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Wstęp

 Celem artykułu jest przedstawienie kluczowych zagadnień gospodarki prze-
strzennej na szczeblu lokalnym w ujęciu teorii zrównoważonego rozwoju. Arty-
kuł z pewnością nie wyczerpuje tego obszernego i interdyscyplinarnego tematu, 
a wskazuje jedynie na najbardziej istotne determinanty i bariery zrównoważonej 
gospodarki przestrzennej. Sygnalizuje ponadto główne kierunki przeciwdziała-
nia patologiom przestrzennym w Polsce.
 Gospodarka przestrzenna jest ważną składową procesu planowania rozwoju 
miast. Powstające wokół niej koncepcje uwzględniają zmiany wynikające z po-
stępu cywilizacyjnego, możliwości technicznych czy przemian społeczno-kultu-
rowych. Gospodarka przestrzenna rozumiana jest współcześnie jako całokształt 
działań biernych i czynnych związanych z procesem kształtowania przestrzeni 
w ujęciu kompleksowym, czyli izycznym, społecznym, ekonomicznym, środowi-
skowym i estetycznym. Jej celem jest zarówno ochrona określonych wartości 
przestrzeni, jak i racjonalne kształtowanie przestrzeni przez stymulowanie pro-
cesów gospodarczych i społecznych.
 Koncepcją, która stanowi rdzeń niniejszego artykułu, jest zrównoważony 
rozwój, który na gruncie teorii znany jest już co prawda od wielu lat, ale w pol-
skiej praktyce lokalnej nie jest na zbyt zaawansowanym poziomie. Jednym z pod-
stawowych założeń tej ugruntowanej już teorii jest uwzględnianie wzajemnych 
zależności pomiędzy sferami: społeczną, ekonomiczną, środowiskową i w ra-
mach niej przestrzenną, pomiędzy tym co naturalne i pochodzenia antropoge-
nicznego, pomiędzy tym co przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Determinantą reali-
zacji zrównoważonego rozwoju jest ponadto spojrzenie z perspektywy miesz-
kańca. Koncepcje planistyczne i wdrażane projekty muszą zatem po pierwsze 
być holistyczne, a po drugie muszą być blisko ludzi, uwzględniając potrzeby 
i oczekiwania mieszkańców. Przez zrównoważoną przestrzeń rozumie się prze-
strzeń przyjazną człowiekowi.
 Brak ładu przestrzennego jest w Polsce faktem, którego na co dzień wielu 
z nas doświadcza. To niestety negatywne doświadczenie ma charakter wielowy-
miarowy i dotyka tak sfery społecznej, ekonomicznej, jak i środowiskowej. Nie-
ład przestrzenny jest szczególnie dotkliwy na terenach zurbanizowanych z uwagi 
na silną koncentrację różnych form działalności, zabudowy, infrastruktury, kapi-
tału etc.

