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Wstęp
Problemy związane z gwałtownym rozwojem miast są jednym z większych wyzwań
cywilizacji XXI wieku. Także już około 60% Polaków to mieszkańcy miast, a proces rozrastania
się powierzchni zajmowanej przez tereny zurbanizowane jest niezwykle dynamiczny i często
nieracjonalny. Miasta, ze względu na koncentrację czynników decydujących o emisji CO2
i specyficzny mikroklimat, szczególnie istotnie wpływają na procesy kształtujące klimat,
a zarazem wymagają szczególnych sposobów adaptacji do skutków jego zmian. Planowanie
przestrzenne jest kluczem do właściwego koordynowania różnych funkcji terenów miejskich
tak, aby ich rozwój nie był bezładny i dewastujący środowisko, ale by spełniał kryteria
zrównoważonego rozwoju.
Niestety, planowanie przestrzenne jest wciąż obszarem zaniedbywanym, a skutki jego
braku przejawiają się boleśnie na każdym kroku powodując, że miasta nie są przyjazne
ludziom i przyrodzie. Podobnie wciąż niedoceniane są usługi ekosytemowe, jakie zieleń
miejska i otaczające miasta lasy świadczą na rzecz ochrony klimatu i likwidacji miejskich
wysp ciepła. Bez wątpienia na poprawę tego stanu rzeczy może wpływać zmiana świadomości
decydentów oraz mieszkańców miast, a także podnoszenie kwalifikacji i wymiana doświadczeń
grupy specjalistów: urbanistów, architektów oraz przedstawicieli wielu innych profesji
kształtujących wizję i praktykę rozwoju terenów zurbanizowanych. W tym celu na całym
świecie podejmowane są działania edukacyjne, a także organizowane są międzynarodowe
konferencje, jak np. International BiodiverCities Conference (Australia 2013 r.) na temat
znaczenia bioróżnorodności w miastach, czy światowa inicjatywa wymiany dobrych praktyk
URBIS Dialogues.
Szczególnie duże oczekiwania w dziedzinie kształtowania świadomości kierowane są
w kierunku kręgów akademickich. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) z pełnym przekonaniem podjęło takie
wyzwanie. W partnerstwie z Towarzystwem Urbanistów Polskich oraz Instytutem Gospodarki
Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, a także Centrum Informacji o Lasach Państwowych opracowało, a następnie od jesieni 2013 r. do wiosny 2015 r. prowadziło projekt, składający się z konferencji, poprzedzającego ją cyklu seminariów, warsztatów poświęconych wieloaspektowemu podejściu do zieleni miejskiej oraz wystawy „Lasy wokół miast – elementem
stabilizacji środowiska oraz miejscem edukacji i rekreacji – piękno, przyjazny klimat, wypoczynek”. Towarzyszyła ona obradom Forum Leśnego, które odbyło się w czasie Szczytu Klimatycznego ONZ – COP 19, w Warszawie, w listopadzie 2013 r.
Wszystko to w duchu odwiecznego marzenia człowieka o Mieście Idealnym. W dzisiejszych
czasach kryteria takiego miasta może spełniać jedynie miasto funkcjonujące w zgodzie

z rozwojem zrównoważonym. Stąd wspólny tytuł konferencji i towarzyszących jej działań
„Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych
i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu”. W ramach tego projektu wydany
też został specjalny, VIII numer czasopisma „Przegląd Urbanistyczny” (rocznik VI, 2014),
w całości poświęcony problemom i uwarunkowaniom budowania miasta zrównoważonego.
Nad całością projektu patronat roztoczyły dwie instytucje, którym bliskie są zagadnienia
towarzyszące gwałtownej urbanizacji: Polski Komitet do spraw UNESCO oraz Unia
Metropolii Polskich. Realizacja projektu, a w tym i wydanie tej publikacji, było możliwe
dzięki dofinansowaniu przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Właściwe więc tu miejsce, by od razu, we wstępie książki zawierającej plony projektu, wyrazić
serdeczne podziękowania Patronom i Sponsorowi.
Oddana w Państwa ręce książka to monografia zawierająca przygotowane przez Autorów
artykuły, opracowane na podstawie wystąpień podczas cyklu seminariów „Miasto idealne
– miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ
na ograniczanie skutków zmian klimatu”, które odbywały się co tydzień w semestrze letnim
2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim oraz referaty z konferencji pod tym samym tytułem,
mającej miejsce 24 października 2014 r. Celem zarówno seminariów jak i konferencji było
przedstawienie możliwości planowania przestrzennego jako narzędzia do tworzenia w obrębie
miast i ich otoczeniu warunków ograniczających zmiany klimatu, jak również łagodzących ich
skutki. Oba wydarzenia zgromadziły wybitnych specjalistów z wiodących instytucji z całego
kraju: architektów, urbanistów, działaczy samorządowych oraz przedstawicieli organizacji
społecznych działających na rzecz miast i przedstawicieli środowisk akademickich.
Niestety, ze względu na ściśle ograniczoną objętość książki niektórych tekstów z seminariów,
nieco mniej związanych bezpośrednio z tytułem projektu, nie udało się zamieścić w publikacji,
w niektórych tekstach niezbędne też było dokonanie skrótów. Przepraszając Autorów należy
jednocześnie zaznaczyć, że wszystkie autorskie teksty w pełnym kształcie znajdują się na
stronie UCBS www.ucbs.uw.edu.pl.
Sądzę, że jako redaktor pośrednio wyrażam tu pragnienie wszystkich Autorów oraz
Parterów projektu, a także Instytucji Patronujących oraz Sponsora, że publikacja ta służyć
będzie integracji środowisk zawodowych zajmujących się różnymi aspektami planowania
przestrzennego, ochrony klimatu oraz zarządzania miejską różnorodnością biologiczną i jakością
życia mieszkańców. Należy też mieć nadzieję, że przedstawione przez Autorów wnioski będą
służyć promocji interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień przestrzeni miejskiej, wymianie
doświadczeń i upowszechnianiu dobrych praktyk planowania przestrzennego i podejścia do
terenów miejskiej zieleni. Można także oczekiwać, że opublikowane tu materiały zostaną
dobrze wykorzystane przez studentów – przyszłych specjalistów i decydentów. To przecież
od nich zależeć będzie, czy uda się zapewnić dalszy rozwój miast w sposób przyjazny ludziom
i przyrodzie.
Anna Kalinowska

Część I
MIASTO IDEALNE – MIASTO ZRÓWNOWAŻONE
Rozwój zrównoważony w teorii i praktyce –
artykuły z seminariów w UCBS, 2014 r.

Paweł Dobak
Uniwersytet Warszawski
Wydział Geologii
Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

Sozotechniczne planowanie przestrzenne
na terenach zurbanizowanych
Współczesne planowanie przestrzenne oparte jest na szeregu prawidłowościach nawiązujących zarówno do wielowiekowych doświadczeń i tradycji kształtowania miast jak i na
współczesnych paradygmatach cywilizacyjnych, w których podstawową rolę odgrywa zasada
zrównoważonego rozwoju. Zasada ta sformułowana i rozpowszechniona w drugiej połowie
XX wieku ma jednak swoje korzenie w obserwacjach przyrodniczych i praktykach społeczności od czasów starożytnych.

Przyrodniczo-historyczne uwarunkowania lokalizacyjne
Podstawową przesłanką dla rozwoju społeczeństw był i jest dostęp do wody. Starożytne
ośrodki Bliskiego Wschodu i Egiptu zaliczane są do tzw. „cywilizacji hydraulicznych”, gdyż
ich spektakularny rozwój oparty był o racjonalne uregulowanie wieloaspektowego korzystania z wód wielkich rzek Nilu, Eufratu, Tygrysu.
W wiekach średnich przesunięcie cywilizacyjnych centrów rozwojowych do odmiennych
warunków przyrodniczych panujących w Europie wiązało się także z opanowaniem i wykorzystaniem żywiołu wodnego. Rzeki stanowią bowiem nawet do dzisiaj zarówno granicę geograficzną, jak i wraz z rozwojem umiejętności sozotechnicznych zwornik i regulator życia
gospodarczo-społecznego.
Gdy spojrzymy na prawidłowości lokalizowania i rozwoju ośrodków osadniczych zauważamy, że warunkiem niezbędnym dla ich funkcjonowania jest dostęp do wody – najczęściej
rzecznej, wykorzystywanej jako czynnik konieczny dla procesów biologicznych, jako droga
transportu oraz przeszkoda geograficzna stanowiąca naturalną granicę obronną. Oczywiście
funkcje obronne miały niezależnie od częstotliwości konfliktów, najazdów i grabieży charakter nadzwyczajny. Dla zapewnienia kontaktów społecznych i handlowych istotne znaczenie
ma natomiast tworzenie więzi, a więc poszukiwanie takich miejsc, w których można w sposób stały lub czasowy pokonać lub „oswoić” przeszkodę geograficzną, jaką stwarzał wartki,
a niekiedy także szeroki nurt rzeczny lub podmokłe obszary dolinne.
Historycy i archeolodzy podkreślają wielkie znaczenie tzw. brodów w rzekach dla lokalizowania osadnictwa. Bród, jako płytki odcinek koryta rzecznego, często o twardszym podłożu,
przy niskich i średnich stanach wody umożliwiał przekraczanie rzeki: piesze, konne i kołowe,
bez użycia mostu czy łodzi. W przeszłości obecność brodu była jedną z ważniejszych atrakcji osadniczych. Wokół nich rozwijały się osady handlowe i obronne, a ten istotny czynnik
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lokalizacyjny znalazł później nawet swoje odzwierciedlenie w alternatywnym nazewnictwie
geograficznym np. Brodnica nad Drwęcą.
Warto zwrócić uwagę na geologiczne uwarunkowania występowania brodów. Niektóre
z nich związane są z założeniami dawnych zastoisk, jakie tworzyły się w rynnowych nieckach na przedpolu lodowca. Śladem takiej jeziornej genezy doliny Wisły jest budowa podłoża
gruntowego obecnego koryta rzeki. Przy dokumentowaniu geologiczno-inżynierskim koryta
i doliny dla potrzeb planowanej kaskadyzacji prof. E. Falkowski (1975) stwierdził istnienie
w dnie rzeki szeregu tzw. „progów trudno zmywalnych”, zbudowanych z osadów morenowych, niekiedy przemytych w postaci bruków oraz lokalnych glacitektonicznych spiętrzeń
iłów plioceńskich. Fazy rozwojowe dolin rzecznych wynikają także z szerszego regionalnego
kontekstu wpływu procesów neotektonicznych oraz zmian środowiskowych na przekształcenia dynamiki rzek (Ostrowski 2011).
Lokalizację badanego już w latach pięćdziesiątych przez Krzysztofa Dąbrowskiego wczesnośredniowiecznego grodziska na Zawodziu w Kaliszu wiązano także z istniejącym w sąsiedztwie brodem umożliwiającym przeprawianie się przez Prosnę (Gieysztor, Dąbrowski 1960).
Miejsce to zostało później porzucone na rzecz nowej XIII wiecznej lokacji miasta na prawie
magdeburskim, gdy wybrano nisko położone i zawodnione tereny nad Prosną, które stopniowo adaptowano poprzez regulację stosunków wodnych i budowę kanałów otaczających
nowe średniowieczne miasto. Zagospodarowanie terenów podmokłych odnaleźć można w kierunkach rozwoju przestrzennego średniowiecznego Krakowa, którego ekspansja terytorialna
obejmowała tereny zalewowe wśród dawnych, krętych koryt starowiślnych (dzisiejsze
Grzegórzki) oraz Rudawy.
Usytuowanie osadnictwa nad rzekami rozpatrywane jest w aspektach przyrodniczo-przestrzennych nawiązujących do rozwiązań prawnych wypracowanych w średniowiecznej Europie. Lokacja miast na prawie magdeburskim i jego licznych odmianach regionalnych (w Polsce prawo poznańskie, średzkie, chełmińskie) wiązała się zagospodarowaniem
brzegu rzecznego. Najczęściej były to przekształcane tarasy zalewowe i nadzalewowe, na
których zakładano ortogonalną siatkę ulic z centralnie położonym prostokątnym rynkiem
oraz mniejszymi placami targowymi o rozdzielnych funkcjach uwarunkowanych m.in. czynnikami sanitarnymi.
Realizacja tych koncepcji uwarunkowana była etapowym, często rozłożonym na dziesięciolecia powstawaniem sztucznego podłoża gruntowego, które nierzadko kształtowane było
przez zgliszcza, pozostające po częstych w średniowieczu zniszczeniach związanych z najazdami i pożarami. W efekcie współczesne centra staromiejskie, pieczołowicie restaurowane
w nawiązaniu do historycznych tradycji (lub naszych o nich wyobrażeń) usytuowane są często na wielometrowej miąższości sztucznym podłożu, które geologia inżynierska określa
jako niekontrolowane grunty antropogeniczne. Interesujący, kilkumetrowej wysokości profil
oraz przebieg narastania osadów antropogenicznych przedstawiony został na wystawie
zrealizowanej pod obecną płytą rynku Starego Miasta w Krakowie.
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Nieco odmienny typ rozwiązań przestrzennych wiązał się z portowymi ośrodkami
miejskimi, których istnienie warunkował transport i handel prowadzony dzięki żegludze. Plan
takich miast nawiązywał do tzw. układu grzebieniowego, gdzie równolegle poprowadzone
ulice zmierzały do nabrzeża, na którym odbywały się przeładunki towarów. Taką strukturę
miasta obserwujemy w przypadku Gdańska, na dawnych litografiach Elbląga, a nawet
w służebnym w stosunku do zamkowego centrum ośrodku miejskim Malborka. W przypadku
lokacji gdańskiej u wybrzeży Motławy niezbędne było posiadanie znaczących umiejętności
posadawiania dużych i ciężkich obiektów w trudnych warunkach podłoża gruntowego.
Wielowarstwowe fundamenty ceglano-kamienne, wiązane były od dołu konstrukcją skrzyni
drewnianej (np. kościół św. Jana). W nawodnionych gruntach aluwialnych i organicznych,
drewno, bez dostępu powietrza, zachowywało bardzo dobrze swoje właściwości, szczególnie
tak cenną tu wytrzymałość na rozciąganie.
Zagadnienie zastosowania drewna jako materiału konstrukcyjnego w układach szachulcowych miało bardzo istotne znaczenie w posadawianiu obiektów na słabonośnym lub antropogenicznym podłożu o zróżnicowanej i niekiedy znacznej odkształcalności. Nieuniknione
w takich sytuacjach nierównomierne osiadanie powodowało przechylenia i zarysowania ścian
obiektów. Stosowanie jako podstawowego wątku konstrukcyjnego znanego już od starożytności układu kratownicy drewnianej pozwalało rekompensować powstające naprężenia rozciągające oraz zachowywać walory użytkowe obiektów nawet w sytuacji niekiedy znacznych przemieszczeń i odkształceń. Wypełnienie konstrukcji szachulcowej wypalaną gliną i słomą lub
cegłami o niekoniecznie wysokich parametrach wytrzymałościowych było istotne ze względów izolacyjnych, przeciwpożarowych, ekonomicznych oraz pozwalało wykorzystać tani,
miejscowy i łatwo dostępny surowiec. Dziś w różnych eksperymentach budowania obiektów
ekologicznych nawiązujemy niekiedy do tych doświadczeń i tradycji.
Schyłek średniowiecza przynosi nie tylko zmniejszenie znaczenia miast w niektórych
obszarach Europy, ale także zmiany reżimów ich budowania i zagospodarowywania.
Obserwujemy rozwój swoistych aglomeracji, tj. zespołów miejskich blisko sąsiadujących
ze sobą o odmiennej jednak sytuacji prawnej, gospodarczej i własnościowej. W ten sposób
Stare i Nowe Miasto warszawskie otoczone zostało w XVII i XVIII wieku zespołem jurydyk,
(prywatnych miast możnowładców) oraz rozbudowanych przedmiejskich fret, takich jak
Krakowskie Przedmieście, dzisiejsza ulica Freta i jej dalsze kontynuacje w kierunku zachodnim
ku jurydykom Tłumackie i Leszno. Prace podjęte w czasach stanisławowskich, w szczególności
powoływane w miastach Komisje Dobrego Porządku przyczyniły się między innymi do scalania
tak pączkujących organizmów miejskich. W Warszawie wielkie zasługi położył marszałek
Bieliński prowadzący w ramach Komisji Dobrego Porządku prace regulacyjne, obejmujące
m.in. wytyczenie w sąsiedztwie jego jurydyki Bielino dzisiejszej ulicy nazwanej później
w nawiązaniu do pełnionego przez niego urzędu ulicą Marszałkowską. Zastosował on także
swoisty podatek w naturze umożliwiający pozyskanie materiału na brukowanie gruntowych
dróg o fatalnym stanie, jakimi były ówczesne ulice (por. obrazy Canaletta). Za prawo wjazdu
przez rogatki miejskie pobierano bowiem myto w postaci kamieni przywożonych przez
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rolników z mazowieckich pól. W przedwojennej Warszawie bruki z kamienia pokrywały około
500 tys. m2. Równoległościan ułożony z takiej ilości materiału na powierzchni wielkości Rynku
Starego Miasta miałby przeszło 71 m wysokości, a więc o 12 m górowałby nad wierzchołkiem
wieży zamkowej z zegarem.
Wiek XVII i XVIII przyniósł także rozrywanie sztywnego gorsetu przestrzennego, narzuconego w przeszłości przez wymagania obronne. Przykładem może być tu Rydzyna, stanowiąca biegunowy układ obejmujący zamek Sułkowskich i miasteczko. Według barokowego
rozplanowania urbanistycznego projektu K. M. Frantza zrealizowanego w latach 1738-1762,
założenie to oparto na promienisto-osiowym układzie ulic wychodzących z rynku. Takie
osiowe układy starano się także wkomponować w obszar Warszawy, otoczonej w XVIII wieku
ziemnymi wałami Lubomirskiego, wewnątrz których znalazło się miejsce na wcześniejsze
rozwiązania urbanistyczne Osi Saskiej oraz późniejsze Stanisławowskiej.
Swoboda rozwiązań przestrzennych podporządkowywana była jednak także i później
wymaganiom militarnym. Stabilność polityczną upatrywano w zabezpieczaniu najcenniejszych
węzłów sieci osadniczej poprzez realizację programu miast - twierdz. Systemy fortów otaczały
rozwijające się miasta zarówno w zaborze rosyjskim (Warszawa) jak i pruskim (Poznań, Toruń)
i austriackim (Kraków, Przemyśl). Podział zurbanizowanej przestrzeni narzucał charakter
zagospodarowania. Na zewnątrz pierścienia fortów zezwalano wyłącznie na tymczasową,
a zatem sub-standardową, niską zabudowę, która miała być w razie zagrożenia wojennego
szybko usuwana, do czego zobowiązywały właścicieli specjalne przepisy oraz tzw. rewersy
demolacyjne (Kraków). Uwarunkowania te w sposób znaczący wpłynęły na zagęszczenie
zabudowy centrów i praktyczny chaos oraz substandardy przedmieść.
Wiek XIX wyznaczył nowe trendy związane z burzliwie rozwijającymi się procesami
urbanizacyjnymi w społeczeństwach epoki rewolucji przemysłowej. Na terenach polskich
odnotowujemy w latach 1880-1914 olbrzymią dynamikę rozwojową Warszawy i Łodzi,
wyrażającą się 300 tys. przyrostem liczby ludności zamieszkującej przede wszystkim rozbudowywane zespoły kamienic i oficyny, tworzące z czasem typowe, ciemne, nieprzewietrzane
podwórka-studnie. Zaopatrzenie w wodę rozwiązywano między innymi poprzez sieci wodociągów ulicznych. Poziom sanitarny miast oparty o system opróżnianych szamb, rynsztoków
i rzadko wywożonych podwórkowych wyspisk śmieci skutkował wielką śmiertelnością,
spowodowaną przede wszystkim przez zatrucia i schorzenia gastryczne oraz gruźlicę.
Średnia trwania życia niewiele przekraczała 40 lat.
Intensywnie rozwijająca się Łódź – niegdyś „Ziemia obiecana” – ukształtowała się jako
konglomerat społeczno-narodowy, który dzisiaj jest postrzegany, również w przestrzenno-architektonicznym wymiarze, jako „miasto czterech kultur”. Do Łodzi przybywali głównie
niemieckojęzyczni tkacze z Wielkopolski, Śląska, Saksonii, Czech, Brandenburgii i Moraw,
gdzie tradycyjne rzemiosło tkackie chyliło się ku upadkowi wskutek procesów industrializacji,
jak i zmian rynków zbytu związanych z nowym podziałem politycznym Europy po 1815 r.
Umiejętności, jakie wnieśli ci przybysze, oraz masowy napływ siły roboczej z przeludnionych
wsi dawały nie tylko wielkie ilości relatywnie tanich produktów, ale także generowały nowe,
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coraz bardziej palące problemy społeczno-cywilizacyjne związane z niekontrolowanymi
procesami urbanizacyjnymi.

Urbanizacja w przestrzeni industrialnej
Kryzys przestrzenno-infrastrukturalny przeludnionych miast, w których dziesiątki
i setki tysięcy mieszkańców egzystowało w zabójczych warunkach sanitarnych stał się
w kraju, będącym kolebką rewolucji przemysłowej, a więc w Anglii, punktem wyjścia
do opracowywania nowych koncepcji świadomego, celowego kształtowania przestrzeni
urbanistycznej.
Najbardziej interesującym i, jak się okazało, możliwym do realizacji w różnych krajach,
stało się rozwiązanie zaproponowane przez Ebenezera Howarda (1850-1928) w klasycznych
publikacjach zatytułowanych: „Jutro: Pokojowa ścieżka do rzeczywistej reformy” (1898) oraz
„Miasta ogrody jutra” (1902). Koncepcja ta polegała na deglomeracji miast przemysłowych
poprzez tworzenie sieci osiedli mieszkaniowych o ograniczonej liczbie ludności rzędu
30 tys. mieszkańców, połączonych z centralnym ośrodkiem miejskim, sprawnym transportem
szynowym, z możliwością rozwoju połączeń obwodowych między sąsiadującymi „miastamiogrodami”. Nowo projektowane jednostki osadnicze charakteryzować się miały zabudową
niewielkimi domkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi usytuowanymi wśród zieleni,
z dostosowanym do potrzeb lokalnych społeczności programem usług i zaspokajaniem
potrzeb więzi oraz rozwoju kulturalnego mieszkańców. Dobre warunki regeneracji sił oraz
wychowywania dzieci nie stały w sprzeczności z wymaganiami rozwoju gospodarczego
i przemysłowego przede wszystkim przez system transportu zbiorowego, niekiedy darmowego,
umożliwiający dojazd i powrót do pracy mieszkańców miast-ogrodów. Pierwsze realizacje
np. Letchworth Garden City i Welwyn Garden City na północ od Londynu pokazały,
że idea ta pozwala na rozwijanie interesujących aplikacji architektonicznych i krajobrazowych
w połączeniu z efektami społecznymi. Nic dziwnego, że szybko projektowanie miast-ogrodów
znalazło naśladowców.
Na południe od Katowic, w latach 1906-1911 Spółka Górnicza Spadkobierców Georga
von Gische zrealizowała według projektu G. Zillmanna z Charottenburga kompleksowy plan
budowy osiedla Giszowiec. Na leśnym terenie powstała jednostka osadnicza, składająca się
z 300 domów robotniczych, 38 domów urzędniczych, łącznie dla 630 rodzin, wyposażona
w kompleks infrastruktury socjalno-usługowej: sklepy, szkoły, gospoda, tereny rekreacji
sportowej (korty tenisowe, pola golfowe). Na około 30 m naturalnym wzniesieniu znajdował
się centralnie położony rynek z rozchodzącymi się promieniście ulicami oraz dwiema
koncentrycznymi obwodnicami. Osiedle połączone było z kopalnianymi szybami Cremer
i Nikisz darmową kolejką dojazdową. Ta interesująca realizacja ma swoją specyficzną historię,
przedstawioną od źródeł i genezy po czasy współczesne w pięknej opowieści Małgorzaty
Szejnert, zatytułowanej „Czarny ogród” (2007). Zaprojektowane w stylu dworkowym,
kryte gontem domy stwarzały niepowtarzalny styl, nawiązujący do najlepszych wzorców
i eksperymentów socjalnego budownictwa początku XX wieku. Przyjęte modyfikacje
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rozwiązań szczegółów architektonicznych zapobiegły odczuciu anonimowości i typizacji.
Lekkie domy o wzmocnionych fundamentach i belkowych stropach stanowiły rozwiązanie
konstrukcyjne dostosowane do warunków użytkowania obiektów na terenach górniczych.
Pomimo tego intensywny system eksploatacji złóż węgla kamiennego na obszarach
górniczych kopalń Staszic i Wieczorek spowodował w latach w 1968-1988 maksymalne osiadania do 10 m w centrum niecki, powstającej nad wyrobiskami górniczymi. Na znacznej części osiedla, przede wszystkim w strefie brzeżnej niecki, odnotowano na 1/3 obiektów poważne
spękania ukośne i pionowe, występowały uszkodzenia sieci wodociągowej powiązane z tąpaniami (Kowińska, Pinińska 1988). Intensywna eksploatacja na zawał spowodowała, że przesunięcie czasowe między wybraniem elementu złoża a odpowiadającą mu na powierzchni prędkością deformacji wynosiło w rejonie Giszowca tylko około 21 dni. Przykład ten pokazuje, jak
nawet najlepsze rozwiązania urbanistyczne i techniczne mogą być zagrożone i ulegać destrukcji
w warunkach nie stosowania odpowiednich technologii eksploatacji górniczej.
W polskiej przestrzeni urbanistycznej mamy także szereg innych, często nie do końca zrealizowanych, a obecnie zatartych przez nieprzemyślane modyfikacje osiedli miast-ogrodów.
Do nich należą podwarszawskie osiedla Podkowy Leśnej, Milanówka, Komorowa, Konstancina, Śródborowa, Ząbek, których rozwój był możliwy dzięki sprawnemu skomunikowaniu
kolejowemu ze stolicą. Ich charakter społeczny odbiegał od pierwotnych założeń Howarda,
zakładających deglomerację osiedli pracowników przemysłu. Wychodził także naprzeciw
potrzebom mieszkaniowym nowej inteligencji, której praca w znacznym stopniu kształtowała
w okresie międzywojennym standardy nowoczesnego państwa. Także w sąsiedztwie innych
ośrodków wielkomiejskich zapoczątkowywano rozwój osiedli, projektowanych według koncepcji miast-ogrodów: Puszczykowo k/Poznania, Dziesiąta w Lublinie, Sokolniki-Las k. Łodzi,
a na Śląsku: Karłowice k. Wrocławia i Kolonia Emma w Radlinie.
Jednym z założeń miast-ogrodów była czytelnie zaznaczona granica pomiędzy planowo
realizowanym obszarem osiedla a otaczającymi go terenami rolniczymi lub leśnymi. W rozwoju urbanistycznym miast europejskich zasada te nie była stosowana, a przeciwnie, już
na początku XX w. masowo zaznaczyła się tendencja określana obecnie jako „urban sprawl”,
czyli niekontrolowana ekspansja dużych miast przede wszystkim wzdłuż dróg wylotowych.
Próbę uporządkowania tego trendu podjął m.in. hiszpański urbanista Arturo Soria y Mata
(1844-1920), którego uważa się za twórcę koncepcji miasta linearnego. Podstawowe funkcje: produkcyjne i mieszkaniowe rozdzielone miały być przestrzennie równoległymi pasmami
o funkcjach regeneracyjnych (zieleń, woda), miały zapewniać godziwe warunki życia w suburbiach, których osiami rozwojowymi była linearna infrastruktura transportowa. Koncepcja
ta okazała się nierealistyczna, także ze względu na powtarzalność elementów przestrzennych
nieakceptowaną z powodów socjo-psychologicznych.
Żywiołowa urbanizacja przemysłowa wymusiła natomiast wyraźne rozdzielenie
przestrzenno-funkcjonalne dzielnic miast. Generowanie przez XIX i XX wieczny przemysł
olbrzymich ładunków zanieczyszczeń powietrza, wody i gleb spowodowało konieczność
wydzielania dzielnic typowo przemysłowych, zlokalizowanych niekiedy w znacznej odległości
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od starych centrów miast oraz rozwijających się osiedli mieszkaniowych. Model ten
odnajdujemy w koncepcjach Tony Garniera (1869-1948), gdzie dzielnica przemysłowa jest
wyraźnie izolowana od mieszkaniowej. Lokalizacja przemysłu powinna także uwzględniać
kierunek transportu zanieczyszczeń tak, by zarówno przepływ wód powierzchniowych
i dominujące kierunki wiatrów wynosiły kontaminacje na zewnątrz obszaru zurbanizowanego.
Zasady te były przestrzegane przy lokalizacji zakładów hutniczych w Nowej Hucie,
chemicznych w Puławach i Płocku, gdzie teren przemysłowy usytuowany był każdorazowo
w dolnym odcinku biegu Wisły.
W przedstawionej w 1934 roku przez młodych architektów Jana Chmielewskiego
i Szymona Syrkusa wizji zatytułowanej „Warszawa funkcjonalna” wyróżniono wyraźnie
różnorodne przeznaczenie terenów rozwijającej się aglomeracji w nawiązaniu zarówno
do uwarunkowań przyrodniczych jak i komunikacyjnych. Nakreślone dwa podstawowe
kierunki rozwojowe: równoległe do osi doliny Wisły oraz głównych wiązek sieci infrastrukturalnych biegnących z południowego zachodu na północny wschód stały się osnową tworzenia
nowego obrazu urbanistycznego powojennej Warszawy.

Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania przestrzenne i funkcjonalne
Z punktu widzenia sozotechnicznego równie istotne jak kierunki intensyfikacji zabudowy
stały się swoiste luki, jakimi były tereny niezagospodarowywane, stanowiące tzw. „kliny
nawietrzające”, doprowadzane niemal do centrum miasta i powodujące oprócz niewątpliwych
korzyści aerosanitarnych swoistą defragmentację przestrzeni urbanistycznej. Ten zaplanowany
system był dodatkowo wzmacniany przez niezagospodarowywanie terenów kłopotliwych ze
względów geologiczno-inżynierskich.
W organicznych, słabonośnych osadach odsłoniętych w gliniance na Szczęśliwcach, już
w latach 1881-1883 prof. A. Ślusarski odnalazł i opisał szczątki ciepłolubnej megafauny
z okresu interglacjału eemskiego, oznaczając kości słonia, nosorożca, tura, żubra, jelenia i sarny.
Ta ciekawostka, przytaczana w pierwszych przewodnikach geologicznych (Lewiński
i in. 1927) ma jednak swoje istotne konsekwencje dla rozwoju urbanistycznego.
Wspomniane znaleziska związane są bowiem z wąskim pasem rynny szczęśliwickożoliborskiej, ciągnącej się od Wawrzyszewa przez Wolę, Szczęśliwice aż po Okęcie.
Ta pozostałość po eemskim jeziorze rynnowym wypełniona jest gytiami organicznowęglanowymi, przykrytymi wyżej piaskami aluwialnymi. Tereny te skrzętnie były omijane
przez inwestorów budowlanych z uwagi na złą opinię gytii jako podłoża budowlanego.
Stąd na międzywojennych, a także powojennych planach Warszawy widać, że tereny rynny
szczęśliwiecko-żoliborskiej pozostawały niezagospodarowane pod względem zabudowy.
Dodatkowo, jak pokazuje Mapa Geologiczna Warszawy z 1936 r. autorstwa Sujkowskiego
i Różyckiego, tereny rynny były w swej strefie przypowierzchniowej wypełnione gruzowymi
utworami antropogenicznymi o różnej, często kilkumetrowej miąższości, których przydatność
jako podłoża budowlanego jest zazwyczaj niepewna. Dopiero w ostatnich 20 latach intensywny
rozwój geoinżynierii umożliwił śmielsze wkraczanie budownictwa na te tereny. Przykładem
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może być tu realizacja pod koniec lat 90-tych osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Bohaterów
Września na Ochocie, gdzie zastosowano ruszty fundamentowe na częściowo wymienionym
i wzmocnionym podłożu, unikając kosztownego, tradycyjnego palowania (Drągowski, Dobak,
Łukaszewski, Wróblewski 1993). Z kolei wysokie obiekty zlokalizowane wzdłuż ulicy Bitwy
Warszawskiej posadowiono w latach 2008-2010 przy zastosowaniu nowoczesnej metody
kolumn przemieszczeniowych CMC, co pozwoliło wypełnić luki w zwartej zabudowie
miejskiej w tym rejonie (Godlewski 2009). To uzupełnianie wielkomiejskiego charakteru
zabudowy, możliwe dzięki implementacji nowoczesnych technik fundamentowych, stanowi
nie tylko ilustrację nowego jakościowo etapu aplikacji umiejętności inżynierskich, ale także
nowe podejście do problematyki wykorzystania przestrzeni miejskiej.
W okresie ostatnich dwóch dekad zmienił się charakter funkcji przemysłowych w terenach zurbanizowanych. W większości przypadków dzięki nowym technologiom przemysł
przestał być trucicielem, a niekiedy wręcz przeciwnie, nowoczesna produkcja „high-tech”
wymaga czystego środowiska.
W efekcie mamy w miastach duże powierzchnie starych terenów poprzemysłowych, które
powinny mieć zmienioną funkcję na usługową, mieszkaniową lub rekreacyjną. Wiąże się z tym
jednak szereg problemów, związanych z rozpoznaniem stanu postindustrialnych zagrożeń,
oceną charakteru kontaminacji i metod rekultywacji terenów (Instrukcja 2007). W ramach prac
nowego działu aplikacyjnego, jakim stała się geologia środowiskowa, rozwijane są nowoczesne, geochemiczne i geoinżynierskie metody diagnozowania stanu zanieczyszczeń i metod
rekultywacji terenów. Współczesna ocena stanu środowiska gruntowo-wodnego obejmuje
nie tyko charakterystykę uwarunkowań geologiczno-inżynierskich (obejmujących genezę,
stan i rodzaj gruntów oraz wód), ale także jakościowe oraz ilościowe określenie obszarów
zanieczyszczeń rzutujących na sposób zagospodarowania.
Powstają mapy i atlasy terenów zurbanizowanych. Rozpoznanie zagrożeń skutkuje zastosowaniem nowoczesnych metod remediacyjnych. Przykładowo na dawnych terenach przeładunkowych stacji Warszawa Gdańska powstał nowoczesny kompleks handlowo-usługowy
„Arkadia”. Jego budowę poprzedziły prowadzone przez zespół specjalistów z Państwowego
Instytutu Geologicznego badania, a następnie zabiegi oczyszczające podłoże gruntowe z węglowodorów zaadsorbowanych w przestrzeni porowej gruntów. Ich obecność uniemożliwiała
bowiem budowę i eksploatację obiektu zarówno ze względu na zmianę właściwości geotechnicznych gruntów jak i niebezpieczeństwo migracji par węglowodorów w obrębie ogrzewanych pomieszczeń handlowo-usługowych. Z tego rodzaju problemami trzeba się zmierzyć
przy zmianach funkcji terenów przemysłowych. Zagadnienia te są także przedmiotem
zainteresowań rozwijającej się na świecie nowej dyscypliny tzw. „urban geology”.
Oprócz różnorodnych uwarunkowań przyrodniczych na terenach miejskich coraz większą rolę pełnią utwory antropogeniczne. Przykładowo można tu wymienić wielkie zmiany,
jakie w ocenie warunków geologiczno-inżynierskich powoduje obecność gruntów przekształconych lub wręcz wytworzonych przez działalność urbanizacyjną i gospodarczą. Generalnie
można stwierdzić, że stare ośrodki miejskie rozwijają się na kolejnych warstwach gruzów,

Sozotechniczne planowanie przestrzenne na terenach zurbanizowanych

19

pozostałych zarówno po katastrofach dziejowych jak i zmianach sposobu zagospodarowania.
Problem ten dobrze jest udokumentowany w Warszawie. Wielowiekowa adaptacja terenów
dla potrzeb rozwijającego się miasta spowodowała, że jak to pokazuje wspomniana mapa
Sujkowskiego i Różyckiego, w wielu miejscach zasypane zostały stare cieki (np. doliny
dawnych rzeczek Drny i Bełczącej), uchodzących na żoliborskim odcinku wysoczyzny
do Wisły. Przy budowie biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego na Powiślu natrafiono
na wielometrowe osady antropogeniczne, stanowiące szczególną pozostałość niekontrolowanego rozwoju obszaru nędzy, jakim przez wieki był ten rejon.
Wreszcie w ostatnim stuleciu w obrębie Warszawy i jej dawnych przedmieść dokonały
się procesy przemieszczeń materiału gruntowego związane pozyskiwaniem surowców
budowlanych. Na Woli i Ochocie powstało szereg wyrobisk cegielnianych, gdzie wydobywano
przede wszystkim mułki i iły wstęgowe zastoiska warszawskiego oraz gliny moreny dennej.
Z położonych na zachodnich przedmieściach licznych złóż iłów i mułków zastoiskowych
czerpano w XIX i XX wieku materiał do wyrobu cegieł. Z tych między innymi zasobów
w latach dwudziestych XX wieku Warszawa zużyła na swe mury około 12 000 000 m3 cegieł.
Objętościowo surowiec do ich produkcji zgromadzony na terenie Ogrodu Saskiego odpowiada
kubaturze stożka o wys. 240 m. Zabudowa złożona w znacznym stopniu z tego surowca została
w ponad 80% zniszczona podczas II wojny światowej w kilku fazach: na skutek działań
wojennych 1939 roku (około 12% zabudowy), wyburzania getta (około 12% zabudowy),
powstania warszawskiego (około 28% zabudowy), bezprzykładnego niszczenia miasta przez
Niemców w okresie między październikiem 1944 roku a styczniem 1945 r. (około 30%
zabudowy). Gruzy z murów Warszawy rozłożone na terenie 12 100 ha ówczesnej powierzchni
miasta utworzyłyby równomierną warstwę o grubości około 8 cm. W rzeczywistości część
gruzów wywożono do wyeksploatowanych dołów glinianek na przedmieściach Warszawy,
zamykając w ten sposób swoisty ciąg eksploatowania zasobów surowców ceramicznych,
budowy miasta i jego zniszczenia.
Później, już w latach osiemdziesiątych XX w., zagospodarowanie budowlane terenów
zasypanych gruzem na dawnych gliniankach stawiało dodatkowe wyzwania techniczne.
Niezagęszczone, zróżnicowane pod względem strukturalnym grunty antropogeniczne stanowią
bardzo zdradliwe i niepewne podłoże. Budowa na takich terenach wymaga specjalnego
rozpoznania geologiczno-inżynierskiego. Dziś, gdy wymogi intensywnej zabudowy miejskiej
wzmagają presję na zagospodarowywanie tych terenów, posadawianie obiektów budowlanych
wymaga zastosowania niekiedy złożonych zabiegów geoinżynierskich wzmacniających
podłoże.
Sozotechniczne uwarunkowania rozwoju miasta nakazują w sposób szczególny
uwzględniać sieć wód powierzchniowych i podziemnych. O roli wody w kształtowaniu
obszarów zurbanizowanych świadczą opracowania stojące na pograniczu nauk historycznych
i przyrodniczych. Przykładem tego może być świetna, wyczerpująca monografia profesora
Alfreda Kanieckiego pt. „Poznań. Dzieje miasta wodą pisane”. Dziś architekci i planiści
biją na alarm organizując konferencje pod alarmistycznym hasłem „Miasto tyłem do rzeki”.
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Często bowiem w wymaganiach intensywnego rozwoju specjalne zabiegi, a także koszty,
jakie wiążą się z ochroną środowiska wodnego postrzegane są jako zbędne obciążenie.
Stąd szczególnie warto podkreślić prace rekultywacyjne i konserwatorskie, jakie związane
są z próbami odtworzenia naturalnych korytarzy ekologicznych. Wymienić tu można
uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego ochrony naturalnych pasm leśnych
i rzecznych, gdzie już szerokość 200 metrów oceniana jest jako wystarczająca dla tworzenia
pełnego korytarza. W terenach wysokiej zabudowy korytarze o szerokości 300 m określane
są jako rozszerzone, a ograniczone efekty ekologiczne uzyskuje się nawet przy 25 metrowej
szerokości korytarza.
Na podkreślenie zasługuje próba rewitalizacji ciągu stawów potoku służewieckiego przechodzącego przez południowe dzielnice Warszawy, szczególne, gdy uporządkowana została
gospodarka wodno-ściekowa lotniska Okęcie, uprzednio zanieczyszczająca ten ważny
element drenażu powierzchniowego.
Z zagadnieniami tymi wiąże się także kwestia optymalizacji zagospodarowania doliny
Wisły w Warszawie. Istnienie prawnie chronionych terenów, jakim jest Jeziorko Czerniakowskie i odpowiednie społeczne wsparcie w postaci działań Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto-Ogród Sadyba ma tu niebagatelne znaczenie (Pinińska 1994). Odrębnym zagadnieniem jest ochrona Skarpy Warszawskiej, co znalazło swój wyraz zarówno w syntetycznych
opracowaniach geologiczno-konserwatorskich (Wysokiński i in. 1999) jak i realnej praktyce,
poczynając od akcji ratowniczej kościoła św. Anny w 1949, aż po decyzje dotyczące ochrony
skarpy poprzez przyjęte rozwiązania koncepcyjne II linii metra.
Obejmowanie intensywnym, nowoczesnym zagospodarowaniem terenów nadzalewowych
z uwzględnieniem uwarunkowań sozotechnicznych i wymagań ochrony przeciwpowodziowej implikować powinno doskonalenie metod prognozowania zagrożeń powodziowych i oceny
zmiany ich trendów także w kontekście historycznym (Biernacki 1966, Dobak 2004).
Współczesna sozotechnika urbanistyczna wymaga kompleksowego rozpoznania warunków przyrodniczych, a następnie przyjmowania rozwiązań, respektujących zarówno czynniki
fizyczno-przyrodnicze jak i ekonomiczne. Służy temu doskonalenie metodyki ocen geologiczno-inżynierskich w nawiązaniu do rozbudowywanych baz danych (Dobak, Pinińska 2003,
Dobak 2005). W chwili obecnej w Polsce dla terenów zurbanizowanych wielkich aglomeracji realizowane są sukcesywnie Atlasy Geologiczno-Inżynierskie w oparciu o metodykę,
wypracowaną dla potrzeb planowania przestrzennego. W ramach tematycznego systemu
informacji regionalnej zbierane są dane obejmujące moduły: infrastruktury, zarządzania,
wód powierzchniowych, atmosfery, sozologii i geologii inżynierskiej (Instrukcje: 1999, 2007).
Te wieloaspektowe zespoły danych pozwalają na opracowanie kompleksowych koncepcji
zagospodarowania przestrzennego w modelach ekstensywnych oraz intensywnych.
Przykładem ekstensywnego podejścia do zagadnień zagospodarowania przestrzennego
może być ocena warunków geośrodowiskowa okolic Jabłonnej, gdzie w nawiązaniu
do geomorfologicznych i siedliskowych uwarunkowań wyróżniono rolniczo-ochronną funkcję
terenów zalewowych i przedstawiono waloryzację dla potrzeb zabudowy terenów tarasu
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nadzalewowego, uwzględniając zespół kryteriów: morfogenetycznych, gruntowo-wodnych
i geologiczno-inżynierskich (Lenart-Kowalska 2007).
Intensyfikacja zagospodarowania przestrzennego wymaga optymalizacyjnego, ilościowo
skwantyfikowanego podejścia. W tym celu wykorzystuje się dane geologiczne w tzw. analizach
scenariuszowych. Przykładowo w amerykańskim pakiecie obliczeniowym COMMUNITY
VIZ dedykowanym planowaniu przestrzennemu, przypisuje się odpowiednie wagi czynnikom,
uwzględnianym w wyborze przebiegu rozmaitych inwestycji np. dróg lub rurociągów.
Pozwala to na wyróżnienie tzw. rozwiązań zdominowanych oraz efektywnych z zastosowaniem ilościowych analiz typu Pareto, a tym samym wskazanie optymalnych przyrodniczo
i ekonomicznie kierunków działań planistycznych. Przykłady takich działań przedstawiono
dla planów rozwojowych urbanizowanych stref na Dolnym Śląsku (Kocyła 2013).
Rozwój sposobów pozyskiwania i przetwarzania informacji o środowisku oraz nowoczesnych metod analitycznych jest ważnym narzędziem planowania przestrzennego, postrzeganego jako świadomego kształtowania środowiska człowieka (Dobak 2002). Rozpoznawanie
i ocena pól swobody w obszarach ograniczeń przyrodniczych, społecznych i gospodarczych
prowadzi do osiągnięcia podstawowego celu planowania przestrzennego, jakim jest tworzenie swoistej kultury przestrzeni.
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Miasto w zgodzie z klimatem
Wprowadzenie
Powyższy tytuł ma co najmniej dwa odmienne aspekty. Klimat oczywiście oddziałuje na
warunki, jakie panują w mieście, tak jak decyduje o warunkach we wszystkich typach krajobrazu naturalnego i antropogennego. Głębia i specyfika tego oddziaływania jest już dobrze
poznana, choć wciąż pojawiają się nowe cechy i procesy pozwalające na rozwijanie dziedziny klimatologii zwanej „klimat miasta”. W trakcie tych badań i odkryć pojawia się aspekt
drugi – szansa na takie organizowanie przestrzeni miejskiej, aby warunki klimatyczne były
w niej dla człowieka najdogodniejsze. Tak zrodziła się klimatologia urbanistyczna, wciąż
jeszcze niewystarczająco wykorzystywana gałąź nauk o atmosferze. W obecnej epoce zmian
klimatu, a ściślej w epoce globalnego ocieplenia, oba te aspekty bogacą się nowymi hipotezami. Rodzi się także potrzeba przyspieszenia wdrożeń pozwalających złagodzić rosnące
niedogodności klimatyczne miast.
Tematyka klimatologii miasta wiąże się także z bardzo aktualnymi wyzwaniami związanymi z gospodarowaniem energią, w tym z oszczędzaniem jej, jako najlepszym sposobem
na redukcję tempa wzrostu temperatury globalnej. W miastach możliwości usprawniania
systemów energetycznych są zdecydowanie większe niż poza nimi. Wydaje się także,
że budownictwo mieszkaniowe oraz infrastruktura miejska są podatniejszymi sferami
na zmniejszanie wydatków energetycznych niż przemysł czy rolnictwo, gdyż sfera decyzyjna
urbanistyki jest silniej uspołeczniona, a więc reaguje na korzystne przekształcenia prośrodowiskowe. Transport w zdecydowanej części wiąże się z obszarami zurbanizowanymi, choć
korzystna ewolucja tej dziedziny gospodarki w stronę energooszczędności i niskoemisyjności jest utrudniona silną monopolizacją.
A więc poważne wyzwanie zmniejszania emisyjności budownictwa i mieszkalnictwa
obejmuje bardzo szerokie spectrum zagadnień, od inżynierii materiałowej po urbanistykę
i planowanie przestrzenne, od strategii gospodarczych przez społeczne, aż ku sferze kultury,
edukacji i oczywiście samorządności. Tam, gdzie z różnych powodów, zarządzanie rozwojem
społeczno-gospodarczym notuje niedostatki, trudniej jest pokierować budownictwem
i mieszkalnictwem tak, by spełniane były rosnące wyzwania ochrony klimatu. Niechaj zatem
tekst ten będzie kolejną okazją do zastanowienia się nad mnogością szans ograniczania
energochłonności sektora budowlanego, a także refleksją nad za dużą liczbą barier utrudniających wykorzystanie tych szans.
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Zabudowa miejska a klimat
Zaczynamy od rzadko poruszanej problematyki związków klimatu z zorganizowaną
zabudową, czyli z miastem. Można postawić tezę, że gdybyśmy niegdyś potrafili budować
miasta tak, by nie trwoniły energii, ani nie emitowały jej w nadmiarze na zewnątrz, kłopoty
z globalnym ociepleniem byłyby zdecydowanie mniejsze. Byłoby tak, gdyby związki
nauk o atmosferze z urbanistyką były większe. Niestety, mimo że o specyficznych cechach
termicznych, wilgotnościowych czy cyrkulacyjnych miasta wiemy od dawna, nadal nie
stosujemy oczywistej zasady „design with climate” znanej z czasów pierwszych dobrych
podręczników budownictwa. Jako ilustrację do tej konstatacji pokazujemy planik Królewca
(Königsbergu, Kaliningradu) z wykreślonymi izoliniami tzw. współczynnika błękitu nieba
Linkego. Czym wyższy ów wskaźnik, tym dopływ promieniowania większy. Notowana
w tym czasie w Królewcu różnica około trzech stopni oznacza utratę energii około stu kalorii
na cm2/dobę. Mapka pochodzi z 1930 roku. Już wtedy dobrze wiedziano, że miasto bardzo
nieracjonalnie gospodaruje energią (rys. 1).

Rys.1. Izolinie wskaźnika „błękitu nieba” w Królewcu, 1930 rok. (Kratcer 1958).

Równie jednoznacznymi dowodami na praktyczne stosowanie zasady uwzględniania przy
zabudowie uwarunkowań klimatycznych jest wygląd wielu miast, zarówno w strefach
nadmiernie ciepłych, jak i chłodnych. Piszemy tu o budownictwie śródziemnomorskim wyróżniającym się wysokimi wskaźnikami albeda i umiejętnie zaplanowanymi przestrzeniami zacienionymi oraz o zwartej i wzajemnie się izolującej zabudowie niektórych miast skandynawskich
w sąsiedztwie koła podbiegunowego północnego. W strefie umiarkowanej przykłady takie są
nieliczne, zapewne z powodu przekonania o wszechmocy zabiegów inżynierskich.
W pełni, albo dostatecznie dobrze, rozpoznane są inne procesy atmosferyczne związane
z wpływem zabudowy miejskiej na klimat. Przede wszystkim chodzi o parametry radiacyjne,
w tym albedo, które w warunkach miejskich skrajnie różni się od pozamiejskiego.
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Inne są w mieście warunki aerodynamiczne oraz ich zmienność, struktura cyrkulacji lokalnej, warunki wilgotnościowe oraz wysoki stopień antropogenizacji naturalnego podłoża.
Stwarza to możliwość świadomego kreowania bilansu cieplnego w kwartałach zabudowy,
a nawet w całych dzielnicach. Wytworzyły się także struktury warstwowe klimatu, wywołane
piętrową budową nowoczesnego miasta.
Najczęściej wspomina się o swoistej mezocyrkulacji powietrza nad miastem zwanej „wyspą
ciepła”. Zauważono ją już 150 lat temu, czego dowodzi choćby jej obraz z Monachium (różnice temperatur osiągały na przełomie XIX i XX wieku około 1oC, dziś są 2-3-krotnie wyższe).
Od tego czasu opublikowano setki doniesień naukowych, a także kilka monografii traktujących
o specyfice klimatu konkretnych miast, ze szczególnym uwzględnieniem genezy wyspy ciepła.
Opisywane miasta pochodzą nie tylko ze strefy umiarkowanej jak Nowy Jork czy Londyn
(Bernstein 1968, Chandler 1965), ale też z obszarów klimatu zwrotnikowego i międzyzwrotnikowego. Mamy także dość bogatą literaturę autorstwa polskich klimatologów (Fortuniak 2003,
Szymanowski 2005, badania Zakładu Klimatologii UW itd.). W strukturze wysp ciepła opisano
strefy konwergencji i dywergencji, pola wzmożonej konwekcji podchmurowej, miejskie strefy
osiadania, stagnacji i inwersji; czyli bardzo odmienne lokalnie warunki przewietrzania miast.
To znów okazja, by budować w zgodzie z klimatem, klimatem już zmienionym.
Cytowane powyżej, a także liczne inne badania, wskazują na nieporównywalność procesów, a więc także struktury przestrzenno-czasowej wysp ciepła w indywidualnych miastach.
Modelowanie fizyczne tych procesów napotyka zatem na trudne do usunięcia w najbliższym
czasie trudności, przede wszystkim wynikające z niedostatku technik aproksymacyjnych przy
koniecznym rozłożeniu bardzo licznych parametrów opisujących warunki fizyczne podłoża.
Badania, w tym także cytowane polskie, potwierdzają, że szczególnie istotny dla formowania
się wyspy jest ruch powietrza w mezoskali. W tych warunkach istnieje możliwość doskonalenia ogólniejszych modeli cyrkulacyjno-termicznych, jak choćby powszechnie używanego
Weather Research & Forecasting (WRF), który pozwala na prowadzenie szeregu zabiegów
symulacyjnych w obrębie formującej się wyspy ciepła.

Rys. 2. Izotermy w Monachium 14 listopada 1931 roku o 7 rano przy pełnym zachmurzeniu.
(Kratcer 1958).
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Wyspy ciepła w dobie globalnego ocieplenia wyraźnie się rozrastają obejmując całe
miasto, a nawet niektóre przedmieścia, zwiększając statystyczną różnicę pomiędzy temperaturami w centrum i poza granicami miasta-wyspy. Prace na ten temat są intensywnie rozwijane w Niemczech, gdzie pracuje prężny ośrodek studiów nad klimatem w Poczdamie (PIK)
oraz kontynuuje się projekt dostosowywania struktury miasta do warunków globalnego ocieplenia (Stuttgart). Problem ten dobrze ilustruje przypadek Krakowa, miasta należącego
do szczególnie podatnych na niekorzystne efekty termiczne i aerosanitarne opisywanego
zjawiska. Na załączonym wykresie widoczne jest rozszerzanie się krakowskiej wyspy ciepła
przy stopniowym wzroście różnic temperatur pomiędzy centrum i otoczeniem (rys. 3).

Rys. 3. Zmiany różnic termicznych pomiędzy centrum i peryferiami Krakowa (Za: Lenart 2015).

Należy zauważyć, że zwiększenie procesów tworzenia się wyspy ciepła nad dużymi
miastami doprowadziło już do obserwowanych zmian w częstości pojawiania się niektórych
zjawisk hydrometeorologicznych, co z kolei ma niekorzystne skutki dla funkcjonowania
miasta w dziedzinie gospodarki wodnej. Mowa o obserwowanym, około 10-procentowym
wzroście częstotliwości burz nad miastami, w tym burz związanych z bardzo rozbudowanymi
chmurami Cumulonimbus. Ocenia się, ze duże miasta w umiarkowanych szerokościach
geograficznych mogą w ciepłej porze roku wyzwolić burze wewnątrzmasowe1, a także
frontalne o jednostkowym opadzie ponad 50 mm, co dla miasta jest poważnym zagrożeniem
podtopieniami. Warto przypomnieć, ze sygnały o dynamizowaniu procesów konwekcyjnych
nad miastami i po ich stronie zawietrznej odnotowywano już sto lat temu. Zapoznajmy się więc
z planikiem Monachium z nakreślonymi izoliniami opadu w postaci gradu, który wyraźnie
ograniczył się do części zabudowanej.
1

Są to burze, rozwijające się w tej samej masie powietrza, a nie w strefie frontalnej.
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Rys. 4. Plan Monachium z izoliniami opadu w postaci gradu (Kratcer 1958).

Zjawisko wystąpiło 21 IX 1936 r. i zostało opisane w cytowanej już książce Kratzera
o klimacie miasta. Także w Polsce notowano „miejskie gradobicia”, a wyspa ciepła może
potęgować także inne gwałtowne zjawiska hydrometeorologiczne, jak na przykład trąby
powietrzne. Wynika z tego, że znany od dawna mezocyrkulacyjny system konwergencji
miejskiej przestał być zjawiskiem wyłącznie niekorzystnym aerosanitarne (zatężanie
zanieczyszczeń powietrza), ale generuje odmienne stosunki opad – odpływ.

Współczesna urbanistyka klimatyczna
Dzisiejsze wyzwania ochrony klimatu, które należy rozumieć jako walkę ze skutkami
i przyczynami globalnego ocieplenia w kontekście urbanizacyjnym, należy pojmować na przykład jako wprowadzanie do planowania zabudowy zupełnie nowych zabiegów, służących
burzeniu trwałych elementów mezocyrkulacji związanej z wyspą ciepła. Polegać to powinno
na rozpraszaniu ognisk wyspy ciepła, ograniczaniu przyczyn ją wzmacniających, ale też
na „dzieleniu” wyspy na części w sensie przestrzennym, ale i czasowym. Konieczne jest wprowadzanie hierarchii korytarzy przewietrzania, tak, by utrudniały one „zwieranie” się zasięgu
wyspy i wydłużanie stref konwergencji. Można także myśleć o budowie stref quasikomfortu
klimatycznego na terenach otwartych i tworzeniu rejonów zabudowy o celach klimatyzacyjnych. Nowoczesne miasto może zawierać, jak dobrze zaprojektowany dom, magazyny chłodu
związane z parowaniem oraz korzystne elementy sztucznej niskiej inwersji w zabudowie
o zróżnicowanej pionowo strukturze funkcjonalnej. Wyjaśnijmy, że chodzi tu o powiększenie wertykalnego zróżnicowania funkcjonalnego miasta, co pozwala na trwałe wytwarzanie
sztucznej inwersji termicznej, burzącej dośrodkową cyrkulację typu miejskiej bryzy. Takie
zdolności mają osiedla o więcej niż dwóch poziomach czynnych radiacyjnie (zwykle jest to
poziom ulic i placów i poziom dachów). Nietrudno zaplanować także pola podwyższonego
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albedo, mamy tu już liczne doświadczenia z miast w klimacie podzwrotnikowym.
Generalnie korzystne jest wytwarzanie wielu poziomów powierzchni czynnej, na przykład
tworzenie nieciągłych granic pól o różnym pokryciu i skrajnie różnych parametrach szorstkości podłoża. Wreszcie korzystne energetycznie mogą okazać się przestrzenie zabudowy,
znajdujące się w strefie fundamentów (zagłębione), półzakryte strefy piesze i spoczynkowe,
a nawet półotwarty transport lokalny, w tym pionowy – windy. Miasta zawierające takie
rozwiązania mogą w znacznie większym stopniu korzystać z naturalnej energii solarnej
(wiele powierzchni eksponowanych słonecznie, a nie wykorzystywanych do innych celów,
dużo okazji do korzystania z gruntowych i powietrznych wymienników ciepła oraz systemów
rekuperacyjnych). Takie układy jednocześnie zdecydowanie ograniczają wyzwalanie ciepła
sztucznego. Należy pamiętać, że dzieje się to w warunkach szybkiego wzrostu temperatury
w dużych i średnich miastach, czego jaskrawym przykładem jest Warszawa. Na załączonym
wykresie, pochodzącym z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej widać, że średnia
temperatura w Warszawie przez około 100 lat wzrosła o 1,5oC.

Rys. 5. Średnia temperatura w Warszawie w latach 1780-2000 (źródło: Atlas klimatu Polski, 2007),
uzupełniono danymi bezpośrednimi.

Albedo – narzędzie Gai czy człowieka?
Jako temat przybliżający nas do uwag o zastosowaniu urządzeń energetyki niskoemisyjnej w budownictwie, zastanówmy się jeszcze nad rolą wspomnianego już albeda, parametru
doskonale łączącego budownictwo z klimatem. (Albedo jest to stosunek ilości promieniowania odbitego do padającego na dane ciało).
Jednym z ciekawszych, a zarazem kontrowersyjnych pomysłów współczesnej wiedzy o środowisku jest hipoteza matki Ziemi – Gai, sformułowana przed ponad 30 laty przez Jamesa
Lovelocka (1979). Dla wyjaśnienia definicja: Hipoteza Gai jest koncepcją ekologiczną, w której
żywe i nieożywione elementy Ziemi tworzą złożony współdziałający system, który może być postrze-

Miasto w zgodzie z klimatem

29

gany jako pojedynczy „superorganizm”. Nazwa pochodzi od greckiej bogini Ziemi Gai, zaś hipoteza sugeruje, że każdy element życia na Ziemi oddziałuje na cały system, który służy dalszemu
rozwojowi życia na naszej planecie. Gdy hipoteza spotkała się z krytyką, Lovelock zaproponował prosty model działania żywych organizmów na planetę i nazwał go światem stokrotek. Świat
stokrotek to wymyślony system planetarny, w którym słońce ogrzewa planetę, ta rozgrzewa się
i w miarę upływu czasu jej temperatura rośnie proporcjonalnie do czasu ogrzania. Jednak kiedy
na planecie pojawią się tylko dwa gatunki, czarne i białe stokrotki, temperatura planety nie jest już
proporcjonalna do czasu ogrzewania. Okazuje się, że stokrotki czarne pochłaniają promienie
słoneczne, zaś białe je odbijają. Dzięki temu temperatura planety przez dłuższy czas stabilizuje się. W początkowej fazie chłodnej zdecydowaną przewagę liczebną uzyskują stokrotki czarne,
jednak w miarę upływu czasu i dopływu ciepła słonecznego przewagę w systemie uzyskują stokrotki białe. Model pokazuje, że nawet dwa gatunki potrafią skutecznie przez pewien czas stabilizować temperaturę planety dzięki zdolnościom do pochłaniania oraz odbijania promieniowania słonecznego. Zapytajmy więc: czy zmiana albedo powierzchni miast i obszarów zabudowanych mogła wpłynąć na efekt cieplarniany?
Zmiany temperatury powierzchni planety dzięki manipulacjom z odbijaniem i pochłanianiem
promieniowania słonecznego to przecież kwestia o kluczowym znaczeniu dla zagadnienia „efektu
szklarniowego”, tak powszechnie dyskutowanego we współczesnych naukach o środowisku
i w ramach Międzyrządowego Panelu do spraw Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel for Climate Change – IPCC). Efekt szklarniowy polega na zatrzymywaniu przez tzw. gazy szklarniowe
ciepła wypromieniowanego przez powierzchnię Ziemi w dolnej warstwie atmosfery. Powoduje
to wzrost temperatury atmosfery i dalsze liczne zmiany klimatu Ziemi, fizyki i chemii atmosfery, wpływa na życie na Ziemi i zagraża gospodarce i dobrostanowi ludzkich społeczeństw.
Średnia temperatura powierzchni ziemi przekroczyła 14°C. W głównej mierze jest to
wynikiem ogrzewania Ziemi przez Słońce, które dostarcza na szerokości geograficznej równika
energii w ilości ok. 235 W/m2. Energia ta nie jest w całości pochłaniana przez biosferę, bowiem
średnio od chmur, powierzchni lądów i wody odbija się około 29% promieni słonecznych i wraca
w kosmos. Pozostałe 71% pozostaje i ogrzewa Ziemię.
W tym miejscu popatrzmy uważnie na koncepcję świata stokrotek. Człowiek przecież może
sterować pokryciem powierzchni ziemi i robi to. Jednak warto zapytać, czy zwraca przy tym
uwagę na odbicie promieniowania słonecznego? Możemy sobie wyobrazić, iż cała kula ziemska
pokryta jest jednolitą strukturą. Może to być woda albo las, pustynia lub np. lód. Każda struktura
różnie odbija promieniowanie słoneczne, np. woda pochłania najwięcej promieni, las nieco
mniej, jeszcze mniej promieniowania pochłania pustynia, najmniej zaś lód.
Wartość albedo podaje się w częściach jedności lub w procentach, zwykle z dokładnością
do 1%, gdyż zawsze jest to ocena przybliżona, trudna do uzyskania na drodze obserwacyjnej.
Należy także pamiętać, że albedo zależy od długości fali, a wiec różne jest dla promieniowania
krótkofalowego Słońca i długofalowego Ziemi. O wielkości albedo decyduje przede wszystkim
barwa oraz zróżnicowanie (szorstkość) powierzchni. Pewną rolę odgrywają również kąty
padania promieni słonecznych – im kąty mniejsze, tym albedo większe. W poniższej
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tabeli podano wartości albedo niektórych powierzchni. W przypadku zbiorników wodnych
podstawowe znaczenie ma kąt padania promieni słonecznych. Jeżeli woda jest czysta i nie
występuje falowanie, to przy kącie padania poniżej 10° albedo wynosi od 50 do 70%, a przy
40° – 4%, przy 60° – ok. 2%. Trzeba też pamiętać, że promieniowanie słoneczne wnika w głąb
zbiorników wodnych, jednocześnie zmieniając widmo tego promieniowania.
Albedo wybranych powierzchni (%) zawarte są w tabeli.
Chmury, pełne zachmurzenie
Chmury deszczowe
Rozbudowane chmury warstwowe
Chmury kłębiaste
Chmury pierzaste
Cienkie chmury warstwowe
Chmury, górna powierzchnia

Gleby
80-90
75
50-65
50-60
13
50-75

Śnieg, lód, woda
Śnieg świeży
Trwała pokrywa śnieżna
Śnieg zleżały
Lód morski
Powierzchnia lodowca
Woda przy wysokim położeniu słońcaa
Woda przy niskim położeniu słońcaa

Gleba szara sucha
Gleba sucha
Gleba wilgotna
Gleba czarna sucha
Gleba czarna wilgotna
Tereny pokryte roślinnością

75-95
70-80
40-70
36-50
20-40
2-30
40-70

Pola uprawne
Tundra
Łąka
Las liściasty
Torfowisko
Las iglasty

Skały i powierzchnie pozbawione roślinności

Wytwory działalności człowieka

38-56
29-31
28-38
25-30
20
6

Pokrycia farbą białą
Mur ceglany
Beton suchy
Obszar zurbanizowany przeciętnie
Powierzchnie asfaltowe
Pokrycia farbą czarną

Skały osadowe
Skały magmowe
Pustynia kamienista
Pustynia piaszczysta
Popiół wulkaniczny
Lawa bazaltowa
a

25-30
23
16
14
8

15-25
15-20
10-20
10-20
10-15
5-15

50-90
20-40
17-27
15-25
5-20
2-15

Zależnie od kąta padania promieni słonecznych

Promieniowanie odbite od powierzchni Ziemi i jej atmosfery, w tym głównie od górnej
powierzchni chmur, wraca w przestrzeń międzyplanetarną i jego stosunek do promieniowania
otrzymywanego przez Ziemię nosi nazwę albedo Ziemi (planetarne). Według obliczeń
teoretycznych albedo Ziemi wynosi około 40% promieniowania dostarczonego przez Słońce
na górną granicę atmosfery. Według pomiarów bezpośrednich, wykonywanych spoza Ziemi,
albedo jest niższe i wynosi około 35%. Wynika z tego, że zdecydowana większość energii
docierająca do Ziemi jest wykorzystywana na naszej planecie. A owe 35-40% to pewnego
rodzaju rezerwa, po którą już niedługo będzie można sięgnąć, bo przecież jest bardzo blisko
– zaledwie parę kilometrów od powierzchni.
Gdyby cała powierzchnia Ziemi pokryta była wodą, to w wyniku niskiego albedo średnia
temperatura wzrosłaby do 32°C. Gdyby pokryta była lasem, to średnia temperatura wzrosłaby
do 24°C, gdyby zaś pokryta była śniegiem – temperatura spadłaby do minus 52°C.
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Człowiek przekształca duże obszary Ziemi, do najbardziej przekształconych należą obszary
zurbanizowane. Tutaj pokrycie powierzchni nie ma charakteru naturalnego, w większości
bowiem są to pokrycia asfaltowo-betonowe oraz ciemne pokrycia dachów. Obok stałej
produkcji ciepła do atmosfery (zimą ogrzewanie, latem używanie klimatyzacji) pokrycie
terenu dostarcza dodatkowego ciepła dzięki intensywnemu pochłanianiu promieniowania
świetlnego i emitowaniu nagromadzonej energii w postaci ciepła. Obszary przegrzanych
miast powszechnie nazywa się „wyspami ciepła”. Pomiary prowadzone w USA wskazują,
że średnia temperatura miasta jako wyspy ciepła różni się od temperatury otoczenia o około
5,6°C. Badania prowadzone głównie w USA wskazują, że można obniżyć temperaturę miasta
na trzy sposoby:
Instalowanie „chłodnych kolorów” lub pokrycie roślinnością dachów domów,
Sadzenie drzew i innych roślin ocieniających powierzchnię ziemi,
Zmianę koloru powierzchni betonów i asfaltów na kolory chłodne.
Okazuje się, że w USA istnieje cały przemysł „chłodnych kolorów” pokryć dachowych
i pokryć powierzchni ziemi betonem lub asfaltem.
Znaczenie dla obniżenia tempa wzrostu temperatury i zmniejszenia produkcji CO2
do atmosfery ma prosty zabieg zwiększenia albedo w obszarach zurbanizowanych (Lenart
2015). Jeżeli w miastach przyjmiemy standardy „chłodnych dachów”, oszczędzamy wydatki
i ograniczamy emisję. Autor szacuje, że na obszarze Los Angeles można w ten sposób
zaoszczędzić do 1 000 000 dolarów w ciągu godziny (przy założeniu, że na obszarze miasta
powszechnie używamy klimatyzatorów). Jednak poprzez wyższe albedo można również obniżyć
temperaturę w miastach strefy umiarkowanej i w tropikach. Powierzchnia 100 największych miast
wynosi zaledwie 0,26% powierzchni Ziemi, a żyje w nich ok. 670 min ludzi. Zakładając, że we
wszystkich miastach na Ziemi żyje ok. 3 miliardów ludzi, cała powierzchnia miast na Ziemi
wynosi ok. 2% powierzchni Ziemi (zakładając, że małe miasta mają mniejsze zagęszczenie
mieszkańców). Przyjęto zatem w przybliżeniu, że miasta duże i gęsto zaludnione stanowią ok.
1% powierzchni Ziemi. Typowy obszar miejski składa się z 25% powierzchni dachów i 35%
powierzchni ulic, chodników i placów. Albedo dachów można zwiększyć o 25%, zaś albedo
powierzchni zabetonowanej i wyasfaltowanej o 15%. Z powyższych obliczeń wynika, że albedo
miasta można powiększyć co najmniej o 10%.
Z dalszych obliczeń wynika, że światowa redukcja produkcji CO2 w wyniku ochłodzenia
powierzchni dachów i powierzchni zabetonowanych i wyasfaltowanych wynosi aż 20 gigaton CO2.
Ponieważ roczna produkcja CO2 na Ziemi wynosi 40 gigaton, oznacza to, że w wyniku tak prostego zabiegu jak wprowadzenie „chłodnych powierzchni” w miastach przez 6 miesięcy możemy
nie produkować dwutlenku węgla, który uwalniany jest przy okazji uruchamiania urządzeń klimatyzacyjnych. Spowoduje to prawdopodobnie obniżenie średniej temperatury Ziemi od 0,1
do 0,3oC. Agencja Ochrony Środowiska USA już w 1998 r. przygotowała pilotażowy projekt,
dotyczący podwyższenia poziomu albedo w miastach. (US. Environmental Protection Agency.
Heat Island Effect, What Can be Done). Do projektu przyłączyły się miasta Baton Rouge, Chicago, Houston, Sacramento i Salt Lake City. Wyniki są wykorzystywane w kolejnych miastach.
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Pytanie bez odpowiedzi: dlaczego w Europie rozpoczęto od rozwiązań mniej efektywnych i droższych, polegających na mechanicznej redukcji emisji CO2, także poprzez bardzo
kosztowną sekwestrację tego gazu?

