniczego gruntów I i II-ej klasy przez ministra i IV-ej przez wojewodę 

odnosi się tylko do oceny samej bonitacji bez powiązania z usytuowaniem w krajobrazie, walorami miejscowego środowiska naturalnego 

i kulturowego oraz stanem uzbrojenia terenu w urządzenia techniczne i komunalne.
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Rola polskich miast w przestrzeni 
europejskiej

Polskie miasta, pomimo niskiego poziomu urbanizacji1, odgrywają coraz większą rolę w systemie 
osadniczym Europy. Nie oznacza to, że nie stoją przed nimi liczne wyzwania. Współczesne miasta stają 
się coraz silniejszymi centrami innowacji, węzłami transportowymi, centrami rozmaitych wysoko specja-
lizowanych usług i informacji, są także głównymi ośrodkami zarządzania. Liczba ludności na terenach wsi, 
ale także dużych miast, stale się kurczy. Szybko natomiast rozwijają się ich strefy podmiejskie. Ludność 
w strefach wielkich miast w Polsce stanowi, poza nielicznymi wyjątkami, 20–30% ogólnej liczby ludności 
całego obszaru metropolitalnego, zaś w obszarach metropolitalnych Europy Zachodniej, 50% i więcej. 
Procesy dynamicznego rozwoju stref podmiejskich są zjawiskiem nieuchronnym, co pociąga za sobą licz-
ne konsekwencje. Najważniejsze z nich to:

– odpływ ludności i miejsc pracy z miasta centralnego do strefy podmiejskiej, a to oznacza zmniejsze-
nie wpływu z podatków, ale nie obciążeń na zapewnienie ich funkcjonowania (utrzymanie sprawnej 
infrastruktury transportowej, usług, z których korzysta ludność całej metropolii itp.),

– szybki awans cywilizacyjny ludności żyjącej w strefach podmiejskich,
– dalsza ekspansja terytorialna i krystalizacja nowych centrów aktywności,
– specjalizacja i rosnąca współpraca pomiędzy metropolitalnymi ośrodkami aktywności,

1 Ludność miejska w Polsce 62%, Wielka Brytania, Holandia – 90%.
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– wzrost konkurencyjności całego obszaru metropolitalnego.
Bardzo często rozwój metropolii jest sumą tych zjawisk. 
Głównym motorem rozprzestrzeniania się miast jest budownictwo mieszkaniowe. Chęć mieszkania 

w kontakcie z przyrodą sprawia, że mieszkańcy miast, szczególnie dużych, wyprowadzają się do strefy 
podmiejskiej, tworząc na początku słabo zorganizowane i źle funkcjonujące megastruktury przekształca-
jące się później w systemy monocentryczno-satelitarne lub policentryczne.

Wyjście ludności z historycznych centrów i jej mobilność sprzyjają renowacji miejskiej, ale bywa, że pro-
wadzi do degradacji tych centrów. Mieszkańcy i biznes, wychodząc z centrów miast, pozostawiają obiekty, 
dzięki czemu łatwiej je modernizować.

Władze miast powinny mieć wizję odnowy miejskiej. Są to procesy bardzo kosztowne, ale nieuchron-
ne. Dlatego też coraz większego znaczenia nabiera kształtowanie lokalnej bazy ekonomicznej, umożliwia-
jącej podejmowanie tych kosztownych zabiegów. 

W świetle obserwowanych tendencji polskie miasta mogą przeżywać zarówno okresy „bessy”, jak i pro-
sperity. Wiele zależy od mobilizacji władz lokalnych do usuwania barier i aktywnego zarządzania rozwo-
jem miast, a także niezbędnego wspomagania poprzez politykę rządu.

Do najważniejszych barier w rozwoju polskich miast należą:
– niewydolność systemów transportu, zarówno publicznego, jak i indywidualnego,
– brak łatwo dostępnych terenów dla inwestycji, zarówno publicznych, jak i prywatnych,
– brak przejrzystego systemu tworzenia warunków kształtowania ładu przestrzennego (np. relacje 

między planami miejscowymi a scalaniem gruntów),
– słabe instytucje ochrony interesu publicznego,
– brak polityki rządu zorientowanej na miasta (ich rozwój i rewitalizację),
– brak badań poświęconych problemom rozwoju miast,
– słabo rozwinięty marketing urbanistyczny.

Niewydolność systemów transportu. Miejskie systemy transportowe przy wciąż rosnącej motoryzacji 
oraz zapotrzebowaniu na sieć i przewody, nie są i nie będą w stanie w pełni pokryć popytu na usłu-
gi transportowe – w tym szczególnie zapewnić pełnej swobody użytkowania samochodów osobowych. 
Trudno znaleźć przykład miasta, w którym infrastruktura drogowa jest adekwatna do sukcesywnie wzra-
stającego ruchu samochodowego, potrzeb społecznych i rozwoju gospodarczego. Bariery te nie zawsze 
dotyczą całego systemu, czasami tylko niektórych jego elementów, jak np. dostępności do obszarów śród-
miejskich, podaży miejsc parkingowych czy funkcjonowania komunikacji publicznej. Do najczęściej wy-
stępujących należą:

– w komunikacji indywidualnej – niska gęstość sieci drogowej podstawowej, niewystarczająca liczba 
miejsc parkingowych głównie na terenach śródmieść bądź zespołów osiedlowych, zły stan technicz-
ny sieci drogowej, niewystarczające powiązania drogowe miasta z otoczeniem zewnętrznym,
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– w komunikacji publicznej – słaba dostępność mieszkańców do przystanków sieci transportu zbioro-
wego, zła jakość torowisk tramwajowych, zła jakość taboru, niewystarczające powiązania z obszarem 
podmiejskim, niewystarczające powiązania na połączeniach krajowych i międzynarodowych,

– w komunikacji kolejowej – słabe wykorzystanie kolei do obsługi komunikacji miejskiej i podmiej-
skiej oraz niewystarczający do powiązań zewnętrznych węzeł kolejowy.

