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Wprowadzenie

Zapoczątkowany w 2009 roku cykl konferencji
„Transgraniczne Planowanie Przestrzenne” ma
już swoją tradycję i dorobek. Na tym forum poruszane były różne ważne dla obszarów przygranicznych zagadnienia. A ponieważ konferencje
te odbywają się na pograniczu polsko-niemieckim i w dodatku w jego osobliwym punkcie,
gdzie granica państwa styka się z granicą morską, to tematyka spotkań dotyczy w głównej
mierze problemów tego pogranicza i wybrzeża
Bałtyku. Ale forum konferencyjne jest otwarte
dla szeroko pojmowanych spraw obszarów przygranicznych, dlatego goszczą tu też specjaliści
z innych regionów Polski i z różnych krajów Europy. Planiści przestrzenni, regionaliści, eksperci
dzielą się swoimi doświadczeniami ze współpracy transgranicznej, planowanej i realizowanej
w różnej skali – od projektów i inicjatyw lokalnych, przez regionalne i ponadregionalne, aż po
międzynarodowe. Uczymy się od innych, zbieramy informacje, ale i dobre praktyki, przekazując
jednocześnie własne doświadczenia i pomysły.
Planowanie przestrzenne jest w tych projektach
i inicjatywach sferą, która nabiera coraz większego znaczenia i przekracza granice państw.
Można stwierdzić, że w województwie zachodniopomorskim występują trzy główne determinanty przestrzenne określające zarówno kierunki polityki regionalnej, jak i tematykę naszych
konferencji. Pierwszą jest obszar pogranicza
polsko-niemieckiego, od Bałtyku aż po Sudety,
obszar postrzegany ze strony polskiej jako korytarz Odry. Z sąsiedztwem Niemiec, ale i z tą
rzeką wiążą się główne działania polityki regionalnej w Polsce Zachodniej, znajdujące swoje
odzwierciedlenie w planowaniu przestrzennym
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Olgierd Geblewicz,
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

i w próbach transgranicznej integracji tego planowania. Drugą determinantą jest wybrzeże
Bałtyku, czyli granica lądowo-morska, czekająca jeszcze na zastosowanie instrumentów planowania przestrzennego. Planowaniem przestrzennym na obszarach morskich jesteśmy
w województwie zachodniopomorskim żywo
zainteresowani i dobrze trzeba ocenić fakt, że
na tym polu podejmowane są pierwsze kroki.
Trzecią wreszcie determinantą przestrzenną jest
Szczeciński Obszar Metropolitalny. W naszym
województwie przybiera on kształt transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina,
oddziałującego na przygraniczne tereny Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Brandenburgii, pozostającym jednocześnie pod wpływem
Berlina. W krajowej polityce regionalnej i przestrzennej, wspierającej rozwój metropolii jako
lokomotyw wzrostu, ranga tego czynnika, w porównaniu z dwoma poprzednimi, stale rośnie.
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Na te trzy czynniki, konstruujące przestrzeń województwa zachodniopomorskiego, nakładamy
sfery naszej aktywności społeczno-gospodarczej:
politykę regionalną, ochronę środowiska, gospodarkę, infrastrukturę i inne. Konferencje, które
odbyły się w ubiegłych latach, zajmowały się wybranymi dziedzinami, na podjęcie czekają więc
następne.
IV międzynarodowa konferencja z cyklu „Transgraniczne Planowanie Przestrzenne” poświęcona była wspieraniu powiązań miast polskich
z metropoliami w przestrzeni międzynarodowej.
Mogliśmy rozważać to zagadnienie w kontekście nowego podejścia do roli miast w polityce
przestrzennej. W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 duże miasta, połączone sieciami przepływu kapitału, wiedzy,
informacji, są ośrodkami, na których opiera się
rozwój Polski i jej regionów. Jednocześnie polskie miasta wpisują się w sieć miast i metropolii
europejskich, czerpiąc z tych powiązań impulsy
rozwojowe i odpowiednio kształtując otaczającą
je przestrzeń. Szczecin mający za sąsiada dużą
metropolię berlińską i, wprawdzie oddzieloną
morzem, ale gotową do nawiązania współpracy, Kopenhagę, powiązany z krajowymi metropoliami: Poznaniem, Wrocławiem, Toruniem,
Trójmiastem, był tu – na bazie doświadczeń
tych miast – szczególnie interesującym przykładem do przestudiowania.
Można było przyjrzeć się jednak także innym,
większym europejskim metropoliom. Jak

funkcjonują w przestrzeni i jak kształtują swoje
kierunki rozwoju takie miasta jak Berlin, Kopenhaga czy Praga. W jakim stopniu mogą one
stymulować rozwój obszarów przygranicznych
po polskiej stronie? Jakie działania trzeba podjąć, żeby usprawnić i wykorzystać współpracę
z nimi? Jakie wspólne przedsięwzięcia są możliwe, a na jakich polach można podjąć rywalizację? Jak zaplanować i zlokalizować te działania
w przestrzeni? To są pytania, na które przynajmniej częściowo odpowiedziała IV konferencja.
Polityka dotycząca powiązań polskich miast
z europejskimi metropoliami jest tematem obszernym i wieloaspektowym, nie do wyczerpania na jednej konferencji. Praca toczy się w wielu
innych miejscach, przede wszystkim w samych
miastach i regionach. Planowanie przestrzenne
ma w tym ogromny udział, czego dowodem są
wykonane już – na przykład „Mapa Partnerstwa Odry” – i przygotowywane opracowania.
Coraz lepiej poznajemy problemy pogranicza,
które trzeba rozwiązać, coraz łatwiej prowadzić
nam dialog transgraniczny na te tematy. Wspólne konferencje służą zrozumieniu celów transgranicznego planowania przestrzennego i przybliżają skonstruowanie narzędzi planistycznych,
które w przyszłości pozwolą na optymalne zagospodarowanie przestrzeni po-granicza, a takie
publikacje jak ta z pewnością będę pomocne
w nakreśleniu kolejnych celów.
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3 października 2012 r., środa
Otwierając konferencję wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż zaznaczył, że poświęcona jest ona polityce wspierania polskich miast w rozwoju powiązań z metropoliami europejskimi. Główną ideą przyświecającą spotkaniu jest zatem dyskusja nad sposobami
implementacji zapisów Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, dotyczącymi sieci
metropolii i polityki miejskiej. Konferencja jest również okazją do zaprezentowania projektu założeń
Krajowej Polityki Miejskiej.
Piotr Żuber, dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego, w imieniu minister Elżbiety Bieńkowskiej wyraził zadowolenie, że konferencja o takiej
tematyce odbywa się w Szczecinie. Wpisuje się ona w prace ministerstwa nad wdrażaniem działań
zapisanych w KPZK 2030.
W imieniu Michaela Müllera, senatora ds. rozwoju miasta Berlina, wystąpił Rainer Nagel, dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Przestrzeni w Departamencie Senatu ds. Urbanistyki w Berlinie. Podkreślił
on znaczenie współpracy transgranicznej w rozwoju dużych miast przygranicznych. Współpraca ze
stroną polską jest ważnym priorytetem rozwoju przestrzennego Berlina.
Uczestników konferencji przywitał także wiceprezydent Szczecina Dariusz Wąs. Stwierdził on, że organizowanie takich spotkań i dyskusji wpływa pozytywnie i twórczo na miasto i jego rozwój. Zwrócił
uwagę na wpływ zmian demograficznych na sytuację wszystkich miast metropolitalnych w Polsce i konieczność wymiany informacji dotyczących przeciwdziałania negatywnym skutkom tego zjawiska.
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I blok tematyczny – cele polityki
przestrzennego zagospodarowania kraju
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1.1. Wzmacnianie powiązań największych
polskich miast Polski zachodniej
z zagranicznymi ośrodkami metropolitalnymi
– jakie instrumenty sprzyjają rozwojowi
realnego funkcjonowania sieci metropolii
Dr Piotr Żuber,
Dyrektor Departamentu
Koordynacji Polityki
Strukturalnej, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego

Dr Piotr Żuber rozpoczął swoje wystąpienie
od przypomnienia historii prac nad Koncepcją
Przestrzennego Zagospodarowana Kraju 2030.
Kiedy 5-6 lat temu był prezentowany w Szczecinie ekspercki projekt KPZK, motywem przewodnim dyskusji były problemy regionu, np.
likwidacja przemysłu stoczniowego. Próby rozmów o powiązaniach funkcjonalnych między
miastami i obszarami wiejskimi nie znajdowały posłuchu i pozostawały bez odzewu (wyjątek stanowił Środkowoeuropejski Korytarz
Transportowy CETC). Obecnie rozmawia się
głównie o potencjałach. Dziś Berlin postrzegany jest jako szansa rozwojowa (nie tylko zagrożenie) dla Szczecina i całego regionu. Zmiana
mentalności i podejścia do wyżej wymienionych zagadnień umożliwia zrobienie kolejnego kroku, jakim jest rozpoczęcie dyskusji nad
sformułowaniem instrumentów przyspieszających rozwój.
Obecnie zagadnienia terytorialne są silnie zaakcentowanie w dyskusji nad polityką rozwoju.
Na początku zakładano, że polityka spójności

ma wymiar regionalny i dotyczy głównie województw. Z czasem okazało się, że to założenie
jest niewystarczające i należy objąć nią także
miasta i obszary funkcjonalne. Podobna zmiana podejścia dotyczyła obszarów wiejskich.
Na początku obszary wiejskie nie znalazły się
w polityce spójności, natomiast obecnie tworzone są instrumenty, umożliwiające włączenie
tych obszarów do polityki spójności. Należy
zaznaczyć, że dyskusja o polityce rozwoju jest
wciąż otwarta i fakt otrzymania statusu metropolii nie oznacza automatycznego dostępu do
środków unijnych.
W nowym okresie nastąpi powrót do programów dwufunduszowych. Będzie to duże wyzwanie intelektualne i organizacyjne. W ramach planowania zintegrowanego należy
stworzyć narzędzia umożliwiające uczestnictwo trzeciego, obok rządu i województwa, partnera, tj. metropolii albo innego obszaru funkcjonalnego w procesie programowania oraz
wdrażania polityki spójności. Nie oznacza to
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Rys. 1 Metropolie w Europie – wizja wg KPZK 2030
Źródło: Opracowanie MRR z wykorzystaniem ESPON Scenarios on the Territorial Future of Europe, ESPON Project
3.2, 2007
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tworzenia nowych planów metropolitalnych,
ale poszukiwanie sposobu włączenia metropolii do planowania na szczeblu wojewódzkim.
Prelegent stwierdził, że podejście do obszarów
miejskich w KPZK 2030 ma charakter funkcjonalny i dynamiczny. Punktem wyjścia są
tu główne ośrodki miejskie, na bazie których
Strona | 10
sformułowane zostały podstawowe tezy. Przyjęto założenie, że w przeciągu 20 najbliższych
lat przestrzeń Polski i ośrodki miejskie będą
ulegały dynamicznym zmianom. Nie chodzi tu tylko o rozbudowę infrastruktury, ale
o dynamiczną zmianę powiązań między nimi.
W dobie globalizacji i permanentnej konkurencji w krótkim czasie powiązania te mogą
się zmienić, doprowadzając niektóre miasta do
obniżenia ich rangi w hierarchii sieci ośrodków
miejskich. Wzrost powiązań funkcjonalnych
między największymi metropoliami może zapobiegać tym procesom.
Jak wynika z analiz, obszar Polski Zachodniej zalicza się do peryferyjnych. Jeszcze kilka
lat temu niekorzystna struktura gospodarcza
i funkcjonalna stawiała Szczecin i cały region
bliżej obszarów Polski Wschodniej, niż głównych ośrodków krajowych. KPZK 2030 formułuje tezy kierunkowe, umożliwiające włączenie
Polski Zachodniej w podstawową sieć metropolii. Działania te obejmują rozwój funkcji metropolitalnych, intensyfikację powiązań

