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Z nieukrywaną satysfakcją przekazujemy w Państwa ręce
pierwszy numer periodyku Metropolitan. Przegląd Naukowy,
którego wydawcą jest Instytut Metropolitalny (www.im.edu.pl).
Opracowania publikowane na łamach Metropolitana będą
się koncentrować na różnorodnych problemach metropolitalnych. Rozumiemy je szeroko, stąd nie zabraknie tekstów
dotyczących planowania przestrzennego, rewitalizacji obszarów
zdegradowanych, partycypacji w planowaniu czy zarządzania
obszarem metropolitalnym. Interesuje nas podejście interdyscyplinarne, wskazaną problematykę będziemy ukazywać
z perspektywy m.in. prawa, urbanistyki, architektury,
socjologii, ekonomii.
Każdy kolejny numer Metropolitana będzie dotyczył innego
problemu, do którego dostosujemy strukturę numeru.
Obok tradycyjnej dla nauki formy przekazu – artykułu
naukowego – pojawią się również: wywiady, przedruki
z dyskusji, projekty aktów normatywnych, postulowane

zmiany w projektach ustaw i inne rekomendacje, przeglądy
literatury i recenzje, raporty z projektów i sprawozdania
z konferencji.
Niniejszy numer Metropolitana koncentruje się na tematach
związanych z miejską estetyką – autorzy publikowanych
artykułów to w większości prelegenci konferencji „W stronę
piękna. O prawnych problemach estetyzacji przestrzeni
publicznych”, która odbyła się w kwietniu 2014 roku na
Uniwersytecie Gdańskim.
Naszym priorytetem jest powszechny i nieodpłatny dostęp
do każdego numeru – formą podstawową Metropolitana jest
więc forma elektroniczna. Czasopismo można pobrać ze
strony internetowej Instytutu Metropolitalnego. Wybrane
numery będą się także ukazywały w formie papierowej, które
będą bezpłatnie kolportowane do bibliotek uczelnianych,
wybranych instytucji naukowych oraz jednostek samorządu
terytorialnego.
Życzymy miłej lektury!
W imieniu Redakcji
Jakub H. Szlachetko
Redaktor Naczelny
Barbara Tusk
Redaktor Prowadząca
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spodarczych, a dodatkowo to wszystko
działo się w mieście zniszczonym do
cna. Wiele o tym można mówić…

Wywiad z Wojciechem Targowskim*
rozmawiał: Tomasz Sokołów

Ład przestrzenny
a miejska estetyka

* dr inż. arch. Wojciech Targowski – wykładowca na Wydziale Architektury
Politechniki Gdańskiej, współwłaściciel pracowni architektonicznej FORT.

TS: Czy Trójmiasto to ładne estetycznie miejsce?
WT: Zależy na jakim tle na to spojrzymy.
Na tle całego kraju jesteśmy wysoko
– Trójmiasto wytwarza jedną z ładniejszych przestrzeni w Polsce. Na tle Europy – mamy jeszcze dużo do zrobienia,
w wielu aspektach. Począwszy od ogólnego ładu i porządku urbanistycznego.
Nie mówię tu o niekwestionowanym
pięknie wielu uroczych fragmentów,
ale o porządku w skali całego miasta.
Zwłaszcza w Gdańsku trzeba w tym
zakresie wiele zdziałać.
TS: Czemu więc Gdańsk wygląda jak
wygląda?
WT: Jest szereg przyczyn tego stanu
rzeczy. Zacząć należałoby od powodów
historycznych – ale nie tylko od faktu,
że Śródmieście miasta, jego serce, zostało zniszczone. Istotne są bowiem
też wszelkie przemiany społeczne, polityczne czy gospodarcze, które nadeszły
już po wojnie. W końcu po 1945 roku
nastąpiła całkowita wymiana ludności
miasta, zupełna zmiana stosunków go-

TS: Wróćmy więc może do czasów
współczesnych. W jednym z wywiadów nazwał się pan „architektem
zainteresowanym kształtowaniem
przestrzeni publicznej”. W jaki sposób architekt, w dzisiejszych czasach,
może na tę przestrzeń wpływać?
WT: Sądzę, że każdy architekt z definicji
jest zainteresowany kształtowaniem
przestrzeni publicznej. Jednak pamiętać
należy, kto miastem rządzi, a rządzi nim
społeczność miejska poprzez swoich
przedstawicieli. Architekci w tym procesie pojawiają się głównie jako autorzy
planów urbanistycznych – którzy starają
się realizować oczekiwania mieszkańców w oparciu o zalecenia tych przedstawicieli. Planista-architekt ma wpływ
na przestrzeń publiczną właśnie w momencie opracowania tych planów,
a potem, przy ich wdrażaniu pałeczkę
przejmuje architekt projektujący konkretne zespoły urbanistyczne i budowle. Pamiętać jednak należy, że kształt
miasta jest realizacją strategii określonej przez społeczeństwo, które
wyraża swoją wolę w demokratycznych
wyborach.
TS: Skoro doszliśmy do dwóch wniosków: po pierwsze, że przestrzeń
publiczna w Polsce nie jest najwyższej jakości, a po drugie, że architekt
ma wymierny wpływ na kształtowanie tej przestrzeni – co w takim
razie przeszkadza temu architektowi
w podnoszeniu jej jakości?
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WT: Po pierwsze: ciągle niewystarczająca świadomość społeczna potrzeby
kształtowania ładu przestrzennego.
Społeczeństwo powinno być w takim
duchu i do tego edukowane. Co jeszcze, prócz niedostatecznej świadomości? Wady sposobu zarządzania
przestrzenią. Widać to chociażby w tym,
że podstawowe decyzje urbanistyczne
czy planistyczne nie są poprzedzane
pogłębionymi studiami, analizami. I nie
chodzi tutaj o różnego rodzaju badania, ale o organizację studialnych projektów, w postaci, choćby, konkursów
architektonicznych lub urbanistycznych.
Przechodzimy w tym momencie do
kolejnej przyczyny niskiej jakości przestrzeni publicznej w Polsce – nierozsądnych reguł prawnych. Przykłady? Chociażby w sferze prawa budowlanego czy
rozporządzeń wykonawczych do prawa
budowlanego brakuje nam definicji lub
są one niejasne. Chciałbym, żebyśmy
w końcu przestali się kłócić o to, czym
jest np. dach wielospadkowy.
Prawodawca ma też inną słabość –
przesadnego regulowania zagadnień
nieistotnych, a pomijania w procesie
prawodawstwa zjawisk o znaczeniu
fundamentalnym. Do tych drugich należą przykładowo sposoby rozstrzygania
o kształcie inwestycji publicznych, które
zmonopolizowała procedura przetargowa. Procent zamówień publicznych
rozstrzyganych w oparciu o konkursy
jest znikomy. Różnica między tymi
dwoma procedurami jest zasadnicza –
w przetargu idzie o cenę, w konkursie
o kształt architektoniczny, funkcjonalność i efektywność. Stąd też środowisko
postuluje uczynienie konkursu archi-

tektonicznego obowiązkowym. Oczywiście nie jest to konieczne w każdym drobnym postępowaniu, jak na
przykład przy remoncie garażu. W większych przedsięwzięciach, jak rozbudowa,
przebudowa, budowa nieco poważniejszych obiektów: szkoły, przedszkola,
ratusza, remizy strażackiej czy muzeum konkurs winien być obligatoryjny.
Co do regulowania zagadnień nieistotnych, to mamy z tym do czynienia
przede wszystkim na poziomie rozporządzeń. Prawodawca często wyznacza
bardzo precyzyjne normy i standardy
w stosunku do zagadnień mało istotnych – czasami co do centymetra.
A przecież od tego jest architekt, który
wie, ile dane pomieszczenie powinno
mieć szerokości.
TS: Wracając do planów urbanistycznych. Wyczytałem, że uważa pan,
że Trójmiasto, a w szczególności
Gdańsk, nie ma „wizji”. Mamy jedynie matematyczne wręcz zapisy
planów zagospodarowania przestrzennego czy studium, ale nie
ma czegoś bardziej ogólnego – idei.
Co to znaczy? Jak miałaby ona
wyglądać?
WT: Chodzi o czytelność zasad, którymi
rządzi się rozwój miasta. Powinniśmy
wiedzieć, w którym miejscu znajduje
się podstawowe centrum-śródmieście.
Z jednoznacznym określeniem centrum
Gdańsk ma istotny problem. Ulega
ono rozmyciu, przesunięciu w kierunku Wrzeszcza. Musimy zdecydować,
czy trendy te uznajemy za pożądane.
Gdańsk ma znaczne, wolne obszary
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w środku miasta. Czy mamy je dogęszczać scalając strukturę miasta, czy
budować na peryferiach, rozszerzając
jego terytorium z wszystkimi konsekwencjami infrastrukturalnymi?
Następne pytanie – czy budujemy
wysoko? Są miasta, które zdecydowały, że będą się zachowywać bardzo
powściągliwie, jeśli idzie o budowę
punktowców, wysokościowców, inne
za to chcą być wielkomiejskie. Tu rozstrzygnięcie się dokonało, ale jeśli zdecydowaliśmy się na wielkomiejskość,
to pamiętać musimy, że zgrupowania
wysokościowców wyznaczają centra
miast. To, że budynki wieżowe trzeba
grupować nie podlega dla mnie dyskusji
– musimy więc uważać, aby te wyznaczniki skali miasta nie rozsypały nam się
w przestrzeni nazbyt spontanicznie.
W Gdyni zbudowano jeden wysokościowiec, a wysokość kolejnych, sąsiadujących inwestycji jest bardzo limitowana.
To polityka niezdecydowania.
Dalej: na ile centra miast będą dostępne dla komunikacji? Od tego zależy,
gdzie to faktyczne centrum zacznie się
wytwarzać. Ja postulowałbym, przykładowo, wprowadzić tramwaj na gdańskie
śródmieście, by zaczęło pełnić znowu
funkcje centrum. (Słyszałem ostatnio,
że jest to rozważane). Stare i Główne
Miasto nie powinno być bowiem wyłącznie skansenem dla turystów.
W przypadku Gdańska chciałbym też,
by miasto odwróciło się w kierunku
wody. To także nie jest żadna rewelacja. wodne, bardzo atrakcyjne, które
są niewykorzystane. Wszystkim nam
się marzy Amsterdam, Sztokholm,
Kopenhaga, gdzie woda jest obecna

w śródmieściu, a tymczasem uciekamy z zabudową w głąb lądu. Pewnie
jestem niecierpliwy, bo stale mam wrażenie że trzeba nam większego zdecydowania i konsekwencji w działaniu.
TS: Może teraz kilka słów o architekturze. Czym jest „dobra architektura”?
WT: Wierzę, że da się wskazać obiektywnie
dobrą architekturę. Podstawową cechą
takiej architektury jest dobre wpisanie
się w miejsce, w którym jest wznoszona. Nie chodzi tutaj o to, by miała naśladować sąsiadów czy kopiować style historyczne, ale by nawiązywała właściwe
relacje, dialog z otoczeniem. Na czym to
ma polegać? Chociażby na tym, by nie
przekrzykiwać sąsiadów, jeśli to nie
jest celowe. Oczywiście, miasto ma też
prawo do dominant, do budynków charakterystycznych, wprowadzających do
jego przestrzeni istotne novum. Takie
decyzje muszą być jednak przemyślane,
a przede wszystkim umotywowane.
TS: Użył pan w jednym z wywiadów
zwrotu „architektura tła”.
WT: Właśnie. Architektura tła to jest
taka architektura, która nie przekrzykuje, nie usiłuje wyjść przed szereg,
wystąpić ponad przestrzeń, w której jest realizowana. Tak powinna być
zabudowana podstawowa przestrzeń
miast.
TS: Czy budynek Europejskiego Centrum Solidarności [pan Targowski
jest architektem projektu budowli –
przyp. TS ] należy do tej kategorii architektury tła?
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WT: Zdecydowanie nie. Jest dominantą,
i to całkowicie świadomie. Taki stan
rzeczy wynika z funkcji. Jeżeli np. budujemy mieszkanie, to projektujemy
je jako element architektury tła, ale
kiedy mamy do czynienia z funkcją
znaczącą dla miasta – architektura powinna dominować. Takie budynki mają
prawo „zwyciężać” w konkurencji krzykliwości ze zwykłymi budowlami.
TS: Budynek Europejskiego Centrum
Solidarności jest często krytykowany przez gdańszczan. Jak obroniłyby
pan, właśnie wykorzystując argument dominującej funkcji, koncept
budowlany zastosowany przy budowie ECS ?
WT: My, Polacy, chcemy być zauważani jako naród, jako społeczeństwo.
Co jakiś czas czujemy się niedowartościowani, psioczymy, gdy ktoś podważa lub zabiera nam nasze bohaterstwo
wojenne czy powojenne, związane
z buntem przeciw zniewoleniu. Jeżeli
my sami nie zadbamy o nasz wizerunek, o dobry PR wydarzeń, które miały
miejsce w Polsce, to nie będziemy mieli
szans zaistnieć w świecie. A dzisiejszy
świat – świat kultury masowej – wymaga autopromocji. Stąd jeśli chcemy
propagować nasze zasługi, musimy dać
szansę ich dostrzeżenia, chociażby
przez budowanie budynków, które
będą dominowały. To podstawowa
przyczyna.

Kolejna przyczyna to fakt, że ECS to
obiekt kultury, który jako taki powinien
być w mieście widoczny. Będzie to w
końcu miejsce, w którym podejmowane
będą przedsięwzięcia wymagające należnej oprawy. Budynek musi więc z tła
się wyróżniać.
Inna rzecz, że tego tła na razie nie
ma. Cały czas czekamy na budowę Młodego Miasta – nowego Gdańska, które
na razie nie odpala, ale na które już
przyszykowano znakomite miejsce.
TS: Jeszcze na koniec wróćmy do prawa – jaki byłby pierwszy, niezbędny
i doraźny krok, który należałoby
podjąć celem poprawy przestrzeni
publicznej – nie tylko w Trójmieście,
ale całym kraju?
WT: Doraźny? Po pierwsze, zakaz reklamy wielkogabarytowej. Po drugie,
baczna obserwacja „działalności zdobniczej” budynków. Proszę zwrócić
uwagę, na jakie fantazyjne kolory
je malujemy? Następne sprawy: proste
płoty i czyste ulice. Chodzi więc – przede
wszystkim – o posprzątanie przestrzeni
publicznej, dla której niezbędna jest codzienna dbałość.
TS: A co by było najskuteczniejszym
środkiem do tego celu?
WT: Myślę, że prawodawstwo. Inaczej
się nie da. W takich kwestiach nie można liczyć wyłącznie na spontaniczny
odzew społeczeństwa.

Rozprawy
naukowe
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Piotr Czyż*

Stan estetyczny przestrzeni
a kultura korzystania
z miasta

Artykuł jest analizą zagadnień estetyzacji przestrzeni
w kontekście kulturowym. Istnieje potrzeba analizy, czy
przynajmniej szkicu przybliżającego kulturowe uwarunkowania kształtowania przestrzeni, które doprowadziły
do obecnej sytuacji w polskich miastach. Szkic ten może
być jednym z głosów w obecnie prowadzonej dyskusji
na temat tak zwanej estetyzacji przestrzeni oraz podejmowanych przez zainteresowanych decyzji.
* dr inż. arch. Piotr Czyż – adiunkt w Katedrze Architektury Mieszkaniowej
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

Oceny estetyczne dotyczące przestrzeni są z konieczności nacechowane subiektywizmem i kondycjonowane
przez kulturę. Samo zagadnienie estetyzacji uobecniające się w dyskursie
publicznym jest specyficznym zjawiskiem kulturowym, związanym z dojrzewającą świadomością społeczną
Polaków. Wyraża się to między innymi poprzez roszczenia środowisk
twórczych dotyczące zaostrzenia przepisów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.
Podstawowe pytanie, na jakie powinniśmy sobie odpowiedzieć, brzmi:
Czy obecne we współczesnym polskim
mieście praktyki kształtowania ładu
przestrzennego, również dotyczące reklam, są celowym, złośliwym działaniem przedsiębiorców, czy są raczej
wynikiem niedojrzałości naszej kultury i naszych miast, związaną z niedorozwojem aktywności w mieście,
brakiem inwest ycji w centralnych
częściach miast oraz priorytetyzacją
ruchu samochodowego w mieście?
Kolejne pytanie dotyczy tego, czy zjawisko rozrostu nachalnej reklamy
w mieście jest naganną postawą
świadomie działającego podmiotu,
którą należy ścigać prawem, czy jest
raczej niechcianą konsekwencją procesu rozwoju polskich miast.

Odpowiedzi na wyżej postawione
py tania mogą być pomocne przy
rozważaniu bardziej zasadniczych
kwestii dotyczących estetyzacji: Czy
zmiana prawa, bez budowania kapitału społecznego dotyczącego życia
w mieście i pielęgnowania jego ładu,
wprowadzi realną zmianę w mechanizmach kształtowania estetycznej,
a przede wszystkim czystej przestrzeni? Czy może jedynie aktywne
budowanie kapitału społecznego,
przez wspieranie działalności organizacji pozarządow ych, organizację
konkursów, wspieranie dobrych praktyk przez dotowanie oraz przede
wszystkim zmianę strategii rozwoju
miast, byłoby lepszym i mniej autor y tarnym działaniem? Wychodząc
z założenia, że problemy związane
z estetyzacją przestrzeni są przede
wszystkim kulturowe, będziemy
skłaniać się do twierdzącej odpowiedzi na drugie pytanie, ponieważ
dąży się do niwelowania negatywnych mechanizmów kulturowych
dotyczących zachowania w przestrzeni
poprzez kształtowanie i wspieranie
pozytywnych mechanizmów kulturowych – nie prawnych.
Ład przestrzenny oraz prawo,
powołane, by go strzec, są jedynie
środkami w yrazu naszej kultur y.
Bez gruntownej reorientacji naszej
współczesnej kultury na korzystanie
z miasta, kształtowania lokalnej tożsamości, nowe rozwiązania prawne
będą traktowane jako kolejna przeszkoda w działaniu w przestrzeni miasta i tym samym kolejny czynnik ograniczający jego aktywność.
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Na wstępie, przed rozpoczęciem
analizy, należy stwierdzić zasadniczy
fakt: współczesne polskie miasta,
a w szczególności przestrzenie peryferyjne wobec ścisłych, często historycznych centrów miast, są brzydkie.
Przestrzenie naszych miast są niezadbane, puste, wypełnione dziko rosnącą
zielenią, niedoinwestowane, chaotycznie ukształtowane, zdewastowane,
ogrodzone ogromną ilością płotów
i pełne nachalnej, wulgarnej plastikowej
reklamy. Niektóre miejsca w samych
centrach naszych miast kojarzą się obserwatorom z krajobrazami powojennych zniszczeń lub klęsk żywiołowych.
Jest to problem z którym środowisko
projektantów, planistów, urzędników
i działaczy społecznych od dziesięcioleci
stara się uporać i z którym z pewnością
kolejne pokolenia będą musiały się
zmagać.
W ostatnich latach w dyskursie
dotyczącym zagospodarowania przestrzennego coraz częściej jako jednych z winowajców dzisiejszego stanu estetycznego miast wskazuje się
reklamę i kolorystykę budynków. Wraz
z publikacją Wanny z kolumnadą¹ Filipa
Springera do słownika pojęć architekta i planisty trafiło pojęcie pastelozy,
oznaczające postkomunistyczną chorobę toczącą Polaków, skutkującą
zamiłowaniem do kiczowatej, pstrokatej
i naiwnej kolorystyki budynków. Podobnie pojęcie estetyzacji, jeszcze kilka
lat temu zupełnie nieznane, wkroczyło
obecnie nawet do formalnego dyskursu związanego z gospodarowaniem
1

przestrzenią. Przykładowo w Urzędzie
Miejskim w Gdańsku kilka lat temu
powstał Referat Estetyzacji Miasta,
mający zajmować się zagadnieniami
estetyzacji przestrzeni. Pojęcie to na
dobre zakorzeniło się w dyskursie
architektonicznym, choć nie posiada
jeszcze klarownej definicji.
Problematyka estetyzacji kojarzy
się przede wszystkim z reklamami
w przestrzeni publicznej, kolorystyką
budynków oraz spójnością wizualną
elementów zagospodarowania terenu – jak mała architektura, płoty,
płyty chodnikowe, zieleń. Uczestnicy
konferencji „W stronę piękna” często
uży wali sformułowania: „estetyzacja przestrzeni i kształtowanie ładu
przestrzennego”, lub „estetyka i ład
przestrzenny”. To zdwojenie świadczy
o instynktownym rozróżnieniu tych
dwóch problematyk. Ład przestrzenny
to relacje przestrzenne pomiędzy budynkami, estetyzacja dotyczy niejako „powierzchni” budynków, ulic
i placów. Ład przestrzenny dotyczy
zagadnień twardych, natomiast estetyzacja miękkich. Ten skrót myślowy
jest oczywiście błędny i nie sposób
się z nim zgodzić w akademickiej dyskusji. Zagadnienia estetyki budynków
są istotnie związane z ładem przestrzennym, jest to jedno zagadnienie. Skąd wobec tego wzięło się
to rozróżnienie?
Pojawienie się pojęcia estetyzacji w dyskursie o zagospodarowaniu
przestrzennym z pewnością jest objawem coraz większej świadomości

F. Springer, Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni, Warszawa 2013.
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estetycznej naszego społeczeństwa inną formę edukacji estetycznej oraz
oraz chęci działania na rzecz poprawy ustanowić kolejne przepisy dotyczące
stanu zagospodarowania przestrzen- gospodarowania przestrzenią, w szczenego. Jednocześnie jednak może być gólności w zakresie stawiania nośników
traktowane jako objaw niewrażliwości reklamowych, by zablokować plagę
na dalece głębsze problemy dotyczące reklam szpecących miasta. Tak prezenprzestrzeni naszych miast
Należy zaznaczyć, że spójność
bądź wyraz rezygnacji z
chęci ich rozwiązywania.
przestrzenna miasta jest warunkiem
Należy jeszcze raz
koniecznym do tego, by móc
zaznaczyć, że problem
niskiego poziomu świaje w jakikolwiek sposób estetycznie
domości estetycznej, jak
oglądać jako całość. Bez spójności
i obezwładniającej obecności reklamy jest probprzestrzennej mamy do czynienia
lemem realnym i jest
jedynie z bezładnym zbiorowiskiem
problemem palącym.
Niemniej próba reaktywobiektów
nego działania na zasadzie dodawania kolejnych przepisów tuje się najczęściej wydawana opinia
bądź wprowadzania sztucznych tworów dotycząca estetyzacji przestrzeni.
Rzadziej natomiast mówi się o braku
w postaci jakiejś enigmatycznej formy
edukacji estetycznej (np. w szkołach) całościowej wizji miasta, bez której
jest przejawem braku systemowego trudno jest nadać współczesnemu
miastu jakikolwiek estetyczny wyraz.
myślenia o przestrzeni miejskiej.
W przekonaniu autora uwidacznia- Równie niewiele jest mowy o braku
jące się w ostatnich latach wyróżnienie porozumienia między środowiskami adzagadnień estetycznych świadczy o trak- ministracji samorządowej, projektantowaniu problemu estetyzacji jako tami a inwestorami, o kształtowaniu
problemu samego w sobie, a nie jako klarownej dla wszystkich uczestników
części większej całości. Problem este- procesów inwest ycyjnych polit yki
tyzacji jest, w opinii autora, symptomem przestrzennej miasta, by inwestor
dalece głębszych problemów polskich i projektant mogli wpisać się swoimi
miast – dotykających nie tylko spraw działaniami w proces rozwoju miasta.
Należy zaznaczyć, że spójność
przestrzennych, ale przede wszystkim
przestrzenna miasta jest warunkiem
kulturowych i gospodarczych.
W obiegowej opinii Polacy są nie- koniecznym do tego, by móc je w jakikolwykształceni i nie mają szacunku dla wiek sposób estetycznie oglądać jako
dobra wspólnego, dlatego należy, całość. Bez spójności przestrzennej
odpowiednio do problemów, wprowa- mamy do czynienia jedynie z bezładnym
dzić edukację estetyczną do szkół lub zbiorowiskiem obiektów, budynków,
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Ze współczesnego miasta polskiego
ludzie po prostu nie korzystają. Nie
spędzają czasu na ulicy, nie odwiedzają
kawiarni, sklepów, księgarni, małych
klubów, galerii, nie przechadzają się
po pasażach². Z tego powodu sklepy,
galerie czy księgarnie znikają z ulic
naszych miast bądź nie dbają o swój
zewnętrzny wizerunek,
Łatwo jest jednak poczucie nie posiadają gablot –
nieprzyjemnej konieczności bo nikt ich nie zaobserwuje z samochodu.
przebywania w przestrzeni, której Podobnie właściciele bunie akceptujemy, na którą musimy dynków nie kształtują piękniej swojego otoczenia,
się godzić, przypisać ogromnej ilości bo funkcja reprezentaprzestrzeni polskich miast cji i identyfikacji z budynkiem w polskim mieście
jeszcze się nie rozwinęła.
istniejących budynków nie składających
W mieście, w którym ruch pieszy jest
się w wizualnie, strukturalnie bądź
znikomy, handel odbywa się przede
funkcjonalnie wyróżnione całości.
Powszechna obecność reklam, czy wszystkim w wielkopowierzchniowych
fatalny stan estetyczny budynków i ich marketach, a korzystanie z usług gaotoczenia w przestrzeni publicznej stronomicznych jest marginalne. W tanaszych miast świadczy nie o braku kim mieście nie istnieje kultura miasta.
wrażliwości estetycznej włodarza, W takim mieście mieszkańcy obeca przede wszystkim o braku interesu ność „obcych” w lokalach usługowych
ekonomicznego i kulturowego w dba- i gastronomicznych sąsiadujących z ich
niu o jego wizerunek. Bo po co miałby miejscem zamieszkania uważają za zato robić? To problem natury kulturowo- kłócenie ich prywatności, a nie oznaekonomicznej, nie prawnej. Dzieje się kę życia miasta i pośrednio źródło
tak dlatego, że polskie miasto jest przez dobrobytu dla najbliższego otoczenia.
Przestrzeń publiczna, gdy przestaje
Polaków praktycznie nieużytkowane.
Nie mamy w Polsce tak zwanej kultury być zapraszająca dla użytkownika, staje
miejskiej, przez co nie mamy również się przestrzenią niczyją. Przestrzeń
kulturowego przymusu by o wizerunek (nie)publiczna jest użytkowana przez
ludzi, z którymi nie jesteśmy związani
miasta dbać.

prawie żadnymi relacjami o charakterze praktycznym. Nie chcemy, by w niej
ktoś przebywał i sami nie chcemy z niej
korzystać. Przestrzeń o takim charakterze Marc Augé nazywa nie-miejscem³.
Są to przede wszystkim przestrzenie
tranzytu, przez które przechodzimy,
przejeżdżamy. W nie-miejscu czujemy
się tymczasowo, nie pragniemy tam
zostać, czujemy, że jesteśmy tam za
karę i nie mamy z nim poczucia identyfikacji. Nie-miejsce to przestrzeń,
w której przebywamy z konieczności.
Pierwotny opis nie-miejsc dotyczył
lotnisk, autostrad, dworców kolejowych
czy stacji benzynowych. Łatwo jest
jednak poczucie nieprzyjemnej konieczności przebywania w przestrzeni,
której nie akceptujemy, na którą
musimy się godzić, przypisać ogromnej ilości przestrzeni polskich miast –
są to zdziczałe zieleńce, parki, tereny
przy ulicach szybkiego ruchu, martwe,
puste przestrzenie między budynkami, a niekiedy nawet całe place i ulice.
Słuszną irytację obserwatora budzi
fakt, że przestrzeni o takim charakterze
wraz z upływem czasu w polskich miastach przybywa zamiast ubywać.
Odwrotnością nie-miejsca jest oczywiście miejsce. W opisie fenomenologicznym jest to przestrzeń, w której
pragniemy pozostać, przebywać, spotykać się. Możemy powiedzieć, że jest
to przestrzeń swobodnego kontaktu,

2 Pasaż to symboliczna przestrzeń publiczna Paryża. Opisywana przez Waltera Benjamina –
stała się ona archetypem współczesnych przestrzeni publicznych (zob. W. Benjamin, Pasaże,
Kraków 2005).

4 Doskonałe analizy antropologiczne sąsiedztwa, jego znaczenia dla kształtowania miasta
i kryzysu we współczesności można znaleźć w: M. de Certeau, L . Giard, P. Mayol, Wynaleźć
codzienność, t. 2: Mieszkać, gotować, Kraków 2011.

które percepcyjnie nie składają się obserwatorowi w ulicę, plac, sąsiedztwo
czy dzielnicę – jak dzieje się to w miastach historycznych czy zachodnich,
które odwiedzamy i podziwiamy.
Nasze współczesne miasta niestety
w miażdżącej większości dokładnie
tak wyglądają – są zbiorem oddzielnie

spędzania czasu z innymi ludźmi,
przestrzeń interakcji. Najbardziej podstawową i istotną dla kształtowania
kultur y miejskiej formą miejsca
w mieście jest sąsiedztwo. Nie musi
to być z konieczności ulica czy plac.
Sąsiedztwo, okolica, czasem osiedle
to miejsca, z którymi mieszkaniec
się identyfikuje. Użytkownik takiej
przestrzeni wie, że jest u siebie, zna
mieszkańców, wie, kto pracuje w jakim
sklepie, zna rytm życia sąsiedztwa⁴.
Tak funkcjonujące sąsiedztwo kształtuje poczucie przynależności. Wraz
z nim rodzi się poczucie obowiązku
i odpowiedzialności za otaczającą
przestrzeń. Jane Jacobs wskazuje,
że poczucie przynależności i odpowiedzialności za sąsiedzt wo jest
ogromnym czynnikiem kształtującym
tożsamość miejsca oraz regulującym
jego ład przestrzenny. Jako sztandarowy
przykład podaje dzielnicę North End
w Bostonie. Jest to dzielnica portowa,
po wojnie zasiedlona przez włoskich
emigrantów. W latach pięćdziesiątych
była uznawana za najgorszą część
Bostonu. Banki nie udzielały żadnych
kredytów mieszkańcom tej dzielnicy,
ze względu na rzekome wysokie ryzyko inwestycji. W ciągu zaledwie
kilkunastu lat dzielnica przekształciła
się w tętniącą życiem część miasta.
Jacobs przytacza dane statystyczne
dotyczące życia mieszkańców w tej

Zob. M. Augé, Nie-Miejsca. Wprowadzenie do antropologii nadnowoczesności (fragmenty),
Warszawa 2008.
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Ilustracja 1. Salem Street, North End, Boston. fot. Tim Grafft/Massachusetts Office of
Travel and Tourism via Flickr Creative Commons.

dzielnicy: zachorowania na choroby zakaźne, struktura wydatków, śmiertelność dzieci, przestępczość – wszystkie
te dane (pochodzące z lat 60. XX w.)
okazały się znacząco lepsze niż średnia
statystyczna całego miasta⁵. Tam ludziom naprawdę żyło się lepiej.
Pomimo braku pomocy ze strony
miasta, braku programów modernizacji
systemu dróg, zaniechania inwestycji
miejskich, ograniczonej dostępności
do finansowania inwestycji przez banki

5

oraz braku napływu inwestorów dzielnica ta była w stanie diametralnie się
odmienić. Jacobs zauważa, że było to
możliwe właśnie dlatego, że grupy społeczne zamieszkujące ten obszar były
skazane na swój los. Mieszkańcy zdawali sobie sprawę, że ich otoczenie może
się zmienić tylko poprzez ich działania,
co było istotnym czynnikiem kształtowania tożsamości lokalnej. Mieszkańcy
tej dzielnicy mieli realne poczucie, że
ta przestrzeń należy do nich.

