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Abstract: Tricity agglomeration covers about 1000sq km with one million dwellers. Suburbanization and connected
processes in Tricity agglomeration, especially in recent 20 years, has contributed to degradation of its natural and
partially social system. Conditions of inhabitants’ life quality is getting worse. Long distances between city centres and
residential quarters, even to 40 km, make it necessary to build and modernize road network, which also takes some
part of space and crosses natural system. In the light of recommendations from EU Thematic Strategy on Urban
Environment (2006), the study area is far from sustainability. There are lack of activities against climate changes.
There are problems with conservation of biological diversity. For example, in Gdansk, urban green covers less than
20% of city territory, while residential and services area covers 17%, and it is planned to build-up next 15% of the city.
In Gdynia, the situation is slightly better: built-up area covers 16% and it is planned to increse this number to 24%
(urban green in Gdynia amounts to a half of all the area). The great problems are with waste management, especially
in Gdañsk and vicinity. The chances for more sustainability of cities are not great. The European Union tools for its
improvement are weak and there are not political will of Polish self-governments for real sustainable development. The
economy and spatial development are more important for them.
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Zarys problematyki

Wspó³czesne miasta, w których mieszka ju¿ ponad po³owa mieszkañców Ziemi, stanowi¹ koncentracje
ludnoœci, w których kumuluje siê wiêkszoœæ negatywnych skutków oddzia³ywania podsystemu
antropogenicznego na podsystem przyrodniczy. Koncepcja zrównowa¿onego rozwoju, oparta na
podstawach antropocentrycznych, stawia jako jeden z celów poprawê jakoœci ¿ycia obecnego i przysz³ych
pokoleñ ludzkich, przy równoczesnym utrzymaniu zasobów przyrodniczych w aktualnym stanie, dlatego
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w wielu przypadkach jej uwaga koncentruje siê na obszarach miejskich. Przedmiotem jej zainteresowania
s¹ procesy przyrodnicze, spo³eczne i ekonomiczne, zachodz¹ce zarówno w samych miastach, jak i w ich
otoczeniu wskutek zjawisk suburbanizacji (Lorens red. 2005, Koz³owski red. 2006). Te ostatnie obszary
w minionych dekadach i obecnie podlegaj¹ – wskutek rozwoju przestrzennego miast – szczególnej presji
urbanizacyjnej, w wyniku czego niszczona jest naturalna osnowa ekologiczna oraz zaplecze rekreacyjne
miast.
W miastach najsilniej splataj¹ siê konteksty: przyrodniczy, spo³eczny i ekonomiczny, dlatego tak wa¿ne

jest prowadzenie zrównowa¿onej polityki miejskiej, realizowanej przy zastosowaniu zintegrowanego
zarz¹dzania œrodowiskiem miejskim. Wspó³czesne problemy miast, do lat 70. szczególnie jaskrawo
widoczne w Ameryce Pó³nocnej oraz w krajach rozwijaj¹cych siê o wysokim przyroœcie naturalnym
i migracji do miast, od kilkudziesiêciu lat dotykaj¹ tak¿e Europy. Dlatego Komisja Europejska w ostatniej
dekadzie podjê³a rekomendowane w 6 Programie Dzia³añ w zakresie Œrodowiska Naturalnego (2002)
dzia³ania prowadz¹ce do opracowania tematycznej strategii w sprawie œrodowiska miejskiego (2004,
2006), której celem jest „wspieranie i zachêcanie w³adz lokalnych do przyjêcia bardziej zintegrowanego
podejœcia do gospodarki miejskiej... i wykorzystywania mo¿liwoœci oferowanych na poziomie UE”.
Rekomendacje zawarte w tej unijnej strategii stanowi¹ t³o dla rozwa¿añ zawartych w niniejszym

artykule. Strategia koncentruje siê na takich dzia³aniach, jak:
• zintegrowane zarz¹dzanie œrodowiskiem miast, które umo¿liwi wyeliminowanie sprzecznoœci miêdzy
ró¿nymi politykami miejskimi;

• przyjêcie i wykonanie planów zrównowa¿onego transportu miejskiego;
•wspieranie wymiany dobrych praktyk w obrêbie UE oraz informowanie i szkolenie.
Wprowadzenie tych œrodków ma wspomóc synergicznie i obukierunkowo realizacjê ró¿norodnych

polityk wspólnotowych dotycz¹cych ograniczania zagro¿eñ œrodowiskowych (np. susz i powodzi),
zrównowa¿onego budownictwa, polityki energetycznej, zrównowa¿onego planowania urbanistycznego,
ochrony i promocji ró¿norodnoœci biologicznej, ochrony gleb, poprawy jakoœci powietrza, ograniczania
poziomu ha³asu czy zapobiegania powstawaniu odpadów i sprzyjania ich recyklingowi.
Jako obiekt analizy wybrano aglomeracjê trójmiejsk¹, po³o¿on¹ nad Zatok¹ Gdañsk¹, miêdzy