Dostępność terenów pod inwestycje jest podstawową sprawą. Rozdrobnienie własności prywatnej i nie-
uporządkowane stany prawne sprawiają, że wykorzystanie większej porcji terenów wymaga skupywania 
drobnych działek należących do kilkudziesięciu właścicieli. Dziś w Polsce nie ma instytucji zajmującej 
się pozyskiwaniem terenów dla inwestorów. Robi to sam inwestor z różnym skutkiem. W rezultacie poza 
nielicznymi wyjątkami kształt i usytuowanie budynków na działce coraz częściej zależy od jej kształtu 
i rozmiarów, a nie od wymagań użytkowników i zasad ładu przestrzennego.

Tę niekorzystną sytuację pogłębia stale pogarszająca się dostępność komunikacyjna terenów budowla-
nych. Skomplikowane dojazdy nawet do zespołów zabudowy wielorodzinnej są coraz częstsze. Tak jakby 
zapominano, że czytelność układu komunikacyjnego ułatwia „korzystanie z miasta” i, co najważniejsze, 
zwiększa bezpieczeństwo ludzi i mienia (łatwiejszy i krótszy w czasie dojazd pogotowia ratunkowego, 
straży pożarnej czy policji).

Władze gmin unikają wykupywania dróg po podziałach geodezyjnych, przedsiębiorstwa komunalne nie 
przejmują sfinansowanych przez zainteresowanych użytkowników nowo budowanych sieci. Coraz częściej 
właścicielami dróg i sieci lokalnych stają się właściciele nieruchomości. Każdy następny inwestor musi 
uzyskać ich indywidualną zgodę. To często jest nie do pokonania. Dziś trudno ocenić skalę tego zjawiska. 
Nie prowadzi się badań w tym zakresie.

System tworzenia warunków dla kształtowania ładu przestrzennego jest nieprzejrzysty, począwszy od 
ustawowej definicji ładu przestrzennego2 po instrumenty jego osiągania.

Ład przestrzenny jest odzwierciedleniem ładu gospodarczego i społecznego, w tym także ładu prawne-
go. Pomimo że ład przestrzenny warunkuje rozwój i postęp, w społecznej hierarchii ważności jest na odle-
głym miejscu. Wyrazem tego jest między innymi niechęć obywateli i władz do planowania przestrzennego, 
niechęć do poszukiwania równowagi pomiędzy sferą interesu publicznego i sferą interesów prywatnych. 
Powszechnie wiadomo, że ład przestrzenny chroni także właściciela i przedsiębiorcę przed niekorzystnymi 
zewnętrznymi efektami działalności innych uczestników gry w przestrzeni.

2 W ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z marca 2003 r. w art. 2 pkt 1 czytamy: ład przestrzenny 
– należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządko-
wanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz 
kompozycyjno-estetyczne.
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Ład przestrzenny jest funkcją prawa miejscowego. Ale prawo to nie wszystko – już Tacyt powiedział: 
Cóż prawo bez obyczajów. Te kraje, które osiągnęły wysoki poziom ładu przestrzennego (Niemcy, Holan-
dia, Wielka Brytania, kraje skandynawskie), wyraźnie zredukowały konflikty w przestrzeni i utrzymują 
w równowadze rynek nieruchomości, mają dobrze zorganizowane systemy planowania przestrzennego 
oraz związane z nim systemy monitoringu i kontroli zmian w przestrzeni.

Marketing urbanistyczny praktycznie w Polsce nie istnieje. Dzieje się tak między innymi dlatego, że 
potencjalna oferta marketingowa jest uboga. Bardzo często gminy nie są właścicielami oferowanych te-
renów, ich stan prawny nie zawsze jest uregulowany, a właściciele nie zawsze są zgodni, co do wartości 
oferowanych nieruchomości. Tworzy to wiele niepewności, które bardziej zniechęcają niż zachęcają do 
pozyskiwania gruntów pod inwestycje. Te, które udaje się pozyskać, swoją wielkością, położeniem i kształ-
tem często nie odpowiadają pierwotnie zamierzonej inwestycji.

Instytucje ochrony interesu publicznego są ważnym instrumentem ochrony ładu przestrzennego i roz-
woju miast. W Polsce instytucje te są słabe, a ich działania nieskoordynowane, począwszy od centrum 
po władze lokalne. Na poziomie centralnym gospodarką przestrzenną, w tym rozwojem miast, zajmują 
się: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Ministerstwo Środowiska. Po-
dział kompetencji pomiędzy tymi instytucjami jest bardzo nieostry, a potencjał kadrowy przygotowany do 
wdrożenia polityki miejskiej w każdej z nich – niewielki. Inne rządowe i regionalne instytucje ochrony in-
teresu publicznego uczestniczące w procesie opiniowania i uzgadniania planów nie są wyposażone w od-
powiednie bazy informacyjne, umożliwiające im kompetentną ocenę sytuacji i prognozowanie skutków 
planowanych rozwiązań. Kierują się często subiektywnymi kryteriami i wyrażają poglądy wykraczające 
poza sferę ich kompetencji. Ta sytuacja negatywnie odbija się na jakości i skuteczności planowania prze-
strzennego, a pośrednio na jakości rozwoju naszych miast.

Polityka rządu dotycząca rozwoju miast została wyrażona w bardzo ogólnym zarysie w „Koncepcji 
przestrzennego zagospodarowania kraju”, przyjętej przez Sejm RP i ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym 
16 sierpnia 2001 r. Wszystkie następne dokumenty rządowe dotykają tego problemu bardzo fragmenta-
rycznie. Polityka ta nie została dotąd zaktualizowana.