J. Jacobs, The Death and Life of Great American Cities, New York 1993, s. 14.
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Jako drugi istotny czynnik przemian pieszego, zanik drobnych funkcji rówspołecznych w North End Jacobs wska- nomiernie rozproszonych po mieście
zuje typowo miejski charakter dzielni- sprawiły, że współczesne polskie miacy – gęstą zabudowę o klarownym po- sto zatraciło swoją ciągłość i sąsiedzki
dziale na przestrzenie publiczne (ulice charakter. Miasto utraciło, czy raczej
i place) i prywatne (budynki i podwórza). jeszcze nie wykształciło, swojego narTaka czytelność przestrzenna pozwala racyjnego charakteru.
W sensie funkcjonalnym, w szczególmieszkańcom na podział kompetencji
dotyczących przestrzeni. Użytkowniko- ności przy korzystaniu z samochodu,
wi wiadomo jest, kto jest za co odpo- miasto jako jednostka funkcjonalna
wiedzialny w przestrzeni, jednocześnie zanika. Obecnie w codziennym użytkształtuje się w nim poczucie obo- kowaniu zostało zredukowane do ulic
wiązku. Przestrzenny wymiar sąsiedz- łączących miejsce zamieszkania z miejtwa pokrywa się dzięki temu z jego scem pracy oraz jednym ze sklepów
wymiarem społecznym.
Jest to bardzo korzystne
Brak kultury codziennego
zjawisko, które w Polsce,
korzystania z przestrzeni publicznej,
za sprawą transformacji
ustrojowej i związanej
zanik ruchu pieszego, zanik drobnych
z nią skomplikowaną
funkcji równomiernie rozproszonych
sytuacją własnościową,
praktycznie nie występuje.
po mieście sprawiły, że współczesne
Zarówno przedsiębiorpolskie miasto zatraciło swoją
ca, jak i właściciel czy
zarządca budynku nie
ciągłość i sąsiedzki charakter.
odczuwają kulturowego
przymusu kształtowania pozytywnego wielkopowierzchniowych, w którym dowizerunku w sąsiedztwie, bo kulturowej konuje się bieżących zakupów. Patrząc
instytucji sąsiedztwa, identyfikacji z oto- z perspektywy mieszkańca zamieszkuczeniem obecnie w polskich miastach jącego jedno z nowo wybudowanych
nie obserwujemy. Podobnie miesz- podmiejskich osiedli i pracującego w jedkaniec polskiego miasta nie czuje, że nym z podmiejskich biurowców – miama możliwość wprowadzenia realnej sto to miejsce, które należy ominąć,
zmiany w swoim otoczeniu. Bardzo miasto to przeszkoda. Mówimy często:
mocno na to poczucie wpływa skom- „nie jedźmy przez miasto”, „ominiemy
plikowanie procedur prawnych zwią- korki”. Osoby wypowiadające te słowa
zanych z uzyskiwaniem pozwoleń na oczywiście mają rację. Obrazuje to jednak
działania w mieście lub partycypacją podejście współczesnego użytkownika
do miasta oraz wartościowanie zjawisk
w podejmowanych decyzjach.
Brak kultury codziennego korzysta- w nim zachodzących – priorytetem
nia z przestrzeni publicznej, zanik ruchu jest wygoda codziennego użytkowania
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nego spotkania nieznajomego, obcego.
Gdy idziemy ulicą, największa ilość spotykanych ludzi to ludzie, których nie
znamy. Miasto to miejsce, w którym
z konieczności dochodzi do interakcji
między obcymi sobie ludźmi. Te interakcje natomiast budują kapitał społeczny
miasta: swobodę kontaktu z drugim
człowiekiem, chęć pomocy, więzi społeczne oraz poczucie odpowiedzialności.
W tak interpretowanym mieście
potencjalność interakcji jest jedynym
istotnym czynnikiem miastotwórczym.
Gdy potencjalność kontaktu z drugim
człowiekiem spadnie do zera, w istocie
będziemy mieć do czynienia nie z miastem, a jedynie z budynkaProblem chaotycznej i nieestetycznej mi. Dokładnie tak dzieje
się obecnie na ulicach
przestrzeni miasta jest więc w polskich miast, a czteristocie problemem braku rozwoju dzieści lat temu działo
się w miastach zachodmiasta rozumianego jako przestrzeni nich. Na naszych ulicach
interakcji mieszkańców. nic lub prawie nic się
nie wydarza.
Dla przykładu przytoczmy główną arteoznacza tutaj próbę opisu tego jak postrzegamy miasto w użyciu. Nie czym rię komunikacyjną Gdańska, ul. Grunwalono jest fizycznie lub geograficznie, ale dzką. Jest ona w swoim charakterze ulicą
jak się nam ono objawia w trakcie jego podmiejską, wraz ze sklepami z artykułaużytkowania, na przykład gdy wracamy mi budowlanymi, salonami, samochodami,
z pracy, spotykamy się ze znajomymi marketami czy rozległymi, nieużytkowaczy idziemy na spacer. W ten sposób nymi, często zaśmieconymi terenami ziestarała się opisywać miasto Jane Jacobs, lonymi. To nie jest ulica w mieście, to
w The Death and Life of Great American ulica zmierzająca do miasta. Trudno jest,
Cities. Analizy przebywania na ulicach z wyjątkiem fragmentu w Gdańsku Wrzeoraz korzystania z usług miejskich szczu wyobrazić sobie spacer ulicą Grundoprowadzają Jacobs do wniosku, że waldzką, bo nie ma po co po niej iść i nie
konstytutywnym elementem miasta ma na niej ludzi. Pieszy użytkownik tej
nie są ulice czy budynki, a obcy ludzie, ulicy jest dla innego użytkownika podejz którymi nic nas nie łączy. Traktuje rzany, gdyż wie, że nikogo na tej ulicy nie
ona miasto jako przestrzeń potencjal- powinno być, bo nie ma ku temu celu.
średniozamożnych oraz zamożnych
mieszkańców stref peryferyjnych. Dlatego właśnie zdecydowana większość
wysiłków inwestycyjnych w Polsce skierowana jest na jeden z trzech członów:
podmiejską przestrzeń zamieszkania,
podmiejską przestrzeń pracy oraz drogi łączące przestrzenie podmiejskie,
często przecinające tkankę miejską.
Miasto jako jednostka samorządowa
dokonuje ogromnych wysiłków inwestycyjnych na to, by je możliwie najszybciej i bezkolizyjnie ominąć.
Natomiast w sensie fenomenologicznym, współczesnego miasta w zasadzie
nie ma. Perspektywa fenomenologiczna
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Ulica miejska to ulica z pierzeją. Jest
gęsto zabudowana, w parterze mieści
sklepy i usługi by gdzieniegdzie rozszerzyć się w niewielki park miejski. Taka
ulica jest przestrzenią interakcji, budzi
ciekawość użytkownika. Być w mieście
to spotykać obcych ludzi. To oni są
nośnikiem wartości miasta – budynki są
dla nich jedynie dodatkiem. Gdy idziemy do jakiegoś miejsca w mieście to
a priori zakładamy tam obecność innych ludzi. Gdy wchodzimy do restauracji, klubu, galerii i nie napotykamy
nikogo – mówimy: „chodźmy, tutaj nic
się nie dzieje” lub „tutaj nikogo nie ma.”
Jacobs w swoich wnioskach idzie
dalej. Zauważa, że to obecność obcego
jest podstawowym czynnikiem kształtowania bezpiecznych przestrzeni w mieście. Dowodzi, że obecność większej
ilości ludzi, bycie widzialnym znacząco
redukuje poziom przestępczości. Wprowadza słynną zasadę eyes on the street⁶
oraz związane z nią pojęcie kibitzer,
co w dosłownym tłumaczeniu znaczy
kibic- obserwator, będący gwarantem
bezpieczeństwa w mieście. Stwierdza:
„the more strangers, the merrier”⁷.
To obecność ludzi sprawia, że przestrzeń publiczna jest bezpieczna i stymuluje rozwój usług. Przedsiębiorcy,
będąc świadomymi roli kształtowania
sąsiedztwa w rozwoju, ulepszają swoją
ofertę, ale i dbają o wizerunek, kształtują najbliższą przestrzeń, by była
dostępna, przyjazna – by stała się
ona miejscem.

6
7

Warto zwrócić uwagę na to jak
dalece perspektywa kształtowania
sąsiedztwa, miejsca, tak zwanego placemakingu odbiega od obiegowej opinii Polaków dotyczącej życia w mieście.
W mediach często pojawiają się doniesienia o protestach mieszkańców,
dotyczących obecności lokali gastronomicznych czy usługowych w centralnych
dzielnicach miast. Natomiast oferty
deweloperów oferują potencjalnym
klientom zacisze i spokój poza miastem.
Jest to narracja negatywnie wpływająca
na rozwój przestrzenny i społeczny
miasta. Wyprowadza bowiem energię
mieszkańców poza właściwy jego obszar.
Gdy tak przedstawione kulturowe
uwarunkowania zestawimy z gospodarczymi: utrudnionymi możliwościami inwestycyjnymi w centralnych obszarach
miasta – przede wszystkim ze względu
na chaotyczną strukturę własności i zachowawcze plany zagospodarowania
terenu – powstaje mechanizm praktycznie paraliżujący naturalny rozwój
przestrzenny miasta. Przez to istotne
strukturalnie fragmenty miast stoją po
prostu puste. Przestrzenie te wypełniają
się wulgarną, niespójną z otoczeniem,
niechcianą przez wszystkich treścią:
reklamami, dzikimi parkingami, banerami, przyczepami, budkami i wieloma
innymi znanymi wszystkim obserwatorom polskiej przestrzeni elementami.
Problem chaotycznej i nieestetycznej
przestrzeni miasta jest więc w istocie
problemem braku rozwoju miasta ro-

J. Jacobs, op. cit., rozdz. 2: Uses of sidewalks: safety, s. 37–72.

Ibidem, s. 52.
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zumianego jako przestrzeni interakcji
mieszkańców. Braku naturalnego rozrostu dzielnic, o pierzejowej strukturze
oraz stopniowego zagęszczania się zabudowy śródmiejskiej. Przestrzenie te
kształtują kulturę współczesnych miast.
Doświadczenia ostatnich dziesięcioleci wskazują, że najistotniejszym czynnikiem kulturotwórczym w mieście jest
kształtowanie gęstej sieci ulic o zabudowie pierzejowej, z rozproszoną siecią
niewielkich ośrodków usługowych przeplatanych większymi obiektami w jej
punktach węzłowych. Jest to strategia
dokładnie odwrotna do utrzymujących
się obecnie trendów rozwojowych
miast w Polsce – polegających na budowaniu rozproszonych i niespójnych
osiedli mieszkaniowych na obrzeżach
miast przez deweloperów oraz tworzeniu sieci dróg szybkiego ruchu do nich
dochodzących przez władze miasta.
Choć kontrowersyjne, ze względu na
preferencje estetyczne, to jak najbardziej
trafne są w tym zakresie obserwacje
Leona Kriera⁸. Stwierdza on, że bez
względu na uwarunkowania gospodarcze, przyrodnicze, transportowe czy
jakiekolwiek inne tradycyjna struktura
miasta, składająca się z ulic i placów jest
dla współczesnego miasta proporcją
optymalną. Dzieje się tak nie ze względu na sentymentalną tęsknotę do europocentrycznego polis, a ze względu na
sposób użytkowania przestrzeni takiego typu: jest to mianowicie przestrzeń
użytkowana przede wszystkim pieszo.
Oznacza to, że będzie wykorzystywana
na zasadzie sąsiedzkiego użycia: znajdzie
8

się w niej lokalny sklep, fryzjer, pub, restauracja, ale i plac, park czy przedszkole
– jak dzieje się w wysokorozwiniętych
miastach Europy Zachodniej. Dlatego
też z fenomenologicznej perspektywy
taka struktura funkcjonalna miasta
jest optymalna dla kształtowania kultury użytkowania miasta czy krócej –
kształtowania kultury miejskiej.
Kształtowanie miasta o zabudowie
pierzejowej jest we współczesnych miastach zadaniem karkołomnym. Jest to
problem wpleciony w szalenie skomplikowaną sieć uwarunkowań. Zapóźnienie
strukturalne, skomplikowana struktura
własności gruntów, powolne wprowadzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, skomplikowanie przepisów i procedur związanych
z gospodarowaniem przestrzenią, brak
spójnej polityki przestrzennej miast,
suburbanizacja, gettoizacja osiedli mieszkaniowych, priorytetyzacja transportu
samochodowego, konflikty interesów
instytucji państwowych (zarządy dróg,
PKP, miasto, konserwator zabytków),
konflikt perspektyw rozwoju miast
(modernizm a postmodernizm) oraz
powszechny brak kapitału sprawiają,
że kształtowanie miasta jako gęstej
sieci ulic, bogatych w usługi w parterze,
zamieszkanych przez różnorodne grupy
społeczne, staje się zadaniem bardzo
trudnym w realizacji.
Zmiana struktury przestrzennej miasta
oraz zmiany społeczne z nią związane
zajmą dziesięciolecia, a nawet pokolenia.
Dlatego właśnie środowiska zawodowe
zajmujące się zagospodarowaniem prze-

L . Krier, Architecture: Choice or Fate?, Windsor 1998.
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Ilustracja 2. L.Krier, proporcje przestrzeni publicznych i prywatnych we współczesnym
mieście (źródło: L. Krier, Architecture: Choice or Fate?, Windsor 1998, s. 147)

strzeni upominają się o przepisy umożliwiające w tej chwili estetyzację przestrzeni. Należy jednak pamiętać, że choć
rozwiązanie to zdaje się być działaniem
słusznym, to jest to jedynie doraźne
niwelowanie skutków, a nie przyczyn
związanych z negatywnym wizerunkiem miast.
Ogromna ilość nośników reklamowych,
szpetota budynków, nieużytki w centrach miast czy degradacja terenów
zielonych są objawem niedorozwoju
kultury miejskiej. Autor pracy celowo
używa pojęcia niedorozwoju kultury
miejskiej, gdyż w przypadku Polski powojennej nie można mówić o jej kryzysie. Kryzys to sytuacja, w której
mechanizm sprawny zaczyna się destabilizować – w przypadku naszych ulic
i przestrzeni publicznych nie można
o tym mówić. Powojenna Polska kultur y miejskiej, kultur y korzystania

z przestrzeni publicznych, przebywania
w mieście, codziennego korzystania
z dóbr kultury jeszcze nie rozwinęła.
Wraz z nią nie rozwija się kultura pierzei, przeciętnych przestrzeni miejskich.
Dlatego właśnie to pierzeja i gęsta
zabudowa miejska powinna być podstawowym postulatem dotyczącym kształtowania ładu przestrzennego w Polsce.
Są to przestrzenie typowe, których
w miastach zachodnich jest proporcjonalnie najwięcej, natomiast w polskich
miastach, a w szczególności w Trójmieście, jest proporcjonalnie bardzo
niewiele. Jest to cel w perspektywie
długoterminowej.
Równie istotnym zagadnieniem, w perspektywie krótkoterminowej, jest aktywne kształtowanie kultury miejskiej
i kultury sąsiedzkiej w mieście. Poprzez
inicjatywy społeczne, porozumienia,
konkursy oraz dotacje dla dobrych
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praktyk organizacje samorządowe, pozarządowe oraz środowiska zawodowe
powinny wspierać działania mieszkańców na rzecz kształtowania tożsamości
miejsc i wspierać nowe sposoby użytkowania przestrzeni publicznych.
Zamiast jedynie zakazywać negatywnych działań w przestrzeni publicznej
poszukujmy sposobów na wspieranie
zachowań pozytywnych. Rola samorządów zdaje być tutaj kluczowa, by
wykorzystać energię organizacji pozarządowych do kształtowania współpracy
z mieszkańcami, ale przede wszystkim
przedsiębiorcami, skutkującej kulturalną i harmonijną przestrzenią publiczną.
Jest to proces, który już się rozpoczął
i który z roku na rok staje się intensywniejszy. W opinii autora taka forma
wprowadzania zmian jest nie tylko korzystniejsza etycznie, ale będzie ona
również skuteczniejsza od restrykcyjnego i protekcjonalnego zakazywania
mieszkańcom działań w przestrzeni.
Na koniec należy zaznaczyć kwestię
najistotniejszą. Pomimo ogromnej ilości negatywnych zjawisk zachodzących
w polskich miastach należy zauważyć,
że nigdy w historii naszego kraju jego

stan zagospodarowania nie był lepszy.
Znacząco zmienia się współcześnie skala naszych miast, robią się one coraz
większe, coraz bardziej skomplikowane i siłą rzeczy coraz trudniejsze do
utrzymania w ładzie przestrzennym.
Niezadowalająca nas sytuacja jest oznaką naszej społecznej dojrzałości i chęci
kształtowania coraz lepszej przestrzeni
publicznej. Kształtowanie jej na zasadzie konfliktu, dyktatu, co słusznie
zauważył w trakcie konferencji prof.
UG , dr hab. Tomasz Bąkowski, byłoby
oznaką klęski dialogu społecznego.
Wykorzystanie rosnącego kapitału
społecznego, tak zwanych ruchów miejskich, i wspieranie dobrych praktyk,
podjęcie współpracy z przedsiębiorcami w budowaniu estetycznej, czystej
i harmonijnej przestrzeni byłoby dla
samorządów zadaniem dużo trudniejszym niż biurokratyczne nakazywanie
i zakazywanie działań w mieście. Jednak
mogłoby przynieść znacząco lepsze rezultaty i jednocześnie byłoby oznaką
dojrzałości społeczeństwa w gospodarowaniu przestrzenią wspólną, czego
jako użytkownicy przestrzeni wszyscy
pragniemy.
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ABSTRACT
The aesthetic condition of space and the culture of using the city
In the author’s opinion, the introduction of the new concept of aesthetisation,
aside spatial order, leads to unnecessary confusion. There are no separate spatial
order and aesthetic issues. These issues are already denoted in the definition of
spatial order.
It is not only a lexical matter. This mechanism is a proof of insensitivity to the
effects of the disastrous state of the spatial order, namely new smaller scale
phenomena, such as: littering the landscape with commercials, incoherent colours
of buildings or unusable urban furniture.
The basic problem, which unfortunately is impossible to be solved by short-term
actions, is the nonexistence of the city culture in Poland. The spatial expression of
this culture in a European city is the continuous street frontage, of which there is
very little in our cities nowadays.
The space of Polish cities is discontinuous, underinvested, filled with huge
amounts of non-places, not suitable for any use and just empty. In recent decades,
the vacuum in our cities was filled with the entrepreneurial energy of Poles, who
simply want to benefit from its existence. Their level of aesthetic education will not
change that fact, while the artificial blocking of this phenomenon does not remove
the causes - namely the disappearance of an active use of public space in the city.
Countering the commonly present in Polish cities suburbanization and focusing
investment efforts on creating dense urban perimeter blocks inside the city should
be the most important postulate concerning issues of aesthetisation.
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Wygrywa się dużo, traktując twórczość
architektoniczną nie jako pracę, lecz
jako hobby.

Magdalena Pożarowszczyk*

Zbigniew Ihnatowicz

Identyfikacja Genius Loci –
krok w stronę piękna
W artykule przedstawiona została autorska metodologia
identyfikacji charakteru miejsca oparta na fenomenologicznej
interpretacji kategorii Genius Loci, która mogłaby funkcjonować jako rozszerzenie aparatu analitycznego planisty. Niniejszy
artykuł traktuje o kwestiach związanych z identyfikacją
wartości przestrzennych krajobrazu miasta w celu uzyskania
możliwie pełnego ich repertuaru. W konsekwencji identyfikacja ta pozwala określić ducha miejsca –Genius Loci.
Projektowanie zgodne z duchem, charakterem miejsca to
krok w stronę piękna. Niniejsza propozycja jest próbą
instrumentalizacji pojęcia Genius Loci i pozamaterialnych
wartości przestrzennych w celu budowania ładu przestrzennego przez stosowanie tej metody w praktyce planistycznej.
* Magdalena Pożarowszczyk – doktorantka w Katedrze Sztuki Krajobrazu
na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Przestrzeń, w której żyjemy, jest wielopłaszczyznowa. Składają się na nią liczne
uwarunkowania, począwszy od tych stałych, jak położenie geograficzne i związane
z nim uwarunkowania klimatyczne, historyczne, kulturowe, narodowościowe,
przez zmienne, jak zagospodarowanie
przestrzenne, budowle, kolejne pokolenia
mieszkańców, ich zapatrywania, życie, po
aspekty przestrzeni niezwykle kruche,
nieuchwytne i wynikające z wcześniej
wymienionych, jak charakter miejsca.
Przestrzeń możemy pojmować jako
trójwymiarową geometrię, która jest
zbiorem elementów i ich relacji przestrzennych, wielkościowych i jakościowych, oraz
jako pole spostrzeżeniowe, czyli pole percepcji przestrzeni, mające związek z jej
niematerialnym aspektem, jakim jest
chociażby tożsamość miejsca.
W planowaniu przestrzeni i określaniu
kierunków jej rozwoju niezwykle ważne
jest właściwe rozpoznanie jej tworzywa,
czyli elementów ją wypełniających i tworzących, oraz uwzględnienie aspektów
niematerialnych, będących jej swoistym
spoiwem, gdzie elementy, rzeczy nie
występują jedynie jako zbiór agregatów
w pewnej mniej lub bardziej geometrycznej organizacji, porządku, ale są zmienne
w czasie, posiadają odmienny charakter,
tożsamość, ducha miejsca.
W miarę wzrostu świadomości społeczeństwa, jak i rozwoju nauki, techniki,

a także myśli filozoficznej branie pod
uwagę w planowaniu przestrzennym
niematerialnych aspektów wpływających
na jakość przestrzeni i wartość krajobrazu, czyli znaczenia charakteru miejsca
w skali obszaru opracowania, wydaje
się mieć jeszcze większy sens i jeszcze
istotniejsze znaczenie.
Autorka celowo mocuje rozważania
w kontekście bieżących trendów w planowaniu i kierunku myślenia skierowanym
na pozamaterialne wartości przestrzenne
i ich znaczenie w projektowaniu. Artykuł
czerpie z głównego nurtu myśli Christiana
Norberga-Schulza i jego kategorii Genius Loci w odwołaniu do fenomenologii
architektury.
KATEGORIA GENIUS LOCI
Kategoria Genius Loci, czyli ducha miejsca,
oraz kategoria przestrzeni wyróżnionych
opisywana jest w licznych pozycjach literatury. W stosunkowo zwięzły i jasny
sposób charakteryzuje ona poszczególne
elementy, które składają się na charakter miejsca i mogą decydować o tym, że
dana przestrzeń może być wyróżniona
na podstawie jej charakteru.
Niestety w obecnym warsztacie projektowym przy sporządzaniu studiów
planistycznych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy innych
projektów, koncepcji zagospodarowania
terenów nieporuszana jest kwestia swoi-
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stego charakteru miejsca, o którym traktuje
się w niniejszym artykule, jako spoiwa
przestrzeni.
Zagadnienie to jawi się w ogólnym
pojmowaniu jako trudne do zrozumienia
i zastosowania. Natomiast kwestia ducha
miejsca nie jest skomplikowana, lecz
nieuchwytna. Okazuje się, że sprawa
charakteru miejsca w planowaniu przestrzennym jest niezbędna. Nie należy jej
upraszczać. Zastosowanie kategorii ducha miejsca nie oznacza komplikowania
procesu projektowego, a istotne jego
wzbogacenie.
KATEGORIA GENIUS LOCI WEDŁUG
NORBERGA-SCHULZA
Norberg-Schulz traktuje miejsca jako
swego rodzaju fenomen, czyli zjawisko.
Dlatego też zauważył potrzebę innego
podejścia do tych elementów architektury, które przy analizie naukowej opartej na
metodach przyrodniczych nie pozwalają
uchwycić ich istoty, a co za tym idzie – ich
wartości¹.
Wartość przestrzeni, jej składowych,
decyduje o elementach jakościowych zawartych w otoczeniu. Odwołując się do
systemu wartości w kontekście architektury, wskazujemy, że nie chodzi jedynie
o fizyczne otoczenie człowieka, ale również
o aspekty społeczne, symboliczne i duchowe. Przestrzeń bowiem jest przestrzenią

egzystencjalną człowieka, więc wielowymiarową². Każda przestrzeń konkretyzuje się w danym miejscu, które posiada
wyróżniający charakter, stanowiący o jego
szczególności w stosunku do otoczenia.
Określeniu tej szczególności mają być
pomocne kategorie wskazane przez
Norberga-Schulza, pozwalające dane
miejsca uchwycić w kontekście charakteru miejsca³.
Miejsce oznacza pewną całość, składającą się z materialnych rzeczy, będących
substancją, mających określony kształt,
fakturę czy kolor. Rzeczy te charakteryzują
się pewnym zgrupowaniem, porządkiem
albo pozostają w rozproszeniu. Z kolei
porządek przestrzeni jest widziany inaczej, postrzegany w świetle, które jest
zmienne w czasie. Ta zmienność w czasie
i pewne rytmy utrzymujące się w przestrzeni decydują o jej specyficznym
charakterze. Charakter miejsca stanowi
o jego istocie, w związku z tym miejsca
powinny być pojmowane jako jakościowe
i całościowe zjawisko, które nie może
być zredukowane do jednej z wyżej
wymienionych kategorii, np. rzeczy (ich
funkcji) czy ich rozłożenia w przestrzeni⁴.
Każda przestrzeń posiada swoją unikalną atmosferę, charakter, który określany
jest jako duch miejsca, czyli Genius Loci.
Duch ten w zależności od cech definiujących i wartościujących poszczególne

1

Ch. Norberg-Schulz, Genius Loci. Towards a Phenomenology of Architecture, New York 1979.

2

J.T. Królikowski, J. Rylke, Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią, Warszawa 2010.

K . Dąbrowska-Budziło, Genius Loci jako potencjalne źródło inspiracji dla kształtowania krajobrazu,
Kraków 2011.

3

4

Ch. Norberg-Schulz, op. cit.

5

Ibidem.
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kategorie miejsca (rzeczy, porządek,
światło, czas, charakter) przybiera postać
jednego z opisywanych duchów miejsca
– romantycznego, klasycznego, kosmicznego lub ducha złożoności, który jest
wynikiem połączenia cech charakterystycznych dla różnych duchów miejsca⁵.

charakteru miejsca w danej przestrzeni.
Posługując się formularzem zawierającym wspomnianą siatkę, na podstawie
obserwacji otrzymano charakterystyki
sześćdziesięciu jednostek dzielnicy Ursynów, uzyskanych na podstawie wcześniejszych studiów przestrzeni. Zastosowanie
tej siatki pozwoliło na analizę i identyfikację całej dzielnicy pod względem
cech warunkujących określony charakter miejsca.
Siatkę modyfikującą ducha miejsca
zastosowano ponownie w pracy magisterskiej, wykonanej na kierunku architektura krajobrazu, zatytułowanej System
wartościowania przestrzeni krajobrazu miasta
jako narzędzie decyzyjne planowania

IDENTYFIKACJA GENIUS LOCI
Forma studium przestrzennego odwołującego się do kategorii Genius Loci
Norberga-Schulza została opracowana
na potrzeby pracy inżynierskiej zatytułowanej Metoda identyfikacji przestrzeni
wyróżnionych przy pomocy kategorii Genius
Loci jako narzędzie w planowaniu przestrzennym⁶, opracowanej na przykładzie
warszawskiej dzielnicy UrZastosowanie kategorii ducha
synów. Praca została wykonana na kierunku gosmiejsca nie oznacza komplikowania
podarka przestrzenna pod
procesu projektowego, a istotne jego
kierunkiem prof. inż. arch.
Jeremiego Królikowskiego
wzbogacenie
w Katedrze Sztuki Ogrodu
i Krajobrazu na SGGW w Warszawie. przetrzennego na przykładzie 7 placów
Zasadniczym elementem pracy oraz nie- Warszawy ⁷ . Siatka w tym przypadku
odłączną częścią studium Genius Loci były została zastosowana do innej skali
analizy poprzedzające oraz rozpoznanie opracowania – skali placu.
uwarunkowań terenu opracowania.
Studium to opiera się na siatce mo- GENIUS LOCI DZIELNICY URSYNÓW
dyfikującej ducha miejsca, która jest W wyniku podziału dzielnicy Ursynów za
narzędziem do identyfikacji i oceny cech pomocą wstępnego, niezaangażowanego
warunkujących wystąpienie określonego opisu fenomenologicznego powstało wiele
M. Pożarowszczyk, Metoda identyfikacji przestrzeni wyróżnionych przy pomocy kategorii Genius
Loci jako narzędzie w planowaniu przestrzennym (praca inżynierska), Katedra Sztuki Krajobrazu,
Wydział Leśnictwa i Gospodarki Przestrzennej SGGW, Warszawa 2012.
6

M. Pożarowszczyk, System wartościowania przestrzeni krajobrazu miasta jako narzędzie decyzyjne
planowania przestrzennego na przykładzie 7 placów Warszawy (praca magisterska) , Katedra Sztuki Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW, Warszawa 2014.
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wydzieleń, także drobnych, które wskazują
na mnogość miejsc o odmiennym, odczuwalnym charakterze na poziomie realnego obserwatora i jego subiektywnych
odczuć. Zmienność odczuć jest bardzo
dynamiczna, zarówno w skali miejsca, jak
i większych obszarów. Uzyskany podział
wskazywał na występowanie jednostek
zróżnicowanych pod względem wielkości,
rozkładu przestrzennego, jak i jakości.
Na potrzeby planowania przestrzennego, m.in. sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, konieczna jest generalizacja i interpretacja charakteru większych
obszarów, w celu określania ich ogólnej
tendencji i kierunku rozwoju.
W celu powyżej określonej generalizacji wykonano studium przestrzeni
dzielnicy Ursynów, które wyłoniło kolejne
rozbicie na jednostki, uzyskane w wyniku
podziału, połączenia lub zmiany granic
jednostek otrzymanych dzięki opisowi
fenomenologicznemu.
Podział ukazuje zróżnicowanie terenu
dzielnicy pod względem strukturalnym
oraz pod względem pewnych niezdefiniowanych, subiektywnych odczuć. W związku
z powyższym konieczne było ujęcie charakteru miejsca w bliżej określony system
cech. Taki system opracowano na potrzeby niniejszej pracy i określono jako
studium Genius Loci, gdyż opiera się
on na głównych osiach koncepcji ducha
miejsca Norberga-Schulza.
Po zastosowaniu siatki modyfikującej
ducha miejsca, będącej trzonem metody
identyfikacji przestrzeni wyróżnionych,
wyłoniono z poprzedniego podziału jednostki o podobnych charakterze. Dzięki
tej metodzie można wyróżnić jednostki

na podstawie ich wybranych cech oraz
porównać ich cechy definiujące i wartościujące charakter miejsca. Pozwala to na
wyłonienie wartości oraz problemów występujących na konkretnych płaszczyznach
jednostek, a więc na nadanie kierunku
rozwoju w celu neutralizacji problemów,
przyznania wartości przestrzeni czy wzmocnienia już istniejących wartości.
Metoda wydobywa indywidualne cechy
miejsca i pozwala planiście na rozwinięcie
i wykorzystanie własnej inwencji. Staje się
inspiracją do twórczej kreacji przestrzeni,
a nie jedynie do dążenia do doskonałości
formy, funkcji czy materii lub ograniczenia się do minimalistycznego spełnienia
wymogów proceduralnych.
SIATKA MODYFIKUJĄCA DUCHA MIEJSCA
Siatka modyfikująca opracowana na
potrzeby pracy inżynierskiej pozwala na
wybór właściwych dla danej przestrzeni
określeń. Siatka składa się z pięciu głównych wierszy odpowiadających głównym
elementom koncepcji ducha miejsca.
Są to RZECZY (wyodrębniono z nich
ziemię, czyli podłoże, oraz niebo, które
pozwalają na określenie porządku rzeczy
między niebem a ziemią). PORZĄDEK jest
drugim elementem, on zaś w zależności
od ŚWIATŁA (trzeciego elementu), jego
dostępności i charakteru, jest odbierany
inaczej. PORZĄDEK i ŚWIATŁO są z kolei zmienne w zależności od CZASU. Funkcjonowanie
przestrzeni, jej rytmy, w połączeniu z wcześniej wymienionymi elementami i ich
właściwościami, warunkują wystąpienie
określonego CHARAKTERU miejsca, elementu
ostatniego – koncepcji ducha miejsca.
Każdy z pięciu elementów zawiera
ponadto cechy definiujące (ważniejsze)
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i wartościujące. Cechy poszczególnego typu
posiadają od dwóch do siedmiu określeń.
Według koncepcji Norberga-Schulza występują trzy zasadnicze duchy miejsca
(romantyczny, kosmiczny i klasyczny),
jednak wyróżniony został również duch
GENIUS LOCI

złożoności, dlatego też w siatce uwzględnione zostały cechy pośrednie, wskazujące
na plastyczność i niepowtarzalność.
Poniżej oraz na następnej stronie przedstawiono zestawienie tabelaryczne ukazujące konstrukcje siatki modyfikującej.
CECHY
DEFINIUJĄCE

RZECZY

1

zgrupowanie
w ogólny
dominujący
system

dematerializacja brył
i powierzchni

logiczna całość
konstrukcji

ZIEMIA

grunt zawsze
ciągły,
monotonność
podłoża

grunt ciągły,
ale z pewnym
zróżnicowaniem

grunt
równocześnie
ciągły i
zróżnicowany

grunt nigdy
ciągły,
podzielony

bardzo bogata struktura
podłoża

NIEBO

wszechogarniające

dostępne,
urozmaicone

dostępny
skrawek

przypadkowy,
aleatoryczny

naturany brak
ujednolicajnego
porządku

każde miejsce
zachowuje
swoją
tożsamość

przestrzeń
jednogłosowa

DEFINIUJĄCE
2

PORZĄDEK
RZESTRZENI

brak miejsc
indywidualnych

mnogosć
miejsc,
wielogłosowa
przestrzeń

wielogłosowość, czasem
miejsca
jednogłosowe
DEFINIUJĄCE

3

brak miejsc
indywidualnych

mnogość
miejsc,
wielogłosowa
przestrzeń

wielogłosowośc, czasem
miejsca
jednogłosowe

każde miejsce
zachowuje
swoją
tożsamość

przestrzeń
jednogłosowa

brak atmosfery

monotonny

konkretny

wyrazisty

irracjonalny,
sprzeczny

miejski

wielkomiejski

CHARAKTER

WARTOŚCIUJĄCE
naturalistyczny

wiejski

radosny
brak
osobowości

podmiejski
obojętny

zmieniona
osobowość

osobowość
kształtująca
się

przygnębiający
osobowość
zmienna

Tabela 1. Siatka modyfikująca ducha miejsca (cd. na następnej stronie)
(źródło: opracowanie własne)

ukształtowana
osobowość
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DEFINIUJĄCE
pełne
zaćmienie
4

ŚWIATŁO

dominacja
cienia

mozaika
światła i cienia

ukierunkowane
na słońce

dominacja
słońca

pełne
nasłonecznienie
słońce
pominięto,
nieistotne

obojętne
WARTOŚCIUJĄCE

za dużo
oświetlenia,
oślepiające

wystarczające
oświetlenie

odpowiednie
oświetlenie

niewystarczające
oświetlenie

brak
oświelenia

żywy
i dynamiczny

zaskakujący

DEFINIUJĄCE
monotonny

5

CZAS

statyczny

urozmaicony

stabilny

niestabilny

jeden rytm

mnogość
rytmów
WARTOŚCIUJĄCE

główny rytm
podporządkowany sacrum

główny rytm
podporządkowany komunikacji

główny rytm
podporządkowany pracy

główny rytm
podporządkowany wypoczynkowi

główny rytm
podporządkowany zabawie

Tabela 1. Siatka modyfikująca ducha miejsca (źródło: opracowanie własne)

Poniżej przedstawiono część siatki modyfikującej dotyczącą ostatniego elementu
koncepcji – charakteru miejsca. Ze względu na to, że element ten wynika z pozostałych,
dalsze rozważania nad jednostkami opierają się głównie na analizie cech charakteru miejsca.