funkcjonalnych i integrację obszarów funkcjonalnych poszczególnych miast. Rozwój funkcji
metropolitalnych jest wspierany z Funduszu
Spójności oraz z funduszy krajowych w szczególności przez zainteresowane samorządy wojewódzkie. Częstą przeszkodą nie jest brak funduszy, ale realizacja nietrafionych inwestycji.
Można założyć, że do 2020 roku wszystkie miasta metropolitalne i wojewódzkie zostaną połączone siecią dróg ekspresowych. Niestety, nie
będzie tego można powiedzieć o powiązaniach
kolejowych. Oczywiście powiązania transportowe nie są w ścisłym tego słowa znaczeniu powiązaniami funkcjonalnymi. W zakresie integracji obszarów funkcjonalnych ministerstwo
tworzy pewne propozycje, jak np. nowy mechanizm Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, będących przede wszystkim bodźcem
do nawiązywania współpracy między ośrodkami miejskimi.
Zdaniem prelegenta peryferyjność Szczecina da się przezwyciężyć dzięki impulsom wewnętrznym oraz zewnętrznym, zwłaszcza
wpływom Berlina. Dodatkowym bodźcem jest
przemieszczanie się środka ciężkości Europy
na wschód. Nie ma jednak gotowego instrumentarium współpracy między Szczecinem
a Berlinem. MRR jest w trakcie jego tworzenia i cały czas poszukiwane są pola współpracy
obu miast.
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1.2. Zagadnienia krajowej polityki miejskiej.
Polityka rządu wobec miast
Magdalena
Zagrzejewska-Fiedorowicz,
Naczelnik Wydziału Rozwoju
Terytorialnego, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego

Magdalena Zagrzejewska nakreśliła podstawy
i cele krajowej polityki miejskiej. Poinformowała uczestników konferencji, że od 1 stycznia 2013 roku Minister Rozwoju Regionalnego
otrzyma, na mocy ustawy o działach administracji rządowej, nowe kompetencje dotyczące polityki miejskiej oraz niektórych innych
ustaw. MRR będzie również odpowiadać za
sprawdzenie zgodności planów zagospodarowania przestrzennego województw z KPZK
2030, za współpracę transgraniczną oraz przygotowanie w ciągu trzech lat analizy funkcjonowania systemu planowania przestrzennego.
Podstawą polityki miejskiej jest Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, która mówi o metropoliach i wspieraniu funkcji metropolitalnych. Kolejnym dokumentem z tej dziedziny
jest projekt założeń Krajowej Polityki Miejskiej
do roku 2020. Obecnie czeka on na przyjęcie
przez Radę Ministrów.
Celami krajowej polityki miejskiej są:
• poprawa konkurencyjności i zdolności
głównych ośrodków miejskich do kreowania rozwoju, wzrostu i zatrudnienia,
• wspomaganie rozwoju subregionalnych
i lokalnych ośrodków miejskich, przede
wszystkim na obszarach problemowych

polityki regionalnej (w tym na niektórych
obszarach wiejskich) poprzez wzmacnianie
ich funkcji oraz przeciwdziałanie ich upadkowi ekonomicznemu,
• odbudowa zdolności do rozwoju poprzez
rewitalizację zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów
miejskich,
• wspieranie zrównoważonego rozwoju
ośrodków miejskich, w tym przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji,
• stworzenie warunków dla skutecznego,
efektywnego i partnerskiego zarządzania rozwojem na obszarach miejskich,
w tym w szczególności na obszarach
metropolitalnych.
Według KPZK 2030 miasta powinny charakteryzować się: zrównoważonym rozwojem, racjonalnością ekonomiczną, pierwszeństwem
regeneracji nad zajmowaniem nowych terenów, przezornością i kompensacją ekologiczną,
partycypacją społeczną oraz hierarchicznością
celów. Dużo miejsca w KZPK 2030 poświęcono
również miejskim obszarom funkcjonalnym
i działaniom na tych obszarach, czyli m.in.:
wypracowaniu wspólnych kryteriów, strategii
oraz monitorowaniu.
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Rys.2 Kierunki działań polityki przestrzennej na rzecz poprawy spójności wewnętrznej (KPZP 2030)
Źródło: opracowanie MRR

Ważnymi zadaniami krajowej polityki miejskiej są:
• dostosowanie struktur miejskich do zmian
demograficznych,

• wdrożenie zachęt do prowadzenia działań rewitalizacyjnych przez inwestorów
prywatnych
• przeciwdziałanie zjawiskom suburbanizacji.
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I Panel dyskusyjny
Moderator: dr Piotr Żuber, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego.
Uczestnicy:
• prof. dr hab. Marek Dutkowski, Uniwersytet Szczeciński,
• dr Marek Tałasiewicz, przewodniczący Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego,
• Krzysztof Michalski, Biuro Planowania
Przestrzennego Miasta Szczecina,
• Rainer Nagel, Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Przestrzeni w Departamencie Senatu
ds. Urbanistyki w Berlinie,
• Guido Sempell, Generalna Dyrekcja Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju Obszarów Miejskich
i Środowisk, Wolne Hanzeatyckie Miasto
Hamburg,
• Magdalena Zagrzejewska, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego.
Piotr Żuber stwierdził, że rozważania w tym
panelu dyskusyjnym powinny być powiązane
z pierwszym blokiem tematycznym, czyli celami polityki przestrzennego zagospodarowania
kraju. Poprosił uczestników panelu o odniesienie się do sposobu umieszczenia zagadnień
związanych z obszarami funkcjonalnymi
w KPZK, w tym także o ocenę ujęcia w dokumencie powiązań funkcjonalnych między polskimi a niemieckimi miastami.
Reiner Nagel wyraził opinię, że szczególnie
cenne jest w polskim dokumencie odejście od
wspierania powiązań z jednym miastem (stolicą) na rzecz tworzenia układu sieciowego.
Bardzo ważne jest też wskazywanie wyzwań
rozwoju obszarów wiejskich, do których należą

zmiany demograficzne. Jeśli chodzi o planowaną integrację Szczecina z Berlinem to te działania są oceniane bardzo pozytywnie, także Strona | 13
w kontekście współpracy bałtyckiej. Wskazane
byłoby pokazanie tych wszystkich powiązań
między miastami w kontekście europejskim
i globalnym (np. Europy Środkowo-Wschodniej czy Azji).
Marek Dutkowski stwierdził, iż współpraca
polsko-niemiecka ma wiele zróżnicowanych
postaci, co świadczy o tym, że jesteśmy coraz
lepszymi i bliższymi sąsiadami. Jego zdaniem
należy odróżniać różne typy współpracy transgranicznej według jej skali: sąsiedzką, metropolitalną, regionalną i pasmową. Współpraca
ma też różny charakter ze względu na warunki geograficzne i potencjał poszczególnych
obszarów.
W opinii prof. Dutkowskiego w KPZK nie
docenia się w wystarczający sposób wyjątkowej roli Szczecina. Nie w pełni należy on do
polskiego układu osadniczego. Należy dążyć
do rzeczywistego zintegrowania miasta z tym
układem – co częściowo już się dzieje w wyniku rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej (np. drogi ekspresowej S3, modernizacji
linii kolejowej Szczecin-Poznań). Odnośnie
powiązań transgranicznych w KPZK wskazuje
się Szczecin tylko w kontekście Berlina, zapominając o Hamburgu i kontekście bałtyckim.
Nawet w kierunku Berlina brakuje podstawowych powiązań, czyli elektryfikacji połączenia
kolejowego. W Berlinie powstaje nowy port
lotniczy, który ma jednak pewne problemy.
Strona polska oczekiwałaby informacji jak jego
funkcjonowanie będzie wyglądać w kontekście
roli portu lotniczego w Goleniowie. Ważne jest
też, aby Szczecin podjął współpracę z Berlinem
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w dziedzinie rozwoju przemysłu mediów, usług
internetowych i kultury. To są przyszłościowe
dziedziny działalności, z których nie możemy
zrezygnować.

co obecnie już się dzieje. Konieczna jest też
konsolidacja całego obszaru funkcjonalnego
i rozwój funkcji usługowych w centrum miasta
i produkcyjnych na zewnątrz.

Marek Tałasiewicz zauważył, że nowa KPZK
nie jest już dokumentem wskazującym tylko
wyposażenie przestrzeni w określone elemenStrona | 14
ty, lecz wskazuje obszary funkcjonalne, które
mają sprecyzowane problemy i wyzwania rozwoju w ujęciu dynamicznym. Wśród wskazywanych kierunków jest rozwój powiązań
transgranicznych. Jeżeli, zdaniem dyskutanta,
w Szczecinie ma powstać obszar transgraniczny, to należy stwierdzić czy oznacza to wspólną polsko-niemiecką przestrzeń i czy analizy,
oferty rozwojowe będą tworzone wspólnie bez
bariery granic administracyjnych. Byłoby to
pożądane, ale to wymaga także woli politycznej. Kiedyś wspólne działanie było łatwiejsze
ze względu na bardziej widoczne problemy jak
np. niewystarczająca jakość przejść granicznych. Dzisiaj trudniej ustalić cele współpracy,
w szczególności gdy rozmawia się o konkretnych działaniach.

Piotr Żuber zapytał p. Guido Sempella jak
zagadnienia poruszane w trakcie prezentacji o KPZK są interpretowane z perspektywy
Hamburga.