Wejherowem na pó³nocy a Tczewem na po³udniu, rozci¹gaj¹c¹ siê w strefie o d³ugoœci oko³o 70 km.
Centralnemiasta aglomeracji to Gdañsk i Gdynia z oko³o 700 tys. mieszkañców, a kolejne szeœæ oœrodków
skupia od 20 do 50 tys. mieszkañców ka¿dy. Na analizowanym obszarze o powierzchni niespe³na 1000
km2 (³¹cznie z czêœciami s¹siednich gmin wiejskich, podlegaj¹cymi intensywnej suburbanizacji) mieszka
oko³o miliona osób, czyli gêstoœæ zaludnienia wynosi tu przeciêtnie oko³o 1000 osób/km2, a bior¹c pod
uwagê, ¿e znaczna czêœæ miast aglomeracji jest w po³owie zalesiona (np. Gdynia, Wejherowo, Reda),
gêstoœæ ta jest na niektórych obszarach kilkakrotnie wiêksza. Tak wiêc z jednej strony du¿e zagêszczenie
ludnoœci w centrach miast, a z drugiej jej dyspersja na tereny wokó³ miast, ³¹cz¹ca siê z wprowadzaniem
nowego zainwestowania, stanowi¹ istotne czynniki wp³ywaj¹ce negatywnie na podsystemy: przyrodniczy
i spo³eczny. W artykule uwzglêdnione zostan¹ w szczególnoœci oddzia³ywania na pierwszy z nich, ³¹cznie
ze skutkami rozwoju miast dla krajobrazu ujmowanego w wymiarze estetyczno-wizualnym.

Przyczyny niezrównowa¿onego rozwoju aglomeracji trójmiejskiej

Rozwój miast aglomeracji, pomimo i¿ stanowi¹ one organizm coraz bardziej jednolity pod wzglêdem
przestrzennym, przebiega³ od wielu dziesiêcioleci w sposób niezintegrowany – bardziej na zasadach
konkurencji ni¿ wspó³pracy. Konkurencja ta nasili³a siê w okresie transformacji ustrojowej. W jej
pierwszym etapie centralne miasta aglomeracji posz³y ró¿nymi drogami. Gdañsk, jako oœrodek o d³ugiej
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historii, ale zamieszkany przede wszystkim przez ludnoœæ nap³ywow¹, o znacznym udziale mienia
komunalnego, próbowa³ postawiæ na eksponowanie wielokulturowego dziedzictwa i harmonijny rozwój.
W³adze miasta szczyci³y siê, ¿e opracowa³y strategiê zrównowa¿onego rozwoju ju¿ w 1991 r., czyli przed
konferencj¹ „Œrodowisko i Rozwój” w Rio de Janeiro, na której przyjêto podstawy wdra¿ania ekorozwoju
na szczeblu lokalnym w formie Agendy 21. Gdynia, jako miasto m³ode, o wiêkszym udziale ludnoœci
rodzimej i wysokiej dynamice reprywatyzacji nieruchomoœci, posz³o drog¹ szybkiego rozwoju
gospodarczego, szczególnie w zakresie us³ug i budownictwa. Od kilkunastu lat Gdynia uznawana jest za
jedno z najdynamicznej rozwijaj¹cych siê miast w Polsce, czego œwiadectwem mo¿e byæ dodatnie saldo
migracji, jako jedynego wœród miast aglomeracji (Parteka red. 1999). Pozosta³e, mniejsze oœrodki,
rozwijaj¹ siê w cieniu g³ównych miast, jednak niektóre z nich zanotowa³y znaczne postêpy w zakresie
równowa¿nia rozwoju, jak np. Sopot na p³aszczyŸnie ekologicznej, porz¹dkuj¹c miejski system kanalizacji
burzowej czy przebudowuj¹c system grzewczy miasta z wêglowego na gazowy.
Natê¿enie procesów transformacji spo³eczno-gospodarczej, pomimo i¿ w latach 90. by³o du¿e na

p³aszczyŸnie politycznej, nie odbija³o siê jeszcze w tym okresie tak silnie w sferze ekologicznej, spo³ecznej
i gospodarczej oraz w integruj¹cej je sferze przestrzennej. Poziom zamo¿noœci spo³eczeñstwa wzrasta³
doœæ wolno, bezrobocie by³o stosunkowo wysokie, a œwiadomoœæ roli w³asnoœci publicznej (pañstwowej,
komunalnej) utrzymywa³a siê jeszcze z czasów sprzed transformacji ustrojowej.
Sytuacja ta zmienia³a siê stopniowo w drugiej po³owie lat 90. wraz z bogaceniem siê miast i ich