Zrównoważony rozwój miast a gospodarka przestrzenna

 Zrównoważony rozwój wymaga proaktywnego podejścia do kształtowania 
miejskiej struktury funkcjonalno-przestrzennej. Zintegrowane planowanie wy-
przedza procedury tworzenia prawa lokalnego w formie planu miejscowego. 
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Plan ten powinien być ściśle powiązany z nadrzędnym ogólnym dokumentem 
strategicznym, to jest strategią rozwoju miasta, i innymi dokumentami progra-
mowymi. Poza kompleksowością polityki lokalnej wymagane jest ponadto two-
rzenie sieci powiązań i zawiązywanie partnerstwa w celu realizacji projektów. 
Partnerstwo to odnosi się do różnych poziomów zarządzania i dotyczy współpra-
cy między podmiotami publicznymi i prywatnymi oraz różnymi grupami akto-
rów lokalnych.
 Gospodarka przestrzenna musi być zharmonizowana ze środowiskiem natu-
ralnym. Realizacja miejskiej polityki ekologicznej, przykładanie wagi do uwarun-
kowań środowiskowych i powiązanie powyższych z pozostałymi politykami 
dziedzinowymi w mieście stanowi istotny element zrównoważonej gospodarki 
przestrzennej. Tereny zurbanizowane powodują znaczny wzrost powierzchni 
zabudowanej i jednoczesną redukcję terenów zielonych. Zmiana absorpcji pro-
mieniowania cieplnego w strukturze przestrzeni miejskiej wpływa radykalnie na 
bilans cieplny i hydrologiczny w miastach. Zabudowa miejska generuje tak zwa-
ne sztuczne ciepło, przyczynia się do tworzenia tak zwanych wysp ciepła, które 
można neutralizować miedzy innymi zielenią miejską.
 Miasto powinno w sposób możliwie optymalny łączyć główne funkcje prze-
strzeni społecznej, komercyjnej, rekreacyjnej, jako miejsca pracy, rozwoju kultu-
ry i komunikacji. Przestrzeń miejska powinna być jednocześnie użyteczna, este-
tyczna, kreatywna. Ważnym aspektem kształtowania zrównoważonej gospodar-
ki przestrzennej jest przestrzeń publiczna. Wysoka jakość przestrzeni publicznej 
może w konsekwencji wpływać na rozwój miast oraz wartości według kwali ika-
cji ekonomicznych. Szacuje się, iż jakość przestrzeni publicznej ma skumulowany 
minimalny wpływ rzędu 20% na wartość nieruchomości1. Dbałość o przestrzeń 
publiczną jest jedną ze strategii przeciwdziałania suburbanizacji. Wskazuje się 
bowiem, iż proces ten jest w dużym stopniu efektem niewłaściwie prowadzonej 
gospodarki przestrzennej. Zaniedbania w stre ie centralnej, brak przyjaznej 
przestrzeni śródmiejskiej powoduje, iż mieszkańcy poszukują atrakcyjnych loka-
lizacji na terenach podmiejskich. Kształtowanie przestrzeni publicznej jako prze-
strzeni interakcji międzyludzkich stanowi istotę funkcjonowania stref śródmiej-
skich. Suburbanizacja niesie wiele zagrożeń i wieloaspektowych konsekwencji. 
Niekontrolowane i nieracjonalne rozlewanie miast jest jedną z podstawowych 
oznak braku skuteczności polityki przestrzennej.
 Powyższe zagadnienia związane są z kategorią ładu przestrzennego. Pojęcie 
ładu przestrzennego zde iniowano w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z 2003 roku2, w której w art. 2 zapisano …należy przez to rozu-
mieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz 
uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania 
funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyj-