Wobec tego rozwój miast leży obecnie głównie w rękach władz lokalnych, które z coraz większym tru-
dem radzą sobie ze wzrastającą motoryzacją i wynikającymi stąd potrzebami komunikacyjnymi oraz szyb-
ko postępującymi zmianami strukturalnymi. Na domiar złego obserwuje się brak jakichkolwiek badań 
dotyczących takich problemów rozwoju miast, jak :

– zmiany na rynku nieruchomości, w tym w zasobach mienia komunalnego,
– potrzeby mieszkaniowe i potrzeby terenowe dla inwestycji,
– dynamika procesów budowlanych,
– zmiany w strukturze użytkowania terenów,
– poziom degradacji zasobów budowlanych,
– trwałość struktur budowlanych, w tym szczególnie budownictwa mieszkaniowego z wielkiej płyty.
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Problemy rozwoju polskich miast w wielu przypadkach są podobne do tych, które miasta zachodnioeu-
ropejskie przeżywały wiele lat temu. Są jednak problemy specyficzne, tam niespotykane, m.in.:

– przyspieszone tempo motoryzacji (w drugiej połowie lat 90. nastąpił dwukrotny wzrost liczby samo-
chodów osobowych na 1000 mieszkańców), ujawniające ogromną niewydolność systemów transpor-
towych naszych miast,

– większy niż w miastach zachodnioeuropejskich udział budownictwa mieszkaniowego z wielkiej pły-
ty w strukturze zasobów,

– mniejszy niż w miastach zachodnioeuropejskich udział budownictwa jednorodzinnego w strukturze 
zasobów i terenów mieszkaniowych,

– tzw. luka infrastrukturalna sięgająca w wielu dużych miastach blisko 10% terenów zainwestowanych 
(chodzi o tereny zabudowane, lecz nieuzbrojone lub tylko częściowo uzbrojone).

Kierunków rozwiązań trzeba szukać, analizując dobre przykłady miast zachodnich, dotyczące:
– przebudowy centrów miast (Sztokholm, Birmingham),
– rozwiązań transportowych (Oslo, York),
– modernizacji zasobów mieszkaniowych (Lipsk, Lille),
– restrukturyzacji terenów zdegradowanych (Newcastle).

Do krajów, których rządy wyraźnie artykułują politykę miejską, należą: Wielka Brytania, Francja, Ho-
landia, Belgia. Coraz większy nacisk na problematykę miejską można zauważyć w dokumentach rządo-
wych Niemiec, Finlandii, Szwecji, Danii, Włoch i Portugalii.

Wszystkie wymienione kraje należą do najbogatszych krajów Europy, osiągając dochód narodowy po-
wyżej 24 tys. euro na głowę. Wyjątek stanowi Portugalia z dochodem powyżej 16 tys. euro.

Głównym celem polityki miejskiej rządów krajów UE jest wzmocnienie miast oraz racjonalizacja mo-
delu osadnictwa. Kraje zachodnie zrobiły to między innymi poprzez nowe miasta. To wzmocnienie prze-
jawia się w różnych aspektach, w zależności od rodzajów i charakteru problemów, z jakimi nie radzą sobie 
miasta.

Najczęstszym celem rządowych polityk miejskich była i jest rewitalizacja. Kiedyś była pojmowana bar-
dziej w kategoriach techniczno-strukturalnych, dzisiaj – bardziej jako sposób na przeciwdziałanie wyklu-
czeniu społecznemu, zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa, integracji mniejszości.

Zmienia się również nastawienia polityków do priorytetów polityki miejskiej. Dawniej kładziono na-
cisk na pomoc w rozwiązywaniu istniejących problemów. Dzisiaj coraz częściej podkreśla się znaczenie 
rządowych polityk dla tworzenia możliwości rozwojowych. Przez politykę miejską w istotnym zakresie 
realizowane są cele państwa, a nie tylko cele lokalne. 
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Sugerowane cele polityki miejskiej rządu i środki ich realizacji to:
– wzmocnienie konkurencyjności i wielofunkcyjnej równowagi miast przez rozwój sieci współpracy 

oraz uwolnienie potencjału społecznego i ekonomicznego,
– wzmocnienie efektów dźwigni i efektów synergicznych przez przełamywanie barier w rozwoju miast 

oraz kreowanie nowych czynników rozwoju metropolii i dużych miast (transport publiczny, centra 
innowacji, turystyka) jako lokomotyw rozwoju związanych z nimi regionów,

– wzmocnienie terytorialnych i funkcjonalnych związków małych miast i wsi dla powstawania makro-
regionalnych wielofunkcyjnych rynków pracy poprzez usprawnienie powiązań komunikacyjnych,

– powstrzymywanie terytorialnej ekspansji miast i ich niekontrolowanego rozwoju poprzez prawne 
ograniczenia dla rozpraszania zabudowy.

Aby polskie miasta mogły podjąć wyzwania, jakie wnoszą Agenda Terytorialna i Karta Lipska, muszą 
znaleźć wsparcie w krajowych i regionalnych programach operacyjnych. Poziom zaniedbań, szczególnie 
w infrastrukturze transportowej i komunalnej, a także wczesna faza urbanizacji odzwierciedlająca wszyst-
kie wady rozwoju ilościowego, wskazują, że władze lokalne same nie będą w stanie przełamać istniejących 
barier. Bez tego trudno będzie mówić o zmianach jakościowych w szerokim tego słowa znaczeniu. Po-
mimo wielkiego wysiłku, jaki wiele miast wkłada w nadrobienie zaległości w infrastrukturze i estetyzacji 
przestrzeni, potrzeby i oczekiwania mieszkańców rosną znacznie szybciej. Z tej pozycji ocena polskich 
miast w studiach ESPON wypada nienajlepiej. Ten wyścig z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców 
powinien być brany pod uwagę w kierunkach polityki rozwoju miast. Równolegle do tworzenia funda-
mentów pod zmiany jakościowe (scalanie gruntów, sprawne planowanie i procedury decyzyjne, skuteczny 
marketing) powinno się zwiększyć troskę o jakość przestrzeni publicznej w miastach i przyspieszyć pro-
cesy rewitalizacyjne. Wymagać to będzie znacznego usprawnienia i unowocześnienia systemu prawnego 
i działania instytucji służących gospodarce przestrzennej.

Cele polityki miejskiej rządu należy rozpatrywać w kilku kontekstach:
– kontekst europejski, wynikający z pryncypiów polityki europejskiej w stosunku do miast, które zo-

stały najpełniej wyrażone w studiach i koncepcjach europejskich ESPON, a ostatnio w Agendzie 
Terytorialnej i Karcie Lipskiej. Najistotniejsze z nich to: konkurencyjność, spójność i zrównoważony 
rozwój. Jednym z narzędzi osiągania tych celów jest zintegrowane planowanie i zarządzanie,

– kontekst krajowy, wynikający z uwarunkowań wewnętrznych i transgranicznych związków z sąsia-
dami, a wyrażony w „Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju” (dalej: KPZK) i uściślony 
w regionalnych programach operacyjnych,

– kontekst regionalny, wynikający z regionalnej polityki państwa wyrażonej w KPZK i uściślonej w pla-
nach regionalnych i regionalnych programach operacyjnych,

– kontekst lokalny, wynikający z planów regionalnych i lokalnych uwarunkowań.