mieszkañców oraz otwarciem nowych Ÿróde³ finansowania inwestycji, z Unii Europejskiej oraz z instytucji
komercyjnych. Gdañsk zacz¹³ odchodziæ od i tak raczej deklaratywnej ni¿ realnej polityki
zrównowa¿onego rozwoju pocz¹tku lat 90., stawiaj¹c na rozwój budownictwa mieszkaniowego
i us³ugowego, a nie na rozwój przestrzeni publicznych. Udzia³ spo³eczny w tzw. Lokalnej Agendzie 21
stanowi³ fasadê, a opinie spo³ecznoœci lokalnej nie by³y brane pod uwagê w decyzjach samorz¹du
(Kistowski 1998). Kumulacjê tych dzia³añ stanowi³a na pocz¹tku obecnej dekady likwidacja Komisji
Ochrony Œrodowiska w Radzie Miasta Gdañska i w³¹czenie jej zadañ do Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Rozwoju Przestrzennego. Negatywny obraz miasta potêgowa³y zarzuty korupcyjne udowodnione wobec
kilku wysokich urzêdników samorz¹du miasta i spó³ek zajmuj¹cych siê gospodark¹ komunaln¹.
Niezrównowa¿one praktyki samorz¹dów miast znajduj¹ najpe³niejsze odzwierciedlenie w ich polityce

przestrzennej. Aglomeracja trójmiejska, ze wzglêdu na nadmorskie po³o¿enie, uniemo¿liwiaj¹ce rozwój
w kierunku wschodnim oraz inne swoiste cechy œrodowiska przyrodniczego, tworz¹ce progi fizjograficzne,
jest szczególnie podatna na b³êdy w planowaniu przestrzennym. Przeszacowane prognozy rozwoju
ludnoœciowego aglomeracji z lat 60. i 70. oraz polityka miast doprowadzi³y do nadmiernego oddalenia na
zachód i po³udniowy zachód od centrów miast zabudowy, po³o¿onej na wysoczyŸnie wierzchowiny
Pojezierza Kaszubskiego. Nadmierna rozrzutnoœæ w gospodarowaniu gruntami komunalnymi poprzez ich
sprzeda¿ firmom budowlanym doprowadzi³a do sprywatyzowania wiêkszoœci maj¹tku komunalnego
i powstania dzielnic czêsto oddalonych ponad 10 km od centrum Gdañska. Generuje to nowe wydatki
infrastrukturalne i prowadzi do wzrostu kosztów ¿ycia w mieœcie.
Gdañsk mia³ szansê na bardziej zrównowa¿ony rozwój przestrzenny, a co za tym idzie spo³eczny

i ekologiczny. Zosta³a ona jednak œwiadomie zaprzepaszczona przez w³adze miasta. W drugiej po³owie lat
90., po wejœciu w ¿ycie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (1994), przyst¹piono do sporz¹dzania
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod kierunkiem prof.
M. Nowakowskiego z Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie. Projekt studium
próbowa³ równowa¿yæ aspekty dalszego rozwoju zainwestowania mieszkaniowego i us³ugowego
w obrêbie starych dzielnic z rozwojem zabudowy w oddaleniu od centrum, przy granicach miasta.
Wprowadza³ tak¿e szereg nowatorskich rozwi¹zañ równowa¿¹cych rozwój Gdañska. Niestety, rada
miasta nie przyjê³a tego dokumentu i zdecydowano siê na powo³anie specjalnej jednostki samorz¹dowej –
Biura Rozwoju Gdañska – która od blisko 10 lat ma wy³¹cznoœæ na planowanie przestrzenne w Gdañsku.
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Zatrudniaj¹c ponad 100 osób, przygotowuje wszystkie miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego i inne opracowania planistyczne dla miasta, w tym studia przyrodnicze (ekofizjografie
i prognozy wp³ywu planów miejscowych na œrodowisko). Przestrzeñ miasta jest kreowana pod dyktando
inwestorów, co niestety czêsto nie s³u¿y jego mieszkañcom. Wszelkie zastrze¿enia spo³ecznoœci lokalnej
do planów s¹ odrzucane przez radê miasta. Biuro to przygotowa³o tak¿e nowy projekt studium, uchwalony
przez radê w grudniu 2001 r., odchodz¹cy od zrównowa¿enia przestrzennego i przewiduj¹cy rozbudowê
mieszkalnictwa g³ównie na zachodnich i po³udniowych krañcach miasta. Trend ten zosta³ utrzymany,
a nawet wzmocniony, w kolejnym studium, przyjêtym dok³adnie szeœæ lat póŸniej. Wed³ug niego nowe
tereny mieszkaniowe i mieszkaniowo-us³ugowe maj¹ zaj¹æ 39 km2, czyli 15% powierzchni miasta, przy
obecnej zabudowie tego typu zajmuj¹cej niespe³na 17% obszaru Gdañska. Wiele planowanych terenów
mieszkaniowych po³o¿onych jest 10, a nawet 12–13 km od centrum miasta. Taki rozwój spotêguje
istniej¹ce problemy komunikacyjne i doprowadzi do wyst¹pienia trudnoœci typowych dla miast
rozproszonych, niezale¿nie do tego, ¿e tak rozleg³e tereny przeznaczone pod zabudowê przekraczaj¹
potrzeby Gdañska (ryc. 1).
Pod wzglêdem organizacji planowania przestrzennego podobn¹ drog¹ jak Gdañsk posz³a w ostatnich