5

CHARAKTER

DEFINIUJĄCE
1

2

3

4

5

H1

brak miejsc
indywidualnych

mnogość
miejsc,
wielogłosowa
przestrzeń

wielogłosowość,
czasem miejsca
jednogłosowe

każde
miejsce
zachowuje
swoją
tożsamość

przestrzeń
jednogłosowa

H2

brak
atmosfery

monotonny

konkretny

wyrazisty

irracjonalny,
sprzeczny

WARTOŚCIUJĄCE
podmiejski

miejski

wielkomiejski

H4

radosny

zadumy

obojętny

smutny

przygnębiający

H5

brak
osobowości

zmieniona
osobowość

osobowość
kształtująca się

osobowość
zmienna

ukształtowana
osobowość

H3

wiejski

Tabela 2. Cechy warunkujące charakter miejsca w podziale na definiujące i wartościujące –
część siatki modyfikującej (źródło: opracowanie własne)

Dla każdej jednostki przedstawiono
zestaw cech charakteru miejsca w podziale
na cechy definiujące charakter (wiersz H1
i H2 ) oraz wartościujące charakter
miejsca (H3, H4 i H5).
REPERTUAR WARTOŚCI PRZESTRZENNYCH
Ważne jest możliwie szerokie rozpoznanie repertuaru wartości, tak by nie
pominąć żadnej z nich. Jak widać na
przykładzie wartościowania zabytków na
przestrzeni dziejów, pominięcie szeregu
wartości niematerialnych, jak również
wartości potencjalnych lub utraconych,
w ocenie zabytków okazało się niewystarczające w dzisiejszych czasach. Na
etapie rozpoznania nie powinno się
hierarchizować wartości i w związku z tym
pomijać te uznaniowo mniej ważne.
Odnosząc się do wartościowania
przestrzeni, zasadne jest posługiwanie
się pojęciem wartości przestrzennych,
które przejawiają się jako przestrzenne
sensu stricto. Wymienić należy tu przytaczane przez Jeremiego T. Królikowskiego
wartości: artystyczne, estetyczne, historyczne, symboliczne, poznawcze, sakralne,
społeczne i indywidualne, psychologiczne,
ideowe, uniwersalne, narodowe, grupowe,
użytkowe, techniczne, finansowe, naturalne i przyrodnicze, zdrowotne, ekonomiczne, własność przestrzeni i Genius
Loci⁸. W dobie postępującej uniformizacji
i globalizacji coraz większą wartością

8

staje się zachowanie własnej tożsamości, indywidualności, niepowtarzalności,
swoistości⁹.
Jako wartości krajobrazu mogą być
pojmowane atrybuty krajobrazu, które wywołują u odbiorcy odczucia potencjalnych
możliwości i użyteczności, bezpieczeństwa
i komfortu, uczucie łatwości orientacji,
pobudzenie emocjonalne czy odczucie
harmonii całości krajobrazu. Można również wyróżnić takie aspekty krajobrazu
jak malowniczość, ozdobność, efektowność – wartości estetyczne, swojskość –
typowość dla regionu, doskonałość
kompozycyjna, wartość unikatowości,
wyjątkowości, egzotyki, tajemniczości,
wreszcie harmonia treści, formy, proporcji, barw i faktury. Wymienione wyżej
aspekty stanowią zbiór cech percepcyjnych krajobrazu¹⁰.
Miejsce oznacza pewną całość,składającą się z materialnych rzeczy, będących
substancją, mających określony kształt,
fakturę czy kolor. Rzeczy te charakteryzują się pewnym zgrupowaniem, porządkiem albo pozostają w rozproszeniu.
Z kolei porządek przestrzeni jest widziany
inaczej, postrzegany w świetle, które
z kolei jest zmienne w czasie. Ta zmienność w czasie i pewne rytmy utrzymujące się w przestrzeni decydują o jej
specyficznym charakterze¹¹.
Architektura miejsca istnieje w danym kontekście. Otoczeniem tym może

J.T. Królikowski, Plac i ulica, [w:] Przyroda i miasto, red. J. Rylke, Warszawa 1997, s. 71.

Idem, Kilka słów o projektowaniu zgodnym z duchem miejsca, [w:] J.T. Królikowski, K . WlazłoMalinowska, Plac w małym mieście, Warszawa 2014.
9

10

K .H. Wojciechowski, Problemy percepcji i oceny estetycznej krajobrazu, Lublin 1986 , s. 90.

11

Ch. Norberg-Schulz, op. cit.
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Według Marka Budzyńskiego największą wartością miasta jest człowiek,
obywatel miasta, natomiast utrzymanie
życia na ziemi jest współzależne od
współżycia człowieka z człowiekiem oraz
człowieka z naturą¹³. W dobie budownictwa i myślenia zrównoważonego krajobraz miasta powinien orientować się
na zieleń, przyrodę i rozwiązania tzw.
zielonej architektury czy też biofilistycznego projektowania –
Miasto składa się z takich tzw. architektury życia¹⁴.
Poza materialnym zwiąelementów jak budynki, budowle,
zkiem człowieka z otaczająulice, place, ale nie jest ich sumą, cą przestrzenią występuje
tak jak książka nie jest sumą liter bardzo ważna relacja psychiczna. Mówimy wówczas
nowo powstały obiekt powinien być wpi- o wartościach psychologicznych przesywany w otoczenie, tak i wprowadzanie strzeni. Miejsca, ich symbolika, forma,
zmian w otoczeniu już istniejących obie- skala czy charakter, wyzwalają w odbiorktów powinno mieć na uwadze konse- cy różne, czasem skrajne emocje. Mogą
kwencje płynące ze zmiany kontekstu to być emocje zarówno pozytywne, jak
dla tych elementów. Obiekt architektonicz- i negatywne, często inne u różnych osób
ny nabiera znaczenia, traci je lub zmienia w tych samych „warunkach” przestrzeni.
przez kontekst, w którym się znajduje. Są to przeżycia indywidualne, które na
Kolejnym aspektem, na jaki wskazuje przykład w momencie wspólnego, grupowesocjolog miasta Bohdan Jałowiecki, jest go odczuwania mogą ulec wzmocnieniu¹⁵.
zróżnicowany kulturowo bałagan w przeObecnie częstym zjawiskiem jest, że
strzeni miejskiej. Tworzony jest on nie dana inwestycja realizuje konkretną potylko przez pojawiające się budynki, ale wierzchnię, klasę biur, metraż do wynajęcia
przede wszystkim przez różne nietrwałe itp. Taka informacja jest dawana do powelementy jak kosze, ławki, szyldy, samo- szechnej informacji, jakby tylko to się
chody, wydeptana trawa itp.¹²
liczyło – przełożenie na wartość finansową,
być przyroda, woda, niebo albo miasto,
krajobraz kulturowy. Miasto składa się
z takich elementów jak budynki, budowle,
ulice, place, ale nie jest ich sumą, tak jak
książka nie jest sumą liter. Poszczególne
elementy miasta tworzą jego fabułę, narrację, akcję, jego własną historię. W przypadku odbudowy Warszawy zmieniono
jego kontekst, jak opowieść nieudolnie
przepisaną ze starej księgi. Tak jak każdy

12

B. Jałowiecki, Sześć uwag socjologa o architekturze, „Arche” 1997, nr 15, s. 8.
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ekonomiczną. Dopóki nie będzie popytu
na inne wartości, będziemy mieć architekturę rynkową, czyli niewykraczającą
poza ramy wartości ekonomicznej czy
też komunikacyjnej, jak jest to w przypadku budowania autostrad. Okazuje
się, że społeczeństwo demokratyczne,
kapitalistyczne skupia się na najważniejszych w danym momencie wartościach,
najczęściej rynkowych, gdzie takie wartości
przestrzenne jak kształt, forma, znaczenia, elementy dydaktyczne są pomijane,
gdyż uznawane są za nierynkowe¹⁶.
Duch miejsca nie powinien być traktowany jedynie jako kategoria estetyczna,
duchowa. Genius Loci posiada również
ekonomiczny wymiar. Miejsca o niepowtarzalnej atmosferze przyciągają, stają
się ulubionymi miejscami spotkań, celem
turystycznym i przynoszą tym samym
dochody. „Duch miejsca jako element
ekonomicznej rzeczywistości miasta posiada cechy dobra publicznego”¹⁷.
Praca magisterska System wartościowania przestrzeni krajobrazu miasta jako
narzędzie decyzyjne planowania przestrzennego na przykładzie 7 placów Warszawy
zawiera repertuar wartości, na podstawie
którego przeanalizowano siedem historycznych placów Warszawy (plac Piłsudskiego, Teatralny, Żelaznej Bramy, Bankowy,
Małachowskiego, Dąbrowskiego oraz
Grzybowski).

Przeanalizowano wartości:
•• historyczne,
•• zabytkowe,
•• sakralne,
•• naukowe,
•• poznawcze,
•• użytkowe,
•• techniczne,
•• finansowe,
•• naturalne,
•• przyrodnicze,
•• zdrowotne,
•• ekonomiczne,
•• własności przestrzeni,
•• energetyczne,
•• widokowe,
•• łatwości orientacji,
•• doskonałości kompozycyjnej,
•• stołeczności,
•• symboliczne,
•• potencjalnych możliwości,
•• bezpieczeństwa i komfortu,
•• indywidualności, niepowtarzalności,
swoistości, unikatowości,
•• swojskości i typowości,
•• egzotyki,
•• duchowe,
•• tradycji,
•• pamięci,
•• estetyczne,
•• artystyczne,
•• indywidualne,
•• społeczne,

J.T. Królikowski, K . Wlazło-Malinowska, op. cit.

M. Budzyński, Utrzymanie życia jako podstawowa wartość przestrzeni miast, [w:] Wartościowanie
współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, Warszawa 2010.
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E. Rykała, Dotknięcie niewidzialnego, „Arche” 2011, nr 21, s. 4.

16

W. Siemiński, Przestrzeń nowej demokracji, „Arche” 1997, nr 15, s. 17.

B. Rothimel, Pomiędzy naturą i kulturą. Genius Loci i wartości krajobrazowe w projektach konkur-

17

A . Jadach-Sepioło, Czy Genius Loci to dobro publiczne?, „Arche” 2013, s. 42.

13

14

su studialnego na opracowanie koncepcji urbanistyczno-krajobrazowej zagospodarowania skweru
im. Jana Pawła II w Józefowie wraz ze studialną koncepcją urbanistyczną otoczenia skweru, [w:]
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•• psychologiczne,
•• emocjonalne,
•• ideowe,
•• uniwersalne,
•• narodowe,
•• grupowe,
•• tożsamości,
•• zbiorowej identyfikacji,
•• wspólnoty,
•• pustki i samotności,
•• odczucia harmonii całości,
•• polityczne,
•• wielokulturowości i
wielowyznaniowości,
•• Genius Loci,
•• elementów współczesnych,
•• autentyczności,
•• integralności,
•• interakcji społecznych.
PODSUMOWANIE
Wśród wielu czynników, które mają wpływ
na kształtowanie przestrzeni, należy
wyróżnić przyjęty układ wartości, który
decyduje o strategii wyborów. Wzrost
świadomości wymusza konieczność dynamicznego opisu, analizy wartości potencjalnych oraz roli społecznych. W celu
opracowania ogólnego systemu wartościowania przestrzeni należy przeprowadzić
szczegółową analizę i identyfikację wartości. Ważne jest możliwie szerokie rozpoznanie repertuaru wartości. Na etapie
rozpoznania nie powinno się hierarchizować wartości i w związku z tym pomijać
te uznaniowo mniej ważne. System wydawania ocen powinien wymagać porównania opisywanej przestrzeni z innymi
tego samego rodzaju. Konieczna jest
właściwa klasyfikacja przestrzeni.
Zagadnienie systemu wartości i kwestii

wartościowania przestrzeni jest bardzo
złożone i wymaga pogłębionych studiów
zarówno nad samą istotą rzeczy, jak i zaszłościami historycznymi, uwarunkowaniami kulturowymi, a także zmieniającym
się społeczeństwem oraz jego aktualnymi
i przyszłymi potrzebami. Widoczny jest
brak wypracowanych jednoznacznych procedur, począwszy od analiz i opisywania
obiektów, przez intuicyjne, niejasne i niedostosowane do nowych wymogów wartościowanie, skończywszy na wszechobecnej intuicyjności i subiektywności ocen.
Mankamentem różnych podejmowanych względem przestrzeni decyzji jest
brak choćby podstawowego schematu
narzucającego porządek i kolejność analizowania poszczególnych wartości. Częste
jest opisywanie istniejących wartości, a pomijanie nieistniejących (np. utraconych).
Niekiedy nadmierne skupianie się na opisie wartości pierwszoplanowych warunkuje pomijanie uznaniowo pobocznych.
Wartościowanie przestrzeni oraz identyfikacja pełnego repertuaru wartości
aktualnych, historycznych i potencjalnych
jako narzędzie przeddecyzyjne jest zadaniem wymagającym szerokiego zakresu
wiedzy i umiejętności. Dopiero możliwie
pełne rozpoznanie sytuacji oraz umiejętne określenie zakresu patrzenia na
przedmiot projektowania warunkuje
maksymalizację prawdopodobieństwa
podjęcia pozytywnej decyzji dotyczącej
kierunku rozwoju danej przestrzeni.
Niezależnie od identyfikacji wartości
przestrzennych i ich wartościowania
największą szkodą dla ładu przestrzennego jest uznaniowość oraz system
oparty na wartościach finansowej i ekonomicznej jako wartościach nadrzędnych.
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ABSTRACT
Identification of Genius Loci as a step towards
the beauty of landscape
Identification of the values and the issue of hierarchy of values are important
elements in making decisions about the direction of spatial development. Developing
a space evaluation model may prove to be helpful in planning and designing at
various levels of detailed studies. It can be used as a universal tool.
Among the many factors that have an impact on spatial development, an evaluable system determines the strategic choices. The increased awareness makes it
necessary to provide a dynamic value description for objects and to prepare an
analysis of the potential values and the role of an object in society. To develop
a general spatial evaluation system it is important to undertake a detailed analysis
and an identification of the values. It is important to recognize all possible values:
without prioritizing them or leaving out those arbitrarily less important ones. The
system of issuing ratings should require a comparison with description of other
objects of the same kind. It is necessary to make a correct classification of objects.
Moreover, multi-scale assessments are needed. Ratings should be adapted to the
specifics of class and level of details for the criteria, depending on experience and
the needs deriving from the properties of the class.
The method indicates spatial units based on selected features and compares
them in order to define and value the place’s character. The value and immaterial
problem identification is an important step towards development. The method can
be used to plan, arrange, create and revitalize space successfully.
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Marta Jaskulska*

Prawo a praktyka społeczna.
O społecznych
uwarunkowaniach
postrzegania i przestrzegania
regulacji z zakresu estetyzacji
przestrzeni publicznej

Obecnie obserwować możemy w Polsce narodziny
ruchów miejskich, rośnie też świadomość znaczenia
jakości przestrzeni miejskiej dla dobrostanu obywateli,
a także potrzeba współdecydowania o przyszłości miast¹.
Ważnym elementem są debaty dotyczące estetyki, przede
wszystkim lokalizacji reklam, pojawiają się również głosy
dotyczące nieskuteczności polskiego prawa² i propozycje
wprowadzenia bardziej restrykcyjnych regulacji. Warto
się jednak wcześniej zastanowić, czy proponowane

1

i uporządkowane szyldy na lubelskiej ulicy Krakowskie Przedmieście (zob. M. Domagała, Miasto
kontra szyldy. Wojna trwa już prawie wiek, http://lublin.gazeta.pl/lublin/1, 48724 ,15742118.html,
dostęp dnia 22.09.2014). O wyzwaniach związanych z funkcjonowaniem wizualnej strefy miasta
(tzw. szaty informacyjnej) już w latach 70. XX w. pisał polski socjolog Aleksander Wallis
(zob. A. Wallis, Informacja i gwar, Warszawa 1979).
Kwestie związane z estetyką miasta odnaleźć można w kilkunastu aktach prawa
na poziomie zarówno prawa lokalnego, jak i krajowego. Podstawowe zasady zagospodarowania przestrzeni, wyglądu i funkcji budynków regulują przede wszystkim miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego opracowywane na podstawie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym a także Prawa budowlanego. O wyglądzie przestrzeni
decyduje nie tylko wygląd budynków, ale także zachowania użytkowników – tutaj wskazać
należy przede wszystkim Kodeks wykroczeń regulujący kwestie związane m.in. z graffiti
i śmieciami oraz Prawo o ruchu drogowym, gdzie znaleźć można przepisy dotyczące
parko-wania pojazdów. Poszczególne miasta wprowadzają także uchwały czy zarządzenia
dotyczące sposobu lokalizacji reklam czy kolorystyki. W Gdańsku są to dwa zarządzenia:
Zarządzenie Nr 103/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie
określenia zasad i procedur zagospodarowania przestrzeni publicznej w zakresie obiektów
małej architektury, nawierzchni, kiosków, obiektów drobnego handlu, usług i gastronomii,
obiektów o charakterze kulturalnym i sportowym, ogrodzeń oraz kolorystyki fasad i budowli
2

* dr Marta Jaskulska – socjolożka, w latach 2008 –2014 projektant w Biurze
Rozwoju Gdańska (jednostce organizacyjnej miasta Gdańska odpowiedzialnej
za planowanie przestrzenne), obecnie współwłaścicielka pracowni badań
i konsultacji społecznych Socjoteka s.c.

Problem uporządkowania przestrzeni, szczególnie reklam, nie jest w Polsce nowy. W latach

20. XX w. próbę taką podjął magistrat w Lublinie, wprowadzając obowiązek uzyskania zezwolenia na powieszenie szyldu. Zdjęcia Stefana Kiełszni z 1934 r. dokumentują efekty tych działań
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nowe regulacje będą stosowane przez samych użytkowników przestrzeni, czy też staną się kolejnym
martwym przepisem.
Kwestie związane z poprawą estetyki miejskiej wykroczyły już poza dyskurs naukowy³, obecnie w debacie
tej biorą udział także dziennikarze⁴, firmy zajmujące
się reklamą zewnętrzną⁵, organizacje pozarządowe⁶,
swoje propozycje przedstawia Prezydent Rzeczpospolitej

Polskiej⁷. Jednak czy ta burzliwa debata znajduje swoje
odzwierciedlenie w działaniach przeciętnego mieszkańca
polskiego miasta?
Artykuł ten jest próbą autorskiej odpowiedzi na pytanie
o przyczyny nieskuteczności regulacji z zakresu estetyki
przestrzeni, przedstawieniem hipotez wyjaśniających
zjawisko ich nieprzestrzegania (przedmiotem analiz nie
jest treść tych regulacji)⁸. Punktem wyjścia jest diagnoza

inżynierskich, obowiązujące na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu
nieruchomości oraz nieruchomościach Skarbu Państwa położonych na terenie miasta
Gdańska oraz Zarządzenie Nr 104 /13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 stycznia 2013 r.
w sprawie określenia zasad lokalizacji nośników reklamy oraz informacji wizualnej w przestrzeni miejskiej, obowiązujące na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu
nieruchomości, nieruchomościach Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Gdańska,
nieruchomościach jednostek organizacyjnych miasta Gdańska i spółek miejskich, których
większościowym, bądź wyłącznym właścicielem jest Gmina Miasta Gdańska oraz w pasach
drogowych. W Warszawie funkcjonuje Zarządzenie nr 961/2007 Prezydenta Miasta Stołecznego
Warszawy z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych wskazań
umieszczania reklam i informacji wizualnej w Warszawie na nieruchomościach i innych
obiektach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy. W Krakowie sposobem
na uporządkowanie reprezentacyjnych przestrzeni Starego Miasta okazało się utworzenie
parku kulturowego (Uchwała Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopa-da 2010 r.
w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto).
Szczegółowe wytyczne dotyczące reklam zawarte są także w następujących aktach: Ustawa
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Ustawa
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca
1997 r., Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Ustawa
z dnia 23 stycznia 2008 r. Prawo ochrony środowiska, Ustawa z dnia 26 października 1982 r.

podsumować może teoria ładu przestrzennego. Na ład przestrzenny składają się ład
urbanistyczno-architektoniczny, ład funkcjonalny, estetyczny, psychospołeczny i ekologiczny.
Ład urbanistyczno-architektoniczny to kompozycja miasta i osiedla, jej cechy to czytelność,
uporządkowanie, wielkość, typ zabudowy, obecność małej architektury. Ład funkcjonalny
obejmuje stopień nasycenia infrastrukturą społeczną oraz jej funkcjonowanie. Ład estetyczny można opisać za pomocą takich kategorii jak uroda miejsca, jego czystość, styl, a także
obecność lub brak szaty informacyjnej. Elementami ładu psychospołecznego są poczucie
bycia u siebie lub wyobcowania, poczucie bezpieczeństwa, stosunki sąsiedzkie oraz podział
miejskich dzielnic na dobre i złe. Ład ekologiczny to między innymi takie zagadnienia jak
nasłonecznienie, zieleń, zanieczyszczenie hałasem, obecność uciążliwych zakładów
(B. Jałowiecki, M.S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2002).

Dążenie do zmian, naprawy stanu istniejącego wyraźnie rysuje się zarówno w przypadku
teorii architektury, jak i socjologii miasta. Publikacje ważne dla teorii architektury pojawiały się
zwykle w okresach przełomu, tak jak dzieło Witruwiusza O architekturze ksiąg dziesięć, którego
celem było przywrócenie sztuce budowania dawnej świetności (M. Tobolczyk, Narodziny
architektury, Warszawa 2000). Z kolei początki socjologii miasta wiążą się z działalnością
tzw. szkoły chicagowskiej, której działania dotyczyły badań i rozwiązywania problemów
społecznych (K . Czekaj, Socjologia Szkoły Chicagowskiej i jej recepcja w Polsce, Katowice 2007).
Obecne, interdyscyplinarne spojrzenie na funkcjonowanie miasta i jego mieszkańców
3

Por. E. Dymna, M. Rutkiewicz, Polski outdoor. Reklama w przestrzeni publicznej, Warszawa
2009; P. Szarzyński, Wrzask w przestrzeni. Dlaczego w Polsce jest tak brzydko?, Warszawa 2012;
F. Springer, Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni, Wołowiec 2013.
4

W debacie nad regulacjami reklamy w ramach tzw. ustawy krajobrazowej swoje
stanowisko przedstawili m.in.: Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej, Stowarzyszenie
Komunikacji Marketingowej SAR , Stowarzyszenie Agencji Reklamowej, podnosząc przede
wszystkim argumenty natury ekonomicznej: spodziewane wysokie koszty gospodarcze
związane z zakazem lokalizacji reklam oraz dotychczasowe wysokie inwestycje poniesione
przez firmy reklamowe i właścicieli działek, na których stoją reklamy.

5

Działania organizacji pozarządowych i mieszkańców nie ograniczają się tylko do udziału
w konferencjach i debatach czy wpisów w Internecie. Stowarzyszenie Miasto Moje a w Nim
rozpoczęło akcję „Wysoka Izbo – posprzątaj reklamy!”, której celem jest skłonienie posłów
i posłanki Sejmu RP do efektywniejszej pracy nad przepisami porządkującymi polską
przestrzeń publiczną, a przede wszystkim do uchwalenia tzw. ustawy krajobrazowej.
W ramach tej akcji można podpisać się pod petycją i wysłać do swoich reprezentantów
w Sejmie pocztówkę przedstawiającą polskie krajobrazy oszpecone przez reklamy.
Stowarzyszenie prowadzi też monitoring prac Sejmu RP w pracach nad ustawą krajobrazową
(www.wysokaizbo.pl). Aktywnymi uczestnikami debat, a także inicjatorami działań na rzecz
poprawy estetyki przestrzeni miejskiej są także stowarzyszenia z innych miast, np. Forum
Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, Ulepsz Poznań czy Stowarzyszenie Estetycznegoi Nowoczesnego Szczecina. Pojawiają się także takie inicjatywy jak Miejska Partyzantka Antyreklamowa,
której celem jest usuwanie nielegalnych reklam, banerów i tablic, a informacje o niektórych
działaniach znaleźć można na stronie: www.facebook.com/nielegalnereklamyprecz.

6
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postaw wobec takich regulacji. Podstawą przedstawionych
hipotez są obserwacje przestrzeni miejskiej w Gdańsku
oraz badania społeczne: własne, prowadzone w Gdańsku
w latach 2012–2014⁹, oraz raporty z badań CBOS¹⁰ i Millward
Brown SMG/KRC¹¹.

Prezydencki projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem
narzędzi ochrony krajobrazu z 21 maja 2013 r.; raport Przestrzeń życia Polaków, red. J. Sepioł,
Warszawa 2014.
8 W artykule przez regulacje z zakresu estetyki przestrzeni miejskiej autorka rozumie przede
wszystkim te związane z możliwością lokalizowania reklam oraz te dotyczące kolorystyki
elewacji, dachów i ogrodzeń, a także kształtu dachów i ogrodzeń. W mniejszym stopniu
te dotyczące parkowania pojazdów, zaśmiecania przestrzeni czy graffiti.
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CODZIENNE PRAKTYKI
Codzienne funkcjonowanie w mieście zmusza do nieustanego kontaktu z otaczającą przestrzenią, dla większości ludzi oznacza to także zainteresowanie
wyglądem miejscowości, w której mieszkają. Porównując opinie przeciętnego Polaka
i gdańszczanina, wydaje się, że mieszkańcy Gdańska w większym stopniu interesują
się wyglądem otaczającej przestrzeni (97% w 2012 r., 96% w 2014 r. – por. ryc. 1).
Ta różnica wynikać może z celowego doboru próby w przypadku badań gdańskich
– respondentami byli przedstawiciele rad dzielnic i osiedli, którzy z racji pełnionej
funkcji w większym stopniu interesują się otoczeniem.

7

9 W roku 2012 przeprowadzona została ankieta internetowa skierowana do gdańskich
przedstawicieli rad dzielnic i osiedli. Wzięło w niej udział 131 respondentów. Badanie w 2013
r. przeprowadzone zostało we współpracy z Katedrą Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu
Gdańskiego i prowadzone było metodą wywiadu w wybranych przestrzeniach publicznych
Gdańska. Wzięło w nim udział 900 losowo dobranych osób przebywających w tych przestrzeniach. Badanie w 2014 r. ponownie realizowane było za pomocą ankiety internetowej, wzięło
w niej udział 73 respondentów mieszkających w Gdańsku. W badaniach realizowanych w 2012
i 2014 r. powtórzono niektóre z pytań wykorzystywanych w badaniach realizowanych przez
pracownie badawcze CBOS i Millward Brown SMG /KRC, aby porównać odpowiedzi gdańszczan
z odpowiedziami przeciętnego mieszkańca Polski, a także innych dużych miast
(w tym wypadku Warszawy i Krakowa).
10

Badania realizowane na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej.

Badanie przeprowadzone zostało w 2008 r. na zlecenie Izby Gospodarczej Reklamy
Zewnętrznej metodą wywiadu kwestionariuszowego wśród osób w wieku 15 – 65 lat.
W Warszawie przeprowadzono badania na próbie 630 osób, w Krakowie 480 osób.

11

Wykres 1. Zainteresowanie wyglądem zamieszkiwanej miejscowości
(źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań – Gdańsk 2012
i 2014 oraz raportu z badań CBOS, Polacy o architekturze, Warszawa 2010 –Polska 2003,
2005 i 2010)

Zainteresowanie wyglądem otoczenia przekłada się na postrzeganie jego zalet
i wad. Gdańskie badania przeprowadzone w 2012 r. wskazują, że największymi
bolączkami trapiącymi przestrzenie publiczne miasta są śmieci, nielegalne
parkingi, a także różnego typu bazgroły i napisy na ścianach. Spacerując po polskich miastach, nie tylko po Gdańsku, trudno się z tymi opiniami nie zgodzić.
Jednak czy zaostrzenie przepisów może aktualnie w tej kwestii coś zmienić?
Wskazane powyżej problemy mają obecnie odpowiednie regulacje. Zasady
parkowania pojazdów reguluje prawo o ruchu drogowym i odpowiednie
oznakowanie. Odpowiednie przepisy i związane z ich nieprzestrzeganiem sankcje
znaleźć można także w odniesieniu do zaśmiecania przestrzeni i niszczenia
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elewacji oraz innych elementów miejskiej infrastruktury. Jednak nie są one
przestrzegane. Czy można znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje?
I czy wprowadzanie kolejnych regulacji, w tym dotyczących lokalizacji reklam,
ma szanse na powodzenie?