1 A. Kiziniewicz, Nasze wspólne dobro, nasza przestrzeń publiczna, styczeń 2013, www.nieru-
chomosci.beck.pl [25-05-2013], s. 2.
2 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 
nr 45 poz. 319 ze zm.).
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no-estetyczne. Ład przestrzenny jest zatem kategorią złożoną i ponadto wysoce 
subiektywną. Stan ładu ocenia bowiem człowiek z punktu widzenia różnych 
swoich oczekiwań i z indywidualnym wyczuciem estetyki. Ład przestrzenny wy-
maga uwzględniania w procesach rozwojowych uwarunkowań środowiskowych, 
w tym: oszczędności przestrzeni, zdolności do odnawiania zasobów naturalnych, 
bioróżnorodności, redukcji źródeł zanieczyszczeń miejskich. Przyczyniać się po-
winien kolejno do efektywności gospodarki lokalnej, w tym: kompleksowo roz-
winiętej i efektywnej gospodarki publicznej (w tym komunalnej), tworzeniu wa-
runków rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, rozwojowi rynku pracy oraz pozy-
skaniu pożądanych i spójnych z wizją rozwoju inwestycji zewnętrznych. Sprzyjać 
powinien poprawie społecznych warunków życia, na przykład dostępowi do 
usług gospodarki komunalnej i innych usług publicznych, kształtowaniu warun-
ków realizacji osobistych stylów życia, ułatwianiu kontaktów społecznych, po-
prawie bezpieczeństwa i niwelowaniu patologii społecznych. W sferze ochrony 
dziedzictwa kulturowego i rozwoju kultury współczesnej ład przestrzenny przy-
czynia się do dbałości o materialne dobra kultury, miejsca pamięci historycznej, 
sanktuaria itd. oraz tworzenia warunków przestrzennych do promocji kultury. 
Umożliwia on ponadto uwzględnianie harmonii i układu kompozycyjno-este-
tycznego, w tym: optymalizację relacji przestrzeni publicznej do przestrzeni pry-
watnej, wzrost funkcjonalności, spójności i komplementarności sąsiedztwa oraz 
minimalizację kon liktów przestrzennych. Wszystkie powyższe składowe ładu 
przestrzennego muszą być wzajemnie skoordynowane tak w fazie planowania, 
jak i kontroli zachowań różnych użytkowników przestrzeni miejskiej. W tym 
pierwszym przypadku chodzi o stosowanie spójnej metodologii planowania roz-
woju lokalnego, do której zalicza się użycie narzędzi planowania strategicznego i 
operacyjnego. W tym drugim natomiast o kontrolę i egzekwowanie norm prawa 
i zasad życia społecznego w odniesieniu do poszczególnych aktorów lokalnych, 
których interesy pozostają często w sprzeczności z interesem ogólnospołecznym.

Problemy zrównoważonej gospodarki przestrzennej w Polsce

 Problemy w kształtowaniu ładu przestrzennego w Polsce mają różne źródła, 
w tym takie jak: niedoskonałość i niespójność prawa, niekiedy źle pojmowane 
zasady ustrojowe, w tym zakres wolności, demokracja, dysponowanie własno-
ścią nieruchomości, gospodarka wolnorynkowa, sprzeczności interesów różnych 
użytkowników i dysponentów terenu i jego zasobów, niski poziom kultury go-
spodarczej, uwarunkowania zabudowy historycznej i wreszcie powszechny brak 
kapitału na kompleksowe projekty rewitalizacyjne3.
 Wyniki badań Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w War-
szawie, dotyczące sposobu tworzenia i realizacji programów rewitalizacji, wska-

