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Niezależnie od faktycznego znaczenia, jakie
uzyska specustawa, stwarza ona nowe warunki
funkcjonowania planowania przestrzennego
w dyskursie publicznym
Z jednej strony:
dalsze zagmatwanie systemu i pogłębienie wewnętrznej niespójności, co
przekłada się na utrwalenie w społeczeństwie braku zrozumienia i niechęci dla
planowania przestrzennego
Z drugiej strony:
podniesienie zainteresowania problematyką planowania przestrzennego – na
etapie procedowania projektu specustawy oraz na etapie jej stosowania
(standardy urbanistyczne, potencjalne konflikty społeczne, „sensacyjna
otoczka”)

W tym kontekście na znaczeniu zyskuje
„świadomość istoty planowania przestrzennego”.
Bez tego negatywne skutki będą bardziej dotkliwe.

Czym jest „świadomość istoty planowania
przestrzennego” i kogo dotyczy?
Zrozumienie mechanizmów zagospodarowania przestrzennego i ścierających się
sprzecznych interesów w tym zakresie oraz znajomość wynikających z tego
wyzwań, dylematów oraz potrzeb.
Dotyczy:
1. mieszkańców
2. polityków
3. urzędników
4. innych przedstawicieli władzy publicznej wpływających na politykę przestrzenną
5. inwestorów
6. aktywistów

Wszystko wskazuje, że przynajmniej w większości
tych grup świadomość jest niewystarczająca.

Kilka dowodów na to, że nie jest dobrze
§ bardzo powierzchowny sposób podejmowania zagadnień planowania
przestrzennego w debacie politycznej, w tym przedwyborczej
§ przykłady poważnych niekonsekwencji w podejściu do rozstrzygnięć
planistycznych nawet przez tych, którzy szczycą się tym, że „się znają” i „nie
ulegają wpływom lobby” (ryzyko popadania w populizm)
§ stan debaty o planowaniu i ładzie przestrzennym reprezentuje dość przypadkowy
wybór opinii z mediów społecznościowych i portali internetowych

Bobrowiec, gmina Lesznowola

Kilka dowodów na to, że nie jest dobrze
§ dominujący w większości kraju upadek
zaawansowanego „myślenia
urbanistycznego” ( wynikający głównie z
lokalnych uwarunkowań politycznych,
oraz mechanizmów zamówień
publicznych)
§ niechęć do wykorzystania narzędzi
planowania przestrzennego czy
gospodarki nieruchomościami dla
prowadzenia skutecznych zmiany w
zagospodarowaniu (słaba
„popularność” narzędzi ustawy o
rewitalizacji, irracjonalna obawa czy
wręcz niezrozumienie związane ze
stosowaniem narzędzi władczych)
§ mpzp często okazuje się nie być
wystarczającym narzędziem
zapewnienia ładu przestrzennego
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Kilka dowodów na to, że nie jest dobrze
§ czy to na pewno finanse i nieefektywne mechanizmy ekonomiczne są
jedynym wyłącznym czynnikiem rodzącym niski poziom planowania
przestrzennego w Polsce?
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Jak podnosić „świadomość”?
§ pogłębione mechanizmy partycypacyjne
§ aktywność organizacji pozarządowych prowadząca do pogłębienia debaty publicznej
§ planistyczna „praca organiczna” (zarówno w wymiarze projektowania urbanistycznego
jak i przywracania właściwych relacji w planowaniu na linii „interes publiczny” – „interes
indywidualny”)
§ powrót do koncepcji popularnej publikacji „Dlaczego planowanie przestrzenne jest
ważne?” (konkurs w 2015 roku nie wyłonił zwycięzcy i nie został już powtórzony)
§ wymiar urbanistyczny rewitalizacji (którą cechuje kompleksowe, zintegrowane i
skoncentrowane podejście) jako laboratorium bardziej ambitnych planowych
przekształceń w przestrzeni miejskiej

Wnioski
§ Sposobem na zminimalizowanie negatywnych specustawy mieszkaniowej
dla systemu planowania przestrzennego powinna być „ucieczka do przodu”:
§ pogłębienie, wzmocnienie i rozszerzenie debaty publicznej dotyczącej planowania
przestrzennego (rozmowa o realnych dylematach i wyborach – np. panele obywatelskie,
referenda),
§odważne zajmowanie stanowiska przez władze miast w konkretnych kwestiach
planistycznych (akurat ustawa temu sprzyja ☺) i wykorzystywanie – tam gdzie to
uzasadnione – swego władztwa,
§ zintensyfikowanie działań planistycznych dotyczących realnych zmian uzdrawiających /
poprawiających konkretne przestrzenie,
§ uruchomienie mechanizmów faktycznej realizacji planów miejscowych (pierwszy
nieśmiały przykład: program „Zielone Polesie” w Łodzi).

Działania te z jednej strony często uwarunkowane będą
rozbudzeniem „świadomości planistycznej”, ale z drugiej same
mogą przyczyniać się do tego rozbudzenia.
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