Wykres 2 . Najważniejsze problemy przestrzeni publicznych i półpublicznych
(źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań)
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POSTAWY ESTETYCZNE
Debaty dotyczące estetyki przestrzeni publicznej (i płynące z nich postulaty wprowadzania nowych regulacji) wymagają odniesienia się do jakiegoś wzorca piękna.
Zmuszają do poszukiwania wspólnych przekonań dotyczących tego, co jest ładne
i co się podoba, oraz tego, co jest brzydkie i co jako takie z przestrzeni publicznej
powinno zostać wykluczone. Jednak czy współcześnie możemy wskazać na istnienie kanonu piękna, czy kategoriami jego oceny wciąż są proporcja, harmonia,
umiar i użyteczność?
Aby sprawdzić, czy obecnie istnieje powszechna zgoda co do elementów, które
szpecą lub upiększają przestrzeń, w trakcie badań realizowanych w Gdańsku
w 2012 r. respondentów poproszono o wskazanie, które spośród przedstawionych
dwóch zdjęć podoba się, a które nie. Fotografie przedstawiały miejsca w Gdańsku
o podobnym charakterze i funkcji, jednak o zróżnicowanych walorach estetycznych.
Badano takie elementy przestrzeni miejskiej jak: elewacje budynków, ogrodzenia
i reklamy. Przedstawione na zdjęciach budynki, płoty i nośniki reklamowe różniły
się m.in. formą, sposobem rozmieszczenia i nasyceniem kolorami.
W wielu przypadkach respondenci zasadniczo byli zgodni w swoich ocenach.
Przykładowo uporządkowane, stonowane kolorystycznie banery reklamowe
umieszczone na płocie wzdłuż Muzeum Narodowego przy ulicy Toruńskiej (zdjęcie po
lewej stronie ilustracji 2) podobały się respondentom bardziej niż zróżnicowane
pod względem formy, chaotycznie rozwieszone banery na płotach wzdłuż Traktu
św. Wojciecha, który jest ulicą wjazdową do Gdańska (zdjęcie po prawej stronie
ilustracji 2). Wskazania respondentów wynosiły odpowiednio 88,5% i 11,5%.

Ilustracja 1. Najważniejsze problemy przestrzeni publicznych i półpublicznych
(źródło: archiwum BRG¹²)
Ilustracja 2 . Reklamy umieszczone na ogrodzeniach wzdłuż ul. Toruńskiej i Traktu
św. Wojciecha w Gdańsku
(źródło: archiwum BRG)
12

Biuro Rozwoju Gdańska.
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Rozbieżności pojawiały się w ocenie kolorystyki elewacji. Budynek po lewej
stronie ilustracji 3 podobał się 47,7% respondentów, natomiast po prawej – 52,3%.
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Niejednorodne są także opinie na temat reklam w przestrzeni miejskiej, chociaż
zdecydowana większość gdańszczan twierdzi, że jest ich za dużo¹³. Mimo tego
w 2012 r. reklamy pojawiające się w Gdańsku podobały się 21,5% respondentów,
a w 2014 r. 14,0%.
Opinia o reklamach zmienia się w zależności od czasu, ale także miejsca.
Przedstawione na wykresie 3 wyniki badań w Krakowie i Warszawie pochodzą
z 2008 r. Zakładać można, że dzisiaj wyniki te prezentowałby się inaczej.

Ilustracja 3 . Elewacje budynków mieszkalnych w Gdańsku
(źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdański
Zarząd Nieruchomości Komunalnych)

Wiele emocji i dyskusji budzą nowe elewacje na wielkopłytowych osiedlach,
które pojawiają się zazwyczaj jako element termoizolacji budynków. Dlatego też
w 2012 r. gdańskich respondentów poproszono o wskazanie, która elewacja jest
ich zdaniem ładniejsza – gładka czy ta, na której pojawiły się wzory. Stonowana
elewacja bloku z wielkiej płyty podobała się 40% respondentów, z kolei ta ozdobiona
wielkimi kwiatami uzyskała poparcie 60% osób badanych.

Wykres 3 . Ocena reklam zlokalizowanych na terenie miasta
(źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań oraz badania
Millward Brown SMG /KRC)

Pojawia się więc pytanie o podstawy, przesłanki regulacji z zakresu estetyki
przestrzeni publicznych. Czy w związku z tak zróżnicowanymi poglądami na temat
tego, co się podoba, a co nie, odniesieniem dla przepisów prawa może być płynne
i nieostre pojęcie piękna? Można raczej stwierdzić, że opinie dotyczące oceny
estetycznej poszczególnych elementów miasta są zbyt subiektywne, aby stały się
podstawą prawnego konsensusu. Są one jedną z przyczyn panującego w polskich
miastach chaosu urbanistycznego.
Ilustracja 4 . Elewacje na jednym z gdańskich osiedli
(źródło: strona internetowa Spółdzielni Mieszkaniowej Rozstaje w Gdańsku,
www.rozstaje.eu)

W 2012 r. reklam w Gdańsku było zbyt dużo w opinii 83% respondentów, w 2013 r. 50% ,
w 2014 r. 91% osób badanych (źródło: badania własne).
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SPOŁECZNE POPARCIE DLA REGULACJI Z ZAKRESU ESTETYKI PRZESTRZENI
Część kwestii związanych z estetyką przestrzeni publicznych reguluje prawo,
część dobry obyczaj i subiektywny gust. W kolejnej części artykułu przedstawione
zostaną opinie wobec regulacji, które mogą zostać wpisane do miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, a więc związanych ze sposobem
zagospodarowania działki (także prywatnej), lokalizacją reklam, kolorystyką
i kształtem dachów, ogrodzeń oraz kolorystyką elewacji budynków.
CBOS w ramach prowadzonych badań kilkakrotnie zadał Polakom następujące
pytanie: Załóżmy, że mieszka Pan(i) na osiedlu domów jednorodzinnych, które zostało
zbudowane w jednolitym stylu. Wszystkie budynki mieszkalne są do siebie podobne,
a budynki użyteczności publicznej, takie jak urzędy czy sklepy, wkomponowane
są w istniejący w miejsco-wości styl zabudowy. Tymczasem właściciel sąsiadującej
z Panem(ią) działki postanawia wybudować dom, który będzie całkowicie różny
od pozostałych budynków
Czy w związku z tak zróżnicowanymi w okolicy. Które z przedstawionych rozwiązań wydaje
poglądami na temat tego, co się się Panu(i) najbardziej
podoba, a co nie, odniesieniem odpowiednie w zaistniałej
sytuacji¹⁴? Pytanie to zosdla przepisów prawa może być tało powtórzone w bapłynne i nieostre pojęcie piękna? daniach realizowanych
w Gdańsku w 2012 i 2014 r.
W przypadku badań ogólnopolskich zauważyć można dwie przeciwstawne opinie
popierane przez zbliżoną liczbę respondentów. Jedna trzecia z nich popiera
funkcjonowanie przepisów regulujących charakter zabudowy, tyle samo badanych
uważa, że to właściciel ma pełne prawo do decydowania o zagospodarowaniu
swojej działki. W przypadku Gdańska widoczne jest wyższe poparcie dla regulacji
prawnych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzeni (64% w 2012 r. i 56%
w 2014 r.), jednak wciąż ponad jedna trzecia badanych ma inne zdanie.
W gdańskich sondażach zadano także pytania badające stopień poparcia dla
bardziej szczegółowych regulacji w planach miejscowych dotyczących kwestii
estetyki przestrzeni. Poparcie powyżej 50% badanych zyskały jedynie propozycje
przepisów dotyczących lokalizowania reklam (54,7% w 2012 i 63,8% w 2014 r.).
Zdecydowanie rzadziej popierane są regulacje dotyczące kolorystyki elewacji czy
koloru i kształtu ogrodzeń. Jednak w ciągu dwóch lat dzielących badania zauważyć
można wzrost przyzwolenia na wprowadzanie zasad wpływających na wygląd
miejskiej przestrzeni, także na terenach prywatnych (por. wykres 5).

14

CBOS , Polacy o architekturze, Warszawa 2010, s. 10.
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Wykres 4 . Opinie dotyczące charakteru zabudowy
(źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań CBOS – Polacy
o architekturze, Warszawa 2010)
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o dwie trzecie niższy niż wobec rodziny (por. wykres 6). Jedynymi wiarygodnymi
partnerami są przedstawiciele własnej rodziny. To oni, nie prawo, postrzegani
są jako gwarancja bezpieczeństwa. Jakakolwiek ingerencja w strefę prywatną,
także we własny dom i działkę, postrzegana być może jako próba ataku na prawa
obywatelskie, w szczególności na wysoko cenione prawo własności.

Wykres 5 . Opinie wobec propozycji regulacji z zakresu estetyki przestrzeni miejskiej
(źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań)

Jakie mogą być przyczyny takiego stanu rzeczy? Dlaczego w przytoczonych
badaniach widoczny jest opór przed regulowaniem estetyki przestrzeni? Można
przedstawić tutaj kilka hipotez.
Pierwszą przyczyną może być przekonanie o nienaruszalności własności
prywatnej i nieograniczonej możliwości czerpania z niej zysków. Następnym
powodem mogą być postawy sprzeciwu wobec prób wprowadzania jakichkolwiek
zmian, opisywane często za pomocą angielskich akronimów: NIMBY (Not In My
Backyard – nie na moim podwórku), LULU (Locally Unwanted Land Use – lokalnie
nieakceptowalny sposób zagospodarowania przestrzeni), CAVE (Citizens Against
Virtually Everything – obywatele przeciwko prawie wszystkiemu), BANANA (Build
Absolutely Nothing Anywhere Near Anything – nie budować niczego nigdzie blisko
czegokolwiek).
Kolejną kwestią może być niski kapitał społeczny objawiający się brakiem
zaangażowania w sprawy społeczne i niskim zaufaniem wobec innych. Badania
przeprowadzone w 2013 r. sygnalizują, że trzy czwarte Polaków (73%) wskazuje
na istnienie w Polsce konfliktów społecznych¹⁵. Jedynie jedna trzecia Polaków
angażuje się w pracę w organizacjach społecznych (32% w 2012 r., w 1998 r. było
to 23%)¹⁶. Polacy ufają przede wszystkim swojej najbliższej rodzinie. O jedną trzecią
mniej niż rodzinie ufają sąsiadom, z kolei poziom zaufania do nieznajomych jest

Wykres 6 . Poczucie zaufania¹⁷ wobec najbliższej rodziny¹⁸, sąsiadów i nieznajomych
(źródło: CBOS , Zaufanie w relacjach międzyludzkich, Warszawa 2014 , s. 3 , 6)

Inną przyczyną może być brak poczucia wpływu na sprawy swojego kraju, a także
miasta czy gminy. W ciągu ostatnich 20 lat poczucie sprawczości polskich
obywateli rośnie, wyższe jest w przypadku spraw lokalnych niż krajowych, jednak
tylko dwukrotnie osiągnęło wartość powyżej 50% (por. wykres 7). Łączy się to
z przekonaniem o złej pracy władz państwowych. W kwietniu 2014 r. jako dobrą
pracę Sejmu RP określiło 20% badanych, Senatu RP 22% , a Prezydenta RP 67%¹⁹.
15

CBOS, Polskie konflikty A.D. 2013, Warszawa 2013, s. 1.

16

CBOS, Aktywność społeczna w organizacjach obywatelskich, Warszawa 2012, s. 4.

17

Suma odpowiedzi: „zdecydowanie mam zaufanie” i „raczej mam zaufanie”.

18

Najbliższa rodzina zdefiniowana jako: rodzice, dzieci, mąż/żona.

19

CBOS, Oceny instytucji publicznych, Warszawa 2014, s. 1–3.
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Wykres 7. Poczucie wpływu na sprawy państwa oraz miasta, gminy w %
(źródło: CBOS , Poczucie wpływu na sprawy publiczne, Warszawa 2013 , s. 2–3)
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Ponadto Polacy nie są zadowoleni z funkcjonowania ustroju demokratycznego.
W prowadzonym od czternastu lat badaniu CBOS odsetek osób, które twierdzą,
że są zadowolone ze sposobu funkcjonowania demokracji w Polsce, nigdy nie
przekroczył 50% (por. wykres 8).
Tak więc przyczyną nieprzestrzegania przepisów prawa może być przekonanie,
że są one stanowione poza potrzebami i przekonaniami obywateli przez
instytucje, które nie są kompetentne, i w ramach ustroju, z którego mieszkańcy
nie są zadowoleni. Może być to także wynik biurokratyzacji i profesjonalizacji
sfery publicznej, które prowadzą do oderwania się procesu podejmowania
decyzji od społecznych preferencji²¹. Nieprzestrzeganie prawa może być z drugiej
strony wynikiem nadmiernej prywatyzacji strefy publicznej – komercjalizacji
i podporządkowania realizacji prywatnych interesów.
Inną przyczyną może być sprzeciw wobec paternalistycznego stosunku
specjalistów (prawodawców, architektów, urbanistów, miejskich aktywistów)
do przeciętnych mieszkańców i ich sposobu urządzania własnej przestrzeni, braku
dialogu i chęci poznania potrzeb i preferencji mieszkańców. Odwołać się tu można
do teorii Stanisława Ossowskiego²², który wskazał na istnienie dwóch koncepcji
wartości w estetyce: wartości estetycznych i artystycznych: „Wartości przypisywane
przedmiotom za ich piękno są demokratyczne: każdy ma prawo o nich wyrokować.
Wartości przypisywane ze względu na artyzm mają charakter arystokratyczny:
decydują o nich znawcy”²³. W takim układzie znawcy – specjaliści – narzucają
mieszkańcom swój sposób postrzegania i waloryzowania przestrzeni, spychając
ich na margines dobrego gustu i stylu. Pomysły na poprawę przestrzeni to zmiany
w ustawodawstwie, przestrzeganie zasad kompozycji urbanistycznej, edukacja
estetyczna²⁴ – we wszystkich tych przykładach mieszkaniec jest biernym odbiorcą
lub przedmiotem, który trzeba ukształtować zgodnie z wcześniej przyjętym
i uznanym za właściwy wzorem wrażliwości estetycznej. Niekiedy można odnieść
wrażenie, że budynki i przestrzeń funkcjonują same z siebie: „(...) podkreślić należy,
że wymienione powyższe regulacje prawne kształtują wygląd budynków w sposób
zgodny z kontekstem historycznym, z wartościami kulturowymi oraz z otaczającą
20 W przypadku występowania kilku badań w jednym roku podano najwyższy odsetek osób
zadowolonych z funkcjonowania demokracji w Polsce.

K . Gadowska, J. Winczarek, Strefa publiczna – funkcje, dysfunkcje, normy oficjalne i nieoficjalne,
„Studia Socjologiczne” 2013, nr 1, s. 5 –18.

21

Wykres 8 . Zadowolenie z funkcjonowania demokracji w Polsce w %²⁰
(źródło: CBOS , Opinie o demokracji, Warszawa 2014 , s. 8)

22

S. Ossowski, Piękno i twórczość , [w:] idem, Wybór pism estetycznych, Kraków 2004 , s. 89 –102.

23

Ibidem, s. 94–95.

M. Porębska, O potrzebie piękna w przestrzeni publicznej miasta, „Czasopismo Techniczne.
Architektura” 2010, z. 6, s. 155 –163.

24

25

S. Zwolak, Wpływ regulacji na wygląd budynków, „Ius et administrato” 2014 , nr 1, s. 76.
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przestrzenią”²⁵. Pomija się strefę codziennego urbanizmu, praktyk estetycznych
mieszkańców, których celem może być nie tylko zysk ekonomiczny, ale także
oswajanie przestrzeni²⁶. Także w opracowaniach ważnych dla tworzenia polityk
publicznych związanych z przestrzenią miejską brakuje perspektywy przeciętnego mieszkańca miasta.
Pomija się strefę codziennego Takim przykładem może
być rapor t Przestrzeń
urbanizmu, praktyk estetycznych
życia Polaków²⁷. Wśród
mieszkańców, których celem może jego autorów znajdują
się architekci, urbaniści,
być nie tylko zysk ekonomiczny, ale
geografowie, prawnicy,
także oswajanie przestrzeni historycy, antropolog i filozof, brakuje jednak socjologów (lub psychologów społecznych), a więc przedstawicieli nauki, u podstaw
której leżą badania związane z poprawą warunków życia w mieście.
Szukając wyjaśnienia nieprzestrzegania prawa, szczególnie w kontekście
interpretacji opisanej powyżej, można odwołać się także do interpretacji teorii
Niklasa Luhmanna dokonanej przez Michała Kaczmarczyka²⁸, wedle której
specyficznym rodzajem łamania prawa jest nieposłuszeństwo obywatelskie
( jawne, pozbawione przemocy i chęci egoistycznego korzystania z dobra
wspólnego), będące sygnałem niedoskonałości systemu prawnego, wskazaniem
miejsc, które wymagają korekt. Tak rozumiane nieposłuszeństwo obywatelskie
jest działaniem na rzecz wzmocnienia demokracji. Podstawą jest tutaj odwołanie
się do idei dialogu i ujęcia prawa jako społecznej struktury oczekiwań.
Opór wobec przestrzegania regulacji z zakresu estetyki przestrzeni może być
także pokłosiem zjawiska zwanego próżnią socjologiczną, opisanego przez Stefana
Nowaka w 1979 r.²⁹ W społeczeństwie polskim życie społeczne koncentruje
się na dwóch przeciwstawnych poziomach – makro i mikro. Z jednej strony jest
to wspólnota narodowa, z drugiej rodzina. Nie wykształciła się mezostruktura,

wspólnota lokalna czy społeczeństwo obywatelskie – obszar działań i inicjatyw
obywatelskich, stowarzyszeń i ruchów społecznych. Można się zastanawiać,
na ile jest to wynik lat zaborów czy systemu komunistycznego, kiedy
to opór wobec przepisów państwowych postrzegany był jako obywatelska
cnota. Jednak do dziś widoczny jest, także w przestrzeni, podział na silnie
chronioną strefę prywatną i strefę publiczną, uznawaną za niczyją, gdzie
widoczne jest społeczne przyzwolenie na zachowania niezgodne z przepisami.
W opinii autorki ten podział (wraz z przedmiotowym traktowaniem mieszkańców)
wydaje się kluczowy dla powszechnego przyzwolenia na nieprzestrzeganie prawa
dotyczącego estetyki przestrzeni publicznej. Brakuje wciąż świadomości łączącej
własność gminną czy państwową z dobrem wspólnym. A to właśnie ta strefa
niczyja jest w rzeczywistości przestrzenią wspólną, która powinna znajdować
się pod szczególną kontrolą i pieczą społeczności lokalnej, odpowiedzialnej za jej
funkcjonowanie i współdecydującej o niej.

26 Zob. M. Krajewski, Niewidzialne miasto – uspołeczniająca moc fotografii, [w:] Niewidzialne
miasto, red. M. Krajewski, Warszawa 2012 , s. 9 –24.

Przykładowo odsetek takich uwag wynosił w 2012 r. 22% (M. Jaskulska, Przewodnik po partycypacji
społecznej w panowaniu przestrzennym. Raport z realizacji 2012, Biuro Rozwoju Gdańska, Gdańsk
2013, maszynopis, s. 4).
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Przestrzeń życia Polaków, op. cit.

M. Kaczmarczyk, Nieposłuszeństwo obywatelskie a demokracja, „Studia Socjologiczne” 2013,
nr 1, s. 21– 40.
28

29

S. Nowak, System wartości społeczeństwa polskiego, „Studia Socjologiczne” 1979, nr 4, s. 155 –173.

Analiza przyczyn nieuwzględniania uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przygotowywanych w Gdańsku wskazuje, że często jest to bezprzedmiotowość uwagi,
tzn. zapisy proponowane przez osobę składającą uwagę już zostały w projekcie planu zapisane.
30

MOŻLIWE KIERUNKI DZIAŁAŃ
Czy dla podniesienia jakości przestrzeni publicznej wystarczającym działaniem jest
zaostrzanie przepisów prawa i możliwości ich egzekucji? Zdaniem autorki działania
takie nie przyniosą oczekiwanego skutku. Obecnie funkcjonuje już wiele zapisów,
od ustaw przez akty prawa lokalnego do zarządzeń prezydentów (burmistrzów,
wójtów) czy uchwał rad gminnych. Oferują one szeroką gamę regulacji, których
stosowanie już teraz pozwala na tworzenie przestrzeni publicznych o wysokim
standardzie. O ich nieprzestrzeganiu decydować mogą nie tylko niewiedza,
hermetyczny język prawa³⁰ (co sprawia, że osoby mające świadomość istnienia
tych regulacji nie zawsze są w stanie właściwie je odczytać i zinterpretować),
zróżnicowane gusty estetyczne czy przekonanie o nienaruszalności własności,
często nazywane świętym prawem własności, utożsamiane z nieograniczoną
władzą właściciela nad posiadanym dobrem, także przestrzenią³¹. Autorka,
na podstawie prowadzonych badań i doświadczeń płynących z prowadzonych

W opinii Polaków ochrona własności prywatnej jest jednym z najważniejszych zadań państwa.
Respondenci pytani w 2013 r. przez CBOS o podstawowe obowiązki władzy państwowej wskazali
przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę przed przestępczością (99%),
bezwzględne poszanowanie własności prywatnej (98%), a także na zapewnienie minimalnej płacy,
renty lub emerytury pozwalających na przeżycie oraz powszechnej bezpłatnej opieki lekarskiej
(po 95%). Jako pewną ciekawostkę można wskazać, że jedynie 76% badanych uważa płacenie
podatków za obowiązek obywatela wobec państwa (zob. CBOS, Powinności państwa wobec
obywatela i obywatela wobec państwa, Warszawa 2013, s. 3–5).
31
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konsultacji społecznych, skłania się ku hipotezie o decydującym wpływie braku
poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne, wspólną przestrzeń.
Co trzeba więc zmienić? Przede wszystkim edukować (edukować się wzajemnie
o swoich potrzebach, preferencjach, uwarunkowaniach prawnych i finansowych
itp.)³², aby wspólnie tworzyć społeczeństwo obywatelskie oparte na podmiotowym
ujęciu wszystkich miejskich interesariuszy (mieszkańców, akty wistów,
przedsiębiorców, projektantów, władz). Wiąże się to nie tylko ze znajomością
i przestrzeganiem prawa, lecz także współodpowiedzialnością za przestrzeń jako
dobro wspólne i szacunkiem wobec przekonań i potrzeb innych mieszkańców.
Podsumowując hipotezy autorki, dla budowania komfortowej, bezpiecznej
i estetycznej przestrzeni publicznej niezbędne są działania zarówno z zakresu
prawa, jak i szeroko rozumianej edukacji. W przypadku prawa powinny być to
działania dążące przede wszystkim do tworzenia jasnego i spójnego systemu
przepisów, formułowanych w sposób zrozumiały dla obywateli. Z kolei działania
edukacyjne powinny łączyć w sobie elementy wiedzy prawnej, a także kształtować
postawy obywatelskie oraz otwartość na współpracę i dialog. Wypełnienie
wspominanej wcześniej próżni socjologicznej, poprzez budowanie poczucia
odpowiedzialności za otaczającą przestrzeń i jej użytkowników, gotowości do dialogu
i współdziałania na rzecz wspólnego dobra, wydaje się być jedynym gwarantem
przestrzegania przepisów regulujących estetykę przestrzeni publicznych.

Przykładami takich działań edukacyjnych w Gdańsku są zarówno prace Biura Rozwoju
Gdańska i Referatu Estetyzacji Miasta w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, jak i akcje oraz
wydarzenia organizowane prze organizacje pozarządowe. Biuro Rozwoju Gdańska, w ramach
prac nad studium pod nazwą Koncepcja Regulacja Estetyki Miasta, prowadziło badania społeczne, a także szereg warsztatów i spotkań dotyczących kwestii związanych z przestrzeganiem
i wprowadzaniem zapisów prawnych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
porządkujących przestrzeń miejską (strona internetowa Biura Rozwoju Gdańska:
www.brg.gda.pl). Referat Estetyzacji Miasta także organizuje spotkania i dyskusje dotyczące
estetyki przestrzeni miejskiej, prowadzi działania na rzecz wprowadzania masterplanów
kolorystycznych (m.in. poprzez wskazywanie dobrych przykładów i negocjacje ze wspólnotami
mieszkaniowymi (strona internetowa Miasta Gdańska: www.gdansk.pl). Nie tylko egzekwuje
przepisy, ale także uświadamia o potrzebie ich przestrzegania. Ciekawe akcje prowadzone
są także przez gdańskie organizacje pozarządowe. Jedną z ostatnich było plenerowe wydarzenie
„Rozegraj miasto” realizowane wspólnie przez trójmiejską świetlicę Krytyki Politycznej i Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto w ramach gdańskiego Święta Miasta, w dniach 24–25 maja 2014 r.
Na placu Świętopełka można było zagrać w grę planszową, uczącą współdziałania i osiągania
konsensusu w planowaniu przestrzennym (strona internetowa Krytyki Politycznej:
www.krytykapolityczna.pl).
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ABSTRACT
Law and social practice. On social conditions of perceiving and
following regulations of public spaces aesthetics
Nowadays, we can observe the rise of urban movements in Poland, the growing
awareness of high quality public space and its influence on citizens’ wellbeing, the
need to participate in public decisions. An important part of this public debate is
the aesthetics of city space, mainly the problem of uncontrolled growth in number
of advertisements, the inefficiency of Polish law and some proposals to tighten
the regulations.
However, it is worth to start with posing the question, whether the new regulations will be obeyed, or will only be a clause of no importance to the citizens.
This paper is an attempt to identify the citizens’ opinions, especially in Gdańsk,
on regulations of the aesthetics of city space.
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Maciej Wojciechowski*

Niektóre estetyczne problemy
polskich miast a możliwości prawa
jako narzędzia kształtującego
przestrzeń publiczną

Dość powszechne jest oczekiwanie, że prawo pomoże
w kształtowaniu lepszej przestrzeni publicznej. Nie należy
jednak przeceniać jego roli. Na przestrzeń publiczną
wpływa wiele czynników, a prawo wcale nie musi być tym
najważniejszym.
* dr Maciej Wojciechowski – adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Jeżeli tytuł konferencji „W stronę
piękna. Prawne problemy estetyzacji przestrzeni publicznej. Ujęcie interdyscyplinarne”, której pokłosiem są prezentowane
w tym zbiorze artykuły, potraktować
jako zachętę dla ustawodawcy, by
w yraźniej chronił piękno, to trzeba
przyznać, że tego rodzaju postulat
jest dyskusyjny. Jednym z powodów
takiego stanu rzeczy jest posłużenie
się pojęciem, które jest krytykowane
od XVIII w. Współcześnie zaś uznanie
zaczyna zdobywać nawet jego antonim, czyli brzydota, ze względu na
podobną możliwość wywołania silnego wrażenia¹. Mimo to, odwołanie się
do piękna jest wciąż jednocześnie perswazyjne i koncyliacyjne. Wszyscy wszak
chcemy, żeby było ładniej, a może nawet piękniej. Naturalnie odnosimy to
określenie do różnych zjawisk i przedmiotów, a u podstaw tej różnicy leży
popularna maksyma De gustibus non est
disputandum, będąca wyrazem subiektywizmu ocen estetycznych. Zmienność
i zróżnicowanie tych ocen są nieco mniej

widoczne w przypadku przestrzeni publicznej², jednak na decyzje co do sposobu jej zorganizowania mają wpływ również inne czynniki, np. funkcjonalne. Nie
jest bowiem trudno uzyskać zgodę co do
ogólnego postulatu: „aby było ładniej”.
Problem zaczyna się w momencie uzgadniania konkretnych działań. Przykładowo
nawet ewentualna zgoda co do tego, że
fragment miasta, w którym ulokowano
park, jest ładniejszy niż parking na kilkaset samochodów, nie musi prowadzić do
zgody w praktycznej kwestii dotyczącej
tego, jakie działania inwestycyjne należy podjąć. Problemem nie jest bowiem
uzyskanie zgody co do celu, jaki należy
realizować, ale uzyskanie zgody na poświęcenie na rzecz tego celu innych
preferowanych stanów rzeczy, a takim
stanem rzeczy jest możliwość zaparkowania samochodu w pobliżu budynku.
Mówiąc wprost, dany podmiot, np. inwestor, w konflikcie preferencji estetycznych z funkcjonalnymi wybiera te
ostatnie z całą świadomością estetycznych kosztów takiego wyboru – z różnych
zresztą powodów³.
Innym powodem kontrowersyjności
tytułu konferencji jest, wydawałoby się,
radykalna nieprzystawalność wartości
estetycznej, jaką jest piękno, oraz bytu
trudnego do zdefiniowania, jakim jest
prawo. O nieprzystawalności tej, w cha-

1 G. Appollinaire pisał, że „brzydotę lubimy dziś równie jak piękno” (zob. W. Tatarkiewicz, Dzieje
sześciu pojęć: sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne, Warszawa 1975,
s. 168–169).
2 Sporność ocen estetycznych jest widoczna na przykładzie terenów poprzemysłowych, które
dla jednych osób mają wartość estetyczną, podczas gdy dla innych zdecydowanie są jej pozbawione.
3

Zob. Z.K . Zuziak, O tożsamości urbanistyki, Kraków 2008 , s. 68 i nast.
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rakterystyczny dla siebie sposób, pisał
Gustaw Radbruch: „poczucie prawne
łączy w sobie dwa pozornie sprzeczne
momenty: uczucie, które zazwyczaj wiąże się tylko z tem, co konkretne i poglądowe, oraz oderwaną ogólność zdania
prawnego. Dla człowieka, który walczy
o prawo, charakterystyczna jest owa
swoista mieszanina chłodu i żaru, uogólniającego intelektualizmu, który sprowadza przypadek szczegółowy do zasady
ogólnej, i indywidualizującej namiętności,
co przepala swym żarem to naruszenie
prawa, które zwalcza jako wypadek
jedyny w swoim rodzaju i sam w sobie
niesłychanie ważny”⁴.
Taka właśnie jest sytuacja osoby, która pragnie, by przestrzeń publiczna była
„ładniejsza”, „piękniejsza” czy „bardziej
estetyczna”, i usiłuje wszystkie emocje
i uczucia, jakie składają się na treść tego
pragnienia, zawrzeć w ustanawianym
przepisie prawnym („oderwana ogólność zdania prawnego”). Dla prawnika
legislatora tego rodzaju stwierdzenie
pochodzące od filozofa prawa stanowi
jedynie dodatkowy powód trudności
łączenia piękna z prawem. Podstawowym jednak problemem jest odpo4

wiedź na pytanie, w jakiej mierze prawo
może być właściwym instrumentem do
kształtowania przestrzeni publicznej⁵.
Na przykładzie problemu dominującej
obecności samochodów w miastach
spróbuję pokazać, że niektóre oczekiwania pod adresem prawa w tym
względzie są przesadzone. Następnie
w odniesieniu do roli prawa w formowaniu i utrzymania ładu przestrzennego
zwrócę uwagę na ograniczenia i wybory, przed którymi stawać musi każdy
prawodawca.
Dyskusja wokół walorów estetycznych miejskiej przestrzeni publicznej
zdominowana została przez sądy wartościujące, np. „to nie funkcjonuje właściwie”, w rezultacie czego formułowane
są dyrektywy w rodzaju: „należy zrobić
to a to”. Tego rodzaju sądy stanowią
również punkt wyjścia tej części tego
artykułu. Pozwolę sobie na sformułowanie trzech ocen: „W polskich miastach
jest brzydko, bo jeździ w nich zbyt
dużo samochodów”, „W polskich miastach jest brzydko, bo dominują w nich
parkujące samochody”, „Przedmieścia
polskich miast są brzydkie, bo brakuje
w nich planowej zabudowy”⁶. W dalszej

G . Radbruch, Zarys filozofji prawa, Warszawa–Kraków 1938 , s. 155.