Wniosek, czyli co nam grozi, jeśli nie zaczniemy myśleć
o lepszym klimacie w miastach
Jako pamiętne ostrzeżenie wypada zamieścić obraz fali upałów z 2003 r. z Paryża i związany z nią tragiczny wzrost przypadków śmierci z przegrzania.

Rys. 6. Wartości średniej dobowej temperatury powietrza w latach 1999-2002 i w 2003 r. oraz dzienne
liczby zgonów w Paryżu: 1 – średnia wieloletnia dzienna liczba zgonów, 2 – wieloletnia średnia dobowa temperatura powietrza, 3 – dzienna liczba zgonów w 2003, 4 – temperatura średnia dobowa w 2003 r. (źródło: Lenart 2015).

Zatem prowadzone od 150 lat badania klimatu miasta, niestety niewykorzystane w praktyce fizjografii urbanistycznej, dziś jeszcze tak mało użyteczne dla podejmowanych obecnie
wyzwań związanych z możliwymi skutkami globalnego ocieplenia dla społeczności miejskich – są kolejną szansą dotyczącą walki z globalnym ociepleniem. Konieczne jest zarówno
szybkie wprowadzanie wymienionych w artykule zabiegów mitygacyjnych, i powstrzymujących ocieplenie, jak i budowanie oraz wdrażanie nowych modeli miasta epoki cieplejszej
planety. Przede wszystkim miast bez generującej wyspę ciepła nadmiernej sztucznej energii.
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Wielkie i małe rzeki w miastach podczas przemian
klimatycznych
Opracowanie zawiera kilka uwag na temat bezpieczeństwa powodziowego Warszawy,
która w jednej czwartej swojej powierzchni jest położona w zasięgu stref zalewowych Wisły,
a także w części śródmiejskiej całkowicie pozbawiona powierzchniowej sieci hydrograficznej, co oznacza problem z odprowadzeniem odpływu po nawalnych deszczach.
Warszawa, choć położona w środkowym biegu Wisły, jest narażona na powodzie opadowe powstające w górnej części dorzecza, a także powodzie roztopowe i zatorowe. Z analiz wynika, że na środkowej Wiśle przeważają wezbrania półrocza zimowego. Stanowią one
64% wszystkich wezbrań i najczęściej pojawiają się w marcu. Wezbrania letnie występują
przeważnie w lipcu, nieco rzadziej w sierpniu i czerwcu. Najgroźniejsze wezbranie w ciągu
ostatnich kilkudziesięciu lat wystąpiło jednak w maju 2010 r. Mimo że w środkowym biegu
Wisły dominują wezbrania roztopowe (często podpiętrzane zatorami lodowymi), najwyższe
poziomy wody Wisła osiągała podczas wezbrań letnich (1960, 1962, 2010).
Wskaźnikiem, który pozwala porównywać powodziowość rzek bez względu na wielkość
ich zlewni jest indeks k, zaproponowany przez J. Françou (Rodier i Roche 1984). Jest to wielkość niemianowana, która im większą wartość przyjmuje, tym większa jest zdolność zlewni
do tworzenia powodzi. We wzorze przyjęto maksymalny przepływ graniczny 106 m3/s oraz
maksymalną powierzchnię graniczną dorzecza 108 km2, ma on postać:

Wskaźnik powodziowości i wykres zależności WWQ(A) dla wybranych profili wodowskazowych Wisły i jej dopływów przedstawia rys. 1. Zaznaczono na nim przebieg wartości wskaźnika k dla różnych rzek świata ustalony przez Daganowskiego i Malinik (2004). Wartości
WWQ i A służące do obliczeń wskaźnika k zawiera tabela 1.
Warto zauważyć, że w dorzeczu Wisły spośród dużych rzek największy potencjał powodziowy mają Dunajec, Soła, Skawa, Raba. Ta cecha utrzymuje się wzdłuż Wisły do profilu
Zawichost zamykającego górną część dorzecza. Wyraźna jest odmienność nizinnych dopływów, które charakteryzują się małym wskaźnikiem powodziowości. Szczególnie niski wskaźnik powodziowości wykazują rzeki pojezierne, gdzie dużą rolę odgrywa retencja jeziorna.
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Tabela 1. Wartości wskaźnika powodziowości k Wisły i jej głównych dopływów obliczone na
podstawie Atlas posterunków … (1996), Grela i in. (1999), Dorzecze Wisły… (2011);
o – wezbranie opadowe, r – roztopowe.
Rzeka
Profil
A
WWQ
Rok
Typ
k
Wisła
Skoczów
297
648
1958
o
4,23
Wisła
Szczucin
23900
5780
2010
o
3,82
Wisła
Sandomierz
31846
5270
2010
o
3,48
Wisła
Zawichost
50732
6160
2010
o
3,29
Wisła
Warszawa
84857
5860
2010
o
2,73
Wisła
Kępa Polska
168422 5820/ 5490
1979/2010
r/o
1,94/1,85
Wisła
Włocławek
172389
6080
1979
r
1,98
Wisła
Tczew
194376
7840/9550
1962/1924
r
2,23/2,55
Narew
Zambski Kościelne
27782
1250/1460
1958/1979
o/r
1,84/2,03
Bug
Wyszków
39119
1430/2400
1958/1979
o/r
1,65/2,31
Pilica
Białobrzegi
8664
471
o
1,81

Na rys. 1 pokazano także wskaźniki powodziowości obliczone na podstawie przepływów maksymalnych wezbrań roztopowych (Narew i Bug).
Na podstawie danych z polskich rzek, Fal (2004) ustaliła równania zależności przepływu
maksymalnego w funkcji powierzchni zlewni. Ich graficzną postać przedstawiono na rys. 1.
Porównując te funkcje z funkcjami dla rzek świata, Fal (2004) obliczyła, że małe polskie
zlewnie o powierzchni 10-100 km2 generują przepływy wezbraniowe 10,8-12,2 razy
mniejsze niż podobnej wielkości zlewnie na świecie. Odpowiednio dorzecza o powierzchni
100 000-190 000 km2 są 8,6-9,5 razy mniej wydajne w generowaniu wezbrań niż podobne
dorzecza na świecie.

Rys. 1. Wielkość przepływów maksymalnych w funkcji powierzchni zlewni Wisły i jej wybranych
dopływów na skali wskaźnika powodziowości k wg J. Françou oraz funkcje WWQ(A):
1 – rzek świata wg World Catalogue…(2003) i 2 – rzek Polski, wg: Fal (2004),
Magnuszewski (2013).
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Przebieg funkcji WWQ(A) obliczonych dla warunków światowych i polskich wskazuje,
że powodziowość rzek w Polsce jest znacznie mniejsza. Szczególnie jest to widoczne w zakresie małych zlewni. Światowe rekordy wskaźnika powodziowości dotyczą małych zlewni
górskich położonych w strefie wilgotnego klimatu gorącego, a więc skrajnie odbiegającego
od warunków umiarkowanego klimatu przejściowego w Polsce.
Istnieje fizyczne ograniczenie potencjału powodziowego każdej rzeki, które wynika z maksymalnej ilości opadu, jaki może wystąpić nad powierzchnią zlewni, a także efektywności
transformacji opadu w odpływ. W zlewniach górskich potencjał powodziowy jest szczególnie duży ze względu na efekt orograficzny wymuszający duże sumy opadu, a także duże nachylenia stoków w zlewni sprzyjające szybkiej koncentracji odpływu.
Górna obwiednia punktów na wykresie WWQ(A) może służyć do szacowania maksymalnego wiarygodnego wezbrania QMWW (Bartnik i Jokiel 2008, Fal 2004). Można przyjąć założenie, że równanie obwiedni pozwala oszacować górne ograniczenie przedziału zmienności
przepływów maksymalnych. Znane z literatury metody obliczania QMWW wykorzystują
analizę transportu wilgoci atmosferycznej i jej transformację w odpływ za pomocą modelu
opad-odpływ (Ozga-Zielińska i in. 2003). Ograniczeniem tych metod jest niepewność szacowania parametrów strumienia wilgoci w atmosferze, zwłaszcza dotyczy to historycznych
powodzi, które wymagają rekonstrukcji sytuacji synoptycznej.
Wartości wskaźnika powodziowości k wyznaczają przedział, w którym zawierają się największe wydajności zlewni w generowaniu odpływu. Ta właściwość może być wykorzystana
do oceny wiarygodności wyników obliczeń przepływów maksymalnych np. za pomocą modelowania matematycznego w metodzie ang. retro-modelling. Dla przykładu w pracy Kuźniara
i Magnuszewskiego (2010) szacowano za pomocą modelu hydrodynamicznego CCHE2D
wielkość przepływu katastrofalnej powodzi z 1844 r. Przepływ odpowiadający historycznym znakom wielkiej wody Wisły w Warszawie ustalono na 8250 m3/s. Powstaje pytanie
o wiarygodność takiego wyniku, uzyskanego metodą niekonwencjonalną. Wartość wskaźnika
k dla tej powodzi wynosi 3,21, a zatem mieści się w przedziale k = 3-4, w którym znalazły
się także pobliskie przekroje wodowskazowe z odcinka Wisły środkowej, takie jak Puławy,
Dęblin. Oznacza to, że takiej wielkości przepływu Wisły można spodziewać się w Warszawie. Wartość ta mieści się także w obwiedni funkcji WWQ(A) obliczonej dla warunków polskich przez Fal (2004).
Analiza powodziowości rzek w dorzeczu Wisły wskazuje na odmienność reakcji na opad
zlewni górskich od nizinnych, a także zmianę wskaźnika powodziowości z biegiem Wisły.
Ustalenie jednego równania dla wszystkich rzek w Polsce jest więc uproszczeniem, które
może być stosowane, ale tylko np. w celu porównań regionalnych.
Podczas wezbrań opadowych właściwa fala wezbraniowa tworzy się na górnej Wiśle,
a dopływy boczne na środkowej Wiśle mogą mieć znaczący wpływ na jej wielkość tylko przy
wyjątkowo niekorzystnym przebiegu warunków hydrologiczno-meteorologicznych (długotrwałe, intensywne opady w całym dorzeczu, nałożenie się fal wezbraniowych z Wisły
i dopływów). Specyfika przejścia fali powodziowej Wisły przez odcinek miejski wynika
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z bardzo zwężonego koryta i międzywala nazywanego „gorsetem warszawskim”. Jest to
swojego rodzaju dziedzictwo zagospodarowania doliny rzecznej, sięgające XIX wieku.
Elementem regulacji Wisły są wały przeciwpowodziowe, które budowano etapami,
od centrum miasta w stronę przedmieść. Pierwsze obwałowania powstały pod koniec XIX w.
na brzegu lewym na odcinku ul. Solec – Bednarska, a na brzegu prawym od mostu Kierbedzia
w kierunku Saskiej Kępy. Na prawym brzegu po powodzi w listopadzie 1863 r., wał przedłużono do 0,9 km i nazywano Wałem Miedzeszyńskim. W 1931 r. wał osiągnął długość 12 km
sięgając do wsi Miedzeszyn.
Do 1910 r. wydłużono bulwar lewobrzeżny do mostu Poniatowskiego, a następnie zasypano piaskiem wiślanym przestrzeń położoną za bulwarem do wysokości jego korony, dzięki
czemu powstało tzw. Wybrzeże Kościuszkowskie. W okresie przed I wojną światową powstał
Wał Gocławski, Wał Siekierkowski o długości 7,6 km, Wał Potocki od Cytadeli do Bielan
o długości 4,3 km.
W okresie międzywojennym po powodzi z 1934 r. zbudowano Wał Golędzinowski. W latach
1940-1970 trwała stopniowa rozbudowa Wału Moczydłowskiego od Wilanowa w stronę Jeziornej. W latach następnych wały były tylko modernizowane, a ich łączna długość wynosi 49 km.
Współczesny rozstaw wałów przeciwpowodziowych i bulwarów w odcinku km 501-521
przedstawia rys. 2. Widoczne jest zwężenie rozstawu wałów od 1500 m w km 501 do zaledwie 470-480 m w km 511-514. Rzędne wałów o zmniejszonym rozstawie powinny według projektów zabezpieczać miasto przed wodą Q 0,1%, natomiast poza Warszawą (powyżej i poniżej)
wały przeciwpowodziowe mają rozstaw 1000-1700 m i chronią tereny rolnicze przed wodą Q1%.
(Biernacki, 2000).

Rys. 2. Rozstaw współczesnych wałów przeciwpowodziowych i bulwarów w Warszawie, według
mapy topograficznej w skali 1:10000, GUGiK, 2002 (Magnuszewski, 2013).
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W odcinku km 500-509 zabrano rzece największą powierzchnię łożyska. Dostępna obecnie
powierzchnia dla przeprowadzenia wód wielkich stanowi 20-30% potencjalnej powierzchni
zalewowej. Są to tereny Wilanowa, Czerniakowa i Saskiej Kępy, które muszą być także szczególnie chronione w warunkach ograniczenia naturalnej retencji dolinnej.
Zagospodarowanie tarasów zalewowych Wisły i zabezpieczenia przeciwpowodziowe
są projektowane na podstawie wykonanej w drugiej połowie lat 90. „Koncepcji programowoprzestrzennej zagospodarowania doliny i regulacji Wisły”. Opracowanie to na zlecenie ówczesnego ODGW wykonał Hydroprojekt, przy współudziale IGPZ PAN. Koncepcja uwzględnienia głosy przyrodników, a jej przesłaniem jest utrzymanie dotychczasowych funkcji rzeki
przy jednoczesnym zachowaniu cennych zasobów środowiska przyrodniczego, do których
należą lasy łęgowe (Kurzelewski, 1999).
Jak pisze Wierzbicki (2001) przyjmuje się, że ruch dna właściwego koryta ma znikomy
wpływ na górne gałęzie krzywych natężenia przepływu. W przypadku odcinka Wisły w rejonie odcinka śródmiejskiego w zakresie przepływów wysokich zaznacza się jednak efekt obniżenia dna. Widoczne jest to na najnowszej krzywej natężenia przepływu (Ozga-Zieniński
i in., 2010), którą porównamy z krzywą z 1965 r. Stany wody obniżyły się w zakresie przepływu 6000-7000 m3/s o 25 cm. Są jednak wyższe o 20 cm w porównaniu do krzywej z 1919 r.,
która reprezentuje warunki koryta bez pełnej regulacji.
Prognozy zmian klimatu wskazują na rozwój zjawiska tzw. miejskiej wyspy ciepła,
co oznacza wzrost procesów konwekcyjnych w atmosferze i sprzyjające warunki tworzenia się chmur burzowych w półroczu ciepłym oraz powodzi błyskawicznych. Analiza częstości występowania chmur burzowych (Żmudzka, 2012) wykazała, że w latach 1966-2000
nad Polską we wszystkich porach roku, oprócz jesieni o godzinie 00 UTC, wzrosła częstość
chmur burzowych Cumulonimbus. Istotny wzrost częstości tych chmur stwierdzono w miesiącach zimowych i wiosennych, a w godzinach okołopołudniowych także w miesiącach
letnich. Wzrost frekwencji tych chmur wystąpił na przeważającym obszarze kraju. Tylko
w kilku miejscowościach, głównie na północy kraju, nie stwierdzono istotnych trendów
zmian ich częstości.
Opady z chmur konwekcyjnych powodują tzw. powodzie błyskawiczne w małych zlewniach lub tzw. powodzie miejskie (Dobrowolski i in., 2007). Ich geneza wiąże się z pojedynczym epizodem opadowym z chmur pochodzenia konwekcyjnego, o przestrzennym zasięgu
od 10 do 102 km2 (Lenart, 1993; Suligowski, 2004). Inną nazwą stosowaną do tego typu
zdarzeń to nagła powódź (Ostrowski i in., 2012), a w języku angielskim flash flood. Jest to
reakcja zlewni na opad nawalny o dużej wydajności (objętości), powodująca podtopienia
i zalania obszarów zurbanizowanych oraz powodzie lokalne w małych zlewniach. Powódź
taka może zdarzyć się praktycznie w każdym rejonie Polski, wcale nie musi być związana
z rzeką i jej doliną. Może to być również powódź miejska, wywołująca podtopienia i zalania
pewnych obszarów miasta.
Według autorów raportu Flash Flood… (2005) większość powodzi błyskawicznych
w USA jest spowodowane przez wolno przemieszczające się chmury burzowe, chmury
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odbudowujące się, lub ponowne przejście nad danym terenem kilku chmur burzowych.
Warunki takie są charakterystyczne dla mezoskalowych układów pogodowych, które mają
rozciągłość 10-103 km.
Według Ostrowskiego i in. (2012), opad o dużej wydajności wywołujący błyskawiczne
powodzie lokalne ma wysokość co najmniej 30 mm i trwa nie dłużej niż 12 godzin. Badania
nad regionalizacją tych zdarzeń, obejmujące lata 1971-2010, wykazały, że w Polsce obszarami
szczególnie narażonymi na powodzie błyskawiczne są Karpaty i Sudety oraz Wyżyna Małopolska. Obok zlewni typowo górskich spotyka się też oddziaływanie mniejszych form terenu,
takich jak krawędzie wysoczyzn, kotlin śródgórskich, które przez wzmacnianie zachmurzenia orograficznego sprzyjają powstawaniu i intensywnych opadów atmosferycznych powodujących powodzie błyskawiczne. Do czynników sprzyjających powstawaniu intensywnych
opadów burzowych należą także miejskie wyspy ciepła.
W katalogu błyskawicznych powodzi lokalnych będących skutkiem opadów o dużej
wydajności, który obejmuje lata 1971-2010 w granicach Warszawy, Ostrowski i in. (2012)
zamieścili zlewnie następujących cieków: Potok Służewiecki, zlewnia bezpośrednia Wisły
w Śródmieściu, Kanał Nowa Ulga i Kanał Wawerski, środkowy bieg rz. Długa. (Rys. 3, na
wkładce kolorowej, s. 257). Warto zwrócić uwagę, że w śródmiejskiej części Warszawy brak
jest powierzchniowej sieci hydrograficznej, której funkcję przejęła kanalizacja opadowa.
Stosunkowo najwięcej informacji zebrano o powodziach błyskawicznych w zlewni Potoku
Służewieckiego, który jest przedmiotem badań zespołu hydrologów z SGGW. Pomiary przepływu są prowadzone w km 4,87 w profilu Rosoła (nazwa pochodzi od pobliskiej ulicy
o dawnej nazwie Jana Rosoła). Profil zamyka zlewnię powierzchniową (z włączeniem
obszarów odwadnianych siecią kanalizacyjną) o powierzchni 39,6 km2. Do początku lat 60.
XX wieku Potok Służewiecki miał cechy cieku naturalnego. Wraz z rozwojem urbanizacji
stał się kanałem (częściowo krytym – głównie w górnej części zlewni), przyjmującym spływy
powierzchniowe ścieków deszczowych i zrzuty z kanalizacji deszczowej. Obecnie zlewnia
ma 21% powierzchni nieprzepuszczalnych i charakteryzuje się skanalizowaniem wynoszącym w przybliżeniu 60% (Banasik i in. 2007). W posterunku opadowym położonym na terenie SGGW w dniu 15.08.2008 roku zarejestrowano opad 81,5 mm, który wywołał przepływ
kulminacyjny 22,1 m3/s.
W posterunku opadowym Ursynów SGGW na przestrzeni lat 1960-2009 sumy opadów
atmosferycznych wykazują trend rosnący. Przyrost rocznych sum opadów atmosferycznych
wynosi 16,9 mm na 10 lat. Należy jednak dodać, że trend ten nie jest istotny statystycznie. Wzrost opadów może być efektem nałożenia się dwóch zjawisk: rozwoju urbanizacji
Warszawy i ocieplenia klimatu.
Analiza liczby dni z opadem ≥ 10,0 mm z okresu 1980-2009 wykazała, że nastąpił znaczny
przyrost liczby tych dni. Trend zmian liczby dni z opadem ≥ 10,0 mm nie jest wprawdzie statystycznie istotny, ale nie można go ignorować w hydrologicznych rozważaniach, zwłaszcza w tych przypadkach, gdy wzrost liczby dni z opadem wiąże się ze znacznymi zmianami
w charakterze opadu. (Majewski i in., 2010).
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Kuźniar i Kwietniewski (2005) oceniając możliwości przepustowe sieci hydrograficznej Warszawy do odbioru wód opadowych napisali, że są one na wielu ciekach ograniczone.
Sytuacja ta wynika przede wszystkim ze złego stanu technicznego rowów, kanałów i związanych z nimi budowli hydrotechnicznych oraz nieuregulowanej systemowo gospodarki
wodnej na obszarze miasta.

Podsumowanie
Powodzie opadowe na Wiśle mają charakter tranzytowy. Fala utworzona z połączenia wezbrań na karpackich dopływach ulega transformacji w korycie głównym. Przejście kulminacji
fali w odcinku warszawskim odbywa się w zwężonym korycie tworzącym tzw. „gorset”.
Szczególnego znaczenia nabiera utrzymanie odpowiedniej przepustowości hydraulicznej
tego odcinka, co oznacza ograniczanie zarastania międzywala. W uregulowanym korycie
rzeki zachodzi wprawdzie erozja dna, która zaznacza się w przebiegu krzywych przepływu,
jednak decydujące znaczenie mają opory ruchu, powodujące spiętrzenie wody na wejściu
do gorsetu.
Planowanie zabudowy w obszarach potencjalnego zagrożenia powodziowego powinno
brać pod uwagę wyniki modelowania hydrodynamicznego, które dostarcza informacji o głębokości zatopienia terenu. Taką funkcję spełniać mają mapy zarządzania ryzykiem, tworzone
w ramach projektu ISOK w odpowiedzi na wymagania Dyrektywy Powodziowej.
Rozwój terenów silnie zurbanizowanych powinien uwzględniać intensyfikację procesów
konwekcyjnych w atmosferze i możliwość tworzenia się powodzi błyskawicznych. Redukcja tego zagrożenia jest możliwa przez zwiększanie retencji podziemnej i powierzchniowej
zlewni, a także odpowiednie projektowanie kanalizacji i dróg odpływu wody w korytach otwartych. Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej w wielu przypadkach była projektowana według
XIX wiecznych norm oraz z początku XX w. Przykładowo: ciek – odbiornik wody opadowej,
odprowadzanej z terenu miasta, według dawniej stosowanych zaleceń musiał mieć przepustowość przy przepływie pełnokorytowym do przeprowadzenia wezbrania wywołanego opadem deszczu, zdarzającym się raz na 10 lat. Ryzyko wylania takiego cieku w obszarze miasta jest wiec duże, w porównaniu z zabezpieczeniami powodziowymi Wisły, co gorsza stale
wzrasta w wyniku zagęszczania zabudowy i uszczelniania powierzchni zlewni (Popek, 2011).
Pojawienie się opadów ekstremalnych w mieście i powodzi błyskawicznych odkrywa ograniczenia przepustowości sztucznej sieci drenażu, która w miastach zastąpiła naturalne cieki.
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Planowanie przestrzenne jako sposób adaptacji
do zmian klimatu i przeciwdziałania zjawisku
rozlewania się miast
Wprowadzenie
Planowanie przestrzenne potencjalnie stanowi jedno z najważniejszych narzędzi pozwalających na skuteczne kształtowanie środowiska, w tym na ochronę przed naturalnymi ekstremalnymi czynnikami mającymi wpływ na jego stan. Inaczej mówiąc, właściwe rozwiązania
w tym zakresie może chronić nas przed konsekwencjami takich zdarzeń, jak zmiany temperatury, gwałtowne opady i ich skutki w postaci podtopień i powodzi, czy też osuwisk gruntu.
Te fenomeny meteorologiczne, których częstotliwość wyraźnie zwiększa się w ciągu ostatniej dekady, kojarzone są z teorią o zmianach klimatu. Według międzynarodowych gremiów
zajmujących się tym zagadnieniem (IPPC 2007), ludzkość może próbować ograniczyć wpływ
czynników antropogenicznych na zmiany klimatu, przez co powstrzymać niekorzystne zjawiska, a także próbować adaptować się do tych zmian, wprowadzając odpowiednie innowacje
do gospodarki, w szczególności gospodarki przestrzennej, zabezpieczające przed zniszczeniami i stratami. Temu zagadnieniu poświęcone są dokumenty związane z globalnymi
działaniami na rzecz klimatu, dokumenty Unii Europejskiej, a także dokumenty polskie.
W rzeczywistości naszego kraju należy zadać sobie pytanie, czy planowanie przestrzenne
jest w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo przed opisanymi tu zdarzeniami? Czy jest w stanie
ograniczyć ich skutki? Sytuacja w zakresie gospodarowania przestrzenią w Polsce jest trudna.
Obserwujemy chaos w kształtowaniu przestrzeni i osiedli ludzkich, ich nieuzasadnione
rozpraszanie się na dużych obszarach. Skutki tego są negatywne dla środowiska, a także
powodują kłopoty w zakresie ekonomicznie uzasadnionych działań na rzecz rozbudowy
infrastruktury technicznej, w szczególności takiej, która byłaby odporna na nadzwyczajne
wydarzenia klimatyczne.

Konsekwencje zmian klimatycznych dla gospodarki przestrzennej
Nie wnikając w problemy, co jest przyczyną zmian klimatu – czy jest to wina nadmiernej emisji gazów cieplarnianych spowodowanych przez człowieka, czy też tak, jak wynika
z raportów IPPC1 – główną przyczyną są czynniki naturalne, takie jak zmiany aktywności
Słońca – należy przyjąć, że klimat się zmienia. Trzeba też założyć, że obecna tendencja zmian
1

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, działający w ramach Ramowej Konwencji Klimatycznej ONZ.
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może trwać długo i trudno będzie ją zatrzymać doraźnymi działaniami na rzecz poprawy
klimatu (Archer 2011). Nie jest to zresztą novum w historii naszej cywilizacji. Śledząc dzieje
zmian klimatu w ciągu ostatnich dwóch tysięcy lat można wyróżnić okresy ociepleń i oziębień i co najważniejsze zauważyć, że miały one wpływ na rozwój Europy. Zmiany klimatu,
według niektórych historyków były przyczyną najazdów barbarzyńców, upadków państw,
pozwalały na odkrywanie nowych ziem, pozostawiły swoje ślady w architekturze budowli,
które musiały być przystosowane do ostrego klimatu.
Obecne zmiany według IPPC (op. cit.) cechują najwyższe średnie temperatury naszej
planety od początków rewolucji przemysłowej w XIX wieku oraz od czasu masowych
systematycznych pomiarów temperatury. O ile obecne tendencje się utrzymają (co wiąże się
ze stałym wzrostem koncentracji w atmosferze dwutlenku węgla, metanu i innych gazów
cieplarnianych, spowodowane działalnością człowieka), należy się liczyć z licznymi
konsekwencjami, które mogą mieć negatywne, ale także pozytywne konsekwencje dla całej
ludzkości. Według wspomnianych ocen IPPC wzrost średniej temperatury naszego globu
o ponad 2oC (licząc od 1850 roku) w ciągu pierwszej połowy obecnego stulecia może
spowodować daleko idące zmiany. Najważniejsze i najtrudniejsze do przeciwdziałania
konsekwencje takich zmian – to zmiany stref klimatycznych, czyli przesunięcie się stref
gorących w kierunku północnym i południowym, wzrost poziomu oceanu światowego od
kilkunastu-kilkudziesięciu centymetrów do nawet kilku metrów (przy skrajnych ocenach)
w ciągu najbliższych 50-100 lat. Takie globalne zmiany mogą doprowadzić do radykalnych
przeobrażeń warunków życia, zmienić mapę wybrzeży. Konieczne będą przeobrażenia
gospodarki i przebudowa infrastruktury technicznej na obszarach, dotkniętych najdotkliwszymi
zmianami. Liczyć się można z migracjami gatunków zwierząt i roślin, a także z rozwojem
drobnoustrojów chorobotwórczych. Przewidywane są także zmiany na mapie politycznej
świata, gdyż zniknąć z niej mogą niektóre państwa wyspiarskie, które już obecnie bywają
zagrożone częściowym zalewaniem w okresie silnych sztormów. Z punktu widzenia gospodarki
przestrzennej należy się liczyć z koniecznością przebudowy terenów ulegających pustynnieniu
i stepowieniu (na przykład dostosowanie sposobów produkcji rolnej, modernizacja i budowa
systemów nawodnienia). Natomiast na obszarach obecnie relatywnie chłodnych pojawią się
lepsze warunki do produkcji rolnej (dłuższe okresy wegetacji). Staną się one także
atrakcyjniejsze dla wielu rodzajów turystyki i rekreacji, z wyjątkiem turystyki zimowej, dla
której uprawiania warunki będzie można znaleźć tylko w wysokich górach i daleko na północy
(ewentualnie na południu!). O ile spełnią się prognozy podniesienia poziomu wód mórz
i oceanów, należy liczyć się z koniecznością konstruowania budowli chroniących wybrzeża,
przebudową infrastruktury technicznej związanej z funkcjami portowymi czy turystycznymi.
Być może także konieczne będą zmiany lokalizacji miast, osiedli i na przykład urządzeń
obronnych, zagrożonych zalaniem. O ile nawet zmiany klimatu nie wywołają tak radykalnych
skutków, to należy się liczyć z koniecznością stawienia czoła gwałtownym zjawiskom
pogodowym, które już obecnie są częstsze i bardziej gwałtowne niż te, które występowały
w przeszłości. Do tych gwałtownych zjawisk pogodowych zaliczyć można:

Planowanie przestrzenne jako sposób adaptacji do zmian klimatu
i przeciwdziałania zjawisku rozlewania się miast

45

Huragany, silne wiatry, tzw. „trąby powietrzne” (tornada), sztormy;
Gwałtowne opady, a w konsekwencji powodzie i podtopienia, ze szczególnie ostatnio
dotkliwymi nagłymi powodziami (Flash Flood), które występują nie tylko na terenach
górskich, ale także na niżu, a także z osuwiskami gruntów;
Susze meteorologiczne i hydrograficzne, dotkliwe dla rolnictwa i dla gospodarki wodnej
(zaopatrzenie w wodę, żegluga);
Śnieżyce, gołoledzie, mgły, utrudniające transport lądowy i lotniczy. Zagrażają też budowlom inżynierskim, jak na przykład liniom przesyłowym prądu elektrycznego, powodują
również zniszczenia drzewostanów;
Upały, które mogą grozić zdrowiu ludzi oraz powodować pożary lasów.
Zakłada się, że wszystkie te zjawiska wymagać będą nowego podejścia do planowania
przestrzennego, projektowania budynków i obiektów inżynierskich. Trzeba będzie zwrócić
uwagę na przykład na konieczność kształtowania odpowiedniego mikroklimatu w miastach
i osiedlach przez tworzenie terenów zieleni, stawów, itp., zapewnienie terenów zielonych wokół
osiedli, co m.in. oznacza ograniczanie niekontrolowanej suburbanizacji, czy też zabezpieczenie
przed gwałtownymi powodziami przez rozbudowę kanalizacji deszczowej. W tworzeniu planów
przestrzegać należy zasady wykluczenia lub istotnego ograniczania lokalizacji budynków
w strefach możliwego występowania powodzi rzecznych oraz osuwisk. Szczególną troską
należy objąć obiekty potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt (składowiska
odpadów, chemikaliów). Zapewnić należy planowanie napowietrznych linii przesyłowych
w ten sposób, by w momencie wystąpienia awarii istniały możliwości połączeń awaryjnych
do miast. Tego rodzaju działania można nazwać adaptacją do zmian klimatu.

Dokumenty dotyczące adaptacji gospodarki do zmian klimatu
Działania różnych gremiów międzynarodowych, a także krajowych odpowiedzialnych za
zmiany klimatu koncentrują się na dwóch zasadniczych kierunkach. Po pierwsze, by poprzez
zmiany w gospodarce osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych i ograniczyć, lub też
spowolnić tempo zmiany klimatu. Po drugie, należy przygotować społeczeństwo i gospodarkę
do nieuniknionej jego ewolucji, czyli adaptować je do zmian klimatu. Chociaż ten pierwszy kierunek wzbudza największe emocje i jest przedmiotem międzynarodowych sporów,
na kim spoczywać ma główna odpowiedzialność za redukcję gazów cieplarnianych, to jak
się wydaje, kierunek nastawiony na adaptacje do nieuniknionych zmian jest bardziej istotny
z punktu widzenia bezpośrednich interesów ludzkości.
Problem ten został dostrzeżony w pracach Ramowej Konwencji Klimatycznej ONZ
(UNFCCC), a także w pracach IPPC. W trakcie prac XII sesji Konwencji UNFCCC w Nairobi
w 2006 roku uchwalono „Program działań nad oddziaływaniem, wrażliwością i adaptacją
do zmian klimatu”. Program ten stanowi zbiór zaleceń dla państw-stron konwencji co do przygotowania własnych narodowych programów, które miałyby na celu wprowadzenie środków,
uświadamiających konieczność adaptacji do zmian klimatu, a także ograniczanie skutków
tych zmian dla różnych sfer życia.

46

Janusz Radziejowski

Nawiązując do tego dokumentu oraz własnych ocen (np. Impacts of Europe’s… 2008),
również Unia Europejska uruchomiła działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Rozpoczęto od przygotowania dokumentu wskazującego na znaczenie procesu adaptacyjnego dla
społeczeństwa i różnych sfer życia gospodarczego Wspólnoty. Dokumentem, który w ramach
UE rozpoczął proces adaptacji do zmian klimatu była Zielona Księga z roku 2007 (Zielona
księga… 2007).
W 2009 roku opublikowany został kolejny raport w formie Białej Księgi pt. „Adaptacja
do zmian klimatu: europejskie ramy działania” (Biała księga… 2009). Omawia znaczenie
adaptacji oraz zawiera wskazania dla organów Unii Europejskiej (a także państw członkowskich)
do przygotowania dokumentów, zawierających propozycje konkretnych rozwiązań. Zwraca
także uwagę na konieczność opracowania nowej metodologii w zakresie przystosowania
infrastruktury technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych
w ramach programów TEN-T oraz TEN-E2.
Ostatecznie w 2013 roku opublikowana została „Strategia UE w zakresie przystosowania
się do zmiany klimatu” (Komunikat Komisji… 2013). Jej celem jest zwiększenie zdolności do
ochrony przed zmianami klimatu na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz unijnym.
„Strategia” postuluje wiele działań, jak odpowiednie planowanie użytkowania gruntów rolnych,
czy też zapewnienie bardziej odpornej na gwałtowne zmiany pogody komunalnej infrastruktury
technicznej. Działania te mają być wspomagane przez ukierunkowanie na ten cel części
funduszy z programu LIFE3. Oprócz tego zasadniczego programu należy wspomnieć o raporcie
Europejskiej Agencji Środowiskowej (EEA) z 2012 r. na temat strategii adaptacyjnych dla
miast europejskich (Urban adaptation… 2012). Dokument omawia działania, których podjęcie
niezbędne jest dla osiągnięcia sukcesu w zakresie ochrony przed negatywnymi skutkami zmian
klimatycznych na obszarach miast. Obejmuje on następujące zagadnienia:
Wyzwania klimatyczne dla miast i jak mogą one bronić się przed takim zjawiskami,
jak susze czy powodzie.
Jak można adaptować się do zmian klimatycznych poprzez prawidłowe planowanie
urbanistyczne.
Jakie jest znacznie zarządzania procesami miastotwórczymi na różnym szczeblach zarządzania.
Cały proces rozwoju zdolność adaptacyjnych UE do zmian klimatycznych wspomagać ma
funkcjonująca od 2012 roku europejska internetowa platforma w zakresie wymiany informacji
na temat przystosowania do zmian klimatu Climate-ADAPT – climate-adapt.eea.europa.eu.
Należy zwrócić uwagę, że zadania w zakresie przystosowania do zmian klimatu poruszane były w VI Programie Działań UE w zakresie ochrony środowiska na lata 2000-2012,
gdzie jako jedno z narzędzi porządkowania działań na rzecz ochrony środowiska zalecane jest planowanie przestrzenne. Innym ważnym dokumentem związanym z realizacją
2
3

TEN – T Trans-European Transport Networks – Transeuropejska Sieć Transportowa.
TEN – E Trans-European Energy Network – Transeuropejskie Sieci Energetyczne.
Fundusz LIFE jest funduszem wspierającym działania na rzecz ochrony środowiska. Środki przyznawane są
na zasadach konkursu, organizowanego przez Komisje Europejską.
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VI Programu Działań jest „Strategia tematyczna w sprawie środowiska miejskiego
[COM (2005) 718] z 2006 roku” (Komunikat Komisji... 2006). Dokument ten zaleca szereg przedsięwzięć, mających na celu zrównoważony rozwój miast europejskich. Zwraca się
w nim uwagę na konieczność realizacji programów oszczędności energii w ramach miast,
m.in. poprzez odpowiednie planowanie miast, dające w rezultacie efekt w postaci transportooszczędności struktur osiedleńczych. Ważne jest także zwrócenie uwagi na budynki energooszczędne, których realizacja winna być promowana w miastach rozwijających się w duchu
zrównoważonego rozwoju.
Chociaż żaden z wymienionych dokumentów nie ma charakteru „twardego” aktu prawnego,
jak traktaty unijne, czy dyrektywy narzucające członkom UE konieczność ich bezwzględnej
realizacji, to trzeba podkreślić ich znaczenie jako materiałów, które mogą mieć duże znaczenie
dla konstruowania zadań krajowych, wymianę doświadczeń, a także uświadamiających skalę
potrzebnych prac.

Dokumenty i działania krajowe
W nawiązaniu do wspomnianych dokumentów międzynarodowych, również w Polsce
powstało wiele dokumentów o charakterze programowym. Pierwszym dokumentem, który
stanowił odpowiedź na Białą Księgę UE było, zgodnie ze zwyczajami Wspólnoty, „Stanowisko Rządu RP w sprawie Białej Księgi UE” z 2010 roku. Materiał oficjalnie przyjmował
do wiadomości proponowane kierunki działań UE w zakresie adaptacji do zmian klimatu
i przekazywał opinie Rządu RP. Dokumentem, który stanowi odpowiednik unijnej strategii
adaptacji jest przyjęty przez Ministerstwo Środowiska w 2013 roku „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (z perspektywą
do roku 2030)” (Strategiczny plan… 2013). Głównym jego celem jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju i funkcjonowania gospodarki w warunkach zmian klimatu. Strategiczny
plan wymienia główne sektory wymagające specjalnej troski w ramach programów adaptacyjnych, takich jak gospodarka wodna wraz z ochroną wybrzeża Bałtyku, rolnictwo, leśnictwo, energetyka, zdrowie, mieszkalnictwo, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja,
jak również bioróżnorodność.
Dokument zawiera między innymi następujące kierunki działań:
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska – a w tym adaptacja
do zmian klimatu w gospodarce przestrzennej i budownictwa, adaptacja działań w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i gospodarki leśnej, także gospodarki wodnej;
Adaptacja do zmian klimatycznych na obszarach wiejskich;
Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu, w tym zarządzanie szlakami komunikacyjnymi w warunkach zmian klimatu;
Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian
klimatu, w tym miejska polityka przestrzenna uwzględniająca zmiany klimatu.
Uświadomienia też społeczeństwu niezbędność działań na rzecz adaptacji społeczeństwa
i gospodarki do zmian klimatu. Z punktu widzenia planowania przestrzennego należy
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podkreślić, że dokument zwraca uwagę na konieczność uporządkowania zasad gospodarki
przestrzennej w naszym kraju, a także przeciwdziałania zjawisku suburbanizacji. Zaleca także
planowanie przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem kształtowania lokalnego klimatu, między
innymi poprzez: zadrzewianie, ochronę przeciwpowodziową, promowanie budownictwa
energooszczędnego, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, a także np. ograniczanie
podróży lokalnych.
Według autorów Strategii w jej realizację winny zaangażować się:
Administracja krajowa
Samorządy wojewódzkie
Samorządy lokalne (gminy, miasta)
Przedsiębiorstwa
Dokumentem, który zawiera wytyczne dotyczące de facto adaptacji do zmian klimatycznych jest Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030 (Koncepcja...
2011), gdzie Cel 5 dotyczy „zwiększenia odporności struktury przestrzennej kraju
na zagrożenia naturalne i utraty bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowania struktur
przestrzennych, wspierających zdolności obronne państwa”. Do niezbędnych działań
regulacyjnych, które winny zostać podjęte przez odpowiedzialne instytucje, zalicza działania
planistyczne poprzez zakaz inwestowania na terenach zalewowych, jak również zakaz
ograniczania naturalnych zdolności retencyjnych. Przewiduje się inwentaryzację wszystkich
rejonów osuwiskowych, jak i wprowadzenie bezwzględnego zakazu zabudowy takich terenów.
W ramach działań na rzecz przeciwdziałania suszom promuje się utrzymywanie terenów
zielonych, zwłaszcza w obrębie miast.
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju została poprzedzona pracami
analitycznymi. Z punktu widzenia przedmiotu niniejszego artykułu ważne jest opracowanie:
„Konsekwencje zmian klimatycznych dla przemian w zagospodarowaniu przestrzennym
kraju” (Starkel, Kundzewicz 2008). Autorzy zwracają uwagę na wiele problemów, takich jak
adaptacja w odniesieniu do sektorów gospodarki oraz problem stref geograficznych Polskich
oraz trudności adaptacji gospodarki przestrzennej w ich obrębie.
Innym działaniem zbliżonym do propozycji UE w tym zakresie jest utworzony również
w 2013 roku przez Ministerstwo Środowiska projekt KLIMADA, pod którą to nazwą funkcjonuje portal internetowy. Ma on służyć edukacji w zakresie adaptacji do zmian klimatu, jak
też służyć wymianie informacji i doświadczeń. W sposób oczywisty inicjatywa ta nawiązuje
do unijnego portalu Climate-ADAPT.
Ważnym opracowaniem, które dostarcza informacji na temat możliwych zjawisk pogodowych, a także zmian klimatu i ich wpływu na środowisko jest projekt KLIMAT „Wpływ zmian
klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo”, którego głównym wykonawcą i koordynatorem był Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ramach tego projektu powstała
m.in. praca: „Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne (cywilne i ekonomiczne) kraju”.
(Lorenc 2012). Podsumowując w skrócie konkluzje z tych opracowań należy przyjąć, że najważniejszymi problemami, z którymi należy się liczyć w najbliższej przyszłości na obszarze
naszego kraju, są:
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Opady, deszcze nawalne, śnieżyce, opady gradu, powodzie, w tym powodzie nagłe (Flash
Flood);

Powodzie, zagrożenia wybrzeża sztormami i podnoszeniem się poziomu wód, susze hydrologiczne i meteorologiczne;

Zmiany temperatury, a zwłaszcza nadzwyczajne upały;
Zamglenia i gołoledzie, stanowiące zagrożenia dla urządzeń technicznych oraz transportu
drogowego;
Susze meteorologiczne i hydrologiczne;
Silne wiatry, w tym lokalne trąby powietrzne.
Jak wynika z analiz materiałów zgromadzonych przez IMGW, zjawiska te wyraźnie występują częściej niż w poprzednich latach i mają gwałtowniejszy przebieg. Spróbowano też obliczyć straty, jakie ponoszone były z tytułu katastrofalnych zjawisk pogodowych w ostatnich
latach oraz jakie mogą być gospodarcze konsekwencje klęsk żywiołowych w następnych
latach (Lorenc, op. cit.).

Problemy do rozwiązania w ramach planowania przestrzennego
Obserwowane od początku lat dziewięćdziesiątych zjawiska pogodowe powodują szereg problemów w przestrzeni, które mają cechy katastrof żywiołowych. W Polsce zaliczyć
do nich należy:
Zalewanie terenów, podmywanie, niszczenie budynków i urządzeń technicznych. Przeciwdziałanie im wymaga przestrzegania przepisów w zakresie zakazu zabudowy terenów
narażonych na powodzie, zwiększania zdolności retencyjnych. Konieczna jest również
rozbudowa kanalizacji deszczowej;
Zalewanie jednostek osadniczych, małych zlewni poprzez gwałtowne opady (typu FF),
które występują w Polsce na terenach górskich i wyżynnych, a także na niżu (np. dolina
Wisły w rejonie Warszawy). Tego rodzaju zagrożenia wymagają odpowiednich zabezpieczeń inżynieryjnych (wały przeciwpowodziowe, kanały ulgi, kanalizacja deszczowa);
Osuwiska na terenach podgórskich i wyżynnych – obszary takie muszą być zinwentaryzowane i w zasadzie wyłączone z inwestowania;
Zagrożenia wybrzeża, portów, występowania cofek w obrębie odcinków ujściowych
rzek, jako skutek silnych i gwałtownych sztormów, a potencjalnie także podnoszenia się
morza. Przeciwdziałanie tym zjawiskom wymaga rozbudowy urządzeń hydrotechnicznych i zmiany lokalizacji niektórych instalacji;
Zniszczenia lasów, budynków, zagrożenia dla transportu w wyniku silnych wiatrów –
występowanie tych zjawisk oraz ich siła są trudne do przewidzenia, zwłaszcza w przypadku
lokalnych huraganów i trąb powietrznych. W rejonach o dużym prawdopodobieństwie ich
występowania można zalecać specjalne wymagania dla budowniczych. Pamiętać też należy,
że lasy składające się głównie z drzew rodzimego pochodzenia mają większe szanse na
przetrwanie niż „sztuczne”, monokulturowe drzewostany;
Utrudnienia dla komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej, które oprócz silnych wiatrów i powodzi mogą być spowodowane coraz częściej występującym takim zjawiskami,
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jak zamglenia i gołoledzie. Zapobiegać im można poprzez rozwiązania techniczne oraz
organizację ruchu drogowego, ograniczając prędkość pojazdów podczas występowania
takich zjawisk;
Sytuacje stresowe dla zdrowia ludzkiego (np. upały) – wymagać będą odpowiedniego
kształtowania przestrzeni miejskiej, w tym kształtowanie mikroklimatu poprzez projektowanie i realizację terenów zielonych;
Zagrożenia lawinami – w Polsce występuje tylko w najwyższych partiach gór (w zasadzie
tylko w Tatrach, Karkonoszach, Bieszczadach). Zagrożenie lawinami winno być brane pod
uwagę przy projektowaniu urządzeń turystycznych.
Realizacja zaleceń przeciwdziałających wymienionym zjawiskom wymaga odpowiedniej
organizacji, ośrodków koordynujących realizację niezbędnych działań oraz środków finansowych.

Problemy planowania przestrzennego w Polsce
Jak wynika z powyższego, planowanie przestrzenne winno odegrać bardzo ważną rolę
w koordynowaniu działań adaptacyjnych do zmian klimatu (np. Strategia adaptacji Polski
do zmian klimatycznych). Niestety w Polsce system planowania przestrzennego jest bardzo
niesprawny, o czym świadczy stan naszego krajobrazu, cechujący się m.in. znacznym rozproszeniem budownictwa, zarówno mieszkalnego jak i gospodarczego. Szczególnie szkodliwym zjawiskiem jest rozproszenie miast, niekontrolowana suburbanizacja (Lisowski, Grochowski 2008), cechująca otoczenia dużych miast. Zjawisko to występuje nie tylko w Polsce,
ale dotkliwe jest także dla gospodarki przestrzennej w UE (Urban sprawl in Europe 2006).
Skutkiem tego procesu są:
Ekstensywny rozwój miast na zewnątrz, zajmowanie przestrzeni ponad rzeczywiste
potrzeby, wynikające z liczby mieszkańców;
Zajmowanie terenów rolniczych, terenów otwartych, rekreacyjnych;
Dzielenie terenów o wysokich wartościach przyrodniczych, co skutkuje utratą walorów
różnorodności biologicznej, rozkawałkowaniem przestrzeni, utratą walorów krajobrazu;
Zanieczyszczenia środowiska, kłopoty z budową i eksploatacją wspólnej infrastruktury
ochrony środowiska;
Nadmierne emisje gazów cieplarnianych spowodowane nadmiernie rozwiniętym transportem samochodowym oraz brakiem systemów ogrzewczych, eliminujących indywidualne, mało efektywne paleniska;
Nadmierny rozwój transportu samochodowego, wymuszający rozbudowę dróg kołowych;
Brak spójnych systemów transportu publicznego, zwłaszcza w zakresie transportu szynowego – jest to skutkiem nieskoordynowanego rozwoju osiedli;
Większe koszty funkcjonowania jednostek osadniczych.
Dodać należy, że większość obiektów powstaje poza wszelkimi planami na podstawie
indywidualnych decyzji, a niejednokrotnie w drodze samowoli budowlanej. Według licznych
raportów (np. Raport o ekonomicznych… 2013), powierzchnia Polski tylko w 28% pokryta
jest planami przestrzennego zagospodarowania. W dodatku szereg planów ma charakter nie-
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realistyczny, co przejawia się między innymi nadmiernie zaplanowanymi obszarami osadniczymi. Może to w przyszłości prowadzić do dalszego rozproszenia inwestycji, a także prowadzi do nieuzasadnionych kosztów. Przepisy wymagają bowiem, by gmina, która posiada
taki uchwalony plan, musiała wykupić tereny pod planowane drogi, a później je zbudować.
Ocenia się, że już obecnie koszty, które winny ponieść gminy dla wykupu terenów pod drogi,
(które prawdopodobnie jeszcze długo, albo nigdy nie będą budowane), można ocenić na
od 40 do nawet 129 mld PLN! Oczywiście takie sumy ograniczają możliwości inwestycyjne
gmin, na przykład w zakresie adaptacji do zmian klimatu.
Niesprawność systemu planowania przestrzennego w Polsce ma swoje źródła także w złym
systemie prawnym. Planowanie przestrzenne w Polsce cechuje:

Brak hierarchii planów (to znaczy, że nie ma bezpośredniego podporządkowania planów
niższego rzędu planom wyższego rzędu).

W systemie planowania przestrzennego zasadniczym dokumentem prawnym są miejscowe
plany przestrzennego zagospodarowania.

Nie ma faktycznie obowiązku posiadania planów dla całych terytoriów miast czy gmin.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może dotyczyć tylko fragmentów gminy.
System ten cechuje więc faktyczny brak ośrodków decyzyjnych, które mogłyby być wykorzystane przy realizacji zadań w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych, takich jak kierunki zagospodarowania przestrzennego, ograniczenie rozproszenia osadnictwa, czy lokalne
sieci infrastruktury.
Konkludując – bez uporządkowania planowania przestrzennego w Polsce trudno będzie
ustanowić skuteczny system adaptacji do zmian klimatu.
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Czym może być zrównoważony transport miejski
Wstęp
Podróżowanie wypełnia znaczną część naszego codziennego życia, zwłaszcza w dużych
miastach. Rozwój gospodarczy i wzrost zamożności społeczeństw sprzyja zwiększaniu się
mobilności użytkowników systemu transportowego. Fakt ten w połączeniu z coraz łatwiejszym dostępem do samochodów i wydłużającymi się podróżami (w dojazdach do pracy,
w celach rekreacyjnych, itp.) wywołuje wzrost natężeń ruchu i pogłębianie się stanów przeciążenia sieci drogowej. W efekcie rosną koszty funkcjonowania transportu, zwiększa się
zużycie energii i negatywne oddziaływania na środowisko naturalne (rosną emisje spalin
i hałasu).
W rozważaniach nad zagadnieniem, czym może być zrównoważony transport miejski,
warto sobie postawić pytania: co rozumiemy przez zrównoważony transport miejski? Czy transport miejski jest już zrównoważony? Czy daleko nam do zrównoważonego transportu miejskiego? I czy w ogóle mamy szansę zbliżyć się do zrównoważonego transportu w miastach?

Zrównoważony rozwój
W Europie w latach 80-tych ubiegłego wieku zrozumiano, że próby nadążania za rosnącą
mobilnością przekładającą się na podróżowanie samochodami są z góry skazane na niepowodzenie. Przeważył pogląd, że nie powinno się dostosowywać przepustowości układu
drogowego (podaży dróg i parkingów) do rosnących potrzeb, wynikających ze zwiększającego
się ruchu samochodowego, a wręcz przeciwnie. Należy kontrolować wzrost takiego popytu
m.in. poprzez ograniczanie motoryzacji, skracanie długości podróży i ułatwianie podróżowania inaczej niż samochodem.
W 1987 roku Światowa Komisja Środowiska i Rozwoju opublikowała raport „Nasza
Wspólna Przyszłość” (tzw. raport Brundtland). W raporcie tym zdefiniowano zrównoważony
rozwój jako taki, który ma na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego
pokolenia, w sposób umożliwiający realizacje tych samych dążeń następnym pokoleniom.
Stworzyło to podstawy idei zrównoważonego rozwoju, która w kolejnych latach zaowocowała
rekomendowaniem przez instytucje międzynarodowe i rządy państw (Komisja Europejska1,
Europejska Konferencja Ministrów Transportu (ECMT) i OECD) strategii zrównoważonego
rozwoju systemu transportowego. Skutkiem miało być zapewnienie równowagi pomiędzy
1

Zalecenia dotyczące kierunków polityki transportowej w miastach sformułowano, m.in., w Białej Księdze
„Wspólna polityka transportowa do roku 2010 – czas na decyzje” (2001).
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celami transportowymi, gospodarczymi, społecznymi i ochroną środowiska. Osiągnięto w tej
sprawie porozumienie społeczne, ale wkrótce potem miasta europejskie zaczęły się zmieniać.
Dzisiaj trudno sobie wyobrazić rozwinięte cywilizacyjnie miasta bez stref ograniczonego
ruchu samochodowego, bez priorytetowego traktowania transportu zbiorowego czy ruchu
rowerowego.
Zrównoważony rozwój to polityczna doktryna rozwojowa, która mówi, że powinna być
zapewniona równowaga pomiędzy zakładanymi celami, takimi jak:
cele transportowe,
cele gospodarcze,
cele społeczne,
cele środowiskowe (przyszłe pokolenia),
cele bezpieczeństwa,
inne cele (edukacja, kultura, itd.).
Jest to doktryna alternatywna dla „pro-samochodowej”, czy „miasta bez samochodu”.
Odnosi się do równowagi pomiędzy celami, a nie środkami realizacji i zakłada, że żaden
cel nie jest ważniejszy od innego!
Z perspektywy transportu możliwe jest takie rozumienie zrównoważonego rozwoju, zgodnie z którym chcemy osiągnąć sprawny system transportowy, spełniający oczekiwania jego
użytkowników i mieszkańców, ale z zachowaniem świadomości, że użytkownicy samochodów nie stanowią większości! Co z takiego podejścia wynika? Otóż to, że:
Zrównoważony rozwój musi oznaczać wpływanie na popyt (kontrolowanie popytu) i na
sposób jego zaspokajania (ograniczanie motoryzacji, transportochłonności, ułatwianie
podróżowania inaczej niż samochodem, itd.).
Nie należy dostosowywać przepustowości systemu drogowego (podaży dróg i parkingów) do zapotrzebowania ze strony zmotoryzowanych.
A zatem podaż może służyć ograniczaniu popytu, a popyt nie powinien wymuszać
podaży.
Znakiem rozpoznawczym doktryny zrównoważonego rozwoju jest kontekst ekonomicznofinansowy. Przy podejmowaniu działań korzyści ekonomiczne muszą przeważać koszty (rachunek ekonomiczny) oraz decyzjom musi towarzyszyć świadomość, że nigdy nie będzie się mieć
do dyspozycji nieograniczonych środków, przeznaczanych na cele transportowe. Niezbędne
jest zatem zaspokajanie podstawowych potrzeb ze świadomością ograniczonych możliwości.
Powyższe określa podstawowy problemem związany z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju,
tj. powszechny brak zrozumienia tej idei, którego od lat nie potrafimy przezwyciężyć!
W krótkim czasie idee te dotarły także do Polski. W 1993 r. w Krakowie, w 1995 r. w Warszawie, a później w niektórych innych miastach radni zdecydowali się na uchwalenie polityk transportowych opartych na zrównoważonym rozwoju. W tamtych latach był to dowód
nowoczesności i odwagi w myśleniu o transporcie miejskim, pomimo niepewności związanych z dopiero transformującą się gospodarką i przy gwałtownie rozwijającej się motoryzacji, sztucznie tłumionej przez wiele powojennych lat.
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00-251 Warszawa, ul. Miodowa 6/8
Tel. 263517, fax. 6352925
Warszawa, 27 listopada 1995

Polityka transportowa m.st. Warszawy
z 1995 r.

Strategia transportowa zrównoważonego
rozwoju – Uchwała Rady Miasta Stołecznego
Warszawy nr LVIII/1749/2009 z 9 lipca 2009 r.

Od tamtego czasu minęło już ponad 15 lat. Wdrażanie strategii zrównoważonego
rozwoju stało się warunkiem ubiegania się o dofinansowanie projektów transportowych
ze środków Unii Europejskiej. Problem zatłoczenia ruchem (kongestii) w miastach został
poważnie potraktowany w Zielonej Księdze UE (Green Paper on Urban Mobility). Wskazała
ona na konieczność podejmowania działań, które uczynią miasta przejezdnymi dla samochodów i dobrze obsługiwanymi przez transport publiczny. Miasta będą wtedy przyjazne
dla środowiska naturalnego i środowiska człowieka, nowoczesne i bezpieczne.

Czy rozwój jest naprawdę zrównoważony?
Po wielu już latach doświadczeń rodzi się jednak wiele wątpliwości dotyczących rzeczywistego wprowadzania w życie strategii zrównoważonego rozwoju i metod, które są stosowane do osiągnięcia celu, szeroko rozumianego jako usprawnienie systemu transportowego
przy ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i warunki życia. Obserwacja sytuacji w miastach i podejmowanych działań pozwala postawić tezę, że główny wysiłek
skupia się na zadaniach i projektach inwestycyjnych dotyczących układu drogowego i transportu zbiorowego. Natomiast w zbyt małym stopniu stosowane są środki innego rodzaju, czyli
takie, które wpływają na mobilność, ograniczają motoryzację i przeciwdziałają jej negatywnym skutkom.
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Warto wrócić do źródeł tworzenia polityki transportowej zrównoważonego rozwoju i przypomnieć, że kanonem zrównoważonego rozwoju miały być nie przedsięwzięcia inwestycyjne,
lecz przede wszystkim:
Lepsze wykorzystanie istniejących zasobów – zarządzanie systemem, kontrolowanie
dostępu do wybranych obszarów miasta, sterowanie dopływami ruchu, informowanie
o ruchu, szybkie reagowanie na stany awaryjne, uprzywilejowanie transportu zbiorowego
(TZ);
Alternatywna oferta odbywania podróży – zwiększanie atrakcyjności TZ, polityka rowerowa, polityka piesza, nowa rola samochodu;
Polityka przestrzenna – dogęszczanie zagospodarowania w korytarzach dobrze obsługiwanych przez TZ, zwiększanie atrakcyjności funkcjonalnej obszarów śródmiejskich,
mieszanie funkcji, przeciwdziałanie eksplozji miast;
Polityka fiskalna – opłaty za: parkowanie, opłaty za wjazd do obszaru, opłaty za korzystanie z wybranych elementów infrastruktury, podatki od pojazdów, kształtowanie cen
biletów w TZ, itp.
Dopiero w dalszej kolejności powinny być podejmowane działania inwestycyjne, czyli
rozwój infrastruktury z zastrzeżeniem, że zrównoważony rozwój nie oznacza braku inwestowania w infrastrukturę transportową!
A zatem w kontekście kanonu postawmy sobie pytania:
Czy podejmując decyzje badamy najlepsze opcje i w pełni identyfikujemy wszystkie
koszty i korzyści społeczne?
Czy korzyści, które wynikają z naszych działań są adekwatne do ponoszonych kosztów?
Czy długo trwające i kosztowne przedsięwzięcia (budowa i eksploatacja) przyniosą oczekiwane korzyści?
Czy można postawić na rozwiązania tańsze, ale skierowane do większości użytkowników
systemu transportowego?
Czy starając się sprostać oczekiwaniom dzisiejszych użytkowników, właściwie dbamy
o przyszłość następnych pokoleń, także z punktu widzenia przyszłych kosztów eksploatacji, a być może i rewitalizacji?
Czy potrzebna jest redefinicja priorytetów w podejmowanych działaniach dotyczących
systemu transportowego?
Tymczasem podejmowanie działań innych niż inwestycyjne odbywa się bardzo
niechętnie, a jeśli już to w sposób mało konsekwentny. Przykłady można mnożyć. Płatne
parkowanie tam, gdzie obowiązuje, jest wykorzystywane bardziej jako źródło dochodu
samorządów niż mechanizm ograniczania natężenia ruchu i zniechęcania do długotrwałego
postoju pojazdów. Systemy zarządzania ruchem, poza nielicznymi wyjątkami, praktycznie
nie funkcjonują. Stosowane priorytetów dla naziemnych środków transportu zbiorowego
z obawy przed ograniczaniem przepustowości dróg i skrzyżowań często pozostają wyłącznie
w sferze deklaracji. Ograniczanie dostępu do wybranego obszaru, czy pojedynczej ulicy jest
odbierane jako zamach na interesy zmotoryzowanych, a przekształcanie przestrzeni ulicy
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połączone z redukowaniem miejsc do parkowania jako zamach na interesy okolicznych
mieszkańców.
Jak widać stosowanie kanonu wymaga odwagi. Decyzje o wyborze niepopularnych opcji,
wpływanie na mobilność, czy ograniczanie ruchu samochodowego to problemy trudne, często
kontrowersyjne, także z uwagi na opinie użytkowników systemu transportowego. W istocie
rzeczy kluczem jest edukacja transportowa. Od niej zależy, z kim będziemy się spierać
o przyszłość miasta i systemu transportowego, czy zdenerwowanym, pełnym roszczeń,
krzywdzonym przez odbieranie praw jazdy kierowcom, czy też świadomym zagrożeń,
rozumiejącym powody działania i domagającym się zmian użytkownikiem systemu
transportowego.
Obiektywnie należy stwierdzić, że widać zmiany na lepsze. Do części z nich już się przyzwyczailiśmy i po prostu są dla nas oczywiste! Należą do nich:
wysoki udział transportu zbiorowego w podróżach;
rozdzielenie funkcji zarządzającego transportem zbiorowym i przewoźników,
integracja taryfowa (przykład wspólnego biletu w Warszawie i gminach sąsiednich),
modernizowanie infrastruktury (np. tras tramwajowych),
wyraźny postęp w jakości taboru;
rozwój uprzywilejowania naziemnego transportu zbiorowego,
rozwój sieci dróg i parkingów rowerowych,
tworzenie systemów: P+R (Park&Ride – parkuj i jedź, czyli podróż z przesiadką z samochodu na transport zbiorowy) oraz B+R (Bike &Ride – podróż z przesiadką z roweru
na transport zbiorowy),
pierwsze przykłady zarządzania ruchem.
Ale są też sygnały niepokojące. Obserwowany jest wzrost:
motoryzacji (dostępność),
ruchliwości (liczba podróży),
długości podróży (koszty, emisje),
czasu podróży (koszty).
Rośnie tym samym zagrożenie wzrostem transportochłonności systemu transportowego.
Większy dostęp do samochodu w powiązaniu ze wzrostem ruchliwości może oznaczać
ryzyko zwiększenia natężeń ruchu na sieci drogowej! Rozwój układu drogowego, nawet
przy utrzymaniu konkurencyjności transportu zbiorowego może oznaczać wzrost ruchu
samochodowego, chyba że będziemy zmieniać zachowania komunikacyjne użytkowników.
Czy jesteśmy przygotowani na przełożenie ewentualnego wzrostu ruchu na środki
transportu inne niż samochód? Czy chcemy i czy umiemy to zrobić? Czy zatem jesteśmy
przygotowani na poważniejsze potraktowanie zarządzania mobilnością, czyli na spojrzenie
na system transportowy przez pryzmat pojedynczego użytkownika, ewentualnie grup
użytkowników?
Częstym błędem jest, że na system transportowy patrzymy głównie z perspektywy natężeń ruchu i przepustowości. Interesuje nas ruch (masy pojazdów/ludzi). Na ulicach liczymy
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pojazdy, a kierowcy są dla nas anonimowi. Tymczasem sieć transportową wypełniają podróże
osób, które mają określony początek (źródło) i koniec (cel), a także konkretny powód (motywację). Każdy użytkownik oznacza indywidualne zachowania, a każdej podróży można
przypisać:
miejsce początku i końca podróży,
czas podróży,
kierunek podróży (usytuowanie źródła i celu podróży),
długość podróży (odległość pomiędzy źródłem i celem),
motywację (powód) odbywania podróży,
środek transportu (samochód, rower, transport zbiorowy, itp.),
charakterystykę osoby podróżującej.
Dzięki temu możemy mieć wpływ na użytkowników i zarządzać ich podróżami.