latach Gdynia, powo³uj¹c w 2007 r. miejskie Biuro Planowania Przestrzennego. Pe³ni ono takie same
funkcje i pope³nia podobne b³êdy jak biuro gdañskie, czego skutki widaæ ju¿ w uchwalonymw lutym 2008 r.
studium uwarunkowañ. Planuje siê w nim maksymalnie mo¿liwe wype³nienie struktur przestrzennych
miasta zabudow¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹ – przy czym, ze wzglêdu na wiêksze zaawansowanie
inwestycyjne Gdyni oraz zajêcie po³owy miasta przez lasy – jest to mo¿liwe na oko³o 7,5% powierzchni
Gdyni, przy aktualnej zabudowie mieszkaniowej zajmuj¹cej ok. 16% obszaru. Szczególnie niepokoj¹ca
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Ryc. 1. Istniej¹ce i planowane do zabudowy terenymieszkaniowe imieszkaniowo-us³ugowewGdañsku – stan z 2007 r.
Źród³o: Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdañska (2007).
Fig. 1. Existed and planned settlement and settlement-services areas in Gdañsk based on study on spatial
development from 2007

Source: Study of conditions and directions of spatial planning of Gdañsk (2007).
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Ryc. 2. Istniej¹ce i planowane do zabudowy tereny mieszkaniowe i mieszkaniowo-us³ugowe w Gdyni na podstawie
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2008 r.

Źród³o: Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni (2008).
Fig. 2. Existed and planned settlement and settlement-services areas in Gdynia based on study on spatial
development from 2008

Source: Study of conditions and directions of spatial planning of Gdynia (2008).



jest planowana zabudowa czêœci presti¿owych stref miasta, po³o¿onych nad lub w s¹siedztwie Zatoki
Gdañskiej (ryc. 2).
W miastach aglomeracji trójmiejskiej w ostatnich latach samorz¹dy zwracaj¹ niewielk¹ uwagê na

urz¹dzanie nowych terenów zieleni. Jeœli s¹ ju¿ one tworzone, to na obszarach o niskiej dostêpnoœci
i atrakcyjnoœci. Dominuje raczej tendencja do likwidacji i zabudowy terenów otwartych, zazielenionych
nawet kilkanaœcie lat temu. Tutaj tak¿e warunki dyktuj¹ bardziej inwestorzy ni¿ samorz¹dy, urbaniœci
i mieszkañcy. Niestety, inwestycje w tereny zieleni i rekreacyjne nie przynosz¹ takich dochodów jak np.
mieszkaniówka.
Negatywne skutki procesów rozwojowych aglomeracji widaæ tak¿e w rankingach europejskich miast,

prowadzonych w ramach projektu Urban Audit przez Eurostat w 2006 r. Tylko oko³o 30% mieszkañców
Gdañska twierdzi³o, ¿e wmieœcie s¹ szanse na znalezienie dobrej pracy. Odmienne opinie wyra¿a³o 55%.
W najwy¿ej ocenionej w tym rankingu Pradze proporcje opinii pozytywnych do negatywnych wynosi³y 70
do 23%, a w Warszawie obie grupy respondentów by³y wyrównane (po oko³o 45%). Mimo rozwiniêtego
budownictwa mieszkaniowego jeszcze bardziej krytyczne opinie wyra¿ane s¹ w odniesieniu do
mo¿liwoœci znalezienia w mieœcie dobrego mieszkania po przystêpnej cenie. 23% gdañskich
respondentów uznaje, ¿e jest to mo¿liwe, a blisko 65%, ¿e nie. Mo¿e wiêc rozwój budownictwa
mieszkaniowego w Gdañsku nie przebiega w sposób prawid³owy?W Lipsku, który wygra³ w tym rankingu,
liczba pozytywnych odpowiedzi w stosunku do negatywnych wynios³a 72% do 20%, a w najlepiej
ocenionym polskim mieœcie – Bia³ymstoku – 48 do 35%.

Skutki niezrównowa¿onego rozwoju aglomeracji trójmiejskiej w œwietle strategii

w sprawie œrodowiska miejskiego

£añcuch negatywnych skutków przedstawionych wy¿ej dzia³añ jest bardzo d³ugi i skomplikowany.
Najwa¿niejsze z nich przedstawiono na rycinie 3. Konfrontuj¹c je z priorytetami tematycznej strategii dla
œrodowiska miejskiego UE, nale¿y stwierdziæ, ¿e bardzo wiele z nich stoi w sprzecznoœci z celami
przyjêtymi przez Wspólnotê.
W odniesieniu do przeciwdzia³ania zmianom klimatycznym i ograniczania ich skutków, polityka ta