3 J. Polski, Problemy kształtowania ładu przestrzennego w świetle idei zrównoważonego rozwoju, 
w: Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów, red. B. Poskrobko, 
Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2009, s. 91.
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zały na trudności w zintegrowanym planowaniu/programowaniu. Programy re-
witalizacji cechuje brak działań kompleksowych, słaby stopień uspołecznienia 
procesu ich sporządzania i realizacji oraz brak zaangażowania partnerów i kapi-
tału prywatnego w realizację projektów. Trudności w zintegrowanym planowa-
niu i programowaniu rozwoju wynikają nie tylko z braku doświadczeń w tym 
zakresie, ale także niedostosowania przepisów prawnych i struktur instytucjo-
nalnych do wymagań UE odnośnie zintegrowanego planowania rozwoju lokalne-
go – jako wiodącego w systemie planowania4.
 Przyjęty przez Radę Ministrów w 2011 roku dokument: Koncepcja Prze-
strzennego Zagospodarowania Kraju 2030, opisuje w części diagnostycznej nie-
prawidłowości lub wręcz patologie procesów przestrzennych w Polsce. Zapisano 
w niej, iż: Nieuporządkowany system gospodarki przestrzennej wywołuje konkret-
ne skutki w sferze społecznej i gospodarczej. Są nimi przede wszystkim problemy 
społeczne w postaci patologii, alienacji, frustracji i kon liktów wynikające z segre-
gacji społecznej (zabudowa przedmieść bazująca na zamkniętych osiedlach pozba-
wionych przestrzeni publicznych przyjaznych mieszkańcom, terenów zielonych, 
dogodnego dostępu do dobrej jakości usług publicznych). …Kolejnym efektem braku 
konsekwentnej polityki przestrzennej jest niekontrolowana urbanizacja wywołują-
ca koszty budowania dodatkowej infrastruktury nieuzasadnionej rachunkiem eko-
nomicznym, wydłużenie czasu dojazdu do centrum (do miejsc pracy, edukacji, 
usług). …Przy takim sposobie zabudowy zwrotne mechanizmy inansowania nie 
mają racjonalnego uzasadnienia, zaś koszty zaciągniętych pożyczek na budowę 
infrastruktury komunalnej muszą być pokryte przez wszystkich podatników, a nie 
jej bezpośrednich użytkowników. Taki sposób zabudowy jest sprzeczny z zasadą 
rozwoju zrównoważonego i sprawiedliwości społecznej5.
 Kolejnym aspektem niezrównoważonej gospodarki przestrzennej jest brak 
rzeczywistych narzędzi planistycznych i bark koordynacji polityki przestrzennej 
z ogólną polityką rozwoju lokalnego. Brak powiązania planów miejscowych 
ze strategiami rozwoju jest faktem pomimo warunku Komisji Europejskiej, która 
w celu skutecznego wykorzystania funduszy unijnych na kompleksowy rozwój 
jednostek samorządu terytorialnego nakazała Polsce prowadzenie zintegrowa-
nego sposobu podejścia do planowania/programowania rozwoju. Brak kontroli 
nad przestrzenią ma wielowymiarowe i długofalowe skutki.
 W Koncepcji zapisano: Plany zagospodarowania ani inne dokumenty plani-
styczne nie są skorelowane ze strategiami i programami rozwojowymi. W obecnych 
warunkach prawnych miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obej-
mują w zdecydowanej większości wybrane fragmenty gmin a nie całe gminy. Taka 
sytuacja nie sprzyja kompleksowemu i harmonijnemu podejściu do przestrzeni. 
Ponadto odbiera planowaniu miejscowemu funkcję koordynującą strukturę funk-

4 W. Siemiński, T. Topczewska, Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych 
w ramach Działania 3.3. „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” ZPORR. 
Wnioski na przyszłość, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa 2008.
5 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, uchwała Rady Ministrów z dnia 13 
grudnia 2011 roku 239/2011, s. 160-161.
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cjonalną terenów objętych planami. W sytuacji braku planu miejscowego studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (studium), 
nie będąc przepisem prawa miejscowego, nie gwarantuje realizacji określonych 
w nim kierunków zagospodarowania – nie służy koordynacji przestrzennej. …Kolej-
nym źle wykorzystywanym, nadużywanym instrumentem są oba rodzaje decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zwłaszcza decyzje o warun-
kach zabudowy (WZ). To jedna z głównych przyczyn braku ładu przestrzennego. 
WZ są podstawą wydawania ponad połowy pozwoleń na zabudowę, zamiast być 
narzędziem wykorzystywanym tylko w wyjątkowych przypadkach. Obecne regula-
cje prawne nie rozwiązują zasadniczych problemów gospodarki przestrzennej. 
Przeciwnie – wzmacniają niekorzystne zjawiska, blokując szanse rozwojowe przede 
wszystkim obszarom zurbanizowanym, sprzyjają rozpraszaniu zabudowy i eksten-
sywnemu wykorzystaniu przestrzeni, powodują straty cennych przyrodniczo tere-
nów w miastach i ich otoczeniu, stwarzają bariery dla inwestycji publicznych oraz 
inwestycji prywatnych, utrudniając modernizację miast i kształtowanie przestrze-
ni publicznych oraz prowadzenie kompleksowych operacji urbanistycznych o dużej 
skali6.
 Powyższe negatywne uwagi prezentują katalog barier realizacji zrównowa-
żonej gospodarki przestrzennej.
 Ważne miejsce w zrównoważonej gospodarce przestrzennej zajmuje prze-
strzeń publiczna. Pojęcie przestrzeni publicznej zde iniowane zostało w ustawie 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z zapisami art. 2 ro-
zumie się przez nią …obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów 
społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, 
określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy. W art. 10 ustawy zapisano konieczność wyodrębnia w studium obsza-
rów przestrzeni publicznej.
 Przestrzeń publiczna jest doskonałym miejscem do działań edukacyjnych 
i uświadamiających mieszkańców w zakresie różnorodnych aspektów zrówno-
ważonego rozwoju. Realizacja wydarzeń na jej obszarze: akcji, spotkań, happe-
ningów czy konkursów, stanowi okazję do uwrażliwienia mieszkańców na różne 
istotne kwestie miejskie oraz uspołecznienie rozwoju lokalnego. Kolejną kwestią 
jest design miejski, który, odpowiednio wprowadzony w przestrzeń publiczną, 
może w istotny sposób kształtować wizerunek miasta ukierunkowanego na 
zrównoważony rozwój. Poprzez zawarte komunikaty uświadamiające i informu-
jące mieszkańców design może odgrywać rolę szerszą, aniżeli tylko poprzez tra-
dycyjnie rozumiane atrybuty użytkowe. Może stanowić środek informacji, edu-
kacji czy wręcz kreacji zmian stylów życia. Niestety powyższe aspekty są rzadko 
uwzględniane w praktyce polityki przestrzennej polskich miast.
 Powyższy obraz polskiej praktyki gospodarki przestrzennej jest daleki 
od zasad zrównoważonego rozwoju. Zastępowanie planów miejscowych decy-
zjami administracyjnymi to błąd prawa o olbrzymich, negatywnych konsekwen-