Na temat wadliwości myślenia o pięknie jako celu polityki społecznej wykorzystującej narzędzia
prawne – zob. J. Costonis, Law and Aesthetics: A Critique and a Reformulation of the Dilemmas,
„Michigan Law Review” 1982, vol. 80, nr 3.

5

Formułowana jest niekiedy ocena, że o ile w PRL była niezła urbanistyka i przeciętna architektura, o tyle obecnie urbanistyka jest w odwrocie, podczas gdy architektura prezentuje przyzwoity
poziom (zob. np. Rewolucje tu się nie zdarzają, wywiad Michała Olszewskiego ze Szczepanem Twardochem, „Tygodnik Powszechny”, 5 lutego 2014 r., http://tygodnik.onet.pl/kraj/rewolucje-tu-sie-nie-zdarzaja/584zb, dostęp dnia 7 lipca 2014 r.
7 Najwyższy wzrost wskaźnika zmotoryzowania, tj. liczby samochodów osobowych na 1000 mieszkańców, w ciągu ostatnich lat odnotowują kraje środkowej Europy (zob. B. Pawłowska, Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych, Gdańsk 2013, s. 223).
6
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części artykułu, uznając każdą z tych
ocen za uzasadnioną, spróbuję przyjrzeć się, w jakim zakresie można wpłynąć na estetykę przestrzeni publicznej
za pomocą środków prawnych.
WZMOŻONY RUCH SAMOCHODOWY
W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
Powszechnie znanym faktem jest rosnąca liczba samochodów i wiążący się
z tym wzrost natężenia ruchu samochodowego⁷. Konsekwencją tego zjawiska
w odniesieniu do przestrzeni miejskiej
są potrzeby posiadaczy aut w postaci
odpowiedniej liczby miejsc postojowych. Zjawiska te mają swój wymiar
estetyczny w formie coraz częściej
formułowanych ocen obecności samochodów w centrach miast jako szpecącej, a zatem negatywnie wpływającej na
kształt przestrzeni publicznej.
Właśnie w kontekście radykalnie
zwiększonego natężenia ruchu samochodowego w mieście rodzą się postulaty nowej, zrównoważonej polityki
transportowej nie opartej na dominacji
jednego sposobu przemieszczania się,
ale wykorzystującej „kryterium dostępności do usług transportowych zgodnie

z wymogiem bezpieczeństwa zdrowotnego i ekologicznego, z uwzględnieniem
zasady sprawiedliwości międzypokoleniowej, a także kryterium efektywności ekonomicznej oraz kryterium ograniczania
wpływu na środowisko i wykorzystanie
przestrzeni [wyróżnienieM.W.]”⁸.
Zwraca jednak uwagę brak, przynajmniej explicite, odwołań do kategorii
estetycznych w dostępnych publicznie
uzasadnieniach podejmowanych działań. Wśród celów podejmowanej polityki
wskazywane są: „przeciwstawienie się
niekorzystnym tendencjom w ruchu
miejskim, głównie nasilającym się zjawiskom zatłoczenia motoryzacyjnego
i wzrostu zagrożenia wypadkowego”⁹,
„zapewnienie wysokiej jakości życia
mieszkańców”, „poprawa dostępności
transportowej miasta”, „poprawa jakości
transportu”, „ograniczanie negatywnego
oddziaływania transportu na warunki
życia mieszkańców i środowisko przyrodnicze”¹⁰, „poprawienie jakości życia
w mieście”, „ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych, rewitalizacji i rozwój przestrzeni miejskiej”¹¹.
Dominuje więc dyskurs pragmatyczny
i ekologiczny. Trudno znaleźć uzasad-

Ibidem, s. 202. O „minimalizacji terenochłonności i emisji hałasu” wspominają również K. WojewódzkaKról, R. Rolbiecki (K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Polityka rozwoju transportu, Gdańsk 2013, s. 99).

8

9
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania
na lata 2014–2025 http://bip.poznan.pl/bip/zintegrowana-polityka-transportowa-miasta-poznania,
doc, 2016 /plan-zrownowazonego-rozwoju-publicznego-transportu-zbiorowego-dla-miastapoznania-na-lata-2014-2025,65172.html, dostęp dnia 27 czerwca 2014 r.
10 Wrocławska Polityka Mobilności (opracował Zespół ds. Aktualizacji Polityki Transportowej
Wrocławia powołany przez Prezydenta Wrocławia Zarządzeniem nr 4047/12 z dnia 16 marca
2012 r.), Wrocław 2012 /2013 http://www.transition-cities.net/wp-content/uploads/ 2014 /11/
Wroc%C 5% 82awska-Polityka-Mobilno%C 5%9 Bci-PL.pdf (dostęp do strony 7 kwietnia 2015 r.)

Polityka Transportowa, załącznik do uchwały Nr LII /978/06 Rady Miasta Szczecin z dnia
13 marca 2006 r., http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/ 978_zal_P_Transportowa.pdf,
dostęp dnia 27 czerwca 2014 r.
11
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nienie wskazujące na zaburzenie estetyczne i społeczne, jakie niesie za sobą
samochód. Na takie zaś czynniki m.in.
zwracał uwagę Christopher Alexander,
wskazując wśród problemów społecznych wynikających z obecności samochodów na „drażniący widok” oraz na
to, że „używanie samochodów oddala
ludzi od siebie”¹². Uzasadniał to następująco: „Człowiek stojący zajmuje trochę
mniej niż pół metra kwadratowego
przestrzeni, a człowiek idący prawie
jeden metr. Zaparkowany samochód
zapełnia ok. 32 m² (doliczamy dostęp do
samochodu), a przy prędkości 50 km/h,
gdy samochody jadą w odległości trzech
długości samochodu od siebie, zajmuje ponad 90 m². Jak wiemy, zazwyczaj
z samochodu korzysta jedna osoba.
Czyli kiedy ludzie używają samochodów,
każda osoba zajmuje prawie 100 razy
większą przestrzeń niż wtedy, gdy idzie
pieszy. Jeżeli każdy jadący zajmuje 100
razy większą przestrzeń niż pieszy, to
znaczy, że ludzie są 10 razy bardziej od
siebie oddaleni”¹³. Tego rodzaju wywody
jedynie potwierdzają znaczenie planowania przestrzennego dla stosunków
społecznych¹⁴. Warto zauważyć, że pos-

tulaty nowej Karty Ateńskiej wskazują
na czynnik kontaktów międzyludzkich
jako ważną determinantę planowania,
którą należy brać pod uwagę¹⁵.
Zjawisko natężenia ruchu samochodowego samo w sobie nie jest czynnikiem,
który wymaga interwencji prawodawczej. Generuje ono jednak potrzeby,
np.lepszej jakości drogi, których zaspokojenie wymaga odpowiednich ram
prawnych¹⁶. Takimi przepisami są np.
przepisy służące rozwojowi infrastruktury drogowej¹⁷.
Z drugiej jednak strony, zwłaszcza
w sytuacji miast oraz ich historycznych
centrów, skala ruchu samochodowego
skłania władze miast do podejmowania
działań zmierzających do jego ograniczenia na terenie im podległym poprzez: wprowadzenie np. stref płatnego
parkowania, zakazów poruszania się
samochodów po określonych ulicach,
zakazów wjazdu dla samochodów ciężarowych, rozwój komunikacji autobusowej, tramwajowej czy budowę infrastruktury rowerowej. W Polsce, jak do
tej pory, nie zdecydowano się na wprowadzenie opłat za wjazd do centrów,
jak czynią to niektóre miasta zachodniej

Ch. Alexander, Język wzorców. Miasta, budynki, konstrukcja, przeł. A. Kaczanowska, K. Maliszewska,
M. Trzebiatowska, Gdańsk 2008, s. 65.
12

Ibidem.
S. Ossowski, Urbanistyka i socjologia, [w:] idem, Z zagadnień psychologii społecznej, Warszawa
1967, s. 339 –340.
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Europy. Noblista z dziedziny ekonomii
Gary Becker, uzasadniając potrzebę
takich opłat, powołuje się na prawo
ekonomii głoszące, że popyt na dobra
darmowe zawsze przekracza ich podaż¹⁸. Korzystanie zaś z miejskich dróg
jest właśnie takim dobrem darmowym.
Jego propozycja opiera się na uznaniu,
że koszt, jaki powoduje decyzja danego
podmiotu, by skorzystać z samochodu
jako środka transportu, jest znacznie
większy w przypadku, gdy decyzja jest
podjęta w tzw. godzinach szczytu niż
np. wieczorem. Stosownie do generowanego kosztu powinny być również,
zdaniem Beckera, zróżnicowane opłaty.
Jeżeli chodzi o prawną możliwość
wprowadzenia tego rodzaju opłaty,
zwanej w opracowaniach specjalistów
w dziedzinie transportu kongestyjną,
to winno mieć to wyraźną podstawę
ustawową. I rzeczywiście do Ustawy
z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych¹⁹ został dodany, nowelizacją z 23
lutego 2000 r.²⁰, przepis art. 13 ust. 2 pkt 6
przewidujący, że „za wjazd i poruszanie
się po drogach śródmiejskich” mogą być
pobierane opłaty. Nowelizacja przewidywała również możliwość ustanowienia

przez radę gminy strefy śródmiejskie²¹.
Niestety już po trzech latach możliwość ta
została zniesiona²². Co ciekawe, projektodawcy nowelizacji z 2003 r. nie zamierzali znosić opłat za wjazd i poruszanie
się po drogach śródmiejskich. Wynika to
wprost z uzasadnienia projektu, w którym można przeczytać, że „pozostawiono możliwość wprowadzenia opłaty za
przejazdy po obiektach mostowych, za
przewozy promami oraz za wjazd do
strefy śródmiejskiej na zasadach określonych w ustawie”²³. Uzasadnienie jest
sporządzane przed wniesieniem projektu do Sejmu. Niezależnie od naniesionych do niego zmian i końcowego
efektu w postaci aktu ustawowego
uchwalonego przez Sejm i Senat uzasadnienie to nie jest zmieniane. Jednocześnie jest publicznie dostępne na
stronach internetowych Sejmu oraz
w prywatnych elektronicznych, prawniczych bazach danych. Biorąc pod uwagę
powyższe, prosty jest wniosek, że możliwość wprowadzenia opłaty za wjazd
i poruszanie się po drogach śródmiejskich zniesiono w trakcie prac sejmow ych, mimo że wniesiony do laski
marszałkowskiej projekt ustawy tego

18 G .S Becker, R . A . Posner, Nieoczywistości. Ekonomiczna teoria wszystkiego, przeł. S. Kowalski,
Warszawa 2013, s. 99.
19 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. Nr 14 , poz. 60).

14

20 Przepis art. 15 Ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z
funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136).

15
K . Borowski, Urządzanie przestrzeni jako zagadnienie urbanistyczne, inwestycyjne i legislacyjne,
Poznań 2003, s. 61.
16 Sławna w Polsce budowa autostrad nie jest odpowiedzią jedynie na wzrost liczby samochodów, ale przede wszystkim na zapotrzebowanie rynku na możliwość sprawnej dostawy
towarów.
17
Np. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 40).

21 Należały do nich następujące warunki: 1) strefa nie obejmuje drogi krajowej, 2) istnieje układ
dróg wojewódzkich umożliwiających ominięcie strefy, 3) strefa obsługiwana jest przez lokalny
transport zbiorowy, 4) zapewniony jest system parkingów, 5) sposób pobierania opłat nie utrudnia ruchu i nie powoduje zagrożeń w ruchu (art. 13b ustawy o drogach publicznych).
22 Na podstawie art. 1 pkt 13 Ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach
publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 200, poz. 1953), zwana
dalej „nowelizacją z 2003 r.”.
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nie przewidywał. Z publicznie dostępnych materiałów nie można uzyskać
informacji na temat racji, jakimi kierował się prawodawca, znosząc możliwość
pobierania opłaty za wjazd do strefy
śródmiejskiej.
Gdyby chcieć szukać innej podstawy
prawnej do wprowadzenia opłaty kongestyjnej przez gminę, to można by
argumentować, że może stanowić ją
przepis art. 40 ust. 3 Ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(u.s.g.)²⁴, w myśl którego rada gminy
może wydawać przepisy porządkowe,
jeżeli jest to niezbędne dla życia i zdrowia obywateli. Intepretacja tego przepisu jest dokonywana przez liczne składy
sądów administracyjnych i zdarzają się
rozbieżności co do tego, czy w danej
sytuacji przesłanki wydania przepisów
porządkowych zostały spełnione.
Stanowisku, że wprowadzenie opłaty
kongestyjnej mogłoby się opierać na art. 40
ust. 3 u.s.g., można przeciwstawić art.
217 Konstytucji, w myśl którego to
ustawa winna określać podmiot i przedmiot danin publicznych, przepis art. 40
ust. 3 u.s.g. jest zaś przepisem o charakterze kompetencyjnym, na podstawie
którego to rada gminy musiałaby określić przedmiot i wysokość opłaty. To zaś
byłoby niezgodne z przywołanym prze-

pisem Konstytucji.
Można też skonstruować argument,
który wyciąga konsekwencje z faktu
prawodawczej decyzji, której treścią było
zniesienie w ustawie o drogach publicznych uprawnienia do pobierania tego
rodzaju opłat. Jest to wyraz wyraźnej
woli prawodawcy, stąd nieuzasadnione
byłoby szukanie ogólnych podstaw do
wprowadzenia opłat y kongest yjnej.
Obecnie więc nie ma przepisów, które
nakładałyby tego rodzaju opłaty. Nie
oznacza to wszakże, że gminy są bezradne, jeżeli chodzi o zwalczanie ruchu
samochodowego w miastach. Mogą np.
wprowadzić strefę płatnego parkowania (art. 13 b ust. 2 ustawy o drogach
publicznych) – i czynią to – lub w ogóle
zakazać ruchu samochodowego po określonych ulicach.
MIEJSCA POSTOJOWE
Drugim aspektem obecności samochodów w przestrzeni publicznej jest
zagadnienie miejsc parkingowych. Jak
bardzo problem ten jest palący i jakie
emocje budzi, można przekonać się,
wpisując hasło „wojna parkingowa”
w wyszukiwarce internetowej. Powodem tej wojny jest nie tylko przekonanie o deficycie miejsc postojowych,
ale i odziedziczony pogląd kierowców,

23

Sejm IV kadencji, nr druku 1933.

24

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95, z późn. zm.).

Tego rodzaju polityka jest wciąż sprawą przyszłości. Obecnie politycy samorządowi raczej
obawiają się takich zdecydowanych ocen – por. np. wypowiedź wiceprezydenta Gdańska
Maciej Lisickiego: „(...) nie chodzi o to, żeby samochód wyeliminować z miasta. Chodzi o to,
żeby proporcje podróży samochodem sprowadzić do niezbędnego minimum” (K . Włodkowska,
Hipokr yzja gdańskich urzędników. Mieszkańców gonią do komunikacji, a sami…”,
http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/ 1, 35636 ,14967539,Hipokryzja_gdanskich_urzednikow
__Mieszkancow_gonia.html, dostęp dnia 30 czerwca 2014 r.
25

METROPOLITAN NR 1 ( 1 ) / 2014
mający swą genezę w niskiej liczbie nabycia kolejnego samochodu jako wasamochodów przed 1989 r., o prawie runkiem jego rejestracji, w efekcie czego
każdego posiadacza auta do jakiegoś posiadacze samochodów używający ich
miejsca parkingowego. Można do tego sporadycznie dojdą do wniosku, że ich
dodać przyzwyczajenie kierowcy, który posiadanie jest w danej sytuacji ekoparkuje swój samochód w widocznej nomicznie nieopłacalne.
To jest jednak przyszłość. Obecna poodległości od miejsca zamieszkania.
Odległość ta nie przekracza na ogół lityka waha się pomiędzy nieśmiałymi
jak na razie staraniami ograniczenia
około stu metrów.
Do społecznej świadomości kierow- obecności samochodów mieście a dziaców nie przebił się jeszcze fakt, że łaniami inwestycyjnymi (jak np. budowa
przestrzeń w mieście nie tylko jest ulicy Nowej Wałowej w Gdańsku), któograniczona, ale staje się dobrem rych uzasadnienie leży w zwiększeniu
deficy tow ym. Przyszłość może być fetyszyzowanej przepustowości.
Jeżeli chodzi o aspekt prawny miejsc
jeszcze bardziej frustrująca w sytuacji,
gdy radość, a w polskich warunkach postojowych, to nasuwają się dwie kweduma, z posiadania samochodu zderzy stie: organizacja miejsc postojowych oraz
się z prowadzoną polityką władz miasta, odpłatność za korzystanie z nich. W przyktóra samochód traktuje jako element padku organizacji miejsc postojowych
niepożądany i w wielu przypadkach z jednej strony istnieją potrzeby posiazbędny²⁵. Dla wielu kierowców w Polsce daczy samochodów, z drugiej potrzeby
trudna do wyobrażenia jest sytuacja, innych osób – skądinąd również niekiew której od miejsca, w którym pozostawiło dy posiadających auta – do przestrzeni
się samochód, do miejsca
przeznaczenia trzeba poDo społecznej świadomości
konać dłuższy odcinek
kierowców nie przebił się jeszcze
pieszo, rowerem (system
park and ride), tramwajem
fakt, że przestrzeń w mieście nie
lub autobusem. A nawet
tylko jest ograniczona, ale staje
że posiadanie samochodu
w sytuacji mieszkania na
się dobrem deficytowym.
osiedlu dziesięciopiętrowych bloków oznaczać może konieczność wolnej od zaparkowanych samochodów.
parkowania swojego auta w odległości To właśnie druga grupa formułuje wyżej
znacznie dalszej niż ta, do której polscy podany sąd wartościujący: „W polskich
kierowcy zdążyli się przyzwyczaić. Być miastach jest brzydko, bo dominują
może przyszłość samochodu w mieście w nich parkujące samochody”. Domibędzie oznaczać reglamentację posiada- nacja ta wynika z faktu istnienia miejsc
nych samochodów przez jedną osobę postojowych lub z praktyki polegającej
czy konieczność wykazania się prawem na parkowaniu aut niezależnie od tego,
do miejsca parkingowego w sytuacji czy jest to zgodne z przepisami.
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W kontekście istniejących miejsc
postojowych należy zauważyć, że obowiązek ich urządzenia ma charakter
prawny i został nałożony przez § 18
ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie²⁶. Jednak ich liczba i sposób urządzenia wynikają z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu (§ 18 ust. 2). Z kolei przy sporządzaniu projektu planu miejscowego w zakresie budowy systemów komunikacji
należy uwzględnić wskaźniki w zakresie
komunikacji i sieci infrastruktury, w szczególności liczbę miejsc parkingowych
w stosunku do liczby mieszkań lub
liczby zatrudnionych albo powierzchni usługow ychi produkcyjnych²⁷.
Gdyby więc szukać instrumentarium
starań o estetykę przestrzeni publicznej, to możliwym rozwiązaniem jest
zrezygnowanie z prawnych form obowiązku urządzania miejsc parkingowych.
W praktyce niejednokrotnie się zdarza,
że inwestor nie jest zainteresowany
urządzaniem miejsc parkingowych,
jednak taki obowiązek jest mu narzucany. W ten zaskakujący sposób interes
finansowy inwestora leżący w nieponoszeniu nakładów na urządzenie takich
miejsc może się pokrywać z wymoga-

mi estet yki przestrzeni publicznej.
Z drugiej jednak strony zniesienie tego
obowiązku może skutkować wzrostem
parkujących pojazdów w miejscach do
tego nieprzeznaczonych, a prowadzona
w odpowiedzi stanowcza polityka mandatowa może doprowadzić do wzrostu
niezadowolenia społecznego.
Co ciekawe, w tym zakresie odejście
od obowiązku urządzania miejsc parkingowych można byłoby określić jako
działanie liberalne na rzecz podniesienia
walorów estetycznych. Jednocześnie,
w odniesieniu do zjawiska rozlewających
się miast (ang. sprawl), czyli problemów zagospodarowania przestrzennego,
o czym szerzej niżej, urbaniści, kierując
się podobnymi względami, czyli dbałością o ład przestrzenny, domagają się
działań o charakterze interwencyjnym,
wyrażających się w drobiazgowych rozwiązaniach prawnych. Można by w tym
dopatrywać się niespójności polegającej
na tym, że cel w postaci podniesienia estetyki przestrzeni postuluje się
osiągnąć za pomocą zarówno środków
o wydźwięku liberalnym, jak i interwencjonistycznym. Zarzut niespójności
można jednak oddalić poprzez wskazanie, że zniesienie obowiązku urządzania
miejsc parkingowych doprowadziłoby
do jeszcze większego zaburzenia estetyki przestrzeni publicznej, ponieważ
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nie dawałoby żadnej g warancji, że
przestrzeń zostałaby zagospodarowanaw sposób bardziej estetyczny niż
w przypadku, gdyby zorganizowano
tam miejsca postojowe.
Należy również zauważyć, że kwestia nowo powstających miejsc postojowych jest zagadnieniem nie tyle
prawnym, ile politycznym – w tym
sensie, że znajdującym się w obszarze
działania administracji. Przedmiotem
interesujących badań empirycznych
winna stać się kwestia, w jakim stopniu właściwe organy kładą nacisk na
urządzenie owych miejsc.
Jeżeli zaś chodzi o praktykę parkowania samochodów, to nie jest to problem
stanowienia nowych przepisów, a jedynie stanowczego i rzeczywistego egzekwowania już obowiązującego prawa.
KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO ZA POMOCĄ PRAWA
Wśród osób posługujących się pojęciem przestrzeni publicznej, urbanistów,
architektów istnieje zgoda co do tego,
że w Polsce mamy do czynienia z chaosem (nieładem) przestrzennym²⁸, przy
czym tego rodzaju spokojne określenie
nie oddaje adekwatnie skali emocji
wywoływanych przez taki stan rzeczy.
Dość powszechnie winą za taką
sytuację obciążane jest polskie prawo

dot yczące zagospodarowania przestrzennego, a zwłaszcza Ustawa z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (u.p.z.p.)²⁹.
Mimo że przepis art. 1 u.p.z.p. nakazuje
przyjmowanie ładu przestrzennego
i zrównoważonego rozwoju jako podstawy działań kształtujących politykę
przestrzenną, to oceny estetyczne dotyczące polskiej przestrzeni publicznej nie
pozostawiają wątpliwości, że wartości
te pod rządami obecnie obowiązującej
ustawy nie są realizowane. Krytykowany
jest zwłaszcza nadmierny liberalizm
obecnych rozwiązań prawnych, oparty
na zaufaniu do gustów, preferencji
i odpowiedzialności inwestorów. Jego
krytycy forsują model z większym niż
do tej pory uwzględnieniem interesu
publicznego, w którym gustom tych
podmiotów państwo nie dowierza, nakładając w konsekwencji, mniej lub
bardziej sprecyzowane, wymogi dotyczące estetyki danego przedmiotu.
Czytelnik licznych tekstów krytycznych wobec obecnych rozwiązań może
odnieść wrażenie, że wystarczy zmienić
prawo i „będzie lepiej”. Jest to wyraz
traktowania prawa jako najbardziej
efektywnego narzędzia realizowania
celów politycznych. Podczas konferencji „W stronę piękna” w wielu wypowiedziach dało się również słyszeć

26

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).

o polskiej przestrzeni, Wołowiec 2013), na temat i na kanwie której pojawiło się wiele publikacji
prasowych.

27 Przepis § 4 pkt 9 lit. c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.
z 2012 r., poz. 647). Na temat obecnej ustawy oraz jej poprzedniczek wnikliwie oraz szczęśliwie
w sposób odbiegający od tradycyjnego piśmiennictwa prawniczego pisze A . Jędraszko (A .
Jędraszko, Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce – drogi i bezdroża regulacji ustawowych, Warszawa 2005).

28
Problem ten zaczyna być dostrzegany również przez tzw. opinię publiczną. Dużą zasługę
w tym zakresie można przypisać książce F. Springera (F. Springer, Wanna z kolumnadą. Reportaże

29
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wania przepisu niesie za sobą koszty
i wcale nie jest oczywiste, iż są one
niższe niż poprzestanie na sformułowaniu bardziej ogólnym.
Model prawny ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym jest
oparty na normach kompetencyjnych
określających procedurę ustanawiania
kluczowych dla zagospodarowania przestrzennego dokumentów. Udzielają one
określonym organom gminy kompetencji do stanowienia aktów,
Czy jest empirycznie możliwe jednocześnie wskazując
takie ukształtowanie procedury elementy, jakie adresaci
kompetencji są zobowiąplanistycznej, by zarzuty dotyczące zani wziąć pod uwagę.
jakości estetycznej polskiej Czy jest empirycznie możliwe takie ukształtowanie
przestrzeni publicznej przestały procedury planistycznej,
być aktualne? by zarzuty dotyczące jakości estetycznej polskiej
narzędzi niezbędnych dla wdrażania przestrzeni publicznej przestały być
zasad ładu przestrzennego”³⁰. Można aktualne? Autor tych słów reprezentuje
domniemywać, że takim skutecznym teorię prawa, czyli dyscyplinę, której
przedmiotem jest tzw. ogólna refleknarzędziem jest prawo.
Narzędzie to ma jednak określone sja nad prawem, i taki też charakter
właściwości. Otóż przedmiotem tego będą miały jego uwagi.
Do tej pory w artykule posługiwano
oczekiwania może być ustanowienie
przepisu prawnego „od zera” lub dopre- się dość potoczną terminologią (prawo
cyzowanie przepisu już obowiązujące- „ogólne”, „precyzyjne”). Wprowadzone
go. Chcąc ustanowić now y przepis, zostanie jednak nieco terminologii prawstoimy przed problemem, jak bardzo niczej, która domaga się objaśnienia
ma być on ogólny. Doprecyzowanie w czasopiśmie, którego czytelnikami będą
z kolei oznacza najczęściej taką redak- nie tylko prawnicy. Kolejny akapit może
cję przepisu, by uwzględniała sytuację, być pominięty przez czytelników z przyktóra stała się podstawą przekonania, gotowaniem prawniczym, ponieważ
że doprecyzowanie jest konieczne. Pos- krótko zostaną przypomniane sprawy
tulat, by prawo było precyzyjne, jest, elementarne.
Przepisy prawne z punktu widzenia
jak się wydaje, powszechnie podzielany.
Warto jednak zdawać sobie sprawę, że językowego są zdaniami w sensie gradążenie do większej precyzji sformuło- matycznym. Na podstawie tych zdań

wyraźne oczekiwanie nie-prawników, że
prawnicy – upraszczając – dostarczą
narzędzi, dzięki którym przestrzeń publiczna zostanie uporządkowana. Tego
rodzaju oczekiwanie można również
znaleźć w literaturze przedmiotu. Przykładowo Zbigniew K. Zuziak, pisząc o kryzysie współczesnej polskiej urbanistyki,
wskazuje, jako jeden ze środków zaradczych, „wyposażenie samorządów
terytorialnych w zestaw skutecznych

METROPOLITAN NR 1 ( 1 ) / 2014
prawnicy konstruują, w sposób świadomy lub – co częstsze – bezwiednie, wypowiedzi o charakterze dyrektywalnym,
czyli normy prawne. Na przykład, jeżeli
przepis stanowi, że „w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu ładu
przestrzennego”³¹, to nie oznacza to, że
prawodawca stwierdza fakt, iż istniejące
studia takie uwarunkowania uwzględniają, ale nakazuje, by podmioty sporządzające studium uwarunkowania te
uwzględniały. Proces rekonstruowania
norm z przepisów jest nazywany wykładnią prawa. Norma prawna zawiera
określone elementy: adresata obowiązku, okoliczności, w jakich obowiązek
będzie musiał być zrealizowany, wreszcie
treść, czyli odpowiedź na pytanie, co adresat ma uczynić. Każdy z tych elementów
może być określony przy pomocy nazw,
które będą miały szerszy lub węższy zakres.
Jednym z wielu podziałów norm jest
podział na normy o charakterze zasad
(dalej zasady w sensie dworkinowskim) i
normy o charakterze reguł³². Kryterium
podziału stanowi sposób wykonywania
obowiązków³³. Regułę można zastosować
30

Z.K . Zuziak, op. cit., s. 87.

31

Art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p.

lub nie zastosować – tertium non datur –
w zależności od tego, czy dana sytuacja
stanowi element okoliczności zakresu
jej stosowania. Zasada z kolei jest argumentem zaprzyjęciem wskazanego
przez nią rozwiązania, jednak nie wyklucza innych możliwości, np. przewidzianych
przez inne zasady³⁴. Należy dodać, że
zasada w sensie dworkinowskim nie musi
być zasadą w tradycyjnym sensie nadawanym w polskim prawoznawstwie (zasadą
w sensie polskiej teorii prawa). Na przykład maksyma nullum crimen sine lege
ma status reguły w sensie dworkinowskim, ale jestzasadą polskiego prawa
karnego, tzn. jest aksjologicznie doniosła,
daje podstawy do wyprowadzenia z nich
norm-konsekwencji w drodze stosownych wnioskowań prawniczych³⁵.
Podział norm na zasady i reguły nie
pokrywa się również z przyjętym w polskiej kulturze prawnej sposobem redagowania aktów prawnych polegającym
na wyróżnianiu przepisów ogólnych
i przepisów szczegółowych. Wśród przepisów ogólnych winno się umieszczać
przepisy o charakterze zasad³⁶. Nie
oznacza to jednak, że zasad zarówno
w sensie dworkinowskim, jak i w sensie

Podział ten stał się popularny za sprawą, niedawno zmarłego, amerykańskiego filozofa prawa
R . Dworkina. Zob. np. Biorąc prawa poważnie, przeł. T. Kowalski, Warszawa 1998 , rozdz. II i III.
32
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M. Kordela, Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań 2012, s. 52.

34

Ibidem.

Są to niektóre z kryteriów wyodrębnienia zasad prawnych sformułowanych przez Jerzego
Wróblewskiego (zob. W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, Warszawa 1979, s. 359).
35

36 Przepis § 21 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie
„Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908) nie posługuje się tym terminem.
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polskiej teorii prawa nie można „napotkać” w rozdziałach aktów prawnych
zawierających przepisy szczegółowe. Po
tym przybliżeniu niektórych podstawowych kategorii z zakresu prawoznawstwa
można wrócić do postulatu stanowienia
nowych przepisów lub doprecyzowywania przepisów już ustanowionych.
Jeżeli chodzi o stanowienie nowych
przepisów, to wspomniany wyżej dylemat prawodawcy dotyczący ich ogólności można przedstawić właśnie jako
wybór pomiędzy ustanowieniem przepisu będącego podstawą do zrekonstruowania normy-zasady i normy-reguły.
W kontekście dbania o estetykę przestrzeni publicznej prawodawca może
więc ustanowić przepisy nakazujące np.
dbałość o zachowanie ładu przestrzennego albo zamiast odsyłania do ogólnych
standardów wyliczyć zachowania nakazane, np. uwzględnienie w planowaniu
liczbowo określonego udziału powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni
działek budowlanych³⁷. W obecnym polskim systemie prawnym prawodawca
poszedł pierwszą ścieżką, troskę o estetykę przestrzeni „ukrywając” w pojęciach
ogólnych, takich jak „ład przestrzenny”,
„występowanie obiektów chronionych
na podstawie przepisów odrębnych”,
„stan dziedzictwa kulturowego” ³⁸.