Jakie powinny być priorytety?
Wdrażanie strategii transportowej głównie poprzez rozwój infrastruktury, ze względu na
skalę planowanych i ciągle jeszcze niezrealizowanych zadań, będzie pociągać za sobą wydatkowanie środków finansowych znacznie większych niż te, które były przeznaczane na ten cel
w ostatnich latach. Należy liczyć się z tym, że będzie to wysiłek ogromny, nawet biorąc pod
uwagę uzyskiwane dofinansowanie ze środków UE, lub możliwości tkwiące w innych mechanizmach, np. takich jak partnerstwo publiczno-prywatne. Skutków i efektów realizacji wielkich inwestycji infrastrukturalnych można oczekiwać dopiero po latach budowy i wielu latach
eksploatacji. To oznacza, że oprócz prowadzenia działań, których realizacja będzie przynosiła efekty długofalowe, powinniśmy wykorzystywać wszelkie inne dostępne środki,
których zastosowanie będzie tańsze i będzie przynosić korzyści w krótszym czasie, dając
nadzieję na szybsze i skuteczniejsze zmiany w sposobie funkcjonowania systemu transportowego i poprawę jakości przestrzeni publicznych, zwłaszcza w obszarach śródmiejskich. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:
zarządzanie systemem na poziomie obszaru metropolitalnego,
przeciwdziałanie dezintegracji przestrzennej (rozlewaniu się miasta),
stymulowanie/kontrolowanie zabudowy w korytarzach obsługiwanych transportem
zbiorowym,
przeciwdziałanie rosnącej motoryzacji,
stabilność planów rozwojowych (wola polityczna/finansowanie),
planowanie wydatków (ograniczony budżet) z wykorzystaniem rachunku kosztów
i korzyści społecznych (CBA),
wpływanie na zachowania zamiast koncentrowania się na inwestycjach,
zmiana roli samochodu (zwłaszcza w centrum miasta),
rozwój ruchu rowerowego,
zwiększanie konkurencyjności transportu zbiorowego,
poprawa bezpieczeństwa ruchu,
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zarządzanie transportem ładunków i usług komunalnych,
zmiany przepisów prawa (stawki opłat, przepisy organizacji ruchu itp.),
jakość komunikacji ze społeczeństwem – konsultowanie projektów – pozyskanie
opinii publicznej,

godzenie sprzecznych interesów różnych grup społecznych.
Podsumowanie
Można zaryzykować stwierdzenie, że powodzenie realizacji strategii zrównoważonego
rozwoju w większym stopniu zależy od umiejętnego wpływania na decyzje użytkowników
podejmowane przed rozpoczęciem podróży niż od rozwoju infrastruktury!
Już obecnie wpływamy na decyzje użytkowników korzystających z systemu transportowego. Czynimy to np. poprzez poprawianie oferty transportu zbiorowego czy opłaty za parkowanie. Są to jednak działania dość pasywne, skierowane do dużych i anonimowych grup
osób, bez szczegółowego rozpoznania indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Tymczasem
kluczowe wydaje się dotarcie do świadomości każdego pojedynczego użytkownika systemu
transportowego i przekonanie go do porzucenia dotychczasowych przyzwyczajeń związanych
z korzystaniem z samochodu. Oczekiwana zmiana decyzji może dotyczyć:
rezygnacji z odbywania podróży,
zmiany okresu, w którym będzie wykonywana podróż (poza szczytem),
zmiany trasy przejazdu,
zmiany środka transportu.
Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju doprowadzenie do zmiany zachowania
komunikacyjnego powinno oznaczać przekonanie użytkowników, że jest możliwe odbywanie
podróży pieszo, rowerem, transportem zbiorowym, a nie samochodem i że będzie to podróż
równie (a może nawet bardziej) komfortowa, bezpieczna, szybka, niezawodna i ekonomiczna.
Należy się spodziewać, że coraz większego znaczenia będą nabierać także argumenty związane z podejmowaniem zachowań prospołecznych i proekologicznych.
Doświadczenia ostatnich kilku lat pokazują, że pomimo dostępu do środków Unii
Europejskiej są niewielkie szanse na szybki rozwój infrastruktury drogowej i transportu
zbiorowego. Tymczasem skala potrzeb użytkowników systemu transportowego jest tak duża,
że oczekiwanie na rozwiązanie problemów komunikacyjnych do czasu zakończenia programu
inwestycyjnego byłoby błędem. Szczególnie zagrożone są obszary śródmiejskie, gdzie nasilają
się problemy związane z pogarszaniem się jakości życia. Nie ma też pewności, czy realizowane
inwestycje (np. budowa tras obwodowych) przyniosą oczekiwane rezultaty i ograniczą presję
ze strony zmotoryzowanych.
Zrównoważony transport miejski jest WYZWANIEM dla polityków, mieszkańców,
projektantów. Jest także SZANSĄ miast i ich mieszkańców na:
nowoczesny rozwój miasta,
integrację społeczeństwa i budowanie jego tożsamości,
oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi,
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ochronę środowiska miejskiego dla przyszłych pokoleń,
ochronę zdrowia.
Może także być NIESPEŁNIONĄ NADZIEJĄ miast i ich mieszkańców. Wszystko
(prawie) zależy bowiem od nas! Uchwalenie polityki transportowej to krok podstawowy,
ale dopiero pierwszy na drodze tworzenia zrównoważonego systemu transportowego. Później
konieczna jest:
Selekcja działań inwestycyjnych (wybór priorytetów inwestycyjnych najskuteczniej
wpływających na poprawę systemu transportowego uzasadnionych w wyniku przeprowadzonej analizy wielokryterialnej z uwzględnieniem rachunku kosztów i korzyści
ekonomicznych),
Konsekwentne podejmowanie innych działań z zagwarantowaniem środków finansowych
na ich realizację (także zapewnienia obsady kadrowej), wsparte odwagą władz samorządowych przy podejmowaniu niekiedy niepopularnych, lecz kluczowych decyzji dla funkcjonowania miasta, głównie dotyczących wprowadzania i finansowania mechanizmów
zachęcających do innych form podróżowania niż samochodem.

Anna Kalinowska
Uniwersytet Warszawski
Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem
Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

Różnorodność biologiczna w miastach –
„ofiara” czy „beneficjent” zmian klimatu?
Motto:
Ucałuję cię Biblio, bo w tobie są słowa,
Że Kain pierwsze miasto na Ziemi zbudował,
Stąd pewnie w miastach wszystkich,
W miejskich strutych kwiatach,
W obłędzie ulic chodząc – widzę złego brata.
Ks. Jan Twardowski

Wstęp
Choć gorzko brzmią słowa księdza-poety Jana Twardowskiego gdy określa istotę miasta,
to ta ponura poetycka wizja mieści się w dość powszechnie panującym stereotypie miasta
jako „kamiennej pustyni”. Jednak mimo tak złej sławy, miasta na całym świecie nieustająco
przyciągają coraz więcej chętnych, by się w nich osiedlić. Już ponad połowa (54%) mieszkańców Ziemi wybrała życie w mieście (World Urbanization … 2014). Także w Polsce około
60% obywateli to mieszkańcy miast (GUS 2013). Czy jednak jako gatunek ludzki mieszkamy
w miastach tylko sami? Warto się zastanowić, czy miasto to rzeczywiście kamienna pustynia
zapełniona jedynie tłumami ludzi? Czy też i przyroda ożywiona, określana w całym swym
zróżnicowaniu i wzajemnych powiązaniach jako różnorodność biologiczna, nie adaptuje się
coraz chętniej do życia w mieście? By odpowiedzieć na to pytanie, trzeba najpierw przypomnieć, co rozumiemy przez pojęcie „różnorodność biologiczna”.

Co to jest różnorodność biologiczna?
Różnorodność biologiczna to termin, którym określamy całe bogactwo żywego świata
w jego wielości form organizacji występujących na Ziemi. Dotyczy to wszystkich poziomów
organizacji biologicznej, od zróżnicowania osobników i odmian genetycznych w obrębie
gatunku, przez różnorodność gatunków we wszystkich jednostkach systematycznych oraz rozmaitość ekosystemów. Termin ten obejmuje obok tak zwanej dzikiej przyrody także bogactwo
odmian roślin uprawnych i ras zwierząt wyhodowanych przez człowieka (Martyniuk 2005).
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Stopień zróżnicowania każdego z wymienionych poziomów organizacji wpływa na zachodzące
w nich i między nimi procesy. Niestety, to całe żywe bogactwo z roku na rok coraz szybciej się
zmniejsza i degraduje, zagrożone przez ekspansję współczesnej cywilizacji. Do jednej z istotnych przyczyn zaniku różnorodności biologicznej na świecie zalicza się także rozwój miast.

Zagrożenia różnorodności biologicznej ale i… korzystne warunki
dla jej zwiększania, jakie stwarzają rozrastające się miasta
Rozwój miast oznacza przede wszystkim zajmowanie przestrzeni i wypieranie z niej środowisk naturalnych i rolniczych, co prowadzi do zniszczenia miejsca życia bytujących tam
gatunków, a tym samym powoduje ich zagładę lub konieczność migracji. W samych miastach nie sprzyja żyjącym w nich gatunkom zanieczyszczenie powietrza, zagrożenia związane
z komunikacją miejską, a także fragmentacja środowisk. Dodatkowo dla wielu gatunków
nieodpowiedni (także jako wynik zwiększenia konkurencji z bardziej tolerancyjnymi gatunkami) może się okazać specyficzny mikroklimat panujący w miastach.
Mimo wymienionych uprzednio zagrożeń różnorodności biologicznej, jakie stwarzają
warunki życia w mieście, istnieje też wiele niezaprzeczalnie korzystnych warunków dla
jej zwiększania (Wheater 1999). Do bardzo znaczących plusów środowiska w mieście,
w dobie ogromnego zużycia nawozów mineralnych i gnojowicy na terenach rolniczych,
należy niski poziom pierwiastków biogennych, a przynajmniej nie występowanie w miastach
przenawożenia zarówno gleb jak i wód (Reinchholf 2009). Niezaprzeczalnie ważnym
czynnikiem sprzyjającym żyjącym w miastach gatunkom jest brak polowań i innych form
masowej eliminacji gatunków, zwłaszcza dużych ptaków i ssaków. W miastach jako znacznych
skupiskach ludzi zawsze można znaleźć sporo dostępnego pokarmu, czemu sprzyja między
innymi obecność śmietników, koszy na odpadki, czy pozrzucanych przez mieszkańców resztek
jedzenia na ulicach czy w parkach. Co ważniejsze, jest to pokarm dostępny przez cały rok.
Miasto zapewnia też regularny dostęp do wody dzięki obecności na przykład różnorodnych
zbiorników wodnych w parkach, czy dekoracyjnych fontann na placach. Dla wielu gatunków
dodatkowym atutem życia w mieście stały się łagodniejsze zimy.

Mikroklimat miasta – przygotowanie do zmian klimatycznych?
Wieloletnie obserwacje prowadzone przez klimatologów, a także odczucia praktycznie
„na własnej skórze” mieszkańców wykazują, że miasta charakteryzują się specyficznym mikroklimatem. Przeciętnie o 10% zwiększona jest częstotliwość i obfitość opadów, a zmniejszona
liczba dni słonecznych. Średnia temperatura w mieście jest wyższa niż na terenach otaczających o przynajmniej 1 stopień C (Wheater 1999, Atlas… 2005). Wieloletnie dane z pomiarów klimatologicznych dla Warszawy wskazują, że od połowy XIX w. średnia temperatura
w mieście systematycznie wzrasta (Błażejczyk 2002). Składa się na to wiele czynników,
między innymi ucieczka ciepła ze źle izolowanych domów, czy nagrzewające się i wolno
oddające ciepło kamienne płyty chodników oraz ściany budynków. Unosząca się w wyniku
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wyziewów samochodów czy dymów z kominów warstwa pyłów i gazów nad miastem powoduje, że mamy do czynienia ze zjawiskiem „mikroefektu szklarniowego”. Można więc obserwując zachodzące w mieście procesy przyrodnicze wnioskować o zmianach różnorodności
biologicznej pod wpływem zmian klimatu. Profesor Josef Reichholf, wykładający ochronę
przyrody na Uniwersytecie Technicznym w Monachium, nazwał możliwość obserwowania
zjawisk zachodzących w przyrodzie ożywionej pod wpływem mikroklimatu miast „wielkim
nieplanowanym eksperymentem” (Reichholf 2009). Wiemy dziś, że skład gatunkowy, rozmieszczenie i zasięgi występowania roślin i zwierząt zmieniały się wraz z panującymi na
Ziemi warunkami klimatycznymi. Chociaż fluktuacje temperatury były nieustającym czynnikiem kształtującym życie na naszej planecie i doprowadzającym do powstania takiego obrazu
różnorodności biologicznej, jaki znamy dziś, to jednak współczesne trendy zmian klimatu
budzą niepokój ekologów. Po raz pierwszy w dziejach życia, to nie sama natura, ale człowiek
wydaje się być współsprawcą zmian klimatu, a przynajmniej powoduje, że zachodzą one
w takim tempie, które nie zostawia roślinom i zwierzętom odpowiedniego czasu na adaptację. Nie jest to jednak tylko problem poszczególnych organizmów. Ponieważ różne gatunki
reagują na zmiany klimatu w różny sposób i w odmiennym czasie, naturalne zależności pokarmowe czy przestrzenne tworzące skomplikowany układ zostają rozerwane, zagrażając równowadze całych ekosystemów. Jakby tego było mało, zmiany klimatu nakładają się jeszcze
na ogromną fragmentację i zniszczenie środowiska spowodowane działalnością człowieka.
Utrudnia to naturalne sposoby reakcji organizmów na zmiany – migracje i przesuwanie zasięgów występowania.

Granice tolerancji gatunków na zmiany środowiska
Warto przypomnieć, jak wyglądają różne strategie dopasowywania się gatunków do
zmieniającego się środowiska, w tym też i klimatu. Każdy organizm charakteryzuje się
określonymi granicami tolerancji na zmiany poszczególnych czynników środowiska, takich
jak temperatura czy wilgotność. Możliwości te jednak są różne – jedne gatunki mają szerokie
granice tolerancji, mogąc znosić duży wachlarz zmian, drugie, mogą żyć tylko w wąskim
zakresie wahań temperatury i wilgotności, nie mówiąc już o innych czynnikach. Przejawia
się to czasem w tak skrajnym stopniu, że pewne gatunki można spotkać tylko w jednym,
niepowtarzalnym pod względem specyficznych warunków miejscu na Ziemi. Takie gatunki
nazywa się endemitami. Oczywiście wymienione strategie mają swoje plusy i minusy. Gatunki
o szerokich możliwościach mogą opanowywać ciągle nowe środowiska, muszą się tam jednak
uporać z zastanymi układami między gatunkami, zwiększoną konkurencją o pokarm, nowymi
chorobami i nieznanymi wrogami. Z drugiej strony, gatunki o specyficznych wymaganiach
korzystają z luksusu środowiska o przewidywalnych warunkach klimatycznych, gdzie nie
trzeba tracić energii na stałą adaptację. Jednak każda, najmniejsza nawet zmiana tych warunków
może być dla nich zabójcza, jeśli nie zmienią swego zasięgu, a w przypadku endemitów nie
ma nawet szans na przeniesienie się w bezpieczniejsze miejsca. Takie wąskie lub szerokie
granice tolerancji poszczególnych gatunków, odegrały ważną rolę w procesie kształtowania

64

Anna Kalinowska

się rozmieszczenia życia na Ziemi. Jednym gatunkom dały szansę na opanowanie obszarów
różnorodnych pod względem klimatu oraz jego zmienności, innym wyznaczyły miejsce
w określonych strefach klimatycznych, a nawet w ściśle ograniczonych miejscach.
Fluktuacje temperatury w historii naszej planety powodowały zmiany w rozmieszczeniu
flory i fauny, która jednak miała się gdzie przemieszczać. Historia życia na Ziemi dowodzi,
że w odpowiedzi na zmiany klimatu zmieniały się zasięgi poszczególnych gatunków, wiele
jednak gatunków uległo całkowitej zagładzie. Te zjawiska, które opisano w paleontologicznej przeszłości jako efekt długotrwałego procesu zmian klimatu trwającego tysiące lat, obecnie możemy już zarejestrować w przeciągu lat kilkudziesięciu. Badacze w Alpach stwierdzili,
że występujące wysoko w górach specyficzne gatunki porostów są wypierane przez rośliny
niższego piętra, które ze względu na wzrost temperatury mogą zasiedlać niedostępne dotąd
wysokości. Także zimnolubne gatunki zwierząt przenoszą się wyżej w góry, oddzielając swój
zasięg od bardziej tolerancyjnych na zmiany klimatu gatunków, którymi się żywią. Jednak
wiele ciepłolubnych gatunków zyskuje na zmianach klimatu, korzystając nawet z mikroklimatu, jaki charakteryzuje miasta (Kerr 2001).
W dzisiejszych czasach zjawiska związane z globalnym ociepleniem nakładają się na największy problem zagrażający różnorodności biologicznej: fragmentację i zniszczenie siedlisk.
Gatunki, które w poszukiwaniu dogodniejszych siedlisk starają się migrować, w miejscach
o odpowiadającym im klimacie natrafiają na miasta, drogi, tereny rolnicze. To, co dla jednych
gatunków staje się zagrożeniem, dla innych może być korzystne. Zmiany klimatu faworyzują gatunki „wszędobylskie” o szerokich granicach tolerancji, jak szczury czy wróble, które
z łatwością wypierają gatunki o mniejszej tolerancji.
To właśnie gatunki ciepłolubne i o szerokich granicach tolerancji mogą być wielkimi beneficjentami zmian klimatu, na co wskazuje już dziś obserwacja różnorodności biologicznej
w miastach. Kto więc ma się najlepiej w miastach? Najlepiej do życia w nich dostosowują się
gatunki o szerokich możliwościach tolerancji, najmniej wyspecjalizowane, ekspansywne.
Najczęściej to gatunki synantropijne jak myszy, szczury, karaluchy (Molyneux i in. 2009).
To ta część dzikiej przyrody, której ekspansja w mieście nie tylko nas nie cieszy, ale wymaga
poszukiwania różnych sposobów jej powstrzymywania, także obecności naturalnych jej wrogów. Jednak ku miłemu zaskoczeniu, coraz więcej gatunków, których obecność może cieszyć,
wybiera miasto jako nowe środowisko życia.

Możliwości zwiększania różnorodność biologicznej w miastach
Zwykło się uważać, że w miastach nie ma miejsca dla dzikich zwierząt. Jeśli już,
to w parkach czy miejskich ogrodach. Ale w miejskich budowlach? Przecież to dzieło ludzkie
powstałe, by spełniać cele człowieka, zbudowane z trwałych, obcych przyrodzie materiałów
jak cegły czy beton. Na szczęście oprócz gatunków synantropijnych, które na stałe „wcisnęły
się” już w środowisko stworzone przez człowieka i wykorzystują płynące z tego korzyści,
wiele dzikich, kojarzonych z naturalnymi środowiskami gatunków przyjęło ludzkie budowle
za swoje. Często kompensuje to im utratę naturalnych miejsc, takich jak stare drzewa
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z dziuplami czy rozszerza możliwości środowiska o imitację skalnych wzniesień. W takich
przypadkach powinno się dbać o takich nowych „lokatorów”, przybliżając przyrodzie miejskie
budynki i przestrzenie. Na przykład tak monumentalna budowla jak Pałac Kultury w Warszawie
stwarza drapieżnym ptakom przyjazne miejsce gniazdowania. Zapewnia ptakom spokój,
a dzięki różnym sposobom introdukcji przyspieszony został proces adaptacji do nowego miejsca
rzadkiego gatunku – pustułki. Od 1998 r. regularnie gniazduje tu sokół wędrowny (Kareta
2010), a dzięki zainstalowanym kamerom możliwe jest podglądanie gniazd na żywo1.
Spośród różnych grup zwierząt ptaki mają szczególnie wielu wielbicieli i pasjonatów
obserwacji, ale także i w powszechnej opinii są mile widzianymi w miastach gośćmi i współmieszkańcami. Nie wszystkie jednak zwierzęta cieszą się taką dobrą opinią i sympatią. Prawdę
mówiąc, im tryb życia jest mniej znany, im większą tajemnicą okryte jest ich życie, a aktywność
kojarzy się z pełną mrocznych sekretów nocą, tym większą budzą nieufność, a nawet wrogość.
Tym mniej takie zwierzęta chce się mieć za sąsiadów. Są też w miastach miejsca, które same
w sobie kojarzą się źle z rzemiosłem wojennym, jego groźną stroną i skrywanymi tajemnicami
niedostępnych zwykłemu śmiertelnikowi konstrukcji. To bunkry, lochy, twierdze, czy inne
militarne obiekty. To świetne środowisko dla zimowania nietoperzy oraz ich dziennego schronienia latem. Nie tylko w starych bunkrach i fortecach można spotkać nietoperze. Wystarczy
wypuścić się z miasta na spacer do pobliskiego lasu, żeby dowiedzieć się, że i tu nietoperze
są obecne i tak jak w miastach objęte nie tylko ochroną, ale i aktywną opieką.
Granice miasta nie odcinają go od otaczającej przyrody gwałtownie „jak nożem uciął”.
Zwykle przechodzą łagodnie w tereny podmiejskie, czy strefę zielonych osiedli, do których
z kolei przenika otaczający las. Ta strefa kontaktu miasta z przyrodą to niezwykły obszar,
gdzie środowisko zajmowane przez ludzi styka się z naturalnym środowiskiem dzikich zwierząt. Jak wszędzie na świecie tereny pogranicza stwarzają problemy, ale i dają korzyści mieszkańcom po obu stronach dwóch światów: miejskiego i leśnego. Zwierzęta do wkraczania na
ludzkie terytoria przyciąga dostępność pokarmu, a ludziom daje to szansę obserwacji przyrody tuż za progiem. Jednak dla jednych i drugich śmiertelne zagrożenie stanowią nieuniknione kolizje na jezdniach.
Obecność dzikich zwierząt w miastach świadczy o stopniowej adaptacji natury i poszukiwaniu miejsca dla siebie na obszarach zagarniętych przez człowieka. To wielkie wyzwanie dla nas, by wspierać proces zadomowienia się różnych gatunków w naszym sąsiedztwie
i ułożyć nasze relacje z nowymi sąsiadami w sposób najbezpieczniejszy dla obu stron. W miastach coraz częściej pojawiają się gatunki do tej pory charakterystyczne dla środowisk leśnych
lub znane do niedawna jedynie z terenów wiejskich. Dobrym tego przykładem jest mazurek,
wiejski krewniak „miejskiego” wróbla. Podczas gdy wróble stają się w miastach coraz rzadsze (wraz ze zniknięciem z ulic koni zabrakło wydziobywanych z ich kału ziaren owsa, a ocieplanie budynków ogranicza miejsca na gniazda) zastępują je mazurki, które lepiej sobie radzą
z wyborem pożywienia i znajdowaniem miejsc lęgowych.
1

(http/webcam peregrinus pl/pkin-warszawa)
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Jak już wspomniano, w mieście chętnie osiedlają się gatunki, którym budowle zastępują
skały, lub stare, wysokie drzewa. Do takich gatunków zaliczyć można gołębie, a w ostatnich
latach pustułki i sowy. Ptakami prawie całkowicie miejskimi są jerzyki, nielicznie występujące poza obszarami zabudowanymi.
Warunki życia w mieście przyciągają też gatunki ciepłolubne odlatujące zimą. We Wrocławiu szpaki pozostają w parkach miejskich przez cały rok. Również kosy żyjące w miastach,
w przeciwieństwie do leśnych populacji tego gatunku nie odlatują na zimę, a ich liczebność
w miastach stale rośnie. Pozostają w miastach łabędzie i dzikie kaczki. Także miejskie populacje wrony uznaje się za całkowicie osiadłe. (Dr Bukaciński OTOP, inf. ustna).

Rys 1. (Fot. autorki). Ptaki w miastach stają się coraz mniej płochliwe. Samice kosów wykorzystują
do zakładania gniazd otwarte miejsca w budynkach.

Systematycznie prowadzony monitoring ornitologiczny pozwala stwierdzić ciekawe zjawisko – szybko postępującą „przeprowadzkę” wielu gatunków ptaków z różnych środowisk
do miast. A im miasto większe, tym większa obserwowana liczba gatunków gniazdujących.
Stwierdzono, że na terenie Berlina można spotkać trzy czwarte (75%) wszystkich gatunków lęgowych z terenu całych Niemiec! (Reichholf 2009). Wynika to też ze wielkiej różnorodność mikrośrodowisk, jaką można spotkać na terenie aglomeracji miejskiej. To mozaika
miejsc, takich jak jeziora, sztuczne zbiorniki wodne, rzeki i inne cieki wodne, parki o różnym charakterze, stare drzewostany (np. na cmentarzach), lasy, zagajniki i otwarte przestrzenie trawników. Im większe miasto, tym bardziej zróżnicowanej struktury środowisk można
się w nim spodziewać. Powoduje to paradoksalną sytuację, że więcej środowisk cennych dla
różnych gatunków można spotkać w miastach, niż na terenach rolniczych, zdominowanych
przez monokultury. Złożona struktura miast stwarza coraz lepsze możliwości życia nie tylko
dla coraz większej liczby gatunków ptaków, ale także i innych grup systematycznych zwierząt. Zależność taką dokumentują badania przeprowadzone w Niemczech, gdzie porównano
liczbę gniazdujących w mieście gatunków z obszarem miasta (rys. 2).
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Rys. 2. Liczba gatunków ptaków gnieżdżących się na terenie miasta w zależności od wielkości
aglomeracji (za J. M. Reichholf 2009).

W wielu słynnych stolicach europejskich, jak Budapeszt czy Praga przejawy różnorodności biologicznej stanowią turystyczną atrakcję miasta, chętnie ukazywane są mieszkańcom
i przybyszom jako przyrodnicze dziedzictwo. Nic więc dziwnego, że specjalne mapy ukazujące rozmieszczenie różnych form przyrody w organizmie miejskim coraz częściej stanowią ważny element promocji miasta. Zaznaczane są na nich historyczne i rekreacyjne parki
oraz rezerwaty, pomniki przyrody, a także ogrody botaniczne, zoologiczne, ścieżki edukacyjne i muzea przyrodnicze. W obrębie granic wielu miast lub na ich obrzeżach znajdują się
nawet tak cenne przyrodniczo i tak duże obszary, jak parki narodowe. Zaskakującym tego
przykładem jest park narodowy w samym centrum tak gigantycznej metropolii, jak siedemnastomilionowy Bombaj w Indiach. Ze skał porośniętego suchym lasem tropikalnym obszaru
zamieszkiwanego przez gazele i pantery widać otaczające park ze wszystkich stron wieżowce, spowite wielkomiejskim smogiem (Kalinowska 2008 a). Podobnie w zasięgu miejskiego metra innego miejskiego giganta, osiemnastomilionowego Seulu, stolicy Korei Południowej, znajduje się najczęściej odwiedzany z koreańskich parków narodowych. Trudno
też przecenić rolę dla Warszawy, jaką spełnia sąsiedztwo z Kampinoskim Parkiem Narodowym. Przytoczone przykłady ilustrują dobrze tezę, że miasta wcale nie muszą być jedynie
„kamiennymi pustyniami”, a wprost przeciwnie, mogą stawać się prawdziwymi ostojami
różnorodności biologicznej. Warto tu dodać, że w myśl Konwencji o różnorodności biologicznej, zróżnicowanie gatunkowe w miastach obejmuje też introdukowane gatunki roślin,
a także zróżnicowanie genetyczne wielu odmian ozdobnych. Oprócz naturalnie zachodzących procesów pojawianie się nowych gatunków i powrót niegdyś wypartych musi jednak
być wspomagane przez naukowców, planistów i mieszkańców. Wymaga to wielu zabiegów
przystosowawczych np. niwelujących skutki odnawiania i ocieplania budynków, kiedy to
niszczone są miejsca zakładania gniazd. Dobrym przykładem takich działań jest prowadzony przez Towarzystwo Przyrodnicze Bocian program ochrony jerzyków, polegający na
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edukacji mieszkańców i zakładaniu budek lęgowych na odnowionych fasadach. (Rys. 3, na
wkładce kolorowej, s. 257).
Nie do przecenienia dla wzbogacenia różnorodności biologicznej miast jest też rola planowania przestrzennego. Wyniki wielu obserwacji przyrody w mieście wskazują, że wzrost
liczby gatunków zależy od wielkości miasta, ale i od tego, jakie możliwości stwarza jego
struktura przestrzenna (Burlińska 2013). Badania potwierdzają też istotność rozmieszczonych
w mieście wysp zieleni dla bogactwa miejskiej awifauny (Misztal 2008). Zależność jest pozornie prosta – im więcej w mieście terenów zielonych, parków, odpowiednio zaprojektowanej
zieleni osiedlowej, zbiorników wodnych, sąsiedztwa lasów i rezerwatów, tym więcej gatunków może znaleźć odpowiednie warunki życia. Nie jest to jednak jedynie kwestią ilości oraz
powierzchni obszarów zielonych. Bardzo ważna jest ich struktura przestrzenna i korelacja
z obszarami spełniającymi różne funkcje w życiu miasta. Istotne jest też zapewnienie ich trwałości poprzez odpowiednią pielęgnację zieleni miejskiej (Szczepanowska 2010).

Świadomość ekologiczna mieszkańców miasta
Wielkie znaczenie dla zwiększania różnorodności biologicznej miast ma też stosunek
do przyrody oraz umiejętności korzystania z jej dobrodziejstw przez mieszkańców miasta.
Aby mogli oni zachodzące w mieście procesy przyrodnicze zrozumieć i wspierać działania
sprzyjające zachowaniu i wzbogacaniu różnorodności biologicznej niezwykle ważne jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej. Choć panuje powszechne przekonanie, że jedynie wyjazd za miasto na „łono przyrody” kształtuje relacje z naturą, którą najlepiej poznawać
w odległym lesie czy parku narodowym, to również miasto stwarza doskonale możliwości
poznawania różnorodności biologicznej. Pod tym względem mieszkańcy miast często mają
nieporównanie większe możliwości edukacji przyrodniczej niż wielu mieszkańców terenów
wiejskich. Obcowanie z przyrodą i odpowiednią edukację zapewnia w mieście wiele ekologicznych organizacji pozarządowych (POE) oraz proponowanych imprez i spotkań dostarczających wiedzy ekologicznej, jak chociażby festyny z okazji Dnia Ziemi, odczyty czy wykłady
organizowane przez uczelnie wyższe. Ogłaszane są konkursy fotograficzne jak „Miejska przyroda u Twoich drzwi” organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i zakończony
wystawą na stacji metra w Warszawie. To właśnie w miastach łatwo dostępne są wystawy
muzealne oraz zlokalizowana jest przeważająca większość ogrodów botanicznych i wszystkie ogrody zoologiczne (Kalinowska 2008). Powstaje też coraz więcej miejskich przyrodniczych ścieżek edukacyjnych i poradników, jak przyrodę miejską chronić (Bocheński i inni
2013, Jabłoński, Kalinowska 2008). Atrakcją są też organizowane miejskie wycieczki ornitologiczne oraz, dzięki zainstalowanym kamerom obserwacje on-line gniazd ptaków.
Oczywiście wymienione możliwości nie wyczerpują wszystkich form przybliżania „mieszczuchom” różnorodności biologicznej. Jak wynika z wielu prowadzonych w Polsce i na świecie badań sondażowych owocuje to wyższą świadomością ekologiczną mieszkańców miast niż
mieszkańców terenów wiejskich (Attitudes… 2013). To dobra prognoza dla miejskiej różnorodności biologicznej i planowania rozwoju miast zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Różnorodność biologiczna w miastach – „ofiara” czy „beneficjent” zmian klimatu?

69

Literatura:
1. Atlas klimatu Polski, 2005. IMGW, Warszawa.
2. Attitudes Towards Biodiversity, 2013. Report EC Flash Eurobarometer, 379.
3. Bocheński M., Ciebiera O., Dolata P. T., Jerzak L., Zbyryt A., 2013. Ochrona ptaków w mieście.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski.
4. Burlińska A., 2013. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako narzędzie zarządzania
przyrodą w mieście. W: Przyroda w mieście – rozwiązania. Zrównoważony rozwój – zastosowania, t. 4,
s. 132-144. Fundacja Sendzimira, Kraków.
5. Cities. The century of the city, 2010. Nature 467, s. 900-901.
6. GUS, 2013. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r.
7. Jabłoński B., Kalinowska A., 2008. Chronione zwierzęta w ogrodach Podkowy Leśnej. Towarzystwo
Przyjaciół Podkowy Leśnej. Podkowa Leśna.
8. Kalinowska A., 2008 a. Artykuł 13. W poszukiwaniu społecznego wsparcia w zarządzaniu Konwencją
o różnorodności biologicznej. Polska praktyka na tle doświadczeń światowych. Agencja Wydawnicza
Grzegorczyk, Warszawa.
9. Kalinowska A., 2008 b. Zmiany klimatu – obecny i przewidywalny wpływ na różnorodność biologiczną
w Polsce i na świecie. W: Zmiany klimatu a ochrona przyrody – VI Kampinoskie spotkania z przyrodą.
Materiały z konferencji z 16 kwietnia 2008 r., Kampinoski Park Narodowy, s 1-6. Wyd. Fundacja
Ośrodka Edukacji Ekologicznej, Warszawa.
10. Kareta M. 2010. Atlas ptaków. Pascal. Warszawa
11. Kerr J.T., 2001. Butterfly Species Richness Patterns in Canada: Energy, Heterogeneity and Potential
Consequences of Climate Change. Conservation Ecology 5 (1): 10.
12. Martyniuk E., 2005. Wprowadzenie. W: Trzeci Krajowy Raport z Wdrażania Konwencji
o Różnorodności Biologicznej, s 3-7. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa.
13. Misztal K., 2008. Biologia lęgów wrocławskiej populacji kowalika Sitta europea L. w ujęciu gradientu
urbanizacji oraz porównanie z terenami naturalnymi. Przegląd Przyrodniczy, XIX, 3-4 (2008): 131-164.
14. Molyneux D. H., Ostfeld R. S., Berstein A., 2008. Ecosystem disturbance, biodiversity loss and human
infectious disease. W: Chivan E., Bernstein A.(Red).Sustaining life. How human health depends on
biodiversity, s. 287-345, Oxford University Press. Oxford.
15. Reichholf J. H., 2009. The Demise of Diversity. Loss and Extinction. Haus Publishing London.
16. Szczepanowska H. B., 2010. Korzyści, jakie dają nam drzewa. W: Batorczak A., Kalinowska A. (Red.)
Na spotkanie różnorodności biologicznej. s. 12-17. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem
Przyrodniczym, Warszawa.
17. Twardowski J., 2004. Zaufałem drodze. Wiersze zebrane 1922-2004. Ludowa Spółdzielnia
Wydawnicza, Warszawa.
18. Wheater C. P., 1999. Urban Habitats. Routledge, London and New York.
19. World Urbanization Prospect. The 2014 revision. UN Department of Social Affairs.
20. Podgląd na żywo gniazda sokoła: http/webcam peregrinus.pl/pkin-warszawa.

Piotr Jawień
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Biologicznych
Zakład Ekologii Drobnoustrojów i Ochrony Środowiska

Przyjazna środowisku, biologiczna kontrola komarów
w aglomeracjach miejskich
Dotychczas na świecie opisano ponad 3 500 gatunków komarów (Culicidae) zgrupowanych w trzech podrodzinach: Anophelinae, Culicinae i Toxorhynchinae (Lonc i Rydzanicz
1999, Becker i wsp. 2010). W Europie stwierdzono 101 gatunków zgrupowanych w 8 rodzajach. W Polsce występuje 47 gatunków, przedstawicieli 6 rodzajów (Anopheles, Aedes, Culex,
Culiseta, Coquillettidia, Ochlerotatus) (Kubica-Biernat i Kowalska-Ulczyńska 2006).
Obecnie, w związku ze zmieniającym się klimatem i postępującą globalizacją, także komary
zmieniają swoje zasięgi występowania i preferencje siedliskowe. (Rys. 1, na wkładce kolorowej, s. 258). Wiele gatunków zawlekanych z terenów tropikalnych i subtropikalnych jest
wektorami chorób groźnych dla życia ludzi i zwierząt. Bliskość występowania wielu patogenów oraz przypadków chorób przez nie powodowanych, a także wykrycie przeciwciał wirusa
Zachodniego Nilu (WNV), wywołującego gorączkę Zachodniego Nilu u miejscowych ptaków osiadłych, skłania do podjęcia wnikliwych badań zarówno samych komarów (Culicidae) na obecność wirusów, ale także do poszukiwania obecności przeciwciał u ludzi i zwierząt na obszarze Polski. Komary stają się więc coraz groźniejszym problemem, także w wielkich aglomeracjach miejskich, szczególnie w okresie znacznych opadów oraz powodzi, których częstotliwość nasila się w związku ze zmieniającym się klimatem.
Komary (Culicidae) są ważne jako wektory, czyli biologiczni przenosiciele wielu patogenów. W naszej strefie geograficznej i klimatycznej, głównym problemem jest jednak uciążliwość generowana przez komary. Realny problem istnieje w cieplejszych strefach klimatycznych, nie mówimy tu o krajach Afryki czy Ameryki Południowej. Realny problem wektorowej roli komarów istnieje w wielu krajach Europy. Epidemie groźnych chorób odnotowywano
we Włoszech (Chikungunya 2007), Francji czy Chorwacji (Denga 2010).
Culicidae są zdolne do rozwoju w różnych środowiskach. Wystarczy niewielki zbiornik
wodny, aby stworzyć im dogodne warunki do rozwoju. Tak jak wszystkie muchówki
(Diptera), komary przechodzą kompletną metamorfozę. Wszystkie gatunki komarów kłujących
potrzebują do rozwoju środowiska wodnego. Od momentu wylęgu z jaja przechodzą cztery
stadia larwalne i stadium poczwarki. W ostatnim etapie następuje transformacja do osobnika
dorosłego (rys. 2).
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Rys. 2. Cykl rozwoju komarów. Adult – osobnik dorosły, Eggs – jaja, Larva – larwa, Pupa –
poczwarka. Źródło: modyfikacje autora na podstawie – http://www.mosquito.org/life-cycle.

Samice komarów zwykle składają od 50 do 500 jaj wciągu dwóch do czterech dni
od pobrania krwi, która umożliwia ich produkcję. Pobranie krwi jest niezbędne u wielu
gatunków, ponieważ krew jest źródłem białka. W krajowej faunie komarów gatunek Culex
p. pipiens jest w stanie składać jaja w sposób autogeniczny, czyli bez uprzedniego pobrania
krwi. W warunkach o klimacie chłodniejszym proces produkcji jaj przez samicę może być
wydłużony.
Ogólnie komary możemy podzielić na dwie grupy, jeśli chodzi o behawior związany
z procesem składania jaj i rozwój embrionalny. W pierwszej grupie wyróżniamy gatunki
z rodzajów Anopheles, Culex, Uranotaenia, Coquillettidia, Orthopodomyia i Culiseta, których
samice składają jaja na powierzchni wody pojedynczo lub w postaci pakiecików. Ich rozwój
embrionalny zaczyna się prawie natychmiast od momentu złożenia jaj i nie obserwuje się
przejścia w stan diapauzy. Proces embriogenezy jest ściśle uzależniony od czynników
biotycznych i abiotycznych środowiska zewnętrznego (głównie temperatury otoczenia),
limitujących także liczbę pokoleń w ciągu roku. W temperaturze 30oC larwy Cx. p. pipiens
wylęgają się już po jednym dniu od momentu złożenia jaj, w 20oC i 10oC odpowiednio
po trzech i dziesięciu dniach (rys. 3 A) (Becker i wsp. 2010). Przy temperaturze 4oC, rozwój
embrionalny Cx. pipiens jest niezakończony. W drugiej grupie obejmującej rodzaje gatunków
popowodziowych Aedes i Ochlerotatus, samice składają jaja na powierzchnię wilgotnej gleby,
a ich rozwój embrionalny przebiega dłużej. W przypadku tej grupy w sytuacji braku dogodnych
warunków do rozwoju embrionalnego następuje przejście w stan uwarunkowanej genetycznie
diapauzy, umożliwiającej przetrwanie zimy w stadium jaja. W zależności od temperatury
rozwój embrionalny zajmuje od dwóch dni do tygodnia. Larwy Ae. vexans utrzymywane
w temperaturze kolejno 25oC i 20oC są gotowe do wylęgu po okresie od czterech do ośmiu
dni (Rys. 3 B).
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Rys. 3. Korelacja temperatury i długości rozwoju; A – Cx. p. pipiens, B – Ae. Vexans. Źródło:
na podstawie Becker i wsp. 2010.

Dzięki mechanizmom adaptacji, takim jak poligeneracyjność (wielopokoleniowość), umiejętność wyboru miejsc do złożenia jaj, czy dobrze rozwinięte zdolności migracyjne, komary
niektórych gatunków mają predyspozycje do rozwoju w różnorodnych środowiskach (Becker i wsp. 2010). Komary unikają zbiorników wodnych o dużym falowaniu i szybkim nurcie
(Service 2008). Dlatego nie rozwijają się w rzekach i w dużych, otwartych zbiornikach wodnych. Larwy preferują natomiast rozmaite zbiorniki wody stojącej lub wolno płynącej (rodzaj
Anopheles). Spotykane są w różnorodnych zbiornikach naturalnych, takich jak rozlewiska,
kałuże, rowy, wśród przybrzeżnego pasa roślinności stawów i jezior, czasem nawet w wypełnionych wodą dziuplach (rys. 4), np. Anopheles plumbeus (Stephens).

Rys. 4. Dziupla, w której mogą rozwijać się larwy i poczwarki komarów (fot. autora).
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Również sztuczne zbiorniki wodne są nierzadko miejscem rozwoju larw Culicidae. Wystarczy niewielka objętość wody opadowej, roztopowej lub kranowej, by stworzyć im dogodne
środowisko do rozwoju. Larwy spotyka się w wiaderkach, beczkach i innych zbiornikach
gromadzących deszczówkę, zapchanych rynnach i zużytych oponach. Cieki wodne, o wolnym nurcie, są miejscem rozwoju gatunków z rodzaju Anopheles. Tak zwane gatunki popowodziowe rozwijają się na obszarach okresowo zalewanych przez wody wezbraniowe rzek
lub wody roztopowe. Znaczna liczba tego typu miejsc znajduje się w dolinach dużych rzek
nizinnych (Becker 1989).
Obecnie w zwalczaniu komarów, podobnie jak innych uciążliwych owadów, zarówno
na świecie jak i w kraju przeważają niestety środki chemiczne działające niespecyficznie
(Lonc i Rydzanicz 1999, Lonc i wsp. 2004, Lonc i wsp. 2010). Ich wadą jest przede wszystkim brak wybiórczości działania, a tym samym szerokie spektrum oddziaływania zabójczego.
Preparaty takie oddziałują nie tylko na organizmy, których liczebność chcemy ograniczyć,
zabijają również inne organizmy, często te pożyteczne. Od chwili odkrycia komarobójczego
szczepu Bacillus thurinigiensis israelensis (Bti) w 1976 r., propaguje się i coraz szerzej stosuje biologiczne metody kontroli gatunków uciążliwych, a także wektorowych z udziałem
tych mikrobiologicznych preparatów, działających wybiórczo tylko na komary. (Rydzanicz
i wsp. 2008, 2009 b, c; Rydzanicz i Kiewra 2009 a; Becker i wsp. 2010).
Zjawisko odchodzenia od preparatów chemicznych (szkodliwych dla środowiska i ludzi)
na rzecz metod przyjaznych środowisku ma miejsce także we Wrocławiu. Wrocławski Program Kontroli Liczebności Komarów za cel przewodni stawia sobie minimalizację użycia
preparatów i substancji działających nieselektywnie na rzecz metod wysoce wybiórczych.
Biologiczne metody kontroli „target insects” polegają na ograniczaniu liczebności gatunków
plagowych na danym obszarze, przy użyciu metod biologicznych opartych na interakcjach
drapieżnik – ofiara, czyli wykorzystaniu naturalnych wrogów i patogenów (Krebs 1996).
Obecnie na świecie przeciwko larwom komarów stosuje się szereg różnorodnych formulacji
preparatów mikrobiologicznych (rys. 5, tab. 1).

Rys. 5. Przykłady wybranych formulacji preparatów mikrobiologicznych opartych na krystalicznych
pro toksynach Bti (fot. Autora).
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Tabela 1. Wybrane preparaty dostępne w obrocie komercyjnym wykorzystywane do ograniczania
liczebności komarów i meszek w kraju i za granicą (Rydzanicz i Kiewra 2009a).

Wrocławski Program Kontroli Liczebności Komarów (WPKLK) to jedyny w Polsce tego
typu program, działający regularnie i nieprzerwanie od 1998 roku. Jego realizacją zajmuje się
Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Wrocławia. Zadaniem WPKLK jest ograniczenie uciążliwości komarów na terenach zieleni miejskiej przy użyciu integrowanych metod,
a nie ich całkowite wyeliminowanie. Niezbędne jest dbanie o zachowanie różnorodności biologicznej zwłaszcza na obszarach miejskich jak i w sąsiedztwie obszarów cennych przyrodniczo.
W ramach WPKLK nieustannie monitorowanych jest ponad 220 punktów na obszarze
całego miasta (Rys. 6). Wydział Środowiska i Rolnictwa zarybia także 55 stałych zbiorników
wodnych, które są wystarczająco duże i głębokie, aby przetrwały w nich ryby. Zarybień dokonuje się rybami karpiowatymi, zawsze w okresie wiosny i jesieni, po uprzedniej inwentaryzacji liczebności ryb w danym zbiorniku wodnym.
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Rys. 6. Punkty monitoringu liczebności komarów we Wrocławiu. (Wykonanie mapy – autor).

Wrocław, ze względu na swoje położenie i hydrologię, jest doskonałym miejscem dla
rozwoju komarów. Położenie w naturalnej dolinie rzeki, do której uchodzą inne rzeki i cieki
wodne stwarza dogodne warunki dla rozwoju tychże stawonogów. Często znaczne opady
deszczu także generują powstawanie tymczasowych miejsc rozwoju komarów w różnych
rejonach miasta (Rys. 7). Możemy wyróżnić tutaj 3 główne obszary rozwoju komarów w obrębie miasta, są to pola irygowane na Osobowicach (część północno-zachodnia Wrocławia),
dolina rzeki Bystrzycy (część zachodnia miasta), dolina rzeki Widawy (część północna,
północno-wschodnia).

Rys. 7. Główne obszary rozwoju komarów na obszarze miasta Wrocławia. 1 – pola irygowane,
2 – dolina rzeki Bystrzycy, 3 – dolina rzeki Widawy.
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Pola irygowane to oczyszczalnia ścieków skonstruowana w 1890 roku, wykorzystująca
w procesie oczyszczania naturalne procesy występujące podczas infiltracji gleby. Do czasu
budowy autostradowej obwodnicy Wrocławia powierzchnia wynosiła niecałe 1100 ha
(2008 r.). Podstawą oczyszczania ścieków jest system osadników (w liczbie 11), kanałów
doprowadzających ścieki (długości 250 km), starorzeczy Odry, polderów zalewowych oraz
podziemny system drenujący, odprowadzający oczyszczone wody do Odry. Obecnie na pola
trafia około 20 tys. m3 ścieków/dobę. W ubiegłych latach było to około 70 tys. m3 ścieków/
dobę, a w latach 80., kiedy to przekraczano możliwości konstrukcyjne pól, trafiało tam nawet
ponad 110 tys. m3 ścieków/dobę. Po wielu latach obszar ten wykształcił specyficzny dla siebie ekosystem. Obecnie jest to miejsce występowania ponad 180 gatunków ptaków (osiadłych
i migrujących), w tym wielu gatunków rzadkich i chronionych.
Dolina rzeki Bystrzycy to naturalna dolina rzeki z wykształconym systemem terasowym
i licznymi starorzeczami. Cały ten obszar jest podmokły ze względu na płytko zalegające
wody gruntowe, które reagują bardzo szybko na wszelkie opady lub podniesienie się poziomu
wód w samej rzece. Podczas prowadzenia badań na 326 hektarach w dolinie rzeki Bystrzycy,
oznaczono na podstawie cech morfologicznych 15 258 larw komarów 19 gatunków komarów.
Oznaczone gatunki stanowią nieco ponad 40% fauny komarów występujących w Polsce.
Najliczniej reprezentowane były gatunki z rodzaju Aedes i Ochlerotatus, które składają jaja
na powierzchni wilgotnej gleby terenów okresowo zalewanych. Należą do nich gatunki
wczesnowiosenne, odnajdowane w początkowym okresie sezonu, ale także gatunki letnie
rozwijające się w pełni sezonu. Wśród larw oznaczono także okazy z rodzaju Anopheles,
zdolne do przenoszenia Plasmodium oraz okazy z synantropijnego rodzaju Culex. Podobna
sytuacja występuje w dolinie rzeki Widawy.
W ramach projektów uniwersytecko-miejskich w latach 2008-2013 wykonywano szereg
map z lokalizacją miejsc rozwoju komarów na obszarze pól irygowanych. (Rys. 8, na wkładce
kolorowej, s. 258), ale także doliny Bystrzycy.
Zastosowanie technik GPS/GIS we wrocławskiej walce z komarami pozwala nie tylko na
mapowanie i wskazywanie w ten sposób miejsc rozwoju komarów. Zastosowane tych technik
w połączeniu z podstawowymi informacjami o biologii oznaczonych gatunków komarów,
umożliwia również wyznaczanie stref zasięgów uciążliwości różnych gatunków (rys. 9).
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Rys. 9. Potencjalny zasięg uciążliwości różnych gatunków, w tym przypadku występujących
w Dolinie Bystrzycy Cx. p. pipiens – gatunku synantropijnego (1 km), oraz gatunku
popowodziowego Aedes vexans (20 km). (Dane własne autora).

Stosowane techniki GPS/GIS służą także do dokumentacji prac wykonywanych przez firmy
wykonujące opryski. Ślady z urządzeń GPS są dostarczane każdorazowo po wykonaniu aplikacji preparatów chemicznych czy mikrobiologicznych. (Rys. 10, na wkładce kolorowej, s. 258).
Wrocławski Program Kontroli Liczebności Komarów za cel na kolejne lata stawia sobie
udoskonalanie metod walki z komarami poprzez stałe zmniejszanie ilości chemicznych
środków na korzyść bezpiecznych dla ludzi i środowiska mikrobiologicznych larwicydów.
Udoskonalane będą także metody stosowania technologii GPS/GIS w rutynowych działaniach.
Literatura:
1. Becker N. 1989. Life strategies of mosquitoes as an adaptation to their habitats. Bulletin of the Society
for Vector Ecology 14(1): 6-25.
2. Becker N., Petrić D., Zgomba M., Boase C., Dahl C., Madon M., Kaiser A., 2010. Mosquitoes
and their control. Springer, Berlin, Heidelberg, New York, pp. 579.
3. Krebs Ch. J., 1996. Ekologia (Ecology. The Experimental Analysis of Distribution and Abundance).
The Polish Edition by Wydawnictwa Naukowe PWN, Sp. z o. o., Warszawa.
4. Lonc E., Rydzanicz K., 1999. Wprowadzenie do biologii warunkującej środowiskowe zwalczanie
komarów. Wiadomości parazytologiczne. Polskie Towarzystwo Parazytologiczne 45(4): 431-448.
5. Lonc E., Rydzanicz K., Gomułkiewicz B., 2004. Monitoring środowiskowy i zwalczanie miejskich
populacji komarów Culicinae (Diptera: Culicidae) we Wrocławiu. Wiadomości Parazytologiczne 50(3):
571-578 (B).
6. Lonc E., Rydzanicz K., Jawień P., 2010. Ekologiczne aspekty biokontroli komarów z wykorzystaniem
technik GPS/GIS. Wiadomości parazytologiczne. Polskie Towarzystwo Parazytologiczne 56(3):
297-303.

Przyjazna środowisku, biologiczna kontrola komarów w aglomeracjach miejskich

7. Rydzanicz K., Lonc E., Kiewra D., 2008. Organizacja integrowanego programu zwalczania
komarów na terenie wrocławskich Pól Irygowanych. W: Buczek A., Błaszak Cz. (red.), Stawonogi.
Oddziaływanie na żywiciela. Akapit, Lublin. 281-288.
8. Rydzanicz K., Kiewra D., 2009 a. Różnorodność form i metod aplikacji mikrobiologicznych
insektycydów. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji
i Deratyzacji, 1 (56): 9-13.
9. Rydzanicz K., Lonc E., Becker N., 2009 b. Current procedures of integrated urban vector-mosquito
control as an example in Cotonou (Benin, West-Africa) and Wrocław area (Poland). Wiadomości
Parazytologiczne. Vol. 55(4): 335-340.
10. Rydzanicz K., Lonc E., Kiewra D., DeChant P., Krause S., Becker N., 2009 c. Evaluation of three
microbial formulations against Culex pipiens pipiens larvae in irrigation fields in Wrocław, Poland.
Journal of the American Mosquito Control Association, 25: 140-148.
11. Service M., 2008. Medical entomology for students. Cambridge University Press, pp. 289.
12. American Mosquito Control Association, www.mosquito.org/life-cycle.

79

Halina Barbara Szczepanowska
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
Warszawa

Zieleń w mieście jako sposób na miejskie wyspy ciepła
Wzrost ekstremów globalnej temperatury stanowi poważny problem ekonomiczny w skali
światowej. Według danych EPA (US Environmental Protection Agency), chłodzenie za pomocą
urządzeń technicznych zagęszczonych centrów miast, tzw. „heat islands”, kosztuje rocznie
USA ponad 1 miliard dolarów (Akbari i in. 1992). Ocieplenie terenów zurbanizowanych
obrazuje wyraźnie przedstawiony niżej wykres (rys. 1).

Rys. 1. Wyspa ciepła nad miastem. Przykład rozkładu temperatury, wg Environmental Science.
Publisher for Everybody around the Earth, www.atmosphere.mpg.de/end/2.

Zjawisko to występuje również w Warszawie, gdzie stwierdzono wzrost letnich temperatur
w centralnych częściach miasta, sięgający nawet do dziesięciu stopni Celsjusza (Błażejczyk
2002). Powoduje to powstawanie tzw. wysp ciepła oraz wzrost średniej temperatury
w miesiącach letnich nawet do 37°C. Wpływa to na odczucie znacznego dyskomfortu
i zagrożenia zdrowia, a nawet życia, zwłaszcza ludzi starszych i dzieci. Stwierdzono,
iż samopoczucie komfortu odczuwa się przy temperaturach zbliżonych do 20°C, natomiast,
gdy temperatura przekracza 24,5°C, ludzie zaczynają odczuwać dyskomfort powodowany
upałem, szukając miejsc ocienionych (Wilson i in. 2008).
Miejskie wyspy ciepła powstają na skutek wzrostu temperatury powietrza
w wyniku zwiększenia udziału absorbujących gorąco nawierzchni dróg i budynków,
zmniejszania terenów zieleni i liczby drzew, a także zmian hydrologicznych. W wyniku
tych przekształceń następuje redukcja parowania służącego do ochłodzenia środowiska
miejskiego. Tereny o podwyższonej temperaturze charakteryzują się również dużą
koncentrację zanieczyszczeń powietrza. Na terenie Warszawy różnica temperatury między śródmieściem i obszarami peryferyjnymi sięga 7-8°C, a nawet do 10°C przy pogodzie antycyklonowej i bezwietrznej.
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Miejsca powstawania wysp ciepła w Warszawie, zwłaszcza części centralnej miasta, dotyczą również fragmentu badanego przez IGPiM terenu praskiego, objętego badaniami usług
ekosystemowych uzyskiwanych z obecności drzew na tym terenie (rys. 2).

Rys. 2. Tworzenie wysp ciepła w Warszawie. Zaznaczony jest wzrost temperatury w częściach
centralnych prawobrzeżnej i lewobrzeżnej Warszawy (rys. lewy) oraz koncentracja
zanieczyszczeń na przykładzie ołowiu, pokrywająca się ogólnie z miejscami podwyższonej
temperatury (rys. prawy). Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
m.st. Warszawy, 2006.

Poza koncentracją zabudowy w centrach miast, duże różnice temperatur obserwuje się
również na terenach poszczególnych osiedli mieszkaniowych, zwłaszcza między bogato wyposażonymi w zieleń osiedlami przedmiejskimi, a zlokalizowanymi w centrum terenami
mieszkaniowymi o niewielkim udziale roślinności. Np. pokryte roślinnością w 67% osiedle
mieszkaniowe przy ul. Bernardyńskiej w Warszawie, zlokalizowane blisko jeziorka Czerniakowskiego, miało w okresie letnim rozkład temperatury zbliżony do naturalnego i było
o 9,6oC chłodniejsze niż silnie nagrzane dniem i nocą osiedla śródmiejskie (np. przy ul. Hożej,
czy ul. Pańskiej), gdzie powierzchnia zieleni stanowi zaledwie kilkanaście procent (Kuchcik,
Baranowski 2011).
Stosując różne metody, starano się określić wartość oddziaływania drzew na środowisko
miejskie, to jest przedstawić w jednostkach pieniężnych ekonomiczne korzyści uzyskane
z „pracy” drzew, których wpływ na regulację temperatury w mieście jest ewidentny.
Okazało się, że redukcja jednej kilowatogodziny energii elektrycznej podczas szczytowego
jej zapotrzebowania do chłodzenia, uzyskana dzięki sadzeniu i pielęgnowaniu drzew,
kosztuje tylko jeden cent (USA), dwa centy, gdy obniżenie to wynika z usprawnień urządzeń
technicznych, a dziesięciokrotnie więcej, gdy taka redukcja jest uzyskana przez zwiększenie
efektywności sieci elektrycznych. Podobnie, zmniejszenie o jeden funt emisji dwutlenku
węgla dzięki procesom asymilacji CO2 drzew kosztuje 0,3 do 1,3 centa (sadzenie i pielęgnacja
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drzew), zmniejszenie CO2 uzyskane przez poprawę urządzeń technicznych – 2,5 centa, a przez
wprowadzenie bardziej sprawnych samochodów kosztowałoby 10 centów (Akbari i in. 1992).
Studia przeprowadzone przez naukowców i zakłady energetyczne wykazały, że nawet przy
uwzględnieniu kosztów sadzenia, nawadniania i utrzymania drzew, sadzenie drzew okazuje
się bardziej efektywne dla oszczędności energii i ograniczenia emisji dwutlenku węgla,
niż wiele innych sposobów prowadzących do tych oszczędności (Dwyer i in. 1992). Drzewa
bowiem, wśród roślinności pokrywającej tereny miejskie, pełnią rolę szczególną. Kształtują krajobraz w ciągu wieków, nadając cech tożsamości i unikalnego charakteru określonym miejscom. Są dominującymi elementami przestrzennymi pod względem wizualnym i podnoszą walory architektury. Tworzą ład przestrzenny, zasłaniając nieatrakcyjne
miejsca oraz stwarzając warunki prywatności, komfortu i dostojeństwa.
Niektóre gatunki drzew stanowią najdłużej żyjące organizmy na świecie, które w naturalnych środowiskach mogą żyć setki, a nawet tysiące lat, np. sosny ościste Pinus aristida,
mające ponad 5000 lat w Górach Skalistych na kontynencie amerykańskim (Line i in. 1981).
Drzewa są także żyjącymi organizmami o największej masie. Olbrzymia sekwoja Sequoiadendron giganteum, zwana też mamutowcem olbrzymimi, rosnąca w parku narodowym
Yosemite w Kalifornii, waży ponad 2000 ton. W Polsce też mamy wielkie, choć nie tak olbrzymie, słynne drzewa stanowiące tzw. „pomniki przyrody, jak dąb „Mieszko I” w Warszawie,
czy „Bartek” w Zagnańsku oraz wiele innych.
Nie tylko opisane wyżej słynne drzewa, ale również te, które rosną na naszych ulicach są
niezwykłymi organizmami, posiadającymi skoordynowane wewnętrzne mechanizmy obronne
przeciw szkodnikom i chorobom, które są uważane za najskuteczniejsze z dotychczas poznanych (Moore 2012). Aby przeżyć tak długie okresy czasu, drzewa, musiały wytworzyć precyzyjny system obrony. System ten obejmuje zarówno chemiczny odpór w formie bakteriostatycznych substancji przeciwko szkodnikom i zgniliźnie, jak też fizyczną reakcję obronną
drewna, które po zranieniach wytwarza, przy użyciu związków celulozy lub ligniny, odgradzające ściany, izolujące obszary zranione od rozszerzania się zgnilizny i patogenów na inne
części drzewa (Shigo 1991).
Duże wymiary drzew wymagają też odpowiedniej budowy systemu korzeniowego, składającego się m.in. ze zdrewniałych korzeni centralnych o tak mocnej konstrukcji, że są w stanie
podtrzymać w pionie wielką naziemną masę pnia i korony drzewa, obciążoną w okresie letnim nawet półtonową masą wody. System korzeniowy drzew składa się z elastycznych cieńszych korzeni, podobnych do lin, które zakotwiczają i umacniają drzewo dla przeciwstawienia się porywom wiatrów, powodujących ruchy naziemnej części drzew. Korzenie te następnie przechodzą w rozległy system nie zdrewniałych korzeni żywicielskich o zasięgu przekraczającym nawet dwu-trzykrotnie zasięg korony. Te drobne korzenie żywicielskie podążają
zawsze w odpowiednim kierunku, bowiem „wiedzą”, gdzie znaleźć wodę, powietrze i sole
mineralne. Wodę tę drzewo dostarcza, wbrew sile grawitacji, do wszystkich gałęzi i liści
korony, znajdujących się nawet na wysokości 100 metrów powyżej gruntu. Woda następnie wyparowuje do atmosfery ochładzając temperaturę powietrza.
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Ażeby uświadomić sobie, jak duży jest ochładzający efekt jednego drzewa, wystarczy
wyobrazić sobie, że np. duży klon srebrzysty może w gorące, letnie popołudnie wyparować ponad 265 litrów wody w ciągu godziny. Efektem transpiracji takiego dużego drzewa
może być działanie chłodzące, które można przyrównać do wydajności pięciu przeciętnej wielkości klimatyzatorów (Leonard 1972). Dodajmy, że drzewa wykonują tą „pracę”
za darmo, bez potrzeby użycia kosztownych systemów technicznych, jak ujęcia wody, jej
rozprowadzenie poprzez sieci wodociągowe i pompy dla dostarczenia na wysokie piętra
budynków. Ponadto drzewa ochładzają atmosferę bez urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych dla nawilgocenia i obniżenia temperatury w pomieszczeniach.
Za pracę urządzeń infrastruktury technicznej, zwaną też „szarą infrastrukturą” oraz za
energię, która wprowadza te urządzenia w ruch, musimy wiele zapłacić, Natomiast drzewa
przekazują nam nie tylko opisane wyżej korzyści, ale równocześnie wiele innych tylko za to,
że stworzymy im warunki do życia. Dzięki możliwym do obliczenia relacjom między korzyściami, a kosztami ponoszonymi na utrzymanie drzew, możemy wykazać efektywność
ekonomiczną drzew jako elementów „zielonej infrastruktury” porównując z kosztami
„szarej infrastruktury”, wykonującej analogiczną pracę, jak drzewa.
Należy przy tym podkreślić, że drzewa, w porównaniu do innych typów roślinności, są najbardziej efektywnymi elementami przyrodniczymi struktur miejskich pod względem świadczonych usług dla środowiska. Walorem drzew jest ich długowieczność i duże rozmiary.
Relacje te uwidoczniają się wyraźnie, gdy porówna się 10-12 letnie drzewko, znajdujące
się jeszcze w obrocie handlowym i mające cenę opartą na kosztach produkcji, przeznaczone do posadzenia na ulicy miejskiej, w parku czy w ogrodzie, z ponad czterdziestoletnim
drzewem, rosnącym w mieście, które nie posiada ceny rynkowej i przez to jest uważane
za „dobro darmowe”, lub w najlepszym razie, ma tzw. „wartość kompensacyjną”, lub „wartość odtworzenia” (rys. 3).

roczna
drzewo
sadzonka 8-12 letnie
MATERIAŁ SZKÓŁKARSKI
CENA RYNKOWA

drzewo ponad 40-letnie w mieście
BRAK CENY RYNKOWEJ
DOBRO DARMOWE?
CZY WARTOŚĆ KOMPENSACYJNA?