6 Ibidem, s. 163-165.
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cjach. Uznaniowość jaka wiąże się z wydawaniem WZ prowadzi do wieloaspekto-
wych strat o charakterze ogólnospołecznym. Brak planów miejscowych jako na-
rzędzi antyspekulacyjnych na rynku nieruchomości prowadzi do nadużyć i sta-
wiania w korzystniejszej sytuacji interesów prywatnych inwestorów i dewelope-
rów w stosunku do ogółu społeczności lokalnej. Wnioski praktyków w tym 
przypadku są dość jednoznaczne: ...polskie prawo regulujące problemy gospodarki 
przestrzennej a zwłaszcza urbanizacji, jest wręcz podręcznikowym zbiorem me-
chanizmów korupcjogennych7.

Uspołecznienie kształtowania przestrzeni publicznej

 Przestrzeń publiczna z założenia powinna być przyjazna wszystkim, dostęp-
na dla każdego i sprzyjać integracji społecznej jej użytkowników. Egalitaryzm 
przestrzeni publicznej stanowi o jej wyjątkowej wartości dla społeczności miast.
 Powstaje tym samym pytanie czy realia przestrzeni publicznej w polskich 
miastach spełniają swoją rolę integracyjną, umożliwiającą kształtowanie się spo-
łeczeństwa obywatelskiego? Pytanie to można rozważać na dwóch podstawo-
wych płaszczyznach: czy podaż miejskiej przestrzeni publicznej w różnych jego 
częściach jest dostateczna i przyjazna użytkownikom, czy stwarza ona dogodne 
warunki do interakcji, spotkań i działań obywatelskich i, po drugie, czy proces 
planistyczny z zakresu kształtowania przestrzeni miejskiej ma charakter uspo-
łeczniony.
 Wspólnotowe podejście do kształtowania przestrzeni, przejawiające się par-
tycypacją społeczną i inicjatywami oddolnymi, nie jest powszechną praktyką 
w polskich miastach. Z jednej strony stosowane przez władze lokalne mechani-
zmy uspołecznienia rozwoju lokalnego są mało zaawansowane, a z drugiej spo-
łeczności lokalne nie prezentują w większości cech społeczeństwa obywatelskie-
go. Wspólnotowe kształtowanie miejsca zamieszkania ma w Polsce niekorzystny 
kontekst historyczny. O ile bowiem na Zachodzie Europy, gdzie inicjatywy oddol-
ne są zdecydowanie bardziej powszechne i lokalizm wyrasta z nurtu krytyki war-
tości materialnych, to w Polsce kojarzony jest on z wartościami kolektywnymi 
i obowiązkowymi czynami społecznymi8.
 Istotną rolą planowania przestrzennego jest tworzenie więzi sąsiedzkich, 
minimalizacja postaw alienacji i wykluczenia poszczególnych grup społecznych. 
Ponadto ważne jest, aby mieszkańcy utożsamiali przestrzeń publiczną z dobrem 
wspólnym, z jego wszystkimi atrybutami. Rozumienie funkcji oraz znaczenia 
przestrzeni publicznej jako czegoś wspólnego, ale też mojego, sprzyja dbałości 
o nią, zwiększa jej jakość i estetykę. Niestety, w odniesieniu do przestrzeni pu-
blicznej obserwujemy to co jest typowe dla kategorii dóbr wspólnych. Przestrzeń 