Aby skutecznie współpracować, potrzebne jest
dobrze funkcjonujące instrumentarium. Jedynym takim ciałem, odnośnie którego jest zgoda
co do kompetencji i znaczenia, jest polsko-niemiecka komisja rządowa. Rola innych struktur, jak np. Partnerstwo Odry czy Forum Południowego Bałtyku jest różnie widziana przez
stronę polską i niemiecką. Bliższego określenia
wymaga też przyszła rola euroregionów.
Krzysztof Michalski oświadczył, że jeśli Szczecin ma aktywnie uczestniczyć w metropolii
sieciowej, to niezbędne są mu połączenia komunikacyjne, które muszą być utrzymywane
i wzmacniane. Dla rozwoju samej metropolii
istotne jest wzmacnianie funkcji metropolitalnych i specjalizacja. Należy dążyć do rozwoju
miasta jako ośrodka naukowego. Wzmocnienia wymagają funkcje w sferze kultury i sportu,

Guido Sempell w odpowiedzi stwierdził, że
koncepcje podobne do zawartych w KPZK
mają dość długą tradycję w Niemczech. Podejmowane były też próby zdefiniowania metropolii. Jest ich w Niemczech 11, a ich rola jest
podobna do przedstawionej w KPZK. Należy
mieć świadomość tego, jakie są konsekwencje
prób delimitacji obszarów metropolitalnych
i że przekłada się to na sytuacje konfliktowe.
Należy brać przy tym pod uwagę różne kompetencje regionów oraz rolę miasta w systemie
osadniczym kraju. W konsekwencji istnieje potrzeba zdefiniowania na nowo rozwoju
i planowania regionalnego. Odchodzi się od
tradycyjnego planowania na rzecz master planów i różnych koncepcji rozwoju. W większym
stopniu rozmawia się o funkcjach, a nie o dokładnym przebiegu infrastruktury. Metropolia
myśli w sposób autonomiczny, co nie zawsze
musi być zgodne z poglądami państwa jako
całości. Z tego powodu potrzebne są nowe instrumenty uwzględniające nową perspektywę.
Piotr Żuber wyraził przekonanie, że polityka przestrzenna w Polsce idzie w podobnym
kierunku jak w Niemczech. Wkracza w nowy
sposób patrzenia na przestrzeń i powiązania
funkcjonalne. Potrzebne są nowe narzędzia, co
do których konieczne jest jasne określenie ich
celu. Ważna jest wola współpracy na poziomie
krajowym i regionalnym, a także metropolitalnym. Konieczny jest impuls, który wzmocni
współpracę w ramach istniejących instytucji
współpracy transgranicznej i przekona wszystkich do konieczności podjęcia bardziej intensywnych działań.
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Rys. 3 Miejskie obszary funkcjonalne. Mapa diagnostyczna. (KPZK 2030)

Rainer Nagel stwierdził, że we współpracy metropolii potrzebne są zarówno mapy przedstawiające wizję rozwoju obszaru, jak i też ogólne
idee. Muszą one wskazywać elementy infrastrukturalne i koncepcje strategicznie. Plany
te są trudne do opracowania. działania muszą
być także monitorowane w różnych wariantach, z uwzględnieniem oczekiwań podmiotów
zewnętrznych.
Guido Sempell dodał, że obecnie w niemczech
jest aktualizowany narodowy System celów
rozwoju Przestrzennego z 2006 r., w którym
wskazuje się na transgraniczne regiony metropolitalne. oczywiście silnie opisane są tam

regiony leżące na granicy francuskiej, szwajcarskiej i holenderskiej, jednak Szczecin też
będzie z pewnością uwzględniony.
Piotr Żuber ocenił, że nie jest to takie oczywiste, iż Szczecin ma być w wymienionym dokumencie uwzględniany w mniejszym stopniu niż
np. miasta na granicy niemiecko-szwajcarskiej.
Szczecin oddziałuje na część obszaru niemiec,
w tym na Berlin. rozwój współpracy Berlina
i Szczecina jest szansą dla całych wschodnich
niemiec oraz zachodniej Polski. Potrzebne jest
więc zintegrowane podejście i patrzenie na cały
obszar transgraniczny nie tylko przez tradycyjne instrumenty planowania przestrzennego.
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II b
 lok tematyczny – funkcjonowanie miast
europejskich; kierunki rozwoju w oparciu
o obowiązujące akty planistyczne oraz
kierunki badawcze ośrodków akademickich
Strona | 16

2.1. Rozwój funkcji metropolitalnych Berlina
Rainer Nagel,
Dyrektor Wydziału Urbanistyki
i Przestrzeni w Departamencie
Senatu ds. Urbanistyki w Berlinie

Referat dotyczył dużego miasta jako motoru
rozwoju oraz jego otoczenia na przykładzie
Berlina.
W wyniku zmian geopolitycznych Berlin,
który nie miał wcześniej zaszczepionych funkcji metropolitalnych, stał się środkiem Europy. Zadaniem stolicy Niemiec jako metropolii
jest łączenie wschodu Europy z zachodem, jak
również północy z południem. Berlin, stolica
regionu metropolitalnego (wraz z Brandenburgią), ma powierzchnię 892 km2 i liczy 3,5 mln
mieszkańców. Liczba mieszkańców wzrasta
(dotyczy to zwłaszcza ludzi młodych), do śródmieścia przenoszą się mieszkańcy z bezpośredniego otoczenia miasta, suburbiów. Berlin
promuje się jako „interesujące miasto”, miasto wiedzy i nauki (140 tys. studentów), jednak zdaniem prelegenta potencjał ten nie jest
wykorzystywany w wystarczającym stopniu.

W porównaniu z innymi regionami Niemiec
stolica kraju jest słaba pod względem rozwoju
społeczno-ekonomicznego, a PKB jest poniżej
średniej krajowej. W tej sytuacji ponowna lokalizacja działalności przemysłowej i reindustrializacja są dla Berlina bardzo istotne. Strategia rozwoju zakłada także koncentrowanie
funkcji turystycznej na całym obszarze miasta,
a nie tylko w centrum. Priorytetem jest także
wzmacnianie atrakcyjności przestrzeni publicznych w centrum miasta przez transformacje terenów poprzemysłowych.
Omawiając dalszy rozwój miasta pan Nagel
skupił się na terenach strategicznych: lotniskach Tegel i Berlin-Brandenburg (które ma
być otwarte 27 października 2013 r.), terenach
w pobliżu dworca centralnego (projekt EuropaCity Heidestraße, który jest jednym z elementów zrównoważonej struktury miejskiej)
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oraz o projekcie rozwoju waterfrontu na wschodnim brzegu rzeki Szprewy. Nowe lotnisko
Berlin-Brandenburg oznacza poważne zmiany
w przestrzeni miasta. Siła ciążenia przesunie się
na wschód, powstaną nowe potencjały i impulsy
rozwojowe. Zagospodarowanie obrzeży lotniska i nowe osie rozwojowe będą trudnym zadaniem dla planistów. Z kolei tereny po zamkniętych lotniskach Tegel i Tempelhof będą pełniły
funkcje obszarów zielonych i rekreacyjnych, co
ma istotne znaczenie dla starzejącego się społeczeństwa. Po planowanym zamknięciu lotniska
Tegel do zagospodarowania będzie 64 ha.

Na zakończenie pan Nagel wspomniał o znaczeniu współpracy sieciowej między miastami, korytarzu Scandria oraz o połączeniu kolejowym Berlin-Szczecin. Na stolicy Niemiec
kończy się jedno z europejskich połączeń infrastruktury transportowej, tymczasem Berlin
powinien być jednym z węzłów w tej sieci, a nie
jej zakończeniem. Prelegent podziękował także Strona | 17
dyrektorowi RBGP za nawiązanie dialogu dotyczącego transgranicznej funkcji metropolitalnej Szczecina.

Rys. 4 Projekt EuropaCity
Źródło: http://www.immobilien-newsticker.de/wp-content/uploads/2012/04/30042012-ca-immo-berlin.jpg
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2.2. Znaczenie Hamburga w sieci metropolii
bałtyckich. Jakie są szanse Szczecina na
włączenie do trójkąta sieci Hamburg –
Kopenhaga – Szczecin?
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Guido Sempell,
Generalna Dyrekcja Urbanistyki
i Planowania Przestrzennego
w Ministerstwie Rozwoju
Obszarów Miejskich i Środowiska
w Hamburgu

Prezentacja dotyczyła drogi, jaką przebył Hamburg w ostatnich 30 latach w zakresie rozwoju
obszaru metropolitalnego. Prelegent przedstawił zebranym mapę Niemiec z 2006 r., podzielonych w całości na 11 obszarów metropolitalnych. Metropolie stanowią istotny element
strategii rozwoju Niemiec. Celem jest nie tylko
pozyskanie funduszy od UE na wsparcie nowych struktur, ale przede wszystkim określenie przynależności obszarów do konkretnych
metropolii.
Hamburg jest miastem o wybitnym znaczeniu geostrategicznym, a także jednym z najbogatszych i najbardziej dynamicznych ośrodków miejskich w Niemczech. Obecnie liczba
mieszkańców Hamburga wynosi ok. 1,8 miliona, przy ciągłej tendencji wzrostowej. Terytorialnie miasto może być porównywalne
z Berlinem. Nie zawsze Hamburg miał tak
silną pozycję, jego transformacja jest efektem
konsekwentnie realizowanej strategii ukierunkowanej na nadanie miastu rangi międzynarodowej. Dziś miasto jest znaczącym ośrodkiem nauki, handlu, turystyki i kreatywności.
Od końca lat 60-tych XX wieku do końca lat
80-tych liczba ludności systematycznie malała,
następnie zaczęła wzrastać (od 1991 nastąpił

znaczny napływ ludności ze wschodnich Niemiec) – prognozuje się, że trend ten utrzyma
się do 2030 r. Następuje proces reurbanizacji – ludność, która przeniosła się na tereny
wiejskie, wraca do miasta. Nie bez wpływu
jest tu największa inwestycja w regionie – zakłady Airbusa. Pan Sempell był zdania, że do
rozwoju Hamburga w największym stopnie
przyczyniło się powstanie strategii z nowatorskim, w okresie jej powstawania, celem na
wzrost rangi Hamburga w konkurencji z innymi miastami. Dwoma głównymi priorytetami dokumentu były internacjonalizacja
Hamburga i waterfronty wzdłuż Łaby. Podczas tworzenia strategii zadano sobie pytanie,
czy w Hamburgu jest jakiś rozpoznawalny,
poza kościołem św. Michała, obiekt. Uznano,
że jest to niewystarczająca wizytówka miasta
i niezbędne są elementy międzynarodowej infrastruktury. Oparto się na haśle „Hamburg
bramą do świata” i rozpoczęto poszukiwanie
możliwości międzynarodowej rozpoznawalności miasta. Starania miasta od lat 90-tych
o możliwość organizacji olimpiady, mimo że
nieuwieńczone sukcesem, przyczyniły się do
zdobycia marki międzynarodowej. Obecnie
taką wizytówką miasta jest HafenCity, które
powstało dzięki przekształceniu części miasta
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Rys. 5 Hamburg – proces transformacji
Żródło: http://www.kcap.eu/en/projects/v/hafencity/162

w jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc
w Europie. Innymi bramami do miasta są: lotnisko o rocznej liczbie pasażerów wynoszącej
9 milionów i port z terminalem kontenerowym. Stare baseny portowe zostały zasypane,
w ich miejsce stworzono nową infrastrukturę.
Region Hamburga jest regionem metropolitalnym od 1996 r. Region funkcjonuje na zasadzie
nieformalnego porozumienia ponad granicami krajów związkowych, które dotyczy m.in.
klastrów, infrastruktury drogowej, przepływu
informacji, a także pozyskiwania wspólnych
subwencji z UE. Kraje związkowe i powiaty
miały swoje odrębne strategie, które należało
skoordynować. Hamburg określa się mottem
„miasto rosnące”, a jego strategia została uzupełniona o komponent socjalny, który przyciąga nowych mieszkańców.