Rys. 3. Etapy rozwoju drzewa na obszarach zurbanizowanych.
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Potrzeba dwóch pokoleń dla uzyskania pełnego rozwoju wielkiego drzewa, a tym
samym optymalnych parametrów ulistnionej korony, będącej głównym motorem dostarczania usług ekosystemowych – korzyści świadczonych przez to drzewo dla środowiska i ludności. Wielkość pokrycia miasta przez korony drzew uważana jest jako jeden
z głównych wskaźników żywotności terenów miejskich. Dlatego wielkie drzewa w miastach są niezwykle cenne.
Duża efektywność usług klimatycznych świadczonych przez drzewa, to nie tylko „fizyczne”
ocienianie przed promieniowaniem słonecznym powierzchni elementów budowlanych, jak
drogi i zabudowania, ale także efekt bariery z listowia między gorącą aktywną powierzchnią
korony i ludźmi przebywającymi poniżej jej zasięgu, np. na terenie ocienionej ulicy. Tę różnicę
temperatur odczuwamy bezpośrednio przechodząc z nagrzanej słońcem bezdrzewnej ulicy,
pod ożywczy, dobroczynny cień rzędu rozłożystych koron drzew. Duże drzewa na ulicach
„podnoszą” bowiem aktywną powierzchnię promieniowania słonecznego powyżej głów
ludzkich oraz ścian, a nawet dachów małych zabudowań, czego nie dokonuje zieleń niska.
Wystawiona na promieniowanie słoneczne korona drzewa staje się bowiem aktywną
powierzchnią, przyjmującą energię cieplną, chroniąc w ten sposób powierzchnię chodnika
i przebywających na nim ludzi, a także ściany sąsiednich budynków. Masa listowia,
konarów i gałęzi blokuje przenikanie gorąca, a intensywna transpiracja redukuje temperaturę
górnych warstw korony. Dzięki niskiemu przewodnictwu poszczególnych części drzewa,
ciepło nie jest przekazywane do korzeni (Brown 1980). Takiego efektu klimatycznego
nie uzyskujemy, jeżeli zrezygnujemy z drzew, obsadzając teren jedynie roślinnością
niższą (rys. 4).

Rys. 4. Aktywna powierzchnia koncentracji promieniowania słonecznego usytuowana jest
na szczycie koron drzew, które chronią skuteczniej przed gorącem niż inne rodzaje roślinności
(Brown, 1980).
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Drzewa są znacznie skuteczniejsze w obniżaniu letniej temperatury niż namiot czy parasol
osłaniający ten sam teren. Dzięki warstwom powierzchni liści LAI i głębokości korony, drzewo
ma wielokrotnie więcej absorbującej powierzchni, a przy gęstym listowiu może redukować
promieniowanie słoneczne nawet w granicach do 90% (Leonard 1972). Korzyści ocieniania
powierzchni chodników i ścian stają się ewidentne, gdy zdamy sobie sprawę, że podczas
gorących letnich dni, powierzchnia ulicy czy dach budynku wystawiony na słońce otrzymuje
dwa razy więcej wypromieniowanego gorąca na jednostkę powierzchni, nawet niż
nasłoneczniona zachodnia ściana budynku. Drzewa wykazują również znacznie intensywniejszą
sekwestrację CO2 oraz usuwanie zanieczyszczeń z powietrza na jednostkę rzutu korony niż
roślinność niska. Szczególnie wydajne są drzewa przyuliczne, rosnące w najbardziej
zanieczyszczonym środowisku. Pochłaniają nawet trzy-czterokrotnie więcej zanieczyszczeń
niż drzewa rosnące w miejscach nie zanieczyszczonych.
Wpływ zieleni na niwelowanie ekstremów klimatycznych, zwłaszcza na obniżanie temperatury w lecie w związku z zacienianiem oraz dzięki wentylacji powodowanej ruchem powietrza na skutek różnic termicznych powierzchni „zimnych” (zieleń i wody) i ciepłych (budowle
i chodniki), a także odpowiedniego ukształtowania roślinności, potwierdzają badania prowadzone nie tylko w USA (McPherson i.in. 1994, McPherson i.in. 2005, Nowak 1994, Peper 2007),
ale również w Warszawie (Kopacz-Lembowicz i.in. 1984). Przy analizowaniu wyników tych
badań, uwidacznia się wyraźnie znaczenie zarówno pojedynczego dużego drzewa, jak też kompleksu zadrzewienia, np. drzew w parku, na zieleńcu, czy rosnących w większych grupach.
Przykład pojedynczego drzewa pokazany jest na rys. 5, gdzie różnica między nasłonecznioną nawierzchnią asfaltową a sąsiednim terenem pokrytym roślinnością i osłoniętym koronami drzewa może wynosić nawet 24oC. Ten sam autor podaje, że w czasie, gdy temperatura powietrza wynosiła 32oC, wystawiona na słońce nawierzchnia asfaltowa była nagrzana
do 52oC, natomiast nawierzchnia betonowa tylko do 43oC. Przy tak nagrzanym powietrzu, temperatura powierzchni odkrytego trawnika wynosiła 35oC, a pod koronami pobliskich drzew,
przy dobrze nawodnionej, otaczającej niskiej roślinności, zanotowano temperaturę powietrza
w granicach 28oC. (Simonds 1977).

Rys. 5. Wpływ drzew na obniżenie temperatury w lecie.
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W wyniku badań prowadzonych na terenie Chicago stwierdzono, że właściwie posadzone
drzewa mogą wpłynąć na zaoszczędzanie energii gospodarstw domowych w wysokości około
50-90 dol. rocznie, w związku z redukcją kosztów ogrzewania i ochładzania budynków, uzyskane dzięki zacienianiu powodującemu obniżanie letnich ekstremów temperatury i redukcji szybkości wiatru w zimie (McPherson i.in. 1994). Podobne wyniki uzyskano na podstawie komputerowej symulacji rocznych oszczędności energii w Tucson, gdzie wykazano,
że trzy drzewa, o wysokości 7,5 m każde, mogą przyczynić się do uzyskania oszczędności
około 100 dol. każdego roku, z czego około 25% tej sumy stanowiły oszczędności w wyniku
redukcji ogrzewania (McPherson 1993). Przykład z Detroit (USA) pokazuje, jak lokalizacja
drzewa w stosunku do jednorodzinnego budynku wpływa na wysokość rocznych oszczędności
energii netto, tj. po odjęciu wydatków na posadzenie i pielęgnację drzewa (rys. 6).

Rys. 6. Efekt ocieniający, ochładzający i izolujący drzew. Oszczędności na ochładzaniu i ogrzewaniu
(dol./rok) przez średnie drzewo liściaste wys. 12 m, różnie zlokalizowane, w relacji
do budynku jednorodzinnego (Detroit, USA) (Dwyer i in. 1992).

Wysokość uzyskiwanych korzyści energetycznych zależy zarówno od miejsca
lokalizacji drzewa, jak też budowy korony (stopnia „ażurowości”), oraz wielkości
ulistnienia (rys. 7).

Rys. 7. Pochłanianie promieniowania słonecznego przez liście.
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Zbliżone wyniki badań udziału drzew w oszczędności energii, lecz w odniesieniu
do całego kraju podaje Dwyer i in. (1992). Projekcja komputerowej symulacji wykazała,
że 1000 mln dojrzałych drzew w miastach USA (trzy drzewa na każdy pojedynczy dom)
mogłoby zredukować roczne zapotrzebowanie energii o 30 bilionów kWh, oszczędzając
łącznie około 2 miliardy dolarów. Oszczędności towarzyszące to również uniknięcie
inwestycji nowych elektrowni, z których trzeba byłoby wyemitować 9 mln ton węgla
do atmosfery. Rolę drzew potwierdzają również wyniki badań przeprowadzonych w Kalifornii,
gdzie stwierdzono, że zaoszczędzanie energii przez zazielenianie miast jest często bardziej
efektywne ekonomicznie niż dodatkowe budowanie nowych zakładów energetycznych.
Np. posadzenie więcej o 50 milionów drzew ozdobnych w miastach Kalifornii dostarczyłoby
ekwiwalentu równego budowie siedmiu nowych zakładów energetycznych o mocy
100 megawatów (McPherson i Simpson 2005 a i b).
W procesie fotosyntezy drzewa zużywają tylko niewielką część energii pozyskanej z promieniowania słonecznego. Znacznie większą ilość energii słonecznej, około 70-90%, wykorzystują podczas procesu transpiracji i parowania. Wynikiem tych procesów jest ochładzające
działanie drzew. Obniżanie temperatury środowiska przez drzewa jest rezultatem wchłaniania energii słonecznej przez koronę, gdzie odbywa się proces transpiracji. Podczas transpiracji duża ilość wody pobranej przez korzenie z gruntu jest podciągana do liści przez system
przewodzący wewnątrz pnia i konarów. Woda ta następnie wyparowuje z liści do atmosfery,
pobierając ciepło z powietrza poniżej koron drzew. Z każdym gramem wyparowanej wody
unosi się do atmosfery około 580 kalorii ciepła. W Nowym Jorku, gdy służby meteorologiczne
w zadrzewionym Parku Centralnym zanotowały 30oC, na sąsiedniej ulicy temperatura powietrza osiągnęła aż 42,2oC. Podobne wyniki podawane są również z innych miast (Whitlow
i in. 1987).
Jednakże wpływ drzew jest bardziej uchwytny w skali klimatu lokalnego niż w poszczególnych miejscach, ponieważ zimniejsze i bardziej wilgotne powietrze jest szybko usuwane
z terenu wokół drzew i rozpraszane przez nawet łagodne powiewy wiatru. Dlatego latem
najbardziej zauważalny efekt obecności drzew, rosnących na ulicach i wokół domów, jest uzyskany przez ocienianie. Przy braku drzew chodniki, jezdnie i budynki wystawione na słońce,
nagrzewają się intensywnie i magazynują gorąco, które wypromieniowują podczas nocy.
Miejsca pokryte drzewami i płaszczyznami wodnymi mają najniższą średnią temperaturę
w strukturze miast. Na podstawie badań w Monachium stwierdzono, iż każde zwiększenie pokrycia koronami drzew o 10% wpływa na obniżenie średniej rocznej temperatury powietrza
o 1,4°C (Pauleit i in. 2000). Widoczny wpływ drzew został potwierdzony wynikami badań
w innych miastach. Zależności te wykorzystano np. w Atlancie, gdzie przez intensywne
posadzenie drzew, zmniejszono o 1/3 zasięg powstawania wysp ciepła w tym mieście.
Atlanta jest przykładem miasta, które przeprowadziło wielokierunkową akcję poprawy
środowiska, włączając program zadrzewienia miasta do prac przygotowawczych do organizacji olimpiady (Dawe 1996). Atlanta, najintensywniej rozwijające się miasto na wschod-
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nim wybrzeżu USA, podwoiło od 1960 roku długość swoich ulic, a potrzeby terenów
budowlanych spowodowały wycięcie w ciągu 20 lat około 65% powierzchni lasów i terenów zadrzewionych. Spowodowało to powstanie wysp ciepła, a podniesienie temperatury wywołało niesprawność wielu systemów klimatyzacyjnych. Atlanta stała się znacznie
gorętszym miastem niż była poprzednio i jakość jej środowiska znacznie się pogorszyła.
Zbadano zatem, jaki wpływ na temperaturę ulic mają rosnące na nich drzewa. Okazało się,
że każde powiększenie o 10% terenu zacienionego listowiem koron drzew obniża temperaturę od 0,6°C do 1,2°C. Ponadto, jak podano poprzednio, istnieje ścisły związek między
wzrostem temperatury, a natężeniem zanieczyszczenia powietrza.
Przekazanie mieszkańcom danych o zagrożeniach środowiska Atlanty stanowiło podstawę
do podjęcia określonych przedsięwzięć przez środowiska naukowe, biznesowe, instytucje
państwowe oraz mieszkańców. Przekonano się, iż ludzie potrzebują ścisłych danych i określenia celu, aby dać się przekonać do podjęcia działań. Za pomocą zdjęć lotniczych przedstawiono mieszkańcom straty terenów zadrzewionych, które spowodowały, że Atlanta znalazła
się na jednym z ostatnich miejsc w USA pod względem liczby drzew ocieniających ulice.
Ujawnienie tych danych przyczyniło się do uzyskania poparcia ludności dla opracowania
programu poprawy i przeciwstawienia się dotychczas jednostronnie ujmowanym wskaźnikom ekonomicznym, nieuwzględniającym warunków środowiska.
Centralną część miasta poddano generalnej przebudowie przy założeniu zwiększenia
obszarów pokrytych szatą roślinną, zwłaszcza drzewami. Posadzono ponad 5 tys. większych
drzew o średnicy pnia około 30 cm (obwodzie 95 cm) i 60 tys. młodszych drzew o średnicy pnia około 7 cm (obwód 22 cm). Jednocześnie objęto ochroną drzewa już istniejące
przez podjęcie odpowiednich zabiegów rekultywacyjnych. Każde miejsce w mieście przeanalizowano pod kątem wprowadzenia roślinności, łącznie z otoczeniem dróg wjazdowych
do centrum miasta, parkingów, miejsc spacerowych i chodników ulicznych. Intensywne
obsadzenie drzewami wpłynęło na obniżenie o 1/3 temperatury wysp ciepła.
Programem poprawy środowiska objęto również rekultywację rzeki Chattahooche –
obszaru o wielkich wartościach przyrodniczych i kulturalnych dla miasta. Rzeka ta, niszczona od lat, stała się jedną z najbardziej zanieczyszczonych w Ameryce Północnej.
Program poprawy jakości wód rzeki objął również odtworzenie dopływów i cieków oraz
ich ochronę przez wprowadzenie odpowiednio zlokalizowanych nasadzeń roślinnych dla
stworzenia „zielonych buforów” chroniących te dopływy. Wiązało się to z koniecznością
wydania licznych aktów legislacyjnych ograniczających wykorzystanie rzeki przez przemysł
i nadmierną rekreację. Znaczenie bezpośredniego powiązania zadrzewienia terenu z całokształtem gospodarki wodnej dla tworzenia ekosystemów przedstawiono mieszkańcom miasta w różnego rodzaju akcjach uświadamiających i szkoleniach, które uznano za niezmiernie
ważny element powodzenia całego programu. Atlanta stała się modelem sposobów aktywizacji potencjału współczesnych działań i technik służących poprawie środowiska oraz połączenia wzrostu gospodarczego z prawidłowym rozwojem krajobrazu. Specyfiką Atlanty stało
się również ścisłe współdziałanie mieszkańców przy realizacji tych programów.
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Późniejsze badania Armsona (2012) wykazały, że ocienianie koronami drzew może
zmniejszyć temperaturę otoczenia nawet o 5-7oC, co wskazuje na to, że drzewa mogą odegrać ważną rolę dla poprawy klimatu i komfortu życia ludzi żyjących w miastach. Potwierdziły to badania przeprowadzone w skali makro, które wykazały, że roślinność oraz wysoki
stopień albedo dachów i ulic mają największy wpływ na zmniejszanie problemu wysp ciepła w miastach. (Shashua-Bar, Hoffman 2000). Po zacienieniu ulic przez korony drzew
w Atenach obniżono średnie letnie zapotrzebowanie na energię potrzebną do ochładzania
pomieszczeń w sąsiadujących domach o 2,6 do 8,6%, a w czasie godzin szczytu nawet do 9,7%
(Tsiros 2010). Podobne oszczędności energii uzyskano w Chicago, gdzie dzięki obecności
drzew wokół domów, obniżono roczne zużycie energii na ochładzanie pomieszczeń o 7%,
a na ogrzewanie 1,3% (McPherson i in. 1994).
W wyniku badań przeprowadzonych w Nowym Jorku stwierdzono, że drzewa przyuliczne
są bardziej skutecznymi „narzędziami” ograniczania zasięgów wysp ciepła, niż malowane
na biało powierzchnie dachów i obsadzanie ich roślinnością (Rozenzweig i in. 2006). W wyniku
ochładzania powietrza i ocieniania betonowych i asfaltowych powierzchni chodników oraz
jezdni i parkingów, drzewa w okresie słonecznych, letnich dni redukują koncentrację ozonu
(O3) oraz innych szkodliwych gazów w powietrzu atmosferycznym, zgromadzonych w tych
najczęściej użytkowanych miejscach, jakimi są ulice. Ponadto zacienienie przez korony drzew
wpływa na zmniejszenie liczby napraw nawierzchni asfaltowych o ponad połowę (z 6 do
2,5 razy w okresie 30 lat), co spowodowało np. w Modesto (USA) zmniejszenie wydatków
o 7,20 dol. (około 22 zł) na m2 powierzchni jezdni (McPherson i Muchnick 2005). Na ulicach,
gdzie miejsca przeznaczone dla parkujących samochodów są ocienione drzewami obserwuje
się znaczną, nawet do 16%, redukcję emisji zanieczyszczeń z parkujących samochodów (Peper
i in. 2007).
Poza problemami z podwyższoną temperaturą, układ zabudowy w centrach miast, zwłaszcza w otoczeniu wieżowców, powoduje często znaczne zwiększenie prędkości wiatru pomiędzy budynkami, co obniża komfort przebywania na tych terenach. Drzewa mogą zmniejszyć
znacząco turbulencje i prędkość wiatru. Badania przeprowadzone w Pensylwanii (USA) wykazały, że na terenach osiedli z pokryciem koronami drzew ok. 70%, prędkość wiatru mierzona
na wysokości 2 m była zmniejszona o 60% w zimie w porównaniu z terenami bez drzew.
Wpływało to również na zmniejszenie nakładów na ogrzewanie domów w okresie zimowym
(Nowak i Dwyer, 2000).


Ogólnie mówiąc, drzewa modyfikują klimat lokalny oraz wpływają na oszczędność
energii w następujący sposób:

Przez ocienianie redukujące pewną ilość energii słonecznej, która bez ocieniania byłaby
zaabsorbowana i zgromadzona w formie ciepła przez powierzchnie zabudowane;

Przez ewapotranspirację polegającą na przekształceniu wody w parę wodną, a przez
to ochładzanie powietrza. Proces ten zużywa energię słoneczną, która w innym przypadku powodowałaby ocieplenie powietrza;
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Przez redukcję wiatru, a tym samym zmniejszenie przenikania zimnego powietrza do
wewnętrznej przestrzeni pomieszczeń, a przez to zmniejszenie ubytku ciepłego powietrza z budynków. Nawet przy dużej szczelności domów w okresie zimowej, wietrznej
pogody i niskiej zewnętrznej temperaturze, następuje całkowita wymiana powietrza
w pomieszczeniach w ciągu dwóch do trzech godzin (Peper i in. 2007). Drzewa redukują
szybkość wiatru nawet do 50%, przyczyniają się do potencjalnych rocznych oszczędności zużycia energii (Heistler 1986).
Przez zmniejszenie zapotrzebowania energii elektrycznej w budynkach, drzewa ograniczają emisję zanieczyszczeń powietrza oraz zużycie wody do chłodzenia w zakładach
energetycznych. Ponadto drzewa liściaste mogą dostarczyć jeszcze jednej wtórnej korzyści
uzyskanej dzięki obniżaniu temperatury. W wyniku ochładzania powietrza i ocieniania nieprzepuszczalnej powierzchni, jak chodniki czy powierzchnie dachów, drzewa mogą redukować koncentrację ozonu (O3).
Relatywne znaczenie tych efektów zależy od konfiguracji terenu, „szorstkości”
powierzchni, którą zwiększają wysokie drzewa oraz rozmieszczenia roślinności i innych elementów krajobrazu. Chłodzące oddziaływanie drzew jest wyraźnie odczuwalne nie tylko
wtedy, kiedy przechodzimy bezpośrednio pod ich koronami, ale także wewnątrz pomieszczeń ocienionych przez drzewa. Drzewa bowiem ograniczają zużycie energii gospodarstw
domowych przez obniżanie temperatury latem oraz blokadę zimowych wiatrów. Jednakże
nieprawidłowo posadzone drzewa mogą również wpływać na zwiększenie zużycia energii
przez zacienianie domów zimą, czy blokowanie lekkich powiewów wiatru latem. Istotne jest
zatem, aby przy projektowaniu urbanistycznym uwzględniać właściwości barier z roślin drzewiastych w zakresie regulacji warunków klimatycznych wewnątrz kompleksów miejskich.
Na przykład pasy wiatrochronne są bardziej korzystne dla terenów o niskiej zabudowie złożonej z pojedynczych domów, niż w zagęszczonej centralnej części miasta. Zbyt blisko siebie posadzone drzewa czy gęste krzewy mogą zredukować szybkość wiatru nawet do zera.
Podczas upalnego lata brak ruchu powietrza zwiększa uczucie niedostatku komfortu, odczuwanego przez ludzi na skutek ograniczonego przewiewu i niemożności zmniejszenia gorąca
przez wyparowanie. Stąd lekkie przewiewy są pożądane podczas wysokich temperatur gorącego lata. Natomiast silne wiatry nie zwiększają znacząco komfortu podczas lata, a w zimie
są wyraźnie dokuczliwe.
Według danych z badań przeprowadzonych w Chicago (McPherson i in.1994), ocienienie
uzyskane przez sadzenie dużych drzew po zachodniej stronie budynków może powodować
około 7% oszczędności energii na skutek zmniejszonego użycia klimatyzatorów. Podobne
oszczędności można uzyskać dzięki sadzeniu drzew po wschodniej stronie budynków, lecz
ta lokalizacja może nieznacznie zwiększyć koszty ogrzewania. Cień dużych, gęstych drzew
posadzonych po stronie południowej podnosi koszty opalania budynków w stopniu większym
niż oszczędności uzyskane na ich chłodzeniu. Jednakże posadzenie drzew o luźnych koronach
tzw. „solar friendly” (większość gatunków i kultywarów z rodzaju klonów, trójigliczni
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i wiązów), zarówno po stronie południowej jak i wschodniej, nie podnosi, a raczej zmniejsza
zużycie energii podczas sezonów grzewczych.
Należy zawsze mieć na uwadze, że układ przestrzenny obsadzenia drzewami w celu
ograniczania energii różni się w poszczególnych miastach w zależności od ich zagospodarowania przestrzennego. Przy czym w naszej, umiarkowanej strefie klimatycznej największym wyzwaniem jest rozwiązanie konfliktowych potrzeb ocieniania i zachowania
ochładzających powiewów w lecie, a zachowaniem dostępu słonecznego i ochrony przed
wiatrami w zimie.
Drzewa sadzone jako osłony przed wiatrem mogą zmniejszyć koszty ogrzewania
w miastach o umiarkowanym klimacie dzięki redukcji szybkości wiatrów i w rezultacie zmniejszania infiltracji zimnego powietrza o 50%, co przekłada się na potencjalne oszczędności
ogrzewania od 10 do 12% (Heisler 1986).
Na „budowę” osłon od wiatru ma wpływ wielkość działek. Niektóre mogą być zbyt małe
dla posadzenia osłon.
Idealne osłony przeciwwiatrowe powinny być:


dłuższe niż budynek, który ma być ocieniony;

posadzone prostopadle do przeważających wiatrów, odsunięte około 7,5 m do 15 m
od budynków;

składać się z gęstych zimozielonych drzew, które będą rosły do podwójnej wysokości
budynku, który osłaniają.
Większość drzew iglastych może być rozstawiona około 1,8 m w rzędzie, przy odległości
3,3 m do 3,6 m między rzędami. Śnieg gromadzący się poza osłoną może jednak być problemem na drodze wjazdowej, jeżeli jest zlokalizowana między drzewami i domem.
Studia przeprowadzone w Chicago wskazują na duże znaczenie drzew ulicznych. Drzewa
uliczne, stanowiące na ogół tylko 10% w stosunku do wszystkich drzew rosnących w miastach, mają aż 24% udziału w powierzchni ocieniającej drogi i budynki, ponieważ ich
korony w większości znajdują się ponad nawierzchniami asfaltowymi lub betonowymi.
Drzewa te wyraźnie kształtują mikroklimat terenów miejskich oraz ograniczają zużycie energii w okolicznych domach. W skali globalnej, podobnie jak inna roślinność, w pewnym stopniu przeciwdziałają procesowi ocieplania się atmosfery.
Efekty ekonomiczne rocznych oszczędności energii w wyniku klimatycznego oddziaływania
drzew oraz innych usług ekosystemowych mogą być bardzo duże. W stosunku do średniego
drzewa rosnącego na ulicach miast USA czy na ulicach Warszawy, efekty te kształtowały się
następująco (tabela 1).
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Średnia ilość
CHARAKTERYSTYKA
KORZYŚCI /USŁUG

Jedn.
USA

Praga
Północ

4:3

Uwagi

1

2

3

4

5

Zmniejszenie CO2
w powietrzu atmosferycznym
„netto”

kg

154

45

0,29

Sekwestracja + unikanie
(zmniejszone o ilości CO2
uwalniane do atmosfery)

0,68

Pochłanianie + unikanie
(bez uwzględnienie emisji
BVOC)

Zmniejszenie zanieczyszczeń
gazowych i pyłowych w
powietrzu atmosferycznym
„netto”

kg

1,3

Przechwytywanie
i intercepcja opadów
deszczowych

m3

5,70

1,96

0,34

Opóźnianie i spowalnianie
przepływów oraz
zapobieganie powodzi

Ograniczanie zużycia
energii elektrycznej

kWh

76

18

0,24

Oszczędność w ochładzaniu
pomieszczeń

Ograniczanie zużycia
gazu ziemnego

m3

85

30

0,35

Oszczędności w ogrzewaniu
pomieszczeń

Średnio relacja 4:3

0,89

0,38

Tabela 1. Analiza porównawcza korzyści (usług ekosystemowych) dostarczanych rocznie przez
jedno średnie drzewo przyuliczne (średnie z miast badanych USA i z fragmentu Pragi
Północ).

Jak wynika z tabeli, jedno drzewo przyuliczne, dzięki oddziaływaniu klimatycznemu,
„zaoszczędziło” rocznie od 18 do 76 kWh energii elektrycznej i od 30 do 85 m3 gazu
ziemnego. Ponadto „zaoszczędziło” netto od 45 do 154 kg CO2 w wyniku sekwestracji oraz
unikania na skutek oszczędności energii, a tym samym ograniczenia dostawy i spalania energii. Jedno drzewo oczyściło powietrze z 0,9 do 1,3 kg zanieczyszczeń gazowych i pyłowych
oraz spowolniło lub zatrzymało od 2,0 do 5,7 m3 wód opadowych i spływających z nimi
zanieczyszczeń. Wartość usług ekosystemowych (łącznie z korzyściami społecznymi) wyniosła średnio na jedno drzewo: korzyści: 209 dol. i 167 zł, koszty utrzymania drzew: 37 dol.
i 45 zł. Wartość korzyści „netto”: 172 dol. i 122 zł.
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Zielone podwórka – szkolne pomysły
dla zrównoważonego rozwoju miast
Wstęp
Prawie każde przedszkole i każda szkoła dysponuje pewną przestrzenią wokół budynku.
Powierzchnie ogrodów szkolnych stanowią istotną część tkanki miasta. W gęstej zabudowie
dostarczają otwartych przestrzeni, które mogą być wykorzystywane do wzbogacania przyrody miejskiej i aktywnych form edukacji.
Przedszkola i szkoły są w każdym mieście i tak dla przykładu na terenie miasta stołecznego
Warszawy działała 1019 placówek oświatowych. To duży potencjał dla „zazielenienia”
przestrzeni miejskiej. Drzewa i rośliny ogrodów szkolnych poprawiają jakość powietrza
i mikroklimat miast. Świadomie kształtowane i pielęgnowane mogą chronić i wzbogacać
różnorodność przyrody miejskiej. Ogrody szkolne mogą też stać się doskonałymi miejscami
do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju bez
opuszczania terenu szkoły.

Rys. 1. W gęstej zabudowie miasta podwórka szkolne dostarczają wolnej przestrzeń i tworzą
„wyspy zieleni”. Zdjęcie satelitarne, pośrodku widać podwórko szkolne gimnazjum
przy ul. Twardej w śródmieściu Warszawy.
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Historia zakładania ogrodów szkolnych
Historia pierwszych ogrodów szkolnych sięga XIX w. Prekursorem w ich zakładaniu jest
Europa. W 1869 r. w Austrii zostaje wydany cesarski edykt, na mocy którego każda szkoła
musi zapewnić swoim studentom ogród. Podobne ruchy wspierające zakładanie ogrodów
szkolnych mają miejsce Niemczech, Belgii, Francji, Rosji i Anglii1.
Silny trend tworzenia szkolnych ogrodów miał miejsce w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Jeden z pierwszych takich ogrodów powstał w Bostonie w 1891 r. Po kilku
latach w całych Stanach Zjednoczonych było ich już kilkadziesiąt tysięcy. W tym okresie
zmieniał się charakter amerykańskiego rolnictwa – powstają wielkie przemysłowe uprawy
roślin i hodowle zwierząt, które eliminują małe gospodarstwa rodzinne. W konsekwencji
ludzie ze wsi masowo emigrują do miast w poszukiwaniu zatrudnienia. Miejskie ogrody
szkolne miały więc pomóc dzieciom utrzymywać więzi z naturą. Ich celem było również
wychowywanie dzieci w duchu odpowiedzialności, współpracy i kształtowania charakterów.
W 1917 r. w odpowiedzi na I wojnę światową w Europie i wzrost zapotrzebowania na żywność w związku z powołaniem wielu mężczyzn do wojska, z inicjatywy Ministerstwa Wojny
Stanów Zjednoczonych powstała organizacja The U.S. School Garden Army, która kierowała
się mottem: „Ogród dla każdego dziecka. Każde dziecko w ogrodzie” (A garden for every
child. Every child in a garden).

Rys. 2. W Stanach Zjednoczonych zaczęto zakładać szkolne
ogrody, aby uczniowie mogli uprawiać warzywa2.

Choć u podstaw zakładania ogrodów przy szkołach była koncepcja zajmowania się
ogrodnictwem – uprawy warzyw i owoców, to jednak od samego początku doceniano ich
walory przyrodnicze i edukacyjne. W początkach XX w. szkolne ogrody zakładane są
w całej Europie. W Polsce orędownikiem i inicjatorem tej idei był wybitny przyrodnik
prof. Władysław Szafer. W swojej książce „Ogrody szkolne” przedstawiał szerokie możliwości
1
2

Hayden-Smith R., 2011. A Brief History of School Gardens http://kgi.org/blogs/rose-hayden-smith/brief-history-school-gardens z dn. 7.03.2014 r.
Jak wyżej.

Zielone podwórka – szkolne pomysły dla zrównoważonego rozwoju miast

99

wykorzystania ich w nauczaniu przyrody i biologii3. Niestety nie można powiedzieć, aby ten
wspaniały pomysł stał się powszechną praktyką funkcjonowania szkoły. Nasze doświadczenia
i obserwacje dowodzą raczej wątłości lub wręcz braku ogrodów szkolnych. Teren szkoły
to najczęściej boisko otoczone mizerną, zadeptaną trawą. Najczęściej (i na szczęście) wokół
szkoły rosną drzewa, ale tylko w niewielu szkołach świadomie wykorzystuje się ich obecność
dla prowadzenia zajęć i rekreacji.

Rys. 3. Otoczenie szkoły rzadko bywa odpowiednio wykorzystywane.

Na szczęście pomysł zagospodarowywania terenu szkolnego przeżywa swój renesans.
Najczęstszym motywem jest po porostu chęć stworzenia ładnego, harmonijnego otoczenia,
które sprzyjałoby nie tylko nauce, ale także wypoczynkowi w otoczeniu zieleni. Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół szkoły piękną zielenią zwykle odzwierciedla panujące mody. Tak więc obecnie w zadbanym otoczeniu szkoły przeważnie królują wypielęgnowane trawniki oraz iglaste krzewy. Taka roślinność, choć daje wrażenie uporządkowania terenu
i zazielenia go, to niestety, nie sprzyja różnorodności biologicznej.
Coraz częściej w szkołach kieruje się jednak nie tylko estetyką, także świadomą chęcią
tworzenia miejsc cennych przyrodniczo. Dzieje się to często z inicjatyw organizacji
pozarządowych wspierających edukację szkolną. Na całym świecie liczne organizacje podejmują
starania, aby ogrody szkolne stały się miejscami cennymi przyrodniczo, a równocześnie
poszerzały możliwości prowadzenia aktywnej edukacji polegającej na prowadzeniu zajęć
poza klasą szkolną, choć nadal na terenie szkoły. Niektóre z tych organizacji prowadzą duże
programy na skalę międzynarodową lub ogólnokrajową, podczas gdy inne koncentrują się na
swoim mieście, regionie lub tylko dzielnicy. Wiele z tych organizacji opracowuje przewodniki
i szczegółowe wskazówki, które mają na celu pomóc szkołom rozpocząć procesy zazieleniania
swojego otoczenia.
Lista takich organizacji, działającymi w wielu krajach, znajduje się na stronie międzynarodowej organizacji Eco-Schools, która promuje aktywne formy edukacji dla zrównoważonego rozwoju w 21 krajach Europy. Również w Polsce nie brakuje organizacji wspierających
3

Szafer W., 1921. Ogrody szkolne, Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych.

100

Anna Batorczak

ideę szkolnych ogrodów poprzez udzielanie wskazówek i porad, organizowanie konkursów
edukacyjnych a nawet udzielanie wsparcia finansowego. Zamiana otoczenia szkolnego w przyrodniczą enklawę może przybierać wiele form. Na terenie szkół zakładane są mini ogrody
botaniczne, ogrody przyjazne zwierzętom, uprawiane są rośliny użytkowe: warzywa, owoce
i zioła.

Botaniczne ogrody szkolne
Naturalnym działaniem, zmierzającym do przekształcania zaniedbanego otoczenia
szkoły w miejsca bogate przyrodniczo jest sadzenie roślin. Takie podejście przyjęła Fundacja
Ekologiczne „Silesia” na Śląsku4. Dzięki niej oraz przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, od 2005 r. na terenie
województwa śląskiego posadzono w ogrodach szkolnych aż 400 tys. drzew i krzewów
20 gatunków. Posadzono między innymi: azalie, forsycje, hortensje, klony, brzozy i tuje,
uzupełnione zostały żywopłoty i klomby.
Fundacja Silesia w kształtowaniu przyszkolnych ogrodów ma już doświadczenie sięgające
dwóch dekad. Od 20 lat prowadzi w województwie śląskim akcję „Posadź swoje drzewko”,
dzięki której powstało ponad 4,5 tys. dobrze zagospodarowanych przyszkolnych ogrodów.
Przykładem szkolnego ogrodu, wyróżniającego się bogactwem roślin, jest ogród dendrologiczny założony w 1989 r. przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Bytomiu5.
W latach 1989-1990 posadzono aż 312 drzew i krzewów 72 gatunków. Niestety około 20%
nasadzeń uległo zniszczeniu ze względu na trudne warunki środowiskowe. Obecnie w szkolnym arboretum znajduje się 87 różnych gatunków drzew i krzewów z różnych stron świata.
Arboretum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Bytomiu powstało z inicjatywy i pod nadzorem dr Leopolda Kobierskiego – Prezesa Ligi Ochrony Przyrody w Bytomiu,
ale w jego tworzenie włączyła się cała społeczność szkoły oraz rodzice. Arboretum spełnia
także funkcję dydaktyczną. Jest to miejsce prowadzenia lekcji biologii i przyrody dla uczniów
ZSO nr 11 i szkół sąsiednich.

Ogrody szkolne ostoją zwierząt
Nieco innym wyrazem troski o przyrodę na terenie szkoły jest stwarzanie odpowiednich
warunków dla obecności zwierząt. Jedną z najbardziej przemyślanych inicjatyw tego typu jest
projekt „Ogród – ostoja zwierząt”, prowadzony przez Fundację Nasza Ziemia we współpracy
z firmą Boening na Europę Środkową i Wschodnią.
W przewodniku opracowanym w ramach tego projektu napisano: „Ogród przyjazny dla
zwierząt jest ciekawszym rozwiązaniem niż ogród prowadzony wyłącznie dla przyjemności”6.
Wprowadzenie zwierząt do ogrodu wymaga bowiem bardziej kompleksowego myślenia
4
5
6

http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,124132,12091126,Przyszkolne_ogrody_coraz_piekniejsze.html.
Na podstawie informacji ze strony ZSO nr 11 w Bytomiu http://zso11.interpc.pl/index.php?strona=arboretum&podstrona=arboretum6.
Dytrych A., Niewolewska J.,Tomalka-Sadownik A., 2013. Ogród Ostoją Zwierząt, Fundacja Nasza Ziemia,
Warszawa, str. 4.
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i bardziej złożonych działań niż w przypadku ogrodu zakładanego z myślą głównie o roślinach.
Koncepcja ogrodu jako miejsca występowania zwierząt nie polega na tym, aby tam trzymać
przyniesione, czy też w inny sposób pozyskane zwierzęta, ale aby stworzyć takie warunki,
by zwierzęta same wybierały je na miejsce swojego przebywania. Do najważniejszych zasad
ogrodu przyjaznego zwierzętom, wymienionych w przewodniku, należą:
Dobór odpowiednich roślin;
Zapewnienie dostępu do wody;
Zapewnienie dostępności i możliwości swobodnego przemieszczania się;
Zakaz używania środków chemicznych;
Zakaz wypalania traw;
Odpowiedzialna i systematyczna pielęgnacja.
W ramach projektu „Ogród – ostoja zwierząt” powstały na terenie Warszawy dwa ogrody
szkolne przyjazne zwierzętom: przy Szkole Podstawowej nr 81 na Ursynowie oraz przy Gimnazjum nr 141 na Targówku. Założenie ogrodów wymagało sporego nakładu pracy i środków
finansowych. W obu szkołach posadzono bardzo dużo różnorodnych roślin, w tym roślin łąkowych i polnych. W obu szkołach stolicy powstały łąki. W Gimnazjum nr 141, aby uzyskać
przestrzeń dla ogrodu usunięto ze szkolnego podwórka ponad 1000 m2 asfaltu. Utworzono
też oczko wodne o powierzchni o powierzchni 20 m2 i głębokości 120 cm. W założeniu ma
być to miejsce dla żab, które będą migrować z odległego o mniej niż 1 km Kanału Bródnowskiego. Obecnie trwają prace nad trzecim takim ogrodem na Pradze Południe, przy Gimnazjum nr 22 z oddziałami integracyjnymi im. Piotra Szembeka w Warszawie.
Stwarzanie odpowiednich warunków dla zwierząt w otoczeniu szkoły nie musi być jednak tak dużym i złożonym przedsięwzięciem jak zakładanie wspomnianych wyżej szkolnych
ostoi zwierząt. Może to być dużo prostsze i mniej kosztowne działanie, takie jak zakładanie
karmników i budek lęgowych dla ptaków. W ten stosunkowo nieskomplikowany i niedrogi
sposób dzika przyroda zapraszana jest do ogrodów szkolnych – również do tych położonych
w miastach. Aby ptaki chciały skorzystać z tego „zaproszenia” uczniowie muszą zaznajomić
się z zasadami budowy budek i karmników oraz ich zawieszania. Rozpoznać, jakie są zagrożenia dla ptaków oraz jakiego potrzebują pokarmu. W ten sposób uczniowie naprawdę poznają
przyrodę i rozwijają w sobie odpowiedzialność za nią. A w zamian i uczniowie, i mieszkańcy
miast mogą się cieszyć widokiem różnorodnych ptaków oraz przyczyniać się do ich ochrony.
W szkołach można także dbać o owady. Zaniepokojenie wymieraniem pszczół znalazło
swój odzew w działaniach podejmowanych w niektórych szkołach. Przykładem może być
projekt Zespołu Szkół nr 67 im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie: „Wspólnie pomóżmy
faunie powrócić do ogrodu”. Uczniowie współpracując z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu
Warszawskiego poznają i chronią przyrodę. Jednym z efektów tej współpracy jest budowanie
pomysłowych domków, które są służą jako schronienie i miejsce rozmnażania dla owadów
zapylających. Wykorzystywane są różne materiały: kawałki drewna, tektura, doniczki,
kawałki trzciny i bambusa. Kreatywność uczniów wyraża się nie tylko w pomysłowości
projektowania owadzich domków, ale także w zachęcaniu jak najszerszego grona osób
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do włączania się te pożyteczne działania. W ramach projektu powstają piękne plakaty. Projekt
popularyzowany jest na facebooku7, jest także inspiracją do organizowania takich imprez
jak np. obchody Dnia Kobiet.

Rys. 4. Plakat promujący ochronę pszczół poprzez hodowanie różnych rodzajów roślin. Ze strony
internetowej popularyzującej na facebooku projekt uczniów Zespołu Szkół nr 67 oraz Ogrodu
Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego: „Wspólnie pomóżmy faunie powrócić do ogrodu”.

Ogrody szkolne miejscem uprawy warzyw i ziół
Pomysł na uprawę warzyw na terenie szkolnym dał początek nurtowi tworzenia ogrodów
szkolnych. Takie podejście nadal jest aktualne i cieszy się popularnością w szkołach
i przedszkolach. Choć uprawa warzyw i ziół w mniejszym stopniu przyczynia się do
wzbogacania różnorodności biologicznej w mieście niż szkolne arboreta czy ostoje zwierząt,
to jednak w pełni wpisuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. To dobry
pomysł na obcowanie z przyrodą oraz kształtowanie odpowiedzialności i konsekwentnego
postępowania. To także doskonały punkt wyjścia dla rozwijania edukacji na temat zdrowego
odżywania, tradycji kulinarnych, lokalnych produktów, a nawet zagadnień związanych
z transportem.
Jednym z przykładów zakładania ogrodów warzywnych i hodowli ziół na terenie szkół
i przedszkoli jest wspólny projekt „Zdrowe jedzenie w mojej szkole” podjęty przez Carrefour
Polska/Międzynarodowej Fundacji Carrefour i Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Celem

7

https://www.facebook.com/ostojazwierzat?ref=stream
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tego projektu jest promowanie tematyki zdrowego i lokalnego żywienia oraz praktyczne wprowadzanie zdrowszych zwyczajów żywieniowych w szkołach z terenu Małopolski.

Zakończenie
Zadbany teren szkoły to miejsce, gdzie uczniowie mogą bezpiecznie uprawiać sporty,
aktywnie uczyć się i z przyjemnością spędzać wolny czas. Jest to również miejsce, które
może stać się enklawą przyrody przynosząc korzyść nie tylko uczniom i członkom społeczności szkolnej. Takie „zielone wyspy” mają szczególne znaczenie w miastach przyczyniając
się do poprawy klimatu, lepszej jakości powietrza, estetyki czy wreszcie umożliwiając życie
i przemieszczanie się różnym pożytecznym zwierzętom.
Przekształcanie terenu szkoły w miejsce przyjazne ludziom i przyrodzie może przybierać różne formy i odbywać się na różną skalę. Powstawanie szkolnych ogrodów jest możliwe
dzięki programom, konkursom i możliwościom dofinansowania oferowanym przez liczne
organizacje pozarządowe i inne instytucje. Jednak nawet najlepsze programy nie odniosą
sukcesu, jeśli w ich realizację nie zaangażuje się pełen pasji personel szkoły. Słowa Władysława Szafera, które zawarł w przedmowie do swojej publikacji „Ogrody szkolne” w roku
1921 – a więc prawie sto lat temu – nadal pozostają aktualne: „Los każdego ogrodu szkolnego w dużym stopniu zależny jest bowiem od dobrej woli i ofiarności tej jednostki z pośród
grona nauczycielskiego, której pracą ogród istnieje tak długo, jak długo starczy tej jednostce
energii i zamiłowania do pracy. Najczęściej jednostka taka znikąd nie znajduje poparcia ani
pomocy i skazana jest na odosobnienie, w którem prędzej lub później wyczerpuje się i porzuca
prowadzoną pracę, a ogród „botaniczny” idzie wtedy pod uprawę ziemniaków lub powiększa boisko szkolne. Jesteśmy dzisiaj świadkami, jak ogród szkolny, nie znajdując zrozumienia
i poparcia, rodzi się u nas ciągle jako odczuwana konieczność i zamiera ciągle, jakby rzecz niezdolna do życia. Toteż czas już najwyższy, ażeby sprawę tę rozważyć, uzyskać poparcie powołanych czynników rządzących i rozpocząć nową organizację polskich ogrodów, szkolnych”8.

Strony internetowe zawierające przykłady programów i inicjatyw
edukacyjnych wspierających rozwój ogrodów szkolnych:

Strona międzynarodowej organizacji Eco-Schools, na której znajduje się lista organizacji z różnych krajów wspierających tworzenie ogrodów szklonych http://www.ecoschools.com/KeyOrgs/KeyOrgs_wSidebar.html
Strona Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” poświęcona konkursowi dla nauczycieli
wszystkich typów szkół na temat szkolnych ogródków dydaktycznych. Celem konkursu
było propagowanie idei ogródków szkolnych jako nieocenionych miejsc do nauczania
przyrody, biologii i edukacji ekologicznej. Konkurs odbył się w roku szkolnym 2007/2008,
ale na stronie można zapoznać się z efektami najlepszych prac konkursowych – wartych
promowania – projektów szkolnych ogrodów. http://www.ogrody.edu.pl/
8

Zalecenia dotyczące kierunków polityki transportowej w miastach sformułowano, m.in., w Białej Księdze
„Wspólna polityka transportowa do roku 2010 – czas na decyzje” (2001).
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Strony poświęcone programowi edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju „Ogród –
ostoja zwierząt” prowadzonego przez Fundację Nasza Ziemia we współpracy z firmą
Boeing. W ramach tego programu na terenie Warszawy powstały dwa szkolne ogrody
przyjazne dzikim zwierzętom. Na stronach znajdują się wskazówki, w jaki sposób zakładać ogrody, które będą miejscem życia różnych gatunków zwierząt: owadów, płazów,
ptaków i ssaków. Ze stron można również pobrać w formie elektronicznej znakomity
poradnik „Ogród – ostoja zwierząt”. http://www.ogrodostojazwierzat.pl
Literatura:
1. Dytrych K., Niewolewska J. Tomalka-Sadownik A., 2013. Ogród – ostoja zwierząt, Nasza Ziemia,
Warszawa.
2. Hayden-Smith R., 2011. A Brief History of School Gardens http://kgi.org/blogs/rose-hayden-smith/
brief-history-school-gardens.
3. Szafer W., 1921. Ogrody szkolne, Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych.

Janusz Korzeń
„Przegląd Urbanistyczny”

Kierunki zagospodarowania terenów zurbanizowanych
na Dolnym Śląsku
Kontekst historyczny i geograficzny
ukształtowania przestrzeni Dolnego Śląska
Bogata i wielokulturowa historia oraz wybitne walory położenia i przestrzeni geograficznej uformowały dzisiejszy obraz Dolnego Śląska. Ten od dawna zamieszkały region, wcześnie podporządkowany rodzącej się w końcu IX w. państwowości polskiej, od XII w. pozostawał we władaniu kolejno książąt piastowskich, Korony Czeskiej, Cesarstwa Habsburskiego,
Królestwa Prus, a po zjednoczeniu Niemiec Cesarstwa Niemieckiego i III Rzeszy. Od 1945 r.
ponownie jest częścią Polski. Imponującemu do dziś rozwojowi Dolnego Śląska, zwłaszcza
w wiekach XVII-XVIII i XIX, sprzyjały dogodne konfiguracje polityczne w jego zarządzaniu, długie okresy prosperity i pokoju, a także dogodne skomunikowanie. Sprzyjające warunki
rozwoju przyniosły intensywne procesy urbanizacji regionu, zainicjowane na przełomie XII
i XIII w. przez książęta z piastowskiej dynastii śląskich Henryków.
Ze względu na swe położenie oraz dzieje polityczne Dolny Śląsk podlegał oddziaływaniom
cywilizacyjnym głównych ośrodków Europy Środkowej, przede wszystkim Pragi, Krakowa
i Norymbergii, a w później Drezna, Wiednia i Berlina. Przenikające stąd impulsy artystyczne
zadecydowały o jego wielkim bogactwie dziedzictwa kulturowego. Ogólna liczba obiektów
zabytkowych wynosi tu ponad 83 tys. (co daje regionowi pierwszą pozycję w Polsce) i stanowią one nadal zasadnicze komponenty dzisiejszej struktury osadniczej i przestrzennej regionu.
Na krajobraz przyrodniczo-kulturowy województwa i jego walory złożyło się poza wielowiekową, wielokulturową spuścizną także usytuowanie na pograniczu charakterystycznych, odznaczających się mozaikową budową geologiczną dwu wielkich prowincji fizjograficznych – Masywu Czeskiego i Niżu Środkowoeuropejskiego. Głównymi dominantami są
położony na południu masyw sudecki, z rozległymi wierzchowinami starych gór, rozdzielający tereny osadnicze Polski i Czech, a na nizinach szeroka dolina Odry. Na znaczną przebudowę tego krajobrazu i jego obecne ukształtowanie zasadniczy wpływ miały przebiegające
tu w ciągu wielu wieków intensywne procesy urbanizacyjne. Dały one w efekcie wyróżniające się w skali całej Europy Środkowej, wybitne przykłady umiejętnego łączenia walorów
przyrodniczych i kulturowych w kształtowaniu krajobrazu miejskiego i wiejskiego, budzące
żywe reakcje odwiedzających te tereny podróżników czy turystów.
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Struktura funkcjonalno-przestrzenna województwa
Podstawową kanwę dla struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu tworzy układ jego
sieci osadniczej, powstały jeszcze w średniowieczu, wykształcony na obszarze o powierzchni
około 19 950 km2. Został on nieznacznie rozbudowany w czasach nowożytnych, a istotnym
przemianom poddany po II wojnie światowej, zwłaszcza w ostatnim 50-leciu. Wzmocniła
się przy tym dominująca rola Wrocławia oraz pozostałych głównych miast regionu, takich
jak Legnica, Jelenia Góra i Wałbrzych. Rozbudowane zostały ich ośrodki usługowe i tereny
mieszkaniowe, ze znacznym udziałem modernistycznych, wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych, powstało szereg zakładów produkcyjnych i nowych centrów handlowych. Procesom tym towarzyszyły coraz szerzej podejmowane prace rewitalizacyjne, prowadzone głównie w obszarach staromiejskich i na terenach uzdrowisk oraz porządkowanie i odnowa kompleksów zabytkowych. Ujawniły się przy tym procesy o negatywnej konotacji, związane
z rozwojem niekontrolowanej suburbanizacji, prowadzącej do niekorzystnych deformacji
struktury przestrzennej regionu. Występują one w otoczeniu przede wszystkim Wrocławia
i w północnej części Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM).
Zasadniczymi elementami, tworzącymi sieć osadniczą województwa są miasta, a ich
znaczna liczba (91) wyróżnia je wyraźnie na tle kraju (tylko w Wielkopolsce jest ich więcej
o 18). Mieszka tu około 70% z ogólnej liczby około 2,9 mln mieszkańców regionu (co stanowi
7,5% ludności Polski). Sieć ośrodków administracyjnych regionu ma policentryczny charakter
i trójstopniową hierarchię. Obejmuje 169 ośrodków gminnych, w tym 36 miejskich (wśród których 26 pełni rolę ośrodków powiatowych, przy czym Wrocław, Legnica, Jelenia Góra i Wałbrzych są jednocześnie miastami na prawach powiatu), 55 miejsko-wiejskich i 78 wiejskich.
Poszczególne ośrodki osadnicze funkcjonują w obrębie 4 stref koncentracji terenów
o dominujących funkcjach w regionie, jakie wyznaczone zostały na podstawie analizy przestrzennej podstawowych form użytkowania terenu w województwie. Wyróżnić można wśród
nich strefę rolną (położoną w północno-wschodniej części województwa), leśno-rolną
(na zachodzie regionu), II strefę rolną (w obrębie Przedgórza Sudetów) oraz leśno-rolną
(w obrębie Sudetów i Przedgórza Sudeckiego). Te podstawowe funkcje terenów uzupełnia
przemysł i wydobycie surowców, skoncentrowane zwłaszcza we Wrocławiu i jego otoczeniu
oraz w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym (LGOM) – związane z eksploatacją złóż
miedzi i srebra oraz rejonie Bogatyni – związane z eksploatacją węgla brunatnego oraz jego
wykorzystaniem do celów energetycznych.
Stolicą regionu jest Wrocław – główny ośrodek osadniczy i główny element struktury przestrzennej województwa, położony na skraju jego wschodniej części, dekoncentrycznie w stosunku do układu pozostałych, głównych miast województwa. Jest on miejscem pracy dla blisko
20% Dolnoślązaków, a także jednym z 4 głównych ośrodków akademickich kraju. Mieszka
tu na powierzchni około 293 km2 blisko 630 tys. osób. Na terenach rozwijającej się wokół
Wrocławia, dużej jak na polskie warunki aglomeracji, mieszka około 1 mln mieszkańców.
W obszarze tej aglomeracji obserwuje się postępujące procesy metropolizacji, zaś
Wrocław jest traktowany jako niekwestionowane centrum jednego z głównych, polskich
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obszarów metropolitalnych i w takim ujęciu zakłada się jego rozwój w wielu dokumentach
krajowego planowania strategicznego i przestrzennego. W bliskim otoczeniu Wrocławia
leży 9 miast, na północ od Odry: Brzeg, Oborniki, Trzebnica, Oleśnica i Jelcz-Laskowice,
a na południe od niej: Oława, Strzelin, Kąty Wrocławskie i Środa Śląska. Stanowią one główne
ogniwa rozwojowe aglomeracji i rodzącego się obszaru metropolitalnego. Połączenia komunikacyjne tworzą główne osie rozwoju osadnictwa, wyraźnie zarysowane w istniejącym stanie zagospodarowania przestrzennego oraz w kierunkach rozwoju, przyjętych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia i gmin wchodzących
w skład tego obszaru.
Jelenia Góra – przykładowy, ważny dla rozwoju Dolnego Śląska ośrodek subregionalny, funkcjonuje obok Legnicy i Wałbrzycha, pełniących podobną rolę. Miasto jest położone w centrum Sudetów Zachodnich i jednocześnie w jednym z największych sudeckich
śródgórskich obniżeń – w Kotlinie Jeleniogórskiej. Obecny, linearny, układ przestrzenny
miasta, ukształtowany w 1976 r., rozciąga się na blisko 30 km dystansie od grani Karkonoszy po jego wschodni skraj. Na powierzchni ok. 109 km2 mieszka około 83 tys. mieszkańców. Jelenia Góra ma dogodne położenie, atrakcyjne środowisko kulturowe i przyrodnicze. W dzielnicy uzdrowiskowej występują wody mineralne i termalne, rozwija się tu
zróżnicowana baza produkcyjno-usługowa oraz lecznictwo uzdrowiskowe. Jest to także
aktywny ośrodek kulturalno-naukowy (szkolnictwo wyższe i specjalistyczne o ponadregionalnym znaczeniu).
To także jedno z ważniejszych dolnośląskich centrów rozrządowych ruchu turystycznego
w regionie, który obejmuje również czeską stronę Karkonoszy. Stanowi on jeden z głównych
kompleksów turystyczno-wypoczynkowych w paśmie polskich ziem górskich. Wyróżnia się
w skali Europy Środkowej wybitnymi walorami przyrodniczo-kulturowymi i krajobrazowymi
oraz ponad 5-wiekowymi tradycjami wykorzystania turystycznego.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa
Utworzone w 1999 r. województwo dolnośląskie objęło ziemie dawnych województw:
wrocławskiego, legnickiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego, a także część leszczyńskiego
oraz kaliskiego. Dla ukierunkowania rozwoju przestrzennego województwa, opracowany
został w 2002 r. jego pierwszy plan zagospodarowania przestrzennego. W marcu br. zostanie on zastąpiony nowym planem, wykonanym w latach 2008-2013 pod kierunkiem autora
niniejszego artykułu, w Instytucie Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu (wcześniej – Wojewódzkim Biurze Urbanistycznym). Podstawowe powody opracowania nowego planu wiążą się
ze znaczną dezaktualizacją planu z 2002 r., ze zmianami jego prawnego otoczenia, potrzebą
uwzględnienia wielu nowych wyzwań i uwarunkowań do rozwoju województwa, jakie stworzyło wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Konieczne było także dostosowanie planu
do ustaleń przyjętych w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju i nowej strategii
rozwoju województwa.
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Projekt aktualizacji planu obejmuje:
Część I o charakterze informacyjno-prognostycznym. Określa uwarunkowania, problemy
i wizje rozwoju przestrzennego województwa, wskazuje także obszary funkcjonalne
i problemowe.
Część II o charakterze stanowiącym. Określa cele, kierunki i zasady rozwoju przestrzennego województwa w perspektywie do 2020 r., a także wskazuje inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
Część III o charakterze informacyjno-postulatywnym. Określa zasady i narzędzia realizacji planu.
Wypracowaniu rozwiązań, przyjętych w zasadniczej części projektu planu, służyło
wcześniejsze skonkretyzowanie docelowych wizji rozwoju przestrzennego województwa.
Omówione tu będą one w dużym skrócie i w wybiórczy sposób, z odnotowaniem tylko
najistotniejszych elementów. Zasadniczym elementem konstrukcji całego planu, w tym jego
części „wizyjnej” stało się wydzielenie w trzech sfer: przyrodniczo-kulturowej, osadniczej
i technicznej, w ramach których wskazane zostały podstawowe ustalenia planu. W obrębie
pierwszej z tych sfer, przyrodniczo-kulturowej, zarysowano obraz regionu, rozwijającego się
z poszanowaniem środowiska i walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz kulturowych, przy
wykorzystaniu szans rozwojowych, jakie daje korzystne położenie geograficzne. Wskazano
przy tym na potrzebę ukształtowania spójnego, regionalnego systemu obszarów chronionych,
którego głównymi elementami są Dolina Odry – oś ekologiczna regionu i korytarz ekologiczny
o znaczeniu ponadregionalnym, a także Dolina Baryczy oraz kompleksy leśne Sudetów
i Borów Dolnośląskich.
W ramach wizji sfery osadniczej przyjęto, że w rozwoju sieci osadnictwa w regionie szczególne miejsce zajmie kształtujący się wrocławski obszar metropolitalny, który może stać się
centrum Regionu Metropolitalnego Dolnego Śląska. W skład jego wejdą także takie główne
ośrodki miejskie, jak Legnica, Jelenia Góra i Wałbrzych oraz Świdnica. Decydujący udział
w rozwoju przestrzennym regionu mają mieć także pasma integracji i intensyfikacji wielofunkcyjnego rozwoju, strefy intensywnej gospodarki rolnej i strefy rozwoju turystyki. W odniesieniu zarówno do głównego centrum osadniczo-produkcyjnego, jak i pozostałych ośrodków
zakłada się, że będą one rozwijały się w procesie budowania sieci współpracy, wewnętrznych i zewnętrznych powiązań komunikacyjnych oraz infrastrukturalnych, rozwijanych także
w skali międzynarodowej.
W ramach trzeciej ze sfer, technicznej, założono w wizji rozwoju przestrzennego województwa, że zakończona będzie budowa najważniejszych połączeń drogowych z systemem
dróg europejskich oraz zakończona modernizacja głównych szlaków kolejowych, łączących
m.in. Wrocław z sąsiednimi metropoliami zarówno w kraju jak i za granicą. Przyjęto także,
że zrealizowana zostanie kolej dużych prędkości łącząca Wrocław z Warszawą oraz rozwinie
się żegluga na Odrzańskiej Drodze Wodnej.
Wypracowanie poglądu na docelowy obraz prognozowanych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa umożliwiło sprecyzowanie w okresie I etapu realizacji
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(do 2020 r.), pożądanych i możliwych do realizacji 7 strategicznych celów rozwoju przestrzennego. Zostały one zdefiniowane w następujący sposób:
Umocnienie wewnętrznej i zewnętrznej integracji przestrzennej, społeczno-gospodarczej
oraz infrastrukturalnej województwa. Ukształtowanie jako harmonijnie rozwiniętego, europejskiego regionu węzłowego;
Zintegrowana ochrona zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i racjonalne ich wykorzystanie. Stworzenie spójnego, regionalnego systemu obszarów chronionych;
Zintegrowana ochrona i rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego oraz utrzymanie
tożsamości i odrębności kulturowej regionu;
Harmonijny, zintegrowany rozwój przestrzenny i społeczno-gospodarczy oraz integracja
wrocławskiego obszaru metropolitalnego;
Harmonizowanie rozwoju przestrzennego i społeczno-gospodarczego oraz aktywne przekształcanie pozostałych elementów systemu osadniczego województwa;
Efektywne wykorzystanie własnych zasobów województwa dla poprawy jakości życia
i standardów zaspokajania potrzeb społeczeństwa;
Ukształtowanie sprawnych, bezpiecznych systemów transportu i komunikacji, sieci infrastruktury technicznej oraz zapobieganie awariom i negatywnym skutkom klęsk żywiołowych.
Tak nakreślone cele, a zwłaszcza trzy pierwsze, dały podstawę do wydzielenia w obszarze
województwa strefy zintegrowanej ochrony walorów środowiska przyrodniczego, kulturowego
i krajobrazu wraz z obszarami najwyższej ochrony. Stanowi to podstawowe ustalenie projektu
planu. Przyjęto dalej, że pozostałe tereny województwa będą stanowić obszary równoważenia
i ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu z rozwojem osadnictwa
i gospodarki. Tak ujęte, podstawowe strefowanie jego przestrzeni, stało się kanwą do wskazania
zasad, kierunków i działań ukierunkowania rozwoju przestrzennego województwa. Nakreślenie
ich w konsekwentnie stosowanym układzie trzech sfer: przyrodniczo-kulturowej, osadniczej
i technicznej. Wśród ustaleń przyjętych dla pierwszej z nich zakłada się rozbudowę istniejącego
systemu terenów chronionych, którego zasadniczymi elementami, obok obszarów chronionych
masywu sudeckiego, są Bory Dolnośląskie, Dolina Odry i Dolina Baryczy.
Dla sfery osadniczej zakłada się przede wszystkim wzmocnienie wrocławskiego obszaru
metropolitalnego oraz wykreowanie nowego pasma aktywności – głogowsko-kłodzkiego,
kumulującego już dziś znaczący, zróżnicowany potencjał społeczno-gospodarczy. W swej
północnej części obejmuje on Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy, co przedstawia rys. 1.
Kierunki rozwoju przestrzennego osadnictwa, na wkładce kolorowej, s. 259. Odrębne pasmo
rozwojowe tworzy obszar Sudetów ze swą specyfiką, z miejskimi obszarami funkcjonalnymi
Jeleniej Góry, Wałbrzycha i Kłodzka. Ważną rolę w aktywizacji części zachodniej, położonej
przy granicy z Niemcami pełnić mają dwa ośrodki, wraz ze swoim otoczeniem funkcjonalnym:
Zgorzelec (stanowiący jeden organizm urbanistyczny z Görlitz) oraz Bolesławiec. Ośrodki te
łączy rozbudowany układ komunikacyjny, którego zasadniczymi elementami są: autostrada A4
(łączącą południowe Niemcy poprzez Wrocław z Ukrainą), droga ekspresowa nr 3 (prowadząca
ze Szczecina na południe Europy, już w znacznej części zrealizowana w swej północnej czę-
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ści), droga ekspresowa nr 5 (Wrocław-Poznań) i nr 8 (Wrocław-Brno, od dawna postulowana),
jak również sieć kolejowa z odcinkami tras o znaczeniu zarówno międzynarodowym jak
i krajowym, wykształcona w korytarzu tych dróg.

Planowanie rozwoju przestrzennego Wrocławia
i wrocławskiego obszaru metropolitalnego
Planowanie przestrzenne Wrocławia ma blisko 120-letnie, znakomite tradycje i osiągnięcia na skalę europejską. Wymienić tu trzeba zwłaszcza konkurs na rozwój Wielkiego Wrocławia z lat 1921-1922, a także opracowanie pierwszego, nowoczesnego planu generalnego
miasta już w 1924 r. W te tradycje wpisuje się w ostatnim 15-leciu, nie mający wielu analogii w kraju plan rozwoju przestrzennego miasta, opracowany i konsekwentnie wprowadzany
przez Tomasza Ossowicza we współpracy z Tadeuszem Zipserem.
Za podstawę planowania uznano zasady ekorozwoju, czyli trwałego i zrównoważonego
rozwoju, to jest stałego procesu, zapewniającego zaspokojenie obecnych potrzeb społeczeństwa, bez uszczerbku dla przyszłych pokoleń. W studium tym przyjęto następujący zestaw
głównych celów polityki przestrzennej miasta:
Zdecydowana poprawa struktury miasta, w tym podniesienie poziomu ładu przestrzennego, zwiększenie walorów wizerunku i sprawności funkcjonowania miasta oraz wzmocnienie jego powiązań z regionem, krajem i Europą;
Tworzenie w mieście wielu atrakcyjnych i zróżnicowanych możliwości rozwoju gospodarczego i życia na wysokim poziomie jakości;
Ochrona, wzmocnienie i wzbogacenie środowiska przyrodniczego i kulturowego miasta;
Wykreowanie całościowych, w pełni skończonych kompleksów urbanistycznych o wysokiej jakości.
Ustalona w studium struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta (rys. 2 i 3, na wkładce
kolorowej, s. 260) obejmuje cztery istniejące pasma osiedlowo-mieszkalne: centralne, położone na lewym brzegu Odry, południowe – na linii Brochów-Leśnica, północne – położone
pomiędzy Odrą i Widawą i północno-wschodnie – na prawym brzegu Widawy, jak również trzy istniejące pasma aktywności gospodarczej: centralne, położone także na lewym
brzegu Odry, północne i północno-wschodnie – pomiędzy Odrą i Widawą oraz na prawym brzegu tej rzeki. Układ tych pasm uzupełnić ma planowane Południowo-Zachodnie
Pasmo Aktywności Gospodarczej, którego osią będą ciągi komunikacji, łączące Węzeł Bielański z kierunkiem na Zieloną Górę w rejonie Leśnicy. Na kanwie tych pasm, wyodrębniono dalej w studium dziewięć zespołów dzielnicowych, wśród nich: Śródmiejski, Szczytnicki, Krzycki, Gądowski i Karłowicki oraz położone dalej od centrum – Leśnicki i Psiego
Pola, Swojczycki i Księżański. Trzecią grupę elementów omawianej struktury tworzą koncentracje usług, z których największą i najważniejszą stanowi wielkomiejskie centrum
Wrocławia. Uzupełni je podstawowy system powiązań przyrodniczych miasta, utworzony
przez nadrzeczne tereny wraz z przylegającymi do nich kompleksami terenów zielonych
oraz klinami przewietrzania.

Kierunki zagospodarowania terenów zurbanizowanych na Dolnym Śląsku
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Wrocław stanowiąc od wielu wieków centrum zarządzania Dolnym Śląskiem, w miarę
pojawiania się i rozbudowy całej sieci miast i osad w jego otoczeniu stawał się też ośrodkiem rodzącej się wokół niego aglomeracji, której kierunków rozwoju poszukiwano już
na początku okresu międzywojennego. Szczególne nowe impulsy dla zaktualizowania zasad
rozwoju i kształtowania tego obszaru pojawiły się po utworzeniu województwa dolnośląskiego
w jego obecnym kształcie w końcu 1999 r. W efekcie rozwijającej się współpracy samorządów wrocławskich powołano wtedy w Oleśnicy Komitet Planu Strategicznego Aglomeracji
Wrocławskiej, z którego inicjatywy opracowano „Strategie integracji przestrzenno-gospodarczej aglomeracji wrocławskiej”, a także opracowano wiele wartościowych analiz i studiów dla
przyszłego planu zagospodarowania przestrzennego Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego. Po ponad 10 latach, jakie minęły od czasu, gdy prace te były intensywnie prowadzone,
trzeba stwierdzić, że niestety nie powstały odpowiednie warunki formalno-prawne, zabrakło
też woli politycznej zainteresowanych stron, by je wznowić. Podobna sytuacja panuje zresztą
i w innych obszarach tego typu. Czeka się na rozwiązania ogólnokrajowe i przede wszystkim prawne w tym zakresie.