73

Rola polskich miast w przestrzeni europejskiej

W kontekście europejskim najważniejszym zadaniem polityki rządu jest wykorzystanie europejskiej 
polityki spójności dla przyśpieszenia rozwoju miast, a szczególnie do usprawnienia powiązań transporto-
wych i informatycznych z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Jest to tym bardziej ważne, że 
wg scenariuszy rozwoju przestrzeni europejskiej publikowanych w raporcie ESPON3 (rys. 1), tylko w przy-
padku realizacji polityki spójności całe terytorium naszego kraju ma szanse znaleźć się w tzw. europejskiej 
strefie koncentracji intensywnych przepływów i aktywności. Natomiast w przypadku kontynuacji dotych-
czasowych trendów tylko ważniejsze miasta leżące wzdłuż autostrad A2 i A4 znajdą się w tej strefie. Naj-
bardziej niekorzystnie przedstawia się obraz polskiej przestrzeni wg scenariusza ostrej konkurencyjności, 
w którym cały obszar naszego kraju leży poza strefą intensywnego rozwoju.

Rys 1. Scenariusze porównawcze: struktura przestrzenna i kierunki rozwoju miast do 2030 r. 

Źródło: Scenarios on the territorial future of Europe – ESPON Projekt 3.2 (2006).

Unia Europejska stoi przed koniecznością zweryfikowania swojej polityki spójności, co wynika z wielu 
przesłanek, w tym z konieczności lepszej instrumentalizacji Strategii Lizbońsko-Goeteborskiej. Choć do-
finansowanie najsłabszych regionów pozostanie zapewne jednym z najważniejszych celów Unii, to coraz 
więcej środków wspólnotowych będzie kierowane na poprawę zewnętrznej konkurencyjności UE. Zna-
cząca część tych środków przeznaczona będzie na wsparcie rozwoju największych centrów miejskich. Stąd 
wiele krajów stara się zwiększyć potencjał tego typu ośrodków poprzez ich „grupowanie” i uzupełnianie 
potencjału, w tym tworzenie „sieci miast”.

Zgodnie z Agendą Terytorialną promowanie (ponad)krajowych klastrów działalności konkurencyjnej 
i innowacyjnej powinno odbywać się poprzez umacnianie tożsamości międzynarodowej i specjalizacji 

3 Scenarios on the territorial future of Europe – ESPON Projekt 3.2 (2006).
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miast i regionów oraz rozpoznawanie priorytetów współpracy i synergicznych skutków inwestycji. Miasta 
i regiony przyjmują i realizują Strategię Lizbońską. Konieczne są w tym celu mocne więzy partnerskie. 
Podstawowym wyzwaniem dla UE pod tym względem stanowi skuteczniejsze umacnianie tego rodza-
ju oddolnych procesów. Konieczne jest budowanie autentycznych klastrów europejskich. Jednak klastry 
i polityka innowacyjności nadal mają tendencje do zachowania charakteru krajowego. Polityka innowa-
cyjności stałaby się bardziej skuteczna, gdyby została powiązana ściślej i bezpośrednio z polityką rozwoju 
regionalnego. 

W realizacji europejskiej i krajowej polityki spójności istotne jest nawiązanie do koncepcji europejskich, 
w których podstawową rolę przypisuje się budowaniu trwałych systemów współpracy pomiędzy miastami 
będących najwyższą formą organizacji osadnictwa. Ta idea została już wprowadzona do koncepcji prze-
strzennego zagospodarowania takich krajów jak Niemcy (rys. 2), Holandia, Szwecja. Zgodnie z nią działa-
ją już takie systemy współpracy, jak „Delta Metropolis”, „Centropa”, „Saxon Triangle” czy „Oresund”.

Delta Metropolis (Deltametropool) to inicjatywa holenderskich miast położonych w delcie Renu (Am-
sterdam, Rotterdam, Haga, Utrecht). Teren ten zamieszkuje 5,5 mln mieszkańców. Projekt polega na inten-
sywnej współpracy władz tych czterech miast w takich obszarach, jak: sieć transportowa i komunikacyjna, 
zagospodarowanie przestrzenne, a w szczególności urbanizacja i ochrona terenów zielonych, zarządzanie 
obszarami polderów oraz systemem rzecznym, rozwój miast–portów (rys. 3). Delta Metropolis została 
wskazana w krajowej polityce przestrzennej jako główny projekt tej polityki. 
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Rys. 2. Systemy współpracy przestrzennej miast w Niemczech

Źródło: Leitblder und Handlungsstrategien fur die Raumentwicklung in Deutschland, BBR (2006)
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Rys. 3. Delta Metropolis

Źródło: National Spatial Strategy – Creating Space for Development, Netherlands
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Centropa to obszar policentryczny grupujący regiony i miasta z czterech krajów Europy Środkowej: 
Austrii, Czech, Słowacji i Węgier, zamieszkany przez 6,5 mln osób. Udziałowcami Sekretariatu Projektu 
– agencji Europaforum Wien – Center for Urban Dialogue and European Policy są regiony i miasta znaj-
dujące się na tym obszarze, a także kilka regionalnych agencji rozwoju. Główne zadania, jakie postawili 
przed sobą w 2003 r. twórcy projektu, to: ponadgraniczne zarządzanie rynkiem pracy, rozwój gospodarki 
przez przyciąganie nowych inwestycji, szczególnie w ramach klastra samochodowego, wspólna promocja, 
rozwój turystyki, kultury i nauki. Sekretariat projektu rozpoczął tworzenie atlasu Centropa, który w przy-
szłości ułatwi makroregionalne zarządzanie rozwojem (rys. 4). 