Następnie Pan Sempell odwołał się do mapy
opracowanej na cele VASAB, która pokazuje
tematykę ważną dla miasta, zwłaszcza w zakresie współpracy z Kopenhagą.
Trzy główne cele tej polityki to:
• współpraca w zakresie planowania kraj –
– region,
• poprawa infrastruktury administracyjnej,
• zarządzanie i planowanie na obszarach
morskich.
Odnosząc się kwestii powstania trójkąta Hamburg – Kopenhaga – Szczecin pan Sempell zauważył, że Hamburg jest już w innej triadzie
miast, razem z Berlinem i Kopenhagą, ośrodkami o porównywalnej dynamice. Z geograficznego punktu widzenia wchodziłoby zatem
w grę przyłączenie Szczecina do tej triady.
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2.3. Rozwój Lipska jako bieguna wzrostu na szlaku
Via Regia – jakie metropolitalne funkcje
komplementarne z Dreznem może rozwijać
Wrocław, aby miasta te mogły rywalizować
z Berlinem?
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Andreas Pyschny,
Instytut Geografii Politechniki
Drezdeńskiej

Zdaniem prelegenta obszar metropolitalny
Halle – Lipsk jest ciekawym regionem „metropolii środkowych Niemiec”, którego granica przebiega przez dwa niemieckie kraje
związkowe Saksonię-Anhalt i Saksonię, wcinając się w trzeci – Turyngię. Taki przebieg
granicy generował problemy i konflikty administracyjne. Wiele lat trwały prace nad określeniem zasięgu granic obszaru metropolitalnego. Po roku 1990 powstał na tym obszarze
duży region przemysłowy, wybudowano duże
zakłady, m.in. Porsche, zakłady chemiczne,
dalej funkcjonowało górnictwo. Z biegiem
czasu, od 2005 r. współpraca pomiędzy krajami związkowymi zaczęła się układać pomimo
różnic w prawodawstwie.

Rys. 6 Projekt Via Regia Plus

W opinii pana Pyschnego silne strony obszaru metropolitalnego Halle – Lipsk to: wielkość
obszaru, dobra współpraca i chęć dalszych
wspólnych działań, opracowane pakiety działań, pozyskiwanie nowych partnerów, zainteresowanie zewnętrzne. Słabe strony to m.in. brak
grantów i wsparcia finansowego, brak terenów
do pozyskania pod inwestycje, brak politycznego wsparcia dla wspólnych działań, różna
przynależność administracyjna (dwa rodzaje planów urbanistycznych i planistycznych,
różne administracje).
Projektem, który wzmacniał rozwój obszaru
metropolitalnego Halle – Lipsk była inicjatywa
Via Regia Plus będąca kontynuacją projektu
Via Regia zakończonego w 2008 r. Projekt Via
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Rys. 7 Partnerstwo regionów miejskich w obszarze metropolitalnym Halle – Lipsk

regia Plus związany jest z korytarzem komunikacyjnym łączącym europę Środkową z europą wschodnią. zauważono, że małe miasta w ciągu komunikacyjnym mają szanse na
przetrwanie w kooperacji z dużymi miastami.
w 2009 r. zwrócono się do gmin aby wskazały swoje cele rozwojowe. nie wszystkie gminy
chciały uczestniczyć dobrowolnie w projekcie, udało się jednak pozyskać do współpracy
część gmin. Utworzono podstawową bazę danych obszarów przemysłowych. jednak szersza
kooperacja gmin była niezbędna do tego, aby
powstać mogły duże działki, którymi zainteresowani byli inwestorzy.

Projekt Via regia Plus zakończył się pod koniec 2011 r. Podstawą było stworzenie regionu
zinstytucjonowanego, ze wspólną radą, władną podejmować decyzje, pozyskiwać tereny
pod inwestycje z grupą monitorującą, biurem, sekretariatem. finansowanie pochodziło
ze wspólnego budżetu. formy organizacyjne
opierają się na dobrowolnej współpracy gmin.
dziś widoczna jest już nieformalna współpraca dwóch krajów związkowych na tym obszarze. dla dalszego powodzenia projektu istotne
jest budowanie klimatu zaufania i wskazanie
w długofalowej perspektywie korzyści płynących z kooperacji gmin.
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2.4. Historyczna ranga Pragi w sieci metropolii
europejskich
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Petr Gibas,
Departament Urbanistyki
i Planowania Urzędu Planowania
Miasta Pragi

Pan Gibas stwierdził, że Praga zawsze postrzegana była jako ważne miasto, jako „matka”
miast czeskich, niezależnie od rzeczywistej
sytuacji, w której w danym momencie się
znajdowała. Dwukrotnie Praga odegrała historyczną rolę ośrodka o randze europejskiej:
w wiekach średnich i na początku XVI wieku.
Poza tym okresem miasto odgrywało raczej
rolę regionalną.
Praga, zdaniem prelegenta, jest jedyną prawdziwą metropolią w Republice Czeskiej, najliczniejszym miastem, i ma szczególne cechy
demograficzne, które świadczą o jej randze.
Jest atrakcyjna dla imigrantów, jest prężnym
ośrodkiem gospodarczym, (co wpływa niewątpliwie na dochody mieszkańców i jednocześnie na koszty życia), ma też pewne cechy
funkcjonalne związane z wyjątkową rolą
tego miasta w kraju. Znajdują się tu władze
centralne, a także główne instytucje służby
zdrowia. Miasto stołeczne ma też wady takie
jak sporą bezdomność czy wysoki wskaźnik
przestępczości.
Praga wraz ze Środkowymi Czechami tworzy
układ metropolitalny i odgrywa kluczową
rolę jeśli chodzi o rozwój przestrzenny. Budownictwo mieszkalne koncentruje się głównie na obrzeżach Pragi, grawitacyjny wpływ

Pragi widoczny jest w dojazdach do pracy.
Pod względem gospodarczym Praga jest silnym miastem. Ma wysoki PKB i jest pod tym
względem w najlepszej sytuacji w porównaniu z innymi miastami i stolicami państw
postkomunistycznych. Charakteryzuje się
niskim wskaźnikiem bezrobocia, a poziom
wydatków na badania i rozwój stale rośnie.
Branża turystyczna kwitnie, chociaż potencjał turystyki konferencyjnej nie jest do
końca wykorzystany. Ludność miasta się starzeje, jednak dzięki migracji skutki te zostały
w jakimś stopniu zneutralizowane.
Komunikacja miejska w Pradze funkcjonuje
bardzo dobrze. Praga jest węzłem transportowym i komunikacyjnym nie tylko dla Republiki Czeskiej, ale także dla Europy Środkowo-Wschodniej. Potencjał rozwoju miasta wiąże
się z możliwościami tworzenia sieci z innymi
miastami.
Pan Gibas poinformował, że opracowany został projekt ASPON obejmujący pięć
miast: Pragę, Wiedeń, Budapeszt, Bratysławę, Ljubljanę. Celem projektu było stwierdzenie w jakim stopniu można mówić o sieci
tych miast. Dostępne dane dotyczą przede
wszystkim transportu. Budapeszt, Wiedeń
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Rys. 8 Dojazdy do pracy w Pradze

i Bratysława są dobrze połączone siecią kolejową, a Ljubljana i Praga pozostają nieco na
uboczu.
Mimo wszystkich tych cech, zdaniem prelegenta, Praga nie jest postrzegana jako miasto
otwarte, dynamiczne, a raczej jako tradycyjne, nieco staromodne i niestety drogie. Praga
ma jednak silne strony tkwiące w jej potencjale strukturalnym oraz słabości związane
z zarządzaniem miastem na poziomie strategicznym i politycznym. Miasto powinno

przejść od inwestycji w infrastrukturę (typu
”hardware”) do inwestycji w inteligentny rozwój i politykę integracji społecznej na poziomie metropolitalnym (typu „software”). Pojawia się również nagląca potrzeba współpracy
z innymi ośrodkami na obszarze środkowych
Czech. Bariery w tej dziedzinie wynikają z historycznej roli miasta i jego pozycji w hierarchii miast czeskich i regionów, z zarządzania
miastem w perspektywie krótkookresowej
(politycznej) zamiast skupienia się na celach
długofalowych i perspektywicznych.

IV Międzynarodowa Konferencja
Transgraniczne Planowanie Przestrzenne
POLITYKA PRZESTRZENNA W ZAKRESIE WSPIERANIA POWIĄZAŃ MIAST POLSKICH
Z METROPOLIAMI W PRZESTRZENI MIĘDZYNARODOWEJ

II Panel dyskusyjny
Moderator: Rainer Nagel, dyrektor Wydziału
Urbanistyki i Przestrzeni w Departamencie SeStrona | 24 natu ds. Urbanistyki w Berlinie.
Uczestnicy:
• dr Piotr Żuber, Dyrektor Departamentu
Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,
• Stanisław Dendewicz, Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego,
• Petr Gibas, Departament Urbanistyki i Planowania Urzędu Planowania Miasta Pragi,
• Guido Sempell, Generalna Dyrekcja Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju Obszarów Miejskich
i Środowiska w Hamburgu,
• Andreas Pyschny, Instytut Geografii Politechniki Drezdeńskiej.
Rainer Nagel postawił pytanie, które stało
się wątkiem przewodnim dyskusji panelowej:
Czy przedstawione w wygłoszonych referatach
przykłady są materiałem do dyskusji o ważnych
kwestiach rozwojowych polskich regionów?
Piotr Żuber stwierdził, że w referatach przedstawione były zagadnienia, które są obecne
w dyskusji o polskich metropoliach. Dotyczy to między innymi integracji planowania
rozwoju społeczno-gospodarczego z planowaniem przestrzennym, co było widoczne
w szczególności w prezentacji na temat Berlina. Polskie metropolie poszukują swojej tożsamości – tak jak Praga. Ważne jest też poszukiwanie symboliki metropolii, czego dotyczył
referat o Hamburgu. We wszystkich wystąpieniach przewijała się konieczność podejścia
funkcjonalnego, przekraczającego granice administracyjne. Dotyczy to też polskich miast,
w szczególności Szczecina.