Planowanie rozwoju przestrzennego Jeleniej Góry i jeleniogórskiego
obszaru funkcjonalnego
W 2002 r. opracowane zostało pod kierunkiem Marka Wilanda studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Jeleniej Góry, w którym założono odwrócenie
dotychczasowego kierunku ekspansji przestrzennej miasta i koncentracji jego potencjału
w północnej części, poprzez zatrzymanie dalszego rozwoju Dzielnicy Zabobrze oraz
planowaną koncentrację zagospodarowania miejskiego w rejonie Dzielnicy Centralnej.
Tak ujęte kierunki rozwoju przestrzennego miasta przedstawia rys. 4 (na wkładce kolorowej,
s. 261).
Celem głównym przyjętych w studium ustaleń stało się określenie polityki przestrzennej, umożliwiającej poprawę standardu życia i zamieszkania lokalnej społeczności, podwyższenie atrakcyjności turystycznej i uzdrowiskowej miasta oraz umożliwienie jego aktywizacji społeczno-gospodarczej.
Układ przestrzenny Jeleniej Góry jest powiązany ściśle z otoczeniem, który tworzą dwie
części jeleniogórskiego powiatu ziemskiego: zachodnia, z miastami takimi jak Szklarska Poręba
i Piechowice oraz 2 gminami wiejskimi, wschodnia z Karpaczem i Kowarami, oraz 3 gminy
wiejskie. Na powiązania tych jednostek składają się dojazdy do pracy i usług, koncentrujące
się nie tylko w samej Jeleniej Górze, ale i w większych z wymienionych ośrodków, funkcjonowanie wielu związków kooperacyjnych oraz służący im rozbudowany system komunikacji zbiorowej. Wydaje się być bezdyskusyjne traktowanie tego konglomeratu mocno powiązanych z sobą jednostek jako obszaru funkcjonalnego, albo jako aglomeracji. Jednakże nie
wypracowano dotąd klarownego poglądu na ten temat, pomimo wielu prowadzonych badań.
W zasadzie za jedyny taki pogląd uznać trzeba zarysowanie kształtu przestrzennego tego
obszaru w projekcie aktualizacji planu województwa (rys. 5, na wkładce kolorowej, s. 261).
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Dolny Śląsk, ukształtowany w ciągu kilkuset lat swego rozwoju przestrzennego i społecznogospodarczego, cechujący się gęstą siecią osadniczą oraz jej położeniem w przestrzeni
o wybitnych walorach środowiska kulturowego i przyrodniczego jest przedmiotem
przedstawionego w wykładzie nowego, w kompleksowy sposób opracowanego planu
zagospodarowania przestrzennego. Dla wypracowania jego podstawowych rozwiązań
posłużyło skonkretyzowanie docelowej wizji rozwoju przestrzennego województwa w podziale
na sfery przyrodniczo-kulturową, osadniczą i techniczną oraz sformułowanie celów rozwoju
przestrzennego i podstawowych zadań dla ich wdrożenia. Wydzielona została także w obszarze
województwa strefa zintegrowanej ochrony walorów środowiska przyrodniczego, kulturowego
i krajobrazu wraz z obszarami najwyższej ochrony, co stało się podstawą dla określenia dla nich
specjalnych polityk przestrzennych. Pozostałe tereny mają stanowić obszary równoważenia
i ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu z rozwojem osadnictwa
i gospodarki.
Tak ujęte cele rozwoju przestrzennego województwa nie są sprzeczne z generalnymi
ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia,
niekwestionowanego centrum jednego z głównych, polskich obszarów metropolitalnych
(opracowanego w nowej edycji w 2010 r.). Za podstawę planowania jego rozwoju
przestrzennego uznano w studium zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju i działania
na rzecz zdecydowanej poprawy struktury miasta, poprawę ładu przestrzennego, zwiększenie
walorów jego wizerunku i sprawności funkcjonowania oraz wzmocnienie powiązań z regionem, krajem i Europą. Z kolei dla Jeleniej Góry, ważnego dla rozwoju Dolnego Śląska ośrodka
subregionalnego i centrum Sudetów Zachodnich, w takim samym dokumencie, opracowanym
jeszcze w 2002 r., założono poprawę standardu życia i zamieszkania lokalnej społeczności,
podwyższenie atrakcyjności turystycznej i uzdrowiskowej miasta oraz umożliwienie jego
aktywizacji społeczno-gospodarczej.
W związku z potrzebą uzyskania spójności obu tych dokumentów z nowym planem
zagospodarowania przestrzennego województwa potrzebne będzie w najbliższej przyszłości
opracowanie ich nowych edycji, dostosowanych przede wszystkim do zmieniających się
uwarunkowań rozwojowych i nowych potrzeb oraz obejmujących odpowiednio wprowadzone
w ich ustalenia cele rozwoju przestrzennego regionu.
Piśmiennictwo:
1. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego. (2002). Opr. zbiorowe
pod kier. Ruzikowskiej-Chmiel A., WBU i Sejmik Woj. Dolnośląskiego, Wrocław.
2. Projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego woj. dolnośląskiego. (2014). Opr. zbiorowe
pod kier. Korzenia J., Wałęgi A. WBU-IRT, Wrocław.
3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Wrocław. (2010).
Opr. zbiorowe pod kier. Ossowicza T., BRW i RM we Wrocławiu, Wrocław.
4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Jelenia Góra. (2001).
Opr. zbiorowe pod kier. Wilanda M., Ecoland i RM w Jeleniej Górze, Wrocław-Jelenia Góra.
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Procedury planistyczne a strategiczne oceny
oddziaływania na środowisko
Wstęp
Od 2001 roku procedury ocen oddziaływania na środowisko zostały rozszerzone
z inwestycji (przedsięwzięć) na projekty dokumentów strategicznych opracowywanych przez
organy administracji publicznej: programy, polityki i strategie oraz plany zagospodarowania
przestrzennego. W ten sposób oceny stały się najpowszechniej stosowanym instrumentem
prewencyjnym w ochronie środowiska i kreowaniu rozwoju zrównoważonego w procesach
planowania zagospodarowania. Istotą strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
(SOOS) jest bardzo wczesna, bo na etapie przeddecyzyjnym, kompleksowa analiza
i ocena zamierzeń rozwojowych, uwzględniająca alternatywne rozwiązania oraz możliwości
ograniczenia niekorzystnych oddziaływań.
Strategiczne oceny dotyczące planów zagospodarowania są podstawowym narzędziem
weryfikacji zamierzeń administracji rządowej i samorządowej pod kątem środowiska i spełnienia zasad rozwoju zrównoważonego. Wdrożenie ocen strategicznych, nazwanych w ustawie prognozami, zapewnia praktyczne powiązanie różnych aspektów ich funkcjonowania:
politycznego, instytucjonalnego, proceduralnego oraz metodologicznego. Dopiero spojrzenie
na rolę prognozy jako instrumentu podejmowania strategicznych decyzji na różnych poziomach zarządzania, tworzy warunki do sensownego ich wykorzystywania w procesach zagospodarowania kraju, regionów, miast i obszarów wiejskich oraz przy realizacji przedsięwzięć.

Dokumenty planistyczne
Procesy i procedury planowania przestrzennego prowadzone są na różnych szczeblach zarządzania na poziomach: krajowym, wojewódzkim i lokalnym – miast i gmin wiejskich. Zasady opracowania i przyjmowania takich dokumentów planistycznych jak: koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, plan zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U., 2012, poz. 647,
z późn. zm.) – zwana dalej „ustawą pizp”.
Tezy o tym, że przestrzeń należy do nieodnawialnych zasobów środowiska oraz
o prewencyjnej roli planowania przestrzennego w ochronie środowiska zyskały powszechne
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uznanie w Europie w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia. Towarzyszyło temu zintegrowanie
na różnych szczeblach wybranych zagadnień gospodarki przestrzennej z procedurami ochrony
środowiska.
Skojarzenie procedur planistycznych oraz ocen środowiskowych nastąpiło w Polsce
z opóźnieniem w stosunku do większości państw europejskich. Nie zdołano przy tym w pełni
wykorzystać prewencyjnego charakteru skojarzonych mechanizmów planistycznych oraz
strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kreowaniu zrównoważonego rozwoju
struktur przestrzennych, w tym na obszarach miejskich.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
Instytucja strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, czyli postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektów, a nie tylko dokumentów planistycznych,
ale również projektów niektórych programów, polityk i strategii, funkcjonuje w niezmienionym kształcie od kilkunastu lat. Procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
reguluje ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tekst jednolity: Dz. U., 2013, 1235, ze zm.) – zwana dalej „ustawą ooś”.
Celem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest zapewnienie integracji wymagań ochrony środowiska w opracowywanych dokumentach planistycznych. Istotą oceny
strategicznej jest na wczesnym etapie planowania zagospodarowania, zidentyfikowanie oraz
określenie charakteru i skali skutków środowiskowych realizacji planowanego zagospodarowania. Założeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest możliwość porównania, oceny i wyboru wariantu – najbardziej korzystnego lub najmniej niekorzystnego
dla środowiska. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń, na wczesnym etapie planowania zagospodarowania umożliwia również podjęcie skoordynowanych działań zmierzających do ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko w wyniku realizacji ustaleń planu.

Poziom regionalny
Planowanie przestrzenne realizowane przez samorząd wojewódzki integruje politykę przestrzenną państwa oraz województwa samorządowego. Chociaż dokument ten nie ma cech
prawa lokalnego, jak np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, to jego ważną
rolą jest spełnianie roli dokumentu koordynującego pomiędzy różnymi poziomami zarządzania i administrowania. Plan zagospodarowania przestrzennego obligatoryjnie uwzględnia
ustalenia dokumentów przyjętych przez Sejm RP, rząd, ministerstwa. W planie wojewódzkim przesądza się również o rozmieszczeniu wybranych inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, takich jak np. autostrady, magistralne rurociągi, linie elektroenergetyczne najwyższych napięć oraz obiekty militarne.
Strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko do regionach opracowań planistycznych,
opracowywanych przez zarząd województwa i uchwalonych przez sejmik samorządowy
przeprowadza się z wykorzystaniem przepisów ustawy ooś oraz przepisów innych ustaw.

Procedury planistyczne a strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
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W odniesieniu do podstawowych dokumentów planistycznych przyjmowanych na poziomie
wojewódzkim znajdują zastosowanie przepisy różnych ustaw, m.in.:
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w odniesieniu do planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w odniesieniu
do strategii ponadregionalnej,
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa w odniesieniu do strategii
rozwoju województwa.
W przypadku każdego z tych projektów dokumentów planistycznych, strategiczna ocena
oddziaływania na środowisko stanowi istotny i warunkujący zgodność z prawem element
procesu ustawodawczego.
Dokumentację prognozy do projektu dokumentu planistycznego sporządza się na podstawie przepisów ustawy ooś. Zakres i szczegółowość dokumentacji wymaga obligatoryjnego
uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. Prognoza wraz z projektem dokumentu strategicznego podlega
konsultacjom społecznym oraz procedowaniu z udziałem wszystkich zainteresowanych. Obligatoryjnie dokumentacja prognozy podlega opiniowaniu przez RDOŚ i PWIS. Uchwalając
dokument planistyczny sejmik wojewódzki uwzględnia rekomendacje i wnioski z procesu
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Poziom lokalny
Na poziomie lokalnym samorząd miasta/gminny opracowuje studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego. W obu przypadkach postępowanie związane ze sporządzeniem dokumentacji oceny jest analogiczne jak w przypadku projektów dokumentów na poziomie wojewódzkim. Jedynym odstępstwem w przypadku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są uzgadniający: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
Szczegółowy zakres zagadnień, które powinna uwzględniać prognoza oddziaływania na
środowisko określa art. 51 ust. 2 ustawy ooś. Dotyczy to wszystkich dokumentów planistycznych. Dodatkowe wymagania występują w przypadku, gdy realizacja ustaleń dokumentu
planistycznego może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.
W prognozie oddziaływania na środowisko przede wszystkim dokonuje się analizy proponowanych ustaleń projektu dokumentu planistycznego, uwzględniając jego główne cele
oraz powiązania z innymi dokumentami szczebla lokalnego i wojewódzkiego. Znacząca część
prognozy oddziaływania na środowisko powinna uwzględniać charakter potencjalnych oddziaływań na środowisko wynikających z realizacji dokumentu.
Dla realizacji procedury oceny oddziaływania na środowisko istotne znaczenie ma ta część
prognozy, która określa działania zapobiegające i ograniczające lub kompensowanie niekorzystnych oddziaływań, wynikających z realizacji ustaleń dokumentu planistycznego.
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Szczególnym przypadkiem jest konieczność skompensowania negatywnych oddziaływań
ze względu na cel i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

Obszar Metropolitalny
Aglomeracje miejsko-przemysłowe ukształtowane w drugiej połowie ubiegłego stulecia
podlegają procesom przekształceń na różnych poziomach ich struktury funkcjonalno-przestrzennej w kierunku obszarów metropolitalnych. Problemem obszarów metropolitalnych są m. in.:
liberalny model rozwoju przestrzennego,
brak ustaleń polityki miejskiej w planach zagospodarowania przestrzennego województw,
„rozlewanie się” struktur miejskich (suburbanizacja),
problemy restrukturyzacji terenów zurbanizowanych (dzielnice mieszkaniowe, tereny
poprzemysłowe),
nieskuteczna koordynacja międzygminna,
kreowanie podmiejskich wielkopowierzchniowych sieci handlowych,
niska skuteczność planowania na poziomie lokalnym.
Kompleksowe planowanie polityki równoważenia rozwoju przestrzennego obszarów
metropolitalnych napotyka na różnego rodzaju przeszkody. Wśród najważniejszych należy
wymienić brak regulacji prawnych odnoszących się do planowania zagospodarowania przestrzennego obszarów metropolitalnych oraz obowiązku opracowywania dla projektów tych
dokumentów strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.

Konsultacje i udział społeczny
Podstawę prawną konsultacji i udziału społecznego w procedurach strategicznych ocen
oddziaływania na środowisko stanowią przepisy dwu ustaw: z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Konsultacje społeczne należą do kluczowych elementów procedury strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko. Udział ten zależy od poinformowania wszystkich zainteresowanych, niezależnie od ich sytuacji prawnej. Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
dokumentu planistycznego oraz dokumentacji prognozy informuje najpierw o przystąpieniu
do opracowywania projektu dokumentu wraz z prognozą, a po ich opracowaniu o możliwości zapoznania się z opracowaniami oraz opiniami właściwych organów administracyjnych.
Organ administracyjny winien również poinformować o możliwości składania uwag i wniosków, o sposobie i miejscu ich składania oraz o wiążących terminach, organie właściwym
do składania wniosków i odpowiedzialnym za ustosunkowanie się do wniosków (jest to organ
odpowiedzialny za opracowanie projektu dokumentu wraz z prognozą).
Przepisy ustaw nie regulują konkretnie terminu rozpoczęcia konsultacji społecznych.
Konsultacje powinno się prowadzić na względnie wczesnych etapach prac planistycznych.
Natomiast po opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko do opracowywanego
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projektu dokumentu planistycznego oraz po uzyskaniu opinii właściwych organów
administracyjnych następuje etap konsultacji, na którym wszyscy zainteresowani dysponują
wiedzą o opracowywanym dokumencie i możliwych skutkach środowiskowych jego
realizacji.

Przyjęcie dokumentu
W ostatecznej wersji dokumentu planistycznego uwzględnia się wnioski i opinie z procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Organ odpowiedzialny na opracowanie projektu dokumentu planistycznego zobowiązany jest do wzięcia pod uwagę ustaleń
zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, opiniach właściwych organów administracyjnych oraz rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych podczas postępowania z udziałem społeczeństwa. Istotne obostrzenia występują w przypadku potencjalnego oddziaływania
ustaleń projektu dokumentu planistycznego na obszar Natura 2000. W przypadku stwierdzenia znaczącego oddziaływania dokument może być przyjęty pod warunkiem, że przemawiają
za tym wymogi nadrzędnego interesu publicznego, przy braku rozwiązań alternatywnych.

Kilka refleksji zamiast podsumowania
Procedury planowania przestrzennego wraz z procedurami strategicznych ocen oddziaływania na środowisko tworzą proces, którego głównym celem powinno być równoważenie
rozwoju struktur funkcjonalno-przestrzennych. Istotą tego procesu jest gospodarowanie przestrzenią – jednym z nieodnawialnych zasobów środowiska. Nie sposób w procesach podejmowania decyzji o charakterze i sposobach użytkowania przestrzeni pominąć negatywnych konsekwencji przekształcania środowiska i zagospodarowania jego zasobów. W tym przypadku
nie sposób nie zauważyć roli procedur planistycznych oraz ocen strategicznych jako prewencyjnych instrumentów ochrony środowiska. Rola procedur planistycznych i ocen strategicznych jest nie do przecenienia z wielu względów, ponieważ:
integrują wymagania prawa międzynarodowego, UE i krajowego,
obejmują szerokie spektrum problemowe obszaru objętego procesem planistycznym,
uwzględniają szeroki krąg interesariuszy,
przewidują możliwość szerokiego udziału społecznego z zagwarantowanym dostępem
do informacji,
znajdują się w kompetencjach samorządów szczebla wojewódzkiego lub lokalnego.
Mogłoby się wydawać, że wszystko, co niezbędne do zapewnienia kształtowania obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju – jest w zasięgu naszych możliwości.
Czy tak jest rzeczywiście? Na to pytanie każdy powinien znaleźć własną odpowiedź.
Ćwierć wieku po obradach Podzespołu ds. Ekologii Okrągłego Stołu w 1989 r., który
m.in. wśród wielu istotnych ustaleń wprowadził do krajowego porządku prawnego oceny
oddziaływania na środowisko, na realizację czeka jeden z zapisów ustaleń: „…Równocześnie proponuje się przygotowanie pogłębionego stanowiska w sprawie uznania planowania
przestrzennego za ważny instrument ochrony i kształtowania środowiska oraz włączenia go
do MOŚiZN…” (ówczesne: Ministerstwo Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych).
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Aktualne problemy rozwoju gospodarki przestrzennej
na terenach zurbanizowanych w Polsce
Jesienią 2014 r. nie wydaje się celowe subiektywne określanie głównych „aktualnych
problemów rozwoju gospodarki przestrzennej na terenach zurbanizowanych”, ze względu na
liczne diagnozy tego problemu w dokumentach społecznych, eksperckich oraz rządowych,
także ze względu na to, że autor niniejszego tekstu był współautorem czy konsultantem wielu
z nich. Lepszy wydaje się wybór cytatów z tych dokumentów, także w celu wykazania spójności tych diagnoz. Te wybrane dokumenty to:
„Polska Polityka Architektoniczna – Polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury” – opracowanie ekspertów Polskiej Rady Architektury, Stowarzyszenia Architektów RP, Towarzystwa Urbanistów Polskich i in.; maj 2009 r. – I. Edycja;
wrzesień 2011 r. – II. Edycja;
Infos – Biuro Analiz Sejmowych, 11 lutego 2010 r.;
Stanowisko Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej „Rekomendowane
zasady i zakres reformy praw gospodarki przestrzennej, jako elementu zintegrowanego planowania rozwoju kraju” – 26 listopada 2010 r.;
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 13 grudnia 2011 r.;
Rezolucja IV. Kongresu Urbanistyki Polskiej, 21 września 2012 r.;
Plan Działań do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku
2030 (KPZK), 4 czerwca 2013 r.;
Krajowa Polityka Miejska – projekt – wersja I, marzec 2014 r.;
Ustawa o rewitalizacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw – projekt założeń,
wrzesień 2014 r.
Raport „Przestrzeń życia Polaków” – opracowany przez zespół niezależnych ekspertów
z inspiracji Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego – wrzesień 2014 r.
To bardzo obszerny wybór fragmentów tekstów wskazanych publikacji i dokumentów,
przedstawionych w ich oryginalnej formie edytorskiej, którego nie sposób ze względu na
ograniczone miejsce w druku, przedstawić tu w całości. Autorska redakcja wystąpienia
konferencyjnego, zawierająca wszystkie wybrane przez Autora fragmenty dokumentów(w ich
oryginalnej formie edytorskiej), znajduje się na stronie internetowej Uniwersyteckiego Centrum
Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem. Tu pozwolimy sobie
przykładowo przytoczyć fragmenty trzech wybranych z tego zbioru dokumentów najlapidarniej
przedstawiających problemy planowania przestrzennego w Polsce.
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Dokument 1:
Stanowisko Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
(tj. organu doradczego „ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w sprawach planowania i zagospodarowania
przestrzennego”)

„Rekomendowane zasady i zakres reformy praw gospodarki przestrzennej, jako elementu
zintegrowanego planowania rozwoju kraju”
– przyjęte na XV. posiedzeniu Komisji w dniu 26 listopada 2010 roku (fragmenty).
Kryzys gospodarki przestrzennej
Polska gospodarka przestrzenna jest w stanie kryzysu, skutki jej nieracjonalności odczuwane są stale i powszechnie. Niekontrolowana urbanizacja i brak koordynacji przestrzennej
procesów inwestycyjnych utrudnia funkcjonowanie jednostek osadniczych, pogarsza warunki
życia oraz obniża społeczną, kulturową i ekonomiczną wartość przestrzeni. Interes publiczny
nie jest chroniony, nawet jego postrzeganie jest ułomne, ograniczone zwykle do spraw inwestycji infrastrukturalnych. Brak jest zrozumienia, że koordynację procesów inwestycyjnych
mogą zapewnić jedynie plany przestrzenne. Bez nich, często w trakcie realizacji inwestycji,
ujawniają się spory i konflikty. Nie respektujemy dokumentów, prawa i polityki europejskiej,
które zalecają troskę o jakość przestrzeni. Przykładowo: ignorowane są zapisy ratyfikowanej
przez Polskę Europejskiej Konwencji Krajobrazowej oraz „Karty Lipskiej”.
W konsekwencji obserwujemy liczne negatywne zjawiska: niespójne kształtowanie
przestrzeni centrów miejskich, substandard urbanistyczny nowego budownictwa, zwłaszcza
zespołów mieszkaniowych, narastający bezład stref podmiejskich, rozpraszanie zabudowy na
terenach rolniczych i rekreacyjnych, niszczenie wartości krajobrazu kulturowego i naturalnego,
brzydotę znacznej części zabudowy terenów podmiejskich i wiejskich, chaotyczną zabudowę
komercyjną pasów przydrożnych, degradację wizualną przestrzeni publicznych zaśmiecanych
agresywną reklamą. Wszystko to powoduje narastającą degradację narodowego dziedzictwa,
jakim są walory krajobrazu kulturowego i przyrodniczego Polski. Te zjawiska stają się barierą
rozwoju, gdyż ich skutkiem jest coraz gorsze funkcjonowanie aglomeracji miejskich.
Wadliwe prawo – główne źródło kryzysu
O ładzie przestrzennym decyduje wiele czynników. Jednak najważniejszym, wstępnym
warunkiem postępu w sferze gospodarki przestrzennej jest ukształtowanie spójnego prawa, którego treść i jakość oraz respektowanie decydują o ładzie przestrzennym. Treść prawa odzwierciedla politykę państwa i jego władz naczelnych oraz interesy grup społecznych, a z racji na
jego wieloprzedmiotowość i rozległość, obejmuje liczne i różne normy prawne; spójność
prawa regulującego sferę przestrzenną winna być jego istotnym atrybutem. Jakość prawa
to efekt kultury prawnej legislatora oraz efekt oddziaływania grup interesów i grup społecznych, wpływających na jego treść i jakość, niestety nazbyt często ze szkodą dla jego spójności i skuteczności. Zaś respektowanie prawa winno być poza dyskusją.
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Priorytety reformy prawa dla gospodarki przestrzennej
Główne cele reformy systemu zarządzania przestrzenią to uporządkowanie całej sfery
gospodarki przestrzennej, poprzez aktywną realizację przez państwo (rząd i samorządy terytorialne) kompleksowej polityki przestrzennej, w tym kontrolę i koordynację procesów urbanizacyjnych. Reforma winna zagwarantować skuteczną ochronę interesu publicznego oraz interesów podmiotów prywatnych (…), poprzez ich wzajemne wyważanie (…). Przeprowadzenie
koniecznej reformy jest możliwe jedynie poprzez kompleksowe działania rządu i Sejmu, przy
przyjęciu spójnej polityki przestrzennej państwa i zdefiniowanych w niej celów oraz priorytetów, jako płaszczyzny koordynacji nowej legislacji dla sfery przestrzennej:
priorytet pierwszy – ochrona szeroko rozumianego interesu publicznego (…);
priorytet drugi – zbudowanie sprawnego systemu planowania przestrzennego na
wszystkich jego poziomach, jako podstawowego instrumentu polityki przestrzennej
władz publicznych (…);
priorytet trzeci – zapewnienie praworządności w planowaniu i realizowaniu procesów przestrzennego rozwoju, skuteczna ochrona praw obywatela, właściciela i przedsiębiorcy, przejrzystość polityki przestrzennej państwa. (…) Swoistym gwarantem
praworządności i transparentności gospodarowania przestrzenią z poszanowaniem
interesu publicznego winna być szeroka i aktywna partycypacja społeczna, niezbędna
szczególnie przy formułowaniu lokalnych strategii, polityk i prawa miejscowego;
priorytet czwarty – wdrożenie do systemu gospodarowania przestrzenią podstawowych, zróżnicowanych terytorialnie i spójnych z polityką rozwoju, instrumentów
ekonomicznych;
priorytet piąty, jako swoista pochodna wcześniejszych priorytetów – tworzenie
korzystnych warunków dla działalności gospodarczej (…).

Dokument 2:
Rezolucja Lubelska – uchwała IV Kongresu Urbanistyki Polskiej w Lublinie
21 września 2012 r. (fragmenty):
Miasto jest dobrem publicznym, wspólnym dziełem wszystkich użytkowników oraz aktorów sceny miejskiej. Od zarania dziejów istniała potrzeba solidarnego i zgodnego działania
na rzecz miast. (…)
(…) Wyrażamy głębokie przekonanie, że zintegrowane i odpowiedzialne zarządzanie miastem wymaga kompleksowych i racjonalnych zasad rządzenia, adekwatnego prawa, sprawnych instytucji publicznych, uspołecznienia decyzji o mieście, ale także zwiększenia odpowiedzialności za miasto nas wszystkich. (…)
(…) Uczestnicy IV Kongresu Urbanistyki Polskiej:
apelują o zmianę dotychczasowych niezadawalających reguł i praktyki planowania
oraz realizacji struktur miejskich;
deklarują aktywne wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi miast polskich.
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Dalsze lekceważenie problemów przestrzeni, bierność władz publicznych i niepodejmowanie działań racjonalizujących procesy przestrzenne, nieuchronnie pogorszy kondycję naszych
miast i doprowadzi do olbrzymich strat w budżetach publicznych w wyniku wydatków generowanych przez wadliwy system planowania przestrzennego. Zaniechanie działań będzie
dowodem braku społecznej odpowiedzialności i błędem o trudnych do oszacowania skutkach.
Uczestnicy IV. Kongresu Urbanistyki Polskiej, w Lublinie, 21 września 2012 roku.

Dokument 3:
PLAN DZIAŁAŃ służący realizacji Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030
(przyjęty przez Radę Ministrów 4 czerwca 2013 r.; fragmenty)
Plan działań KPZK 2030 wskazuje konkretne działania planistyczne, prawne i instytucjonalne do podjęcia przez Radę Ministrów oraz inne podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego), stanowi operacjonalizację zamierzeń Rządu dotyczących sfery polityki
rozwoju ukierunkowanej terytorialnie. Dzięki temu zostaną stworzone odpowiednie warunki
brzegowe dla zrealizowania wizji zagospodarowania przestrzennego kraju, która wspomaga
efektywność polityki rozwoju.
W efekcie wprowadzone mechanizmy będą oddziaływały na poprawę i kształtowanie
ładu przestrzennego (ograniczanie konfliktów przestrzennych) i przyczynią się do poprawy
sprawności procesów społeczno-gospodarczych oraz do podniesienia jakości życia mieszkańców (…).
Plan działań KPZK 2030 dotyczy trzech podsystemów (analogicznie do kierunków działań Celu 6. KPZK 2030 – Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego, działania 6.1, 6.2,
6.3): koordynacji polityk, uporządkowania regulacji prawnych i podniesienia jakości funkcjonowania instytucji (…).
Wprowadzenie zintegrowanego (spójnego i hierarchicznego) systemu planowania
rozwoju zdolnego do koordynacji działań i polityk podmiotów publicznych (…).
Uporządkowanie regulacji zapewniających sprawność i powszechność działania systemu
planowania przestrzennego (…).
Wzmocnienie instytucjonalne i jakościowe planowania przestrzennego (…).

Podsumowanie
Spójność diagnoz tych trzech i pozostałych cytowanych dokumentów prowadzi do podsumowania: najbardziej lapidarna diagnoza „tytułowych” problemów, dotycząca w szczególności terenów zurbanizowanych, to Cel 6 Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) 2030: „Przywrócić i utrwalić ład przestrzenny”. Jego najprostsza
egzegeza prowadzi do następujących wniosków: jeśli ład przestrzenny należy „przywrócić”,
to oznacza, że niegdyś istniał, był obecny, a teraz go brakuje. Znaczy to, że został zastąpiony

Aktualne problemy rozwoju gospodarki przestrzennej na terenach zurbanizowanych w Polsce

125

przez swoje przeciwieństwo, czyli nieład – chaos przestrzenny, który należy zlikwidować,
zastąpić ładem, co najmniej w takim zakresie jak niegdysiejszy. Do tego ten przywrócony ład
przestrzenny ma mieć charakter trwały. Mamy to osiągnąć w ciągu najbliższych ok. 15 lat
– do 2030 roku!
Dla przypomnienia – między innymi przy pomocy następujących przepisów:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która
określa:
1. zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego
i organy administracji rządowej,
2. zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz
ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy, przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.
Ilekroć w ustawie jest mowa o „ładzie przestrzennym” − należy przez to rozumieć takie
ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.
Ilekroć w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest mowa o „zrównoważonym rozwoju” − należy przez to rozumieć rozwój, o którym mowa w art. 3 pkt. 50
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Czyli jest to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.
Od Redakcji: przedstawiony tekst jest skrótem dokonanym przez nas, za zgodą Autora.
Do skrótu, obejmującego wybór fragmentów tekstów, wskazanych publikacji i dokumentów, zmusza nas ograniczona objętość książki. Pełny tekst – zamieszczony jest na stronie:
www.ucbs.uw.edu.pl.
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Sterowanie rozwojem aglomeracji i planowanie
strategiczne rozwoju miast z punktu widzenia adaptacji
do zmian klimatu
Wstęp
Ostatnie ustalenia badawcze przedstawione w piątym raporcie Międzyrządowego Zespołu
ds. Zmian Klimatu (IPCC 2013) nie pozostawiają wątpliwości co do bezprecedensowego
tempa zmian klimatycznych. Ich skutki widać już obecnie, a obserwowane trendy każą
się spodziewać coraz głębszych konsekwencji w przyszłości. Skumulują się one w dużych
skupiskach miejskich, gdzie w znacznym zagęszczeniu mieszka przeważająca część ludności.
Aglomeracje stanowią wrażliwe na zakłócenia „węzły” kumulacji i przepływu ludzi, towarów,
usług, energii i informacji, a następstwa zmian klimatu dotyczą wszystkich istotnych aspektów
funkcjonowania miast i ich sąsiedztwa. Zmiany klimatyczne na terenach zurbanizowanych
pociągają za sobą skutki ekonomiczne wyrażające się m.in. inną strukturą kosztów budowy
i utrzymania obiektów, większym różnicowaniem cen nieruchomości, a także wzrostem
kosztów wynikających z zapobiegania, zwalczania i likwidacji następstw ekstremalnych
zjawisk przyrodniczych.
Jest zrozumiałe, że zmiany cech środowiska miejskiego w powiązaniu z ich ekonomicznymi
skutkami mają też wymiar społeczny, gdyż wywierają bezpośredni wpływ na jakość życia
mieszkańców. W ocenie zdecydowanej większości Polaków zmiany klimatu są poważnym
problemem (81,7%), a co trzeci respondent sądzi, że inicjatywę w zakresie przeciwdziałania
zmianom klimatu powinni podejmować gospodarze gmin i miast (32,9%) (Gwiazda,
Kolbowska 2009). Wobec wielowymiarowych skutków zmian klimatu narzucającym się
kierunkiem działania jest redukcja emisji gazów cieplarnianych w skali globalnej, a przez
to eliminowanie antropogenicznych przyczyn zmian systemu klimatycznego Ziemi. Trzeba
jednak zauważyć, że nawet natychmiastowe zaprzestanie emisji nie zapobiegnie dalszym
zmianom przez długie dziesięciolecia, co wynika z efektów utrzymywania się w atmosferze
już wyemitowanych gazów. Wymienione uwarunkowania uzasadniają, aby na szczeblu
lokalnym koncentrować się na przystosowaniu do przyrodniczych następstw zmian cech
klimatu.
Celem niniejszego tekstu jest zwrócenie uwagi na znaczenie właściwego kształtowania
przestrzeni miast i aglomeracji jako elementu adaptacji do zmian klimatycznych, a na tym
tle pokazanie strategicznego podejścia do wypracowania kierunków działań w tym zakresie.
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Przyrodnicze przesłanki planistycznych działań adaptacyjnych
W literaturze dotyczącej gospodarki przestrzennej podnosi się znaczenie powierzchni biologicznie czynnej, a zwłaszcza zieleni jako czynnika zmniejszającego efekt miejskiej wyspy
ciepła (Szczepanowska 2001, Greinert 2011). Wskazując, że tereny zieleni są chłodniejsze
i bardziej wilgotne niż obszar zabudowany, trzeba zauważyć, że zróżnicowanie termiczne
zależy od pory roku, typu pogody i charakteru zieleni (Miszuk i inni 2014).
We Wrocławiu struktura przestrzenna temperatury odzwierciedla rozkład charakterystycznych cech użytkowania terenu i wyraźnie nawiązuje do układu urbanistyczno-architektonicznego. Odnotowane obniżenie temperatury w dolinie Odry wynika z przerwy
w ciągłości zabudowy, czyli pośredniej obecności rzeki (Szymanowski 2004). Kolendowicz i inni (2010) zaznaczają natomiast, że efekt miejskiej wyspy ciepła w Poznaniu
ze względu na dużą powierzchnię terenów zieleni oraz wód powierzchniowych nie jest tak silny
jak np. we Wrocławiu czy w Łodzi.
Zmiany klimatu wiążą się również z rosnącą dynamiką atmosfery, czyli spodziewaną
większą częstotliwością intensywnych opadów. Część opadu, która w miastach musi zostać
odebrana przez sieć kanalizacyjną jest tym większa, im mniejszy jest udział powierzchni
biologicznie czynnej w strukturze przestrzennej. Ilustruje to rysunek 1 (na wkładce kolorowej,
s. 262), który schematycznie pokazuje różnice w rozprowadzeniu wody opadowej przy pełnym
uszczelnieniu terenu oraz dla powierzchni biologicznie czynnej.

Dokumenty strategiczne
Piąty Raport IPCC za podstawowe uwarunkowanie możliwości adaptacyjnych uznaje
wzrost poziomu zamożności miast i ich mieszkańców, pozwalający na realizowanie przedsięwzięć technicznych służących podnoszeniu odporności miast na skutki postępujących
zmian klimatu.
Sposób przystosowania budynków i struktury przestrzennej terenów zurbanizowanych
do zmian klimatu zależy od położenia geograficznego i warunków ekonomicznych. Szczególny
zestaw działań adaptacyjnych dotyczy gospodarki wodnej w miastach zamożniejszej części
świata. Konieczne jest zapewnienie choćby minimalnej sprawności zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania wód opadowych w sytuacjach nadzwyczajnych. Wskazuje się na konieczność
zapewnienia podaży wody i redukcji popytu w okresach niedoboru. Wśród rekomendowanych
instrumentów wymienia się podwyżki ceny wody, edukowanie społeczeństwa w zakresie
oszczędzania wody, restrykcje w dostępności wody, gromadzenie i wykorzystywanie wody
opadowej, powtórne użytkowanie tzw. szarej wody oraz rozwiązania techniczne zmniejszające
ilość zużywanej wody.
Bardzo istotnym aspektem adaptacji jest zapewnienie odprowadzenia wód z gęsto zabudowanych centrów miast po skrajnie intensywnych opadach atmosferycznych lub w wyniku
podniesienia poziomu morza wskutek sztormowych wiatrów. Powiązania zmian klimatu
z energetyką wymagają zwrócenia większej uwagi na zapewnienie dostarczania energii.
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Sieci energetyczne tworzą niezwykle silnie scentralizowane systemy, przez co są one
w proporcjonalnie dużym stopniu narażone na zakłócenia. Zwiększenia odporności systemu
dostarczania energii upatruje się w samozaopatrzeniu oraz w energetyce rozproszonej, opartej na lokalnych zasobach odnawialnych. Planowane działania adaptacyjne dotyczące systemów sieci drogowej i telekomunikacyjnej powinny objąć: planowanie ich przebiegu tak, aby
jak najmniej były narażone na przerwanie funkcjonowania wskutek działania czynników przyrodniczych np. silnych wiatrów, dobór materiałów zapewniających odpowiednią trwałość
infrastruktury, a także przygotowanie alternatywnych dróg transportowych w warunkach
nadzwyczajnych.
W konkluzji rekomenduje się, aby w działaniach adaptacyjnych dla obszarów
zurbanizowanych łączyć rozwiązania techniczne z ochroną i kształtowaniem ekosystemów.
Rola ekosystemów w miastach polega nie tylko na wzmacnianiu odporności na ekstrema
klimatyczne, gdyż równocześnie są one źródłem innych korzyści, jak oczyszczanie wód,
przejmowanie wód opadowych i zmniejszanie niebezpieczeństwa powodzi, obniżanie
temperatury i oczyszczanie powietrza oraz ochrona przed erozją.
Jest zrozumiałe, że działania rekomendowane w skali globalnej sformułowane są bardzo
ogólnie i w poszczególnych krajach powinny uwzględniać specyfikę położenia geograficznego oraz uwarunkowania gospodarcze i społeczne.
Bardziej ukierunkowana strategia adaptacji do zmian klimatu została opracowana
na poziomie UE (Komisja Europejska 2013). Jej cele obejmują wspieranie i stymulowanie
działań adaptacyjnych państw członkowskich UE, uzupełnienie luk w wiedzy dla lepszego
podejmowania świadomych decyzji przystosowawczych, w tym służących uodpornieniu
najważniejszych sektorów gospodarki i polityki podatnych na skutki zmiany klimatu.
Można przyjąć, że w odpowiedzi na zachętę Unii Europejskiej został opracowany
krajowy dokument strategiczny (Ministerstwo Środowiska 2013) poświęcony adaptacji
do zmian klimatu. Wymienia się w nim sześć celów, w ramach których wyodrębniono
16 kierunków działań związanych z polityką i gospodarką przestrzenną ujmowaną z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego oraz zapewnienia dobrego stanu środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Wśród priorytetów wskazuje się na opracowanie zasad zagospodarowania terenów
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i obszarów chronionych, w tym tarasów
zalewowych i terenów nadbrzeżnych. Podkreśla się konieczność uwzględnienia w planach
zagospodarowania większych obszarów zieleni i powierzchni wodnych oraz korytarzy
wentylacyjnych w miastach. Plany adaptacji powinny obejmować również zarządzanie
wodami opadowymi ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia zdolności retencyjnych
w miastach poprzez przywracanie zdegradowanym terenom zieleni i zbiornikom wodnym
ich pierwotnych funkcji oraz zastępowanie powierzchni uszczelnionych gruntami
przepuszczalnymi.
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Rola planowania miejscowego i projektowania urbanistycznego
do adaptacji na rzecz zmian klimatycznych
Potrzeba adaptacji do zmian klimatu w miastach wynika zarówno z postępującej utraty
zielonej infrastruktury jak i niewystarczającego zaplecza infrastruktury technicznej. Jako
jeden z głównych celów kształtowania struktury przestrzennej aglomeracji trzeba uznać
ochronę przed zainwestowaniem „zielonej infrastruktury” obejmującej lasy, roślinność
dolin rzecznych, parki, inne powierzchnie biologicznie czynne o przebiegu ponadgminnym.
Niewątpliwie szersze możliwości kształtowania przyszłego zagospodarowania są na terenach
niezabudowanych (Mrowiec 2014), dla których łatwiej jest uwzględnić lokalne stosunki
gruntowo-wodne i możliwość pojawienia się procesów osuwiskowych przy rozważaniu
możliwości przeznaczenia terenów pod zabudowę.
Można stwierdzić, że działania zmierzające do adaptacji do zmian klimatu poprzez kształtowanie „zielonej infrastruktury” na obszarach zurbanizowanych są w dużej mierze zbieżne
z celami ochrony przyrody i dóbr materialnych, co umacnia argumentację za rezygnacją
z ich zabudowy. Tereny dolinne i rynny polodowcowe odznaczają się często wysokimi walorami przyrodniczymi. Chmielewski (2013) wskazuje, że zdecydowana większość najcenniejszych zbiorowisk roślinnych oraz stanowisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt jest zlokalizowana w dolinach rzecznych i obniżeniach jeziorno-torfowiskowych, które są niekorzystne
dla zabudowy ze względu na płytkie zaleganie wód gruntowych i narażenie na podtopienia. Ochrona zielonej infrastruktury przed zabudową jest tym bardziej racjonalna, że w aglomeracjach występuje wyraźny nadmiar terenów przeznaczonych pod zabudowę w stosunku
do możliwości ich rozwoju demograficznego oraz możliwości finansowych i inwestycyjnych
samorządów (Kaczmarek, Mikuła 2014).
Na terenach już zainwestowanych działania adaptacyjne wymagają dodatkowych rozwiązań szczegółowych. Powinny one objąć przebudowę istniejącej infrastruktury związanej
z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych oraz działania mające na celu kształtowanie struktury terenów zieleni odpornej na ekstremalne zjawiska pogodowe, a zastosowanie
może mieć również tworzenie „zielonych” dachów i fasad.
Zagospodarowanie wód opadowych ukierunkowane na ograniczenie obciążenia infrastruktury technicznej i cieków będących odbiornikami tych wód oraz zwiększenie retencji może
obejmować stosowanie przepuszczalnych lub półprzepuszczalnych nawierzchni utwardzonych, stosowanie zielonych dachów, niecek filtracyjnych, studni chłonnych, skrzynek
rozsączających, zbiorników sedymentacyjno-filtracyjnych, oczek wodnych, stawów mokrych
i suchych. Dodatkowym elementem jest też stosowanie rozwiązań technicznych na ciekach
i kanałach mających na celu opóźnienie spływu wody (Mrozik i Przybyła 2013). Wspieranie
i rozwój alternatywnych do kanalizacji deszczowej sposobów zagospodarowywania wody
deszczowej utrudniają obecnie obowiązujące przepisy. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wyraźnie określa, iż odprowadzanie wód opadowych
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na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych jest
dopuszczone jedynie w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji
deszczowej lub ogólnospławnej.
Zielona infrastruktura pełniąc istotną rolę w ograniczaniu skutków zmian klimatu nie
powinna sama stanowić zagrożenia, gdy występują ekstremalne warunki, np. huraganowe
wiatry. Musi być ona właściwie ukształtowana, zwłaszcza w sąsiedztwie budynków i ważnych ciągów komunikacyjnych. Na etapie planowania i projektowania nasadzeń należy
uwzględniać potencjalne wady struktury, zaburzenia budowy i cech sprzyjających osłabieniu
statyki drzewa. Pozwala to ograniczyć ryzyko złamania się drzewa, skutkującego wypadkiem
(Rosłon-Szeryńska 2013).
Całość wskazanych działań zmierza do wzmocnienia odporności miasta na konsekwencje
zmian klimatycznych i łagodzenia ich oddziaływania na zdrowie ludzi, dobra materialne i funkcjonowanie miasta. Nakłady na realizację tych działań należy postrzegać jako inwestycje ograniczające straty finansowe związane z konsekwencjami braku podjęcia niezbędnych działań.

Pozycja adaptacji do zmian klimatu w sterowaniu rozwojem
Jak wykazują treści dokumentów strategicznych, adaptacja do zmian klimatu jest zagadnieniem wieloaspektowym łączącym wymiar społeczny, ekonomiczny, przyrodniczy i przestrzenny, a wszystkie te odniesienia muszą być uwzględnione w dokumentach planistycznych. Skala tego problemu wykracza poza granice administracyjne, co stwarza konieczność
współpracy między samorządami, m. in. w zakresie planowania zielonej infrastruktury i sieci
technicznych odpornych na prognozowane zmiany. Zapewnienie poprawności ustaleń planistycznych i harmonijnego ich wdrażania wymaga odstąpienia od tradycyjnego podejścia
władczego, polegającego na arbitralnym rozstrzyganiu zarówno o celach jak i sposobach ich
osiągania. Różne grupy interesu wykorzystują środowisko przyrodnicze dla własnych celów,
dlatego też planowanie przestrzenne musi uwzględniać szerokie spektrum interesów (Markowski 1999). Współczesnym standardem jest planowanie uczestniczące (ang. governance).
W podejściu tym istotne są interakcje między podmiotami publicznymi i prywatnymi, wiążąca
koordynacja działań na podstawie negocjacji i wzajemnej równowagi interesów, jak również
znaczenie zrozumienia wspólnych problemów i celów działania oraz różne formy partycypacji
(Wiktorska-Święcka 2014). Wyjściowym warunkiem jest poprawna identyfikacja interesariuszy, czyli grup interesów, które mają swoje partykularne cele, jednak powinny je realizować
w sposób możliwie harmonijny z interesem ogólnospołecznym wyrażonym w planie adaptacji.
Wśród interesariuszy kluczową rolę odgrywają władający nieruchomościami, którzy jednak nie są grupą jednorodną. Właściciele nieruchomości w sąsiedztwie elementów zielonej
infrastruktury zainteresowani są jej utrzymaniem ze względów estetycznych i rekreacyjnych,
a także z powodu niedogodności wynikających z możliwego zainwestowania sąsiedztwa
(np. poprzez zwiększony ruch pojazdów i hałas). Z kolei władający elementami zielonej
i niebieskiej infrastruktury oraz inwestorzy często sprzyjają jej zainwestowaniu, gdyż są zainteresowani jak najwyższą kapitalizacją posiadanych gruntów lub ich korzystną sprzedażą.
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Z kolei społeczności lokalne chcą zachowania zielonej infrastruktury i jej dostępności, jako
istotnych wyznaczników jakości życia. Można jeszcze uwzględnić interesariuszy zewnętrznych, którzy argumentują za określonym wariantem planistycznym.
Wobec różnokierunkowych dążeń zainteresowanych stron najważniejszą rolą władzy
lokalnej wspieranej przez ekspertów powinno być kreowanie i wyznaczenie ram dla realizacji celów wspólnych, które muszą zawierać rozwiązania dające największą sumę korzyści
lub najmniejszą sumę strat dla interesariuszy. Takie podejście respektuje różnice interesów
i prowadzi do minimalizacji konfliktów przy realizacji celów wspólnych, przez co przyczynia
się do budowania kapitału społecznego. Warunkiem konstruktywnego udziału różnych grup
jest odpowiedni poziom świadomości społecznej obejmującej zarówno widziany w dłuższej
perspektywie interes własny, jak i uwarunkowania ogólnospołeczne. Wymaga to dostarczenia niezbędnej wiedzy w zrozumiałej formie oraz kształtowaniu umiejętności i motywacji
do poszukiwania równowagi między interesem indywidualnym i ogólnym.
W tym miejscu należy podkreślić, że adaptacja do zmian klimatu nie może być postrzegana autonomicznie wobec innych aspektów interesu ogólnego, a rozstrzygnięcia o utrzymaniu bądź powiększaniu powierzchni biologicznie czynnej muszą brać pod uwagę również
przeciwstawne przesłanki związane z kształtowaniem racjonalnej struktury przestrzennej miasta zwartego. Zagęszczenie zabudowy pozwala zwiększyć dostępność transportu publicznego
i ograniczyć użytkowanie samochodów osobowych, co przyczynia się do redukcji emisji
i uciążliwości ruchu pojazdów, a także do obniżenia kosztów budowy i eksploatacji
infrastruktury.

Podsumowanie i wnioski
Wobec intensywnego, często tylko pozornie sterowanego rozwoju, można zauważyć niedostateczną wagę przykładaną do planowania strategicznego, które powinno harmonizować
wszystkie aspekty zrównoważonego rozwoju. W świetle istniejących ustaleń badawczych,
a także powszechnego doświadczenia ostatnich lat, zmiany klimatyczne są faktem, a ich tempo
rośnie. Dostępne analizy wskazują, że konsekwencje zmian klimatu obejmują sferę przyrodniczą, ekonomiczną i społeczną, co będzie oddziaływać na strukturę przestrzenną miast.
Taki szeroki zakres tych oddziaływań powoduje konieczność uwzględnienia działań przystosowawczych w planowaniu strategicznym miast i aglomeracji.
Adaptacja struktury przestrzennej terenów zurbanizowanych w sposób szczególny
powinna uwzględniać rolę zielonej infrastruktury przyczyniającej się do zmniejszenia skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych. W skali aglomeracji konieczne jest też planowanie
zwartej struktury przestrzennej, ułatwiającej realizację i utrzymanie infrastruktury niezbędnej
dla funkcjonowania całego jej obszaru.
Wyzwaniem dla strategów i planistów jest wyważenie między różnymi, czasem sprzecznymi, celami ogólnospołecznymi, także partykularnymi, pośród których kształtowanie odporności struktur zurbanizowanych na skutki zmian klimatycznych jest ciągle niedostatecznie
uwzględnione.
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Metabolizm miasta
Tradycyjnie terminem „metabolizm” określa się całokształt procesów przemian materii
i energii zachodzących w żywych komórkach, co stanowi podstawę wszelkich zjawisk biologicznych. Metabolizm pozwala komórkom na wzrost i rozmnażanie, zarządzanie swoją
strukturą wewnętrzną oraz odpowiadanie na bodźce zewnętrzne. Analogie do procesów, jakie
zachodzą w komórkach, dostrzec można także w innych sferach, między innymi „życia” organizmów innego typu, np. społecznych. W badaniach procesów, jakie zachodzą w funkcjonowaniu „organizmów miejskich” przydatny może okazać się model „metabolizmu miejskiego”
(ang. „urban metabolism”). Model ten ułatwia opis i analizę przepływu materiałów i energii
w systemie osadniczym. Jest swoistą metaforą dla interakcji zachodzących pomiędzy działalnością ludzką a przyrodą. Pomimo iż próby użycia tego modelu datują się na połowę lat 60.
ubiegłego wieku1, to wydaje się, iż nie wykrystalizowała się jeszcze ostateczna jego definicja. Można powiedzieć, że metabolizm miasta to końcowy bilans (suma) procesów technologicznych i społeczno-ekonomicznych przebiegających w mieście, których rezultatem jest
jego fizyczny rozrost oraz wyprodukowana energia i wyeliminowane odpady2.
Model metabolizmu miejskiego pomaga analizować wpływ wywierany ze strony
społeczeństw, szczególnie w obszarach miejskich na środowisko naturalne. Na jego skalę
i intensywność wpływają zmiany demograficzne, konkurencja gospodarcza oraz innowacje
technologiczne. Dynamika rozwoju miejskiego w aspekcie powyższych czynników była
przedmiotem badań już w przeszłości, natomiast ich korelacja z fizycznym wpływem na
środowisko naturalne wymaga wciąż pogłębionych analiz. Podjął się tego m.in. realizowany
w latach 2009-2011 w ramach 7-go Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego
UE, projekt SUME – „Zrównoważony metabolizm miejski dla Europy” (ang.: ‘Sustainable
Urban Metabolism for Europe’). W jego ramach realizowane były między innymi zadania
badawcze dotyczące Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego. Analizy miały posłużyć
do opracowania strategii rozwoju obszarów miejskich, bardziej przyjaznych środowisku
naturalnemu. Mogłyby też znaleźć praktyczne zastosowanie w działaniach planistycznych
dotyczących obszarów miejskich3.
Wraz z rosnącą świadomością znaczenia zmian klimatycznych i degradacji atmosfery, użycie modelu metabolizmu miasta staje się coraz częstsze. Bywa wręcz kluczowe, jeśli chodzi
1
2
3

Prace A. Wolmana w USA. Wolman, A., 1965. The metabolism of cities. Scientific American 213 (3):179-190.
Kennedy, C.A., J. Cuddihy, and J. Engel Yan, 2007, maj. The changing metabolism of cities. Journal of Industrial Ecology. Cytat za: Kennedy C., 2007. Urban metabolism. http://www.eoearth.org/view/article/156804.
Jednym z partnerów projektu była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
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o określanie i utrzymanie odpowiedniego poziomu zrównoważenia rozwoju miast na całym
świecie. Model ten daje bowiem pewien uniwersalny i holistyczny punkt widzenia na wszystkie faktyczne przejawy aktywności miejskich. Analizy prowadzone w jego ramach pozwalają
na kwantyfikację (ilościowe zmierzenie) całkowitego przepływu energii, wody, materiałów
i odpadów w mieście oraz pomiędzy miastem a jego otoczeniem, w obu kierunkach. Tworzy
to kompleksową informację o stanie miasta w kategoriach zrównoważonego rozwoju: sprawności energetycznej, obiegu surowców i materiałów, gospodarki odpadami oraz efektywności infrastruktury.
Zastosowanie pojęcia metabolizmu pozwala mówić o występujących problemach w sposób
bardziej zrozumiały, bliski szerszej publiczności. Sprzyja to rozwijaniu dyskusji publicznej na
tematy ważne społecznie. Oszczędność, czy też racjonalizacja zużycia energii jest bowiem bardziej paląca w odczuciu społecznym niż np. argument ładu przestrzennego, podnoszony przez
przepisy dotyczące planowania przestrzennego. Takie nowe postawienie problemu pozwala
dotrzeć z argumentami przestrzennymi do szerszej publiczności, a tym samym uzyskać możliwość znaczącej poprawy metabolizmu miasta (efektywności zużycia jego zasobów) poprzez
odpowiednie polityki rozwoju i planowanie. Pozwala też zbadać, które aspekty metabolizmu
miasta pozostają pod wpływem form zagospodarowania przestrzeni i które współzależności
muszą być przede wszystkim brane pod uwagę w polityce rozwoju i związanych z nią decyzjach przestrzennych. Model metabolizmu miasta może wesprzeć wyznaczanie strategicznych celów rozwoju oraz dostarczyć rzetelne i zobiektywizowane instrumenty diagnostyczne
do zarządzania zmianami przestrzennymi i analizowania różnych wariantów rozwoju, pod
kątem poprawy metabolizmu miasta.
Model metabolizmu miejskiego, pozwala postrzegać wiele problemów rozwojowych
w kategoriach zużycia energii. Miasto jest konsumentem energii, przede wszystkim zaspokajając trzy główne typy potrzeb:
Potrzeby życiowe mieszkańców – tu wzrost standardów życia powoduje zasadniczo
wzrost zużycia energii; z tego typu wzrostem zapotrzebowania energetycznego próbujemy
walczyć, propagując odpowiednie sposoby zaspokajania nowych potrzeb, oraz rozwiązania
technologiczne dla kontrolowania konsumpcji energii;
Potrzeby produkcyjno-gospodarcze – postęp technologiczny sprawia, że zużycie jednostkowe energii w produkcie spada, a technologie zbyt energochłonne stają się nieopłacalne;
ale z drugiej strony rosnąca produkcja wymusza większe zużycie energii, z czym godzimy
się, gdyż wzrost ten przynosi nam wymierne korzyści;
Koszty funkcjonowania organizmu miejskiego – zależące w głównej mierze od struktury
funkcjonalno-przestrzennej miasta; niezależnie od tego, co miasto produkuje, jakich usług
dostarcza, to jego struktura pochłania energię, którą można określić obrazowo „energią
biegu jałowego”, czyli taka, która do niczego praktycznego właściwie nie służy.
Ta trzecia grupa jest największym polem konsumpcji energii i zużycia materiałów przez
miasta. Np. materiałochłonność budowy i eksploatacji dróg jest nieporównywalnie wyższa
niż zużycie energii i materiałów w procesach technologicznych stosowanych w przemyśle.
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To samo dotyczy zużycia energii na cele komunikacyjne, właściwie niesłużące zaspokajaniu żadnych realnych potrzeb – np. poszukiwanie miejsca parkingowego – ponad 30% samochodów w centrum miasta średniej wielkości jest w ruchu wyłącznie w tym celu. Przy użyciu języka i kryteriów efektywności energetycznej, zagadnienia powyższe mogłyby stać się
bardziej zrozumiałe, a także więc ich rozwiązywanie jako problemu gospodarki przestrzennej bardziej społecznie oczekiwane.
Pojęcie metabolizmu miasta wydaje się dość atrakcyjne, gdyż pokazuje, że lokalizacje funkcji i jakość powiązań przestrzennych ma wpływ na zużycie energii. Dopóki argumentujemy to
kryteriami estetycznymi, a ład przestrzenny z tym się większości kojarzy, jest to mniej przekonujące niż wskazanie nieracjonalności zużycia energii i związanych z tym zbędnych kosztów. Metabolizm jest pojęciem modnym w dzisiejszej kulturze – wszyscy wiedzą, że prawidłowy metabolizm jest warunkiem zdrowia. Wiedzą też, że to, co jest zewnętrznym objawem
złego metabolizmu jest tylko częścią choroby. Zły metabolizm tkwi głęboko we wszystkich
strukturach organizmu. Nasze miasta obrastają „tkanką tłuszczową” – stawiając w ten sposób
problem, powodujemy, że wadliwy metabolizm miast może być łatwiej dostrzeżony i potępiony. Kryteria metabolizmu miejskiego mogą więc służyć optymalizacji struktury funkcjonalno-przestrzennej, jako wdrażanie „odpowiedniej diety”.
W teorii metabolizmu miast istotne jest rozróżnienie pomiędzy metabolizmem cyklicznym
a liniowym – im bardziej przekształcenia materii i energii wpisują się w zamknięty cykl
(recykling), tym poziom zrównoważenia rozwoju jest wyższy. Porównania pomiędzy miastami
pozwoliły określić, jak różne czynniki, na przykład forma przestrzenna, gospodarka wodna,
efektywność cieplna, systemy komunikacji, technologie budowlane oraz sposoby realizacji
usług publicznych wpływają na metabolizm miasta. Dzięki temu opracowano innowacyjne
metody śledzenia poziomu „zrównoważenia” rozwoju poszczególnych miast, bardziej
zrozumiałe w sferze politycznej, a więc posiadające zwiększoną „moc” skutecznego
piętnowania rozwiązań i praktyk niewłaściwych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju.
Analogia do podstawowego rozumienia metabolizmu w naukach przyrodniczych pozwala
w rozwiązywaniu dość skomplikowanych zagadnień posługując się jasnym przesłaniem,
że miasta „przetwarzają” surowce, paliwa i wodę w elementy zagospodarowania przestrzeni,
biomasę i odpady.
Model metabolizmu ma w studiach nad rozwojem miast duży walor praktyczny. Parametry, którymi posługuje się model pozwalają poznać wielkości eksploatacji zasobów i generowanych odpadów, jako miary poziomu zrównoważenia rozwoju. Dalszą korzyścią jest
w związku z tym określenie efektywności wykorzystania tych zasobów i stopnia ich recyrkulacji (recyklingu), co może pomóc w identyfikacji możliwości poprawy tych wskaźników.
W procesie poszukiwania możliwości zbiorczego i wszechstronnego rejestrowania zgromadzonych w miastach zasobów oraz faktycznych przepływów materiałów i energii model
metabolizmu miejskiego pozwala wskazać najbardziej krytyczne procesy w tym względzie
i miejsca ich występowania. To może pomóc w określeniu, które z zasobów są bliskie wyczerpania, a gdzie miasto posiada jeszcze rezerwy, które można wykorzystać w procesie jego rozwoju.

138

Maciej Borsa

Kilka czynników wpływa na metabolizm miast, a szczególną rolę odgrywa tu forma
przestrzenna. Gęstość i morfologia urbanizacji oraz stosowana technologia transportu wpływają
zarówno na przepływ materiałów jak i energii. „Rozlane”, o niskiej gęstości zabudowy
miasta charakteryzują się większym zużyciem energii per capita niż miasta zwarte. Klimat
też ma istotny wpływ na metabolizm – miasta w klimacie kontynentalnym zużywają więcej
energii na ogrzewanie i klimatyzację niż miasta strefy umiarkowanej. Stąd dobór właściwej
technologii budowlanej, zakres, sposób i gatunki pokrycia terenu roślinnością, polityka
cenowa w energetyce, czy obowiązujące przepisy budowlane mogą znacząco wpływać na
zużycie energii. Podobnie rozwój technologii odnawialnych, recyklingu, polityk kształtujących
świadomość i zachowania społeczne, w tym nakierowujących popyt, mogą wpływać
na gospodarowanie wodą, rodzaj używanych produktów, w tym żywnościowych a także
poziom odpadów. Wiek i stan techniczny zagospodarowania, w tym szczególnie infrastruktury,
a także technologie używane w produkcji przemysłowej prowadzonej na obszarze miasta także
wpływają na jego metabolizm.
Główny problem współczesnego osadnictwa wiąże się z suburbanizacją, czyli rozlewaniem się osadnictwa. Główne cechy tego zjawiska to:
Przyrost terenów zurbanizowanych – głównie poza obszarem węzłowym lub wręcz
poza miastem; przyrost ten jest szybszy niż proporcje przyrostu ludności czy rozwoju
infrastruktury. Wprawdzie podwyższa się standard, ale więcej zużywa się terenów niż
przybywa dróg i mieszkańców;
Zwiększanie udziału obszarów o niskiej gęstości zabudowy i zaludnienia – coraz niższa
staje się racjonalność usług publicznych, droższy dostęp do infrastruktury, komunikacji,
edukacji – nie tylko od strony energetycznej, a w ogóle przepływu środków. Paradoksem
jest akceptowany okres zwrotu nakładów na infrastrukturę komunalną na poziomie 50-300
lat, wobec kryzysu finansów; z różnych przyczyn gminy podejmują działania, które mogą
zostać pokryte z odpowiednich wpływów często w perspektywie dłuższej niż tysiąc lat (!!!);
Wzrost powierzchni zabudowanej na mieszkańca – w dzielnicach mieszkaniowych i ogółem w mieście, wyższy niż wynika to ze wzrostu standardów powierzchni; standardy rosną
dość szybko, czego często nie doceniamy, ale przyrost powierzchni zabudowanej jest jeszcze większy – buduje się bowiem ekstensywnie; jedną z przyczyn jest tu nadmiarowość
instrumentów planistycznych, w Polsce szczególnie widoczna w studiach uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Objawami suburbanizacji jest niska gęstość zabudowy, brak ciągłości użytkowania terenu,
nierównomierne rozmieszczenie zabudowy i miejsc pracy, w tym nadmierna lokalna koncentracja użytkowania. Suburbanizacja prowadzi do transportochłonnej organizacji przestrzeni,
wynikającej z nadmiernego oddalenia miejsc zamieszkania i pracy od dostarczanych przez
miasto usług. Objawia się ona także małym stopniem zróżnicowania sposobów użytkowania terenu na jednostkę powierzchni oraz dużymi odległościami pomiędzy różnymi formami
użytkowania ziemi. Tworzy się w związku z tym dodatkowy policentryczny układ centrów
lokalnych wokół miasta.
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Skutki suburbanizacji to rozproszenie zabudowy mieszkaniowej, obniżenie standardu
usług, szczególnie sfery publicznej, utrata przestrzeni otwartych i straty przyrodnicze.
Paradoksalnie, bo wbrew pierwotnym przyczynom, suburbanizacja skutkuje też obniżeniem
jakości środowiska zamieszkania – jego wartości krajobrazowych, kulturowych, rekreacyjnych.
Powoduje podwyższone wydatki publiczne na infrastrukturę, usługi publiczne i transport oraz
wzrost materiałochłonności i energochłonności funkcjonowania miasta oraz trwałą utratę
gruntów.
Suburbanizacja jest więc jak otyłość – miasta, konsumując za dużo energii, nie są
w pełni sprawne. Kryterium metabolizmu miejskiego pozwala na wdrożenie swoistej „diety”:
optymalizację przepływu oraz transformacji materii i energii w funkcjonowaniu miasta.
Prowadzi to do zmniejszenia jej jednostkowego i całkowitego zużycia, poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia ilości „odpadów”. Zadaniem analiz w modelu metabolizmu miasta jest więc poznanie praktycznych zależności form zagospodarowania obszarów miejskich i zużycia zasobów – gruntów, materii, energii, z uwzględnieniem wpływów
przemian cywilizacyjnych: demograficznych, konkurencji gospodarczej oraz innowacji
technologicznych.
Badania prowadzone na całym świecie wskazują, że wolumen metabolizmu miast
wzrasta. Ma to miejsce nie tylko w metropoliach globalnych, odnotowujących gwałtowny
przyrost liczby mieszkańców, ale także w miastach europejskich, które nie rosną już tak
szybko lub wręcz charakteryzują się stagnacją zaludnienia. Wprawdzie często udaje się
tam zmniejszać zużycie energii, emisję pyłów i niektórych gazów, czy redukować wielkość
odpadów komunalnych, ale na przykład już odpady przemysłowe i logistyczne na ogół
nadal wzrastają. Eksploatuje się więcej zasobów przyrodniczych, zajmuje nowe tereny,
wzrasta obciążenie transportu pasażerskiego i towarowego, a także wytwarza się więcej
zanieczyszczeń.
Dla sformułowania wytycznych do strategii rozwoju przestrzennego podjęto w ramach projektu SUME różnorodne działania. Przede wszystkim opracowano scenariusze potencjalnych
kierunków rozwoju obszarów miejskich na zróżnicowanych przykładach, w tym dla aglomeracji warszawskiej. Dla przyjętej w ich wyniku typologii dokonano analizy wpływu różnych
form zagospodarowania obszarów miejskich na zużycie zasobów oraz sporządzono strategie
postępowania i wytyczne dla polityk rozwoju. Zadaniem projektu było też pobudzanie debaty
publicznej, w tym na forum rządowym i samorządowym, dotyczącej koncepcji metabolizmu
miejskiego i wyzwań z nim związanych.
Określono główne czynniki wpływające na metabolizm miast to układ przestrzenny, zróżnicowanie funkcjonale i typologia zabudowy. Wszystkie one mają wpływ na zużycie gruntów, energii i materiałów. Wzajemne zależności ukazuje załączona tabela4:

4
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Zużycie materiału

Zużycie energii

Zużycie gruntów
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Układ przestrzenny

Zróżnicowanie funkcjonalne

Typologia zabudowy

Zużycie gruntów jest
funkcją intensywności
zabudowy; fragmentacja
obszarów źle wpływa na
środowisko

Zużycie gruntów nie zależy
w istotnym stopniu od układu
funkcjonalnego – zamieszkania
i pracy

Zużycie gruntów zależy
przede wszystkim
od typu zabudowy:
najwięcej terenów
zużywa ekstensywna
zabudowa mieszkaniowa

Zużycie energii zależy od
intensywności zabudowy
i stopnia fragmentacji
obszarów zabudowy –
zwiększa ona istotnie
odległości transportowe

Zużycie energii zależy
od sprawności transportu
publicznego, koncentracji miejsc
pracy oraz wysokiej gęstości
zabudowy; rozproszenie wydłuża
odległości; przemieszanie funkcji
sprzyja użyciu rowerów
i dojściom pieszym

Zużycie energii dla
potrzeb grzewczych
zależy od intensywności
zabudowy oraz
rodzaju, wieku i stanu
technicznego budynków

Jest większe przy niskiej
intensywności i wysokiej
fragmentacji – ze względu
na potrzeby infrastruktury

Nie zależy od zróżnicowania
funkcjonalnego

Zależy od typu zabudowy
– niska może być mniej
materiałochłonna, ale
rozległa infrastruktura
pochłania te
oszczędności; wiek
budynku ma wpływ
na zużycie i recykling
materiałów

Z analiz tych wynikają praktyczne wnioski dla polityki przestrzennej. W odniesieniu
do układu przestrzennego sprowadzają się one do postulatu zwartości i zwiększenia gęstości
zabudowy, bez utraty jakości środowiska zamieszkania. W naszych warunkach należałoby
zatem unikać fragmentacji obszaru, do czego prowadzi m.in. nadmiarowość praktykowana
w planowaniu przestrzennym. Zróżnicowanie funkcjonalne powinno prowadzić do
podwyższonej gęstości zabudowy przy osiach transportu publicznego oraz do przemieszania
funkcjonalnego – policentrycznej lokalizacji funkcji usługowych i pomocniczych.
Co do typologii zabudowy, to konieczne jest zwiększanie jej sprawności energetycznej.
Model metabolizmu miasta pozwala przede wszystkim stwierdzić, że efektywność
energetyczna osadnictwa zależy w istotnym stopniu od sprawności funkcjonowania organizmu
miejskiego oraz od jego struktury funkcjonalno-przestrzennej. Miasto może oszczędniej
gospodarować zasobami: gruntami, materiałami i energią poprzez bardziej innowacyjną
politykę rozwoju przestrzennego, a szerokie możliwości w tym zakresie daje optymalizacja
form zagospodarowania przestrzeni miejskich. Sprzyjać jej może większa świadomość
mieszkańców i władz w zakresie podstawowych kwestii metabolizmu miast – zasad i skali
przepływów materii i energii.