mo¿e mieæ szczególnie niekorzystne skutki. Zrealizowane i planowane nad brzegiem Zatoki Gdañskiej
inwestycje nara¿one s¹ na intensyfikuj¹ce siê zjawiska pogodowe (w tym wiatry) oraz podnoszenie siê
poziomu morza. W Gdyni w pobli¿u Skweru Koœciuszki wybudowano 138-metrowy Sea Tower (31 piêter)
i planuje siê budowê kolejnych obiektów mieszkaniowych i us³ugowych na opuszczonych nabrze¿ach
portowych. W Gdañsku kosztem nadmorskich ³¹k i wydm buduje siê osiedla mieszkaniowe i planuje siê
lokalizacjê ca³ego kompleksu mieszkaniowo-us³ugowo-turystycznego z centralnym, 51-piêtrowym Big
Boyem o wysokoœci 202 m. W Biurze Rozwoju Gdañska wykonano Studium Lokalizacji Obiektów
Wysokoœciowych (2008), w którym proponuje siê usytuowanie wysokoœciowców wwielu punktach miasta,
szczególnie w strefie nadmorskiej. Z kolei w Sopocie, w którym – o zgrozo – tak¿e zastanawiano siê,
z powodu szczup³oœci terenów inwestycyjnych, nad lokalizacj¹ nowych wie¿owców, planuje siê budowê
portu jachtowego, wyprowadzonego pó³ kilometra 3-pok³adowym molo w Zatokê Gdañsk¹, na którego
koniec bêdzie mo¿na dojechaæ kolejk¹. Pojemnoœæ mola ma wynosiæ 2600 osób, a mariny 350 jachtów.
Ma siê tu znajdowaæ tak¿e l¹dowisko dla œmig³owców. Wyst¹pienie niekorzystnego wp³ywu takiej
inwestycji na przemieszczanie rumowiska brzegowego oraz siedliska brzegu i dna zatoki jest wysoce
prawdopodobne.
Plany zwi¹zane z budownictwem, obok rozpraszania zabudowy mieszkaniowej (np. koniecznoœæ

doprowadzenia centralnego ogrzewania na znaczne odleg³oœci), nie sprzyjaj¹ utrzymaniu wysokiej
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efektywnoœci energetycznej budynków. Budowle wysokoœciowe s¹ nara¿one na silniejsze
oddzia³ywanie wiatru i wymagaj¹ lepszej izolacji. Urzêdy miast dop³acaj¹ co prawda do termoizolacji
budynków, ale kwoty te pokrywaj¹ tylko czêœæ wydatków, a procedury dostêpu do œrodków s¹ doœæ
skomplikowane. Projektanci i inwestorzy wykazuj¹ tak¿e ignorancjê przy lokalizacji i projektowaniu
obiektów.Wspomniany Sea Tower wGdyni wymaga³ w trakcie budowy skrócenia o kilka piêter ze wzglêdu
na osiadanie budynku w niestabilnym organogeniczno-nasypowym pod³o¿u Pradoliny Kaszubskiej, na
którym zosta³ zlokalizowany. W Sopocie pod ulic¹ Bohaterów Monte Cassino wybudowano tunel,
w którym nie mieszcz¹ siê wy¿sze autobusy turystyczne i miejskie, przy okazji naruszaj¹c konstrukcjê
pobliskiego szpitala reumatologicznego. Pog³êbienie tunelu o pó³ metra zwiêkszy³oby koszt jego budowy
tylko o kilka procent. WGdañsku w 2001 r. otwarto most wantowy nadMartw¹Wis³¹, po którym prawie nikt
nie jeŸdzi, bo mia³ on byæ elementem po³udniowej obwodnicy Gdañska i Trasy Sucharskiego, które byæ
mo¿e zostan¹ zbudowane do 2011 r. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e most nie bêdzie wówczas nadawa³ siê do
remontu.
Dotychczas nie powsta³ spójny aglomeracyjny plan zrównowa¿onego transportu miejskiego. Ka¿de

miasto odrêbnie rozwija linie i tabor komunikacji publicznej i okreœla taryfy biletowe. Aglomeracjê
obs³ugiwa³y trzy zak³ady komunikacji miejskiej: gdañski, gdyñski i wejherowski, co powodowa³o np. ¿e
pasa¿erowie komunikacji w Sopocie musieli korzystaæ na zmianê z biletów gdañskich i gdyñskich.
Sytuacjê ratuje g³ównie istnienie szybkiej kolei miejskiej, ³¹cz¹cej wszystkie miasta aglomeracji. W roku
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Ryc. 3. £añcuch przyczynowo-skutkowy oddzia³ywañ wp³ywaj¹cych na niezrównowa¿ony rozwój przestrzennymiast
Źród³o: May (1993).
Fig. 3. Cause-effects chain of impacts create unsustainable spatial development of the cities
Source: May (1993).