Następnie Rainer Nagel zwrócił się z pytaniami do p. Stanisława Dendewicza: Jakie zagadnienia powinny się znaleźć w koncepcji rozwoju metropolii transgranicznej? Czy powinny
to być działania bardziej sformalizowane czy
nieformalne? Czy kreowanie funkcji metropolitalnych jest widoczne na przykład w strategicznych inwestycjach?
Stanisław Dendewicz poruszył kilka wątków.
Pierwszy, wynikający z przedstawionych referatów, to kryzys demograficzny, który zagraża
kontynuacji i rozwojowi funkcji metropolitalnych w tych ośrodkach. Podstawowym impulsem do przezwyciężenia tego kryzysu byłoby
zlokalizowanie dużego zakładu pracy przyciągającego pracowników, co związane jest
z atrakcyjnością miasta rozwijającego się. Brak
jest niestety czytelnych kierunków jak należy
przełamać nadchodzący kryzys demograficzny
nie tylko Szczecina i całego regionu. Drugim
godnym uwzględnienia elementem koncepcji
rozwoju metropolii jest polityka koncentracji zespołu śródmiejskiego. Szczecin ma w tej
dziedzinie potencjał, który powinien być odważniej wykorzystywany i wspierany. Poprawa
atrakcyjności śródmieścia przyczyni się do imigracji z innych miast i obszarów podmiejskich
oraz ograniczenia zjawiska suburbanizacji. Na
tego typu działania potrzebne są jednak olbrzymie fundusze. W dziedzinie rozwoju Szczecin
podjął wiele cennych inwestycji w transporcie
publicznym i w kulturze (budynek filharmonii,
nowa siedziba opery, Akademia Sztuki). Są to
działania o statusie metropolitalnym. Powinna
je wspierać ściślejsza współpraca z Berlinem
obejmująca poszukiwanie metropolitalnych
korzyści i tworzenie szans na przyspieszenie
procesu metropolizacji.
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Katarzyna Iwaszko zauważyła, że miasta zawsze konkurowały i będą konkurować pomiędzy sobą, co nie oznacza, że nie mogą
one współpracować w określonych zakresach.
KPZK nie precyzuje jasno jak ministerstwo
ma kształtować ramy współpracy. Przykładem
może być kwestia transportowa i cele polityczne Polski w dziedzinie budowy nowych lotnisk.
Rozbudowa lotniska w Berlinie jest dobra dla
Niemiec, a dla Szczecina może być wygodna.
Niekoniecznie musi być to zgodne z polityką
Polski, gdyż będziemy w ten sposób dostarczycielem klientów dla portu lotniczego w Berlinie, podczas gdy rozwój polskich lotnisk będzie ograniczany. Współpraca powinna raczej
dotyczyć Odry. Bardzo interesująca jest koncepcja banku danych. Czy powstający bank
danych nie powinien być bazą kontaktów dla
osób i instytucji zainteresowanych współpracą? Czy KPZK nie jest wewnętrznie sprzeczna, zakładając z jednej strony wzmacnianie roli
metropolii, a z drugiej równoważenie rozwoju
w obrębie regionów? Pytania te dyskutantka
skierowała do p. Piotra Żubera.

Prof. Marek Dutkowski wyraził opinię, że
referaty dotyczące rozwoju miast niemieckich i systemu planowania przestrzennego
w Niemczech na przykładzie zróżnicowanych
obszarów pokazały, jak błędne jest panujące
w Polsce przekonanie, że im więcej działalności rynkowej, tym mniej planowania przestrzennego i interwencji planistycznej. Brak Strona | 25
planowania przestrzennego jest przyczyną
chaosu w przestrzeni. Im więcej jest działalności rynkowej, tym więcej potrzeba planowania i koordynacji. Konkurencyjności nie
da się osiągnąć przez zniesienie planowania
przestrzennego, gdyż odpowiedzialni inwestorzy poszukują miejsc przewidywalnych.
Wiele problemów w Polsce wynika z tego, że
nie przyglądamy się bogatszym krajom i nie
próbujemy u nas wprowadzić sprawdzonych
rozwiązań.

Piotr Żuber, odpowiadając na pytania p. Katarzyny Iwaszko odnośnie sprzeczności między rozwojem metropolii i rozwojem regionu,
stwierdził, że ta kwestia budziła wiele dyskusji, również w Sejmie. Rozwój regionów będzie
skutkiem rozwoju metropolii. Nie oznacza
to równomiernego rozwoju wewnątrz regionu, ale cały obszar może skorzystać na dobrze
rozwiniętej metropolii. Niektóre regiony mają
słabsze metropolie, ale wiele się robi aby je
wzmacniać. Nie ma też sprzeczności pomiędzy
rozwojem regionów i metropolii w kontekście demograficznym. Zmiany demograficzne
są nieuniknione, a jedną z form obrony przed
niektórymi ich negatywnymi skutkami jest
koncentrowanie zasobów w dużych miastach.
Chociaż jest to dyskusyjne, to wprost wynika
z KPZK.

Guido Sempell odparł, iż zasadnicze znaczenie w polityce rozwoju miasta ma przyciąganie
innowacyjności, jednak bardziej chodzi tutaj
o utalentowanych ludzi, a nie o przedsiębiorstwa. Podejmowane są działania aby zatrzymać w Hamburgu tych, którzy wyprowadzają
się z miasta. Stawia się na rozwój nauki i osiągnięcie najwyższej klasy poziomu naukowego
uczelni. Hamburg i jego obszar metropolitalny mają świadomość wspólnoty losów. Nie da
się utrzymać firm w środku miasta, więc podejmowane są działania w celu lokalizacji firm
w okolicach Hamburga, jak np. w korytarzu
wzdłuż autostrady Fehrmann Belt.

Z kolei Rainer Nagel zapytał p. Guido Sempella jaka jest obecna polityka Hamburga w kwestii przyciągania przedsiębiorstw do obszaru
metropolitalnego. Czy koncentruje się ona na
lokalizacji mikro czy nowych przedsiębiorstw?

Petr Gibas dodał, że w Pradze duży nacisk kładzie się na infrastrukturę transportową, w tym
budowę zewnętrznej obwodnicy Pragi, co jest
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atrakcyjne dla dużych firm. Z drugiej strony
oddolne działania sprzeciwiają się tego typu
projektom, tak więc inwestycje muszą być oceniane nie tylko pod względem ekonomicznym,
ale także społecznym.

metropolitalnych to zagadnienie interdyscyplinarne. Ważne jest stwarzanie miejsc pracy,
a coraz ważniejsza staje się edukacja.
Guido Sempell wyraził opinię, że w Szczecinie należy koncentrować się na rozwoju wewnątrz miasta, jako ośrodka położonego nad
wodą. Należy działać tak, aby Szczecin stał się
regionalnym punktem ciężkości, tak aby Niemcy żyjący w obszarze Meklemburgii-Pomorza
Przedniego mówili o Szczecinie, że to miasto
najważniejsze w regionie, gdzie można ciekawie spędzić czas.

Rainer Nagel zauważył, że badania ankietowe odnośnie atrakcyjności miast wskazują na
Strona | 26
znaczenie zagadnień komunikacyjnych i jakości przestrzeni publicznych dla jakości życia
w mieście i jego atrakcyjności. W związku
z tym – w jakim temacie powinna być szczególnie realizowana współpraca i jaki jest szczególnie ważny dla planowania regionalnego Petr Gibas dodał jeszcze, że w Pradze powoli
i krajowego?
odchodzi się od wielkich inwestycji infrastrukPiotr Żuber stwierdził, że każdy temat do- turalnych na rzecz inwestycji miękkich i urbatyczący rozwoju obszarów metropolitalnych nistyki oddolnej. Planowanie i zaangażowanie
jest ważny, również infrastruktura transpor- społeczeństwa w działania planistyczne i rozwój
towa. Nie należy jednak koncentrować się przestrzenny jest kluczowe dla powodzenia tych
na jednym zagadnieniu – rozwój obszarów przedsięwzięć.

Podsumowanie i zakończenie
pierwszego dnia obrad
Dyrektor Stanisław Dendewicz podziękował
uczestnikom panelu dyskusyjnego za udział,
a panu Rainerowi Nagelowi za prowadzenie
warsztatów. Najważniejszy wniosek płynący
z przebiegu obrad to stwierdzenie, że do tworzenia powiązań między metropoliami najważniejsza jest komunikacja ludzkich umysłów.
Nie należy dać się zwieść ważności inwestycji
infrastrukturalnych czy samym dokumentom.
Wymiana myśli jest często bardzo trudna, co

związane jest z różnicami w uwarunkowaniach
kulturowych. Pomimo odrębnych parametrów
urbanistycznych Szczecina i Berlina celowe jest
budowanie wspólnego wizerunku obu miast.
Aby pokonać barierę we współpracy, a Szczecin stał się metropolią nie tylko po jednej stronie Odry, to musi powstać w nim kawałek
Berlina. Tylko wtedy funkcje metropolitalne
otworzą się na Meklemburgię-Pomorze Przednie i sąsiednią Brandenburgię.
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4 października 2012 r., czwartek
Obrady otworzył Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Dendewicz, zapowiada
jąc, że w drugim dniu konferencji odbędzie się prezentacja niektórych
miast Polski Zachodniej, aspirujących do roli metropolii: Szczecina, Torunia z Bydgoszczą, Gdańska (Trójmiasta), Poznania oraz Wrocławia.
Profesor Marek Dutkowski, który przejął moderację obrad, podkreślił, że wybór
miast był nieprzypadkowy – są wśród nich trzy ważne ośrodki metropolitalne Polski
Zachodniej (Wrocław, Poznań, Szczecin) oraz Trójmiasto, które może służyć jako
punkt odniesienia w kontekście bałtyckim. Bydgoszcz z Toruniem stanowią natomiast w sieci osadniczej Polski układ o podobnej pozycji jak Szczecin.
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III b
 lok tematyczny – funkcjonowanie
polskich miast; kierunki rozwoju w oparciu
o obowiązujące akty planistyczne oraz
kierunki badawcze ośrodków akademickich
Strona | 28

3.1. Rozwój przestrzeni Szczecina
Krzysztof Michalski,
zastępca dyrektora, Biura
Planowania Przestrzennego
Miasta Szczecina

Mówca stwierdził, że jednym z założeń rozwoju Szczecina jest wzmacnianie powiązań
funkcjonalnych z głównymi centrami innowacyjnymi i gospodarczymi w Europie. Wzmocnienia wymagają dodatkowo takie funkcje
metropolitalne jak m.in. transport, przemysł,
nauka, turystyka, kultura oraz funkcja kontrolno-decyzyjna. w strategii rozwoju miasta
zawarta zastała teza, że polityka przestrzenna Szczecina uwzględnia powiązania pomiędzy funkcjonalnym obszarem miejskim i jego
otoczeniem. Należą do nich m.in. wspieranie
rozwoju biznesu lokalnego, poprawa dostępności transportowej, lepsze wzajemne połączenia Szczecina, Polic i Goleniowa.
Do głównych priorytetów rozwoju miasta jako
metropolii mówca zaliczył rozwój publicznego transportu szynowego. Obecnie Szczecin
posiada dwa niezależne systemy: tramwajowy

i kolejowy. W przyszłości systemy te powinny zostać zintegrowane i obejmować tereny
położone także poza granicami miasta. Planowana jest budowa kolei metropolitalnej.
Należy umożliwić obsługiwanie nowych terenów mieszkaniowych i obszarów koncentracji zatrudnienia. Planuje się także stworzenie
szkieletowej sieci drogowej, która ma zapewnić
dobry dostęp do ośrodków usług, przemysłu
itd. Poza obszarami portowymi w Szczecinie
jest bardzo mało terenów o funkcjach przemysłowych i składowych. Przeznaczenie terenów
w okolicy Trzebusza i Dunikowa na trzeci wlot
do miasta w znacznym stopniu wyeliminowałoby uciążliwość transportu z osiedla Dąbie.
Nie jest to jednak łatwy projekt do realizacji ze
względu na obszary zielone, których nowe zagospodarowanie wymagałoby szeregu zezwoleń i uzgodnień.
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Rys. 9 Obszary koncentracji produkcji i składów na tle docelowej sieci dróg
Źródło: prezentacja prelegenta

Strategia rozwoju Szczecina kładzie również
duży nacisk na rozwój funkcji wyższej edukacji i gospodarki opartej na wiedzy. Konieczny
jest wzrost innowacyjności, znajdujący wyraz
w tworzeniu nowych parków technologicznych
i centrów biznesu (pokazanych przez prelegenta na mapie), powiązanych z uczelniami wyższymi. Wśród przykładów znalazł się m.in.
park technologiczny na miejscu ogródków
działkowych przy ul. 26 Kwietnia.

