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Proces rozwoju i przekształceń miast , czasem nigdy się nie kończy
największe wyzwania są dopiero przed nimi, czasem one już to wiedzą 
i stawiają im czoła, czasem muszą do tego dojrzeć, czasem też upadają 

a potem /czasem/ podnoszą się w blasku, jakiego nigdy wcześniej nie zaznały

Miasta i ich obszary funkcjonalne to żywy organizm,
który ulega trendom, modom, zjawiskom ekonomicznym,

środowiskowym, przemianom kontrolowanym lub naturalnym



Jak dziś rozwijają się miasta, co im przyświeca, 
czym się kierują, jakie mają priorytety, jak sobie radzą? TRENDY-MODNY

źródło: pixabay.pl // CC0 



PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

ŚWIADOMY OBYWATEL

AKCEPTACJA

PARTNERSTWA 

MIEJSKO- WIEJSKIE

PARTNERSTWA 

PUBLICZNO - PRYWATNE

POWRÓT DO MIASTA

JAKOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

„WYCENA WSPÓLNEJ PRZESTRZENI”

PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DO ŻYCIA

GWARANCJA USŁUG PODSTAWOWYCH 

(szkoły, szpitale, parki i przestrzenie wspólne itd...)

TRANSPORT PUBLICZNY

DOSTĘPNOŚĆ I PRZYSTĘPNOŚĆ
Zamiana transportu indywidualnego 

na zbiorowy – Zmiana przyzwyczajeń 

– złudne poczucie wolności

Środek komunikacji jako odzwierciedlenie 

statusu majątkowego

PROTOTYPIZACJA ROZWIĄZAŃ
tworzenie obiektów lub sytuacji, służących 

do testowania różnych rozwiązań

TESTOWANIE, MONITOROWANIE, OCENA REZULTATÓW

AKCEPTACJA LUB MODYFIKACJA

ZMIANA PRIORYTETÓW

TOŻSAMOŚĆ

„OBRAZ MIASTA”

MARKA MIASTA, 

ATRAKCYJNOŚĆ, 

„POWABNOŚĆ”

ROZWÓJ OPARTY NA WIEDZY
(ZBIÓR RZETELNYCH 

DANYCH 

ORAZ ICH LOKALIZACJA 

W PRZESTRZENI)

Trwałe znaczenie 

zintegrowanego rozwoju 

miejskiego w Europie

GŁÓWNE OBSZARY TEMATYCZNE PODEJMOWANE W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM:

...



„KARTA LIPSKA na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich” 
Europa potrzebuje miast i regionów, które są silne i dobre do życia przestrzeń 

german eu presidency 

Leipzig Charter on 
Sustainable European Cities 

Essencial for European Territorial and Urban Development Policies 

territorial agenda 
of the european union 

„…Nasze miasta mają unikalne wartości kulturowe 
i architektoniczne, silne mechanizmy integracji społecznej 
oraz wyjątkowe możliwości rozwoju gospodarczego. 
Są one centrami wiedzy oraz źródłami wzrostu i innowacji. 
Jednocześnie jednak występują w nich problemy 
demograficzne, nierówność społeczna, wykluczenie 
społeczne niektórych grup ludności, brak tanich 
i odpowiednich mieszkań oraz problemy ekologiczne (…)

Coraz bardziej potrzebujemy całościowych strategii 
i skoordynowanych działań ze strony wszystkich osób 
i instytucji zaangażowanych w proces rozwoju 
miejskiego, które wykraczałyby poza granice 
poszczególnych miast. Władze na każdym szczeblu – 
lokalnym, regionalnym, krajowymi europejskim 
– ponoszą odpowiedzialność za przyszłość naszych 
miast…” 

preambuła Karty Lipskiej



Trwałe znaczenie 

zintegrowanego rozwoju 

miejskiego w Europie

Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań 

Wizja 2030 

Warsztaty partnerskie ESPON, dotyczące wdrażania Wizji 2030 
(peer-learning meeting) 24-25 czerwca 2019 r. w Szczecinie   



Birmingham – XX wiek, 

priorytetyzacja transportu indywidualnego 
TOŻSAMOŚĆ

„OBRAZ MIASTA”

1963, Bull ring 

źródło: https://www.paradisebirmingham.co.uk/źródło: https://www.paradisebirmingham.co.uk/



– projekt przebudowy centrum Birmingham 
realizowany w ramach partnerstwa 

publiczno-prywatnego  

PARADISE  TOŻSAMOŚĆ

„OBRAZ MIASTA”

Cel projektu: ożywienie dzielnicy miejskiej w sercu Birmingham, 
tworząc tętniące życiem centrum ulubionych przestrzeni, placów, 
restauracji i kawiarni; miejsce do odwiedzenia i miejsce do pracy.