W dyskusji wokół wad ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym formułowany jest generalny
postulat, by była ona bardziej precyzyjna, a zwłaszcza by bardziej szczegółowe były plany zagospodarowania
przestrzennego, a zatem, posługując
się terminologią dopiero co wprowadzoną, postuluje się stanowienie reguł
zamiast zasad. Reguły jako narzędzie
wpływające na ludzkie zachowania mają
niewątpliwe zalety, do których należy:
mniejsza niż w przypadku zasad arbitralność ich stosowania, niższe informacyjne i polityczne koszty działania
w sytuacji ich obowiązywania aniżeli
w sytuacji każdorazowego analizowania,
czy zastosowanie danej reguły jest
celowe, wzmocnienie stosowanie prawa z poszanowaniem równości wobec
prawa³⁹.
Z drugiej jednak strony reguły mają
również wady: ot war ta tekstowość,
w yuczenie reacji związanych z ich
przestrzeganiem niezależnie od zmieniającego się kontekstu, objęcie sytuacji, w których posłużenie się nimi jest
niezgodne ze zdrowym rozsądkiem.
Dwie ostatnie wady zostały omówione
w innym miejscu⁴⁰, stąd opis ograniczy
się do pierwszej. Jest ona świetnie
znana w filozofii prawa.

Zamiast tego mówi o „postanowieniach wspólnych” dla przepisów merytorycznych zawartych
w ustawie.
A. Grudziński, Jak powstrzymać potęgujący się chaos przestrzenny, http://www.spoldzielniemieszkaniowe.com.pl/aktualnosci/jak-powstrzymac-potegujacy-sie-chaos-przestrzenny-, 1564,1.html,
dostęp dnia 14 lipca 2014 r.

37

I. Niżnik-Dobosz, Estetyka techniczna i ład przestrzenny jako pojęcia prawa budowlanego oraz
prawa planowania i zagospodarowania przestrzeni, [w:] Przestrzeń i ruchomości jako przedmiot prawa
administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, red. I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2012.
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Otwarta tekstowość jest tezą dotyczącą języka naturalnego, a zatem tego,
w którym konstruowane są przepisy
prawne. Jak pisał o tym Herbert L . A .
Hart, autor, który wprowadził pojęcie
otwartej tekstowości do dyskursu prawniczego: „We wszystkich dziedzinach
doświadczenia, nie tylko tam, gdzie są
reguły, istnieje granica, wbudowana
w istotę języka, możliwości dostarczanych przez język ogólny. Na pewno
pojawią się przypadki stale powracające
w podobnych kontekstach, do których
wyrażenia ogólne są stosowalne bez
wątpienia (»Jeśli coś jest samochodem,
to jest pojazdem«), ale znajdą się też
przypadki wątpliwe (»Czy słowo «pojazd» (…) obejmuje rowery, samoloty,
wrotki?«). Kanony »interpretacji« nie
mogą ich wyeliminować, aczkolwiek
mogą zmniejszyć niepewność”⁴¹.
A zatem otwarta tekstowość, zdaniem Harta, polega na niemożliwości
podania wystarczających i koniecznych
warunków zastosowania danego pojęcia, ponieważ zawsze można wyobrazić
sobie sytuację, w której nie wiadomo,
czy dane pojęcie jest do owej sytuacji
stosowalne. W konsekwencji zaakceptowania tezy o otwartej tekstowości
postulat całkowicie jasnego prawa staje
się postulatem niedającym się nigdy

w pełni zrealizować, prawo precyzyjne
jest zaś utopią. Prawo nie może być
precyzyjne w tym sensie, że nigdy nie
będzie budzić żadnych wątpliwości.
Wszak nawet prosty rozkaz, żeby określonego dnia aresztować daną osobę
o szóstej rano, by przywołać klasyczny
przykład podany przez Hansa Kelsena,
można zrealizować w różny sposób: aresztujący może w trakcie aresztowania
uśmiechać się bądź nie, może założyć
kajdanki bądź nie, jeżeli je założy aresztantowi, to może to uczynić w różnych
miejscach, których treść rozkazu nie
obejmuje itp.
Prawodawcza orientacja na to, by
stanowić przepisy coraz bardziej „precyzyjne”, „konkretne”, „szczegółowe”, tak
widoczna w innych dziedzinach prawa,
by wspomnieć prawo podatkowe czy
prawo administracyjne i problem dopalaczy, prowadzi do sytuacji, która jest
określana jako zabawa kota z myszą
(ang. cat and mouse legal drafting culture)⁴². W tej metaforze prawodawca
jest kotem, myszą zaś adresaci norm
stanowionych przez prawodawcę i mający odmienne interesy. W efekcie będą
oni zawsze poszukiwać możliwości niespełnienia nałożonych przez nich obowiązków. Środkiem do realizacji takiego
celu może być takie prowadzenie własnej

39

C.R. Sunstein, Problems with Rules, „California Law Review” 1995, nr 83, s. 972 i nast.

40

Zob. M. Wojciechowski, Pewność prawa, Gdańsk 2013, s. 71.

41

H.L.A. Hart, Pojęcie prawa, tłum. J. Woleński, Warszawa 1998, s. 174.

Określenie to pojawia się w tekście prezentującym wyniki badań porównujących poziom
ogólności regulacji mających na celu dobro pensjonariuszy w australijskich oraz amerykańskich
domach spokojnej starości (zob. J. Braithwaite, Rules and Principles. A Theory of Legal Certainty, „Australian Journal of Legal Philosophy” 2002, nr 27, s.17).

42
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działalności, by nie była ona objęta zakresem zastosowania tworzonych przez
prawodawcę norm, które z różnych
względów dla owych „myszy” nie są
korzystne. Taka strategia ma większe
szanse w sytuacji, gdy prawodawca
coraz bardziej uszczegóławia przepisy,
mniejsze zaś, gdy regulacja jest bardziej
ogólna. Sam wysoki poziom ogólności
stanowionych przepisów jednak nie
wystarcza, dlatego że prawo jest tylko
jednym z wielu czynników wpływających
na zachowania społeczne. Niezbędny
jest jeszcze wysoki poziom zaufania nie
tylko jednostki do organów państwa⁴³,
ale przede wszystkim organów do adresatów norm oraz prawodawcy do podmiotów stosujących prawo⁴⁴. Polską
kulturę cechuje jak dotąd niski poziom
zaufania.
Z pewnością nie wynika stąd odrzucenie postulatów zgłaszanych przez
środowiska urbanistów zatroskanych
stanem obecnym. Obok generalnej recepty w postaci uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego proponują
oni rozdzielenie prawa własności nieruchomości od prawa do zabudowy
i zagospodarowania przez użytkownika⁴⁵,
z czym wiąże się postulat, by uznać, że

prawo zabudowy nie wynika z prawa
własności, ale że jest prawem publicznym⁴⁶, uchylenie przepisu (art. 36 ust. 3
u.p.z.p.) umożliwiającego dochodzenie
odszkodowania jedynie na tej podstawie,
że wskutek uchwalenia planu miejscowego wartość nieruchomości uległa
obniżeniu, wreszcie zlikwidowanie instytucji decyzji o warunkach zabudowy.
Część z tych propozycji ma charakter „negatywny” – w tym sensie, że
ich treścią jest uchylenie określonych
przepisów. Wskazane wyżej wady norm
o charakterze reguł odnoszą się naturalnie do sytuacji stanowienia nowych
przepisów.
Należy jednak zauważyć, że niektóre
postulaty, jak np. zniesienie instytucji
dec yzji o warunkach zabudow y, są
obecnie politycznie nie do spełnienia⁴⁷.
Przede wszystkim dlatego, że posiadanie
planu zagospodarowania przestrzennego nie jest powszechnym standardem,
a taka zmiana skutecznie powstrzymałaby budownictwo. W sytuacji zaś, gdy
jeszcze kilka lat temu jedna z głównych
partii politycznych obiecywała w kampanii wyborczej budowę nowych mieszkań,
łatwo sobie wyobrazić polityczną reakcję
oburzonych zwolenników nieskrępo-
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wanego prawa własności⁴⁸. Zwolennicy która nakłada obowiązek, by projekty
ci mogą przedstawić tę sytuację jako planu zagospodarowania przestrzennego
opozycję potrzeb mieszkaniowych Po- województwa, studium uwarunkowań
laków i potrzeb estetycznych garstki i kierunków zagospodarowania przeosób usiłujących narzucić swój gust⁴⁹. strzennego gminy oraz miejscowego
Mogą przy tym udawać, że za troską planu zagospodarowania przestrzenneo estetykę przestrzeni publicznej kryje go gminy sporządzały osoby z przygosię coś więcej niż jedynie
Nie ma wątpliwości, że uchwalanie
estetyka: dbałość o jakość więzi społecznych
planów zagospodarowania
oraz o bardzo ważny
przestrzennego jest niezbędne,
czynnik psychologiczny,
czyli zadowolenie z życia.
jednak przedstawianie ich jako
Nie ma wątpliwości, że
jedynego lekarstwa na chaos
uchwalanie planów zagospodarowania przestrzenw przestrzeni publicznej jest
nego jest niezbędne, jeduproszczeniem.
nak przedstawianie ich
jako jedynego lekarstwa
na chaos w przestrzeni publicznej jest towaniem urbanistycznym⁵¹. Naturalnie
uproszczeniem⁵⁰. Istnieją wszak tereny tego rodzaju zmiany osoba, z różnych
zaniedbane, które są objęte planem powodów mająca nastawienie nieprzyzagospodarowania przestrzennego, np. chylne do starań o estetykę przestrzeni
teren zielony na planie w rzeczywistości publicznej, może łatwo przedstawić jako
pokryty dziką roślinnością. Co więcej, przejaw interesów jednej grupy zawooczywiste jest, że stanowienie planów dowej. Druga strona taką zmianę może
nie zniweluje szkód, które już w prze- jednak odczytywać jako konieczną, uzstrzeni powstały. Z aprobatą przyjąć nając specyfikę wiedzy specjalistycznej.
należy nowelizację ustawy o planowa- Sama ta zmiana, nawet przy najbardziej
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, życzliwym podejściu do urbanistów, jest

43 Stanowi to element zasady zaufania jednostki do państwa i stanowionego przez nie prawa,
będącej częścią zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP).

48

44
Na temat kierunków zaufania – zob. P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Warszawa 2007, rozdz. V.

49
O tym, że gusty estetyczne urbanistów i architektów oraz tzw. większości rzeczywiście są
rozbieżne, można się przekonać na podstawie niektórych partii książki Wanna z kolumnadą (F.
Springer, op. cit., s. 73).

45

A . Jędraszko, op. cit., s. 399.

Głos Wiesława Bielawskiego w dyskusji (zob. M. Cyrankiewicz, Grunt nie jest skarbonką, to teren
inwestycyjny, „Rzeczpospolita”, 29 maja 2014 r.).
46

Nie postuluje tego A . Jędraszko, zalecając wszakże, by były podejmowane w „wyjątkowych
przypadkach” (zob. A . Jędraszko, op. cit., s. 426). Problem w tym, że instytucja z art. 4 ust. 2 u.p.z.p.
również miała być rozwiązaniem wyjątkowym, podczas gdy stała się powszechnością.
47

Przykładem takiego sposobu myślenia może być artykuł L. Jastrzębskiego (L. Jastrzębski, Fikcyjny
ład, który szkodzi własności, „Rzeczpospolita”, 7 maja 2014 r.).

50 Zob. M. Wybieralski, Chaos w miastach. Uchwalać plany zagospodarowania i się rozwijać, czy bez
planów zaoszczędzić?, „Gazeta Wyborcza”, 31 sierpnia 2013 r.

Przepis art. 8 pkt 1 Ustawy z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych
zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r., poz. 768), który zmienia dotychczasowe brzmienie art. 5
u.p.z.p. Zmiana weszła w życie 10 sierpnia 2014 r.
51
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jedynie czynnikiem, który co najwyżej
może wpłynąć na poprawę jakości
przestrzeni publicznej. Sposób ukształtowania tej ostatniej jest jednak pochodną wielu czynników, spośród których
prawo jest akurat takim, który wydaje
się najbardziej skutecznym, stąd łatwość
decyzji o skorzystaniu właśnie z niego.
Owa łatwość jest jednak bronią obosieczną. Proste może być bowiem nie
tylko ustanowienie przepisów, ale i ich
wykorzystywanie niezgodnie z intencjami prawodawcy. Tego rodzaju praktykę
pokazuje Filip Springer na przykładzie
„walki” organów administracji z praktyką wieszania siatek reklamowych⁵².
Czytelnikowi tej partii jego książki może
nasunąć się wniosek, że prawo jest
w tym zakresie niewłaściwe i należy
je zmienić. Być może rzeczywiście tak
jest, należy jednak pamiętać również
o tym, że prawu proceduralnemu stanowionemu w ustroju demokratycznym
przyświeca określony ideał sprawiedliwości formalnej. Wyrazem hołdowania
standardowej aksjologii państwa demo-

52

F. Springer, op. cit., s. 178.

kratycznego są rozmaite proceduralne
gwarancje dla uczestników postępowania. Z gwarancji tych nie można zrezygnować. Jednocześnie istnieją podmioty,
które gwarancje procesowe wykorzystują dla innych niż założone celów.
Przykładowo składa się dużą liczbę
wniosków dowodowych, by przeciągnąć
postępowanie, bo w ten sposób można
osiągnąć inny cel, leżący poza obszarem
zainteresowania norm proceduralnych,
a istotny dla danego podmiotu. Jest to
jednak nieuchronny koszt standardów
demokratycznego państwa prawnego,
który jednak nie uzasadnia rezygnacji
z ochrony istotnych wartości. Trudno
jednak twierdzić, że jest to wina prawa.
Wina leży po stronie podmiotów, które
w ten sposób nadużywają przepisów
proceduralnych, dając dowód swojego
systemu moralnego. Te kwestie leżą
już jednak poza możliwościami interwencyjnymi prawodawcy.
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ABSTRACT
Chosen aesthetic problems of Polish cities and the capacity
of law as a tool for shaping their public space
This paper examines the problem of the extent to which law regulations can be
an efficient tool for policies aiming at improving the quality of public space. There
are three main issues discussed in the article: the number of cars used in the city, the
problem of parking spaces and the lack of coherent planning of urban development.
As far as the use of vehicles is concerned, it is legally impossible to introduce
congestion pricing schemes in Poland. To allow the application of such an idea,
a change of law regulations pertaining to public roads would be required.
When it comes to the parking spaces, one needs to distinguish between the
legal and empirical aspects of the problem. From the legal standpoint, there is an
obligation to arrange parking places, imposed on the investors. A derogation from
this obligation might lead to serious consequences. The emphasis should be put
on the administration practices in supervising the fulfilment of this duty.
As for the coherent planning of urban development, it is argued that the role of
law is overrated. One may distinguish two models of legal regulations regarding
urban development: the liberal and the paternalistic one. The present Polish legal
regulations are rather liberal, however their critics claim that “anarchistic” would
be a more proper term. It should be pointed out, however, that an attempt at a
more precise, rule-based regulation would not be free of disadvantages and would
not guarantee reaching the aim, namely the improvement of the quality of public
space in Polish cities.
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Edyta Damszel-Turek*

poprzez nowe regulacje dotyczące nośników reklamy i szyldów
do stosowania w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego w Gdańsku. W dłuższej perspektywie może
zaowocować to poprawą estetyki przestrzeni miejskiej.

Studium Koncepcji Regulacji
Estetyki Miasta (KREM).
Regulacje dotyczące nośników reklam
i szyldów w planach miejscowych

Studium zatytułowane Koncepcja Regulacji Estetyki Miasta (KREM) jest odpowiedzią
na narastający problem wizualnej degradacji przestrzeni miejskiej, dokonującej się
w wyniku dynamicznego rozwoju miasta. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz,
dostrzegając problem i wykazując troskę o kształtowanie pozytywnego wizerunku
miasta, polecił podjęcie prac studialnych mających na celu usystematyzowane
i skuteczne przeciwstawienie się procesowi zawłaszczania przestrzeni miejskiej
przez nośniki reklamowe, a także stworzenie regulacji zapobiegających wzmaganiu
się chaosu wizualnego w odbiorze zewnętrznym Gdańska¹. W prace nad Studium
zaangażowały się zarówno jednostki miejskie, jak i mieszkańcy. Wszyscy, którym leży
na sercu wygląd Gdańska, mogli połączyć swe siły w staraniach o jego poprawę.
Z powyższym problemem próbowano wcześniej radzić sobie w innych miastach
w Polsce. W Warszawie, poza zarządzeniem Prezydenta Miasta² regulującym kwestię
reklam i informacji wizualnej na gruntach i nieruchomościach zarządzanych przez
gminę i Skarb Państwa, przygotowano w listopadzie 2011 r. wskazania dotyczące
reklam, objaśniające podstawowe zasady funkcjonowania nośników informacji
wizualnej w przestrzeni publicznej Warszawy³, które przywoływane są w zapisach
planów miejscowych. W Łodzi ustalono szczegółowe regulacje dla reprezentacyjnej

Praca przedstawia gdański model poprawy estetyki miasta
wypracowany w Studium Koncepcji Regulacji Estetyki Miasta
(KREM). Model został sporządzony w Biurze Rozwoju Gdańska
(BRG) decyzją Prezydenta Gdańska. Koncepcja Regulacji Estetyki Miasta stanowi odpowiedź na narastający problem
wizualnej degradacji przestrzeni miejskiej. Celem prac studialnych było przeciwdziałanie chaosowi przestrzennemu

Jakość przestrzeni publicznej i chaos wizualny w polskich miastach na dobre zadomowiły
się w debacie publicznej. Autorzy albumu Polski Outdoor znakomicie pokazali sposób, w jaki
reklama zawładnęła przestrzenią publiczną w Polsce, i to, jak wielkie spustoszenie krajobrazowe
spowodowała w miastach (E. Dymna, M. Rutkiewicz, Polski Outdoor. Reklama w przestrzeni publicznej, Warszawa 2009). Rozważania te kontynuują P. Szarzyński i F. Springer. Pierwszy zwraca
czytelnikom uwagę na „nieład-bezwład”, wskazując reklamy jako jedną z „piętnastu najbrzydszych rzeczy w nowej Polsce” (P. Szarzyński, Wrzask w Przestrzeni. Dlaczego w Polsce jest tak
brzydko?, Warszawa 2012, s.49 –50). Drugi w swoich felietonach pokazuje degradację krajobrazu polskich miast spowodowaną wszechobecną reklamą (F. Springer, Jesteś tylko spojrzeniem,
[w:] idem, Wanna z Kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni, Wołowiec 2013, s. 170 –194).

* Edyta Damszel-Turek – zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gdańska, projektant
wiodący w zespole KREM

3

1

2 Zarządzenie nr 961/2007 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie określenia szczegółowych wskazań umieszczania reklam i informacji wizualnej w Warszawie
na nieruchomościach i innych obiektach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy.

Lepsze reklamy, http://architektura.um.warszawa.pl/content/lepsze-reklamy, dostęp dnia 10
października 2014 r.
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części miasta, w tym dla ulicy Piotrkowskiej⁴. W Poznaniu w marcu 2013 r. przyjęto
Koncepcję Polityki Reklamowej na obszarze Starego Miasta⁵, w ramach której powstał
Katalog Dobrych Praktyk w kwestii reklam, a nowa polityka reklamowa sukcesywnie
będzie włączana do uchwalanych planów zagospodarowania przestrzennego. W Krakowie w listopadzie 2010 r. utworzono park kulturowy obejmujący obszar Starego
Miasta⁶ ze szczegółowymi zasadami lokalizowania nośników reklam i szyldów oraz
ich formy, a także z zasadami egzekucji ustalonych regulacji. Następnym podjętym
krokiem było uchwalenie planu miejscowego dla obszaru objętego parkiem
kulturowym⁷. W ślad za Krakowem podąża również Wrocław, gdzie w kwietniu 2014 r.
utworzono park kulturowy na obszarze Starego Miasta⁸.
Problem degradacji przestrzeni publicznej jest również dostrzegalny na poziomie
ogólnokrajowym, o czym świadczy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu z 21 maja 2013 r. Po zakończeniu konsultacji społecznych nad tym projektem we wrześniu 2014 r., z inspiracji
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, zespół niezależnych ekspertów opracował
raport Przestrzeń życia Polaków⁹. Dokonano w nim diagnozy różnych aspektów
rozwoju przestrzennego Polski i umieszczono katalog najważniejszych problemów,
do których zostały zaliczone również wielkoformatowe obiekty reklamowe jako
istotne elementy zakłócające i zaśmiecające krajobraz otwarty. Autorzy stwierdzili,
że „agresywna ekspansja wynika z niewystarczających regulacji prawnych, czemu
towarzyszy brak należytego egzekwowania przepisów i elementarnej wrażliwości
na estetykę krajobrazu”¹⁰. Katalog stał się podstawą do sformułowania rekomendacji pogrupowanych w siedem wątków tematycznych. W rekomendacjach
dotyczących planowania w skali lokalnej zaproponowano wprowadzenie regulacji
urbanistycznych w zakresie reklamy zewnętrznej – jej liczby, jakości, rozmieszczenia
i stawki opłat, które zasilałyby budżet gminy. Autorzy wskazują na potrzebę ustalenia
w przepisach precyzyjnych zasad wykluczenia i możliwości stosowania reklam, np.:
w pasach drogowych, na tle zieleni, obiektów zabytkowych itp. W projekcie pojawiła
się także propozycja systemu dotacji regionalnych lub państwowych, które byłyby
rekompensatą dla gmin za dochód utracony w wyniku ograniczenia lokalizacji reklam.
W Gdańsku zdecydowano się na sformułowanie kompleksowych rozwiązań,
regulujących kwestię nośników reklamy i szyldów na terenie całego miasta,

we współpracy z jednostkami miejskimi, które w przyszłości będą – na podstawie
zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – opiniować
wnioski przedsiębiorców o realizację danego nośnika reklamy lub szyldu.
Prace rozpoczęły się w styczniu 2012 r. od powołania interdyscyplinarnego zespołu,
w skład którego, poza przedstawicielami Biura Rozwoju Gdańska, weszli również
przedstawiciele Referatu Estetyzacji Miasta Wydziału Urbanistyki, Architektury
i Ochrony Zabytków w Gdańsku, Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku oraz Rady
Miasta Gdańska. Najważniejszym celem Studium było wypracowanie sposobów
ograniczenia nadmiernej liczby nośników reklam i szyldów w mieście oraz powierzchni
ekspozycyjnej wolnostojących nośników reklam
W Gdańsku zdecydowano się na
i szyldów w przestrzeni,
sformułowanie kompleksowych
czyli wprowadzenie jednolitych zasad ich lokalizacji
rozwiązań, regulujących kwestię
i sposobu ekspozycji oraz
nośników reklamy i szyldów na
określenie ich maksymalnych dopuszczalnych wielterenie całego miasta
kości, nie zaś wprowadzenie całkowitego zakazu lokalizacji nośników reklam i szyldów podmiotów gospodarczych.
Zespół realizował swoje zadanie w trzech zasadniczych etapach: analitycznym
(prace inwentaryzacyjne, badania własne, analiza dostępnych opracowań i regulacji –
rok 2012), projektowym (wypracowanie propozycji regulacji w zakresie nośników
reklamowych – rok 2013) oraz etapie konsultacji społecznych (rok 2014).
Od stycznia do maja 2014 r. odbyło się siedem spotkań informacyjnych i
konsultacyjnych z radnymi Miasta Gdańska, Rad Dzielnic i Rad Osiedli, Izbą
Gospodarczą Reklamy Zewnętrznej, deweloperami i zarządcami nieruchomości.
Regulacje uzyskały pozytywną opinię Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony
Środowiska, Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Gdańska oraz Miejskiej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej.
Decyzją Prezydenta Miasta Gdańska od lipca 2014 r. regulacje KREM są integralną
częścią miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzanych od
tej daty.

Zarządzenie Nr 3349/ V/09 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie określenia
zasad umieszczania urządzeń reklamowych, informacji wizualnej oraz innych elementów małej
architektury kształtujących przestrzeń publiczną placu Wolności, ulicy Piotrkowskiej na odcinku
od placu Wolności do alei Marszałka Józefa Piłsudskiego/alei Adama Mickiewicza.

7

4

Koncepcja Polityki Reklamowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, http://www.
mpu.pl/kpr.php, dostęp dnia 10 października 2014 r.

5

Uchwala Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia
parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.
6

Uchwała Nr XIII /131/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Miasto”.

8 Uchwała Nr LVI/1465/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia
parku kulturowego „Park Kulturowy Stare Miasto”.
9

Przestrzeń życia Polaków, red. J. Sepioł, Warszawa 2014.

10

Ibidem, s. 70.
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DIAGNOZA
W 2012 r., w ramach prac studialnych, zdiagnozowano skutki oddziaływania nośników
reklamowych na przestrzeń Gdańska. Badania obejmowały analizę stanu istniejącego
oraz kompleksową ocenę wybranych miejsc. Do badań studialnych wybrano: ulice
wjazdowe, linię Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) oraz miejsca charakterystyczne dla
każdej dzielnicy urbanistycznej (Oliwy, Śródmieścia, Portu, Zachodu, Wrzeszcza
i Południa), takie jak: plac publiczny, ulica handlowa, przestrzeń rekreacyjna,
przestrzeń półpubliczna w zabudowie wielorodzinnej, przestrzeń publiczna w zabudowie jednorodzinnej. Wybór poszczególnych miejsc został przeprowadzony w porozumieniu z przedstawicielami Rad Dzielnic i Rad Osiedli.

Ilustracja 1. Lokalizacja przestrzeni charakterystycznych dla dzielnic urbanistycznych,
w których przeprowadzona została inwentaryzacja
(źródło: opracowanie własne BRG)

Inwentaryzacja nośników reklamowych przeprowadzona została dodatkowo wzdłuż
ulic wjazdowych do Gdańska, pełniących funkcję wizytówek miasta. Badania inwentaryzacyjne wykonano wzdłuż alei Grunwaldzkiej/alei Zwycięstwa, jako najważniejszej
osi komunikacyjnej Gdańska, tworzącej oś Centralnego Pasma Usługowego (CPU);
wzdłuż linii kolejowej SKM, jako jednego z najważniejszych elementów systemu
komunikacji zbiorowej w mieście; na przystankach SKM i w przejściach podziemnych.
Równolegle z pracami inwentaryzacyjnymi analizowano materiały i studia dotyczące
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fizjonomii miasta, zapisy stosowane w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego oraz regulacje prawne. Przeprowadzono również badania społeczne
dotyczące percepcji przestrzeni miasta wśród przedstawicieli gdańskich Rad Dzielnic
i Rad Osiedli jako lokalnych liderów i reprezentantów mieszkańców, czyli osób
najlepiej zorientowanych w kwestii estetyki najbliższego otoczenia.
W trakcie inwentaryzacji wyróżniono następujące kategorie nośników reklamowych,
których definicje zaczerpnięto z materiałów Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej
oraz utworzono na potrzeby Studium:
1. Nośniki reklamy – urządzenia reklamowe lub reklama w jakiejkolwiek materialnej
formie, ze stałą lub zmienną powierzchnią ekspozycyjną – nieoświetloną,
oświetloną, podświetloną lub elektroniczną/cyfrową; przeznaczone do eksponowania reklamy; niebędące znakiem w rozumieniu przepisów o znakach drogowych i sygnałach drogowych, elementem miejskiego systemu informacji lub
pojazdem samobieżnym; w podziale na:
•• format mały – nośnik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej do 3 m2 włącznie,
•• format średni – nośnik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej powyżej formatu
małego i do 9 m2 włącznie,
•• format standard – nośnik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej od 9 do 18 m2
włącznie,
•• format wielki – nośnik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej powyżej 18 m2,
•• słup ogłoszeniowo-reklamowy – nośnik reklamy w formie walca lub graniastosłupa o średnicy lub szerokości od 120 do 175 cm, wysokości od 170 do 360 cm dla
części ekspozycyjnej i maksymalnej wysokości nieprzekraczającej 470 cm, służący
do umieszczania ogłoszeń i informacji, reklam oraz reklam okolicznościowych.
2. Szyld – rodzaj informacji wizualnej o stałej treści, zawierającej: nazwę lub imię
i nazwisko przedsiębiorcy oraz zwięzłe określenie przedmiotu prowadzonej
działalności.
3. Baner – rodzaj reklamy będącej grafiką na nośniku tekstylnym lub PCW, z mocowaniem nośnika na jego obrzeżu.
4. Siatka reklamowa – nośnik reklamowy wykonany z tkaniny lub z materiału PVC
o strukturze siatki, rozpiętej na niezależnej konstrukcji z mocowaniem nośnika
na jego obrzeżu, umieszczany na obiekcie budowlanym, najczęściej na elewacji
budynku.
5. Reklama okolicznościowa – reklama umieszczana na okres nie dłuższy niż 31
dni w związku z wydarzeniami kulturalnymi, sportowymi, społecznymi itp.,
organizowanymi na obszarze Gdańska lub pod patronatem Prezydenta Miasta
Gdańska.
6. Reklama remontowo-budowlana – reklama umieszczona na rusztowaniu,
ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy na okres nie dłuższy niż rok,
stosowana wyłącznie w trakcie formalnie prowadzonych robót remontowobudowlanych.
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7. Stojaki reklamowe – nośniki wystawiane wyłącznie w godzinach otwarcia lokalu.
8. Nośnik oświetlony – nośnik z powierzchnią ekspozycyjną czytelną w nocy poprzez
oświetlenie własnym zewnętrznym źródłem światła.
9. Nośnik podświetlony – nośnik z powierzchnią ekspozycyjną czytelną w nocy dzięki
wewnętrznemu źródłu światła.
10. Nośnik świecący dynamiczny – ekrany projekcyjne, wyświetlacze diodowe, pulsujące, migające, w których zmiany ekspozycji są krótsze niż 5 sekund.
11. Reklama ruchoma – to reklama, której nośnikami są między innymi:
•• tzw. stacze – osoby wynajęte przez właściciela,
•• mobile,
•• pojazdy – takie jak autobusy, tramwaje, pociągi, samochody osobowe itp.,
•• rowery.
12. Murale reklamowe – wielkoformatowa grafika na ścianach budynków (Studium
KREM nie odnosi się do działań artystycznych na elewacjach niebędących
reklamą).
13. Inne pionowe i poziome nośniki informacyjno-edukacyjno-reklamowe takie jak:
•• totemy reklamowe, witacze, pylony,
•• maszty reklamowe, flagi reklamowe,
•• logo,
•• tablice informacyjno-edukacyjne,
•• tablice sponsorów.
14. Reklama niesystemowa – pojedyncze nośniki reklamy wytwarzane przez mieszkańców lub przedsiębiorców, przede wszystkim banery reklamowe.
15. Reklama Euro 2012 – flagi reklamowe oraz nośniki reklamowe związane z turniejem UEFA Euro 2012.
Porównanie wyników inwentaryzacji charakterystycznych przestrzeni w dzielnicach urbanistycznych wskazało na zdecydowaną dominację, pod względem
liczby, nośników reklamowych na ulicach handlowych (Il. 2), gdzie przeważały szyldy
oraz reklama niesystemowa. Przeciętnie o połowę mniej nośników reklamowych
zanotowano w obszarze placów publicznych. Tam również dominowały szyldy
oraz reklama niesystemowa. W pozostałych przeanalizowanych przestrzeniach

plac publiczny

ulica handlowa

przestrzeń
rekreacyjna

przestrzeń
półpubliczna
w zabudowie
wielorodzinnej

reklamy systemowe
maszt flagowy
inne

szyldy
logo
reklamy euro

przestrzeń
półpubliczna
w zabudowie
jednorodzinnej

reklamy niesystemowe/banery
stojak reklamowy

Wykres 1. Ilość nośników reklamowych
(źródło: opracowanie własne BRG)

plac
publiczny

plac publiczny

ulica handlowa

do 0,5 m2

Ilustracja 2 . Ulica Klonowa jako przykład ulicy handlowej
(źródło: BRG)
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ulica
handlowa

przestrzeń
rekreacyjna
od 0,5 m2 do 3 m2

przestrzeń przestrzeń
przestrzeń
rekreacyjna półpubliczna
półpubliczna
w zabudowie w zabudowie
wielorodzinnej jednorodzinnej

przestrzeń
półpubliczna
w zabudowie
wielorodzinnej

przestrzeń
półpubliczna
w zabudowie
jednorodzinnej

powyżej 3 m2

Wykres 2 . Liczba i powierzchnia szyldów w charakterystycznych przestrzeniach
dzielnic urbanistycznych
Wykres 3 . (w prawym górnym rogu) Średnia liczba szyldów na punkt usługowy
(źródło: opracowanie własne BRG)
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reklamy pojawiały się sporadycznie. Pozwala to na potwierdzenie hipotezy, że
liczba nośników reklamowych wzrasta proporcjonalnie do liczby potencjalnych
odbiorców, w tym przypadku przechodniów, odwiedzających ulice handlowe oraz
place publiczne (Wykr. 1).
Inwentaryzacja wskazała także problem znacznej liczby zróżnicowanego
formatu szyldów przypadających na jeden punkt handlowy lub usługowy. Zgodnie
z ustaleniami planów miejscowych dopuszczalne jest umieszczenie jednego szyldu
o powierzchni do 0,5 m2, jednak w badanych przestrzeniach współczynnik ten
zachowany został jedynie w przypadku przestrzeni półpublicznej w zabudowie
jednorodzinnej (Wykr. 2). W pozostałych przypadkach wynosił od 1,6 na placach
publicznych do 2,6 m2 w przestrzeni publicznej rekreacyjnej. Jedynie 41% badanych
szyldów miało powierzchnię do 0,5 m2 (Wykr. 3).
W charakterystycznych przestrzeniach dzielnic urbanistycznych zdecydowanie
dominowały niesystemowe nośniki reklamowe, w przypadku placu publicznego ich
udział wynosił 78%, a ulic handlowych 79% (Wykr. 4. i 5.)

plac publiczny

format mały (do 3 m2)

ulica handlowa

format średni (3–9 m2)

przestrzeń
rekreacyjna
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przestrzeń półpubliczna
w zabudowie
wielorodzinnej

format standard/reklama
remontowa (9–18 m2)

przestrzeń półpubliczna
w zabudowie
jednorodzinnej

Analiza oddziaływania nośników reklamy na odbiór przestrzeni publicznej oraz
estetyki miasta doprowadziła do zidentyfikowania przyczyn bałaganu oraz chaosu
przestrzennego. Najważniejsze z nich to:

REKLAMY

1. Przypadkowa lokalizacja nośników reklamy
i szyldów.

SZYLDY

format wielki (powyżej 18 m2)

Wykres 4 . Liczba systemowych nośników reklamowych w charakterystycznych
przestrzeniach dzielnic urbanistycznych (źródło: opracowanie własne BRG)

Ilustracja 3 . (źródło: BRG)

plac publiczny

format mały (do 3 m2)

ulica handlowa

format średni (3–9 m2)

przestrzeń
rekreacyjna

2. Zbyt duża liczba szyldów przypadających
na jeden punkt usługowy.

przestrzeń półpubliczna przestrzeń półpubliczna
w zabudowie
w zabudowie
jednorodzinnej
wielorodzinnej

format standard/reklama
remontowa (9–18 m2)

format wielki (powyżej 18 m2)

Wykres 5 . Liczba niesystemowych nośników reklamowych w charakterystycznych
przestrzeniach dzielnic urbanistycznych (źródło: opracowanie własne BRG)

Ilustracja 4 . (źródło: BRG)
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3. Zbyt duże powierzchnie ekspozycyjne nośników reklamowych
w gęsto zabudowanych
obszarach miasta.