Pan Krzysztof Michalski wyraził opinię, że
regiony peryferyjne powinny także odnosić
korzyści z rozwoju funkcji metropolitalnych
Szczecina. Jego zdaniem powinien powstać
powiat metropolitalny. Należy umożliwić
Szczecinowi realizację planów restrukturyzacji i rozwoju, co obecnie jest często hamowane
przeszkodami prawnymi. Dla poparcia swojego postulatu prelegent przytoczył przykład
miasta Malmö, w przekształceniach którego
udział wzięły władze regionu, władze państwowe, a dopiero na końcu samo miasto.
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3.2. Rozwój przestrzeni Torunia i bydgoskotoruńskiego obszaru metropolitalnego
Adam Wincek,
zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura
Planowania Przestrzennego

Bydgoszcz i Toruń aspirują wspólnie, jako
struktura dwurdzeniowa, do roli obszaru metropolitalnego. Dzisiejsze szorstkie relacje między miastami związane są z ich losami i rozwojem w przeszłości. Warto przypomnieć, iż
Toruń lokowany był w 1233 roku przez Zakon
Krzyżacki. O lokalizacji Bydgoszczy zdecydował Kazimierz Wielki sto lat po lokacji Torunia, a celem miała być rywalizacja z sąsiednim
miastem.
W czasie zaboru pruskiego powstał w Toruniu charakterystyczny pierścień fortów.
Umocnienia obronne miały duży wpływ
na kształtowanie przestrzeni miasta, gdyż
funkcja forteczna bardzo ograniczała możliwość rozwoju obszaru między śródmieściem
a pierścieniem fortów. Spuścizna fortyfikacji pruskich jest obecnie szansą rozwoju
turystyki.
Bydgoszcz leży bezpośrednio nad rzeką Brdą,
w niewielkim oddaleniu od Wisły. Potencjalną, ale trudną do osiągnięcia dla Bydgoszczy, ze względu na klasę żeglugową Wisły, jest
możliwość wykorzystania tej rzeki jako drogi
transportowej. Zdaniem mówcy Wisła powinna zyskać rangę drogi wodnej, niestety w Koncepcji Przestrzennej Zagospodarowania Kraju
problemy transportu wodnego śródlądowego
są marginalizowane. Jednakże w wyniku porozumienia sześciu marszałków województw

powstało opracowanie, które dotyczy aktywizacji drogi wodnej E70 Noteci i przyłączenia jej
do systemu dróg wodnych Europy Zachodniej.
Realizacja tego zamierzenia wymaga jednak
dużych nakładów finansowych.
Prelegent zaznaczył, że potencjalna funkcja
metropolitalna Bydgoszczy i Torunia widziana jest w układzie dwubiegunowym. Strategia
rozwoju przyszłego obszaru metropolitalnego
zakłada poszukiwanie sprawniejszych powiązań transportowych. Duże połacie zieleni wypełniające przestrzeń pomiędzy tymi miastami
fizycznie ograniczają możliwość ich zbliżenia
się. Rozwój Bydgoszczy następuje w kierunku
północnym, w stronę Koronowa, natomiast
Torunia w stronę wschodnią, wzdłuż trasy S10.
Koncepcja zagospodarowania przestrzennego potencjalnego obszaru metropolitalnego
zakłada włączenie w jego skład dwóch powiatów grodzkich i dwóch powiatów ziemskich.
W trakcie realizacji jest docelowy układ kolei
metropolitalnej BiTCity. Miasta porozumiały
się również w sprawie biletu metropolitalnego. Podjęto modernizację linii kolejowej między Bydgoszczą a Toruniem w celu skrócenia
czasu przejazdu z 60 minut do 30-35. Powiązania transportowe obu miast oparte są także
o drogę S10, która ma jednak wyraźny charakter tranzytowy. Zdaniem mówcy zamierzenia
KPZK w stosunku do transportu kolejowego
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Rys. 10 Kształtowanie struktur i rozwój funkcji Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego
Źródło: prezentacja prelegenta

zdają się generalnie omijać województwo kujawsko-pomorskie. Modernizowana jest jedynie linia nr 18 jako element programu BiTCity.

i linii kolejowych, tak aby czas dojazdu z miast
powiatowych do jednego z miast stołecznych
nie przekraczał godziny.

Strategia rozwoju województwa stawia na integrację funkcjonalno-przestrzenną Bydgoszczy
i Torunia, zmierzającą do ukształtowania się
struktury metropolitalnej i rozwoju wewnętrznych i zewnętrznych funkcji transportowych.
Funkcje metropolitalne tych miast powinny być
dostępne z obszaru województwa. W związku
z tym planuje się przebudowę systemu dróg

Pan Adam Wincek podkreślił, że dla województwa kujawsko-pomorskiego priorytetowymi relacjami zewnętrznymi są Trójmiasto,
Warszawa, Łódź i Poznań. Szczecin w tych relacjach widziany jest w korytarzu wiodącym
przez Poznań. Droga ekspresowa S10 spinająca bezpośrednio Toruń, Bydgoszcz i Szczecin
powinna skrócić czas przejazdu między tymi
miastami.
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Prelegentowi zadano kilka pytań.
Jaką rolę komunikacyjną powinna pełnić
Wisła między Bydgoszczą a Toruniem?
Odpowiedź: Powiązanie drogą wodną obydwu
miast jest atrakcją turystyczną i w taki sposób
powinno się traktować te relacje. Ze względu
Strona | 32 na czas podróży komunikacja wodna nie stanowi alternatywy dla ruchu drogowego. Dodatkowo system śluz i kanałów, dzielących
Bydgoszcz od Wisły, wydłuża podróż. W Bydgoszczy tramwaj wodny już pływa po Brdzie,
przedłużenie jego trasy do Torunia jest w najbliższych planach.
Czy są już zauważalne przesłanki współpracy
między Toruniem a Bydgoszczą w kwestii realizacji wspólnego interesu?
Odpowiedź: Porozumiano się w sprawie biletu metropolitalnego. Miasta doszły także do
konsensusu w sprawie gospodarki odpadami,

Rys. 11 Zdjęcie lotnicze starego miasta w Toruniu.
Źródło: prezentacja prelegenta

będzie budowana wspólna spalarnia śmieci.
Trwa opracowanie korytarza dla drogi krajowej nr 80.
Kiedy będzie można pokonać dystans między Bydgoszczą a Toruniem w czasie 30-35
minut? Jakiej klasy technicznej będzie droga
między Bydgoszczą a Toruniem? Jak wygląda
lotnisko tego zespołu metropolitalnego?
Odpowiedź: Droga nr 80 ma mieć dwie jezdnie
po dwa pasy ruchu i klasę GP, podobnie po drugiej stronie Wisły, w ciągu drogi S10 z węzłami
na wszystkich odcinkach. Lotnisko regionalne
w Bydgoszczy funkcjonuje, ale walczy o swoje
istnienie, bo nie ma rangi krajowej, zwłaszcza
że autostrada A1 z Torunia do Gdańska nie
sprzyja rozwojowi portu lotniczego. Mimo to
inwestuje się w infrastrukturę techniczna lotniska. Kolej BiTCity jest w budowie i powinna
zacząć funkcjonować w roku 2014.
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3.3. Rozwój przestrzeni Trójmiasta
prof. Iwona Sagan,
Prodziekan ds. nauki i współpracy
międzynarodowej Wydziału
Oceanografii i Geografii,
kierownik Katedry Geografii
Ekonomicznej Uniwersytetu
Gdańskiego

Proces metropolizacji jest procesem integracji,
czyli budowania sieci, który w efekcie prowadzi
do niemal pełnej unifikacji układu. Uruchomienie spirali metropolizacji jest wyzwaniem
dla policentrycznych obszarów metropolitalnych. Umożliwia ono miastom wzajemne czerpanie korzyści ze skali zintegrowanego układu.
Zdaniem prof. Iwony Sagan w przypadku obszaru metropolitalnego Trójmiasta (ponad
1 mln mieszkańców) integracja funkcjonalna
obejmuje najbardziej podstawowe wymiary
w zakresie rynku pracy, rynku mieszkaniowego, infrastruktury i usług. Obszar metropolitalny trójmiejski jest w zasadzie w pełni zintegrowanym obszarem funkcjonalnym. Ważna jest
także integracja kulturowa, a więc tożsamość,
identyfikacja, czyli społeczna zgoda na to, że
stanowimy jeden wspólny obszar metropolitalny. Z badań przeprowadzonych w Trójmieście wynika, że mieszkańcy akceptują obszar
metropolitalny. Integracja instytucjonalna,
czyli integracja poziomów administracyjnych
i systemów zarządzania jednostkami organizacyjnymi jest dużym problemem Trójmiasta.
Natrafiamy na bariery, brak porozumienia administracyjno-instytucjonalnego, dlatego też

jest silna potrzeba działań w sferze administracji, aby nakłonić do współpracy podzielone
jednostki terytorialne. Ze strony legislacji centralnej, ministerialnej oczekuje się wykreowania bodźców zachęcających do współdziałania
jednostek.
Patrząc na mapę układu osadniczego województwa pomorskiego widać wyraźnie wyróżniający się funkcjonalny obszar metropolitalny.
Ukształtował się on w oparciu o istniejącą komplementarność układu drogowego i kolejowego, który był osią jego konsolidacji i integracji.
Ten zwarty obszar metropolitalny jest w skali
województwa czymś w rodzaju modelu dla
przyszłości. Pierścienie ośrodków miejskich II
i III rzędu dają możliwość stworzenia zwartej
i dobrze funkcjonującej struktury łączącej obszar rdzeniowy metropolii z regionem. Pojawia
się ważna kwestia relacji pomiędzy obszarem
metropolitalnym i pozostałym obszarem województwa, gdzie rodzą się obawy o znalezienie
się na peryferiach układu. Ogromna jest rola
władz regionalnych, aby ten system powiązań
był jak najbardziej drożny, również w wymiarze komunikacyjnych połączeń z zapleczem.
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Rys. 12 Struktura funkcjonalno-przestrzenna GOM
Źródło: prezentacja prelegenta