Piotr Lorens
Politechnika Gdańska, Wydział Architektury

Współczesne przemiany struktury miast
i obszarów metropolitalnych
Wprowadzenie
Zagadnienie kształtowania przestrzeni miast i obszarów metropolitalnych w sposób spójny
i kompleksowy jest jednym z ważniejszych problemów współczesnej urbanistyki. Kwestii
tej poświęcone jest wiele opracowań zarówno o charakterze teoretycznym jak i odnoszących się do praktyki projektowej. Dotyczy to zarówno literatury zagranicznej jak i polskiej.
Niemniej jednak, o ile poszczególne problemy i zagadnienia są w Polsce szeroko omawiane
przez poszczególnych autorów (w tym m.in. przez J. Kołodziejskiego, T. Markowskiego,
A. Baranowskiego, T. Borysa, W. Pęskiego, a ostatnio także przez A. Zimnicką i M. Stangela),
to ciągle odczuwalnym brakiem jest nieobecność studiów ukazujących zagadnienie zarówno
od strony teoretycznej jak i praktycznej w warunkach polskich. Równocześnie, mimo iż w gronie badaczy i praktyków zajmujących się urbanistyką dyskutowane są szeroko kwestie nowego
paradygmatu rozwoju przestrzennego, to niewiele z tych prac odnosi się do wszystkich aspektów tego zagadnienia – a więc zarówno zasad kształtowania przestrzeni, sposobów podejmowania decyzji co do kierunków przekształceń przestrzeni jak i do kwestii związanych z realizacją zaplanowanych działań. Rzadko spotyka się także prace obejmujące zarówno zagadnienia teoretyczne jak i związane z omówieniem konkretnych studiów przypadku.
Celem niniejszego artykułu jest więc wypełnienie – przynajmniej w pewnym stopniu – tej
luki na polskim rynku wydawniczym i zaprezentowanie w uporządkowanej formie szeregu
zagadnień odnoszących się do problematyki zrównoważonego rozwoju przestrzeni miast
w warunkach polskich. Z uwagi na przyjętą konwencję skrótowej prezentacji poszczególnych
zagadnień zamysłem Autora jest nie tyle wyczerpanie problemu w odniesieniu do tychże ile
raczej zaprezentowanie ich w uporządkowanej (choć mocno skróconej) formie w kontekście
struktury kompleksowo rozumianego paradygmatu rozwoju przestrzennego miasta zrównoważonego.

Przyczyny współczesnych przemian miasta
Współczesne przemiany struktury miast są skutkiem wielu procesów zachodzących
w gospodarce i społeczeństwie współczesnego świata. Jednym z nich jest proces globalizacji,
stanowiący konsekwencję nowoczesności (Sztompka, 2002). Proces ten jest obecnie uważany
za główną siłę dynamizującą światową ekonomię. Jednocześnie globalizacja stanowi
kombinację szeregu rozmaitych procesów, w tym – urbanizacji. Jej skutki mają zaś znaczenie
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zarówno dla przestrzeni, gospodarki, ale przede wszystkim – dla społeczeństwa (Keil,
Ronneberger, 2000).
Globalizacja wiąże się przede wszystkim z przemianami gospodarczymi, w tym z tworzeniem jednego światowego rynku dóbr i usług. Jednym z efektów tych przemian jest ogólnoświatowa ekspansja tzw. kultury zachodniej. Efektem jej rozwoju jest postępująca uniformizacja i zarazem regres kultur lokalnych. Jednocześnie kultura zachodnia – w efekcie rozprzestrzeniania się na całym globie – ulega znaczącym uproszczeniom i zubożeniom, a nawet
degradacji. Dzieje się tak, gdyż najłatwiej przyjmują się najprostsze, najbardziej powierzchowne, najbardziej prymitywne fragmenty kultury (Sztompka, 2002). Proces ten prowadzi też
do bezkrytycznego kopiowania pewnych gotowych wzorców kształtowania przestrzeni, stanowiących swoiste „ikony” kulturowe. Takimi wzorcami bywają także przestrzenie publiczne.
Zjawisko globalizacji koncentruje się głównie w miastach. W nich najbardziej odczuwa
się także konsekwencje tych procesów. Kształtuje się także nowa struktura powiązań przestrzennych, związana z jednej strony z korzyściami wielkich miast i ich obszarów peryferyjnych, a z drugiej strony – z ekspansją sieci wymiany w skali międzynarodowej (Harańczyk, 1998). Jednocześnie rodzi się nowy model „miasta globalnego”, w którym występuje
m.in. wzrost zróżnicowań społeczno-przestrzennych i znaczne rozszerzenie nielicznych
dotychczas obszarów skrajnej nędzy i bogactwa w miastach (Węcławowicz, 2002). Powstanie „miasta globalnego” spowodowało także wytworzenie nowych relacji pomiędzy uczestnikami światowej gry ekonomicznej. Obecnie to już nie państwa ze sobą konkurują, ale właśnie
miasta – a konkurują zarówno o kapitał (inwestycje, miejsca pracy), jak i o wielkie wydarzenia jak olimpiady czy festiwale. Szczególnym przedmiotem konkurencji pomiędzy miastami
jest także wymiana turystyczna. Miasta konkurują także o wykształcone elity, uzyskujące
wysokie wynagrodzenia. Natomiast jako swoistą gwarancję pomyślnego rozwoju w długim
okresie czasu władze miast północnoamerykańskich i europejskich przyjmują politykę prorozwojową. Jej kluczowym elementem są często rozmaite projekty o znaczeniu prestiżowym.
Są one związane ze wspomaganiem fizycznej, ekonomicznej i kulturalnej restrukturyzacji centrów miast lub obszarów śródmiejskich. Często bywają także nazywane „projektami
flagowymi”, stanowiącymi zaczyn szerzej zakrojonych przekształceń w skali ogólnomiejskiej lub lokalnej (Loftman, Nevin, 2003). Wiele z tych „projektów flagowych” wiąże się
z transformacją przestrzeni publicznych miasta, jako że – aby być konkurencyjnymi – miasta
muszą „gwarantować osadzenie w określonym czasie i przestrzeni, jako przeciwstawienie się
„bezmiejskości” doby globalizacji.
Omówione zjawiska wiążące się z procesem globalizacji mają ogromny wpływ na
kształtowanie struktury miasta jako takiego. Szczególnym przypadkiem są tu miasta
północnoamerykańskie, w których procesy tych przemian zaczęły się najwcześniej i wystąpiły
z największym nasileniem. Ale podobną ewolucję obserwować możemy obecnie także
w przypadku miast polskich, przechodzących gwałtowne przeobrażenia i ewoluujących
w kierunku rozwoju swoistego modelu postsocjalistycznego. Niezależnie od tych dwóch
przypadków szczególnych omówienia wymaga także wspomniany już fenomen kształtowania
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się „miasta globalnego”. Analiza ewolucji miast krajów wysoko rozwiniętych na przestrzeni
ostatnich dziesięcioleci oraz obecnych przeobrażeń miast polskich dowodzi, iż wszystkie
współczesne organizmy miejskie są przedmiotem cyklicznych przemian, wynikających
opisanych przez L. Klassena faz cyklu życia miejskiego. Cykl ten składa się z fazy urbanizacji
(gdzie szybciej rośnie liczba ludności części centralnych niż peryferii), suburbanizacji (gdzie
liczba ludności peryferii rośnie szybciej niż obszarów centralnych), dezurbanizacji, (gdy
cały obszar metropolitalny traci mieszkańców) i wreszcie reurbanizacji (w trakcie której
relatywnie szybciej przybywa ludności w centrach niż na peryferiach. Przemiany te odnoszą się
do wszystkich ośrodków, szczególnie są jednak istotne dla miast globalnych lub aspirujących
do tego miana. Owe miasta doby globalizacji – zwane także metropoliami – stanowią
nowe węzły sieci osadniczej, spychając tym samym w cień ośrodki mniejsze (Jałowiecki,
Szczepański, 2002). W okresie nowoczesności ich struktura urbanistyczna warunkowana
była przez takie czynniki jak industrializacja czy rozwój ekonomiczny oparty na produkcji
(Chakravorty, 2000). Natomiast obecnie opisane fazy przemian miasta również zależą
od szeregu procesów gospodarczych, ale tym razem od takich jak dezindustrializacja,
(czyli likwidacja nieefektywnych lub przestarzałych zakładów przemysłowych), rozwój
high-tech (a więc sektora najnowszych technologii) a także rozwój usług, a zwłaszcza
tzw. usług produkcyjnych. Owe procesy dezindustrializacji sprawiły, że dziś coraz mniej miast
wiąże swą gospodarczą przyszłość z tradycyjnymi gałęziami przemysłu (Węgleński, 2001).
W wyniku dokonujących się transformacji następuje dekapitalizacja i degradacja wielu
terenów przemysłowych w zabudowie miejskiej. Skutkiem procesów dezindustrializacyjnych są także dramatyczne konsekwencje społeczne w postaci bardzo wysokich wskaźników bezrobocia, ogromnego wzrostu przestępczości i fizycznej degradacji całych wielkich
połaci przestrzeni miejskiej. Mimo tych negatywnych efektów procesy te pozwalają jednak
na stworzenie szans reurbanizacji dzielnic centralnych miast (Kvorning, 1996). Jednak kluczowym czynnikiem decydującym o przeobrażeniach centrów miast jest tzw. gentryfikacja.
Możemy przy tym mówić o gentryfikacji związanej z zastępowaniem słabszych ekonomicznie mieszkańców przez zamożnych przedstawicieli klasy średniej oraz o gentryfikacji związanej z wprowadzaniem silniejszych ekonomicznie firm na miejsce słabszych, wypieranych
z obszarów poddawanych owemu procesowi. To ostatnie zjawisko nazywa się „gentryfikacją korporacyjną”, używane bywa także określenie „manhattanizacja” (Majer, 1999). Rozwój
zjawiska gentryfikacji oraz tematyzacji przestrzeni przyczynia się do wytworzenia nowych
typów struktury miejskiej, uwzględniających rozwój potrzeb konsumpcyjnych. Wiążą się
one z wytworzeniem nowego typu związków: pomiędzy kulturą i ekonomią oraz pomiędzy
konsumentami z klasy średniej i globalnymi korporacjami (Zukin, 1993).
Obok reurbanizacji, kluczowym dla zrozumienia przemian współczesnych miast konceptem jest suburbanizacja. Pojawiła się ona w Stanach Zjednoczonych jako skutek głównego natężenia rozwoju przestrzennego dużych miast i kulminacji przyrostu liczby ludności
miejskiej (nazwanej „eksplozją metropolii”), przypadających na lata 1921-1961. Pojęciem
tym określamy proces gremialnego osiedlania się klasy średniej w strefach podmiejskich.
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Mimo iż postrzegana jako proces negatywnie wpływający na strukturę miast i ich funkcjonowanie, w USA stała się ona jednym z głównych nośników rozwoju przestrzennego już pod
koniec okresu międzywojennego. Jego główne natężenie przypada jednak na początek lat
50-tych. Przedmieścia stały się w XX wieku (przede wszystkim dla Amerykanów) typowym
środowiskiem zamieszkania, utożsamiane z tym co zasobne i kulturalne – w przeciwieństwie
do dzielnic mieszkalnych wewnątrz granic wielkich miast będących symbolami komunalnego
zaniedbania i patologii. Dla większości Amerykanów owe dzielnice centralne od dawna kojarzą się z biedą i niebezpieczeństwem (Majer, 1999). Suburbanizacja – mimo, iż jej największy rozwój w Stanach Zjednoczonych przypada na lata 60-te i 70-te – jest również obecnie
najważniejszym czynnikiem polaryzacji struktury społeczno-przestrzennej miast. Zjawisko to
wpływa znacząco na rynek nieruchomości i aktywności ekonomicznej historycznych centrów
miast. Oznacza to dogłębną restrukturyzację przestrzeni miasta (Kesteloot, 2000).
Krańcową formą suburbanizacji jest dezurbanizacja – rozumiana jako zanik miasta jako
ograniczonej struktury przestrzennej na rzecz niczym nieograniczonych wielkich regionów
funkcjonalnych. Styl życia ich mieszkańców opisać można jako „kontinuum miejsko – wiejskie”. Jednocześnie rozwijają się mniejsze miasta na obrzeżach wieloośrodkowych regionów
metropolitalnych, powstają takie instytucje jak parki przemysłowe i następuje wzrost liczby
w pełni zurbanizowanych, wieloośrodkowych regionów metropolitalnych, w których nie ma
dużych miast (Majer, 1999). Współcześnie oba te procesy rozwijają się z ogromną dynamiką
w miastach polskich.

Cykl rozwoju miast a współczesne tendencje ich przemian
Ukształtowany w wyniku powyższych procesów model współczesnego miasta określić
można mianem struktury podzielonej, zdefragmentowanej i znacznie mniej czytelnej od jej
modernistycznego odpowiednika. W jego ramach bardzo często enklawy mieszczące siedziby
globalnych instytucji finansowych sąsiadują z rejonami zamieszkanymi przez grupy wykluczonych społecznie, procesy peryferyzacji postępują równolegle z koncentracją, a niegdysiejsze obszary przemysłowe są zastępowane strukturami związanymi z różnymi formami konsumpcji. W efekcie forma przestrzenna miasta – będąca produktem wielu opisanych powyżej sił – nie jest do końca przewidywalna. Wynika to z faktu iż nowe procesy przekształceń
nakładają się na różne rodzaje zastanych sytuacji w przestrzeni, różne są ambicje i zamierzenia aktorów działających w przestrzeni (w tym architektów, deweloperów), a istniejąca forma
przestrzenna miasta znacząco opóźnia gwałtowność i skalę zmian. Pamiętać też należy o tym,
że siły globalne nie wszędzie działają w tym samym czasie (Beauregard, Haila, 2000). Forma
miasta zależy też od efektów konfrontacji efektów działania sił globalnych z lokalnymi wzorcami konsumpcji i specyfiką budowy formy urbanistycznej (Clammer, 2003).
Konkludując kwestie globalizacji miast można stwierdzić, iż porządek przestrzenny zmienia się w sposób następujący (Marcuse, van Kempen, 2000):
Następuje wzmocnienie strukturalnych podziałów w przestrzeni i wzrastają nierówności
oraz dramatycznie pogłębiają się różnice między poszczególnymi grupami społecznymi;
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Tworzone są specyficzne nowe (zarówno co do rodzaju jak i stopnia rozwinięcia) formacje
przestrzenne wewnątrz tych podziałów strukturalnych;
Wyróżnić można zestaw „miękkich” lokalizacji, miejsc, które podlegają zmianom –
jak np. przestrzenie publiczne, w których te zmiany są najbardziej widoczne.
Na tej podstawie wyróżnić można zestaw nowych formacji socjoprzestrzennych charakterystycznych dla globalizujących się miast. Mimo iż nie są one nowymi co do swojej natury,
to nowością jest skala ich rozwoju. Opisać można cały szereg tego typu formacji: „cytadele”
wielkiego biznesu i głównych urzędów, gentryfikowane dzielnice mieszkaniowe, enklawy
wykluczeń (w tym obszary tzw. społeczności za bramą), edge cities, enklawy oraz getta wykluczonych społecznie. Natomiast w odniesieniu do powiązań przestrzennych mówić możemy
także o pojawieniu się zjawiska tworzenia tzw. „regionów miejskich”, bazujących na ścisłej
współpracy i współzależności pomiędzy dotąd samodzielnymi ośrodkami miejskimi
(Marcuse, van Kempen, 2000).
Jak wynika z powyższego zestawienia, rozwijający się model miasta globalnego (a także
miasta aspirującego do określania tym mianem) – choć nie w pełni jeszcze ukształtowany
i w różnym stopniu przejawiający się w przestrzeni fizycznej współczesnych miast – niesie ze
sobą szereg poważnych zmian w odniesieniu do ich struktury przestrzennej i społeczno-ekonomicznej. Transformacja struktury miast oznacza także głębokie konsekwencje dla systemów je tworzących. Jeden z nich – przestrzenie publiczne – zdają się podlegać najgłębszym
przeobrażeniom, gdyż to dla ich struktury mają największe konsekwencje takie zjawiska jak
fragmentacja struktury miasta czy wybiórcza gentryfikacja.
W odróżnieniu do miast globalnych, współczesny charakter miast polskich jest w znacznym
stopniu wynikiem procesów socjalistycznej urbanizacji i uprzemysłowienia. W warunkach
krajów socjalistycznych była to jednak „urbanizacja kierowana” i „industrializacja narzucona”,
a więc niewynikająca z procesów rynkowych, lecz będąca owocem przemyślanej polityki
władz. Także zarządzanie rozwojem miast prowadzone było przez centralne służby planowania
ze wszystkimi tego negatywnymi skutkami dla struktury społecznej i funkcjonowania
społecznego. Cechy te były wspólne dla większości państw tzw. demokracji ludowej.
Uprzemysłowienie miast w okresie gospodarki planowej przyczyniło się także w znacznym
stopniu do przekształcenia struktury społecznej przez tworzenie zasad nowego podziału
pracy i ukształtowanie podstaw nowej hierarchii społecznej. Wiązało się ono także
z przeorientowaniem systemu ilościowej i przestrzennej alokacji zasobów mieszkaniowych
poszczególnych grup zawodowych. Dlatego też w miastach rozwijających się pod wpływem
socjalistycznego uprzemysłowienia zanikała segregacja przestrzenna (Węcławowicz, 2002).
Mimo to miasta polskie w okresie socjalizmu przeważnie zachowywały swój historyczny
charakter i nie poddawały się biernie narzuconej ideologii (Węcławowicz, 2003).
Wśród głównych cech „miasta socjalistycznego” (a więc ukształtowanego w znacznej
mierze jako efekt gospodarki planowej) – w odniesieniu do jego struktury urbanistycznej –
wymienić należy m.in. osiedlanie ludności niezależnie od jej własnych preferencji
lokalizacyjnych i jakościowych, monotonię architektury i unifikację osiedli mieszkaniowych
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oraz nadmierną funkcjonalizację zagospodarowania przestrzennego, istnienie znacznych
pustych lub ekstensywnie wykorzystywanych przestrzeni w centralnych częściach miast oraz
na terenach wyposażonych w infrastrukturę miejską będących wynikiem ignorowania wartości
lokalizacyjnej ziemi (rozumianej w kategoriach ceny gruntu) oraz dominację – w polityce
inwestycyjnej – realizacji wielkich kompleksów mieszkaniowych na obrzeżach miast przy
jednoczesnym ignorowaniu potrzeb remontowych starych dzielnic oraz w zakresie rozwoju
infrastruktury społecznej i handlowej (Węcławowicz, 2002). Powyższą charakterystykę należy
uzupełnić o zagadnienie jakości urbanistycznej struktur miasta socjalistycznego. Niestety,
bardzo często była ona niska, co wynikało z faktu, iż w okresie powojennej urbanizacji
zasadniczą uwagę przykładano do sprawności technicznej struktur, do szybkiej realizacji
programów mieszkaniowych, a przez to do dwuwymiarowego rysunku planu zamiast do kształtu
przestrzeni (Gzell, 2003). Miasto „socjalistyczne” wraz z wprowadzeniem mechanizmów
rynkowych oraz swobody w inwestowaniu zaczęło ulegać szybkim przemianom, nie stając
się jednak klasycznym miastem „kapitalistycznym”. Raczej należy mówić o tworzeniu się
specyficznej hybrydy obu systemów, „miasta postsocjalistycznego”.
Specyficzne przemiany zachodzą także w najbardziej newralgicznych fragmentach miast
– czyli w ich śródmieściach. Ich intensywność zależy jednak od stopnia sukcesu gospodarczego miasta w warunkach gospodarki rynkowej. Równie istotne są przemiany miasta postsocjalistycznego jako całości, w tym – w szczególności w odniesieniu do ich struktury jako
całości oraz osadzenia (w przypadku miast wielkich) w strukturach metropolitalnych.
Tendencje te można opisać jako rozwój obszarów aglomeracyjnych przy spadku liczby mieszkańców w granicach administracyjnych miast, dynamiczny wzrost stref przyaglomeracyjnych
i rozwój ich sieciowego charakteru oraz wzrost dynamiki funkcjonowania aglomeracji w cyklu
dobowym. Jednocześnie w obszarach dużych aglomeracji obserwować możemy tendencje
do spadku ludności miasta centralnego i wzrostu ludności miast otaczających (Markowski,
Stasiak, 2003).
Szczególną formą fizycznie postrzeganych zmian w przestrzeni polskich miast jest
pojawienie się gospodarczo niewykorzystanych olbrzymich terenów zabudowy poprzemysłowej,
powojskowej, terenów poportowych, pokolejowych, itp., o powierzchni nierzadko sięgających
30-100 ha, które nie znajdują nowego zastosowania. Nierzadko mają one ogromny potencjał
rozwojowy, zarówno z uwagi na swą lokalizację jak i tradycje miejsca czy znaczenie dla
tożsamości lokalnej (Mironowicz, Ossowicz, 2005). Zjawisko to nie jest czymś wyjątkowym
w procesie rozwoju współczesnych miast światowych – wręcz przeciwnie, jest przejawem
typowego zjawiska delokalizacji lub likwidacji różnego rodzaju struktur, tracących swą
ekonomiczną rację bytu. Cechą specyficzną miast polskich jest to, że rozbieżność funkcji
i zagospodarowania przestrzennego skumulowała się w krótkim czasie i w różnym zakresie
dotyczy prawie wszystkich miast.
Niezależnie jednak od opisanych powyżej zmian strukturalnych podstawowe znaczenie
w kształtowaniu współczesnego i przyszłego oblicza miasta postsocjalistycznego ma pojawienie się klasy średniej. Przekształcenia społeczne i własnościowe powodują bowiem coraz
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silniejsze procesy segregacji mieszkaniowej w strukturze miasta według kryterium majątkowego. Dzielnice miasta o niskim statusie społecznym albo złych warunkach środowiskowych
lub złych warunkach dostępności do rynku pracy są opuszczane przez osoby bardziej mobilne.
Jednocześnie nowym elementem organizacji przestrzeni miasta postsocjalistycznego jest lokalizacja centrów handlowych, w tym hiper- i supermarketów (Lorens, 2005). Proces różnicowania się oferty handlowo – usługowej charakteryzuje się w Polsce ogromną dynamiką.
Opisane przemiany miasta polskiego, w tym tworzenie specyficznego modelu „miasta postsocjalistycznego”, wpisują się w ogólnoświatową tendencję rozwoju nowego modelu struktury
przestrzennej węzłów globalnej sieci wymiany, jakimi stają się tzw. miasta globalne. Model
owego miasta doby globalizacji z jego specyficzną strukturą przestrzenną stanie się zapewne
w niedalekiej przyszłości powszechnym i według niego rozwijać się będą kluczowe dla sieci
globalnej wymiany ośrodki miejskie – w tym także zapewne i niektóre z miast polskich.
Jednak nie wszystkie miasta wpisują się w ten proces. Wiele z nich – w tym takich, które
nie aspirują do miana „miasta doby globalizacji” lub też których warunki rozwojowe nie
pozwalają na nawiązanie konkurencyjnej walki na krajowym, europejskim czy też globalnym rynku – zaczynają się przeobrażać w swoiste „oazy spokoju”, zapewniające nieco spokojniejszy niż w ośrodkach o randze metropolitalnej styl życia. Ten wybór jednak wiąże się
z uzyskaniem innego profilu programowego oraz demograficznego, odmiennością społeczności lokalnej, wreszcie – odmiennym potencjałem inwestycyjnym i siłą nabywcza rynku.
Na tej bazie można wymienić szereg głównych procesów o różnej skali, odnoszących się
do rozwoju i przekształceń miast. W szczególności dotyczy to procesów o skali ponadlokalnej, ale także i do zjawisk o skali ogólnomiejskiej i miejscowej.
I tak, wśród procesów o skali ponadlokalnej wymienić można:
Przekraczanie granic – rozwój „obszarów funkcjonalnych” oraz relacji z regionem.
Kreowanie „regionalnych systemów funkcjonalnych” – opartych na wykorzystaniu określonej infrastruktury lub zasobu.
Kreowanie specyfiki regionalnej, w tym z wykorzystaniem potencjału różnych ośrodków.
Kreowanie powiązań ponadlokalnych kosztem powiązań regionalnych i lokalnych.
Natomiast w odniesieniu do zjawisk i procesów o skali ogólnomiejskiej wymienić należy:
Liberalny model rozwoju (choć ostatnio coraz częściej kontestowany).
Degradacja i – postępująca w sposób wyrywkowy – odnowa struktur miejskich.
Suburbanizacja i transformacja obszarów podmiejskich – „urodzynkowianie” porowatej
struktury przedmieść.
Kreowanie nowych powiązań i systemów w sposób niekompletny – sektorowość podejścia.
Na tej bazie można także zdefiniować szereg procesów o skali miejscowej, zachodzących
w przestrzeni poszczególnych „miejsc” w mieście:
Zainteresowanie „tożsamością miejsca” jako wyznacznik wielu działań o skali miejscowej.
Odnowa, intensyfikacja, transformacja, rewitalizacja, renowacja – wiele procesów podejmowanych równolegle.
Kształtowanie i rozwój przestrzeni publicznych.
Rozwój procesów partycypacyjnych – często o przypadkowym charakterze.
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Kształtowanie paradygmatu zrównoważonego rozwoju miast
Problem gospodarowania przestrzenią jest jednym z najważniejszych zagadnień związanych
ze równoważeniem rozwoju. Wiąże się to z faktem, iż przestrzeń – rozumianą jako teren,
powierzchnię ziemi – uważa się za zasób naturalny, którego wykorzystanie pod zabudowę
i towarzyszącą jej infrastrukturę tworzy wyłom w ekosystemie, a tworzone obiekty budowlane
stają się dodatkowym źródłem zanieczyszczeń (Stawicka-Wałkowska, 2001). Jednocześnie
kształtowanie struktur przestrzennych jest działaniem, które w ogromnym stopniu wpływa na
środowisko, a warunkowane jest walorami i ograniczeniami wynikającymi z jego charakteru.
Proces ten ma więc charakter dwukierunkowy, choć nie ogranicza się jedynie do tego typu
prostych relacji. Procesy rozwojowe mają także wymiar ekonomiczny, społeczny i politycznoinstytucjonalny, a prawidłowe uchwycenie tych relacji warunkuje osiągnięcie zamierzonego
celu. Cele te mogą być różne, choć na pierwszy plan wysuwa się postulat równoważenia
rozwoju – w szczególności na szczeblu lokalnym (miast i gmin) – co oznacza kierowanie się
trzema ogólnymi zasadami (Baranowski, 1998):
Poszanowania zasobów ze względu na ich ograniczoność;
Harmonizowania ekologicznych, społecznych i ekonomicznych celów rozwoju;
Długookresowego podejścia do analizowania, planowania i urzeczywistniania celów
rozwoju.
Zagadnienie równoważenia rozwoju przestrzennego ma wymiar zarówno lokalny, jak
i regionalny czy ogólnokrajowy. Rzecz jasna, na każdym z tych poziomów mamy do czynienia
z odmiennymi zagadnieniami. I tak, na poziomie ogólnokrajowym podstawowym zagadnieniem
jest tworzenie stosownych regulacji oraz promocja polityki równoważenia rozwoju.
Na poziomie regionalnym – z budową polityki rozwoju regionalnego gwarantującego stabilny
rozwój, w tym – minimalizację konfliktów i napięć na tle społeczno-ekonomicznym. Natomiast
na poziomie lokalnym – z kreowaniem modelu rozwoju przestrzennego w nawiązaniu
do lokalnych uwarunkowań i potrzeb.
W polskich realiach działania związane z gospodarowaniem przestrzenią mają niestety
charakter fragmentaryczny, i nakierowane są na pasywny model relacji pomiędzy sektorami
publicznym (stwarzającym reguły gospodarowania) a prywatnym (mającym za zadanie realizować swoje dążenia w warunkach gospodarki rynkowej). Podstawą tej filozofii działania jest
obowiązujące ustawodawstwo, nakładające na gminy obowiązek sporządzania dokumentów
planistycznych, nie precyzując jednocześnie zasad podejmowania innych działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią. Mamy więc sytuację, w której w miastach i gminach
prowadzi się procesy planistyczne, a nie myśli się o procesach rozwoju przestrzeni. Pewnym
wyłomem w tym sposobie działania jest podejmowanie przez gminy – w sposób samorzutny,
bez unormowania ustawowego – dzieła wypracowania strategii rozwoju lokalnego. W niektórych przypadkach zdarza się także podejmowanie – nieśmiałej jeszcze – współpracy z sektorem prywatnym przy realizacji niektórych zadań rozwojowych. Dominującym modelem jest
jednak wzajemna nieufność i brak zrozumienia po obu stronach.
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Gospodarowanie przestrzenią opierać się powinno na zestawie określonych zasad,
związanych z przyjętą hierarchią wartości. Gdy mówimy o rozwoju zrównoważonym, wówczas
kierować się będziemy zasadami go opisującymi. Zasad tych może być wiele, także – mogą
być one porządkowane według różnych klasyfikacji. Pamiętać jednak należy o specyfice
gospodarki przestrzennej i dostosowaniu do niej zasad zrównoważonego rozwoju. Wynikać
one będą zarówno z rozmaitych systemów pryncypiów, wypracowanych przez różne gremia,
w szczególności zaś – z dokumentów programowych rozmaitych agend Unii Europejskiej
oraz organizacji o ogólnoeuropejskim znaczeniu.
Zasady rozwoju urbanistycznego są elementem systemu gospodarowania przestrzenią.
Jednocześnie stanowią podstawę zarówno do budowania zapisów planistycznych jak i do prowadzonych działań w przestrzeni. Są one warunkowane nie tylko ogólnym paradygmatem
rozwoju zrównoważonego, lecz także – regułami wypracowywanymi przez rozmaite międzynarodowe stowarzyszenia i organizacje, zrzeszające osoby związane z kształtowaniem
przestrzeni. Pierwszą taką organizacją stał się Międzynarodowy Kongres Architektury
Nowoczesnej, który w 1933 r. podjął się wypracowania zasad przebudowy miast. Dokument
ten, znany jako „Karta Ateńska”, stawiał m.in. na:
Segregację funkcjonalną miasta, co doprowadziło do rozbicia jego dotychczas zwartej struktury;
Rozwój nowych rodzajów tkanki mieszkaniowej – w tym uwolnionej od tradycyjnego
podziału na bloki urbanistyczne i konieczności budowania zwartej linii zabudowy –
co doprowadziło do wykreowania nowych wielkich dzielnic mieszkaniowych, o zabudowie blokowej lub punktowej;
Rozwój i hierarchizacje układów transportowych, przy jednoczesnej degradacji roli
przestrzeni publicznej miasta;
Odrzucenie wartości urbanistycznych historycznych zespołów miejskich.
Konsekwencją wdrożenia w życie tych zasad stała się gwałtowna zmiana stosunków
społecznych w mieście, a jednocześnie wykreowanie modelu rozwoju „uprzemysłowionego” –
zakładającego, iż sprawne funkcjonowanie struktury przestrzennej zaprojektowanej na wzór
„maszyny” jest dobrem najwyższym. Skutki tej filozofii odczuwamy w naszych miastach
po dzień dzisiejszy – wspomnieć tu wystarczy monofunkcyjne dzielnice mieszkaniowe czy
wielkie centra handlowe stanowiące protezy układów śródmiejskich.
Powstanie idei równoważenia rozwoju wiązało się także z przygotowaniem nowych
dokumentów – częstokroć o charakterze manifestów – proponujących zmianę sposobu myślenia o budowie struktury miejskiej. Wymienić tu należy przynajmniej cztery ważniejsze
opracowania:
„Zielona Karta Środowiska Miejskiego” – przyjęta w 1990 r. przez Komisję Europejską;
„Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego” – przyjęta w 1997 r. przez Komitet Rozwoju Przestrzennego Unii Europejskiej;
„Nowa Karta Ateńska” – przyjęta w 1998 r. przez Europejską Radę Urbanistów.
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„Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich” – przyjęta
w 2007 r. przez ministrów krajów Unii Europejskiej zajmujących się problematyką
rozwoju miast i spójności terytorialnej.
W dokumentach tych ujęto szereg wniosków dla współczesnego warsztatu projektowego –
w tym dla budowania polityki planistycznej na szczeblu gminy i dla sposobu konstruowania
zapisów planistycznych. Na tej podstawie możliwe jest opracowanie spójnego zestawu zasad
urbanistycznych, mogących stać się kanonem dla architektów i urbanistów.
W odniesieniu do gospodarki przestrzennej można przy tym mówić zarówno o podstawowych wytycznych, jak i o szczegółowych zasadach. W odniesieniu do podstawowych wytycznych wymienić należy następujące elementy:
Racjonalizacja wykorzystania przestrzeni (w tym – poprzez intensyfikację użytkowania terenów miejskich i rewitalizację obszarów zdegradowanych);
Tworzenie systemów obszarów chronionych;
Polityka transportowa prowadząca do zmniejszenia potrzeb transportowych;
Natomiast w odniesieniu do zasad urbanistycznych, wynikających z filozofii zrównoważonego rozwoju, wymienić tu można (za Baranowskim, 1998):
Oszczędną gospodarkę zasobami, do których zaliczyć należy m.in. przestrzeń
niezurbanizowaną. Konsekwencją tej idei jest racjonalizacja i intensyfikacja wykorzystania już zainwestowanych terenów miejskich, w tym – rewitalizacja zdegradowanych
obszarów przemysłowych, mieszkaniowych i śródmiejskich;
Minimalizacja konfliktów funkcjonalno-przestrzennych, wywołujących negatywne
skutki środowiskowe, społeczno-kulturowe i ekonomiczne;
Dążenie do wielofunkcyjności poszczególnych obszarów, co pozwoli na zmniejszenie
potrzeb przewozowych oraz ich integrację przestrzenną, społeczną i kulturową;
Łączenie funkcji komplementarnych, co ma na celu racjonalizację gospodarki zasobami
materialnymi i energią oraz redukcję potrzeb transportowych;
Ustalenie kierunków terytorialnego rozwoju zainwestowania miejskiego z uwzględnieniem ich konsekwencji dla struktury funkcjonalno-przestrzennej obszarów już zainwestowanych – pozwoli to na zapobieganie negatywnym skutkom ubocznym nowych inwestycji dla obszarów już zainwestowanych;
Kształtowanie tożsamości miasta i jego poszczególnych obszarów, co pozwoli
na podniesienie jakości życia w mieście oraz zaspokojenie szeregu potrzeb społeczności
lokalnych.
Wytyczne te stanowić mogą zręby nowego paradygmatu kształtowania przestrzeni,
przy czym koniecznym jest ich obudowanie bardziej szczegółowo rozpisanymi konceptami
i sposobami realizacji.

Konkluzje
Podsumowaniem rozważań na temat definiowania zasad gospodarowania przestrzenią
stać się mogą wnioski dotyczące struktury przestrzennej miasta jako całości. Kluczowym

Współczesne przemiany struktury miast i obszarów metropolitalnych

151

elementem jest tu konieczność wypracowania i wdrożenia polityki budowy „miasta kompaktowego” (lub „miasta zwartego”) jako wyrazu oszczędności „dobra rzadkiego” jakim jest
przestrzeń. Oznacza to konieczność podjęcia trzech typów grup działań, prowadzących
odpowiednio do:
Zintegrowania polityki rozwoju miasta i regionu oraz kompleksowe zarządzanie
rozwojem obszarów metropolitalnych,
Zahamowania procesu „rozlewania się” miast – zwanego powszechnie suburbanizacją;
Rozwoju procesu rewitalizacji zdegradowanych struktur miejskich, i w konsekwencji stworzenie alternatywnego – dla lokalizacji przedmiejskich – umiejscowienia nowego
programu miejskiego.
Wnioski te w sposób szczególny wiążą się z problematyką rewitalizacji urbanistycznej –
czyli koncepcji odnowy struktur miejskich, w tym – wprowadzania nowych elementów
programu na struktury już zurbanizowane. Koncepcja ta w sposób szczególny dotyka także
konieczności wprowadzania rozwiązań pro-środowiskowych, w tym – minimalizujących
różnorodne zagrożenia, a także zwiększających efektywność gospodarowania zasobami
naturalnymi.
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Zagospodarowanie terenu a zróżnicowanie termiczne
Warszawy
Wprowadzenie
Ostatnie 20 lat to czas wielkich zmian zagospodarowania terenu Warszawy. W centrum
miasta zabudowywane są wszelki wolne przestrzenie, wyrastają coraz wyższe biurowce i apartamentowce. Na peryferiach, w miejscu pól rolnych powstają osiedla domów jednorodzinnych
o różnej gęstości zabudowy. Zabudowywane są korytarze wymiany powietrza, które w zamierzeniu mają dostarczać świeże powietrze do wnętrza miasta. Zmniejszeniu ulega powierzchnia
terenów zielonych w mieście oraz wszelkich innych obszarów o podłożu przepuszczalnym.
Wszystko to prowadzi do wzrostu stopnia urbanizacji, zwłaszcza lewobrzeżnej Warszawy
oraz coraz wyższej temperatury powietrza w mieście w stosunku do otaczających terenów
peryferyjnych. Zjawisko to, zwane miejską wyspą ciepła, jest wynikiem przede wszystkim:
Zmniejszonego albedo różnorodnych sztucznych powierzchni w mieście (asfalt, beton,
dachy pokryte papą) oraz samej geometrii miasta, prowadzących do zwiększonego
pochłaniania promieniowania słonecznego i silnego nagrzewania się podłoża (Rosenfeld
i in. 1995; Ali-Toudert, Mayer 2007);
Zmienionej struktury promieniowania długofalowego (cieplnego) na obszarach zabudowanych (Oke 1982);
Małego udziału naturalnych powierzchni roślinnych, które sprzyjają stabilizacji bilansu
cieplnego: im większa część miasta pokryta jest przez nieprzepuszczalne powierzchnie,
tym mniejsze jest parowanie z gleby i szaty roślinnej, a tym samym wyższa temperatura
(Oke 1987);
Aktywności człowieka, na którą składa się ciepło produkowane przez urządzenia grzewcze
i klimatyzacyjne, przemysł, ruch samochodowy (Papadopoulos 2001; Lindberg i in. 2013);
Efektu cieplarnianego towarzyszącego miastu: zwiększone zanieczyszczenie powietrza
nad miastem oraz zwiększona zawartość gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery prowadzi do zwiększenia ilości ciepła emitowanego przez warstwę powietrza nad
miastem do jego wnętrza (Fortuniak i in. 2006; Hamilton i in. 2009).
Wymienione wyżej czynniki i procesy, w tym w szczególności zabudowa powierzchniami
sztucznymi, powodują, że w obrębie miasta gromadzą się w ciągu dnia znaczne ilości ciepła,
które w godzinach nocnych są stopniowo uwalniane do atmosfery, w wyniku czego wychładza się ona wolniej niż na terenach otaczających.
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W polskich miastach różnica temperatury powietrza między centrum miasta i obszarem
pozamiejskim sięga zazwyczaj 5-8°C, a jej maksymalne udokumentowane wartości przewyższają 7°C w Krakowie (Lewińska i in. 1990), 8-9°C we Wrocławiu (Dubicka, Szymanowski
2003), 10°C (Wawer 1995) i 11°C w Warszawie (Błażejczyk i in. 2014 b) czy 12°C w Łodzi
(Fortuniak 2003).

Warunki termiczne w Warszawie
W Warszawie, zburzonej podczas drugiej wojny światowej i stopniowo następnie odbudowywanej, badanie wpływu urbanizacji na warunki termiczne miasta mogło przynieść ciekawe wyniki, jednak nie było prowadzone. Pewną przesłanką może być analiza prędkości wiatru, która w latach 50. XX wieku w centrum Warszawy sięgała 78% notowanej na obrzeżach
miasta, zaś pod koniec lat 70. już zaledwie 43% (Błażejczyk 2002, Kossowska-Cezak 1998).
W drugiej połowie XX wieku średnia roczna temperatura powietrza w Warszawie wynosiła około 8°C, przy czym w centralnych obszarach miasta była ona około 1,0°C wyższa niż na
peryferiach; podobnie jest w poszczególnych miesiącach roku. Nieco większe różnice zaznaczały się w przypadku temperatury minimalnej i osiągały w półroczu ciepłym średnio około
1,5°C. Na początku XXI wieku średnia roczna temperatura powietrza na Okęciu wyniosła
8,9°C, zaś w intensywnie zabudowanym centrum Warszawy aż 10,9°C.
W ciągu całego roku ścisłe centrum Warszawy (ul. Twarda) jest wyraźnie cieplejsze niż
obszar peryferyjny na stacji Warszawa Okęcie. Różnica ta jest mniejsza w półroczu chłodnym,
kiedy waha się od 1,2 do 1,9°C, a większa w okresie od czerwca do września, kiedy osiąga
2,6-2,7°C. (Rys. 1, na wkładce kolorowej, s. 262). Jest to potwierdzeniem silnie ogrzewającego wpływu intensywnej zabudowy, szczególnie niekorzystnego latem, kiedy nakłada się na
obciążenia cieplne związane z coraz częstszymi w Polsce falami upałów.
Pomiary prowadzone w latach 2011-2012 w 35 punktach na terenie Warszawy i okolic
pozwoliły na wykonanie map obrazujących intensywność miejskiej wyspy ciepła w poszczególnych porach roku i średnio w całym roku. W badanych latach miejska wyspa ciepła osiągnęła w centralnych dzielnicach miasta średnio 2-2,5°C (rys. 2). Jesienią jej natężenie było
najwyższe i w samym centrum Warszawy sięgało 3-3,5°C. Stosunkowo małe natężenie obserwowane było zimą, jednak wtedy występował największy jej zasięg przestrzenny. Kształt
miejskiej wyspy ciepła w Warszawie odzwierciedla zasięg najbardziej intensywnej zabudowy.
(Rys. 2, na wkładce kolorowej, s. 262).
W sprzyjających warunkach pogodowych intensywność miejskiej wyspy ciepła może być
znacznie większa od wartości średnich. 12 maja 2011 r. temperatura powietrza w centrum
Warszawy była o ponad 6°C wyższa w odniesieniu do stacji Warszawa-Okęcie, i blisko 10°C
w stosunku do stacji poza granicami miasta.

Układ urbanistyczny Warszawy a miejska wyspa ciepła
W celu oceny zróżnicowania temperatury powietrza w Warszawie, wyznaczono obszary
o różnym typie zagospodarowania, które mają wyraźny i różny wpływ na powstanie,
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intensywność i zasięg przestrzenny miejskiej wyspy ciepła. (Rys. 3, na wkładce kolorowej,
s. 263).
Korzystając z równań zależności temperatury powietrza od zagospodarowania terenu
(Kunert, Błażejczyk 2011) obliczono średnie odchylenie temperatury powietrza na obszarze
Warszawy w stosunku do stacji Warszawa Okęcie. Obrazowanie rozkładu miejskiej wyspy
ciepła wykonano dla dwóch okresów doby: godzin nocnych oraz dla godzin okołopołudniowych. Rozróżnienia tego dokonano w związku z wyraźnie różną strukturą termiczną miasta
nocą i dniem.
Wydzielono 6 kategorii obszarów o różnej intensywności miejskiej wyspy ciepła. W godzinach nocnych największa różnica temperatury powietrza, osiągająca średnio 2-3°C występuje
wśród wysokiej, zwartej zabudowy w centrum miasta oraz w gęsto zabudowanych osiedlach
Żoliborza, Pragi, Woli, Ursusa i Mokotowa. Nieco mniejsza różnica (1-2°C) pokrywa się
w większości z obszarami zwartej i niskiej zabudowy mieszkaniowej i handlowo-usługowej.
Luźna zabudowa mieszkaniowa Targówka, Wawra, Wilanowa i Wesołej jest tylko nieznacznie cieplejsza od Okęcia (0,2-0,4°C). Na większych obszarach niezabudowanych, zarówno
otoczonych zabudową, jak i na jej obrzeżach, temperatura powietrza jest podobna do notowanej na stacji Okęcie. Miejska wyspa ciepła nie występuje także na obszarach leśnych leżących
na obrzeżach Warszawy oraz wzdłuż koryta Wisły; temperatura powietrza jest tam nawet niższa niż w terenie pozamiejskim. (Rys. 4, na wkładce kolorowej, s. 263).
Rozkład miejskiej wyspy ciepła zmienia się w godzinach dziennych. Na obszarach zabudowanych temperatura powietrza może być zarówno wyższa, jaki i niższa niż poza miastem.
Dużej zmienności przestrzennej należy się spodziewać wśród zabudowy zwartej wysokiej
(od 0 do +3°C), w czym wielką rolę odgrywają powierzchnie zacienione i tzw. studnie miejskie różnej wielkości. Wśród zabudowy niskiej miejska wyspa ciepła może się zmieniać lokalnie od -2 do +4°C.
W ciągu dnia ważną rolę w kształtowaniu warunków termicznych w mieście odgrywają
tereny zieleni wysokiej (parki, lasy). W ich obrębie temperatura powietrza może być nawet
o 3-4°C niższa niż wśród sąsiadującej zabudowy. Wyższa jest tam także wilgotność powietrza. Ogólnie parki, których rola w kształtowaniu warunków klimatycznych wzrasta w sezonie wegetacyjnym, traktowane są jako oazy chłodu i wilgoci, które dodatkowo generują
lokalną cyrkulację powietrza, redukują zanieczyszczenie powietrza i hałas (Spronken-Smith,
Oke 1998; Błażejczyk i in. 2014 a).
Z badań warunków termiczno-wilgotnościowych osiedli mieszkaniowych w Warszawie
prowadzonych przez zespół klimatologów z IGiPZ PAN we współpracy z Katedrą Architektury Krajobrazu SGGW wynika wiele ciekawych spostrzeżeń dotyczących wpływu zagospodarowania terenu na temperaturę powietrza. Badania potwierdziły pozytywny, ochładzający
wpływ zarówno pasa wysokich drzew liściastych rosnących w osiedlach o różnym udziale
terenów biologicznie czynnych, jak i szpaleru niższych drzew w kanionie ulicznym. Podobnie pozytywnym przykładem wpływu trawnika na warunki termiczne była żyzna łąka
o powierzchni ok. 2500 m2, która sąsiadując z gęstą zabudową osiedla Włodarzewska
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wywoływała lokalną cyrkulację powietrza meliorując warunki bioklimatyczne najbliższego
sąsiedztwa.
Błędem jest układ budynków w osiedlu, który „zamyka” osiedle na pozytywne
oddziaływanie sąsiadującego z nim parku czy innych terenów zielonych. Taka sytuacja jest
podwójnie niekorzystna: przede wszystkim uniemożliwia wykorzystanie naturalnych walorów
miejsca, jakim jest sąsiedztwo parku, ale także utrudnia zwykłą wymianę przygruntowej
warstwy powietrza między osiedlem a terenem zewnętrznym (Makhelouf 2009; Kuchcik,
Baranowski 2011).
Niepokój budzi wysoka temperatura powietrza notowana nad klombami i małymi trawnikami wciśniętymi między budynki, urządzonymi na dachach podziemnych parkingów czy
wewnątrz dziedzińców miejskich, a złożonych najczęściej z krzewów iglastych. Temperatura
powietrza nad nimi bywa wyższa niż nad sąsiednimi powierzchniami sztucznymi. Podobnie
jest z betonową płytą ażurową obsianą trawą, która przez architektów traktowana jest jako
powierzchnia biologicznie czynna, ale nagrzewa i wychładza się podobnie jak powierzchnia asfaltowa. Zatem, o ile dla obiegu wody powierzchnia ta jest biologicznie czynna, o tyle
dla klimatu nie odgrywa większej pozytywnej roli (Szulczewska i in. 2014).
Nasłonecznione fragmenty ulic mogą być cieplejsze od ich części zacienionej nawet
o kilkanaście stopni Celsjusza, ściany budynków mogą być cieplejsze nawet o 30°C
od temperatury mierzonej na stacji pozamiejskiej, a temperatura powierzchni dachów
pokrytych papą, blachą czy blachodachówką może sięgać 65-90°C (Błażejczyk 2002;
Gartland 2008; Ng 2010).
Ogólnie wartości różnic temperatury są zależne od konkretnej lokalizacji. W miejscach
nasłonecznionych i zacisznych temperatura powietrza może być znacznie wyższa niż za miastem, natomiast w miejscach zacienionych, z wymuszonym zwiększonym przepływem
powietrza temperatura może być niższa niż na peryferiach.

Podsumowanie
Obszar miasta jest cieplejszy niż jego otoczenie. Zjawiska miejskiej wyspy ciepła nie
da się zlikwidować, można jednak poprzez odpowiednie działania planistyczne na szczeblu
ogólnomiejskim i lokalnym, wpływać na jego intensywność.
Meliorację warunków klimatycznych można osiągnąć m.in. dzięki odpowiedniemu zaplanowaniu geometrii ulic, orientacji budynków, doborze odpowiednich materiałów budowalnych, zakładaniu pasów drzew i innych terenów zielonych oraz kształtowaniu właściwości
powierzchni miasta (kolor, struktura itd.). Istotne jest też instalowanie niewielkich zbiorników wodnych i urządzeń wodnych, jak np. fontanny i kurtyny wodne.
Wśród działań obniżających temperaturę powietrza w mieście powinny się znaleźć
między innymi:
Zachowanie w przestrzeni miasta powierzchni niezabudowanych, co pozwoli na złagodzenie
procesów nagrzewania się przestrzeni miejskiej, a poprzez łatwiejszy ruch powietrza
na łagodzenie stresu termicznego;
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Zachowanie klinów wymiany powietrza (i ich odnowa), które pozwalają na penetrację
w głąb miasta świeżego, czystego, stosunkowo chłodnego i wilgotnego powietrza, poprawiając jakość życia w mieście;
Zachowanie już istniejących obszarów zieleni wysokiej;
Wprowadzenie na obszarach przewidywanych dla dalszej intensywnej zabudowy
terenów zieleni z zadrzewieniem;
Rozwój zadrzewień przyulicznych jako naturalnego zacienienia chodników;
Zacienianie zielenią placów miejskich, skwerów i placów zabaw;
Wprowadzanie na szerszą skalę zielonych i białych dachów oraz tzw. zielonych ścian.
Z kolei w celu poprawy warunków klimatycznych w obrębie osiedli mieszkaniowych
należałoby:
Zachować jak największy udział terenów biologicznie czynnych, ale przynajmniej 42-45%;
Wprowadzać ogródki przy budynkach o zróżnicowanych wysokościowo gatunkach;
W przypadku osiedli sąsiadujących z parkami i innymi otwartymi terenami biologicznie
czynnymi stosować układ budynków, który nie odgrodzi osiedla od korzystnego wpływu
terenów zewnętrznych;
Projektować układ budynków, który nie wywołuje efektu tunelowego wiatru, ale też
nie tworzy przestrzeni całkowicie zamkniętych na ruch powietrza;
Zlikwidować mury wokół osiedla lub zastąpić je ażurowymi ogrodzeniami, umożliwiającymi przepływ powietrza;
Przy renowacji elewacji budynków stosować jasne barwy i materiały cechujące się
podwyższoną izolacyjnością termiczną i wysokim albedo.
Przede wszystkim jednak należy z dużą rozwagą i w jak najmniejszym stopniu zabudowywać istniejące w mieście tereny biologicznie czynne. Gdziekolwiek jest to możliwe
tworzyć nowe parki i zieleńce o zróżnicowanej wewnętrznie strukturze, zaś przy wszystkich nowych inwestycjach należy bezwzględnie chronić rosnące już wysokie drzewa.
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[w:] Kłysik K. (red.), Klimat i bioklimat miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 71-78.
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Struktura przestrzenno-funkcjonalna miasta
kluczowym uwarunkowaniem zrównoważonej mobilności
oraz efektywności energetycznej i redukcji emisji
gazów cieplarnianych
Wstęp
Główne tezy niniejszego artykułu to: (1) jednym z dwóch najważniejszych czynników
wpływającym na konsumpcję energii i emisję gazów cieplarnianych (CO2eq – GHG) jest
transportochłonność życia i gospodarki; (2) szczególnie ważnym czynnikiem wpływającym na transportochłonność jest struktura funkcjonalno-przestrzenna (SFP); (3) rośnie
zrozumienie, że konieczna jest intensyfikacja działań mających na celu zahamowanie procesów rozproszenia zabudowy w obszarach miejskich, w tym suburbanizacji.
Miarami transportochłonności są: pasażero-kilometry (paskm) i tono-kilometry (tkm) oraz
udział środków transportu (pieszo, rower, transport publiczny, samochód osobowy). Transportochłonność jest funkcją:
Poziomu rozwoju gospodarczego (PKB/mieszk.), od którego zależy mobilność, oraz przewozy ładunków;
Rozmieszczenia źródeł i celów ruchu (rozproszenie, np. suburbanizacja);
Oferty systemu transportu: infrastruktura, usługi;
Organizacji procesów produkcyjnych i dystrybucji;
Zachowań komunikacyjnych: styl życia, motoryzacja i wybór środka transportu.
Dowodem, że w Europie transport jest
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Dane dotyczące Polski przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Polska – zużycie energii w MToe/rok

2006

2011*)

2030

Transport

14,2

17,8

23,3

Suma

65,5

64,7

84,4

Udział transportu (%)

21,7

27,4

27,6

Źródła: 5 Rządowy Raport dla UNFCCC, 2010, *) EUROSTAT, 2013.

Skala problemów transportowych, wynikających z niekorzystnych trendów w rozwoju
miast, powodujących wzrost transportochłonności i konsumpcji energii, podkreślona została
w opublikowanym w 2013 roku raporcie ONZ Habitat pt. Planning and Design for Sustainable Urban Mobility, Global Report on Human Settlements1. Między innymi stwierdzono tam,
że: (a) rozproszenie zabudowy/funkcji, w tym suburbanizacja obciąża budżety miast, ponieważ znacznie zwiększa koszty rozbudowy infrastruktury i usług publicznych; (b) oddalenie
miejsc pracy, szkół i innych usług (np. służby zdrowia) zwiększa obciążenie mieszkańców
kosztami transportu. Badania wykazały, że miasta Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Łotwy, Polski,
Słowacji i Węgier należą do grupy państw europejskich o najwyższym stopniu suburbanizacji2.
Jako 5 czynników kluczowych dla transportochłonności i konsumpcji energii w miastach
wymieniono:
1. Intensywność zabudowy;
2. Przemieszanie funkcji (np. mieszkania i miejsca pracy) i różnorodność usług transportowych;
3. Ukształtowanie sieci drogowej/ulicznej i transportu zbiorowego, w tym stworzenie
warunków zachęcających do podróży pieszych i rowerem;
4. Dostępność miejsc pracy i innych usług, np. liczba miejsc pracy w obszarze izochrony
30 minutowej;
5. Dostęp do przystanków transportu zbiorowego.
Jedna z zalecanych opcji, to: TOD3 – rozwój zorientowany na transport publiczny (rys. 2).
Polega on na budowie wielofunkcyjnego centrum lokalnego w otoczeniu przystanku transportu publicznego. Elementami centrum są: plac – miejsce spotkań i zgromadzeń, budynki
biurowe, usługi, intensywna zabudowa mieszkaniowa. Jako przykłady wskazano pozytywne
doświadczenia miast skandynawskich, powodujących między innymi redukcję użytkowania
samochodu i kosztów transportu.
1

2
3

Jedną z podstaw raportu globalnego był raport regionalny dot. miast 27 krajów Europy Środkowej
i Wschodniej oraz Azji Zachodniej opracowany przez autora niniejszego artykułu.
Global Report, Chapter 5: Mobility and Urban Form.
Transit-Oriented Development.
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Rys. 2. Rozwój zorientowany na transport publiczny. Źródło: Global Report, 2013.

Przykłady dobrych praktyk
Kopenhaga
Przykładem świadczącym o zrozumieniu związków między zagospodarowaniem przestrzennym i transportochłonnością jest rozwój Kopenhagi w okresie powojennym. W planie
rozwoju akceptowanym w 1947 roku założono strukturę „5-palczastą” (rys. 3). Kluczową
decyzją była zasada koncentracji zabudowy w korytarzach obsługiwanych transportem szynowym oraz układem promienistych dróg. Towarzyszył temu zakaz zabudowy w klinach między 5 korytarzami. Zasady te stosowano konsekwentnie w kolejnych planach uchwalonych
w latach 1960, 1963, 1973, 1989, 2005 i 2007. W planie 2007 znajdują się następujące zapisy:
Miasto i jego otoczenie stanowić ma
„układ wielopalczasty z pasmami obsługiwanymi sprawnym transportem publicznym”;
Obowiązuje zasada bliskości obiektów
w stosunku do stacji/przystanku transportu
szynowego; budynki o powierzchni
pow. 1500 m2 nie mogą być lokalizowane
dalej niż 600 m od przystanku, a żadne
budynki mieszkalne powyżej 1000 m
od przystanku;
Tereny między pasmami muszą być
pozostawione jako tereny zielone. Jako
narzędzie realizacji planów, poza środkami
prawnymi, stosowane są środki fiskalne.
Rys. 3. Kopenhaga – 5 Finger Plan, 1947.
Źródło: Østergård, 2007.
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Kurytyba
Brazylijskie miasto Kurytyba (port. Curitiba, w roku 1965-500 tys. mieszk.) jest przykładem miasta, którego rozwój został podporządkowany zasadzie koncentracji nowej, wielofunkcyjnej zabudowy w 5 promienistych pasmach, obsługiwanych przez sprawny transport
autobusowy, niezależny od ruchu samochodowego. Zgodnie z planem zainicjowanym w roku
1970, pasma obsługiwane są przez „metro autobusowe” (BRT – Bus-Rapid Transit). Ruch
autobusowy odbywa się na wydzielonej jezdni dwupasowej, zlokalizowanej między dwiema
jezdniami obsługującymi zabudowę. Już w roku 1982 na planie miasta pojawiło się 5 promienistych osi, obsługiwanych siecią „metrobusu” o łącznej długości 60 km. W roku 2007
na obszarze miasta (432 km2) zamieszkiwało 1,79 mln mieszkańców, (w metropolii –
3,26 mln mieszkańców), a potoki pasażerskie zapewniały samofinansowanie transportu
publicznego, którego udział wahał się (w zależności od obszaru) między 70-85%. Metrobus
okazał się efektywnym środkiem transportu, który obsługiwać może potoki rzędu 20 tys. pasażerów/godz. w jednym kierunku. Na globalnej konferencji ONZ Habitat II (1996) uznano
Kurytybę „najbardziej innowacyjnym miastem świata”. Doświadczenia Kurytyby potwierdziły, że w okresie wzrostu motoryzacji warunkiem powodzenia w kształtowaniu miasta
według zasad zrównoważonego rozwoju jest zintegrowane planowanie zagospodarowania
przestrzennego i systemu transportu. Sukces Kurytyby spowodował, że podobne rozwiązania (pasma rozwojowe obsługiwane przez „metro autobusowe”) zastosowano – z powodzeniem – w innych miastach brazylijskich (Bogota, Rectife, Porto Alegre, Quito, Sao Paulo).
Metrobusy są również coraz popularniejsze w miastach wszystkich kontynentów.

Optymalizacja warszawska
W Polsce temat transportu miejskiego jest od lat przedmiotem zainteresowania planistów.
Na uwagę zasługuje metoda „optymalizacji warszawskiej” (Broniewski, Suchorzewski 1979),
zbudowana w początku lat sześćdziesiątych XX wieku przez zespół złożony z pracowników
Biura Urbanistycznego Warszawy (BUW), oraz Biur Studiów i Projektów Komunikacji Miejskiej, jak również Inżynierii Miejskiej. Celem była racjonalizacja rozwoju miasta z punktu
widzenia kosztów budowy i eksploatacji podsystemów transportu, wodociągów, kanalizacji,
gazownictwa i ciepłownictwa. Zbudowano model analizy z oprogramowaniem komputerowym. W latach 1961-1978 metodę zastosowano poza Warszawą: w Skopje, Trójmieście, Łodzi,
Krakowie, Poznaniu i innych.
W przypadku Warszawy przeanalizowano 6 wariantów SFP (rys. 4). Wynikiem była
rekomendacja wariantu zakładającego koncentrację zabudowy w korytarzach aglomeracji
warszawskiej obsługiwanych systemem transportu szynowego (kolej, metro). Rekomendowany
plan dla roku 1985 zilustrowano na rys. 5. Niestety w kolejnych planach, w tym w obowiązującym
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) 2006,
dopuszczono zabudowę praktycznie we wszystkich obszarach nieobjętych ochroną przyrody.
Efekty przedstawiono na rys. 6. Ilustruje on, jak bardzo w roku 2010 rozproszona była
zabudowa mieszkaniowa. Dla oszacowania skutków tego rozproszenia przeprowadzono
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analizę oszczędności, jakie przyniosłoby zbliżenie 185 tys. mieszkańców do przystanków
linii kolejowej Warszawa – Modlin4. Zredukowałoby to średni czas podróży mieszkańców
Białołęki o 18,3%.

Rys. 4 Warszawa – optymalizacja –
warianty rozwoju. Struktura
Funkcjonalno-Przestrzenna (SFP).

Rys. 5. Warszawa – optymalizacja –
rekomendowany wariant rozwoju
aglomeracji.

Rys. 6. Warszawa – rozmieszczenie mieszkańców, 2010.
4

Obliczenia wykonał dr inż. Tomasz Dybicz.
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Przykładem zakończonego większym sukcesem zastosowania metody „optymalizacji warszawskiej” jest rozwój miasta Skopje, zniszczonego w 1963 roku wskutek trzęsienia ziemi.
W mieście zamieszkałym przez 180 tys. mieszkańców zniszczone zostało 85% zabudowy.
W pierwszej połowie 1964 r., jako pomoc rządu polskiego, opracowany został wariant koncepcji odbudowy, który wybrany został jako podstawa dalszych prac5. W opracowanym
w latach 1964-1965 Planie Generalnym6 zastosowano metodę Optymalizacji Warszawskiej
do analizy sposobu zagospodarowania 280 jednostek terenowych. Plan ten realizowany
był konsekwentnie przez 15 lat. W roku 2013 Skopje (Macedonia) liczyło 560 tys.mieszkańców.

Polityka władz miejskich
Procesy takie jak zaobserwowane w metropolii warszawskiej zostały negatywnie zaopiniowane, między innymi przez Główną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. W stanowisku z dnia 26.11.2010 r. stwierdzono: „niekontrolowana urbanizacja i brak koordynacji przestrzennej procesów inwestycyjnych utrudnia funkcjonowanie jednostek osadniczych, pogarsza warunki życia. (…) Negatywne zjawiska, to: niespójne kształtowanie przestrzeni miejskich, (…) narastający bezład stref podmiejskich, rozpraszanie zabudowy na terenach rolniczych i rekreacyjnych, niszczenie wartości krajobrazu kulturowego i naturalnego”.
Dowodem, że wśród planistów i decydentów istnieje świadomość niekorzystnych tendencji
w rozwoju miast, są decyzje władz wielu miast polskich, podjęte w ostatnich latach. W przypadku Warszawy na uwagę zasługują sformułowania w „Strategii zrównoważonego rozwoju
systemu transportowego…”, akceptowanej uchwałą Rady Miasta dnia 9 lipca 2009 r. Wśród
celów znajduje się cel szczegółowy III. 4. „Racjonalizowanie zagospodarowania przestrzennego miasta”. Dla jego realizacji „polityka w zakresie kształtowania struktury przestrzennej
Warszawy będzie służyć ograniczaniu zapotrzebowania na podróże – zwłaszcza samochodem prywatnym – a także wywierać korzystny wpływ na podział zadań przewozowych między poszczególne rodzaje transportu. (...) Działania dotyczące systemu transportowego (…)
będą skoordynowane z polityką przestrzenną prowadzącą do intensyfikacji zagospodarowania (lokalizacji obiektów biurowych, handlowych usługowych, mieszkaniowych) w korytarzach obsługiwanych przez transport zbiorowy”.
W uchwalonej w 2007 roku „Polityce Transportowej dla Miasta Krakowa na lata
2007-2015” zapowiedziano między innymi:
Uwzględnianie zasad oceny transportochłonności i mobilności w każdym aspekcie planowania przestrzennego i finansowego;
Stymulowanie rozwoju miasta w obszarach dobrze obsługiwanych transportem zbiorowym, w bezpośredniej bliskości przystanków transportu szynowego (kolej, tramwaj).