Ilustracja 5 . (źródło: BRG)

Nagromadzenie nośników reklam nie występuje w przestrzeniach półpublicznych
osiedlowych, zabudowie jednorodzinnej i na terenach rekreacyjnych.
Ilustracja 7. Liczba nośników reklamowych na ulicach wjazdowych do
Gdańska oraz alei Grunwaldzkiej/
alei Zwycięstwa
(źródło: opracowanie własne BRG)

Ilustracja 6 . (źródło: BRG)

W przypadku inwentaryzowanych ulic najwięcej nośników reklamowych zliczono
w ciągu alei Grunwaldzkiej/alei Zwycięstwa (1941 nośniki reklamy na długości 9,3 km).
Największa liczba reklam występuje na odcinkach charakteryzujących się dużym
natężeniem ruchu pieszego. Przy wszystkich objętych badaniami ulicach dominują
niesystemowe małe nośniki reklamy (do 3 m2), stanowiące około 40% wszystkich
nośników reklamowych.

Wykres 6 . (u dołu następnej strony) Liczba nośników reklamowych na ulicach wjazdowych do Gdańska oraz al. Grunwaldzkiej/al. Zwycięstwa
(źródło: opracowanie własne BRG)
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Wykres 6 . Odwzorowanie graficzne liczby reklam na al. Grunwaldzkiej/al. Zwycięstwa
(źródło: opracowanie własne BRG)

Ilustracja 8 . Trakt św. Wojciecha na wysokości ul. Zaroślak
(źródło: BRG)

Wykres 7. Struktura formy nośników reklamowych na ulicach wjazdowych do Gdańska
i al. Grunwaldzkiej/al. Zwycięstwa
(źródło: opracowanie własne BRG)
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Analiza wyników inwentaryzacji w zakresie nośników reklamowych dla ulic wjazdowych do Gdańska i alei Grunwaldzkiej/alei Zwycięstwa pozwoliła na sformułowanie
następujących wniosków:
1. Nośniki reklamy systemowe i niesystemowe o formacie wielkim występują
rzadko, jednak swoim rozmiarem negatywnie wpływają na estetykę miasta
(zawłaszczają przestrzeń).
2. Nośniki reklamy systemowe o formacie średnim i standard, zlokalizowane w pasach
drogowych i umieszczane w sposób chaotyczny, bez czytelnej kompozycji na
odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami, wpływają negatywnie na odbiór estetyczny
danego fragmentu ciągu drogowego.
3. Nośniki reklamy świecące dynamiczne, szczególnie te, których zmiana ekspozycji
jest krótsza niż 5 sekund, powinny być zakazane, natomiast lokalizacja pozostałych
powinna podlegać w każdym przypadku ocenie ich wpływu na bezpieczeństwo
ruchu drogowego.
4. Nośniki reklamy do 3 m2 mają największe oddziaływanie na przestrzeń miejską
w ciągach ulicznych – poprzez swoją liczbę, różnorodność kolorystyczną i bogactwo
kształtów wprowadzają chaos i bałagan przestrzenny:
•• banery (definicja Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej) są umieszczane
poza kontrolą, np. na ogrodzeniach prywatnych nieruchomości;
•• szyldy są różnej wielkości, jednak te najmniejsze, czyli zajmujące powierzchnię
do 0,5 m2, zdarzają się sporadycznie, ponadto zatracają swój charakter poprzez
zwielokrotnienie – średnio występują co najmniej dwa szyldy w miejscu
prowadzenia danej działalności gospodarczej.
5. Wielkogabarytowa reklama remontowo-budowlana, stanowiąca obecnie bardzo
popularną formę reklamy, omija obowiązujące przepisy, utraciła swój tymczasowy charakter i wpisuje się w sposób trwały w krajobraz miasta, a w rezultacie
przez swoją liczebność i wielkość ma bardzo duży negatywny wpływ na
przestrzeń.
Nośniki reklamy wzdłuż torów SKM w większości przypadków nie naruszają zasad
zachowania ładu przestrzennego na terenie miasta. Większą liczbę takich nośników
zaobserwowano w rejonie stacji kolejowych, a szczególnie w rejonie peronów i w ich
najbliższym sąsiedztwie oraz na peronach. Wzdłuż torów SKM nośniki reklamy
znajdują się:
1. Na obiektach bądź terenach kolejowych, dzierżawionych przez różne spółki, które
nie prowadzą żadnej polityki w zakresie reklam. O lokalizacji decydują zainteresowanie
reklamodawcy i względy bezpieczeństwa.
2. Na obiektach lub terenach graniczących z terenami PKP, należących do właścicieli
prywatnych (w większości reklamujących swoje usługi, ponieważ duże firmy reklamowe nie są zainteresowane lokalizowaniem swoich nośników.
Na stacjach kolejowych oraz na peronach nośniki reklamowe umieszczone są
w jednolitych gablotach oraz na obiektach handlowych (np. kioskach z prasą),
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Ilustracja 9. Odwzorowanie graficzne liczby nośników reklamowych na przystankach
SKM w Gdańsku (źródło: opracowanie własne BRG)
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okazjonalnie jako nośniki reklamy wykorzystywane są również słupy lamp. Ze względów bezpieczeństwa, tj. widoczności, jaką należy zapewnić na peronach i stacjach
kolejowych dla kierujących pociągami, kwestie lokalizacji nośników reklamy zostały
szczegółowo uregulowane przez właścicieli infrastruktury kolejowej.
Nośniki reklamowe zlokalizowane w rejonie przejść podziemnych ze względu na
liczbę (łącznie 123 nośniki) oraz dominujący format (do 3 m2) nie stanowią problemu
w skali miasta, jednak mają duży wpływ na odbiór estetyczny tej części przestrzeni
publicznej. Problemy estetyczne pojawiają się tam, gdzie znajdują się punkty
handlowe, które poprzez eksponowanie rozmaitych towarów, wykraczające poza
wynajmowaną przestrzeń (co również stanowi formę reklamy), potęgują wrażenie
bałaganu i chaosu. W tych najbardziej uczęszczanych przejściach dodatkowo pojawia
się tzw. żywa reklama (osoby rozdające ulotki), która nie została zinwentaryzowana,
ale również negatywnie wpływa na estetykę miejsca. Odmiennie wygląda sytuacja
w przejściach podziemnych, służących wyłącznie komunikacji pieszej, czyli pozbawionych jakichkolwiek usług (lokalizacje mało atrakcyjne ze względu na niewielkie
przepływy osób korzystających), gdzie nośniki reklamy są uporządkowane i usytuowane w gablotach na ścianach. Inwentaryzacja wykazała również, że nieliczne
przejścia podziemne spełniają rolę galerii miejskiej (murale), co jest pozytywnie
odbierane przez mieszkańców.

Przystanek SKM Gdańsk Żabianka AWFiS

Przystanek SKM Gdańsk Oliwa

Przystanek SKM Gdańsk Przymorze-Uniwersytet
Ilustracja 10 . Wybrane przystanki SKM na terenie Gdańska
(źródło: BRG)

Ilustracja 11. Odwzorowanie graficzne lokalizacji przejść podziemnych w Gdańsku
(źródło: opracowanie własne BRG)
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Ilustracja 12 . Przejścia podziemne na terenie Gdańska obsługujące przystanki SKM
(źródło: BRG)

Ilustracja 13 . Przejścia podziemne na terenie Gdańska obsługujące przystanki
tramwajowe
(źródło: BRG)

Ilustracja 14 . Przejścia podziemne na terenie Gdańska służące komunikacji pieszej
(źródło: BRG)

Podsumowując, analiza oddziaływania nośników reklamy na wizerunek przestrzeni
publicznej oraz wiążącego się z tym zjawiskiem zagadnienia estetycznego wizerunku
miasta, wykazała istnienie bałaganu oraz chaosu przestrzennego, spowodowanego
między innymi występowaniem takich negatywnych zjawisk jak: nieczytelne zasady
lokalizacji nośników reklam oraz brak efektywnej kontroli, a także efektywnej
egzekucji obowiązujących przepisów w zakresie regulującym kwestie związane
z estetyką. Wobec stwierdzonej potrzeby uregulowania zagadnień, mających
bezpośredni oraz pośredni wpływ na kwestie estetyki, uzasadnione było podjęcie
prac nad Studium KREM.
Kolejnym problemem jest poczucie komfortu użytkowników, potencjalnych
odbiorców treści reklamowych, czyli mieszkańców i użytkowników miasta. Reklama
zewnętrzna OOH (Out of Home) zmusza nas do kontaktu wzrokowego. Nie można jej
zignorować, wyłączyć, nie oglądać, jak np. w przypadku reklam w innych mediach.
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Użytkownik przestrzeni publicznej staje się przymusowym i bezradnym odbiorcą,
przytłoczonym ilością i intensywnością napływających zewnętrznych bodźców środowiskowych.
Poczucie komfortu użytkowania przestrzeni, podobnie jak sam ład przestrzenny,
zdeterminowane jest przez szereg czynników, takich jak: ilość i jakość treści
reklamowej, jej oprawa wizualna i sposób wkomponowania w otoczenie. Chaos
w przestrzeni wywołuje u obserwatorów zniechęcenie i poczucie obcości, co skutkuje
brakiem zainteresowania jej stanem czy zanikiem identyfikacji z nią. Nadmiar reklam
zakłóca spokój wewnętrzny, powoduje, że przestrzeń przestaje być sprzyjającym lub
przynajmniej neutralnym tłem kontaktów społecznych¹¹.
Wielkopowierzchniowe reklamy (m.in. billboardy, citylighty, siatki reklamowe),
przesłaniające często większą część elewacji, detalu architektonicznego budynku,
utrudniają mieszkańcom orientację w przestrzeni. Pogarszają jakość życia i warunków zamieszkiwania lub pracy, utrudniając dostęp słońca, światła dziennego
i świeżego powietrza do pomieszczeń użytkowych. Można jeszcze bagatelizować
negatywny wpływ wizualnej agresji tradycyjnych, statycznych reklam, lecz wobec
nowych technologii informatycznych w reklamie zewnętrznej człowiek pozostaje
bezbronny. Wielkoformatowe, oświetlane nocą billChaos w przestrzeni wywołuje
boardy, jaskrawe nośniki
u obserwatorów zniechęcenie
reklamy z diodami świecącymi, z ruchomymi,
i poczucie obcości, co skutkuje
zmieniającymi się obrabrakiem zainteresowania jej stanem
zami czy filmami produkują
ilość bodźców, która przeczy zanikiem identyfikacji z nią
kracza możliwości człowieka w zakresie ich zapamiętania i przetworzenia. Po zmierzchu oślepiają one
mieszkańców okolicznych budynków, pieszych i kierowców, co bezpośrednio skutkuje
dyskomfortem użytkowania danej przestrzeni. Szczególnie niebezpieczna staje
się sytuacja mimowolnego odwrócenia uwagi kierowców od ruchu drogowego
bądź oślepianiaich zbyt jasnym nośnikiem reklamy LED, stwarzająca wręcz
zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi¹². Zagadnienie związane z oddziaływaniem
nośników reklamy na bezpieczeństwo ruchu drogowego było szczegółowo
analizowane również przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku w Zasadach lokalizacji
reklam w mieście Gdańsku z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niniejsze
opracowanie zostało wykonane w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
M. Czyński, M. Ostrowski, Reklama w przestrzeni publicznej miasta, „Przestrzeń i forma” 2011,
nr 16, s. 213 –218
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J. Skalski, Komfort dalekiego patrzenia jako czynnik wartościujący przestrzeń publiczną miasta,

„Czasopismo Techniczne. Architektura” 2007, nr 1-A , s. 163 –167.
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na sieci dróg w Gdańsku oraz uporządkowania zasad lokalizacji i formy reklam¹³.
Na estetykę i percepcję zieleni miejskiej przez mieszkańców wpływają nośniki
reklamowe usytuowane na tle bądź wśród zieleni. Chaos i dodatkowe elementy
obce, pojawiające się w naturalnym środowisku, mogą wpłynąć na pogorszenie
jakości przestrzeni i obniżenie rekreacyjnych walorów terenów zielonych. Kwestią,
o której również należy wspomnieć, jest sposób instalacji i późniejszego użytkowania
nośników reklamy wizualnej. Umiejscowienie obiektu w miejscu zajętym przez zieleń
niską czy wysoką wiązać się może z licznymi szkodami. Późniejsze użytkowanie,
tj. utrzymywanie poprawnego odbioru treści reklamowej pośród zieleni (w szczeWgólności wysokiej), będzie równoznaczne z ciągłą ingerencją w jej stan¹⁴.
W związku z powyższym w trakcie prac projektowych zaproponowano szereg
rozwiązań kompozycyjnych, zmierzających do poprawy komfortu życia w środowisku
określanym niekiedy jako „dżungla miejska”.
Jednakże jakiekolwiek działania zmierzające do poprawy wyglądu miasta stanowią,
m.in. ze względu na liczbę zaangażowanych podmiotów, proces złożony i długofalowy.
W tym kontekście należy podkreślić wagę ich koordynacji, z uwzględnieniem wszystkich instytucji mających wpływ na wygląd przestrzeni publicznej w Gdańsku, tj.:
Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków, w tym Referatu Estetyzacji
Miasta, a także Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku oraz Biura Rozwoju Gdańska.
PROPOZYCJE REGULACJI ESTETYKI MIEJSKIEJ W MIEJSCOWYCH PLANACH
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GDAŃSKU
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest jednym z ogniw w procesie
twórczego kształtowania przestrzeni otaczającej człowieka. Z tego powodu doraźne
doskonalenie ustaleń planów miejscowych może okazać się zabiegiem niewystarczającym i na dłuższą metę mało skutecznym. Liczba zapisów regulacyjnych zwiększa
się, a ich treść stanowi najczęściej reakcję na konkretne sytuacje określone
potrzebami, a także uwarunkowaniami prawnymi i przestrzennymi, występującymi
na terenach wyznaczonych w planie. Jest to proces ciągły, zmienny i wymagający
dokonywania stosownych korekt.
Obecnie w planach miejscowych najwięcej regulacji związanych z estetyką dotyczy:
•• terenów objętych różnymi formami ochrony konserwatorskiej,
•• terenów położonych w obszarach zagospodarowanych o ustabilizowanej strukturze
funkcjonalno-przestrzennej (głównie w Śródmieściu, Wrzeszczu i Oliwie) i o funkcjach mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych oraz usługowych,

13

K . Jamroz, L. Michalski, Zasady lokalizacji reklam w mieście Gdańsku, Gdańsk 2013.

Zob. np. J. Czochański, Zachowanie i kształtowanie terenów zielonych na obszarach wielkich miast
jako stymulantów rozwoju i jakości życia, [w:] Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, red.
P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek, Gdańsk 2010, s. 128 –147.
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•• terenów otwartych, pełniących funkcje zieleni publicznej, placów, ważnych tras
komunikacyjnych oraz frontów wodnych.
Inwentaryzacje wykazały, że w większości badanych miejsc zapisy planów
miejscowych nie zostały zrealizowane, co wynika prawdopodobnie z braku
nadzoru i kontroli nad przebiegiem procesu inwestycyjnego, a także z braku
koordynacji w zakresie inwestycji liniowych.Pomimo
Inwentaryzacje wykazały, że
takiej konkluzji uzasadniow większości badanych miejsc
ne jest dążenie do coraz
bardziej precyzyjnego reguzapisy planów miejscowych nie
lowania kwestii dotyczązostały zrealizowane, co wynika
cych estetyki miasta, m.in.
poprzez wypracowanie noprawdopodobnie z braku nadzoru
wych zapisów ustaleń mieji kontroli nad przebiegiem procesu
scowych planów zagospodarowaniaprzestrzennego,
inwestycyjnego
zapisów możliwie jednoznacznych w interpretacji i egzekwowanych przy realizacji konkretnych inwestycji.
Powinno to znacznie ograniczyć możliwości nadinterpretacji w kierunku dogodnym
wyłącznie dla inwestora,który kieruje się własnym interesem, nie zawsze tożsamym
z interesem ogółumieszkańców.
Zapisy dotyczące kwestii estetycznych, inne niż wymagane wskaźniki i parametry przyszłego zagospodarowania, nie występują lub występują w mniej szczegółowej formie:
•• w terenach o przeznaczeniu produkcyjnym czy produkcyjno-usługowym (chociaż
występują wyjątki, np. gdy teren leży w strefie ekspozycji krajobrazu kulturowego),
•• w terenach niezagospodarowanych, lecz planem miejscowym przeznaczonych
pod zabudowę, np. mieszkaniowo-usługową, gdzie trudno określać szczegóły
dotyczące m.in. reklam czy elewacji, w sytuacji gdy nie są znane: termin realizacji
inwestycji, dominująca funkcja, usytuowanie budynków w ustalonych liniach
zabudowy w stosunku do ulic czy ciągów pieszych.
Przesłanki te powodują, że niejednokrotnie w ustaleniach planu znajdują się zapisy:
„dopuszcza się” czy „dowolne”, które, jak wykazała inwentaryzacja, wymagają doprecyzowania i uszczegółowienia, co zostało sformułowane w trakcie prac
projektowych w 2013 r.
W 2013 r. rozpoczęto prace projektowe zmierzające do: ograniczenia liczby
szyldów i nośników reklam ze względu na estetykę i bezpieczeństwo ruchu
drogowego, ograniczenia wielkości nośników reklamowych w zależności od strefy
miasta oraz uregulowania zasad lokalizacji szyldów i nośników reklam. Prace
projektowe rozpoczęto od wypracowania jednolitych definicji, którymi będą się
posługiwać wszystkie jednostki miejskie w dokumentach regulujących kwestie
nośników reklam na terenie miasta. Zaproponowane przez zespół autorski definicje, z
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racji docelowego wprowadzenia ich w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego Gdańska, są uniwersalne, czyli aktualne zarówno w dniu uchwalania
planu miejscowego, jak i po kilku latach jego obowiązywania. W zaproponowanych
definicjach pojawiają się ogólne sformułowania, pozwalające określić obecne
oraz przyszłe nośniki reklamy, które mogą pojawić się na rynku. Zaproponowane
definicje to:
1. Nośnik reklamy – zewnętrzne urządzenie lub powierzchnia, na której jest eksponowana reklama lub informacja handlowa albo która sama jest reklamą lub
informacją handlową, niebędąca elementem miejskiego systemu informacji.
2. Szyld – informacja wizualna o stałej treści, zawierająca nazwę i/lub informacje
o prowadzonej działalności, umieszczone w miejscu wykonywania działalności.
3. Słup ogłoszeniowo-reklamowy – szczególny rodzaj nośnika reklamy w formie walca
lub graniastosłupa o średnicy lub szerokości od 1,2 m do 1,75 m i wysokości
całkowitej nieprzekraczającej 4,7 m.
4. Powierzchnia ekspozycyjna – powierzchnia służąca eksponowaniu reklam lub
informacji wizualnych, której wielkość liczy się jako maksymalną możliwą
powierzchnię jej rzutu na płaszczyznę pionową.
5. Powierzchnia ekspozycyjna świecąca zmienna – typ powierzchni ekspozycyjnej, na
której treści generowane są przy pomocy technologii elektronicznej, cyfrowej
lub wykorzystującej inne nowoczesne technologie.
W Koncepcji Regulacji Estetyki Miasta zaproponowano również generalne
rozstrzygnięcia, takie jak:
1. Ustalenie na terenie miasta limitu maksymalnej dopuszczonej powierzchni
wolnostojącego nośnika reklamy do 18 m2. Większe nośniki reklamy mogą się
pojawiać na ścianach bez okien lub wyłącznie z oknami klatek schodowych
(powierzchnia w zależności od strefy, w jakiej dany budynek się znajduje).
2. Ustalenie maksymalnej powierzchni szyldu do 3 m2.
Wprowadzono szereg zakazów, które mają wpłynąć na poprawę estetyki
przestrzeni miejskiej:
1. Zakaz lokalizacji nośników reklamy i szyldów z powierzchnią ekspozycyjną świecącą
zmienną, z wyjątkiem wskazanych w karcie terenu wybranych pasów drogowych
i miejsc (lokalizacje ustalone w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego każdorazowo zostaną przeanalizowane przez zespół autorski
pod kątem m.in. bezpieczeństwa ruchu drogowego i uciążliwości dla funkcji
mieszkaniowej).
2. Zakaz lokalizacji nośników reklam na ogrodzeniach, balustradach, murach i konstrukcjach oporowych itp.
3. Zakaz lokalizacji nośników reklam na budynkach, z wyjątkiem ścian bez okien lub
wyłącznie z oknami klatek schodowych.
4. Zakaz lokalizacji nośników reklam na wszystkich elewacjach budynków wpisanych do
rejestru zabytków i elewacjach chronionych budynków o wartościach kulturowych.
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Ilustracja 15 . Nośniki reklamy na budynkach i ogrodzeniu
(źródło: BRG)

Ponadto proponuje się wprowadzenie zakazu umieszczania:
1. Nośników reklam na tle pomników oraz obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
2. Nośników reklam na tle zwartych kompleksów zieleni i pomników przyrody.
3. Nośników reklam na tle zbiorników wodnych i wód płynących
które każdorazowo zostaną przeanalizowane przez projektanta na etapie prac w zależności od widoczności i rangi obiektu, np. poprzez narysowanie strefy zakazu na
rysunku planu.

Ilustracja 16 . (po lewej) Nośniki reklamy
na tle pomnika i zwartego kompleksu
zieleni

Ilustracja 17. (u dołu) Nośnik reklamy na
tle wody płynącej
(źródło: BRG)
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Zaproponowano również wprowadzenie wymogu minimalnych odległości
pomiędzywolnostojącymi nośnikami reklamy w pasach drogowych i na terenach do
nich przyległych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zespół autorski
zaproponował ustalenie odległości pomiędzy wolnostojącymi nośnikami reklamy w
zależności od klasy drogi, przy której nośnik ma się pojawić. Odległość uzależniona
jest od maksymalnej prędkości, jaka jest dopuszczona na drodze w zależności od
jej klasy. Im większa prędkość projektowa danej drogi, tym większa odległość
pomiędzy nośnikami, i tak:
1. Klasa drogi Dojazdowa (D) i niższe to minimalna odległość równa 50 m.
2. Klasa drogi Lokalna (L) to minimalna odległość równa 70 m.
3. Klasa drogi Zbiorcza (Z) to minimalna odległość równa 80 m.
4. Klasa drogi Główna (G) to minimalna odległość równa 120 m.
5. Klasa drogi Główna Przyspieszona (GP) to minimalna odległość równa 130 m.
Ponadto, niezależnie od klasy drogi, w przypadku lokalizacji nośników reklamy
dedykowanej pieszym, tj. o powierzchni ekspozycyjnej do 3m2 i słupów ogłoszenioworeklamowych, między nośnikami ustalono minimalną odległość równą 30 m.
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3. Na wiatach przystankowych dopuszcza się lokalizację maksymalnie trzech nośników
reklamy o powierzchni ekspozycyjnej do 3 m2, pod warunkiem zachowania widoczności nadjeżdżającego pojazdu komunikacji zbiorowej i nazwy przystanku.

Ilustracja 18 . Wolnostojące nośniki reklamy w pasach drogowych
(źródło: BRG)

Ilustracja 18 . Wolnostojące nośniki reklamy w pasach drogowych
(źródło: BRG)

Poza regulacjami odległościowymi w pasach drogowych ustalono również zakaz
lokalizacji nośników reklamy w obrębie skrzyżowań dróg lokalnych (L) i niższych.
Z kolei dla dróg klasy zbiorczej (Z) i wyższej, na etapie prac projektowych nad planem
miejscowym, projektant w uzgodnieniu z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku ustali
strefy zakazu lokalizacji nośników reklamy, które zostaną wskazane na rysunku planu.
Kolejna propozycja dotyczy regulacji liczby nośników reklamy na obiektach
budowlanych:
1. Na budynkach dopuszcza się lokalizację maksymalnie dwóch nośników reklamy
z zachowaniem jednakowej wielkości lub wyłącznie jednego, jeśli jest to nośnik
		 o powierzchni ekspozycyjnej powyżej 18 m2, niewychodzących poza obrys budynku,
na ścianach bez okien lub wyłącznie z oknami klatek schodowych.
2. Dla kiosków i toalet publicznych dopuszcza się maksymalnie jeden nośnik reklamy
		 o powierzchni ekspozycyjnej do 3 m2.

Zespół KREM zaproponował również delimitacje dotyczące szyldów, tj.:
1. Dla każdej prowadzonej w budynku
działalności gospodarczej dopuszcza
się jeden szyld równoległy o powierzchni do 3 m2 na elewacji budynku i jeden
prostopadły do lica budynku o powierzchni do 0,5 m2 (z wyjątkiem budynków
wpisanych do rejestru zabytków oraz
budynków usługowych o wysokości
większej niż 15 m i Wielkopowierzchniowych Obiektów Handlowych (WOHIlustracja 20 . Szyld równoległy i prostoów), które w zakresie lokalizacji szylpadły do lica budynku
dów mają dodatkowe regulacje okreś(źródło: BRG)
lone w poniższych punktach 6 i 7).
2. Szyldy umieszcza się wedle jednolitych reguł (forma, wielkość, długość wysięgnika
oraz jednakowa wysokość umiejscowienia) w obrębie jednego budynku lub zespołu
budynków (dla budynków usługowych o wysokości większej niż 15 m i WOH-ów
obowiązują trochę inne zasady, które zostały opisane w poniższym pkt. 7).
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3. Dopuszcza się przysłonięcie szyldami maksymalnie 20% powierzchni otworu okiennego.
4. Szyldy lokalizuje się na elewacji budynku w poziomie kondygnacji, na której znajduje
się zewnętrzne wejście do prowadzonej działalności (z wyjątkiem budynków
usługowych o wysokości większej niż 15 m i WOH-ów, które w zakresie lokalizacji
szyldów mają dodatkowe regulacje określone w poniższym pkt. 7). W przypadku,
gdy budynek nie graniczy bezpośrednio z chodnikiem, dopuszcza się lokalizację
szyldu lub szyldów na ogrodzeniu lub w przedogródku posesji o maksymalnej
powierzchni ekspozycyjnej do 0,5 m2 każdy.
5. Szyldy lokalizuje się w sposób uwzględniający podziały pionowe i poziome elewacji
oraz inne charakterystyczne cechy i detale budynku lub zespołu budynków,
niepowodujący przy tym ich przesłaniania lub deformacji.
6. Dla budynków wpisanych do rejestru zabytków i budynków o wartościach kulturowych
dopuszcza się szyldy równoległe i prostopadłe do lica budynku o maksymalnej powierzchni do 0,5 m2 (chyba że wojewódzki konserwator zabytków ustali inaczej).
7. Dla budynków usługowych o wysokości większej niż 15 m i WOH-ów:
•• dopuszcza się dodatkowo po jednym szyldzie, bez ustalania wielkości, na każdej
elewacji lub dachu pod warunkiem, że nie przekracza połowy szerokości
elewacji, na której się znajduje, i jest przewidziany w projekcie budowlanym/
projekcie elewacji;
•• szyldy równoległe do lica budynku umieszcza się na elewacji na dowolnej wysokości
w sposób zgrupowany i uporządkowany.
Realizując drugi z celów, sformułowany w drugim etapie prac nad Studium KREM,
tj. zróżnicowanie miasta ze względu na maksymalną powierzchnię wolnostojących
nośników reklamy oraz maksymalną powierzchnię nośników na budynkach, Gdańsk
podzielony został na cztery strefy, które wyróżniono między innymi ze względu na
uwarunkowania historyczne, urbanistyczne i przestrzenne.
W strefie I, czerwonej, dopuszczone zostały wyłącznie szyldy. Obejmuje ona:
•• lasy, zieleńce, parki i cmentarze, obszary objęte formami ochrony przyrody,
•• ogrody działkowe przeznaczone do zachowania w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska z 2007 r. (SUiKZP),
W strefie II, pomarańczowej, dopuszcza się szyldy, słupy ogłoszeniowo-reklamowe,
nośniki reklamy wolnostojące o powierzchni ekspozycyjnej do 3 m2 i nośniki reklamy
na ścianach szczytowych bez okien (z wyjątkiem okien klatek schodowych) o łącznej
powierzchni ekspozycyjnej do 24 m2, ale nie większej niż 80% powierzchni ściany, na
której są umieszczane. Strefa II swoim zasięgiem obejmuje:
•• obszary wpisane do rejestru zabytków województwa pomorskiego,
•• strefy ochrony konserwatorskiej,
•• Wrzeszcz Górny w granicach CPU, Wrzeszcz Dolny, zurbanizowane obszary Wyspy
Sobieszewskiej,
•• enklawy zabudowy o małych gabarytach, np. zabudowa jednorodzinna w Matemblewie,
•• wydmy i plaże.
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W strefie III, żółtej, dopuszcza się szyldy, słupy ogłoszeniowo-reklamowe, nośniki
reklamy wolnostojące o powierzchni ekspozycyjnej do 9 m2 i nośniki reklamy na
ścianach szczytowych bez okien (z wyjątkiem okien klatek schodowych) o łącznej
powierzchni ekspozycyjnej do 36 m2, ale nie większej niż 80% powierzchni ściany, na
której są umieszczane. W skład strefy wchodzą:
•• obszary znajdujące się w CPU określonym w SUiKZP, nieobjęte strefą II,
•• wielkoprzestrzenne elementy krajobrazu kulturowego wyznaczone w SUiKZP,
•• strefy ekspozycji określone w SUiKZP,
•• obszary o wartościach kulturowych nieobjęte strefą ochrony konserwatorskiej,
•• Siedlce, Stary Chełm, Stare Suchanino.
Ostatnia strefa, IV, biała, obejmuje pozostałe obszary Gdańska. Dopuszcza się tam
szyldy, słupy ogłoszeniowo-reklamowe, nośniki reklamy wolnostojące o powierzchni
ekspozycyjnej do 18 m2 oraz nośniki reklamy na ścianach szczytowych bez okien (z wyjątkiem okien klatek schodowych) o powierzchni ekspozycyjnej nieprzekraczającej
80% powierzchni ściany, na której są umieszczane.