2007, po kilkunastu latach negocjacji, powsta³ Metropolitalny Zwi¹zek Komunikacyjny Zatoki Gdañskiej.
Od 2009 r. ma on scaliæ dotychczasowe zak³ady miejskie i wprowadziæ wspóln¹ taryfê, na której jedni
strac¹ (np. mieszkañcy Gdyni lub osoby korzystaj¹ce z miesiêcznych biletów odcinkowych w Gdañsku),
a inni zyskaj¹. Nadal jednak zró¿nicowany bêdzie poziom taboru transportowego (np. znacznie nowsze
autobusy w Gdyni ni¿ w Gdañsku) oraz us³ug komunikacyjnych. Odnosi siê wra¿enie, ¿e dla samorz¹dów
miast aglomeracji priorytetowym zadaniem w zakresie zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych jest
budowa nowych ulic i dróg. Jednak modernizacje ulic przeprowadzone w Gdañsku doprowadzi³y g³ównie
do spowolnienia ruchu i zmniejszenia ich przepustowoœci (wydaje siê, ¿e taki by³ w³aœnie zamys³ w³adz),
a liczne inwestycje gdyñskie nie poprawi³y znacz¹co p³ynnoœci ruchu. Korki uliczne zmieni³y tylko
lokalizacjê (Jamro¿ 2008a). Swoisty „korek” na trasie Gdañsk–Gdynia stanowi Sopot, którego w³adze na
razie nie widz¹ mo¿liwoœci zlokalizowania na swoim terenie drogi alternatywnej dla g³ównego ci¹gu
komunikacyjnego, a plany przekopania kilkukilometrowego tunelu pod Sopotem wydaj¹ siê mrzonk¹,
bior¹c pod uwagê, ¿e budowa niespe³na 200-metrowego tunelu pod ulic¹ Bohaterów Monte Cassino
trwa³a oko³o 1,5 roku.
Pozbawione koordynacji na poziomie aglomeracji jest tak¿e planowanie sieci dróg wylotowych

z Trójmiasta, czego przyk³adem by³y w ostatnich miesi¹cach perypetie z ustaleniem przebiegu tzw. Trasy
Kaszubskiej, ³¹cz¹cej Trójmiasto z tras¹ nr 6
w okolicach Lêborka. Pocz¹tkowy odcinek tej
drogi by³ „podrzucany sobie” przez samorz¹dy
Gdañska i Gdyni jak „kuku³cze jajo”.
Najnowsze plany komunikacyjne to kolej

metropolitalna (ryc. 4), która ma ju¿ od 2012 r.
po³¹czyæ Gdañsk i Gdyniê przez lotnisko
w Rêbiechowie lini¹ biegn¹c¹ po wysoczyŸnie
Pojezierza Kaszubskiego, obs³uguj¹c¹ te¿
niektóre nowe peryferyjne osiedla z centrami
tych miast (Jamro¿ 2008b). Z jednej strony
mo¿e to przyczyniæ siê do wzrostu
wykorzystania komunikacji publicznej, jednak
z drugiej inwestycja mo¿e stanowiæ bodziec
dla dalszej suburbanizacji.
Zró¿nicowany jest poziom rozwoju dróg

rowerowych aglomeracji, lepszy w Gdañsku
czy Wejherowie, s³abszy np. w Gdyni.
G³ównym problemem jest brak integracji dróg
rowerowych w obrêbie ca³ej aglomeracji, która
tak¿e powinna byæ przedmiotem prac
wymienionego zwi¹zku komunikacyjnego.
Bardzo ograniczone s¹ dzia³ania miast

sprzyjaj¹ce ochronie i promowaniu
przyrody, szczególnie o¿ywionej.
Ograniczaj¹ siê one do obligatoryjnej dba³oœci
o zieleñ miejsk¹, a i to czêsto nie w pe³nym
wymaganym zakresie, gdy¿ powierzchnia
zaniedbanej zieleni, np. porzuconych
ogrodów dzia³kowych (po³o¿onych 2–3 km od
historycznego centrum Gdañska), jest
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Ryc. 4. Planowana kolej metropolitalna na tle
zagospodarowania przestrzennego aglomeracji
trójmiejskiej

Źród³o: Jamro¿ (2008b).
Fig. 4. The planned metropolitan railway on the background of
Tricity agglomeration spatial development

Source: Jamro¿ (2008b).



znaczna. Samorz¹dy uzna³y, ¿e lasy po³o¿one w obrêbie miast stanowi¹ wystarczaj¹c¹ osnowê
ekologiczn¹ i zaniedbuj¹ tê problematykê, o czym œwiadcz¹ np. plany miejscowe oraz studia
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast, z których wyrugowano problem
powi¹zañ (korytarzy) ekologicznych. W miastach w ostatnich latach nie powstaj¹ nowe przyrodnicze
obszary chronione, do których powo³ywania uprawnienia maj¹ rady miejskie. Przyk³adowo w Gdañsku,
spoœród wskazanych do utworzenia w opracowaniu ekofizjograficznym z 1999 r. blisko 30 u¿ytków
ekologicznych utworzono dwa – jeszcze w 2001 r. W granicach Gdyni, w obrêbie lasów ochronnych
Nadleœnictwa Gdañsk, po³o¿onych w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, stanowi¹cych bezpoœrednie
zaplecze rekreacyjne mieszkañców miasta, prowadzone s¹ zrêby zupe³ne.
Jakoœæ ¿ycia mieszkañców aglomeracji obni¿aj¹ tak¿e zanieczyszczenia powietrza i ha³as,