7 A. Kowalewski, Koszty patologii przestrzennych, tekst niepublikowany, fragmenty w: Proces 
inwestowania w Polsce, „Wiadomości Projektanta” 2012 nr 12.
8 R. Idem, Problem wspólnotowego kształtowania środowiska mieszkaniowego, w: Habitaty – 
zrównoważony rozwój środowiska mieszkaniowego, red. Z. Bać, Politechnika Wrocławska, Wro-
cław 2011, s. 54-58.
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należąca do wszystkich bywa postrzegana jako nienależąca do nikogo ze wszyst-
kimi tego konsekwencjami. Przestrzeń publiczna rozumiana być powinna jako 
strategiczny zasób dla społeczności lokalnych. Niezbędne jest zatem zde iniowa-
nie w polityce lokalnej treści interesu publicznego w gospodarce przestrzennej.
 Zrównoważona gospodarka przestrzenna wymaga uwzględniania interesów 
i potrzeb różnych użytkowników przestrzeni. Przestrzenie publiczne służyć po-
winny zarówno zmotoryzowanym, pieszym i rowerzystom, dzieciom, ludziom 
młodym, dorosłym i starszym. Kształtowanie atrakcyjności przestrzeni publicz-
nej nie może być zatem ograniczane do atrakcyjności inwestycyjnej. Do trakto-
wania jej jedynie jako wizytówki miasta, pomagającej w kreowaniu pozytywnego 
wizerunku. Pozytywny obraz zewnętrzny jest bardzo ważny, jednak nader często 
w procesie kształtowania atrakcyjnego miasta zapomina się o grupie docelowej, 
jaką są mieszkańcy. To przede wszystkim dla nich i z uwzględnieniem ich oczeki-
wań powinna być kształtowana przestrzeń publiczna. Niestety, praktyka gospo-
darowania przestrzenią publiczną polskich miast wskazuje, iż mieszkańcy trak-
towani są drugoplanowo, podczas gdy ważniejsze miejsce w kierunkach zago-
spodarowania przestrzeni zajmują inwestorzy. Konsekwencją jest komercjaliza-
cja miejskiej przestrzeni publicznej. Dzieje się tak, gdyż w krótkowzrocznej poli-
tyce władz lokalnych wartość ekonomiczna przestrzeni często przesądza o pozo-
stałych jej funkcjach, w tym społecznych i środowiskowych.