Rys. 4. Centropa

Źródło: www.centrope.eu

Saxon Triangle (Sachsendreieck). Najnowsza koncepcja rozwoju przestrzennego Niemiec określa 10 ob-
szarów współpracy w strukturze przestrzennej kraju. Jednym z nich jest obszar położony we wschodnich 
Niemczech, graniczący z Polską i Czechami – Saxon Triangle, grupujący trzy większe miast: Drezno, Lipsk 
i Chemnitz. 
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Na tym terenie żyje 3,5 mln ludzi. W skład zarządzającego i monitorującego projekt Komitetu Steru-
jącego wchodzą przedstawiciele trzech landów: Saxony, Saxony-Anhalt, Turyngia oraz głównych miast. 
Wspólne zarządzanie regionalne dotyczy takich zagadnień, jak: edukacja i badania, rozwój gospodarki, 
marketing terytorialny, turystyka, kultura i sport, a także współpraca z partnerami zewnętrznymi (rys. 5).

Rys. 5. Saxon Triangle

 
Źródło: MetropolRegion – Saxon Triangle (2007)

Kontekst krajowy polityki miejskiej to przede wszystkim tworzenie transgranicznych i krajowych syste-
mów współpracy zdolnych do:

– podnoszenia poziomu konkurencyjności będącej odpowiedzią na wyzwania globalizacji,
– umacniania „sieciowej współpracy miast” oraz policentryczny rozwój terytorium Unii Europejskiej,
– zwiększania potencjału dużych miast, aglomeracji i metropolii – głównych uczestników gry, posia-

dających zdolność dyfuzji rozwoju do swego otoczenia.

W Polsce takich systemów współpracy można wyznaczyć co najmniej dziewięć (rys. 6), ale najważniej-
sze z nich to:

– Warszawsko-Łódzki Obszar Współpracy (ponad 4 mln mieszkańców), w którego zasięgu znalazły-
by się także Radom, Płock i Biała Podlaska,

– Nadmorski (ok. 2 mln mieszkańców) – obejmujący Trójmiasto, Tczew i Elbląg, a być może Olsztyn 
i w dalszej perspektywie Kaliningrad,

– Śląsko-Krakowski Obszar Współpracy – obejmujący obszar w czworoboku Kraków – Częstochowa 
– Opole – Ostrawa (ewentualnie Żylina). Obszar ten łączy regiony polskie i czeskie. Skupia naj-
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większą, w tej części Europy liczbę mieszkańców – ponad 7,5 mln osób (w tym blisko 18% ludności 
Polski). Osią tego systemu jest przebiegająca równoleżnikowo, istniejąca już autostrada A4 oraz pla-
nowana autostrada A1 północ–południe. Szczególną siłą tego obszaru jest zróżnicowana, ale kom-
plementarna i gęsta sieć miejska, szczególnie w aglomeracji górnośląskiej, ale także w Rybnickim 
Okręgu Węglowym oraz Ostrawsko-Karwińskim Zagłębiu Przemysłowym. 

Rys. 6. Makroregionalne obszary współpracy

Źródło: P. Śleszyński, Gospodarcze funkcje ochronne w przestrzeni Polski, Warszawa 2007
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Takie skupisko ośrodków miejskich jest wielką szansą na stworzenie pewnej przeciwwagi dla innych, 
kształtujących się układów osiedleńczych. Równocześnie powoduje, że konieczne stają się działania ani-
mowane przez władze lokalne, ale znacznie wybiegające poza ramy poszczególnych miast, powiatów, a na-
wet regionów. Podnoszenie konkurencyjności poszczególnych miast leżących w omawianym obszarze 
w dużej mierze zależy od powodzenia przedsięwzięć podejmowanych przez nie wspólnie. Dla rozwoju 
poszczególnych miast i całego systemu KRUS Cluster szczególne znaczenie ma współpraca w czterech 
obszarach: transport, innowacyjna gospodarka, kapitał ludzki oraz ochrona środowiska. 

Obszar ten ze względu na potencjał ludnościowy i skalę komplikacji problemów powinien w „Koncepcji 
przestrzennego zagospodarowania kraju” (podobnie jak Delta Metropolis) być uznany jako priorytetowy 
obszar polityki przestrzennej państwa.

Polskie systemy współpracy ze względu na swój potencjał ludnościowy, a w przyszłości ekonomiczny 
i innowacyjny będą zdolne do konkurowania z podobnymi systemami Europy Zachodniej i Centralnej. 
Aby tak się stało, trzeba zmierzyć się z kilkoma istotnymi wyzwaniami:

– przełamania regionalnych i lokalnych podziałów społecznych,
– położenia większego nacisku na współpracę w wybranych dziedzinach ważnych dla ich jakościowego 

rozwoju,
– prowadzenia lobbingu w instytucjach krajowych i europejskich na rzecz wielokierunkowego wzmac-

niania tych obszarów dla uzyskania wysokiej zdolności absorbcji środków pomocowych oraz wyso-
kiego poziomu rozwoju,

– tworzenia i prowadzenia wspólnych projektów w celu zwiększenia pozyskiwania środków pomoco-
wych UE,

– budowanie instytucji służących współpracy.

W sumie chodzi o zbudowanie solidnej infrastruktury i logistyki, która będzie służyć animowaniu 
współpracy, monitorowaniu zjawisk ważnych dla współpracy, generowaniu koncepcji, których celem 
będzie zwiększenie konkurencyjności, równoważenie rozwoju i zwiększanie spójności zarówno w sensie 
społeczno-gospodarczym, jak i funkcjonalno-przestrzennym.
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Rozwój zrównoważony a polityka 
przestrzenna

Podstawy oraz ramy prawidłowego gospodarowania przestrzenią tworzone są przez przepisy prawa 
wspólnotowego oraz polskiego, poczynając od Konstytucji, zgodnie z którą Rzeczypospolita Polska za-
pewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Ochrona środowiska jest obo-
wiązkiem m.in. władz publicznych, które przez swą politykę powinny zapewnić bezpieczeństwo ekolo-
giczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. 