5
6

Autorzy: S. Jankowski, B. Jastrzębski, J. Wilski, W. Suchorzewski, i in.
Prace sfinansowane przez ONZ, wykonawcy: Polservice i Doxiadis Ass. – A. Ciborowski, S. Broniewski,
A. Ciborowski, S. Furman, S. Jankowski, B. Jastrzębski. J. Wilski i inni.
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W Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020, akceptowanej Uchwałą
Rady Miasta z dnia 13.09.2010 r., jako jeden z celów wymieniono takie przekształcanie
przestrzeni i wyposażenia miasta, aby mieszkańcy mogli w jak największym stopniu korzystać
z zalet i korzyści, jakie powinna nieść ze sobą istniejąca zwartość struktury miasta, takich
jak stosunkowo niewielkie odległości sprzyjające rezygnacji z samochodu, bez istotnego
pogorszenia możliwości przemieszczania się.
Powyższe przykłady świadczą o zrozumieniu konieczności kontrolowania wzrostu transportochłonności i energochłonności. Niestety osiąganie celów sformułowanych przez władze
miast napotyka na trudności.

Polityka państwa
Kwestie związków między strukturą funkcjonalno-przestrzenną, transportem
i energochłonnością są objęte zakresem polityki formułowanej na szczeblu krajowym.
W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, akceptowanej przez Radę
Ministrów 13.12.2011 r. stwierdzono, że chaotyczna i ekstensywna zabudowa powoduje,
iż transportochłonność jest o 50% większa w porównaniu do zabudowy relatywnie zwartej
i uporządkowanej. Konsekwencją jest bardzo niska – ekonomiczna i społeczna – efektywność
nakładów na infrastrukturę oraz nieopłacalność rozwoju i utrzymania transportu publicznego.
W wizji zapowiedziano, że energochłonny transport samochodowy wewnątrz miast jest
skutecznie wypierany przez zintegrowane systemy transportu publicznego, bazujące w dużej
mierze na kolejach aglomeracyjnych. Stwierdzono, że należy dążyć do łączenia funkcji
komplementarnych w celu racjonalizacji gospodarowania zasobami przestrzennymi, a także
w celu ograniczenia zapotrzebowania na energię (np. redukcja potrzeb transportowych).
Na liście działań znajduje się całkowita reforma systemu planowania przestrzennego.
W projekcie dokumentu „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności” (listopad 2011 r.)
stwierdzono, że udrożnienie miast i metropolii wymaga koordynacji polityki przestrzennej
z polityką miejską rozumianą jako zarządzanie popytem na usługi transportowe. Niestety
w wersji z dnia 11.01.2013 r. brak jest tego działania. Przewiduje się jedynie wdrażanie opłat
za korzystanie z sieci drogowej w celu pozyskiwania środków na realizację inwestycji infrastrukturalnych w przyszłości i sterowania popytem na transport.
W projekcie Krajowej Polityki Miejskiej7 zalecono, między innymi:
Powstrzymywanie żywiołowego rozlewania się miast, zapobieganie rozpraszaniu zabudowy i pogłębianiu chaosu przestrzennego;
Lokalizowanie silnych generatorów ruchu w obszarach obsługiwanych wysokowydajnym transportem miejskim;
Preferowanie ponownego wykorzystania terenu i uzupełnienia zabudowy zamiast ekspansji na tereny niezabudowane (priorytet „brownfield” ponad „greenfield”).

7

Wersja marzec: 2014 r.
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W planowaniu rozwoju, miasta powinny działać zgodnie z ideą miasta zwartego, które
promuje policentryczną strukturę, przyjmującą formę gęstej i wielofunkcyjnej tkanki zabudowy miejskiej, obsługiwanej komunikacją pieszą, rowerową i publiczną, przy jednoczesnym
ograniczaniu transportu indywidualnego. Realizacja tej koncepcji wymaga w pierwszym etapie możliwie skutecznego powstrzymywania rozpraszania zabudowy mieszkaniowej zarówno
w granicach danego miasta, jak i w przestrzeni obszaru funkcjonalnego miasta.
Konieczne jest integrowanie planowania przestrzennego i planowania rozwoju transportu
w taki sposób, aby oba te procesy były współzależne. Władze samorządowe powinny kłaść
nacisk na realne powiązanie zagospodarowania przestrzennego z rozwojem sieci transportowych, nawet jeśli obowiązujące przepisy nie wymuszają skutecznie pełnej współzależności w tych działaniach. Zmiany przepisów powinny zmierzać w kierunku zapewnienia tego
powiązania.
W przyjętym przez Komitet do Spraw Europejskich dnia 25.08.2014 r. „Stanowisku
Rządu RP do dokumentu unijnego COM (2014) 490. Miejski wymiar polityki UE – kluczowe
elementy agendy miejskiej UE” nawiązano do cytowanego wcześniej rządowego projektu
Krajowej Polityki Miejskiej podkreślając między innymi, że promuje on model miasta zgodny
z wizją określoną w dokumentach krajowych i unijnych, a jako konieczne wskazuje:
Racjonalne gospodarowanie przestrzenią (w tym zwłaszcza racjonalne jej planowanie
i odwrócenie niekorzystnych trendów urbanizacyjnych);
Dążenie do zrównoważonej mobilności miejskiej, z preferencją dla transportu ekologicznego (zbiorowego, rowerowego, ruchu pieszego);
Przygotowywanie miast do zmian klimatu połączone z ochroną środowiska oraz radykalnym zwiększeniem efektywności energetycznej;
Integrowanie przestrzenne miejskich obszarów funkcjonalnych i zacieśnianie współpracy
samorządów je tworzących.

Wnioski
1. Kontrolowanie popytu na transport jest jednym z kluczowych środków polityki zrównoważonego rozwoju (ZR).
2. Funkcjonalno-przestrzenna struktura miasta (SFP) ma istotny wpływ na transportochłonność i energochłonność życia i gospodarki.
3. Kształtowanie systemu transportu jest efektywnym środkiem stymulowania pozytywnych
przekształceń SFP.
4. Koordynacja planowania przestrzennego i transportu jest skutecznym środkiem osiągania
celów zrównoważonego rozwoju. Zrozumienie celowości tej koordynacji jest udowodnione
sformułowaniami w dokumentach dotyczących polityki UE, państwa i wielu miast polskich.
5. Niestety racjonalna, skoordynowana polityka przestrzenna i transportowa wdrażana jest
w niewielkim stopniu. Jedną z głównych przyczyn jest stan prawny. Konieczna jest „całkowita reforma systemu planowania przestrzennego” (KPZK 2011) i polityki miejskiej
(GKUA, PRGP, TUP, SARP, UMP, PKE i in.).
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Bartłomiej Kolipiński
Towarzystwo Urbanistów Polskich

Przywróćmy wysoką kulturę
planowania przestrzennego
Od wielu lat sprawy planowania przestrzennego są żywo dyskutowane, i to nie tylko w środowisku zawodowym. Można by się z tego cieszyć, gdyby nie to, że przyczyną wzmożonego
zainteresowania tą dziedziną jest jej zapaść, przejawiająca się w narastającym chaosie zagospodarowania przestrzennego.
Jako przyczynę kryzysu planowania przestrzennego w Polsce najczęściej podaje się
złe prawo, i to zarówno w sferze jego stanowienia, jak i stosowania. Ta niewątpliwie
trafna diagnoza nie sięga jednak korzeni zjawiska. Prawo jest bowiem tylko emanacją
określonych stosunków społecznych i politycznych, a nie ich źródłem. Dlatego o kryzysie
planowania przestrzennego trzeba mówić z uwzględnieniem szerszego kontekstu uwarunkowań
systemowych, będących pochodną ideowych założeń (systemu wartości) kształtowania ładu
przestrzennego w Polsce. Dobrym punktem odniesienia dla takich rozważań może być,
moim zdaniem, zagadnienie kultury planowania przestrzennego. Po raz pierwszy posłużyłem
się tym pojęciem pięć lat temu na konferencji „Przestrzeń kultury gminy”, zorganizowanej
przez Katedrę Sztuki Architektury Krajobrazu SGGW oraz gminę Mrozy w 2009 r. Ponieważ
nie znalazłem w literaturze przedmiotu wcześniejszego jego użycia, byłem zmuszony
do zaproponowania własnej definicji1. Nie wymagało to jakiegoś szczególnego wysiłku.
W słownikach i encyklopediach znaleźć bowiem można wiele definicji kultury, odnoszących
się do innych czynności i przejawów aktywności społeczno-zawodowych. Korzystając
z tego zaproponowałem, żeby pod pojęciem „kultura planowania przestrzennego” rozumieć
zestaw wartości i norm stanowiące dorobek intelektualny myśli planistycznej, a także stopień
przygotowania i gotowości społeczeństwa do jego wykorzystywania.
Uważam, że tak zdefiniowane pojęcie może być użyteczne w prowadzeniu dyskusji o kryzysie planowania przestrzennego w Polsce, ponieważ kieruje ono naszą uwagę na przeszłość
i wskazuje na dorobek polskiej myśli planistycznej. Ponadto wynika z tej definicji, że kwintesencją kultury planowania jest ciągłość ideowa i praktyczna, polegająca na gotowości wykorzystywania dorobku (co wcale nie musi, a wręcz nie powinno oznaczać jego mechanicznego
powielania). Takie rozumienie tego pojęcia jest też jak najbardziej pragmatyczne: znajomość
kontekstu kulturowego może bowiem stanowić niezwykle cenną inspirację w poszukiwaniu
działań naprawczych, a także pozwala unikać „odkrywania” rzeczy znanych.
1

Należy odnotować, że Olgierd Dziekoński, ówczesny podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury,
skierował do uczestników konferencji w Mrozach list zatytułowany „Kultura planowania przestrzennego”,
w którym jednak nie zaproponował definicji tytułowego pojęcia.
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Mówiąc o kulturze planowania przestrzennego w Polsce, należy w pierwszej kolejności
przypomnieć, że dziedzina ta ma w naszym kraju długoletnią historię. W ubiegłym roku jubileusz dziewięćdziesięciolecia obchodziło Towarzystwo Urbanistów Polskich, które było
jednym prekursorów i krzewicieli współczesnej myśli urbanistycznej. Z tej okazji sporo mówiło
się o potrzebie przypominania tradycji i dorobku polskiej urbanistyki. Ramy niniejszego
artykułu nie pozwalają na podjęcie próby całościowego naszkicowania tego tematu. Poniżej
zaprezentowane zostaną więc tylko wybrane elementy tworzące kulturową podbudowę
planowania przestrzennego. Ich dobór został podporządkowany chęci pokazania tego, czego
dzisiaj brakuje, albo co niedomaga. Takie zawężenie tematu jest jak się wydaje zasadne,
albowiem o kulturze w takim jak tu rozumieniu mówi się z reguły wtedy, kiedy odczuwamy
skutki jej braku.
Jedną z najbardziej charakterystycznych cech polskiej planistyki była ciągłość połączona
z rozwojem. Warto odnotować, że nawet przełom ustrojowo-polityczny dokonany
w latach 1944 i 1945 tej ciągłości całkowicie nie przerwał, o czym może świadczyć
fakt, że Dekret o zagospodarowaniu przestrzennym kraju z 1946 r. został w dużej mierze
oparty na założeniach wypracowanych w latach międzywojennych w środowisku polskich
architektów-urbanistów. I mimo że w późniejszych latach założenia te były dostosowywane
do realiów socjalistycznego ustroju, planowanie przestrzenne jako takie nigdy nie było
kwestionowane. Dzięki temu mogła się rozwijać myśl planistyczna oraz doskonalić warsztat,
i to w sposób stosunkowo swobodny. Warto bowiem zauważyć, że w przeciwieństwie
do planowania gospodarczego, planowanie przestrzenne było pod mniejszą presją ze strony
władz partyjno-rządowych. Kwestią odrębną była skuteczność planowania przestrzennego
w warunkach centralistycznego system gospodarki planowej. Na tyle odrębną, że postawić
można hipotezę, iż ową większą swobodę planowanie przestrzenne zawdzięczało głównie
temu, że władze przywiązywały większą uwagę do, mówiąc skrótowo, industrializacji niż
urbanizacji.
Obecny kryzys planowania przestrzennego został w głównej mierze spowodowany
przerwaniem ciągłości. Na fali krytyki wielu aspektów socjalistycznego planowania
przestrzennego i w wyniku ślepej wiary w niewidzialną rękę rynku zaczęto formułować
generalizujące opinie o nieprzydatności planowania jako takiego, a w tym planowania
przestrzennego. Wynikające bardziej z emocji niż z merytorycznej oceny poglądy, wobec
nieśmiałości oponentów, doprowadziły w końcu do wydarzenia bez precedensu w dziejach
planowania przestrzennego, a mianowicie unieważnienia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przed 1995 rokiem. To przysłowiowe
wylanie dziecka z kąpielą było nie tylko zaprzeczeniem, ale wręcz pogwałceniem kultury
planowania. Należy dodać, że unieważnienie planów nastąpiło wbrew opinii samorządów, co
potwierdza zarzut, że podejmujący decyzję w tej sprawie kierowali się bardziej przesłankami
ideologicznymi niż pragmatycznymi.
W wyniku unieważnienia planów miejscowych powstała luka w systemie aktów planowania przestrzennego. Ustawodawca postanowił ją wypełnić dopuszczając możliwość
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inwestowania na terenach pozbawionych planów miejscowych, w trybie indywidualnych,
wydawanych na wniosek inwestora, decyzji o warunkach zabudowy. W rezultacie powstał
w Polsce dualistyczny system kształtowania ładu przestrzennego: a) na podstawie planu
miejscowego (obecnie na ok. 30% powierzchni kraju); b) na podstawie decyzji o warunkach
zabudowy (ok. 70% powierzchni kraju). To zaś oznacza, że współcześnie Polska stała się
krajem, w którym nastąpiło prawnie usankcjonowane zanegowanie potrzeby planowania
urbanistycznego. I ten fakt należy uznać za największe wynaturzenie zakorzenionych w naszej
tradycji reguł racjonalnego kształtowania ładu przestrzennego.
Dla uzasadnienia tak mocnego oskarżenia można podać następujące argumenty, ukazujące
skutki braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla polskiej przestrzeni.
W wyniku dopuszczenia inwestowania bez planów miejscowych stała się ona:
1. Nieprzewidywalna, gdyż dopuszczenie zabudowy na terenach pozbawionych planów
miejscowych powoduje:
Brak pewności, czy dane zamierzenie inwestycyjne jest prawnie dopuszczalne, ponieważ podlega to rozstrzygnięciu dopiero w ramach skomplikowanej procedury administracyjnej, polegającej na badaniu licznych ustaw z punktu widzenia ich wpływu na
sytuację prawną danej nieruchomości;
Brak wiedzy o przyszłym zagospodarowaniu bliższego i dalszego sąsiedztwa. Brak
planu sprawia bowiem, że tereny nie mają swojego prawnie określonego przeznaczenia, a w związku z tym mogą być wykorzystywane na różne cele.
2. Konfliktogenna, gdyż możliwość inwestowania na terenach bez planów miejscowych
powoduje, że w Polsce nie jest realizowana jedna z najważniejszych funkcji planowania przestrzennego, polegająca na przewidywaniu i neutralizowaniu sytuacji kolizyjnych
i konfliktowych.
3. Nieefektywna, gdyż wynikające z braku planów rozpraszanie zabudowy prowadzi do entropii systemów osadniczych, co powoduje wzrost kosztów uzbrojenia terenów.
4. Niebezpieczna, gdyż unieważnienie planów miejscowych spowodowało, że tereny nie
nadające się do zabudowy (zalewowe, osuwiskowe, położone wzdłuż dróg) stały się
w majestacie prawa terenami budowlanymi.
5. Korupcjogenna, gdyż uzyskiwanie pozwoleń na budowę na podstawie decyzji jest obarczone koniecznością znacznie silniejszych interakcji: inwestor-urzędnik.
Rozważania na temat kryzysu planowania przestrzennego, jak już wspomniano, koncentrują się na zagadnieniach prawnych. Dzieje się tak kosztem zaniedbywania innych aspektów
i kontekstów: aksjologicznego, metodologicznego oraz organizacyjnego.
Po roku 1989 w systemie planowania przestrzennego zaczęła dominować ideologia
neoliberalna, wpływając na rozwiązania prawno-organizacyjne. Sztandarowe hasło tego nurtu:
„co nie zakazane, to dozwolone”, będące fundamentem wolności gospodarczej, stało się
również podstawą działań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Tymczasem
zasada wolności budowlanej, w myśl której z prawa własności terenu jest wywiedzione prawo
do jego zabudowy, pozostaje w jaskrawej sprzeczności z fundamentalnym ideowym założeniem
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polskiej myśli planistycznej, ale także sozologii, zgodnie z którym prywatne prawo własności
jest postrzegane przez pryzmat interesu ogólnego i w związku z tym podlega procesowi
socjalizacji. Idea ta w czasach transformacji zaczęła być jednak kojarzona z realnym
socjalizmem. To spowodowało, że w prawie planowania przestrzennego nastąpiła absolutyzacja
prawa własności, kosztem dobra wspólnego. Należy tu dodać, że takie rozumienie planowania
przestrzennego było nie tylko przejawem odreagowywania poprzedniego ustroju, ale – jak
zauważa A. Jędraszko – także nierozumieniem pryncypiów ideowych obowiązujących
od wielu lat w krajach Europy Zachodniej2.
Konsekwencją takiego ahistorycznego rozumienia sensu prawa planowania przestrzennego
było jego podporządkowanie interesom inwestorów i deweloperów. Plany zagospodarowania
przestrzennego zaczęto postrzegać jako element inwestycyjnego „toru przeszkód”.
To doprowadziło do pojawienia się dość kuriozalnej tezy o „przeregulowaniu” procedur
planistyczno-decyzyjnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Kuriozalnej –
nie dlatego, że nieprawdziwej, lecz dlatego, że owo przeregulowanie rzeczywiście w jakiejś
mierze nastąpiło, ale przede wszystkim właśnie na skutek unieważnienia planów miejscowych
i dopuszczenia inwestowania na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Uzyskanie
pozwolenia budowlanego zostało poprzedzone koniecznością uzyskania dodatkowej
decyzji o warunkach zabudowy, a to – w powszechnej opinii inwestorów – wydłużyło
proces przygotowania inwestycji, zamieniając go w biurokratyczną mitręgą, i to obarczaną
znacznym ryzykiem korupcji. Tymczasem pomysły deregulacyjne, zgłaszane przez wpływowe
środowiska gospodarcze i wspierane przez niemniej wpływowych prawników, wcale nie idą
w kierunku wyeliminowania decyzji o warunkach zabudowy i oparcia realnych procesów
zagospodarowania przestrzennego na planach. Wręcz przeciwnie – mają one na celu w jeszcze
większym stopniu ograniczenie funkcji kontrolnych administracji urbanistyczno-budowlanej.
Mamy więc do czynienia z klasycznym przykładem gaszenia ognia benzyną.
Jak wyżej zaznaczono, kolejnym aspektem kryzysu planowania przestrzennego, wynikającym w znacznej mierze z zanegowania pryncypiów ideowych, jest regres w dziedzinie badań
naukowych oraz metodologii. To, co było jedną z najbardziej widocznych cech polskiej szkoły
planowania przestrzennego, to był wysoki poziom wiedzy teoretycznej, bezpośrednio inspirowanej potrzebami praktyki i silnie powiązanej z warsztatem planistycznym. Charakterystyczne
było przenikanie się zespołów badawczych i projektowych. Sprawy planowania przestrzennego
były przedmiotem prac badawczych prowadzonych w instytutach, uczelniach i placówkach
PAN-owskich. Powstały w latach 70-tych z połączenia czterech mniejszych instytutów
(urbanistyki, mieszkalnictwa, środowiska i gospodarki komunalnej) Instytut Kształtowania
Środowiska był jedną z największych naukowych placówek resortowych. Jego powołanie można
uznać też za symboliczny przejaw systemowego podejścia do planowania przestrzennego
jako dziedziny wielo- i interdyscyplinarnej. Jego dzisiejsze pozostałości są miarą upadku
2

Jędraszko A. Zagospodarowanie Przestrzenne w Polsce – Drogi i Bezdroża Regulacji Ustawowych, UMP,
Warszawa 2005.
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prestiżu tej dziedziny, a likwidacja instytutowej biblioteki, która nastąpiła na skutek przegranej sprawy sądowej z NIK-iem o pomieszczenia, może być uznana za przejaw kulturowego
barbarzyństwa.
W wymiarze praktycznym należy przede wszystkim zwrócić uwagę na zaniechanie stosowania metod racjonalizujących rozwiązania przyjmowane w planach zagospodarowania
przestrzennego. Presja inwestorów i właścicieli nieruchomości rolnych zainteresowanych ich
przekwalifikowaniem na działki budowlane jest dzisiaj podstawową przesłanką i uzasadnieniem wyznaczania terenów przewidzianych do urbanizacji, co w sposób oczywisty musi prowadzić do nieracjonalnej nadpodaży gruntów budowlanych i chaosu przestrzennego. A dzieje
się tak w kraju, w którym na przełomie lat 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku powstała „Analiza Progowa” i „Optymalizacja Warszawska” – metody polegające na stosowaniu rachunku
ekonomicznego w planowaniu przestrzennym. Co godzi się pokreślić, metody te zyskały rozgłos zagranicą. Powinno być dla środowiska planistów przestrzennych powodem do wstydu,
że upomniał się o nie niedawno dziennikarz i pisarz Filip Springer w swojej głośnej „Wannie
z kolumnadą” – książce o patologiach współczesnej urbanistyki.
Mówiąc o dorobku polskiej planistyki przestrzennej nie sposób nie wspomnieć również
o wielu innych elementach metodologii planowania, takich m. in. jak: zasada wariantowania;
programowanie urbanistyczne; studia komunikacyjne i badania ruchu; opracowania fizjograficzne; analizy socjologiczne, prognozowanie demograficzne, modelowanie procesów, badanie warunków realizacji planów, itd. Dzisiaj większość z tych podejść metodycznych jest
w zapomnieniu lub zaniku.
Niezwykle ważną cechą ogólnej metody była zasada trójszczeblowości, polegająca
na wzajemnych powiązaniach między krajowym, regionalnym i miejscowym poziomem
planowania. To oczywiste z punktu widzenia prakseologicznego podejście do kształtowania
złożonych struktur funkcjonalno-przestrzennych, po roku 1990 zostało przez wpływowe
środowiska reformatorskie uznane za przejaw socjalistycznego centralizmu. W konsekwencji
reforma planowania przestrzennego została podporządkowana tezie, że hierarchiczność jest
zaprzeczeniem reguł planowania w demokratycznych państwach prawnych. Jak w wielu
innych sprawach tak i w tej mieliśmy do czynienia z mechanizmem polegającym na
obarczaniu narzędzia za grzechy użytkownika. W rezultacie mamy dzisiaj do czynienia
z brakiem regionalnego układu odniesienia, czyli brakiem podstaw określania racjonalnych
argumentów na rzecz kształtowania rozwiązań urbanistycznych. Planowanie regionalne
znalazło się w pewnej niszy, i jak to określił J. Sepioł w koncepcyjnym kryzysie. Rezultatem
tego i świadectwem, ale zarazem wyrzutem sumienia są pojawiające się jak grzyby po deszczu
spec-ustawy, na podstawie których jest w Polsce dzisiaj rozmieszczana podstawowa liniowa
infrastruktura. Znamienne jest, że wprowadzane jako rozwiązania awaryjne i tymczasowe
na czas kryzysu, są dzisiaj argumentem na rzecz negowania potrzeby radykalnych zmian
systemu planistycznego. To powoduje, że mamy w Polsce do czynienia z samonapędzającym
się mechanizmem kryzysogennym.

174

Bartłomiej Kolipiński

Trzecim „kulturowym” aspektem kryzysu planowania są niekorzystne zmiany organizacyjno-warsztatowe. Żeby tezę tę uzasadnić trzeba przypomnieć, że w Polsce istniała wieloletnia (od czasów międzywojennych) tradycja organizowania warsztatu planistycznego
w postaci wyspecjalizowanych biur i pracowni, działających na zasadach budżetowych. Były
one tworzone w strukturach administracji terenowej, i w miarę ówczesnych możliwości działały w systemie zdecentralizowanym. Mimo że stosunkowo często podlegały niekorzystnym
reorganizacjom (to była zmora socjalistycznej administracji – władza łudziła się, że zmiany
organizacyjne pozwolą usunąć przyczyny niepowodzeń, których źródła tkwiły w założeniach
systemowych), to jednak można mówić o pewnej strukturalnej ich ciągłości. Przejawem tego
było m. in to, że służby planistyczne:
od początku funkcjonowały jako wielodyscyplinarne zespoły analityczno-projektowe,
dzięki czemu była zapewniona zespołowość przygotowywania koncepcji planistycznych,
poprzez uczestnictwo w przygotowywaniu decyzji wykonawczych (lokalizacyjnych) były
mocno powiązane z realizacją planów,
zapewniały możliwość kształcenia „zawodowego” absolwentów różnych kierunków studiów,
były przechowalnią wiedzy tzw. „gorącej” (zgromadzonej w głowach) i udokumentowanej w zakładowych archiwach,
były zespołami uczącymi się, otwartymi na innowacje i je tworzącymi („Optymalizacja
Warszawska” powstała w biurze projektów inżynierii miejskiej),
współdziałały ze sobą i uczestniczyły w życiu społeczno-zawodowym, zwłaszcza w ramach
Towarzystwa Urbanistów Polskich.
To właśnie te cechy warsztatu planowania przestrzennego są moim zdaniem najsilniejszym argumentem uzasadniającym tytuł niniejszej wypowiedzi. One bowiem przełożyły i złożyły się na powstanie etosu planisty przestrzennego. Nie było dziełem przypadku, że instytucje zajmujące się planowaniem przestrzennym były określane mianem „służby”, podczas gdy
w stosunku do organizacji planowania gospodarczego najczęściej używano nieco złowieszczego określenia: „aparat”. A profesor Zygmunt Skibniewski, jeden z najbardziej zasłużonych organizatorów planowania urbanistycznego w Polsce, właśnie te cechy kultury planowania uznał za najważniejsze wyznaczniki pojęcia „polska szkoła urbanistyki”. Powiedział
to w odpowiedzi na ankietę KPZK PAN (Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
PAN) „Przemiany i rozwój planowania miast i urbanistyki oraz analiza ich głównych uwarunkowań3”, przeprowadzoną w roku 1991, a więc kiedy „nowe” już przekroczyło bramy.
Odpowiadając na pytanie dotyczące kryzysu planowania przestrzennego, jako jeden
z pierwszych zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z zaprzepaszczenia dorobku
planistyki polskiej w wyniku komercjalizacji warsztatu.
Obawy te, niestety, w pełni się potwierdziły. Likwidacja wielu pracowni urbanistycznych i biur planowania doprowadziła do sytuacji, którą – nawiązując do podanej na wstępie definicji kultury planowania – można określić jako zanik gotowości (możliwości)
3

Biuletyn KPZK PAN, Nr 152, Warszawa 1991.
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wykorzystania koncepcyjnego i metodycznego dorobku polskiej myśli planistycznej. Autorskie
pracownie projektowe, nawet te najlepsze, zatrudniające specjalistów z różnych dziedzin
urbanistyki, nigdy nie będą w stanie realizować wymienionych wyżej funkcji, składających
się na kulturę planowania. Nie chodzi tu tylko o jakość samych planów. Istotą planowania
przestrzennego (urbanistycznego) jest przecież proces podejmowania odłożonych w czasie
decyzji o rozwoju danego obszaru. Dlatego nie tylko musi być on uspołeczniony, ale także być
częścią procesu zarządzania rozwojem. W świetle teorii organizacji i zarządzania skuteczność
planowania jest tym większa, im bardziej angażują się w ten proces władze zarządzające.
A tego nie da się zrealizować poprzez napisanie „specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.
Dlatego nie jest do końca prawdą, że całe zło komercjalizacji usług planistycznych bierze
się ze stosowania kryterium najniższej ceny w postępowaniach przetargowych. Tym złem
jest bowiem sama zasad „kupowania” planów na rynku usług planistycznych. Należy sobie
oczywiście zdawać sprawę, że stworzenie dla wszystkich gmin w Polsce biur planowania
byłoby i niemożliwe, i niepotrzebne. Ale uznanie, że planowanie rozwoju złożonych struktur
przestrzennych może odbywać się na zasadzie przetargów jest poważnym błędem.
Niestety, temu błędnemu rozumowaniu sprzyja wspomniana już redukcja sensu planowania przestrzennego, polegająca na utożsamianiu go z procesem inwestycyjno-budowlanym,
co z kolei prowadzi do tego, że jest ono postrzegane w kontekście projektowania architektoniczno-urbanistycznego. Warto zauważyć, że kwestia ta już dawno temu była przedmiotem
dyskusji, została rozstrzygnięta na rzecz poglądu o odrębności planowania przestrzennego
i projektowania zagospodarowania. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w rozwiązaniach
prawno-organizacyjnych. Tymczasem dzisiaj mamy do czynienia z tendencją do zacierania
różnic między planowaniem a projektowaniem. Świadczyć o tym może m. in. zakres działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, obejmujący całościową problematykę
planowania przestrzennego na poziomie lokalnym. Z kolei dokument „Polska Polityka
Architektoniczna” niemal w całości jest poświęcony nie architekturze, a planowaniu przestrzennemu. Symptomem tej tendencji może być też decyzja o likwidacji Izby Urbanistów
przy utrzymaniu Izby Architektów.To wszystko sprawia, że w świadomości społecznej coraz
częściej planowanie przestrzenne jest traktowane jako relikt minionej epoki. Co więcej,
z niezaprzeczalnego faktu, że planowanie przestrzenne jako dziedzina wiedzy i praktyki ma
jedno ze swoich źródeł w architekturze, czyni się dzisiaj uzasadnienie dla rozwiązań, które
próbują cofnąć historię poprzez deprecjonowanie roli planowania przestrzennego. Oczywiście, z czysto formalnego punktu widzenia można połączyć planowanie przestrzenne i proces
inwestycyjno-budowlany w jeden akt prawny, można połączyć administrację, ale kultury
planowania przestrzennego z kulturą projektowania połączyć się nie da. Obie są polskiej
przestrzeni bardzo potrzebne, ale pod warunkiem, że są to byty odrębne.

Janusz Radziejowski
TUP Oddział w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Polityka rozwoju miast jako narzędzie adaptacji
przestrzeni miejskiej do zmian klimatu
Wprowadzenie
Obecne zmiany klimatu są spostrzegane przez szerokie warstwy społeczne, a także
polityków i decydentów gospodarczych głównie jako spektakularne zjawiska meteorologiczne. Takie wydarzenia jak nadzwyczajne fale upałów, susze, dotkliwe mrozy i intensywne
śnieżyce paraliżujące całe regiony, gwałtowne burze powiązane z silnymi huraganowymi
wiatrami czy też nawalnymi deszczami w konsekwencji których mamy do czynienia z niszczącymi powodziami – robią wrażenie na wszystkich, również na tych, którzy nie wiążą tych
zjawisk z antropogenicznymi zmianami klimatu.
Sprzyja temu fakt, ze żyjemy w przewidzianej jeszcze na początku lat sześćdziesiątych
przez Herberta M. McLuhana1, „globalnej wiosce”, przy czym szybkość przepływu informacji
z pewnością przerasta wyobrażenia w tym zakresie XX-wiecznego teoretyka. Praktycznie
każde wydarzenie, rejestrowane jest niemal natychmiast nie tylko przez profesjonalistów, ale
także przez rzesze posiadaczy smartfonów, tabletów i innych urządzeń i przekazywane do
internetu i telewizji, a za ich pośrednictwem mają szansę dotrzeć do każdego na całym świecie.
Dotyczy to także nadzwyczajnych zdarzeń klimatycznych. Taki zalew informacji potęguje
wrażenie stałego zagrożenia niespodziewanymi i niszczącymi zjawiskami meteorologicznymi,
stymulując zainteresowanie nimi przeciętnych obywateli. Wszyscy zadają sobie pytanie,
jak się ustrzec przed konsekwencjami takich zdarzeń? Można zaryzykować twierdzenie,
że kwestia, jak ustrzec się przed skutkami zmian klimatu, staje się ważniejszą niż pytanie,
jak zapobiegać jego zmianom? Stąd od początku obecnej dekady coraz większą wagę
przywiązuje się do problemów adaptacji społeczeństwa, gospodarki i przyrody do nieuchronnych jak się zdaje, zmian klimatu.
Jest oczywiste, że szczególną uwagę należy poświęcić problematyce wrażliwości miast
na zjawiska towarzyszące zmianom klimatu oraz możliwościom adaptacji do tych zmian, gdyż
właśnie miasta stanowią największe skupiska ludności oraz główne centra gospodarki
i kultury.

1

Termin wprowadzony w książce The Gutenberg Galaxy z 1962 roku, w Polsce spopularyzowany po opublikowaniu „Pism wybranych” tegoż autora wydanych w 1975.
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Z doświadczeń ostatnich lat wynika, że konsekwencje upałów, gwałtownych dreszczów,
huraganów czy śnieżyc mogą być bardzo trudne do opanowania nawet dla największych
i najnowocześniejszych metropolii, położonych w najbardziej rozwiniętych krajach świata2.
Również w Polsce w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z wielkimi powodziami obejmującymi całe dorzecza, a także gwałtownymi powodziami typu „flash flood”, zagrażającymi
naszym miastom3. Teoretycznie wiadomo, jakie działania techniczne, planistyczne i organizacyjne należy przedsiębrać, by zapobiec najgorszym konsekwencjom dynamicznie zmieniającego się klimatu. W Polsce nie brak jest dokumentów, które wskazują, jakie działania powinny
być realizowane, by zapobiec konsekwencjom zmian klimatycznych, jak do nich adaptować
obszary miejskie. Problem polega jednak na tym, że w Polsce praktycznie brakuje krajowej
polityki miejskiej, która mogłaby zainicjować powstawanie nowych miast i wskazywać kierunki rozwoju miast istniejących; brak jest też dokumentów dotyczących regionalnych polityk miejskich w poszczególnych województwach. Obszary miejskie rozprzestrzeniają się
bezplanowo, sięgają daleko poza formalne granice miast. Istniejący system administracyjny
nie posiada skutecznych narzędzi, by ograniczać to zjawisko, a w zamian tego wskazywać
kierunki kontrolowanego rozwoju obszarów miejskich. Brak tak rozumianej polityki może
utrudniać, a nieraz uniemożliwiać skuteczną politykę adaptacji miast do zmian klimatu.
Zamiarem autora jest przedstawienie propozycji, jak uporządkować zarządzanie polską
przestrzenią miejską w celu umożliwienia adaptacji tychże obszarów do zmian klimatu.

Stan obszarów miejskich w Polsce
Rozważając problematykę relacji pomiędzy miastami a środowiskiem należy zauważyć,
że oprócz granic administracyjnych, miasta posiadają granice wyznaczane przez ich funkcjonalne powiązania z otaczającymi go terenami. I to te właśnie tereny są obszarami konfliktów
miasto – środowisko. Dlatego też bardziej właściwe w odniesieniu do problematyki funkcjonowania miast jest używanie pojęcia obszarów miejskich4.
Jest oczywiste, że miasta cechuje zarówno rozwój wewnętrzny jak i zewnętrzny. Rozwój
wewnętrzny to budowa nowych obiektów w granicach administracyjnych miasta oraz
modernizacja istniejącej infrastruktury. Modernizacja ta często oznacza poważne zmiany
dotychczasowego charakteru miasta i stosunków społecznych, rozbudowę infrastruktury. Od
czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej nasiliły się inwestycje infrastrukturalne, takie jak
nowe obiekty komunikacyjne, czy też związane z inżynierią sanitarną. Tego rodzaju obiekty
2

3
4

Np. W USA huragan „Katrina” w 2005 r. przyniósł straty w wysokości 81 mld dol. a największe zniszczenia
miały miejsce w Nowym Orleanie (Raport National Hurricane Centre http://www.nhc.noaa.gov/pdf/TCRAL122005_Katrina.pdf), Z kolei huragan „Sandy” spowodował wielkie straty w Nowy Jorku na jesieni 2012
a śnieżyce w lutym 2013 r. sparaliżowały wielkie miasta na zachodzie Stanów. W 2014 r. wielkie powodzie
nawiedziły Bałkany.
Można tu wspomnieć o wielkiej powodzi w dorzeczu Wisły w maju i czerwcu 2010 roku, czy o gwałtownej,
spowodowanej tzw. „oberwaniem chmury” powodzi w Bogatyni w sierpniu tegoż roku.
Podobne podejście zaprezentowano w raporcie z 2011 roku „OECD. Przeglądy Krajowej Polityki Miejskiej
Polska”, (oryginał OECD 2011), gdzie operuje się pojęciem ULMA (urban labour market area – miejski
obszar zatrudnienia), gdzie za podstawową jednostkę analizy uważa się miejskie obszary funkcjonalne,
charakteryzujące się wspólnym rynkiem pracy.
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poprawiają na ogół warunki życia mieszkańców oraz powstają zgodnie z zasadami ochrony
środowiska. Niestety, tylko część z nich (na ogół obiekty infrastrukturalne ) powstają zgodnie
z zatwierdzonymi planami przestrzennego zagospodarowania. Szczególnie w największych
miastach odsetek obszarów objętych planami jest często mniejszy niż 50%. Fakt ten a także
brak strategii rozwoju miast, przypadkowość decyzji przestrzennych, brak zrozumienia wagi
tych zagadnień ze strony decydentów różnych szczebli, skutkują negatywnymi zjawiskami,
takimi jak pogłębiający się kryzys wydolności komunikacyjnej w miastach (zatłoczenie ulic,
brak miejsc parkingowych), brak czy też ograniczanie przestrzeni publicznej, a w tym terenów
zielonych czy rekreacyjnych. Trudno w takim przypadku mówić o rozwoju zrównoważonym
i o możliwości przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatycznych w sposób
planowy i perspektywiczny.
Jeszcze gorzej mają się sprawy z rozwojem zewnętrznym, poza formalnymi granicami
miast. Można zauważyć dwa podstawowe kierunki urbanizacji obszarów poza granicami miast.
Jeden – to budownictwo mieszkaniowe, realizowane w formie małych osiedli „na surowym
korzeniu” lub dogęszczania istniejących już miejscowości. Drugi – to zabudowa gospodarcza,
a w tym duże centra logistyczne realizowane w pobliżu głównych tras komunikacyjnych,
na ogół na dawnych terenach rolniczych. Tego rodzaju inwestycje, choć niewątpliwie potrzebne
nowoczesnej gospodarce, realizowane bezplanowo, mogą w przyszłości stanowić poważny
problem przy próbach racjonalizacji zagospodarowania przestrzennego w naszym kraju.
Planowanie wojewódzkie i wykonywane w ich ramach plany obszarów metropolitalnych
są zbyt słabym narzędziem, by wymóc rozsądne kierunki urbanizacji5. Pamiętać też należy,
że za taki stan rzeczy odpowiadają także lokalni decydenci sporządzający miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, wyznaczając nierealistyczne wielkie obszary zabudowy,
zwłaszcza wokół wielkich aglomeracji, co w praktyce pozwala później budować tam, gdzie
wola inwestora, a skutkować będzie pogłębianiem się chaosu przestrzennego. Ma to zapewnić
także korzyści właścicielom potencjalnych terenów budowlanych, bez oglądania się na interes
publiczny.
Konsekwencje takiego stanu rzeczy są liczne. Po pierwsze mamy do czynienia z bezładną
suburbanizacją, zajmowaniem otwartej przestrzeni, ograniczaniem rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, dewastacją naturalnych układów przyrodniczych, zaburzeniami stosunków
wodnych (Lisowski, Grochowski, 2008). Po drugie, brak odpowiednich powiązań komunikacyjnych lub nadmierne obciążenie istniejących dróg ruchem samochodowym, brak komunikacji publicznej. Zwrócić należy też uwagę na konsekwencje finansowe dla gmin, które
chętnie szafowały przestrzenią osadniczą w swych planach zapominając o tym, że tym samym
biorą na siebie odpowiedzialność w zakresie budowy dróg dla nowych osiedli, z określonymi
konsekwencjami finansowymi. Z kolei oddalenie nowych osiedli od centrów obsługi
administracyjnej, edukacyjnej, medycznej czy też miejsc pracy wpływa na wzrost zapotrzebowania na sprawne systemy transportowe.
5

Zgodnie z prawem ustalenia tych planów realizowane jest poprzez wprowadzenie ich do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
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Po trzecie, brak jest całej infrastruktury komunalnej, konieczność budowy „od zera” systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, etc., konieczność tworzenia systemów
odbioru i utylizacji odpadów. Wszystko to z pewnością podwyższać będzie potencjalne koszty
adaptacji osiedli ludzkich do zmian klimatycznych. Wymuszany w ten sposób rozwój infrastruktury technicznej powoduje konieczność nadmiernego zwiększenia nakładów w porównaniu do rozwoju osadnictwa realizowanego w sposób planowy, związany z istniejącymi
już jednostkami osadniczymi. Krótko mówiąc w pierwszym przypadku mamy do czynienia
z większymi kosztami jednostkowymi inwestycji, a później wysokimi kosztami eksploatacji
elementów infrastruktury, w przeliczeniu na głowę mieszkańca.
Należy też zwrócić uwagę, że tego rodzaju zjawisko, jakim jest suburbanizacja, dzieje
się w Polsce mimo faktu relatywnego regresu demograficznego i nie jest związane z brakiem
terenów inwestycyjnych w obrębie większości miast6. Oceniając wpływ niekontrolowanego
rozwoju obszarów miejskich na środowisko i potencjalny wpływ naturalnych (czy też
antropogenicznych) zmian na warunki funkcjonowania osiedli, należy podkreślić, że duży
wpływ na nie mają warunki geograficzne. I tak miasta położone w dolinach wielkich rzek będą
narażone na powodzie, te które położone są w górach lub obszarach wyżynnych dodatkowo
na osuwiska czy też lawiny błotne. Są to zjawiska lokalne, niemniej jednak stwarzające
poważne konsekwencje głównie dla infrastruktury technicznej. Wielkie miasta, m.in.
ze względu na występowanie efektu „miejskiej wyspy cieplnej” są bardziej niż otaczające
tereny wrażliwe na występowanie nadzwyczajnych fal upałów. Zakładając wzrost temperatury
w naszej strefie klimatycznej, zmniejszenie się wielkości opadów, można obawiać się
częstszego występowania pożarów lasów, torfowisk, a co z tym się wiąże, zagrożenia
tymi pożarami i towarzyszącymi im zjawiskami, takimi jak zadymienie, również położonych
w ich sąsiedztwie miast i osiedli.
Znaczne rozproszenie osadnictwa, tak charakterystyczne dla polskiej mapy osadnictwa,
wyklucza możliwość skoordynowanych działań przeciwstawiających się konsekwencjom nasilonych katastrofalnych zjawisk meteorologicznych w obrębie miast. W takiej sytuacji koszty
ew. adaptacji mogą stać się poważnym problemem dla gospodarki narodowej, czy też możliwości poszczególnych budżetów lokalnych.

Ocena obecnej polityki rozwoju obszarów miejskich
Należy stwierdzić, że w chwili obecnej Polska nie dysponuje dokumentem, który mógłby
w pełni i skutecznie wpływać na politykę dostosowania się miast i obszarów miejskich
do potencjalnych zmian klimatycznych, a także który przewidywałby środki publiczne wspomagające taką politykę. W istniejących dokumentach brak jest obligatoryjnych dyspozycji
dotyczących adaptacji do zmian klimatycznych. Również w dotychczasowym dyskursie na
tematy klimatyczne przeważały hasła związane z ograniczaniem antropopresji na klimat.
6

Wg GUS (Miasta…2010) liczba mieszkańców miast w latach 1998-2008 zmalała o ponad 700 tys. osób,
w tym w miastach największych (powyżej 100 tys. mieszkańców) liczba mieszkańców zmniejszyła się
o ponad 400 tysięcy.
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W takich akcjach popularyzowanych w naszym kraju przez organizacje pozarządowe,
jak np. „Nasza gmina chroni klimat” czy też „Dobry klimat dla powiatu”7 podkreśla się raczej
konieczność ograniczania emisji gazów cieplarnianych poprzez odpowiednie inwestycje komunalne lub przez sposób zagospodarowania przestrzennego m.in. poprzez promowanie zalesiania i zadrzewiania obszarów gmin i powiatów. Ważnym i istotnym elementem tych programów
jest edukacja ekologiczna obywateli w celu uświadomienia zachodzących zmian w środowisku.
Chociaż zagadnienia adaptacji miast do konsekwencji zmian klimatu pojawiały się
w kilku dokumentach państwowych (o czym poniżej) to trudno powiedzieć, że mamy jakąś
realną politykę w tym zakresie. Przykładem może być tu problem uwzględnienia możliwości narażenia osiedli ludzkich na konsekwencje powodzi. Nie dostrzeganie tego problemu
ma miejsce także w trakcie inwestycji prowadzonych w granicach wielkich miast. Zagadnienie dostosowania do zmian klimatycznych zostało zauważone również w UE. W roku 2007
weszła w życie tzw. dyrektywa powodziowa8, której termin pełnego wdrożenia mija w roku
2015. Jej wprowadzenie w Polsce stworzy podstawy także do adaptacji obszarów miejskich
do jednego z niekorzystnych zjawisk towarzyszących zmianom klimatu.
Wobec braku spójnego systemu planowania przestrzennego w naszym kraju i niskiej
jego efektywności nie dziwi brak realnych planów rozwoju terenów zielonych w miastach
(mitygujących mikroklimat na obszarach miejskich).
I w końcu, brak działań na rzecz ograniczenia procesu suburbanizacji w Polsce, co jak
wykazano wcześniej utrudnia podejmowanie racjonalnych działań na rzecz rozbudowy
infrastruktury technicznej, która byłaby niezbędna dla przeprowadzenia sprawnego procesu
adaptacji.
Podsumowując, nasza obecna polityka rozwoju przestrzennego w niewielkim stopniu
uwzględnia wyzwania związane z adaptacją do zmian klimatycznych.

Rola czynnika administracyjnego oraz organizacyjnego
w porządkowaniu przestrzeni
W Polsce w zasadzie nie mamy jednolitego systemu nie tylko planowania przestrzennego
ale i zarządzania przestrzenią. Nasz system administracyjny pod tym względem nie jest
zhierarchizowany. Faktycznie najważniejszy jest poziom najniższy planowania, czyli poziom
gminny. Tylko uchwalone na tym poziomie miejscowe plany przestrzennego zagospodarowania
są w pełni prawomocne dla wszystkich uczestników gry o przestrzeń. Niestety, dokumenty
takie nie muszą obejmować całej gminy, co uniemożliwia spójne planowanie zabezpieczenia
przestrzeni gminy przed konsekwencjami zmian klimatu. Brak efektywnych merytorycznych
związków z planami wyższego rzędu powoduje, że nawet tam, gdzie takie plany istnieją dla całej
jednostki administracyjnej, to pewne założenia są nierealistyczne, przewyższają możliwości
gminy, czy też potrzeby otoczenia. Do takich przykładów można zaliczyć wspomniany fakt
7
8

Pierwszy z tych projektów realizowany był przez Fundację Promocji Gmin Polskich, drugi przez Związek
Powiatów Polskich z Instytutem na rzecz Ekorozwoju z wykorzystaniem funduszu LIFE +.
Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 2007 r. w sprawie oceny
ryzyka powodziowego i zarządzania nim.
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wyznaczania obszarów mieszkalnictwa znacznie powyżej potrzeb, co spowodowane może
być naciskami na rady gmin osób zainteresowanych posiadaniem terenów budowlanych,
co oznacza ich wyższe ceny (Raport… 2013).
Pośredni element w naszej administracji terenowej, powiat, nie odgrywa w zasadzie
żadnej roli w planowaniu rozwoju przestrzennego, czy też działaniach na rzecz adaptacji
do zmian klimatu, nie mając żadnych uprawnień prawnych w tym zakresie. Z kolei poziom
wojewódzki dysponuje planami przestrzennego zagospodarowania, ale ich realizacja jest
możliwa tylko pod warunkiem wprowadzenia jego ustaleń do planów gmin. W przypadku
braku planów gmin założenia planów wojewódzkich nie są realizowane. Plany wojewódzkie
wyznaczają granice obszarów metropolii, dla których winny być sporządzone plany. Plany
obszarów metropolitalnych mogłyby być bardzo przydatne dla realizacji planów adaptacji
obszarów miast do zmian klimatycznych, niestety brak jest skutecznych narzędzi prawnych
do praktycznej realizacji ich ustaleń. W polskim systemie prawnym obszary metropolitalne
nie są wyodrębnione według kryteriów administracyjnych, nie posiadają swoich władz czy
też organów koordynujących działania władz gmin i miast. Jest to czynnik ograniczający
skuteczność możliwych działań na rzecz adaptacji do klimatu. Kolejnym problemem jest
wyznaczenia terenów osadniczych. Jak dowodzi praktyka, plany wojewódzkie nie wskazują
takich terenów (obszarów osadnictwa miejskiego).
Na poziomie krajowym mamy kilka dokumentów strategicznych, które m.in. poprawnie
identyfikują problemy jakie dla obszarów miejskich mogą stworzyć zmiany klimatu. Niestety
nie mają one aktualnie żadnych możliwości, by być wprowadzane w życie.
Podsumowując, polski system administracyjny nie zapewnia możliwości sprawnej
organizacji przestrzeni miejskiej w celu adaptacji do zmian klimatu.

Krajowe dokumenty dotyczące adaptacji do zmian klimatu
W ostatnich latach w Polsce powstało szereg dokumentów o charakterze programowym
odnoszących się do adaptacji do zmian klimatu9. W roku 2013 roku Ministerstwo Środowiska przyjęło dokument „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych
na zmiany klimatu do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030)” (Strategiczny plan… 2013).
Głównym celem SPA jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju i funkcjonowania gospodarki w warunkach zmian klimatu. Strategia wymienia główne sektory wymagające specjalnej troski w ramach programów adaptacyjnych takich jak: gospodarka wodna wraz z ochroną
wybrzeża Bałtyku, rolnictwo, leśnictwo, energetyka, zdrowie, mieszkalnictwo, gospodarka
przestrzenna, turystyka i rekreacja, bioróżnorodność. W zakresie adaptacji do zmian klimatu miast dokument wskazuje na konieczność tej adaptacji w gospodarce przestrzennej
i w budownictwie. Zaleca też wprowadzenie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego, a w tym miejską politykę przestrzenną, uwzględniającą te zmiany.
9

Dokumenty te zostały bliżej omówione w zamieszczonym w niniejszym opracowaniu artykule autorstwa
J. Radziejowskiego pt. Planowanie przestrzenne jako sposób adaptacji do zmian klimatu i przeciwdziałania
zjawisku rozlewania się miast, s. 39.
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W dokumencie tym zwraca się też uwagę na konieczność uświadomienia społeczeństwu
działań na rzecz adaptacji społeczeństwa i gospodarki do zmian klimatu, podkreśla się
konieczność uporządkowania zasad gospodarki przestrzennej w naszym kraju a także
przeciwdziałania zjawisku suburbanizacji. Zaleca także planowanie przestrzeni miejskiej
z uwzględnieniem kształtowania lokalnego klimatu m.in. poprzez zadrzewianie, ochronę
przeciwpowodziową, promowanie budownictwa energooszczędnego, ograniczania emisji
gazów cieplarnianych, ograniczania konieczności podróży lokalnych, itp. Zasady te winny
wdrażać administracja centralna, samorządy wojewódzkie i lokalne oraz przedsiębiorstwa.
Dokumentem, który zawiera wytyczne dotyczące de facto adaptacji do zmian klimatycznych
jest Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) do roku 2030 (Koncepcja…
2011), gdzie Cel 5 dotyczy: „Zwiększenia odporności struktury przestrzennej kraju na
zagrożenia naturalne i utraty bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowania struktur
przestrzennych, wspierających zdolności obronne państwa”. Do niezbędnych działań
regulacyjnych, które winny zostać podjęte przez odpowiedzialne instytucje wymienia się tam
działania planistyczne poprzez zakaz inwestowania na terenach zalewowych, zakaz ograniczania
naturalnych zdolności retencyjnych. Przewiduje się też inwentaryzacje wszystkich rejonów
osuwiskowych, jak też wprowadzenie bezwzględnego zakazu zabudowy takich terenów.
W ramach działań na rzecz przeciwdziałania suszom promuje się utrzymywanie terenów
zielonych, zwłaszcza w obrębie miast.
KPZK została poprzedzona szeregiem prac analitycznych. Z punktu widzenia przedmiotu
niniejszego artykułu ważne jest opracowanie: „Konsekwencje zmian klimatycznych dla przemian w zagospodarowaniu przestrzennym kraju” (Starkel, Kundzewicz, 2008), gdzie zwraca
się uwagę na szereg problemów – takich jak adaptacja gospodarki przestrzennej w odniesieniu do sektorów gospodarki oraz w odniesieniu do specyfiki stref geograficznych Polski.
W przygotowywanej obecnie „Krajowej Polityce Miejskiej” (Krajowa… 2014) jako cel
strategiczny przyjęto m.in. „wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych
do wspierania zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym przeciwdziałanie
negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji, ochronę środowiska i adaptację
do zmian klimatu”.

Ocena projektu Krajowej Polityki Miejskiej
Projekt Krajowej Polityki Miejskiej (Projekt…2014) zawiera szereg słusznych propozycji
z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatycznych. Krajowa Polityka zakłada wielopoziomowy system zarządzania przestrzenią miejskich obszarów funkcjonalnych. W dokumencie
wymienia się wiele działań w ich obrębie, które winny być przedsięwzięte dla adaptacji do zmian
klimatycznych, a w tym: promowanie terenów zielonych oraz wód otwartych, przeciwdziałanie
dewastacji terenów naturalnych oraz ich rewaloryzacja, działania przeciw niepotrzebnemu zużyciu energii, promowanie działań energooszczędnych w gospodarce komunalnej.
Wskazuje się też na możliwości finansowania działań adaptacyjnych z funduszy europejskich
oraz przewiduje powołanie specjalnego funduszu na rzecz inwestycji adaptacyjnych.
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Ma to być tzw. Krajowy System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme).
Środki te według autorów tej koncepcji byłyby pochodnymi środków gromadzonych
w ramach handlu emisjami i byłyby gromadzone na rachunku NFOŚiGW. Omawiana
Krajowa Polityka Miejska niedostateczną uwagę przywiązuje do działań, które mogłyby
mieć pozytywny wpływ na usprawnienie zarządzania obszarami miejskimi. Jak się wydaje,
dla usprawnienia takich działań niezbędne jest stworzenia mechanizmów zarządzania
miejskimi obszarami funkcjonalnymi. Charakteryzowałaby się one dwoma szczeblami
administracyjnymi: gmina/miasto – metropolia (obszar miejski). Gminy winny zachować
swoje dotychczasowe uprawnienia, a kompetencje dotychczasowych powiatów winny być
podzielone pomiędzy administrację gminną i metropolitalną, ta ostatnia musi także przejąć
kompetencje dotychczasowych województw.
Do kompetencji władz metropolitalnych należy zaliczyć planowanie rozwoju regionalnego
(w tym wyznaczanie stref rozwoju), drogi ponadlokalne, komunikację zbiorową, strategiczne
elementy zaopatrzenia w energię, główne elementy gospodarki wodnej i ściekowej oraz
gospodarki odpadami, ochronę przyrody i wód, szkolnictwo ponadpodstawowe, ochronę
zdrowia, działania na rzecz dostosowania obszarów miejskich do zmian klimatu. Innym
ważnym zadaniem winno być wyznaczenie terenów osadniczych i określenie zasad budowy
nowych miast i osiedli. Ważnym działaniem winny być starania na rzecz ochrony otwartej
przestrzeni – dobra naturalnego, o którego znaczeniu często się zapomina. Wyżej wymienione
cele można osiągnąć m.in. poprzez wyznaczania granic urbanizacji, zakaz budowy nowych
osiedli na terenach nieuzbrojonych, zakaz budowy poza terenami wyznaczonymi w planach
przestrzennego zagospodarowania. Obszary osiedleńcze w planach miejscowych winny być
zgodne pod względem wielkości i chłonności z szacunkami zawartymi w planach wyższego
rzędu.

Przykłady zagraniczne w zakresie opanowania
zjawiska suburbanizacji
Suburbanizacja, rozprzestrzenianie się miast kosztem otwartej przestrzeni, ograniczające
możliwościami sterowania rozwojem obszarów miejskich, wzbudzało w Europie zaniepokojenie już w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Aby temu przeciwdziałać rozpoczęto liczne
prace nad kompleksowym planowaniem przestrzeni miejskiej. By przeciwstawić się bezładnemu rozpościeraniu się obszarów miejskich w Wielkiej Brytanii w 1938 roku wszedł w życie
“The Green Belt Act” zakładający otoczenie Londynu a także innych wielkich miast terenami
zielonymi, stanowiącymi nieprzekraczalną granicę rozwoju obszarów miejskich. Obecnie
zrealizowany dla aglomeracji londyńskiej „Metropolitan Green Park” obejmuje ponad
500 tys. ha terenów. Aktualnie idea zielonych pasów jest np. realizowana dla Melbourne
w Australii, Vancouver, Toronto i Ottawy w Kanadzie. W praktyce gospodarki przestrzennej na świecie modne jest też pojęcie granic wzrostu miast (UGB – Urban Growth Boundaries). W kilku stanach USA (np. Oregonie, Washington, Kentucky) przyjęto prawo pozwalające władzom na ustalenie ścisłych granic urbanizacji miast. W innych krajach zakłada się,
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że granicę urbanizacji stanowi zasięg terenów uzbrojonych w miejską infrastrukturę techniczną (wodociągi, kanalizację)10.
Ciekawostką jest, że takie prace nad nowym podejściem do urbanistyki prowadzono
w Wielkiej Brytanii także w czasie drugiej wojnie światowej (np. Hardy, Ward 2004, Pacine
2005). Powstała wtedy koncepcja wielkiego Londynu a także specjalne prawo – ustawa dotycząca budowy nowych miast (New Towns Act). Ta koncepcja była w dużej mierze odpowiedzią na spodziewany brak mieszkań w okresie powojennym, ale także porządkowała przestrzeń
miejską. Do dziś zbudowano według tej koncepcji w Wielkiej Brytanii ponad 25 nowych miast
w Anglii, Szkocji i Walii a także w Singapurze. Koncepcja nowych miast przyjęła się również
w innych krajach Europy i stanowi odpowiedź na bezładną suburbanizację.
Bardzo ważne jest znalezienie odpowiedniej formuły na zarządzanie obszarami miejskimi.
Tu można wskazać na niemieckie doświadczenie w tym zakresie, gdzie w wielu miastach
i w ich sąsiedztwie wprowadza się zarządzanie obszarami miejskimi jako obszarami metropolitalnymi. Innym rozwiązaniem wspomagającym racjonalny rozwój obszarów miejskich są
różne rodzaje współpracy samorządów z władzami centralnymi, które m. in. wspomagają
odpowiednimi środkami realizację polityk miejskich i polityk rozwoju mieszkalnictwa.
Warto też zwrócić uwagę na działania społeczne w zakresie ochrony terenów niezabudowanych. W Wielkiej Brytanii działa „Kampania na rzecz ochrony wiejskiej Anglii”
(CPRE – Campaign to Protect Rural England), organizacja założona w latach 20-tych
XX wieku. Jednym z jego założycieli był znany architekt i urbanista, twórca planu Wielkiego
Londynu, sir Leslie Patrick Abercrombie. Twórca ten wielką uwagę przywiązywał do ochrony
tradycyjnego, wiejskiego krajobrazu Anglii. Obecnie organizacja ta zrzesza kilkadziesiąt
tysięcy członków, a jej protektorką jest królowa Elżbieta II. Organizacje mające na celu
zachowanie otwartej przestrzeni są obecnie popularne również w USA11. Problematyce
ochrony terenów otwartych poświęcone są np. inicjatywy unijne – jak np. program Save
Open Space lub Sustainable Open Space na rzecz ochrony otwartej przestrzeni. Wszystkie
wyżej wspomniane programy mają na celu ochronę terenów otwartych, a przez to ograniczyć
niekontrolowaną suburbanizację. Niestety, w działalności polskich organizacji pozarządowych
brak jest nacisku na ochronę otwartej przestrzeni.
Wydaje się, że doświadczenia powyższe winny być szczegółowo przeanalizowane i te,
które okazałyby się najbardziej odpowiednie do naszej praktyki, wprowadzone do Krajowej
Polityki Miejskiej i towarzyszących jej niezbędnych aktów prawnych.