Podsumowanie

 Rosnące znaczenie miast i gospodarki przestrzennej widoczne jest tak po 
stronie teorii, jak i praktyki lokalnej. W tym drugim przypadku podejmowanych 
jest na świecie wiele inicjatyw i realizowanych projektów, które mają na celu 
przywrócić miasta ich mieszkańcom. Wśród najważniejszych problemów polity-
ki miejskiej, obok opieki medycznej, gospodarki komunalnej, rozwoju transpor-
tu, edukacji i gospodarki lokalnej, znajduje się również planowanie przestrzenne, 
na co wskazała już w 1986 roku Światowa Organizacja Zdrowia. Dzięki jej działa-
niom powstał projekt „Zdrowe Miasta” (Healthy Cities Project), na który w Euro-
pie składa się 30 krajowych sieci miast9. Z kolei znaczenie mieszkańców w proce-
sie planowania i przekształcania przestrzeni zurbanizowanej podkreślano 
w dokumencie Nowa Karta Ateńska10, opublikowanym przez Europejską Radę 
Urbanistów w 1998 roku i zmody ikowanym w 2003 roku. Jednym z podstawo-
wych założeń tych dokumentów jest teza, że przekształcenia struktury funkcjo-
nalno-przestrzennej miasta muszą być wypadkową konfrontacji różnych akto-
rów lokalnych z polityką rozwoju władz miasta. Podobne wnioski znajdziemy 
także w opracowaniach programowych Unii Europejskiej, w tym w dokumencie 

9 M. Roseland, The Eco-city Approach to Sustainable Development in Urban Areas, w: How Green 
is the City? Sustainability Assessment and the Management of Urban Environments, red. D. De-
vuyst, L. Hens, W. De Lannoy, Columbia University Press, New York 2001, s. 88.
10 Nowa Karta Ateńska, Karta Miast Europejskich w XXI wieku, Europejska Rada Urbanistów, 
1998; Nowa Karta Ateńska, Wizja Miast w XXI wieku, Europejska Rada Urbanistów, 2003.
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„W stronę strategii tematycznej w zakresie środowiska miejskiego”11 z 2004 
roku.
 Wszystkie procesy miejskie mają swój wymiar przestrzenny. To zatem 
w przestrzeni uwidacznia się kondycja miasta. Ważna jest zatem spójność tych 
procesów, która wyraża się w sprawnym zarządzaniu jednostką lokalną, w tym 
w racjonalnie prowadzonej gospodarce przestrzennej. Rozwój lokalny zgodny 
z zasadami zrównoważonego rozwoju stanowi taką strategię optymalizacyjną, 
godząc racje ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, racje różnych aktorów lo-
kalnych oraz wartości publiczne z indywidualnymi.
 Człowiek współczesny żyje w środowisku przekształconym przez samego 
siebie. Systematyczne zmiany i dostosowywanie środowiska naturalnego do ludz-
kich potrzeb nierozerwalnie łączy się z rozwojem cywilizacyjnym. Krajobrazem 
miejski jest zatem niemal w 100% rezultatem działalności człowieka. To zatem 
od nas samych zależy, w jakim środowisku będziemy żyli i co pozostawimy kolej-
nym pokoleniom. Bariery w racjonalnym kształtowaniu polityki przestrzennej 
w coraz mniejszym stopniu leżą po stronie ograniczeń technologicznych, a bar-
dziej po stronie blokad mentalnych różnych użytkowników przestrzeni miejskiej, 
w tym polityków, inwestorów i samych mieszkańców. Jednocześnie, skoro prze-
strzeń stanowi dobro wspólne z atrybutami zasobu strategicznego, to zadaniem 
władz publicznych powinna być szczególna ochrona tego zasobu.
 Planowanie przestrzenne polskich miast jest przedmiotem krytyki różnych 
środowisk zawodowych, zarówno teoretyków i praktyków. Przestrzeń publiczna 
nie zajmuje właściwego sobie miejsca w polityce przestrzennej, zjawisko rozle-
wania miast wymyka się spod kontroli, potrzeby mieszkańców nie zawsze po-
strzegane są priorytetowo, a o kształcie przestrzeni zbyt często przesądza „stra-
tegia deweloperska”. W Polsce niezbędna jest reorientacja polityki przestrzennej, 
gdyż dotychczasowy rozwój przestrzenny daleki jest od zasad zrównoważonego 
rozwoju.

11 W stronę strategii tematycznej w zakresie środowiska miejskiego, Komisja Wspólnot Euro-
pejskich COM (2004) 60, Bruksela, 2004.