zw³aszcza pochodzenia komunikacyjnego. Co prawda obni¿y³a siê zawartoœæ SO2 w powietrzu w zwi¹zku
ze zmniejszeniem siê emisji przemys³owych, jednak zwiêkszaj¹cy siê ruch samochodowy powoduje
w ostatnich latach znaczny wzrost stê¿enia py³u PM10, który przekracza³ ponadnormatywne stê¿enia
w okresach 2–5-dniowych, oraz dwutlenku azotu. W roku 2006, w stosunku do roku poprzedniego, stan
powietrza uleg³ pogorszeniu w Gdañsku i Gdyni, a nie zmieni³ siê istotnie w Sopocie i Tczewie (Stan
zanieczyszczenia powietrza... 2007). Problemem aglomeracji s¹ tak¿e przekroczenia dopuszczalnego
poziomu ha³asu, szczególnie komunikacyjnego. Oprócz Ÿróde³ samochodowych istotny problem stanowi
ruch lotniczy w Rêbiechowie, g³ównie z kierunku wschodniego. Ju¿ obecnie wiele nowych osiedli
mieszkaniowych po³o¿onych jest w zasiêgu ponadnormatywnego ha³asu lotniczego, a mimo to planuje siê
w tej strefie budowê nowych kompleksów mieszkaniowych. Równoczeœnie przewidywana jest rozbudowa
lotniska i znaczny wzrost ruchu lotniczego, co spowoduje zwiêkszenie natê¿enia ha³asu. Brak koordynacji
polityk rozwoju przestrzennego i komunikacji to jeden z bardziej jaskrawych przyk³adów braku integracji
polityki miejskiej.
W koñcu, jeden z g³ównych problemów lokalnej polityki ekologicznej stanowi gospodarka odpadami.

Aglomeracja trójmiejska obs³ugiwana jest w wiêkszoœci przez dwa zak³ady utylizacji odpadów – czêœæ
pó³nocna przez tzw. Ekodolinê w £ê¿ycach ko³o Gdyni, a po³udniowa przez Szadó³ki w Gdañsku. Poziom
technologiczny obu sk³adowisk, podobnie jak zbiórki odpadów, znacznie siê ró¿ni na korzyœæ pierwszego
z tych zak³adów. Mimo stale zaostrzaj¹cych siê przepisów, wynikaj¹cych z uregulowañ UE i prawa
krajowego, szczególnie w Gdañsku i s¹siednich gminach bagatelizuje siê segregacjê odpadów – utrudniony
jest dostêp do pojemników na ró¿ne ich asortymenty. Kwintesencjê tego podejœcia mo¿e stanowiæ
odpowiedŸ kierownika gdañskiego wysypiska na zarzut o brak tych pojemników, udzielona autorowi artyku³u
wiosn¹ 2008 r. Stwierdzi³ on, ¿e „mieszkañcy Gdañska jeszcze nie doroœli do segregacji odpadów,
a pojemniki pojawi¹ siê, gdy mieszkañcy zostan¹ wyedukowani w tym zakresie”. Problem w tym, ¿e ta
„edukacja” trwa od kilkunastu lat i nie przynosi po¿¹danych skutków, a wiêc trzeba raczej zmieniæ jej metody.
Sk³adowisko w Szadó³kach ma zgodê na gromadzenie odpadów do koñca 2009 r. i w Gdañsku mo¿e
wydarzyæ siê to, co mo¿na by³o niedawno obserwowaæ w Neapolu. Sytuacja Gdyni i miast s¹siednich jest
lepsza, jednak i tu system segregacji odpadów komunalnych pozostawia nieco do ¿yczenia. Rozbudowa
sk³adowiska gdyñskiego w ostatniej dekadzie obarczona jest „grzechem pierworodnym” – czyli
wykluczeniem polany £ê¿yc, po³o¿onej w otoczeniu lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, z obszaru
parku. Niestety potrzeby gospodarki komunalnej przewa¿y³y nad celami ochrony przyrody. Codzienne
dziesi¹tki œmieciarek musz¹ przejechaæ przez lasy TPK, aby dotrzeæ do sk³adowiska, co przyczynia siê do
degradacji tego wartoœciowego przyrodniczo terenu. Tempo dzia³añ w zakresie gospodarki odpadami
wskazuje, ¿e szanse terminowego spe³nienia wymogów unijnych s¹ niewielkie.
Warto te¿ przypomnieæ, ¿e dopiero w 2008 r. podjêto decyzjê – na wniosek wojewody – o ostatecznej

likwidacji sk³adowiska fosfogipsów w Wiœlince ko³o Gdañska. Ha³da ta oddzia³ywa³a niekorzystnie przez
dziesiêciolecia na œrodowisko ¯u³aw i zdrowie okolicznych mieszkañców. Determinacja samorz¹dów
lokalnych i Gdañskich Zak³adów Nawozów Fosforowych by³a w tej sprawie jednak zbyt ma³a – ogranicza³a
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siê g³ównie do zamawiania ekspertyz wykazuj¹cych brak szkodliwoœci sk³adowiska. Decyzja musia³a wiêc
zostaæ podjêta na wy¿szym szczeblu, co stanowi pozytywny sygna³ w zakresie obiektywizmu
administracji.
Przedstawione przyk³ady stanowi¹ czêœæ argumentów za niezrównowa¿onym rozwojem aglomeracji

trójmiejskiej. Oczywiœcie istniej¹ tak¿e pozytywne aspekty rozwoju analizowanych miast, jednak sytuacja
wyraŸnie pogarsza siê w stosunku do tej sprzed kilkunastu lat. Mimo deklaratywnoœci uwzglêdniania zasad
ekorozwoju, pojawiaj¹cych siê w ró¿nych wypowiedziach i dokumentach, zasady te przesta³y byæ podstaw¹
dla rozwoju Trójmiasta i okolic, jeœli w ogóle kiedykolwiek ni¹ by³. Ale mo¿e byæ jeszcze gorzej. W ostatnich
miesi¹cach pojawi³a siê koncepcja budowy w Gdañsku ogromnej elektrowni wêglowej (o mocy kot³ów 2500
MW), dla której funkcjonowania konieczna by³aby dostawa 2–3 poci¹gów wêgla dziennie...