Priorytetem w dziedzinie polityki ekologicznej i przestrzennej jest zrównoważony rozwój i ład prze-
strzenny. Zgodnie z przepisami ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, zrównowa-
żonym rozwojem jest taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań 
politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podsta-
wowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb 
poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się liczne wymagania, w tym:
– wymagania ładu przestrzennego, 
– wymagania ochrony środowiska,
na co wskazuje ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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Wspomniana ustawa definiuje „ład przestrzenny” jako: takie kształtowanie przestrzeni, które tworzy har-
monijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funk-
cjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno – estetyczne. 

Natomiast pojęcie „środowisko” zdefiniowane jest w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony śro-
dowiska i oznacza ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności 
człowieka, a w szczególności powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozo-
stałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami 
(art. 3 pkt 39 ustawy – Prawo ochrony środowiska).

Zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska, ochrona środowiska: to podjęcie lub zaniechanie działań, 
umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na:

– racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrów-
noważonego rozwoju,

– przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,
– przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, polega na: zachowa-
niu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody. Cele ochrony 
przyrody, określone szczegółowo w tej ustawie, są realizowane między innymi przez uwzględnianie wyma-
gań ochrony przyrody w polityce ekologicznej państwa, programach ochrony środowiska, dokumentach 
z zakresu planowania przestrzennego, strategiach rozwoju oraz w działalności gospodarczej i inwesty-
cyjnej a także przez realizację krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności 
biologicznej wraz z programem działań (art. 3 ustawy o ochronie przyrody).

W „Polityce ekologicznej państwa na lata 2007–2010” stwierdzono, że: planowanie przestrzenne zapew-
nia warunki utrzymania równowagi przyrodniczej w procesie organizacji przestrzeni dla potrzeb społeczno-
ści i prognozowania rozwoju gospodarczego. Kierunek ten jest zgodny z zasadniczymi celami polityki Unii 
Europejskiej zawartymi między innymi w dokumencie Europejskiej Perspektywy Rozwoju Przestrzennego”. 
W dokumencie tym podkreślono również stale aktualną potrzebę wzmacniania roli planowania prze-
strzennego jako instrumentu ochrony środowiska. 

Warto też podkreślić, że zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska: polityki, strategie, plany lub 
programy dotyczące w szczególności przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, 
gospodarki odpadami, gospodarki przestrzennej, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzysty-
wania terenu powinny uwzględniać zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Przetransponowanie do polskiego prawa dyrektyw i konwencji międzynarodowych pozwoliło na stwo-
rzenie systemu ocen oddziaływania na środowisko, w którym dokumenty planistyczne odgrywają zasad-
niczą rolę. 
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System planowania przestrzennego obejmujący procedury lokalizacyjne wraz z systemem ocen oddzia-
ływania na środowisko są najważniejszymi prewencyjnymi instrumentami ochrony środowiska – będąc 
jednocześnie instrumentami realizacji rozwoju zrównoważonego i ładu przestrzennego. 

W ramach dostosowywania polskiego prawa do przepisów unijnych oraz prawa międzynarodowego, 
zwłaszcza w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, zamieszczone zostały w ustawie – Prawo ochro-
ny środowiska zapisy:

– dyrektywy 85/337/EWG w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsię-
wzięć na środowisko, znowelizowanej dyrektywą 97/11/WE i dyrektywą Rady 2003/35/WE,

– dyrektywa 2001/42/WE w sprawie oceny oddziaływania na środowisko niektórych planów i programów, 
– dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego 

dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG,
– dyrektywa Rady 2003/35/WE ustanawiająca udział społeczeństwa w przygotowaniu niektórych planów 

i programów dotyczących środowiska oraz zmieniająca dyrektywy Rady: 85/337/EWG i 96/61/WE 
w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do sprawiedliwości

– dyrektywa Rady 92/43/EWG o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko żyjącej fauny i flory z 21 maja 
1992 r. (zmieniona dyrektywą 97/62/EWG)

– dyrektywa Rady 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków z 2 kwietnia 1979 r. (zmieniana 
późniejszymi dyrektywami),

– konwencja EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, pod-
pisana w 1991 r. w Espoo i ratyfikowana przez Polskę w 1997 r.,

– konwencja EKG ONZ o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz 
dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, podpisana w Aarhus w 1998 r. 
i ratyfikowana przez Polskę w 2001 r.

Transpozycja ta okazała się być niedoskonała z punktu widzenia wymogów prawa wspólnotowego, za-
wartych w dyrektywie Rady 85/337/EWG z 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (zmienionej dyrektywami: 
97/11/WE i 2003/35/WE). W rezultacie przeciwko Polsce zostało wszczęte postępowanie o naruszenie 
przepisów tej dyrektywy. Koniecznością stało się więc dokonanie stosownych zmian w polskich przepisach 
dotyczących postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć. 

Odpowiedzią mają być szeroko zakrojone zmiany w przepisach dotyczących ocen oddziaływania na śro-
dowisko. Obecnie trwają prace nad nowym projektem ustawy o uprawnieniach społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i organach administracji w tym zakresie. Prze-
widuje się, że ustawa ta wejdzie w życie jeszcze przed końcem tego roku. 

Zakresem przedmiotowego projektu objęte są zarówno przepisy dotyczące oceny oddziaływania na śro-
dowisko planowanych przedsięwzięć, jak też postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
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skutków realizacji planów i programów, postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na śro-
dowisko oraz dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie udziału społeczeństwa w postępowaniu 
dotyczącym ochrony środowiska.

W nowej ustawie przewidziano daleko idące zmiany w dotychczasowym systemie ocen oddziaływania 
na środowisko, począwszy od zmiany terminologii, przez nowe rozwiązania proceduralne, aż po powołanie 
nowych organów właściwych w sprawach ocen oddziaływania na środowisko oraz obszarów Natura 2000. 

Szczególnie istotne w kwestii dostosowywania polskiego prawa do przepisów unijnych jest właściwe 
wdrożenie dyrektywy 2001/42/WE, zgodnie z którą postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko (czyli tzw. strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko) poddawane są między innymi 
dokumenty planistyczne:

– projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
– projekty planów zagospodarowania przestrzennego województw,
– projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

„Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko” są rozumiane jako systematyczny proces oceny śro-
dowiskowych skutków wdrożenia proponowanych polityk, planów i programów oraz innych opracowań 
o charakterze strategicznym, prowadzony na równi z uwarunkowaniami ekonomicznymi i społecznymi 
– w najwcześniejszej możliwej fazie procesu podejmowania decyzji lokalizacyjnej.