Ilustracja 21. Schematyczne odwzorowanie graficzne stref na planie miasta – materiał
promocyjny
(źródło: opracowanie własne BRG)

Materiał przedstawiony w niniejszym tekście swoją ostateczną formę uzyskał po
licznych spotkaniach informacyjnych i konsultacyjnych z szerokim gronem interesariuszy¹⁵. W czerwcu 2014 r. został on przedstawiony Prezydentowi Miasta Gdańska
Ustalenia dotyczące nośników reklam i szyldów do stosowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, www.brg.gda.pl, zakładka „KREM – Koncepcja Regulacji Estetyki Miasta”.
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wraz z wykazem i omówieniem uwag zgłoszonych przez: Izbę Gospodarzą Reklamy
Zewnętrznej, zarządców nieruchomości, wiodących deweloperów i mieszkańców.
Prezydent zdecydował o wprowadzeniu regulacji KREM do nowych miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego sporządzanych w Biurze Rozwoju Gdańska.
W lipcu 2014 r. rozpoczęto wprowadzanie zmian w uchwałach ustanawiających plany
miejscowe, m.in. poprzez
Widoczne efekty regulacji wprowadzenie nowych
definicji oraz dodanie paw planach miejscowych nie ragrafu określającego zapojawią się natychmiastowo. Jest to sady dotyczące sposobu
umieszczania nośników
jednak kolejny element składający reklam i szyldów.
Zaproponowane w Stusię na budowanie całościowej,
dium regulacje, stosowane
spójnej i skoordynowanej polityki w miejscowych planach
miejskiej w zakresie lokalizacji zagospodarowania przestrzennego, będą służyć
reklam i szyldów. uporządkowaniu chaosu
przestrzennego spowodowanego przez niekontrolowaną lokalizację nośników reklam i szyldów na terenie
Gdańska. Należy podkreślić, że celem Studium jest wprowadzenie jednolitych zasad
lokalizacji reklam i szyldów, nie zaś zakazanie umieszczania nośników reklamy

i szyldów przedsiębiorcom czy ograniczanie swobody działalności gospodarczej.
Symulacje przeprowadzone w ramach Studium wykazały, że stosowanie zaproponowanych wytycznych może doprowadzić w przyszłości do znacznego zmniejszenia
liczby nośników reklamy i szyldów na terenie miasta, co wpłynie pozytywnie na odbiór
przestrzeni zewnętrznej przez mieszkańców, turystów i poprawi wizerunek Gdańska.
Widoczne efekty regulacji w planach miejscowych nie pojawią się natychmiastowo.
Jest to jednak kolejny element składający się na budowanie całościowej, spójnej
i skoordynowanej polityki miejskiej w zakresie lokalizacji reklam i szyldów.
Pierwszym krokiem w dążeniu do poprawy estetyki miasta było powołanie
w 2011 r. Referatu Estetyzacji Miasta przy Wydziale Urbanistyki, Architektury i Ochrony
Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku, który poza obowiązkami w zakresie
przygotowania decyzji administracyjnych wypełnia zadania związane z kreowaniem
i realizacją polityki estetyzacji miasta¹⁶. Kolejnym krokiem było wydanie przez
Prezydenta Miasta Gdańska w styczniu 2013 r. dwóch rozporządzeń mających na
celu zachowanie ładu przestrzennego, ochronę tożsamości miasta oraz poprawę
jego wizerunku¹⁷ na gruntach gminnych i Skarbu Państwa. Regulacje proponowane
w Studium KREM idą jeszcze dalej – jako zapisy stosowane w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego dotyczyć będą wszystkich terenów, w tym także
terenów prywatnych.

Do zadań w zakresie kreowania i realizacji polityki estetyzacji Miasta należy:
opracowanie, monitorowanie i aktualizacja zasad zagospodarowania przestrzeni publicznej, w tym wyposażenia w elementy małej architektury miejskiej, obiekty drobnego handlu,
usług i małej gastronomii oraz zieleni publicznej,
2. opracowanie, monitorowanie oraz aktualizacja zasad lokalizacji reklam i informacji wizualnej
w przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem obowiązującej polityki rozwoju i promocji Miasta,
3. uzgadnianie i opiniowanie projektów realizowanych w obrębie przestrzeni publicznej,
4. organizowanie konkursów i zlecanie opracowań wariantowych na projekty zagospodarowania i elementy wyposażenia przestrzeni publicznej,
5. koordynowanie działań wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta mających na celu
zapewnienie spójności i wysokiego poziomu estetyki przestrzeni publicznej,
6. inicjowanie działań mających na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej,
7. stworzenie i aktualizacja katalogu elementów zagospodarowania przestrzeni publicznej, do
stosowania na terenie Gdańska,
8. współpraca z jednostkami pomocniczymi Miasta, organizacjami społecznymi i grupami inicjatywnymi,
9. przygotowywanie i redagowanie informacji w zakresie zasad estetyzacji przestrzeni publicznej zamieszczanych na stronie internetowej Miasta,
10. kształtowanie świadomości obywatelskiej w zakresie ładu przestrzennego i zasad estetyzacji Miasta poprzez opracowanie i wdrożenie programu propagowania zasad estetyki i jej
wpływu na wizerunek Miasta,

11. współpraca z mediami w zakresie propagowania zasad estetyki i jej wpływu na wizerunek Miasta,
12. organizowanie i prowadzenie konsultacji społecznych oraz badań opinii mieszkańców
w zakresie rozwiązań dotyczących przestrzeni publicznej,
13. wnioskowanie o wprowadzanie w sporządzanych miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego zapisów dotyczących zasad zagospodarowania przestrzeni publicznej,
14. współdziałanie z innymi organami oraz podmiotami zewnętrznymi w celu przeciwdziałania
degradacji przestrzeni publicznej.
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Zarządzenie Nr 103/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie
określenia zasad i procedur zagospodarowania przestrzeni publicznej w zakresie obiektów
małej architektury, nawierzchni, kiosków, obiektów drobnego handlu, usług i gastronomii,
obiektów o charakterze kulturalnym i sportowym, ogrodzeń oraz kolorystyki fasad i budowli
inżynierskich, obowiązujące na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu
nieruchomości oraz nieruchomościach Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Gdańska
oraz Zarządzenie Nr 104 /13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie
określenia zasad lokalizacji nośników reklamy oraz informacji wizualnej w przestrzeni miejskiej,
obowiązujące na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości,
nieruchomościach Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Gdańska, nieruchomościach
jednostek organizacyjnych miasta Gdańska i spółek miejskich, których większościowym, bądź
wyłącznym właścicielem jest Gmina Miasta Gdańska oraz w pasach drogowych.
17
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ABSTRACT
The study of city aesthetics (Koncepcja Regulacji Estetyki
Miasta, KREM). Zoning plans regulations regarding
advertising media and signboards
Gdańsk, as many other Polish cities and towns, is dealing with the problem of spatial
chaos caused by, among other reasons, the uncontrolled growth in number of
advertisements in public space. This burning issue has been noticed not only by the
citizens, but by the local authorities as well. As a consequence, the Mayor of Gdańsk
assigned the Gdańsk Development Agency (Biuro Rozwoju Gdańska) to draw up a
proposal of regulations to be implemented in zoning plans - acts of local law on
spatial development.
The study of city aesthetics (named Koncepcja Regulacji Estetyki Miasta, KREM)
conducted by Gdańsk Development Agency consisted of three parts: analysis (in
2012: inventory, own research, bibliographic studies), project (in 2013: proposals
of definition and regulations) and public consultations (2014). The main conclusion
from the first stage is that the main problem of public space is the chaotic location
and abundance of advertisements. The second part of the study was an attempt to
arrange advertisements in public space. Thus, the city of Gdańsk was divided into
four zones with different kinds of restrictions – in the first zone no advertisement
is allowed, in the fourth – advertisements of an area of up to 18m2 may be located.
Moreover, several types of general regulations on advertisements in public space
were worked out: bans, restrictions, recommendations and rules of localization.
The KREM study, as a part of local law, is an important element of a coherent city
policy of public spaces aesthetics, along with the City Council department responsible
for execution of law and cooperation with citizens and entrepreneurs.

Komentarz
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Anna Golędzinowska*

Miejski wymiar rozwoju –
nowe instrumenty:
Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne

Miasta – jako przestrzenie kumulacji zarówno potencjałów, jak i wyzwań rozwojowych – od dawna stanowią przedmiot zainteresowania Komisji Europejskiej. Zmiany
priorytetów rozwojowych, doświadczenia związane z wdrażaniem kolejnych okresów
programowania, jak również ewolucja zasad funkcjonowania samych organizmów
miejskich skutkowały wprowadzaniem kolejnych dedykowanych instrumentów.
Punktem wyjścia dla dotychczas stosowanych inicjatyw (URBAN, URBAN II, JESSICA) było
założenie, że zdegradowane obszary miast powinny być wyprowadzane z sytuacji
kryzysowej poprzez działania zintegrowane i wielopłaszczyznowe, ponieważ występujące problemy społeczne, przestrzenne i gospodarcze wzajemnie się warunkują.
* dr inż. arch. Anna Golędzinowska – główny specjalista w Pomorskim Biurze
Planowania Regio-nalnego, członek European Regional Science Association (ERSA)
i The International Society of City and Regional Planners (ISOCARP)

Okres programowania 2014–2020 ma wnieść nową jakość w planowaniu rozwoju
poprzez interwencję na obszarach miejskich. Promowane jest myślenie wykraczające poza granice administracyjne miasta – zakładające synergiczny rozwój
całych miejskich obszarów funkcjonalnych. Innowacje organizacyjne dotyczą przede
wszystkim określenia minimalnej kwoty zabezpieczonej na „miejski wymiar”
polityki spójności, jak również wprowadzenia instrumentu uwzględniającego
zależności między zjawiskami zachodzącymi między różnymi samorządami
terytorialnymi pozostającymi w strefie oddziaływania danego organizmu miejskiego –
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
Ze względu na specyfikę sieci osadniczej oraz zróżnicowanie systemów terytorialnych sposoby realizacji „wymiaru miejskiego” zostają określone indywidualnie
w umowie między Komisją Europejską, krajem członkowskim a jego partnerami we
wdrażaniu polityki rozwoju – w przypadku Polski z samorządowymi województwami.
Nowe instrumenty rozwojowe wpływają również na polski system prawny. Planowanie przestrzenne na poziomie regionalnym przesuwa się z obszaru zagadnień
infrastrukturalnych w kierunku narzędzia prowadzenia polityki rozwoju społecznogospodarczego, w sposób szczególny skupiając się na delimitacji i określaniu
kierunków działań dla obszarów problemowych i funkcjonalnych – w tym miejskich.
W tle dyskusji nad nowymi mechanizmami, w pełniejszy sposób realizującymi
cele rozwojowe, pojawia się jednak szereg pytań dotyczących roli miast wobec
otaczających ośrodków i optymalnej polaryzacji potencjałów.
MIASTA W POLITYCE SPÓJNOŚCI EU
Promocja zintegrowanych projektów na rzecz rozwoju miast była już realizowana
w okresach programowania 1994–2000 oraz 2001–2006 – poprzez Inicjatywę Wspólnotową URBAN. W okresie programowania 2007–2013 zdecydowano o włączeniu tzw.
„wymiaru miejskiego” w główny nurt zdecentralizowanych programów operacyjnych,
zmieniając tym samym kwestię rozwoju miast z zagadnienia fakultatywnego na
obligatoryjny element polityki rozwoju we wszystkich państwach członkowskich.
Obok wdrażania nowych instrumentów skoncentrowanych na realizacji projektów zaczęto toczyć dyskusję na temat potrzeby stworzenia – zarówno na szczeblu
krajowym, jak i regionalnym – tzw. polityki miejskiej. Zgodnie z obowiązującą w UE
zasadą pomocniczości polityka miejska nie powinna zastępować polityki miasta, ale
skupiać się na realizacji celów istotnych dla rozwoju opracowującego ją kraju lub
regionu. Potrzebę tworzenia takich dokumentów wskazują m.in. Komunikat Komisji
do Rady i Parlamentu Europejskiego. Polityka spójności i miasta: rola miast i aglomeracji w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia w regionach¹ Karta Lipska², Deklaracja
Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego. Polityka spójności i miasta: rola miast
i aglomeracji w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia w regionach, Bruksela 2006.

1

2

Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich przyjęta z okazji nie-
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z Toledo³ czy wreszcie dokument stanowiący podstawę obecnej polityki UE – EUROPA
2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu EUROPA 2020⁴.
W myśl nowych przepisów i ustawodawstwa dotyczącego unijnej polityki
spójności na lata 2014–2020⁵ jednym z kluczowych elementów realizacji celów tej
strategii – inteligentnego, zrównoważonego i włączającego społecznie rozwoju kontynentu – mają być zintegrowane strategie terytorialne, a podstawowym narzędziem
wdrażania takich strategii Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).
Formuła ZIT może dotyczyć dowolnego obszaru występowania specyficznych
zjawisk, dla którego celowe jest stworzenie wspólnej strategii rozwoju. Co więcej,
zależnie od sytuacji, nie musi być on delimitowany granicami jednostek administracyjnych. Tak więc ZIT mogą odnosić się do obszarów metropolitalnych, ale również
mniejszych miast i ich funkcjonalnego otoczenia (obszarów miejsko-wiejskich), subregionów czy obszarów międzyregionalnych. ZIT mogą również dotyczyć ośrodków
niesąsiadujących bezpośrednio ze sobą, ale położonych w tym samym regionie i posiadających wspólne wyzwania rozwojowe, które mogą zostać rozwiązane poprzez
działania synergiczne.
W ramach wdrażania ZIT przewidziane jest delegowanie części zadań dotyczących
realizacji programu od tzw. Instytucji Zarządzającej (IZ)⁶ – dotyczą one np. wyboru
wstępnej listy projektów. ZIT pozostają jednak narzędziem ściśle podlegającym programom operacyjnym, w ramach których są finansowane. Tak więc projekty mające
służyć osiągnięciu celów zintegrowanej strategii terytorialnej muszą jednocześnie
realizować cele ww. programów. Obok regionalnych i krajowych programów operacyjnych ZIT mogą mieć zastosowanie w kontekście Europejskiej Współpracy
Terytorialnej (EWT).
O spektrum możliwości zastosowania tego instrumentu mogą świadczyć przewidziane źródła finansowania. Podstawą mają być dedykowany projektom inwestycyjnym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), dedykowany projektom
miękkim Europejski Fundusz Społeczny (EFS) oraz mający na celu niwelowanie dysformalnego spotkania ministrów w sprawie rozwoju miast i spójności terytorialnej w Lipsku
w dniach 24 –25 maja 2007 r.
Deklaracja przyjęta podczas nieformalnego spotkania ministrów w Toledo w sprawie rozwoju
obszarów miejskich w dniu 22 czerwca 2010 r.
3

Nowa strategia dla UE: Strategia na rzecz inteligentnego i równoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu, zatwierdzona przez Radę UE w dniu 17 czerwca 2010 r.
4

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
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proporcji gospodarczych i społecznych w Europie Fundusz Spójności ( CF )⁷.
Uzupełnieniem tego finansowania mogą być środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) czy Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego (EFMR).
Obok wymogu poprzedzenia działań stworzeniem zintegrowanej strategii terytorialnej zasadnicza różnica między projektami postulowanymi w ramach ZIT a pozostałą
grupą projektów dotyczy trybu wyboru. W przypadku ZIT dotacja może zostać przyznana w trybie negocjacyjnym, podczas gdy projekty spoza ZIT wybierane są w trybie
konkursowym⁸. Tryb negocjacyjny polega na przyznaniu finansowania projektów na
warunkach uzgodnionych między IZ a beneficjentem – dotyczy to nie tylko wysokości
dotacji i zakresu projektu, ale również wskaźników, jakie musi uzyskać beneficjent
w wyniku realizacji projektu. W praktyce negocjacje te trwają wiele miesięcy, w trakcie
których projekty ulegają (często daleko idącym) modyfikacjom służącym lepszemu
wpisaniu się planowanych działań w cele danego programu operacyjnego.
W warunkach nowego narzędzia – jakim są ZIT – taka formuła pozwala również na
ewolucję od długiej listy projektów odzwierciedlających partykularne interesy poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego do grupy kilku przedsięwzięć
oddziałujących synergicznie i dających korzyści wszystkim zainteresowanym.
Przejawem wzmocnienia roli miast we wdrażaniu polityki spójności jest wreszcie
wymóg przeznaczenia minimum 5% alokacji ERDF przyznanej na dane państwo
członkowskie na wdrażanie zintegrowanych strategii rozwoju obszarów miejskich.
Może się to odbywać na trzy sposoby:
• z wykorzystaniem ZIT,
• za pośrednictwem odrębnego programu operacyjnego,
• w ramach odrębnej osi priorytetowej⁹.
Obok wdrażania zintegrowanych strategii terytorialnych wsparcie dla obszarów
miejskich w ramach polityki spójności będzie się odbywało poprzez Platformę Rozwoju
Obszarów Miejskich, innowacyjne działania w zakresie zrównoważonego rozwoju
miast oraz program sieciowania miast URBACT.
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE L 347/320).
W polskich warunkach w przypadku regionalnych programów operacyjnych są to urzędy
marszałkowskie, natomiast w przypadku krajowych programów operacyjnych Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju.

6

7 Fundusz przeznaczony jest dla państw członkowskich, których dochód narodowy brutto na
mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniej UE.

Tryb konkursowy nie obowiązuje projektów finansowanych z funduszy zwrotnych – np. w ramach inicjatyw JESSICA czy JEREMIE.

8

Art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347/289).
9
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PERSPEKTYWY DLA ZIT W POLSCE
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju) „miejski wymiar” w polskich warunkach jest tożsamy z zastosowaniem instrumentu ZIT, który to stosowany jest obligatoryjnie dla obszarów
funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich¹⁰. Należy pamiętać, że w ramach wyznaczonych przez przepisy UE mieści się polska perspektywa rozwoju przestrzennego,
wyrażona przede wszystkim przez następujące dokumenty:
• Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030¹¹,
• Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010–2020:
regiony, miasta, obszary miejskie¹²,
• Projekt Założeń Krajowej Polityki Miejskiej¹³.
Dokumenty te jednoznacznie wskazują potrzebę wzmocnienia policentrycznej sieci
ośrodków, jednocześnie zwracając uwagę na problem obszarów peryferyjnych
(w szczególności dwa pierwsze), regionalne zróżnicowanie struktur osadniczych czy
nieskoordynowane rozprzestrzenianie się miast na obszary wiejskie.
Ze swej istoty ZIT powinny być międzysektorowe, jednak w ramach tego samego
programu operacyjnego część zagadnień na danym terytorium może być objęta tym
trybem, natomiast inne, ze względu na fakt, że nie są specyficzne dla ZIT, już nie.
Przykładem może być tu wyłączenie zagadnień dotyczących ochrony dziedzictwa
kulturowego z ZIT dla Obszaru Funkcjonalnego Trójmiasta. Zrezygnowano tu z trybu
negocjacyjnego ze względu na to, że najcenniejsze zasoby zabytkowe regionu (np.
zamki gotyckie) nie są ściśle związane z ZIT – w przeciwieństwie np. do zagadnień
środowiskowych czy transportowych. Zainteresowane samorządy z tego obszaru
będą mogły zgłaszać projekty w dziedzinach nieobjętych ZIT w trybie konkursowym.
Każdy kraj członkowski UE przygotowuje swoje własne wytyczne szczegółowe
dotyczące wdrażania ZIT. W polskich warunkach tryb negocjacyjny przewidziano
na poziomie regionalnych programów operacyjnych (RPO), natomiast projekty
wpisujące się w strategię ZIT, jednak ze względu na skalę lub zakres tematyczny przewidziane do finansowania w ramach krajowych programów operacyjnych (głównie
Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 oraz Programu Polska Wschodnia),
mogą uzyskać preferencję w trybie konkursowym.

Zgodnie z założeniami Ministra Infrastruktury i Rozwoju ZIT wdrażane będą
przede wszystkim na terenie miast wojewódzkich i na obszarach powiązanych z nimi
funkcjonalnie. Zarząd województwa może jednak podjąć decyduję o zastosowaniu
tego instrumentu w mniejszych ośrodkach miejskich lub na innych obszarach¹⁴.
Żadne z polskich województw nie zdecydowało się na ZIT dotyczące stricte obszarów
wiejskich lub transgranicznych, jednak w projektach RPO na lata 2014–2020 pojawiło
się szerokie spektrum zastosowań instrumentów terytorialnych. Większość regionów
pozostała przy ZIT miasta wojewódzkiego, niektóre proponują jednak ZIT dla jednego lub dwóch ośrodków o znaczeniu subregionalnym (województwo dolnośląskie,
warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie). Inaczej prezentuje się
podejście województwa śląskiego, które podzieliło cały region na cztery subregionalne
ZIT. Część regionów zdecydowała się również na zastosowanie różnego rodzaju
specjalnych form wsparcia dla funkcjonalnych obszarów miejskich, uwzględniających
podejście zintegrowane, jednak bardziej elastyczne niż formuła ZIT. Różnice dotyczą
przede wszystkim większej swobody w delimitacji obszaru (ZIT muszą być delimitowane zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju) i ewentualnych zmian
w alokacji środków, pozostawienia całości kompetencji IZ w urzędach marszałkowskich, a w przypadku części województw – braku wymogu posiadania wspólnej
strategii terytorialnej. W takich przypadkach wymagane jest jednak uzgodnienie
między partnerami wspólnej listy projektów priorytetowych. W praktyce wdrażanie
takiego podejścia jest połączeniem trybu negocjacyjnego z konkursowym – podobnie
jak w przypadku projektów ZIT kierowanych do programów krajowych projekty
wyłonione w tego typu porozumieniach uzyskują preferencję w konkursach organizowanych w ramach RPO.

Województwo

ZIT miasta
wojewódzkiego

Inne ZIT

Dolnośląskie

Wrocław

Jelenia Góra,
Wałbrzych

Kujawskopomorskie

Bydgoszcz,
Toruń

11 Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (M.P. z 2012 r., poz. 252).

Lubelskie

Lublin

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 2010 r.

Lubuskie

13 Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020. Projekt, http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/
polityka_rozwoju/Documents/Zalozenia_KPM_20_lipca_po_uwagach_MMN.pdf, dostęp dnia 10
października 2014 r.

Gorzów
Wielkopolski,
Zielona Góra

Łódzkie

Łódź

10 Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, http://www.mir.gov.pl/
rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_miast/Documents/ZIT_na_WWW_26_07_2013.pdf,
dostęp dnia dostęp dnia 10 października 2014 r.
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Fakultatywne preferencje dla zintegrowanego podejścia do
miejskich obszarów
funkcjonalnych
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Małopolskie
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Kraków
Warszawa

Regionalne Inwestycje Terytorialne: MOF
Radom, Płock, Siedlce,
Ostrołęka i Ciechanów

Opolskie

Opole

Preferencja dla projektów partnerskich: MOF
Nysa, Brzeg, KędzierzynKoźle, Kluczbork

Podkarpackie

Rzeszów

Mazowieckie

Białystok

Regionalne Inwestycje Terytorialne: MOF
Przemyśl, Tarnobrzeg,
Krosno, Mielec, Stalowa
Wola, Dębica–Ropczyce,
Przeworsk–Jarosław,
Sanok–Lesko

Pomorskie

Gdańsk
(Trójmiasto)

Zintegrowane Porozumienia Terytorialne:
MOF Bytów, Chojnice–
Człuchów, Kościerzyna,
Kwidzyn, Lębork, Malbork, Słupsk, Starogard
Gdański

Śląskie

Katowice
(subregion centralny)

Świętokrzyskie

Kielce

Warmińskomazurskie

Olsztyn

Elbląg, Ełk

Wielkopolskie

Poznań

Aglomeracja
kalisko-ostrowska

Szczecin

Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar
Funkcjonalny

Podlaskie

Zachodniopomorskie

Subregiony:
południowy, północny i zachodni

PROGRAMOWANIE ROZWOJU A POLITYKA PRZESTRZENNA
Wzmocnienie „wymiaru miejskiego” znalazło również swoje odzwierciedlenie w
polityce przestrzennej. W polskich warunkach kluczowym graczem w procesie
tworzenia ram formalnych i organizacyjnych dla rozwoju prowadzonego przez
miejskie ośrodki funkcjonalne jest samorząd województwa. Do niedawna istniała
jednak swoista dychotomia między powierzoną rolą promotora rozwoju społecznogospodarczego a możliwościami wpływu na jakość przestrzeni. Po reformie terytorialnej w 1999 r. planowanie przestrzenne stało się jednym z zadań nowo utworzonych regionów. Wobec faktu, że w Polsce nie ma ono charakteru hierarchicznego, a
jedynym aktem prawa miejscowego przewidzianym w tym systemie jest miejscowy plan
zagospodaro-wania przestrzennego, próby przełożenia zadań przypisanych województwu na język planowania przestrzennego miały charakter bardziej postulatywny niż regulacyjny. W rzeczywistości najsilniejszym narzędziem wpływania na politykę lokalną
pozostawała możliwość odmowy uzgodnienia przez zarząd województwa projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
ze względu na nieuwzględnienie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego
województwa¹⁵, co jednak w praktyce ma znikomy wpływ na kształtowanie struktur
osadniczych.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym¹⁶
dała możliwość sporządzania przez marszałków województw planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów metropolitalnych. Miał to być istotny krok
w kierunku wdrożenia polaryzacyjno-dyfuzyjnego modelu rozwoju. Zapisy ustawy
stanowiły również o tym, że owe obszary zostaną określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, co, w związku z przeciągającymi się pracami nad
aktualizacją dokumentu pod kątem nowych przepisów, wstrzymało możliwość
uchwalania planów zagospodarowania dla obszarów metropolitalnych do 2012 r.
Niezależnie od formalnych przeszkód w sporządzaniu planów dla obszarów metropolitalnych wątpliwości budziła skuteczność tego instrumentu wobec wspomnianego już braku hierarchiczności systemu planowania, jak również konstytucyjnej
zasady pomocniczości, która mogłaby stać się podstawą do sporów, gdzie i na jakich
zasadach marszałek mógłby ingerować w działania prezydenta miasta, motywując
to interesem metropolii.

14

Art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., Nr 0, poz. 199).

16 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r., Nr 80, poz. 717.

Art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2015 r., Nr 0, poz. 199).

17

Tabela 1. Obszary funkcjonalne w projektach RPO 2014–2020 (źródło: opracowanie własne)

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, op. cit.
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Aktualizacja ustawy z 2014 r. wprowadziła obowiązek sporządzania planów
zagospodarowania dla wszystkich miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków
wojewódzkich¹⁷. W relacji do wcześniejszych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących obligatoryjnego tworzenia ZIT dla ośrodków wojewódzkich
planowanie przestrzenne na szczeblu wojewódzkim może stać się instrumentem
polityki rozwoju, co powinno zwrotnie wpłynąć na zwiększenie polityki przestrzennej. Takie ujęcie zagadnienia skutkuje również odsunięciem na dalszy plan dyskusji
nad tym, które miasta w Polce powinny stać się metropoliami, czy nad pomysłem
utworzenia powiatów metropolitalnych.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Miasta oraz ich otoczenie funkcjonalne stają się coraz ważniejszym podmiotem
polityki rozwoju. W warunkach Polski – największego beneficjenta środków EU
w okresie finansowym 2014–2020 – polityka rozwoju kraju jest w znacznym stopniu
determinowana ramami wyznaczonymi przez politykę spójności. Wdrażanie nowych
narzędzi jest inicjowane głównie w silniej zurbanizowanych państwach Europy
Zachodniej, a na grunt polski przenoszone jako transfer dobrych praktyk lub wytyczne
organów Unii Europejskiej do polityk krajowych i regionalnych. W ramach tych
wytycznych stosowane są jednak rozwiązania indywidualne dostosowane do lokalnej specyfiki – np. zastosowanie osobnych instrumentów terytorialnych dla miast
średniej wielkości w wybranych regionach.
Należy pamiętać, że miasto znalazło się w centrum zainteresowania polityki
spójności nie ze względu na swój Genius Loci, ale jako obszar koncentracji zjawisk
i ośrodek silnie oddziałujący na otoczenie, którego wsparcie ma przysłużyć się
bardziej efektywnemu osiąganiu celów społecznych, gospodarczych i ekologicznych
Unii Europejskiej. Obecnie jest zbyt wcześnie, by wyrokować, czy przyjęte rozwiązania
faktycznie przyczynią się do synergicznego rozwoju i osiągnięcia założonych celów
w przestrzeni polskich regionów, których stopień urbanizacji odbiega od głównych
europejskich biegunów wzrostu. Niezależnie od tych dylematów promocja zintegrowanego podejścia terytorialnego staje się szansą na zwiększenie racjonalności
i skuteczności polityki przestrzennej.
W ramach określonych wytycznych krajowych polskie regiony stosują zróżnicowane podejście do zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich. W niektórych
przypadkach jest to uzasadnione specyfiką sieci osadniczej województwa, jednak
stanowi również pewien wyznacznik innowacyjności w prowadzeniu polityki rozwoju.
To zróżnicowanie w przyszłości da podstawę do oceny porównawczej i może
pomóc w opracowaniu kolejnych, bardziej skutecznych narzędzi wdrażania
zintegrowanych strategii terytorialnych.

METROPOLITAN. Przegląd Naukowy to czasopismo naukowe
o tematyce metropolitalnej.
Podejmuje tematykę funkcjonowania metropolii, a szczególnie
jego prawnych, administracyjnych, urbanistycznych i społecznych
aspektów. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi czasopisma
i wyspecjalizowanej tematyce, Metropolitan w sposób kompleksowy
traktuje o problemach współczesnych metropolii.
Instytut Metropolitalny - organizacja ekspercka (think tank)
integrująca reprezentantów różnych dyscyplin naukowych
(prawa, administracji, urbanistyki), jak i profesji (prawników,
urzędników) i pasji (działaczy społecznych, wolontariuszy).
Fundacja, organizacja pozarządowa i pozasamorządowa, której
przyznano status organizacji pożytku publicznego.