Czy s¹ szanse na zmianê sytuacji?

Obserwuj¹c kierunek zmian spo³ecznych i politycznych w ostatnich kilku latach, nale¿y stwierdziæ, ¿e
odpowiedŸ na pytanie zawarte w tytule tego rozdzia³u nie wydaje siê twierdz¹ca. Samorz¹dy miast
przypisuj¹cych sobie miano nowoczesnych i europejskich nie spe³niaj¹ wiêkszoœci zasad
zrównowa¿onego rozwoju, które sta³y siê praktyk¹ w dzia³aniach wielu miast skandynawskich,
holenderskich czy brytyjskich. Dotyczy to nie tylko polityk miejskich, ale równie¿ tak drobnych kwestii, jak
zamówienia publiczne dla urzêdów, czy segregacja odpadów w ich obrêbie. Mieszkañcy aglomeracji – nie
otrzymuj¹c przyk³adów dobrych praktyk w zakresie równowa¿enia rozwoju – sami te¿ nie s¹ sk³onni
stosowaæ tych zasad. Najwa¿niejsza wydaje siê wiêc zmiana postaw spo³ecznych, która nie jest mo¿liwa
bez szerokiej akcji promuj¹cej zrównowa¿one œrodowiskowo i przestrzenne zachowania, przy
równoczesnej zmianie kierunków i sposobów realizacji polityki miejskiej. Z jednej strony samorz¹dy miast
musz¹ harmonizowaæ swoje w³asne polityki (przestrzenn¹, transportow¹, œrodowiskow¹, mieszkaniow¹,
odpadow¹ itd.), tworz¹c podwaliny pod zintegrowane zarz¹dzanie œrodowiskiem miejskim, ale z drugiej –
ze wzglêdu na spójnoœæ przestrzenn¹ aglomeracji trójmiejskiej – konieczne jest stworzenie
zintegrowanego planu zarz¹dzania aglomeracj¹ (metropoli¹) trójmiejsk¹. Bez takiego podejœcia – nawet
przy zmianie postaw spo³ecznych i polityki miejskiej (lub prowadz¹cych j¹ lokalnych polityków) – nie
zaistniej¹ szanse na zrównowa¿ony rozwój ca³ej aglomeracji. Funkcje te w pewnej czêœci mo¿e spe³niæ
plan zagospodarowania przestrzennego trójmiejskiego obszaru metropolitalnego, jednak problemy
w delimitacji zasiêgu tzw. metropolii, jak równie¿ ograniczony zakres kompetencji przypisanych
poziomowi ponadmiejskiemu, np. radzie metropolitalnej, sprawiaj¹, ¿e ten dokument planistyczny ma
ma³e szanse na spe³nienie pok³adanych w nim czasem nadziei. Tworzenie zwi¹zków metropolitalnych
powinno byæ inicjatyw¹ oddoln¹ – samorz¹dy miast powinny zrozumieæ, ¿e odebranie im niektórych
kompetencji i przekazanie ich na poziom metropolii mo¿e pos³u¿yæ lepszemu i bardziej zrównowa¿onemu
rozwojowi.
Niestety, Komisja Europejska, ze wzglêdu na bardzo du¿e zró¿nicowanie miast Wspólnoty

i realizowanych przez nie obowi¹zków prawnych, nie planuje prawnej regulacji polityki miejskiej w formie
dyrektywy. Zalecenia unijne pozostaj¹ wiêc tylko pewn¹ wskazówk¹, dotycz¹c¹ kierunku, w którymmiasta
powinny pod¹¿aæ. Czy w³adze miast skorzystaj¹ rzetelnie z tych wytycznych, zale¿y g³ównie od nich
samych. Chocia¿ chcia³oby siê przyj¹æ domniemanie dobrej woli organów zarz¹dzaj¹cych miastami i ich
rozwojem, nie zawsze jednak dzia³aj¹ one – œwiadomie lub nieœwiadomie – dla dobra ich mieszkañców.
Œwiadectwem tego s¹ chocia¿by fakty opisane w niniejszym artykule i zró¿nicowany poziom
równowa¿enia rozwoju polskich miast. Aby mo¿na by³o bardziej wiarygodnie oceniaæ i porównywaæ te
procesy, konieczny jest ich monitoring, nawi¹zuj¹cy do problematyki poruszanej w tematycznej strategii
w sprawie œrodowiska miejskiego UE.
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