Mając na względzie pełne uwzględnienie w procedurze postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko przeprowadzanej dla planów zagospodarowania przestrzennego uwarunkowań przyrod-
niczych, w ustawie – Prawo ochrony środowiska wprowadzono obowiązek sporządzania przed przystą-
pieniem do opracowywania planu – opracowania ekofizjograficznego. Dokument ten, przygotowywany 
na początku procedury planistycznej, razem z prognozą oddziaływania na środowisko projektu, wykony-
waną w trakcie sporządzania tegoż projektu, tworzy pewien system „obudowy przyrodniczej” dokumentu 
planistycznego (w szczególności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). 

Obecnie obowiązujący dokument planistyczny „Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania 
kraju” – został opracowany w latach 1995–2000, na podstawie nieobowiązującej już ustawy o zagospoda-
rowaniu przestrzennym z 1994 r., która w 2003 r. została zastąpiona przez ustawę o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. 

Zgodnie z obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym strategicznym in-
strumentem planistycznym długookresowej polityki przestrzennej rządu powinna być „Koncepcja prze-
strzennego zagospodarowania kraju” (KPZK). Opracowanie nowej „Koncepcji…” jest wskazane z punktu 
widzenia przyszłych okresów finansowania Unii Europejskiej, gdyż dzięki temu projekty aplikujące do 
dofinansowania z funduszy strukturalnych w latach 2013–2020 będą opracowywane na bazie aktualne-
go dokumentu krajowego, kompatybilnego z odpowiednim dokumentem ogólnoeuropejskim (ESDP II). 
Niedostatki obowiązującej obecnie „Koncepcji…” mogą wpłynąć negatywnie na polskie planowanie prze-
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strzenne i gospodarcze, a w efekcie na polską gospodarkę, stan zasobów przyrodniczych i na jakość prze-
strzeni.

Zgodnie z polskim prawem organ opracowujący „Koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju 
na lata 2008–2033” zapewnia opracowanie jej prognozy oddziaływania na środowisko i w tym celu zobo-
wiązany jest do:

– uzgodnienia z Ministrem Środowiska oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym zakresu i stopnia 
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko (art. 42 ust. 1 
ustawy – Prawo ochrony środowiska); zakres prognozy oddziaływania na środowisko został określo-
ny w art. 41 ust. 2 i ust. 2a,

– sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektu planu (art. 41 ust. 1),
– zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko skutków realizacji planów i programów (art. 34 ust. 1, art. 43 ust. 2),
– poddania projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko opiniowaniu przez Ministra 

Środowiska oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (art. 43 ust. 1),
– wzięcia pod uwagę przy opracowywaniu ostatecznej wersji projektu planu ustaleń i wniosków zawar-

tych w prognozie oddziaływania na środowisko, opinii Ministra Środowiska oraz Głównego Inspek-
tora Sanitarnego, a także rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych przez obywateli oraz instytucje 
i organizacje społeczne (art. 44 ust. 1),

– załączenia do przyjętego planu pisemnych informacji o sposobie wykorzystania (art. 44 ust. 2):
– ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
– opinii i uzgodnień Ministra Środowiska i Głównego Inspektora Sanitarnego,
– wyników udziału społeczeństwa, a w przypadku przeprowadzenia postępowania dotyczą-

cego transgranicznego oddziaływania na środowisko również wyników konsultacji z pań-
stwem, na którego terytorium może oddziaływać realizacja planu,

– informacji o metodach i częstotliwości przeprowadzania analizy realizacji postanowień planu,
– przeprowadzenia dla przyjętego planu analizy skutków realizacji jego ustaleń w zakresie oddziały-

wania na środowisko, zgodnie z częstotliwością i metodami wskazanymi w informacji o metodach 
i częstotliwości przeprowadzania analizy realizacji postanowień planu (art. 44 ust. 3);

Ministerstwo środowiska w maju 2008 r. przedstawiło stanowisko w sprawie określenia zakresu i stopnia 
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu KPZK na 
lata 2008–2033. Zgodnie z tym zakresem:

– prognoza oddziaływania na środowisko powinna spełniać wymagania określone w art. 41 ust. 2 i 2a 
ustawy – Prawo ochrony środowiska, 
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– prognoza oddziaływania na środowisko w szczególności powinna określić wpływ realizacji ustaleń 
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju na stan Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 
2000. Analizując wpływ realizacji ustaleń projektu KPZK na stan i funkcjonowanie sieci Natura 
2000, należy uwzględniać zarówno obszary wyznaczone, jak i projektowane oraz potencjalne, 

– konieczne jest zaproponowanie, zgodnie z treścią art. 41 ust. 2 pkt 7, stosownie do skali projektu do-
kumentu, kierunków działań i rozwiązań, mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompen-
sację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 
projektowanego dokumentu, a które powinny być rozwijane na pozostałych poziomach planowania 
przestrzennego w kraju (regionalnym i lokalnym). W szczególności dotyczy to obszarów chronio-
nych, w tym obszarów sieci Natura 2000,

– ze względu na walory przyrodnicze istnieje konieczność uwzględnienia w prowadzonych badaniach 
i analizach oraz w ocenie potencjalnych skutków dla środowiska realizacji ustaleń przedmiotowe-
go dokumentu – w trakcie opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko – także kwestii 
związanych z planowaniem pewnych działań w granicach polskich obszarów morskich, na znacz-
nych powierzchniach objętych bądź projektowanych do objęcia ochroną na mocy prawa krajowego 
oraz międzynarodowego, 

– ponadto prognoza powinna pozwolić ocenić („odpowiedzieć na pytania”), czy i w jakim stopniu 
działania wynikające z projektu „Koncepcji…” wpłyną na stan zasobów wodnych kraju, jak również 
ocenić ich wpływ na warunki korzystania z wód (zaspokojenie potrzeb wodnych poszczególnych 
grup użytkowników wód, w tym różnych sektorów gospodarki). Uwzględnienia wymaga również 
ich wpływ na warunki utrzymania wód i urządzeń wodnych. Prognoza powinna też uwzględniać 
kwestie wynikające z zapewnienia ochrony przed powodzią, 