źródło: https://www.paradisebirmingham.co.uk/

źródło: https://www.paradisebirmingham.co.uk/

źródło: https://www.paradisebirmingham.co.uk/



TOŻSAMOŚĆ

„OBRAZ MIASTA”

Miasta zmieniają się  lub zgodnie z    SAMODZIELNIE PLANEM

źródło: https://www.paradisebirmingham.co.uk/



Partnerstwo publiczno-prywatne – realizacja wizji przebudowy miasta

Zmiana priorytetów korzystania z przestrzeni – oddanie przestrzeni pieszym   

TOŻSAMOŚĆ

„OBRAZ MIASTA”

Birmingham 
Połączone władze West Midlands

źródło: https://www.paradisebirmingham.co.uk/

źródło: https://www.paradisebirmingham.co.uk/

źródło: https://www.paradisebirmingham.co.uk/

źródło: https://www.paradisebirmingham.co.uk/



ROZWÓJ 

OPARTY NA 

DOWODACH

PLAN STRUKTURALNY: Amsterdam 2040 
– PRZEKONYWUJĄCA, ATRAKCYJNA WIZJA ROZWOJU MIASTA OPARTA NA DANYCH    

Złożoność rozwoju urbanistycznego oznacza, że ��nie można 
już zrobić planowania planowego; „Pewności”, które z nich 
wynikają, od dawna nie są wiarygodne. Wizja strukturalna 
Amsterdamu musi uwodzić i przekonywać spójną narracją, 
opowieścią, w której społeczne korzyści interwencji 
przestrzennych są wyjaśnione i uzasadnione w jasnych 
kategoriach. 

„Wizja strukturalna: Amsterdam 2040” 
kontynuuje długą tradycję planowania 
przestrzennego miasta, jednak w ważnych 
punktach nowa wizja strukturalna odbiega 
od poprzednich planów strukturalnych, 
zarówno pod względem merytorycznym, 
jak i formalnym. Nacisk przesunął się na 
wizję miasta, podczas gdy opracowanie 
przestrzenne, w polityce i przepisach, 
odgrywa przede wszystkim rolę 
uzupełniającą.
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ROZWÓJ 

OPARTY NA 

DOWODACH

W „Scenariuszu rozwoju obszaru metropolitalnego Amsterdamu w 2040 r.”, gminy 
należące do regionu wspólnie wyraziły ambicję wspierania rozwoju Amsterdamu i okolic 
w kierunku utrzymania i rozbudowy funkcji metropolii europejskiej. 

SIEDEM ZADAŃ PRZESTRZENNYCH:

Zagęszczenie zabudowy 

Przekształcenia 

Transport publiczny w skali 
regionalnej 

Wysokiej jakości układów 
przestrzeni publicznej 

Inwestowanie w rekreacyjne 
wykorzystanie przestrzeni 
zielonych i wody 

Przejście do zrównoważonej 
energii 

Igrzyska Olimpijskie, 
Amsterdam 2028 (nieaktualne)

źródło: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/ruimte-duurzaamheid/structural-vision/



ROZWÓJ 

OPARTY NA 

DOWODACH

x
x
x

źródło: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/ruimte-duurzaamheid/structural-vision/



PROTOTYPIZACJA 
ROZWIĄZAŃ

AKCJE PILOTAŻOWE

HELSINKI 
FORUM VIRIUM HELSINKI    

Forum Virium Helsinki to jednostka innowacji w organizacji 
miasta Helsinki. Rozwija nowe usługi cyfrowe we współpracy 
z firmami, innymi jednostkami Helsinek i mieszkańcami. 

Przykłady projektów pilotażowych:

Quasimodo - poprawa jakości powietrza 
w gospodarstwach domowych i stworzenie 
spersonalizowanego systemu ostrzegania 
o jakości powietrza

Nowe rozwiązania w logistyce - inteligentna 
dostawa ładunków w obszarach miejskich

Smart Flexi Space Network – zapełnia 
niewykorzystane przestrzenie w mieście

81 PROJEKTÓW / 750 FIRM / 170 OBIEKTÓW BADAWCZYCH / 60 MIAST   

CEL: Budowanie lepszych usług miejskich, tworzenie nowych 
możliwości biznesowych, a także otwieranie nowych 
kontaktów na rynkach międzynarodowych. Forum napędza 
tworzenie cyfrowych usług miejskich. Od samego początku 
opracowywane pomysły są testowane w codziennym życiu 
użytkowników. 