W opinii prelegentki usytuowanie metropolii
gdańskiej w regionie bałtyckim jest niezwykle
korzystne, bowiem istnieje tu największy zespół portowy (Gdańsk-Gdynia) w strefie południowego Bałtyku, otwierający drogi tranzytowi na południe Europy Środkowej. Aby to
położenie geograficzne wykorzystać, musi istnieć powiązanie zespołu portowego z zapleczem. Autostradowe połączenia z zapleczem
są daleko niewystarczające, mimo istniejącego połączenia Gdańska z Toruniem autostradą A1. Nie ma ani jednego zamkniętego
cyklu połączeń autostradowych. Stan linii kolejowych w kraju jest katastrofalny, a przecież
szybkie koleje są jednym z warunków funkcjonowania metropolii.
Również jeśli chodzi o konkurencyjność głównych centrów miejskich i gospodarczych w Europie, to i na tym tle metropolia trójmiejska

jest korzystnie ulokowana. Leży w regionie
bałtyckim, otoczona pierścieniem ośrodków
miejskich intensywnie rozwijających się, o wysokim przyroście PKB. Jeśliby rozpatrywać wymiar funkcjonalny np. dostępność sieci miast
dla jednodniowych wyjazdów biznesowych,
to niestety Trójmiasto nie jest włączone do europejskiej sieci kolejowej. Pod względem połączeń lotniczych też nie wygląda to najlepiej,
dominuje centralizacja powiązań z Warszawą.
Prof. Iwona Sagan stwierdziła, że korzystna lokalizacja portów w Trójmieście i Szczecinie na
południowym Bałtyku stwarza obu tym regionom metropolitalnym możliwości współpracy.
Niestety, nasze porty nie generują zbyt wiele
ruchu morskiego. Statki transportowe, tankowce omijają je, zmierzając np. do Kłajpedy.
Również ruch pomiędzy portami w Gdańsku
i Szczecinie jest znikomy.
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Pytanie do prelegentki skierował p. Guido
Sempell.
Kto mógłby być podmiotem metropolitalnego współzarządzania w Trójmieście?
Odpowiedź: Podstawowymi graczami na
scenie politycznej, którzy muszą wypracować kompromis, są władze miast. jest także
kwestia miejsca władz regionalnych w tym
układzie. Biorąc pod uwagę skalę obszaru

metropolitalnego, który wykracza poza granice
miast, władze województwa winny być jednym
z podmiotów wchodzących w skład struktur
zarządu metropolitalnego. funkcjonowanie
metropolii to funkcjonowanie potężnych układów gospodarczych z potężnym sektorem prywatnym. zatem przedstawiciele sektora prywatnego, wnoszący kapitał, inwestycje, winni Strona | 35
być również partnerami.

Rys. 13. Ruch statków na Bałtyku, 26 IX 2012, godz. 17:00 (środa)
Źródło: prezentacja prelegenta
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3.4. Poznań w sieci metropolii. Dokumenty
planistyczne w świetle programu
strategicznego „metropolitalny Poznań”
Jeremi Pudliszak,
zastępca dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
w Poznaniu

zgodnie z przyjętą w grudniu 2011 roku Koncepcją Przestrzennego zagospodarowania
Kraju 2030, Poznań jest w sieci polskich metropolii. wizja przedstawiona w strategii rozwoju miasta Poznania do roku 2030 mówi, że
„Poznań jest miastem metropolitalnym o silnej gospodarce i wysokiej jakości życia, opierającym swój rozwój na wiedzy”. Miasto staje
się atrakcyjną metropolią dzięki budowaniu
partnerskiej współpracy wszystkich zainteresowanych: władz samorządowych, instytucji, organizacji, oraz mieszkańców. jednym
z celów strategii jest utworzenie metropolii
Poznań.
Prelegent stwierdził, że na obszarze metropolii
zachodzą procesy integracyjne. Powstały tu m.
in. związek Międzygminny „Transport aglomeracji Poznańskiej” i związek Międzygminny
„Gospodarka odpadami aglomeracji Poznańskiej”. Procesy te postępują powoli, do dnia
dzisiejszego nie udało się wprowadzić jednego
biletu na wszystkie formy transportu publicznego. 15 maja 2007 roku została utworzona
rada aglomeracji, będąca forum współpracy
władz gmin, które wspólnie tworzą aglomerację Poznańską. od 18 lutego 2011 roku rada
aglomeracji jest radą Metropolii.
ważną dla tych procesów instytucją jest
centrum Badań Metropolitalnych, będące

jednostką badawczą Uniwersytetu im. adama
Mickiewicza. Pod egidą centrum działa konsorcjum uczelni, w skład którego wchodzą:
Uniwersytet im. adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet ekonomiczny
i Politechnika Poznańska. do zadań konsorcjum należy wspieranie eksperckie metropolii
poznańskiej. Pierwszym dokumentem przygotowanym przez konsorcjum była „zielona
Księga aglomeracji Poznańskiej”, która później
przekształciła się w „Białą Księgę – Strategię
rozwoju aglomeracji Poznańskiej”. najnowszym wydawnictwem jest studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji
Poznańskiej. Studium jest cenną pomocą przy
podejmowaniu decyzji przestrzennych.
wielkopolskie Biuro Planowania w 2004 r.
przystąpiło do pracy nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego obszaru Metropolitalnego. w czasie tych
prac odbyło się wiele dyskusji, m. in. nad delimitacją obszaru. zdaniem Stowarzyszenia
Metropolii Poznań zasięg przestrzenny obszaru jest zbyt rozległy i nie daje możliwości
koncentracji działań na istotnych zjawiskach
przestrzennych. również według analizy wielkopolskiego Biura Planowania, dotyczącej rozwoju optymalnej zabudowy, wiele gmin tworzy plany rozwojowe znacznie przekraczające
możliwości demograficzne tych gmin.
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Rys. 14 Poznański węzeł drogowy
Źródło: prezentacja prelegenta

Pan jeremi Pudliszak przedstawił 4 ważne
działania związane z rozwojem metropolii
poznańskiej:
• połączenie metropolii z polską i europejską
siecią transportową i komunikacyjną,
• wzrost funkcjonalności rozwiązań komunikacyjnych oraz integracja transportu
w aglomeracji,

• wspieranie rozwoju gospodarczego
metropolii,
• wzmacnianie pozycji metropolii jako centrum usług wyższego rzędu dla regionu
i kraju.
z pierwszymi dwoma projektami powiązane
są kierunki rozwoju systemu transportowego
i utworzenia Poznańskiego węzła drogowego,
przewidzianego w planie zagospodarowania
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przestrzennego województwa wielkopolskiego. Plan rozstrzyga również kwestie dotyczące transportu kolejowego, w tym kolei dużych
prędkości, dla której muszą już być rezerwowane tereny inwestycyjne. dobrym przykładem takiego działania jest konsekwentne, od
1966 r., zachowanie korytarza pod budowę
Strona | 38 przyszłej autostrady a2. Tymczasem tereny,
przez które przebiegać ma linia kolei dużych
prędkości, poddawane są bardzo silnym procesom urbanizacyjnym. aktualnie trwają analizy
dotyczące kształtu węzła kolei dużych prędkości w Poznaniu. we wspomnianym wcześniej
studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji Poznańskiej pojawia się wiele
elementów integrujących system transportowy Poznania z gminami przyległymi: tramper
czyli tramwaj dwusystemowy, system parkingów P&r, ścieżki piesze i drogi rowerowe. Kolejnym ważnym elementem studium są tereny
zielone i rekreacyjne w mieście. Przez ostatnie
lata uchwalono wiele planów miejscowych,
mających na celu zabezpieczenie terenów zielonych przed zabudową. w studium dokonana

też została rewizja terenów inwestycyjnych
na terenie Poznania. Ma ona na celu uzyskanie jasnych wytycznych, dotyczących zmian
w kierunkach zagospodarowania przestrzennego. rewizja dokumentów planistycznych ma
również zapobiec przypadkowemu rozwojowi
zabudowy.
w kolejnej części prezentacji p. Pudliszak zaprezentował przykłady planów miejscowych,
które wspierają rozwój metropolii, np. uniemożliwiają zabudowę, która kolidowałaby
z planowaną rozbudową infrastruktury komunikacyjnej miasta. Kolejny przykład planu
miejscowego dotyczył portu lotniczego Poznań
Ławica, gdzie właśnie kończy się modernizacja.
Inną ważną planowaną inwestycją jest dworzec
Poznań wschód, który poprawi komunikację
Poznania z gminami graniczącymi z miastem
od strony wschodniej Problemem niektórych
obszarów inwestycyjnych jest podzielone między kilku różnych właścicieli prawo własności.
na innych obszarach przeprowadzone zostały
inwestycje, które są kosztowne w utrzymaniu,
jak np. Termy Maltańskie czy stadion miejski.

Rys. 15 Koncepcja zagospodarowania
Term Maltańskich
Źródło: prezentacja prelegenta
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3.5. Rozwój przestrzeni Wrocławia
dr inż. arch. Katarzyna Iwaszko,
Katedra Planowania
Przestrzennego Politechniki
Wrocławskiej

Zdaniem prelegentki Wrocław ma bardzo
dobre uwarunkowania rozwoju. Jest jedyną polską metropolią leżącą w trzech regionach europejskich. Na potencjał atrakcyjności Wrocławia składają się m.in. wielkość
miasta (4. co do liczby mieszkańców w kraju
i 31. w UE), jego niebanalna architektura
i topografia, położenie nad Odrą i w pobliżu
atrakcyjnych terenów turystycznych i rekreacyjnych. Leży także na skrzyżowaniu starych szlaków handlowych, które odzyskują
dziś swoje znaczenie wśród głównych arterii
komunikacyjnych Europy. Wrocław stanowi
centrum zurbanizowanego i zasobnego w surowce regionu, skupiającego około 1/7 potencjału wytwórczego Polski, Miasto ma stabilną
pozycję w sieci metropolii Europy Środkowej.
Wykorzystanie atrakcyjności Wrocławia opierać się powinno na wprowadzeniu trzech poziomów zarządzania przyszłością:
• kwestie (osie problemowe) — strategiczne
pytania, odnoszące się do podstawowych
dylematów rozwoju, które winny towarzyszyć myśleniu o przyszłości,
• wskazania – wytyczne, które muszą ulec
konkretyzacji w odpowiednich planach
operacyjnych,
• działania – propozycje przedsięwzięć wspierających realizację strategii.

Pozostaje problem implementacji zaplanowanych działań. Gdy systemy są stabilne, działają nawet bardzo wyrafinowane narzędzia.
Jednak gdy w systemie zachodzą gwałtowne,
nieprzewidywalne zmiany, systemy zarządzające musza „doganiać” zmienność reguł realnych. Przy planowaniu w zmiennym środowisku chodzi o instrumenty ogólne i proste, aby
panować nad zmieniającą się sytuacją. Istotne
jest podjęcie działań w kierunku planowania
dynamicznego, które jest nieco inne od dotychczasowego. Dotychczasowe planowanie
działa wtedy, gdy znamy rozkład źródeł i celów
(przepływy). Źródła informacji o przepływach
to modele kontaktów (modele symulacyjne),
stwarzające problem hipotez analogów zachowania systemów, i pomiary ruchu, ankiety,
gdzie mamy do czynienia z problemem wiarygodności próbki.
Badania przeprowadzone w 2011 r. wykazały,
że mieszkańców zatrzymują w mieście m.in.
czynniki związane z przestrzenią urbanistyczną, a w szczególności jej piękno i nastrój, możliwość spotykania znajomych i zawiązywania
nowych przyjaźni; w większym stopniu wpływają one na chęć pozostawania w dotychczasowym miejscu niż czynniki ekonomiczne
i demograficzne.
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Rys. 16 Wrocław – Studium - Uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego
Źródło: prezentacja prelegenta

Rys. 17 Wrocław – studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Źródło: http://gis.um.wroc.pl
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Fot. 1 Od lewej: Stanisław Dendewicz, Adam Wincek, Jeremi Pudliszak, prof. Marek Dutkowski, Katarzyna Iwaszko,
Krzysztof Michalski, Paweł Bartnik.