– przy wykonywaniu prognozy należy uwzględnić dokumenty strategiczne w zakresie gospodarowania 
wodami (aktualnie trwają prace nad nową „Strategią gospodarki wodnej”).
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Polityka miejska dla konkurencyjności 
gospodarczej�

Tezy wystąpienia

WSTĘP

W państwach Unii w imię dobra wspólnego:
– uznano za konieczną ingerencję w wolny rynek nieruchomości, po to by zagwarantować uznane i 

określone w prawie wartości jak: ład przestrzenny (z trudem przywracany w raz zabudowanej prze-
strzeni) i zaspokojenie potrzeb społecznych;

– zaangażowano i wyposażono instytucje władzy publicznej (na każdym poziomie podziału terytorial-
nego) w skuteczne instrumenty z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego w sposób 
zintegrowany, interdyscyplinarny i kompleksowy.

Nasi prawodawcy stworzyli dokładnie coś odwrotnego – przechodząc przy tym od skrajności w skraj-
ność – ani razu nie dotknęli istoty gospodarki przestrzennej, jaką jest odniesienie do dobra wspólnego i 
rozgraniczenie między własnością a prawem zagospodarowania.

1 Niniejszy materiał oparto na tezach zawartych w książce Andrzeja Jędraszko Gospodarka przestrzenna w Polsce wobec 
standardów europejskich, Warszawa 2008. 
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W ten sposób skutecznie wyeliminowano z praktycznego znaczenia planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne w perspektywie kraju i regionu, zaś gminy postawiono w obliczu wyboru między chaosem 
przestrzennym a bankructwem2.

Niezbędna współpraca rządu i gminy 
Gmina, będąc na poziomie lokalnym głównym reprezentantem DOBRA PUBLICZNEGO, musi dyspo-

nować skutecznymi instrumentami realizacji planów rozwoju w sferze finansowania, organizacji procesów 
rozwojowych i systemu prawnego, adekwatnie do skali istniejących problemów,

Nie jest to możliwe bez wsparcia rządu.

Elementy konieczne do wprowadzenia do systemu prawnego i praktyki zarządzania miastami:
– „zdrowe” proporcje między ochroną własności prywatnej, a ochroną dobra publicznego,
– koncepcja trwałego rozwoju miast,
– zasady polityki wspierającej zrównoważony rozwój miast i regionów sformułowane w Karcie Lipskiej,
– właściwe proporcje między potrzebą usprawnienia procesu inwestycyjnego, a potrzebą zapewnienia 

ładu przestrzennego i zaspokojenia potrzeb społecznych.

Koncepcja trwałego rozwoju miast jest w krajach „starej” Unii Europejskiej tematem dobrze rozpozna-
nym. Od przeszło 20 lat pozostaje przedmiotem obszernych studiów i opracowań ekspertów. 

Pięć głównych parametrów trwałego rozwoju miast to:
1. Ograniczenie zużycia terenu i przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy.
2. Oszczędność energii przez racjonalne zagospodarowanie przestrzenne i energooszczędne budownictwo.
3. Tworzenie zrównoważonych systemów transportu miejskiego.
4. Ochrona przyrody (ochrona jakości wód, kształtowanie terenów zielonych, gospodarka odpadami itp.).
5. Ochrona klimatu.

Zasady polityki wspierającej zrównoważony rozwój miast sformułowane w Karcie Lipskiej:
1. Kształtowanie zintegrowanego rozwoju miast oraz stworzenie warunków dla realizacji tej zasady.
2. Szczególna uwaga – w ramach wdrażania zintegrowanej polityki – zwrócona na obszary zaniedbane. 
3. Wzmocnienie współpracy administracji z obywatelami.

2 A. Jędraszko, Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce – drogi i bezdroża regulacji ustawowych, Warszawa 2005.
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Polityka miejska dla konkurencyjności gospodarczej

Kształtowanie zintegrowanego rozwoju miast i regionów powinno następować, w układzie pozio-
mym, przez:

– zacieśnienie związków między planowaniem przestrzennym i planowaniem społeczno-gospodar-
czym,

– formułowanie i koordynację koncepcji zintegrowanego, tj. międzysektorowego rozwoju.

Kształtowanie zintegrowanego rozwoju miast i regionów powinno następować również w układzie 
pionowym, przez realizację zamierzeń rozwojowych drogą dostosowania instrumentów prawnych i struk-
tur instytucjonalnych. 

Konieczne jest to dla właściwego kształtowania struktur przestrzennych AGLOMERACJI MIEJSKICH 
w sytuacji pofragmentowanej jurysdykcji gminnej.

Ważnym elementem tak rozumianej integracji powinny być m.in.:
– hierarchiczność systemu planowania,
– system uzgodnień między jednostkami samorządowymi itd. 

Mogą wystąpić zjawiska zanieczyszczenia powietrza, hałasu, przeciążenia sieci transportu lub inne sy-
tuacje zagrażające zdrowiu ludności.

Niezbędne jest zapewnienie terenów otwartych dla wypoczynku i zachowania równowagi ekologicznej

Ważnym elementem procesu zrównoważonego rozwoju istniejących miast jest ich ODNOWA (rewita-
lizacja). 

Wobec problemów, z jakimi borykają się miasta (m.in. zjawisko kurczenia się miast), rewitalizacja po-
winna dominować nad tradycyjnie rozumianym procesem planowania przestrzennego.

Dla spełnienia celów rewitalizacji potrzebne są specjalne uregulowania i instrumenty ochronne w sferze 
przestrzennej, gospodarczej i społecznej. 

Zintegrowane plany rozwoju miast muszą pełnić funkcje kontrolne w stosunku do:
– rozwiązań planów zagospodarowania przestrzennego,
– działań związanych z realizacją tych planów (procesy decyzyjne, współpraca z inwestorami prywat-

nymi i instytucjami pozarządowymi).

Usprawnianie procedur administracyjnych nie może wpływać na pogorszenie informacji o procesach 
urbanistycznych (kataster, prawo meldunkowe, decyzje urbanistyczne).