źródło: https://forumvirium.fi/en/projects/



ROZWÓJ 

OPARTY NA 

WIEDZY

HELSINKI 
KALASATAMA - LABORATORIUM TESTOWE INTELIGENTNEGO MIASTA    

W Kalasatama powstaje 
najbardziej rozbudowana 
platforma inteligentnego miasta 
na świecie dzięki wykorzystaniu 
inżynierii usług budowlanych.

Rozwój obszaru oparty 
na  eksperymentowaniu, 
zastosowaniu technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
oraz wykorzystaniu danych.

WYZWANIA:

Mieszkalnictwo 

Ruch uliczny

Emisje CO2 

Alternatywne rozwiązania 
energetyczne 

Usługi dla obywateli 

Starzejące się 
społeczeństwo 

Gospodarka

Budowanie otwartego i inteligentnego miasta / Założenia do 2035 r.: 25 000 osób, 8000 miejsc pracy 

źródło: https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/kalasatama
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TRANSPORT 
PUBLICZNY

DOSTĘPNOŚĆ I PRZYSTĘPNOŚĆ

Available 
– osiągalny, w odpowiedniej 

odległości

Affordable 
– przystępny cenowo

Accessible 
– dostępny dla wszystkich

Acceptable 
– akceptowalny

Jedna na pięć osób 
niepełnosprawnych doświadcza 

trudności związanych 
z ograniczeniami dostępu do 

transportu publicznego

źródło: Urban Transport Group



- "Ależ, panie dyrektorze! 
Tu jest jezioro" 

- "A to nie, nie, to nie... A nie! Dobrze! 
To jezioro damy tutaj, a ten niech 
sobie stoi w zieleni".

„ARCHITEKCI I URBANIŚCI PODPORĄ BUDOWNICTWA”    

z filmu Stanisława Barei „Poszukiwany, poszukiwana”,1972



wyzwania:    
Malejące zasoby wody

Zmiana punktu patrzenia/ projektowanie z punktu widzenia 
potrzeb człowieka

Przemiana miast/ przekształcenia terenów śródmiejskich

Niekontrolowane zajmowanie obszarów zieleni

Procesy demograficzne – starzejące się społeczeństwo

Wyludnianie obszarów wiejskich

Zagęszczanie miast

Współpraca regionalna

Wciąż panująca suburbanizacja

Identyfikacja regionów



PYTANIA - PODSUMOWANIE    
1. Czy mamy wizję, która uwodzi i przekonuje?

Czy wszyscy ją znamy, czy ją akceptujemy? 

Czy powstała w duchu partycypacji społecznej?

Czy pozwala na wystarczającą swobodę w rozwoju nadając jednocześnie 
kierunek i solidne podstawy? 

Czy zapewnia solidne wsparcie dla konkretnych planów i projektów?

Czy mamy narzędzia prawne i systemy monitorowania, 
by móc ocenić stopień realizacji i mieć podstawy do ewentualnej 
modyfikacji priorytetów?

2.
3.
4.

5.
6.

Miasta to serca obszarów funkcjonalnych, ich siła 
rozwojowa, magnez dla mniejszych ośrodków 
miejskich

Atrakcyjne miasta wspomagają budowę 
policentrycznych układów 



"Czym jest miasto? 
/.../

To rozwijające się procesy, jak rzeki, jak koncerty, jak nasze własne życie.

... są rzeczą niestabilną, wydarzeniem ...
/.../

Miasta mogą być zatłoczone, hałaśliwe i gorączkowe, ale nie są monotonne. 

Mogą być chaotyczne, frustrujące, denerwujące, niegościnne, stresujące, 

wymagające, przerażające, brutalne, zniechęcające, niesprawiedliwe, dyskryminujące, 

strasznie trudne do radzenia sobie, ale z pewnością nie nudne."
. 
Achille C. Varzi, Columbia University, New York



arch. Leszek Jastrzębski
p.o. Dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej 
Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie 

Dziękuję za uwagę!
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