Moderator: prof. Marek Dutkowski,
Uniwersytet Szczeciński.
Uczestnicy:
• Stanisław Dendewicz, dyrektor regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej województwa zachodniopomorskiego,
• Paweł Bartnik, dyrektor Stowarzyszenia
Gmin Polskich euroregionu Pomerania,
• Katarzyna Iwaszko, Politechnika
wrocławska,
• Krzysztof Michalski, zastępca dyrektora
Biura Planowania Przestrzennego Miasta
Szczecina,
• Jeremi Pudliszak, zastępca dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu,
• Adam Wincek, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania
Przestrzennego.
Paweł Bartnik rozpoczął dyskusję panelową stwierdzeniem, że głównym problemem
Szczecina jako metropolii jest transgraniczność miasta, a konkretnie jego rola dla obszaru niezurbanizowanego. Po drugiej strony granicy dominują małe wsie i niewielkie
miasteczka, które przeżywają ogromny kryzys
demograficzny. witalną część społeczeństwa

niemieckiego stanowią mieszkający tam Polacy, którzy jednak swoje życie wiążą ze Szczecinem. wymusza to na planistach zmianę planowania przestrzennego na przygranicznym
obszarze, między innymi konieczna jest rozbudowa transportu publicznego. Szansą dla
Szczecina jest słabość, a nie wielkość Berlina.
Berlin „zapomniał” bowiem o Meklemburgii.
Adam Wincek stwierdził, że ważnym aspektem jest zabieganie o wzmocnienie korytarza
transportowego w osi drogi krajowej, docelowo ekspresowej S10, jako realizacji tego układu ze Szczecina poprzez Bydgoszcz i Toruń do
warszawy.
Katarzyna Iwaszko wyraziła opinię, że należy
znaleźć przestrzenie współpracy, gdzie można
mimo konkurencyjności miast i regionów dojść
do pewnych działań wspólnych. Trzeba być
wyrazistym, bowiem nie ma przyszłości dla
średniaków.
Jeremi Pudliszak zauważył, że porównując
możliwości planistów polskich i niemieckich
należy stwierdzić, iż niemieccy zastanawiają
się „jak to zrobić”, a polscy „czym to zrobić”.
w Poznaniu jest akceptacja dla budowy metropolii wśród gmin otaczających miasto. Istnieje dobry duch współpracy w budowaniu
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włodarzy tych gmin, a także w starostwie powiatowym i w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego. Istnieją także kwestie ewidentnie sprzeczne z interesami gmin, dlatego
też konieczne jest wprowadzenie instrumentu
ustawowego. Powinny być także częściej prowadzone konsultacje społeczne. Gęstość zaludnienia śródmieścia Poznania w porównaniu
z innymi metropoliami europejskimi jest duża.
Świadczy to o gorszych warunkach życia, ponieważ na obszarze tym pozostają ludzie najsłabsi ekonomicznie.
Krzysztof Michalski, wracając do ogólnych
aspektów metropolizacji, stwierdził, iż jest
pewna wola budowania metropolii sieciowej, budowania polityki miejskiej. Należy
się skupić na integracji w ramach obszarów
funkcjonalnych i wzmocnieniu funkcji metropolitalnych. W kontekście przemian demograficznych ważna jest koncentracja na
tworzeniu nowych miejsc pracy. Podstawowe
znaczenia ma też kwestia modernizacji gospodarki. Jest problem z suburbanizacją. Siłą
napędową w rozwoju naszych miast może być
realizacja wielkoprzestrzennych projektów
urbanizacyjnych, rewitalizacyjnych.
Katarzyna Iwaszko przedstawiła pogląd, że
można pomóc mniejszym miastom w regionie rozwijając funkcje komplementarne
np. turystykę weekendową. Ważne jest określenie metropolii jako jednostki w sensie

administracyjnym, bowiem problem suburbiów polega na tym, że ludzie osiedlają się tuż
za jej granicami, bo tam jest tańszy grunt, jednocześnie jednak obciążają miejską sieć szkół,
ośrodki zdrowia itp. Ustanowienie jednej metropolitalnej jednostki administracyjnej oznaczałoby czerpanie wspólnych korzyści i wspólne ponoszenie nakładów. Na przykład we
Wrocławiu, z myślą o węzłach i innowacjach,
jest projekt stworzenia Dolnośląskiego Systemu Edukacji. Inkubatory innowacji znalazłyby
się wówczas poza centrum Wrocławia.
Prof. Marek Dutkowski skonstatował, że kwestią nadrzędną jest mieszanie pojęć. Czym
innym jest bowiem współpraca wielkiego miasta z obszarami podmiejskimi, a czym innym
sprawowanie funkcji metropolitalnych. Nieszczęściem Szczecina jest to, iż znaczna część
funkcji metropolitalnych znajduje się poza
strefą podmiejską. Wspólną kwestią jest dostępność do miasta ze strefy podmiejskiej, komunikacja pomiędzy różnymi węzłami. Istotne
jest, aby być uczulonym na gotowość do przejmowania szansy, okazji, szukania inwestora itp.
Warunkiem wejścia do gry jest sztab – wieloletnia praca wielu ludzi, przemyślane rozwiązania, pomysły. Niezbędna jest także potrzeba wieloszczeblowego rządzenia na obszarach
metropolitalnych.
Krzysztof Michalski, odnosząc się do tej wypowiedzi, stwierdził, iż Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jest w stanie
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w każdej chwili wygenerować informacje na
temat obszarów inwestycyjnych i spotkać się
z inwestorem. We wszystkich miastach SSOM
służby miejskie są dobrze przygotowane na
oferty inwestycyjne.
Katarzyna Iwaszko uznała, że jeśli ktoś czeka,
to tak jakby planował porażkę. Należy szukać
kontaktów, rozmówców, organizować konferencje. Nie ma problemów nierozwiązywalnych, jest to kwestia czasu i odpowiednich
ludzi. Trzeba podejmować nowe tematy, kręcenie się dookoła starych idei nic nie daje. Bierność, czekanie – to nie jest przyszłość. Miasta
ze sobą konkurują, ale nie we wszystkim – tam
gdzie mają wspólny interes potrafią się porozumieć. Dotyczy to także konfliktów między metropolią i jej regionem. Miasto metropolitalne
jest główną siłą swojego regionu.
Paweł Bartnik wyraził opinię, że Trójmiasto,
Wrocław, Poznań to stabilne politycznie miasta. Strategie, które wypracowano tam 20 lat
temu, są realizowane, chociaż w tym okresie
wiele zmian. Osoba prezydenta miasta jest kluczowa dla myślenia strategicznego o mieście.
W tej chwili w Szczecinie sytuacja jest stabilna, prezydent zarządza miastem drugą kadencję, w urzędzie są też te same kadry. Sprawą
skomplikowaną jest „oddawanie zadań w metropolii”, bowiem z jednej strony mieszkańcy
przedmieść korzystają z miejskiego szkolnictwa, a z drugiej strony zabiera im się pieniądze
z subwencji oświatowej, generuje bezrobocie
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nego funkcjonowania w ramach metropolii
jest dobre traktowanie się nawzajem.
Prof. Marek Dutkowski zauważył, że w wielu
referatach na konferencji podkreślano, iż dużo
spraw związanych z infrastrukturą planistyczną zostało załatwionych. Istnieją strategie,
koncepcje, są przygotowane plany terenów
rozwojowych w Szczecinie. Problemem wielu
metropolii jest to, że często plany, wizje nie wystarczają. Potrzeba czegoś jeszcze, co jest trudne do zdefiniowania. Wprawdzie mamy już
bądź w niedługim czasie będziemy mieli autostrady, przyspieszą pociągi, dworce zostaną
wyremontowane i z pewnością poziom średniego standardu europejskiego wkrótce osiągniemy. Ale czy to wystarczy?
Katarzyna Iwaszko, odpowiadając na tak postawioną kwestię, oświadczyła, że nie wystarczy. Europa będzie wtedy już bardzo do przodu.
Podczas gdy w Polsce myśli się dopiero o autostradach, Niemcy mają już kolej magnetyczną.
Postęp jest tak szybki, że nie można doganiać,
lecz trzeba wyprzedzać konkurencję.
Prof. Marek Dutkowski przyznał, że w wielu
takich rozważaniach nie uwzględnia się postępu technicznego w transporcie, łączności,
zaniedbuje się podłączenie do supernowoczesnych, najszybszych sieci telekomunikacyjnych
miast. To są sprawy, które mają ogromne znaczenie dla rozwoju.
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Podsumowanie konferencji i zakończenie obrad
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rektor Stanisław Dendewicz. Jak stwierdził,
konferencja była próbą skonfrontowania sformułowanej świeżo w KPZK 2030 polityki przestrzennego zagospodarowania kraju z poglądami miast Polski i Europy. Otwartość na zmiany
w tym dokumencie jest bardzo wyraźna, jest
gotowość do dialogu. Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego chce być partnerem, a nie recenzentem w uzgadnianiu planów wojewódzkich w zakresie zgodności z KPZK. Obecność
na konferencji gości z Niemiec, a zwłaszcza
pana Rainera Nagela, zapewnia dalszą współpracę w zakresie tworzenia pewnej szczególnej osi Berlin-Szczecin. Znamienna była także
zgodność poglądów zainicjowana przez pana
Marka Tałasiewicza co do konieczności uświadamiania sobie potrzeby zmiany jakościowej
w planowaniu przestrzennym szczególnie na
pograniczu.
Zadaniem, które stoi przed miastami aspirującymi do miana metropolii, jest konieczność

wytypowania takich funkcji metropolitalnych,
których rozwój w poszczególnych węzłach polskiej metropolii sieciowej przyczyni się do jej
wzrostu. Czynnikiem, który może zdeterminować rozwój miast, oprócz niewątpliwych
trudności demograficznych i ekonomicznych,
jest przestrzeń urbanistyczna (jakość, piękno,
nastrój). Jest to jeden z bardzo ważnych a ciągle niedocenianych aspektów budowania strategii rozwoju w miastach. Wzorcem może być
Berlin – jego niekwestionowana metropolitalność polega na tożsamości, specyfice dzielnic,
a nawet ich odrębności etnograficznych. Inne
czynniki warunkujące rozwój funkcji metropolitalnych jak np. infrastruktura, wydają się
mieć w tej chwili znaczenie drugorzędne.
Pan Stanisław Dendewicz złożył podziękowanie prelegentom i uczestnikom dyskusji
i w imieniu marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza zamknął
IV Konferencję „Transgraniczne Planowanie
Przestrzenne”.