10

W Polsce kilka lat temu w Kancelarii Prezydenta RP powstał projekt nowelizacji prawa planowania przestrzennego, który zakładał podobne rozwiązania – granicami urbanizacji miały być granice aglomeracji wodno-ściekowej w rozumieniu dyrektywy ściekowej Unii Europejskiej. Projektowi temu nie udało się nadać dalszego biegu.
11 Np. Save Hamilton Open Space w stanie New Jersey (http://savehamiltonopenspace.org/) czy Save Open
Space w górach Santa Monica w Kalifornii (http://www.gsmintl.com/saveopenspace/home.htm). Również
zjawisko rozprzestrzeniania się miast wzbudza zaniepokojenie organizacji społecznych. Największa w USA
organizacja ekologiczna Sierra Club prowadzi poświęcony temu zjawisku portal internetowy “Stop Sprawl”,
www.sierraclub.org/sprawl/
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Podsumowanie
Gospodarka obszarami miejskimi w Polsce wymaga uporządkowania. Urbanizacja, która
w Polsce przebiega w sposób chaotyczny, stwarza szereg problemów funkcjonalnych, a także
stwarza braki w wyposażeniu aglomeracji miejskich w odpowiednią infrastrukturę komunalną, skuteczne mechanizmy ochrony obszarów otwartych o walorach krajobrazowych
i przyrodniczych. Stwarza też poważne problemy przy próbach adaptacji obszarów miejskich
do zmian klimatycznych.
Szansę na uporządkowanie tych problemów dałaby reforma zarządzania obszarami miejskimi, w wyniku której powstałyby administracyjne możliwości efektywnego nimi zarządzania. Jednostki takie przejęłyby dotychczasowe zadania powiatów i województw w zakresie
niezbędnym do obsługi regionów funkcjonalnych (np. regionów metropolitalnych i innych
obszarów miejskich). Do ich zadań należałoby tworzenie planów regionalnych, rozbudowa
regionalnych systemów infrastruktury, ochrona środowiska w skali ponadlokalnej, nadzór
i współudział w tworzeniu regionalnego systemu transportu publicznego. Takie plany winny
brać pod uwagę obszarowe dostosowanie terenów miejskich do zmian klimatu. Zarysowana
tutaj propozycja reformy zarządzania terenami miejskimi mogłaby przyczynić się do racjonalnego użytkowania środowiska przyrodniczego i poprawy jego jakości w obrębie aglomeracji miejskich.
Dla realizacji takiej reformy niezbędne będzie:
ustanowienie organu odpowiedzialnego za całokształt polityki przestrzennej państwa,
a w tym przygotowanie koncepcji strategicznych, nadzór nad ich wdrażaniem, monitorowanie stanu zagospodarowania przestrzennego kraju;
wzmocnienie planowania przestrzennego na wszystkich szczeblach od krajowego do lokalnego w kierunku wzorców europejskich, wprowadzenie planów ogólnych (struktury,
strategicznych) – obejmujących całe jednostki administracyjne;
opracowanie koncepcji racjonalnego kształtowania sieci osadniczej, z wyznaczeniem
obszarów jej koncentracji oraz korytarzy infrastruktury łączącej elementy sieci jako podstawowego dokumentu wyznaczającego strategie działań państwa w tym zakresie;
opracowanie koncepcji rozwoju nowych jednostek osadniczych w obrębie aglomeracji
jako terenów koncentracji inwestycji mieszkaniowych, usługowych i innych;
wprowadzenie (np. wzorem niektórych krajów skandynawskich, Wielkiej Brytanii) ochrony
obszarów otwartych i szczególnej ochrony granic pomiędzy obszarami zurbanizowanymi
a otwartymi, wprowadzenie przepisów o strefach zieleni wokół miast („zielone pierścienie”), ograniczenie zabudowy wzdłuż tras komunikacyjnych poza terenami zabudowanymi;
wprowadzenie do wszystkich działań planistycznych, administracyjnych i inwestycyjnych
zasad adaptacji obszarów miejskich do zmian klimatu;
wprowadzenie mechanizmów zarządzania obszarami miejskimi, poprzez stworzenie odpowiednich organów administracji, odpowiedzialnych za koordynację rozwoju w ich obrębie.
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Problem zwiększonego zagrożenia niską emisją
w dobie globalnego ocieplenia
Globalne ocieplenie, zdaniem większości badaczy, realizuje się silniej w wyższych
szerokościach geograficznych oraz w miastach, co oznacza, że najpoważniejszych zmian,
w tym oczywiście wzrostu temperatur powietrza, wód i gleby, spodziewać się należy w
dużych miastach umiarkowanych i chłodnych stref klimatycznych. A więc przede wszystkim
na półkuli północnej, w szczególności w północnej części Europy. Tak oto wyjaśniamy powód,
dla którego śledzi się uważnie zmiany warunków mezoklimatycznych w miastach, gdzie i tak
rozpoznano już dawno swoiste odrębności klimatyczne wywołane emisją sztucznego ciepła,
obecnością miejskich aerozoli, zmienionym albedo i szorstkością, a także deformacją obiegu
wody i zaburzeniami ruchu powietrza.
Miasta nadal pozostają obszarami o podwyższonych zagrożeniach aerosanitarnych, nawet
tam, gdzie uporano się z dużymi punktowymi emitorami przemysłowymi oraz energetycznymi i skutecznie uspokojono zjawiska kongestyjne w transporcie, powodujące lokalne zatężanie zanieczyszczeń motoryzacyjnych. Można wyrazić pogląd, że miasta zawsze pozostaną
obszarami o większych niż tereny wiejskie uciążliwościach aerosanitarnych, gdyż są one przepełnione bezlikiem małych stacjonarnych i mobilnych emitorów wynikających z różnorodności zajęć bardzo licznych mieszkańców. Wystarczy porównać przeciętną gęstość zaludnienia
w miastach europejskich z taką gęstością na obszarach pozamiejskich. Stosunek ten wynosi
kilkaset do jednego (np. 5 tys. m/km2 /mieszkańców na km2/ do 50 mk/km2). Przy takiej różnicy nie da się wyeliminować wszystkich drobnych źródeł emisji, a także usunąć tzw. emisję
niezorganizowaną: powierzchniową i przestrzenną. W szczególności nie ma szans na pozbycie się wzmożonej obecności pyłów w miastach, a także przeróżnych produktów spalania,
wreszcie substancji złowonnych, nie tylko tych pospolitych znanych także ze wsi. Potężna
jest także emisja wtórna pyłów, które, jak wiadomo, powstają także w wyniku konwersji
substancji gazowych.
W tych uwarunkowaniach istotne staje się pytanie, czy globalne ocieplenie wpływa na
zmianę warunków aerosanitarnych w miastach, i w jakim kierunku. Odpowiedź na nie padnie w końcu niniejszego tekstu, najpierw więcej najnowszych informacji o zanieczyszczeniu
powietrza w miastach, szczególnie polskich.
Kwestie te obecnie reguluje unijna Dyrektywa CAFE. Nakłada ona obowiązek oceny
jakości powietrza i zarządzania jakością powietrza w odniesieniu do SO2, NO2 i NOx, PM 10,
PM 2,5 (PM, Particulate Matter – pył zawieszony, o średnicy w μm), Pb, C6H6, CO, O3
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oraz określa kierunki działań, jakie należy podjąć w sytuacji przekroczenia określonych poziomów stężeń. CAFE konsoliduje przepisy dyrektywy 1996/62/WE oraz dyrektyw córek:
1999/30/WE, 2000/69/WE i 2002/3/WE. Nie obejmuje natomiast swoim zakresem zagadnień
Dyrektywy 2004/107/WE w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu oraz WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne).
Szczególnie istotne są tu wymagania dotyczące pyłu zawieszonego. Komisja Europejska
orientuje się w powadze sytuacji w Europie i zakłada dalsze zaostrzenie wymagań pod tym
względem. Poszerza zakres obowiązujących przepisów w zakresie systemu oceny i zarządzania
jakością powietrza poprzez wprowadzenie nowych wymagań dla dotychczas nienormowanego
pyłu drobnego PM 2,5, określając dla niego standard jakości powietrza (poziom dopuszczalny
oraz pułap stężenia ekspozycji) oraz cel długoterminowy do 2020 roku.
Po roku 2010 zaczęto powszechnie rejestrować stan stężeń PM 10.
Tabela 1. Procentowy udział mieszkańców wybranych krajów Europy, oddychających powietrzem
o określonych PM 10 w 2011 roku. (Źródło: Europejska Agencja Ochrony Środowiska).
Poziomy stężeń PM 10 w μg/m3
Kraj

<15

<20

<30

<40

<50

<60

Polska

0

Czechy

>60

2

18

49

18

15

0

0

1

69

27

3

0

0

Włochy

2

2

29

50

17

0

0

Portugalia

0

7

63

30

0

0

0

Turcja

0

0

1

3

40

29

27

Europa (UE +)

2

5

48

16

11

10

8

UE + Kraje członkowskie oraz Europa Zachodnia i Południowa

W Polsce, a szczególnie w jej południowej części przekroczenia są powszechne. Dosadną
ilustracją zagrożenia jest tabelaryczne porównanie liczby mieszkańców oddychających powietrzem o różnych poziomach stężenia PM 10 (tab. 1). Dane pochodzą z 2011 roku, wyrażone
są w procentach. Na liście jeszcze silniej zagrożonych krajów jest jeszcze Serbia i Bułgaria,
co w żadnym przypadku nie może nas uspokajać. Kraje Zachodniej Europy wykazują znacznie lepszą sytuację, o czym świadczą wartości średnie dla całego regionu.
Przypomnijmy, że poziom dopuszczalny PM 10 dla stężenia średniodobowego wynosi
50 μg/m3, może być przekraczany nie więcej niż przez 35 dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 μg/m3, a poziom alarmowy 200 μg/m3.
W Polsce określa się zagrożenie aerosanitarne poprzez ustanawianie tzw. programów
ochrony powietrza (POP). Oceny jakości powietrza w Polsce dokonuje się oddzielnie w każdej tzw. strefie zakwalifikowanej do opracowania Programów Ochrony Powietrza (POP).
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Wyróżniono 46 stref podzielonych na 3 rodzaje:
Aglomeracja (powyżej 250 tys. mieszkańców) – 12 stref.
Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców – 18 stref.
Pozostałe obszary – praktycznie województwa bez aglomeracji – 16 stref.
W zależności od substancji wartości dopuszczalne określa się dla różnych czasów
uśrednienia: rok, doba, 8h, 1h.
Warto zauważyć, ze wśród wyróżnionych stref w aglomeracjach zadowalający stan stężeń
pyłu PM 10 notowany jest jedynie w Lublinie, Szczecinie, Olsztynie, Elblągu, Trójmieście,
Słupsku i w Zielonej Górze (Państwowy Monitoring Środowiska, 2012). Aglomeracje te
wykazują najsłabsze mechanizmy tworzenia się wyspy ciepła i reagują w najsłabszym stopniu
na efekty związane z globalnym ociepleniem. Z powyższego wynika, że w Polsce obserwowany
jest utrzymujący się od wielu lat niekorzystny stan jakości powietrza w większości stref
(obszary przekroczeń), w odniesieniu do niektórych substancji w powietrzu – pyłu drobnego
PM 10, PM 2,5 oraz B/a/P (benzo-α-piren). Z przeprowadzonych analiz stanu jakości powietrza
wynika, że za aktualny zły stan jakości powietrza w Polsce odpowiada tzw. niska emisja,
powodowana przez małą energetykę, paleniska indywidualne oraz stare komunalne źródła
ciepła (kotłownie, ciepłownie), opalane przede wszystkim węglem, a także małe, lokalne
źródła energetyczne i transport.
Liczba i procentowy udział stref w kraju, zakwalifikowanych do opracowania programów
ochrony powietrza (POP) ze względu na ochronę zdrowia ludzi w Polsce w latach 2010-2013
przedstawione zostały w tabeli 2.
Tabela 2. Udział stref zakwalifikowanych do opracowania programów ochrony powietrza (POP),
(objaśnienie w tekście).
Rok

Stref w Polsce

%

PM 10

PM 2,5

CO

2010

46

100

42

16

3

2011

46

100

42

21

1

2012

46

100

38

22

2

2013
2014
(prognoza)

46

100

40

23

2

46

100

Bez zmian

Wzrost

Bez zmian

Ogromny wzrost procentowego udziału stref z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego
nastąpił w 2010 roku, jednak nie był rezultatem pogorszenia jakości powietrza, a konsekwencją wprowadzenia nowego układu stref, w którym w miejsce kilku mniejszych stref pojawiły
się strefy o dużych obszarach. Klasa strefy jest określana na podstawie stężeń występujących
w rejonach potencjalnie najbardziej zanieczyszczonych daną substancją.
Dominującą przyczyną przekroczeń były emisje związane z indywidualnym ogrzewaniem budynków (sektor bytowo-komunalny) – tzw. „niska emisja”, czyli emisja pochodząca
ze spalania paliw w piecach, kotłach domowych i innych lokalnych paleniskach. W przypadku
kilku stref główną przyczyną przekroczeń było oddziaływanie emisji z transportu, co oznacza udział także takich zanieczyszczeń, jak CO i benzo-α-piren (B/a/P).
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O wystąpieniu przekroczeń poziomów normatywnych decydują: zły stan techniczny większości urządzeń wykorzystywanych do spalania, jakość stosowanych paliw (w tym również
odpadów z gospodarstw domowych) w połączeniu z niekorzystnymi warunkami rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu (inwersje temperatur itd.) oraz z występującymi w niektórych strefach niekorzystnymi warunkami topograficznymi (kotliny, doliny rzek, amfiteatralny
schemat urbanistyczny).
Pył PM 10 składa się z cząstek zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Może zawierać substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo-α-piren), metale ciężkie oraz dioksyny
i furany. Pył PM 10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą
docierać do górnych dróg oddechowych i płuc.
W perspektywie najbliższych lat wzrośnie zainteresowanie poziomem emisji pyłu
drobniejszego, czyli PM 2,5. Należy zwrócić uwagę, ze ten bardzo drobny pył (średnica
równoważna poniżej 2,5 μm) można traktować jako substancję praktycznie przemieszczającą
się wraz z lokalną cyrkulacją powietrza, gdyż opad grawitacyjny tego pyłu jest niezwykle
powolny. Wobec tego wszelkie zmiany tej cyrkulacji generowane przez globalne ocieplenie
będą bezpośrednio wpływały na rozkład stężeń. Warto przy tej okazji sprawdzić jak wygląda
struktura źródeł emisji PM 2,5. Zauważyć należy, ze prawie połowa tych źródeł to procesy
spalania poza przemysłem.

Rys. 1. Struktura źródeł emisji PM 2,5 w Polsce. (Opracowanie własne, Lenart 2008).

Przytoczmy jeszcze najświeższe dane z 2013 roku. Na mapce (Rys. 2) zaznaczono te
miasta, w których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych poziomów PM 10. Przekroczenia
wykazuje prawie sto miast, większość na południu kraju, z największym natężeniem na Śląsku.
Oficjalne badania Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska dotyczyły 65 polskich miast.
Zaledwie 6 z nich mieści się w normach. Norma dla pyłu zawieszonego to 50 mikrogramów
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na metr sześcienny. W Rybniku 8 grudnia 2013 roku to stężenie osiągnęło wynik 737 μg/m3.
W pierwszej dziesiątce najbardziej zanieczyszczonych, według Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) polskich miast, siedem to miasta województwa śląskiego: Rybnik, Zabrze, Katowice,
Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Bielsko-Biała i Bytom. O trzy oczka niżej, na trzynastym
miejscu – także Częstochowa.
Dodajmy jeszcze, że miasta, gdzie występuje zagrożenie stężeniami CO i innych
zanieczyszczeń pochodzenia paleniskowego w wysokości maksimów 8-godzinnych powyżej
4 000 μg/m3, przy normie dla CO 10 000 μg/m3 to znów aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska
oraz Górnośląska bez Gliwic, Bydgoska, Krakowska, Łódzka wraz z miastami satelitarnymi
i Pabianicami, Kielecka, Rzeszowska, Trójmiejska, Białostocka, Gorzowska i Toruńska.
Poniżej zestawiono nazwy miast z przekroczeniami stężeń. Są to przede wszystkim miasta
średnie i małe. W przypadku aglomeracji oznaczać to może przekroczenia w kilku dzielnicach.
Analiza dotyczyła zarówno stężeń pyłu zawieszonego PM 10, jak i PM 2,5:
Województwo zachodniopomorskie: Koszalin, Świdwin, Stargard Szczeciński, Sławno,
Kalisz Pomorski, Łobez.
Woj. lubuskie: Słubice, Żagań, Strzelce Krajeńskie, Gubin.
Woj. dolnośląskie: Wałbrzych, Jelenia Góra, Oleśnica, Świdnica, Kamienna Góra,
Brzeg Dolny, Lubań.
Woj. opolskie: Nysa, Kędzierzyn-Koźle, Brzeg, Namysłów, Kluczbork, Głubczyce.
Woj. wielkopolskie: Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Leszno, Gniezno, Krotoszyn,
Kościan, Słupca, Wolsztyn.
Woj. kujawsko-pomorskie: Włocławek, Inowrocław, Grudziądz, Chełmża, Wąbrzeźno,
Lipno.
Woj. pomorskie: Starogard Gdański, Słupsk, Malbork, Lębork, Człuchów.
Woj. warmińsko-mazurskie: Ełk, Biskupiec, Kętrzyn, Działdowo, Morąg.
Woj. mazowieckie: Radom, Siedlce, Węgrów, Sierpc, Mława, Sochaczew, Gostynin,
Pułtusk, Garwolin.
Woj. łódzkie: Sieradz, Skierniewice, Piotrków Trybunalski, Zduńska Wola, Kutno,
Wieluń, Łowicz.
Woj. śląskie: Bielsko-Biała, Częstochowa, Kłobuck, Racibórz.
Woj. świętokrzyskie: Starachowice, Skarżysko-Kamienna, Jędrzejów, Końskie.
Woj. małopolskie: Nowy Sącz, Chrzanów, Bochnia, Brzesko, Miechów, Wadowice,
Nowy Targ.
Woj. podkarpackie: Przemyśl, Krosno, Jarosław, Lubaczów, Sanok, Leżajsk, Przeworsk.
Woj. lubelskie: Lublin, Chełm, Biała Podlaska, Ryki, Parczew, Zamość, Tomaszów
Lubelski.
Woj. podlaskie: Suwałki, Łomża, Zambrów, Bielsk Podlaski, Grajewo.
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Rys. 2. Miasta z przekroczonymi normami PM 10 w 2013 roku. (Lenart 2015, na podstawie danych
Państwowego Monitoringu Środowiska).

Bardzo niepokojący stan zapylenia w Polsce ma także skutki formalne. W związku z zaistniałą sytuacją Komisja Europejska w 2009 r. wszczęła procedurę o naruszenie dopuszczalnych poziomów dla PM 10.
Miejsce NE (niskiej emisji) w tyglu zagrożeń aerosanitarnych Polski można określić jako
podstawowe, decydujące o ocenie warunków aerosanitarnych, trwałe, niepokojące, a nawet
kompromitujące. Z drugiej strony jest ono lekceważone i groźne dla społeczeństwa ze względów zdrowotnych i ekonomicznych.
Długotrwała ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza może powodować przewlekłą
obturacyjną chorobę płuc (POChP), a także astmę oskrzelową, rozedmę płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli, niewydolność dróg oddechowych i inne schorzenia. Jest to szczególnie groźne
dla dzieci, które wdychają więcej powietrza w przeliczeniu na masę ciała. Przedwczesna
śmierć spowodowana może być nawet krótkoterminową ekspozycją na wysokie stężenia
pyłów. Natomiast długoterminowa ekspozycja powoduje wzrost umieralności w grupie osób
powyżej 30 roku życia na choroby układu oddechowego i naczyniowo-sercowego. Wzrost
śmiertelności w grupie niemowląt (do roku życia) notowany jest w związku z krótkoi długoterminową ekspozycją.
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Najnowsze wyniki badań wskazują na możliwość korelacji między zanieczyszczeniami
powietrza, a zaburzeniami rozwoju układu nerwowego, zaburzeniami poznawczymi, a nawet
cukrzycą.
Z powodu zanieczyszczeń powietrza przedwcześnie umiera:
3,7 mln osób na świecie (powietrze wewnętrzne);
4,3 mln osób na świecie (powietrze atmosferyczne);
430 tys. osób w Europie Zachodniej i Centralnej (powietrze atmosferyczne).
Oceniono także relacje pomiędzy zanieczyszczeniami powietrza a zewnętrznymi kosztami zdrowotnymi w Polsce. W Polsce z powodu zanieczyszczeń powietrza co roku umiera
przedwcześnie ok. 45 tys. osób (przyczyna co 10-go zgonu w Polsce), a społeczeństwo traci
ok. 520 tys. potencjalnych lat życia. Straty w gospodarce szacowane są na 18,5 mln dni pracy
(Health risks … 2014).
W sumie zewnętrzne koszty zdrowotne zanieczyszczeń powietrza w Polsce wynoszą
według różnych badań od 39 do 118 mld euro rocznie. Przypominamy, że zasadniczym problemem jest tu niska emisja pyłu drobnego.
Liczne badania nie pozostawiają wątpliwości, że globalne ocieplenie prowadzi do wzmocnienia pozytywnych efektów temperaturowych w miastach w tempie szybszym niż na obszarach pozamiejskich. Dotyczy to także formowania się tzw. wyspy ciepła, która coraz częściej
tworzy się nawet w niewielkich skupiskach osiedleńczych. Ponieważ na zamieszczonej w tym
artykule liście miast zagrożonych niską emisją większość stanowią ośrodki średnie z dobrze
wykształconym starym centrum, przytaczamy tu wyniki badań prowadzonych wiele lat temu
w Sierpcu, który może być dobrym przykładem takiego miasta. Przedstawiono zależność różnic temperatur pomiędzy centrum i obszarem pozamiejskim od temperatury powietrza na stacji pozamiejskiej (rys. 3).
Obraz jest łatwy do interpretacji. Ocieplenie prowadzi do nasilania się różnic pomiędzy
miastem a obszarami pozamiejskimi, nawet w miastach o niewielkich rozmiarach. Oczywiście tendencje takie są bardzo wyraźne w dużych miastach. W Krakowie na przykład
od lat 50-tych notuje się wzrost różnic pomiędzy temperaturą w centrum miasta i poza nim
o 0,10-0,15oC na dekadę. Podobnie jest w Warszawie, przy czym stolica nie jest tu dobrym
przykładem, gdyż istotnym czynnikiem przyśpieszającym generowanie wyspy ciepła jest
szybka rozbudowa miasta.
Obecność wyspy (lub raczej wysp ciepła w obrębie aglomeracji) powoduje wzmożenie
dośrodkowej cyrkulacji powietrza przy powierzchni ziemi, a więc zatężania zanieczyszczeń.
Dodatkowo pyły mogą pogłębiać pojawianie się szkodliwych aerosanitarne sytuacji inwersyjnych oraz warunków stratyfikacji stałej. Powyższe, a także inne obserwacje dotyczące deformacji mezocyrkulacji powietrza w mieście w warunkach wyspy ciepła pozwalają na zaprezentowanie schematycznego rysunku zależności pomiędzy gęstością zamieszkania, a poziomem PM 10 i temperaturą powietrza (rys. 4).
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Rys. 3. Zależność różnicy temperatur powietrza pomiędzy centrum (tc) Sierpca i obszarem
pozamiejskim (to) a temperaturą powietrza obszaru pozamiejskiego (to). Poziom 150 cm
nad gruntem, pora letnia, badania w latach 1974-76.

Rys. 4. Ekspektatywny kształt zależności pomiędzy poziomem NE (liczonym stężeniami PM 10),
gęstością zaludnienia (tys. mieszkańców na km2) oraz temperaturą powietrza w miastach
bez centralnych systemów ogrzewania. Miasto o rozproszonych źródłach ciepła i o strukturze
nieuwarunkowanej topograficznie. (Opracowanie własne autora).

Problem zwiększonego zagrożenia niską emisją w dobie globalnego ocieplenia

bez
preferencji
przestrzennych

preferencje
anemometyczne

strefy
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miasto
centrum
(zwarta zabudowa)

strefy NE

Rys. 5. Koincydencje stref urbanistycznych oraz niskiej emisji (NE). Miasto o rozproszonych
źródłach ciepła i o strukturze nieuwarunkowanej topograficznie.
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Analizując strukturę przestrzenną polskich miast, w których odnotowuje się wysokie stężenia zanieczyszczeń wywołanych niską emisją, można nakreślić charakterystyczne cechy
tej struktury.
Poziomy gradient termiczny insolacyjny w okresie letnim jest bardzo wysoki, wyższy
niż w miastach położonych w niższych szerokościach geograficznych. Sprzyja to wyodrębnianiu się cyrkulacji cyklonalnej w obrębie zabudowy. Wyspa ciepła na tle fizjografii miasta najczęściej pojawia się jako „archipelag”, czyli rozczłonkowany na oddzielne ośrodki
podwyższonych temperatur obszar, co umożliwia powstawanie swoistych plam podwyższonych koncentracji zanieczyszczeń w „siodłach” pomiędzy wyspami (rys. 5). Typowa dla polskich miast aktywizacja przedmieść zdecydowanie pogłębia mezocyrkulację „zamykającą”
całe centrum lub wyraźnie wyodrębnione strefy substandardowej zabudowy i infrastruktury.
Powstaje „kotlina śródmiejska”, tak dobrze opisywana w Krakowie i innych miastach południa
Polski. Aerosanitarne skutki jej powstawania w warunkach globalnego ocieplenia są niepokojąco niekorzystne. Sprzyja temu degradacja starej zabudowy w enklawach śródmieścia
oraz powstający często „ring wzmożonego transportu”.
Odrębnymi procesami sprzyjającymi pogłębianiu się zagrożeń NE w warunkach globalnego ocieplenia jest kwestia dostępu do lepszego i gorszego paliwa, problem kosztów ogrzewania oraz rozpowszechnianie się tradycji „podgrzewania” pomieszczeń poprzez lokalne spalanie. Wreszcie sprzyjają temu patologie gospodarki odpadami. Zjawiska te mają oczywiście
wymiar regionalny. W Polsce południowej trwa dostęp do taniego opału, w Polsce Wschodniej z Mazowszem – palenie byle czego, Polska zachodnia to zwykle niekorzystne warunki
urbanistyczne ukształtowane dwa stulecia temu.
Kolejnym wyzwaniem badawczym jest sporządzenie zaleceń dotyczących klimatycznej
melioracji warunków aerosanitarnych w miastach polskich. Działania takie powinny być prowadzone równolegle do usuwania źródeł NE. Zasadą powinno być urbanistyczne burzenie
trwałych elementów mezocyrkulacji, hierarchizacja korytarzy przewietrzania, budowa stref
quasikomfortu klimatycznego na terenach otwartych i wreszcie tworzenie rejonów zabudowy
o celach klimatyzacyjnych.
Uwagi powyższe uzasadniają potrzebę pilnego zajęcia się sytuacją aerosanitarną w tych
z wymienionych wyżej miastach, gdzie zaburzenia mezocyrkulacji związane z ociepleniem
są szczególnie ostro widoczne. Jednocześnie sygnalizowany problem to wielkie wyzwanie
dla wciąż nieobecnej urbanistyki klimatycznej.
Literatura:
1. Health risks of air pollution in Europe, 2014. WHO European Centre for Environment and Health,
Bonn.
2. How much does industrial air pollution cost Europe? 2014. European Environment Agency.
Copenhagen.
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usługi na rzecz adaptacji do zmian klimatu
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Dobre praktyki w zakresie zagospodarowania
przestrzeni miejskiej zieloną
infrastrukturą, zwłaszcza drzewami
Współcześnie dojrzewa świadomość zależności społeczności ludzkiej od dóbr zapewnianych przez przyrodę. Obok surowców i żywności, które są niezbędne do życia i gospodarki,
zaczynają być dostrzegane takie korzyści, jak czysta woda, czyste powietrze, a także korzyści z obecności pokrywy roślinnej, zapobiegającej erozji i powodzi, wpływającej na regulację klimatu lokalnego, tworzącej miejsca rekreacji i sportu, a także podnoszącej estetykę krajobrazu miejskiego.
Wzrasta również poziom świadomości zanikania samoutrzymujących się ekosystemów,
wymierania niektórych gatunków roślin i zwierząt, wyczerpywania zasobów surowcowych,
a także nasilania klęsk żywiołowych (sztormów, huraganów i powodzi) oraz anomalii pogodowych wynikających m.in. z dewastacji środowiska naturalnego, zwłaszcza wylesienia.
Stało się to sygnałem alarmowym dla nowego spojrzenia na wartość bogactw przyrody – jako
ogólnoludzkiego kapitału naturalnego wymagającego ochrony i strategicznego rozwoju.
Sytuacja ta spowodowała podjęcie działań mających na celu zwiększenie potencjału naturalnego Europy i świata w postaci „zielonej infrastruktury”, określonej jako „strategicznie
zaplanowana sieć obszarów naturalnych i pół-naturalnych na terenach wiejskich i w środowisku miejskim, zaprojektowanych i zarządzanych w sposób mający zapewnić szeroką gamę
usług ekosystemowych”(COM 249, Bruksela, 2013), rozumianych jako „zestaw korzyści,
których środowisko dostarcza społeczeństwu i gospodarce” (Kronenberg, 2012). Wartość tych
korzyści skwantyfikowanych i oszacowanych w formie pieniężnej stanowi „nowe oblicze
ekologii” (Li i in., 2004).
Miasto – to konglomerat struktur z betonu, stali i szkła, plątanina podziemnych i nadziemnych sieci przesyłowych, szlaków komunikacyjnych oraz placów o litej nawierzchni, stanowiących kompleksy elementów tzw. „szarej infrastruktury”, tworzącej miejsca zamieszkania, pracy i edukacji oraz ich powiązania komunikacyjne dla ponad 60% ludności świata.
Te wykonane przez człowieka struktury, stanowiące tzw. majątek trwały miast, wyceniane są
w kategorii dóbr rynkowych, a usługi przez nie świadczone mają określoną cenę rynkową,
uwzględnianą w relacjach korzyści do ponoszonych kosztów podczas oceny efektywności
ekonomicznej określonych inwestycji miejskich.
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Fot. 1. „Szara infrastruktura”

Jednakże miasto - to także istniejące od wieków, lub założone przez mieszkańców, tereny
pokryte roślinnością, określane obecnie terminem „zielonej infrastruktury” przenikające
zabudowane przestrzenie jako parki, zieleńce, roślinność towarzysząca zabudowie komercyjnej, administracyjnej, obiektom kultury i edukacji. To także tereny zieleni otaczające osiedla
mieszkaniowe, ulice i drogi łączące się z kompleksami lasów komunalnych oraz z naturalnymi obszarami zieleni pozamiejskiej.

Fot. 2. „Zielona infrastruktura”

Roślinność rosnąca na terenach miejskich stanowi (poza lasami i sadami produkcyjnymi), tzw. dobra nierynkowe, nie posiadające ceny ustalonej w obrocie handlowym. Stąd
„zielona infrastruktura” traktowana jest często w świadomości planistów i decydentów jako
nie mające wartości „dobro darmowe”. Powoduje to „słabość” terenów zieleni, jako dziedziny
gospodarki miejskiej w relacji do infrastruktury technicznej. Jest to wyraźnie podkreślone
w wynikach analiz przeprowadzonych metodą SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities
and Threats) w 14 miastach ośmiu krajów europejskich w ramach badań COST12 “Urban
Forests and Trees” (Ottish i in., 2005).
W badaniach tych jako siłę (Strengths) oraz możliwości (Opportunities) zielonej infrastruktury, w tym przypadku drzew i lasów miejskich, uznano szerokie poparcie społeczne
i sporządzanie perspektywicznych planów rozwojowych. Dla uzyskania poparcia ludności,
niezbędna jest świadomość, że zielona infrastruktura, zwłaszcza drzewa, są wartościowym dobrem, świadczącym określone usługi dla środowiska miejskiego i społeczeństwa.
W wielu krajach aż do połowy ubiegłego wieku, wartość niszczonych drzew miejskich
była wyceniana jako wartość określonej objętości drewna opałowego. Pierwszym krokiem
dla uświadomienia, że drzewa w miastach mają specyficzną wartość wynikającą z funkcji,
jaką pełnią na terenach zurbanizowanych, były próby ich oszacowania podjęte w USA
w 1905 roku, które stopniowo doprowadziły do opracowania metody wyceny opartej na pomiarach i współczynnikach wyrażających rzeczywistą wartość drzew. W roku 1957 wyceniono
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w USA 32 miliony drzew przyulicznych na łączną kwotę ponad 3,2 biliona dolarów.
Mimo iż drzewa przyuliczne stanowią tylko około 10% ogólnej liczby drzew w miastach, ich
wartość była zbliżona do wartości inwestycji szkolnych, ulicznych, sieci kanalizacyjnych
i wodociągowych (Kielbaso 1975). W wyniku tej wyceny stwierdzono, że drzewa są jednym
z najbardziej cennych elementów majątku gmin. Przekonano się również, że dokonanie wyceny
drzew i podanie do wiadomości publicznej ich wartości jest najlepszą drogą ochrony drzew,
zwłaszcza ulicznych.
Metoda wyceny wartości drzew miejskich zapoczątkowana w USA jest stopniowo
wprowadzana w miastach różnych kontynentów (rys. 1). Obecnie metody wyceny drzew
stosowane są również w miastach Azji i Afryki (Grande Ortiz i in., 2012).
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Rys.1. Okresy wprowadzania wyceny wartości drzew w poszczególnych krajach
(Szczepanowska, 2008).

W Polsce pierwsza monografia wyceny wartości drzew wraz z propozycją metody została
opracowana w dawnym Instytucie Kształtowania Środowiska w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Metoda ta została w 2009 roku uaktualniona w IGPiM przy współpracy z SGGW.
Jednakże do dzisiaj jeszcze obowiązuje zasada odpłatności za usuwane drzewa wg ustaleń
administracyjnych, które nie uwzględniają rzeczywistej wartości drzew, m.in. ich kondycji
i rokowania dalszego życia, co jest podstawowym elementem wyceny drzew stosowanym na całym świecie.
Metoda polska określa wysokość nakładów społecznych poniesionych na wyhodowanie
drzewa do wielkości handlowej przy uwzględnieniu wartości podstawowej (WP) zawierającej
koszty powsadzenia drzewa i trzyletniej pielęgnacji oraz koszty gwarancji i ryzyka. Wartość
ta jest weryfikowana przez współczynnik przyrostu (P) dla drzew ponad standardowych,
oraz przez współczynnik kondycji (K), wyrażający spadek wartości w okresie zamierania,
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związanego z wiekiem, lub z pogorszeniem kondycji drzewa. (rys. 2). Uwzględniony jest
również współczynnik lokalizacji (L), określający warunki rozwoju drzewa oraz jego funkcję
(np. drzewa historyczne, przyuliczne itp.). Obliczeń dokonuje się wg poniższego, prostego
wzoru, korzystając z liczb zamieszczonych w tabelach:
W (wartość drzewa) = WP x P x K x L
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Rys. 2. Korelacja faz rozwoju drzew (Urban 2005) ze wzrostem i spadkiem monetarnej wartości
drzew w metodach wyceny RFN, duńskiej, holenderskiej, szwajcarskiej i polskiej
(Szczepanowska 2008, Borowski i in., 2009).

Wycena wartości drzew stanowi istotny instrument zarządzania ich zasobami jako
elementami majątku miast, czyli naturalnego kapitału zielonej infrastruktury. Oszacowanie
wartości drzew przed opracowaniem projektu np. przebudowy zadrzewionej ulicy, uświadamia
projektantom na etapie koncepcji, jaka jest wartość poszczególnych drzew. Przyczynia się to
do wszechstronnej analizy rozwiązań inżynieryjnych dla zminimalizowanie strat drzewostanu
oraz określenia wysokości rekompensaty strat w formie zwiększenia liczby nowo sadzonych
drzew, jak też zastosowania rozwiązań służących polepszeniu warunków rozwoju drzew,
np. strukturalnych mieszanek podłożowych, zwiększenia stopnia retencyjności ulicy, itp.
„Krokiem milowym” dla uzyskania „lepszej pozycji” drzewostanów w strukturze
strategii zrównoważonego rozwoju miast było podjęcie badań nad ustaleniem w formie
kwantyfikowanej i monetarnej skali usług (korzyści) ekosystemowych świadczonych przez
drzewa miejskie. Stworzyło to podstawę do określenie relacji korzyści uzyskanych z obecności
drzew do poniesionych kosztów na ich utrzymanie oraz korzyści„netto”, stanowiących
podstawę analiz efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych. Stało się to
jednym z najsilniejszych argumentów ochrony drzew jako „równoważnego partnera” przy
ocenie efektywności określonych planów zagospodarowania przestrzennego. Dostarczyło
bowiem „twardych racjonalnych argumentów, które mogą okazać się szczególnie skuteczne
przy wspieraniu zrównoważonego rozwoju w miastach” (Jeleński, 2012).
Należy dodać, że drzewa wśród roślinności pokrywającej tereny miejskie, pełnią rolę szczególną. Kształtują krajobraz w ciągu wieków nadając cech tożsamości i unikalnego charakteru
określonym miejscom. Są dominującymi elementami przestrzennymi pod względem wizualnym i podnoszą walory architektury. Tworzą ład przestrzenny, zasłaniając nieatrakcyjne miejsca oraz stwarzając warunki prywatności, komfortu i dostojeństwa.
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W wyniku wielu badań stwierdzono, że drzewa są najbardziej efektywnymi elementami
przyrodniczymi zagospodarowania struktur miejskich pod względem uzyskiwanych usług
ekosystemowych. Walorem drzew jest ich długowieczność, sięgająca u wielu gatunków
setek lat. Wiąże się to jednak z potrzebą czasu jednego, lub dwóch pokoleń dla uzyskania
pełnego rozwoju drzewa, tym samym optymalnych parametrów ulistnionej korony, będącej
głównym motorem uzyskiwanych usług ekosystemowych. Stopień pokrycia miasta przez
korony drzew, uważany jest jako jeden z głównych wskaźników żywotności terenów
miejskich.
Drzewa pokrywające swoimi rozległymi koronami różnego rodzaju tereny miejskie pełnią szczególnie ważne funkcje. Właściwie rozmieszczone, wpływają na regulację klimatu
lokalnego, ocieniając powierzchnie dróg i zabudowań przed promieniujących gorącem w okresie letnim, co obniża temperaturę terenów miejskich i wpływa m.in. na ograniczanie wysp
ciepła. Ponadto osłaniają i izolują budynki przed zimowymi wiatrami dostarczając ochrony
przed przenikającym zimnem. Klimatyczne oddziaływanie „strategicznie” rozmieszczonych drzew wpływa na obniżenie zużycia energii w sąsiadujących domach, służącej ochładzaniu pomieszczeń w lecie i ogrzewaniu w zimie. Obniża to opłaty oraz zmniejsza produkcję energii w zakładach, a tym samym ilości emitowanych przez nie CO2 i zanieczyszczeń, których suma może być w niektórych miastach nawet większa niż ilości CO2 pobranego
przez drzewa z powietrza atmosferycznego w procesie sekwestracji. Należy dodać, ze drzewa
są bardziej efektywne w zakresie sekwestracji CO2 niż rośliny krzewiaste. Np. na terenie
Chicago drzewa usunęły 96% dwutlenku węgla z powietrza, podczas gdy rosnące tam krzewy
tylko 4% (Nowak, 1994). Wysoką zdolność sekwestracji CO2 przez drzewa potwierdzają
badania angielskie (Davies i in. 2011).
Istotny jest również wkład drzew w oczyszczanie powietrza atmosferycznego z zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Szczególnie wydajne są drzewa przyuliczne rosnące w najbardziej zanieczyszczonym środowisku, pochłaniające nawet trzy-czterokrotnie więcej zanieczyszczeń, niż w miejscach o bardziej czystym powietrzu, przy równoczesnym dostarczaniu
życiodajnego tlenu (McPherson, Simpson 2002). Ulice miejskie, zwłaszcza o silnym ruchu,
są najbardziej zanieczyszczonymi miejscami, a równocześnie najczęściej uczęszczanymi,
zarówno przez pieszych, jak i użytkowników pojazdów. Obecność drzew i innej roślinności
w obramowaniu ulic jest szczególnie ważna, a stan zdrowotności drzew przyulicznych i ich
estetyka są wizytówką kultury i gospodarności zarządców i mieszkańców miast.
Ponadto drzewa przez parowanie, ewapotranspirację, pochłanianie i zatrzymywanie
wody przez liście i chropowatą korę oraz podłoże rozluźnione przez przenikające korzenie,
ograniczają i spowalniają spływy wód opadowych, zapobiegając erozji gleby, a tym samym
zmniejszają zanieczyszczenia rzek, a przez ograniczanie i opóźnianie spływów zapobiegają
powodzi.
Ważna jest również ochrona od hałasu dzięki izolacji z drzew i innej roślinności
w miejscach oddzielających chodniki i budynki od pasów jezdni. Wąskie zadrzewione pasma
zieleni przyulicznej w miastach, mimo iż ograniczają natężenie hałasu tylko w granicach
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1-2 dB, przez rozpraszanie dźwięku i ograniczanie jego „szorstkości” oraz przez wizualne
psychofizyczne oddziaływanie roślinności, bardziej wpływają na odczucie mniejszego
natężenia „głośności”, niż dźwiękochłonne bariery techniczne, ograniczające hałas w stopniu
większym niż bariery z roślin (Berezowska-Apolinarska, 2004).
Ponadto otoczenie zieleni, zwłaszcza drzew wokół domów, wpływa na wzrost wartości
sprzedażnych posesji i zwiększenie stopnia ich sprzedawalności (Neely, 2000).
Jak powiedziano wyżej, ulistniona korona drzewa jest głównym „motorem” skali usług
ekosystemowych świadczonych przez drzewa. Jednakże uzyskanie pełnego rozwoju korony
drzewa wymaga nie tylko długiego okresu czasu, ale również ponoszenia kosztów na właściwe utrzymanie drzew. Często nie zdajemy sobie sprawy, że zaniechania jakiegoś działania w procesie sadzenia, adaptacji i rozwoju drzew jest powodem wczesnego ich zamierania
oraz bezpowrotnej utraty poniesionych środków i przyszłych korzyści. Szczególnie ważne
są pierwsze fazy adaptacji drzew po przesadzeniu ze szkółek, co wiąże się z zapewnieniem odpowiedniego środowiska glebowego i przestrzeni dla rozwoju korzeni i korony oraz
właściwej pielęgnacji. Braki w tym zakresie przyczyniają się w ponad 80% do zamierania
drzew (Watson i in., 2013/2014).
Tempo zamierania drzew w miastach jest jednym z bardzo istotnych wskaźników efektywności zarządzania zasobami drzew. Jak wynika z wielu badań, wskaźnik śmiertelności drzew powinien się zamykać w ramach następujących wielkości: a) niska śmiertelność
(1% rocznie w ciągu pierwszych pięciu lat i 0,5% w ciągu 30 następnych lat); b) wysoka
śmiertelność (5 % rocznie w ciągu pierwszych pięciu lat i 2% w ciągu 30 następnych lat)
(McPherson, 2014). Wysokie tempo zamierania ogranicza liczbę drzew dorastających
do dojrzałości i zmniejsza w dużym stopniu efekty zarządzania.
Odnosząc się do monetarnej wartości usług ekosystemowych uzyskiwanych z drzew różnej wielkości, można stwierdzić, że drzewa średnie generują prawie trzykrotnie więcej korzyści niż drzewa małe, natomiast drzewa duże nawet kilkunastokrotnie więcej, przy niewielkim
wzroście kosztów ponoszonych na ich utrzymanie. Stąd zarówno w zakresie wartości drzew,
jak i skali świadczonych przez nie usług, najbardziej efektywne są duże drzewa, zwłaszcza
na terenach ulic i parkingów pokrywając obszary emanujące gorącem w okresie letnim oraz
izolując przed zimowymi wiatrami. (Rys. 3, na wkładce kolorowej, s. 263).
Po przeanalizowaniu licznych przykładów uzyskanych z literatury światowej, IGPiM
przeprowadził badania pilotażowe, obejmując monitoringiem i wszechstronną analizą
352 drzew przyulicznych, rosnących na fragmencie ok. 28 ha terenu wysoko zurbanizowanej
Pragi Północ. Przeprowadzono wycenę wartości tych drzew według polskiej metody oraz
oszacowano hipotetyczne usługi ekosystemowe świadczonych przez te drzewa. W wyniku
tych prac został opracowany model raportu obejmującego kompleksową ocenę stanu
i możliwości rozwojowych drzew przyulicznych na terenach publicznych, w aspekcie
zwiększenia efektywności gospodarowania tymi zasobami w miastach. Model ten obejmuje
trzy główne grupy zagadnień przedstawione poniżej:
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Rys. 4. Kompleksowa ocena stanu istniejącego i możliwości rozwojowych drzew przyulicznych
na terenach publicznych.

Przedstawiony zestaw informacji stanowi podstawę opracowania „strategicznego planu
zrównoważonego rozwoju zasobów drzew” w skali miasta, gminy, parku, czy drzew przyulicznych i jest stosowany przez zespoły zarządzające drzewami na terenach miejskich w wielu
miastach, zwłaszcza w USA. Wycena wartości drzew oraz określenie w formie pieniężnej
korzyści z obecności drzew w relacji do kosztów ich utrzymania są wartościowymi narzędziami oceny, przyczyniającymi się do określenia kierunków zwiększenia potencjału usług
ekosystemowych, jak też zastosowaniu usprawnień organizacyjnych, technicznych i innowacyjnych dla poprawy efektywności działania.
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Podsumowanie
Można stwierdzić, na podstawie wyników badań polskich i zagranicznych, że wartość
monitorowanych 308 drzew przyulicznych (liczba zmniejszona o 44 drzewa wycięte w okresie badań), wyniosła 2 668 460 zł, przy średniej wartości jednego drzewa 8663 zł. Odnosząc
tę wartość do liczby 12 000 drzew przyulicznych rosnących na całym terenie Pragi Północ,
uzyskałoby się wartość prawie 104 ml zł, co wydaje się być olbrzymią kwotą. Musimy sobie
jednak zdać sprawę, że drzewa przyuliczne, parkowe, osiedlowe itp. stanowią wartościową
spuścizną, w której skumulowane są poprzednio poniesione nakłady społeczne i wartość
dodana przez siły przyrody. Przez fakt, iż stanowią główny i trwały składnik „zielonej
infrastruktury” oraz świadczą różnorodne usługi ekosystemowe na rzecz miasta i jego
mieszkańców, powinny być uważane jako publiczne aktywa o dużej wartości. Potwierdzają to dane z innych krajów. W Nowym Jorku wartość 584 tysięcy drzew przyulicznych
została oszacowana na kwotę 2,3 miliarda dolarów, przy średniej wartości jednego drzewa
3938 dolarów (Peper i in. 2007). Wartość 400 tysięcy drzew przyulicznych Berlina została
oszacowana na kwotę 3 miliardów euro, przy średniej wartości jednego drzewa 7,5 tysięcy
euro (Balder 1997).
Wartość hipotetycznych rocznych usług wyrażonych w jednostkach pieniężnych świadczonych przez wymienione wyżej drzewa wyniosła 59 136 zł, (średnio 168 zł/drzewo, przy
rozpiętości od 78 zł/drzewo małe, do 466 zł/drzewo duże). Natomiast wartość hipotetycznych
usług ekosystemowych drzew przyulicznych na całym trenie Pragi Północ wyniosłaby rocznie kwotę 2 016 000 zł. Dla porównania, w Nowym Jorku monetarna wartość rocznych korzyści uzyskanych dzięki obecności ponad 584 tysięcy drzew przyulicznych, wyniosła rocznie
prawie 142 miliony dolarów, co stanowiło 209 dol. na jedno średnie drzewo.
Analiza tych relacji stanowi materiał porównawczy między miastami, czy przedsiębiorstwami, a także bogate źródło wiedzy i inspiracji dla decydentów i mieszkańców. Potwierdzają to inicjatywy przedsięwzięć społecznych podejmowane w różnych krajach.
Należy dodać, że prawie we wszystkich dotychczas zbadanych miastach, inwestycje sadzenia drzew uzyskiwały wysokie wskaźniki relacji korzyści do kosztów (BCR Benefits – Costs
Relation) sięgające do 5,6 (Nowy Jork), a w odniesieniu do poszczególnych gatunków drzew
nawet do wysokości 23,3 (platan). Świadczy to o dużej efektywności inwestycji zielonej
infrastruktury i jest silnym argumentem celowości jej ochrony i rozwoju. Należy podkreślić,
iż poza oszacowanymi usługami, istnieje jeszcze szereg korzyści, które uzyskujemy
od środowiska przyrodniczego, a których jeszcze nie potrafimy oszacować.
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Funkcjonowanie drzew i krzewów w warunkach
oddziaływania infrastruktury technicznej miasta
Jednym z najważniejszych celów współczesnej urbanistyki jest zachowanie właściwych
proporcji między zabudową a terenami otwartymi. Istotnym elementem tworzenia przyjaznej
dla człowieka przestrzeni miejskiej jest zieleń. Trudno wyobrazić sobie zrównoważony
rozwój miast bez obecności zielonej infrastruktury. Zielona infrastruktura rozumiana jest
jako świadomie kształtowana substancja roślinna, przenikająca różne struktury przestrzeni
miejskiej. Szczególnie ważnym ogniwem przestrzeni miejskiej są ulice, jako przestrzenie
samodzielne i jednocześnie tworzące korytarze łączności z innymi otwartymi przestrzeniami
miasta. Silna presja czynników antropogenicznych sprawia, że egzystencja drzew, krzewów
i innej roślinności przyulicznej jest zagrożona. Tradycyjne sposoby kształtowania zieleni
przyulicznej, w tym drzew i krzewów nie są w stanie zapewnić należytego stanu zieleni
oraz ciągłości jej istnienia. Potrzebne są inne rozwiązania umożliwiające rozwój roślinności
w miejscach o szczególnej presji urbanizacyjnej i ograniczonej przestrzeni.
Nie trzeba podkreślać, jak ważną sprawą dla organizacji przestrzeni jest właściwe wydzielenie i rozmieszczenie ciągów komunikacyjnych o różnej randze, wynikającej ze sposobu
i intensywności ich użytkowania.
Równie istotne jest odpowiednie kształtowanie zieleni towarzyszącej tym ciągom.
Prawidłowo urządzone tereny zieleni przyulicznej pełnią wiele bardzo ważnych funkcji. Rola
zieleni na terenach zurbanizowanych w tym zieleni funkcjonującej w otoczeniu ulic, placów,
chodników, jest coraz bardziej doceniana i posiada coraz bogatszą dokumentację naukową.
Ta wzrastająca świadomość o znaczeniu i roli zieleni przyulicznej nie ma niestety właściwego odzwierciedlenia w istniejących aktach prawnych i wykonawczych. Zieleń w tym drzewa
nie stanowią elementu równoprawnego w porównaniu do drogowej infrastruktury technicznej.
Szansą na prawne zaistnienie zieleni w otoczeniu ciągów komunikacyjnych stanowić
mogą zapisy Studium Uwarunkowań i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Ustalenia planów miejscowych, mające rangę prawa miejscowego, decydować
powinny o roli i zakresie zaistnienia na danym terenie zieleni, w tym również urządzonych
terenów zieleni przyulicznej.
Oprócz ustaleń planów miejscowych niezwykle istotne są sprawy dotyczące standardów
zarządzania, wykonawstwa i dalszego nadzoru nad funkcjonowaniem zieleni przyulicznej.
Traktowanie zieleni jako dodatku do pasa drogowego, a nie jej integralnej, sprawnie
funkcjonującej biologicznej części skutkowało i nadal skutkuje marginalizacją starań
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o stworzenie właściwych warunków egzystencji zieleni. Tak jak istnieją standardy wykonawstwa w odniesieniu do technicznych elementów drogi i jej wyposażenia, tak istnieć muszą
standardy wykonawstwa w odniesieniu do roślinności przyulicznej. Wszelkie pozorne działania
w tym zakresie skutkują stratami ekonomicznymi i dodatkowymi nakładami finansowymi.
Ulice miejskie są uważane za najbardziej zanieczyszczone i równocześnie najczęściej
uczęszczane miejsca, zarówno przez pieszych, jak i użytkowników pojazdów. Dlatego obecność roślinności, zwłaszcza drzew, w tych miejscach jest szczególnie ważna, a stan zdrowotności drzew przyulicznych i ich estetyka są wizytówką kultury i gospodarności zarządców
i mieszkańców miast.
Zarządzanie istniejącymi terenami zieleni, nie mówiąc o ich rozwoju, napotyka na liczne
problemy, istniejące nie tylko w Polsce. Utrzymanie i rozwój tych terenów jest zagrożony
w wielu krajach europejskich. Przyczyną są najczęściej kurczące się środki finansowe
na utrzymanie i konserwację terenów zieleni w miastach.
Zieleń miejska, podobnie jak inne elementy infrastruktury technicznej miasta, powinna
znaleźć swoje miejsce w rachunku ekonomicznym i bilansie strat i zysków całego organizmu miejskiego. Powinna stać się narzędziem polityki ekonomicznej władz lokalnych i tym
samym nie powinna być traktowana marginalnie lub w całości pomijana w strategii rozwojowej i modernizacyjnej miast.
W odniesieniu do zieleni miejskiej efektywność świadczonych przez zieleń miejską usług
ekosystemowych wyrażonych w formie monetarnej porównana zostaje do nakładów, jakie
również w formie monetarnej ponoszone są na jej utrzymanie i rozwój.

Rys 1. Korzyści, jakie społeczność miejska otrzymuje z obecności drzew (ogólniej rzecz ujmując
z zielonej infrastruktury) są niekwestionowane. Można je pogrupować i nazwać, ale trudniej
je skwantyfikować i wycenić.
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Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa podjął taką próbę na fragmencie
centralnej części Pragi Północ w odniesieniu do drzew przyulicznych. Badania prowadzono
w latach 2011-2013.

Rys. 2. Obszar monitoringu.

Rys 3. Struktura zagospodarowania terenu monitoringu.

214

Halina Barbara Szczepanowska, Marek Sitarski, Marzena Suchocka

Dwa elementy są warte podkreślenia; procent nawierzchni technicznych w różnym
stopniu przepuszczalnych wodę – łącznie z budynkami -78%.
Procent tzw. powierzchni biologicznie czynnej – 16%.
Ponad 50% nawierzchni stanowią nieprzepuszczalne wodę powierzchnie betonowe i asfaltowe.
Teren ten jest silnie zurbanizowany i podlega obecnie dużym przemianom urbanistycznym,
w tym budowie drugiej linii metra. Duża część (ok. 50%) istniejących na tym terenie budynków
i założeń urbanistycznych (np. ul. Targowa) podlega ochronie i nadzorowi konserwatora
zabytków.
Efektywność zieleni miejskiej w świadczeniu usług ekosystemów zależy od licznych
uwarunkowań. Uwarunkowania rozumieć należy jako zbiór okoliczności, sytuacji, przyczyn,
mających wpływ na wzrost i rozwój zieleni miejskiej. Istotny wpływ na funkcjonowanie drzew
i krzewów (a tym samym na wielkość świadczonych usług ekosystemów) mają istniejące
bariery ich wzrostu i rozwoju.
Do istotnych barier rozwoju drzew należą konflikty z nadziemną i podziemną infrastrukturą techniczną miasta.
Rzeczywisty, dramatyczny obraz warunków wzrostu i rozwoju drzew przyulicznych
na obszarze fragmentu Pragi Północ ilustruje rys. 4 (na wkładce kolorowej, s. 264). Liczba
sytuacji konfliktowych 352 drzew przyulicznych z infrastrukturą techniczną na terenie monitoringu wynosi 1034. Średnia liczba kolizji przypadająca na 1 drzewo wynosi 2,95 sytuacji konfliktowych. Prawie 100% drzew przyulicznych rośnie w odległościach powodujących konflikt
z sieciami podziemnymi i urządzeniami naziemnymi.
Zalecane bezpieczne odległości tj. takie, przy których drzewo nie wpływa niekorzystnie
na stan infrastruktury technicznej, a urządzenia nie wpływają negatywnie na drzewa, jest
na tym terenie nie do spełnienia. Koegzystencja drzew i urządzeń technicznych jest w tej
sytuacji wymuszona i ma znaczny wpływ na potencjał biologiczny ulic.
Gospodarka drzewostanem miejskim powinna uwzględniać szereg wskaźników waloryzujących aktualny potencjał biologiczny ulic. Do wskaźników takich m.in. należą;
1. Wartość strukturalna drzewostanu.
2. Wartość usług ekosystemów.
3. Pokrycie terenu koronami drzew.
Do wyceny wartości strukturalnej (kompensacyjnej) służyć może „Nowa metoda wyceny
wartości drzew w dostosowaniu do warunków polskich”, która opracowana została pod
kierunkiem prof. H. B. Szczepanowskiej przez zespół IGPiM i SGGW (Metoda.... 2010).
Przy jej pomocy przeprowadzono wycenę drzew przyulicznych na obszarze monitoringu.
Tym samym każda z ulic uzyskała wskaźnik oceny wyrażony wartością istniejących drzew.
Przeprowadzenie wyceny umożliwia wpisanie wartości drzew miejskich jako majątku trwałego
miast, czyli zgodnie ze współczesną terminologią Komisji Europejskiej uznanie tych drzew
jako „naturalnego kapitału zielonej infrastruktury”.
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W okresie dwóch lat utracono na tym terenie 44 drzewa; 79% dotyczy drzew usuniętych
na skutek budowy metra i 21% drzew uschniętych w pasach drogowych Wartość kompensacyjna wszystkich drzew utraconych w ciągu dwóch lat prowadzenia badań wynosi łącznie
338 304 zł.
Natomiast koszty posadzenia standardowych drzew alejowych o obwodzie pnia 20/25 cm
wraz z odpowiednim przygotowaniem gleby i trzyletnią pielęgnacją w miejscach utraconych
drzew wyniosłyby 54 150 zł, co stanowi zaledwie 16% łącznej wartości utraconych drzew.
Strata obejmuje nakłady społeczne poniesione na wprowadzenie i utrzymanie drzew oraz
wartość dodaną przez siły przyrody na wytworzenie drzewa o określonych parametrach.
Aby odzyskać utracony potencjał biologiczny musimy czekać kilkadziesiąt lat.
Na terenie fragmentu Pragi Północ oszacowano roczne korzyści z istnienia drzew przyulicznych. Wzorowano się na przykładach badań w miastach amerykańskich prowadzonych
głównie przez McPhearsona (2003, 2004) i Nowaka (1994, 2000, 2002).
Korzyści klimatyczne. Drzewa regulują klimat lokalny i wpływają na oszczędność energii:
Przez ocienianie – redukują pewną ilość energii słonecznej, która bez ich obecności byłaby
zabsorbowana i skumulowana w formie ciepła przez powierzchnie zabudowane.
Przez ewapotranspirację – polegającą na przekształcaniu wody w parę wodną i przez to
ochładzanie powietrza.
Przez redukcję wiatru – zmniejszają prędkości i turbulencję wiatru a tym samym
spowalniają przenikanie zimnego powietrza do wnętrz mieszkalnych. Korzyści wynikają
z oszczędności energii przeznaczanej na ogrzewanie.
Ograniczenie dwutlenku węgla w powietrzu atmosferycznym:
Przez bezpośrednią sekwestrację, czyli wychwytywanie CO2 z powietrza atmosferycznego w wyniku procesu fotosyntezy i respiracji oraz gromadzenie węgla w tkankach,
którego ilości zwiększają się w miarę wzrostu drzewa;
Przez ocienianie i regulację klimatu wpływającą na zmniejszenie zapotrzebowania energii na ochładzanie i ogrzewanie pobliskich budynków, co wpływa na redukcję emisji CO2
i innych zanieczyszczeń z zakładów energetycznych.
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego:
Przez absorpcję zanieczyszczeń gazowych z powietrza poprzez szparki oddechowe
na powierzchni liści oraz przez pochłanianie powierzchniowe i pobieranie przez otwory
w korze;
Przez przechwytywanie zanieczyszczeń pyłowych i zawartych w nich metali ciężkich;
Przez redukcję wyparowywanych węglowodorów i ozonu z parkujących samochodów,
dzięki zacienianiu przez drzewa terenów parkingowych;
Przez redukcję emisji zanieczyszczeń jak O3, NO2, SO2, PM10 i VOC z zakładów produkujących i rozprowadzających energię w związku z ograniczeniem zużycia energii
na ochładzanie i ogrzewanie pomieszczeń na skutek klimatycznego oddziaływania drzew.
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Korzyści hydrologiczne
Liście oraz powierzchnia gałęzi i pnia przechwytują opady, a przez to opóźniają odpływy
szczytowe. Część przechwyconych opadów wyparowuje z powierzchni drzewa, a część
(niewielka) zostaje zaabsorbowana przez liście i pień drzewa;
Korona drzewa osłaniając teren redukuje erozję gleby przez zmniejszanie siły i ilości
spadających kropli deszczu na gołą, nieokrytą powierzchnię;
Transpiracja wody przez liście, która jest pobierana z gruntu przez korzenie, redukuje stopień nasycenia gleby, zwiększając jej pojemność do przyjęcia opadu. Stwarza to możliwość większego przenikania wody w głąb gruntu, co wpływa również na zmniejszenie
przepływu wody po powierzchni terenu;
Korzenie są elementem dynamicznym, wzrastają i ich rozkład zwiększa pojemność gleby.
Ten proces tworzy mikroporowatą strukturę gleby, umożliwiającą większą penetrację
i tempo przesiąkania wody deszczowej do gruntu.
Korzyści estetyczne i inne korzyści społeczne
Jedną z najczęściej cytowanych korzyści, dla których ludzie chcą obecności drzew w ich
miastach jest piękno drzew i otaczającego krajobrazu;
Takie cechy, jak piękno, odczucie komfortu, cisza, zdrowie, obecność dzikiej przyrody,
mogą być zawarte w różnicach cen sprzedażnych posesji i domów otoczonych drzewami
i obrazują gotowość nabywców do ponoszenia opłat za uzyskane korzyści oraz pokrywania kosztów związanych z utrzymaniem drzew.
Łączna roczna wartość usług ekosystemowych drzew przyulicznych w dzielnicy Praga
Północ wynosi 2 016 000 zł. Oszacowana wartość korzyści dla 1 mieszkańca Pragi Północ
(70 168 osób) wynosi 28,8 zł. Relatywnie najwyższe kwoty wykazują korzyści „energetyczne”
(40-50%), następnie usługi estetyczne i inne społeczne (35-45%) oraz intercepcja wód deszczowych (10-15%). Pozostałe usługi drzew, tj. ograniczanie CO2 oraz zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w powietrzu atmosferycznym stanowią poniżej 1% udziału w pieniężnie
przedstawionych korzyściach, mimo dużego znaczenia tej usługi drzew dla zdrowotności
miast. Intensywna wymiana drzew na Pradze spowodowała, ze dominują liczebnie drzewa
małe i młode o niewielkich koronach.
Następnym wskaźnikiem, który świadczy o potencjale biologicznym danego obszaru jest
stopień pokrycia koronami drzew. Obszar monitoringu charakteryzuje się bardzo niskim pokryciem koronami drzew. Powierzchnia rzutu koron drzew przyulicznych wynosiła 12 422 m².
W stosunku do powierzchni pasów drogowych wyniosła 9,2%. W ciągu 2 lat zmniejszyła się
do 8,4% z powodu ubytków drzew. W odniesieniu do całego terenu monitoringu wskaźnik
ten wynosi 4,15%.
Dla porównania w dzielnicach Nowego Jorku: Queens 45,2%, Brooklyn 26,6%, Staten
Island 13,5%, Bronx 9,4% oraz Manhattan 5,3% (wg Grove i in. 2006). Pożądany stopień
pokrycia ulic koronami drzew wg. Maco i in. 2003 r. powinien wynosić 20 -25%.
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Aby przedstawić niedobory ilościowe drzew dla poszczególnych ulic posłużono się
„normą” Baldera i in. (1997). „Norma” ta określa, iż niezbędną liczbą drzew na km bieżący
ulicy jest 100 szt.
Oprócz tego przeanalizowano ustalenia MPZP i na tej podstawie również wyliczono
niedobory drzew.
Niedobory drzew przyulicznych na obszarze monitoringu przedstawiają się następująco:
Stan aktualny 352 szt., stan docelowy według Baldera wynosi 487 szt. Niedobór
wg kryteriów Baldera 135 szt., to jest 28%.
Stan docelowy według mpzp wynosi 610 drzew. Niedobór według miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego 259 szt., to jest 43%.
Na podstawie tej analizy opracowano 4 warianty rozwoju drzewostanu przyulicznego
na obszarze monitoringu. Prognozę opracowano w perspektywie następnych 30 lat z podziałem
na dziesięciolecia. Uwzględniono wariantowo liczby nowych nasadzeń i uzupełnień, liczby
wypadów, oszacowano korzyści i nakłady związane z utrzymaniem i pielęgnacją drzewostanu.
W rezultacie oszacowano ekonomiczną efektywność działań porównując korzyści
do poniesionych nakładów.
Wariant I. Regresyjny. Nie planuje się działań zwiększających liczbę drzew, a spadek ich
liczebności w okresie trzydziestoletnim określono na podstawie aktualnej dynamiki wypadów.
Wariant II. Pasywny (zachowawczy) przewiduje zachowanie aktualnej liczby drzew oraz
stopniowe i stałe uzupełnienia drzew usuniętych.
Wariant III. Minimalnego rozwoju. Przewiduje jednorazowe zwiększenie liczby drzew
przyulicznych do poziomu normy Baldera oraz systematyczne i stałe uzupełnianie wypadów.
Wariant IV. Pożądany. Przewiduje zwiększenie liczby drzew do poziomu sugerowanego przez ustalenia mpzp. W każdym kolejnym 10-leciu zwiększać się będzie liczba drzew.
W rezultacie z 352 do 577 szt. Drzewa które uschły zostają zastępowane nowymi. W wariancie tym rosną również nakłady na utrzymanie drzew.
Wykres przedstawia łącznie wszystkie warianty. Na osi pionowej zaznaczono przewidywane pokrycie terenu koronami drzew. W wariancie pożądanym przedłużono okres prognozy
o następne 30 lat.
Rys 5. Warianty rozwojowe drzew
przyulicznych
0 – Stan wyjściowy (obecny).
I/1 -I/2-I/3 – wariant regresyjny
w trzech okresach dziesięcioletnich.
II/1-II/2-II/3 – wariant pasywny
w trzech okresach dziesięcioletnich.
III/1-III/2-III/3 – wariant
minimalnego rozwoju w trzech
okresach dziesięcioletnich.
IV/1-IV/2 –IV/3 – wariant pożądany
w trzech okresach dziesięcioletnich.
V/1-V/2-V/3 – wariant pożądany
w dalszym okresie rozwoju drzew.
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Okazuje się bowiem, że dopiero w czwartym dziesięcioleciu uzyskany zostanie pożądany
wskaźnik będący wynikiem planowego, średniorocznego posadzenia 2,1% nowych drzew
oraz zwiększeniu powierzchni korony średnio z 35,6 m2 do 56,4 m2 (czyli około 60% więcej,
w stosunku do stanu wyjściowego). Według badań amerykańskich drzewa o takich parametrach korony są najbardziej efektywne na terenach miejskich.
Powinno to spowodować prawie trzykrotne zwiększenie hipotetycznych korzyści netto
(największe ze wszystkich wariantów scenariuszy), przy zwiększeniu wydatków na utrzymanie drzew tylko o 44% w stosunku do danych z 2010 roku.
Równocześnie uzyska się równowagę w pokryciu koronami drzew w granicach 20-25%,
co byłoby m.in. planowanym celem realizacji wariantu pożądanego.
Podane fragmentaryczne informacje stanowią część programu realizowanego w IGPIM
dotyczącego oceny stanu istniejącego, możliwości rozwojowych i zrównoważonego rozwoju
zieleni przyulicznej w mieście.
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Wskaźniki zrównoważonego rozwoju przestrzennego
miasta
Artykuł opisuje zarys metodyki oceny zrównoważonego rozwoju przestrzennego polskich
miast opracowaną i wdrożoną w trakcie realizacji I Ogólnopolskiego Konkursu Miast „Lider
zrównoważonego gospodarowania przestrzenią 2014”.
Istota zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu przestrzenią polskich
miast
Zasada zrównoważonego rozwoju jest najczęściej przywoływanym pryncypium w kształtowaniu zmian przestrzennych polskich miast. Konieczność jej respektowania wynika zarówno
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak i dostrzeganej potrzeby ochrony zasobu,
jakim jest przestrzeń. Stąd też władze samorządowe deklarują jej stosowanie w procesie planowania przestrzennego. Analiza zmian zachodzących w przestrzeni polskich miast dowodzi,
że zrozumienie idei zrównoważonego rozwoju, w szczególności w jej aplikacyjnym wymiarze jest niejednoznaczne. Część miast stara się oszczędnie zarządzać przestrzenią, w innych
równoważenie oznacza dążenie do zapewnienia wszystkim punktom sieci osadniczej takich
samych możliwości rozwoju. W końcu można doszukać się i takich przypadków, w których
to oczekiwania społeczne oraz podążające za nimi decyzje polityczne decydują, w jakim kierunku następuje równoważenie rozwoju miasta.
Konieczność respektowania zasady zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym dostrzeżona została już w latach osiemdziesiątych XX w. Wtedy jednak badania naukowe
i rekomendacje z nich wypływające koncentrowały się na potrzebie uwzględnienia uwarunkowań środowiskowych w procesie planowania, których celem było określenie przydatności
terenu dla zmian w zagospodarowaniu.
Osiągnięcie takiego efektu następowało poprzez:
1. Opracowanie dokumentacji ekofizjograficznej1, która opisywała stan środowiska miast
uwzględniając wyniki prac inwentaryzacyjnych.
2. Skonstruowanie modelu funkcjonowania środowiska przyrodniczego, poprzez opracowanie analizy stosunków ekologicznych.
3. Określenie przyrodniczych ograniczeń progowych, wskazanie zagrożeń środowiskowych,
obecnych i potencjalnych oraz wniosków obejmujących propozycje działań zapobiegających lub minimalizujących skutki środowiskowe.
1

Pojęcie to było stosowane zawężająco w stosunku do jego obecnego brzmienia.
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4. Określenie pożądanych funkcji w różnych częściach miasta dostosowanych do naturalnych uwarunkowań przyrodniczych.
5. Nałożenie na dotychczas przeprowadzoną analizę środowiska przyrodniczego planów urbanizacyjnych celem zminimalizowania strat w środowisku przyrodniczym.
6. Określenie działań zmierzających do wzmocnienia środowiska przyrodniczego w strefach
przewidywanych presji antropogenicznych, które zawierać miały sformułowaną koncepcję
zrównoważonego rozwoju gminy, uwzględniającą zasady gospodarowania zasobami
przyrody.
7. Opracowanie założeń polityki przestrzennej [Kozłowski 1989, 1994].
Współczesne podejście do respektowania zasady zrównoważonego rozwoju w planowaniu
przestrzennym daleko wykracza poza wyłącznie środowiskowe aspekty. Obejmuje ono także
zagadnienia społeczne i gospodarcze, w tym finansowe. Dla wszystkich tych sfer wspólną
płaszczyzną działania jest przestrzeń. Tak więc kształtowanie w sposób zrównoważony układów przestrzennych miasta wymaga wzięcia pod uwagę uwarunkowań, które wynikają ze specyfiki zarządzania każdą z wyżej wspomnianych sfer. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań
przestrzennych, w związku z przenikaniem się różnych, wieloaspektowych, często sprzecznych interesów budzi szereg zastrzeżeń i wątpliwości, które stanowią tło dla sporów naukowych, rozstrzygnięć prawnych, a także dla dyskusji politycznych. Pojawia się także potrzeba
ewaluacji stopnia równoważenia rozwoju przestrzennego, jednak metody oceny uznać nadal
należy za mocno niedoskonałe.
Polemiki naukowe toczące się wokół zagadnień zrównoważonego planowania przestrzennego [Lorens (red.) 2005, Kozłowski (red.) 2006, Fogel 2012, Jędraszko 2008] ogniskują się
najczęściej wokół krytyki systemu prawnego oraz działań podejmowanych przez samorządy,
w odniesieniu do:
1. Ilości terenów wskazywanych do zabudowy,
2. Jakości tworzonych dokumentów planistycznych,
3. Skutków finansowych realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4. Sposobu rozwiązywania konfliktów powstających wokół planowania przestrzennego,
5. Skutków środowiskowych wskazywania nowych obszarów do zabudowy.
Dotychczas nie udało się wypracować jednej, wspólnej dla wszystkich problemów, metody
oceny stopnia zrównoważenia gospodarowania przestrzenią miast. Większość podejmowanych działań koncentrowała się na rekomendacjach dla wybranych zagadnień: przyrodniczych
[Fogel 2012], społecznych [Karwińska 2010]. Najsłabiej w tym aspekcie wypadają rekomendacje dla zagadnień gospodarczych, które jak pokazuje praktyka zarządzania miastami, odgrywają współcześnie kluczową rolę w planowaniu przestrzennym.
W trakcie prac nad konkursem poszukiwano optymalnego wzorca miasta zrównoważonego
w zakresie gospodarowania przestrzenią, który poza aspektami środowiskowymi uwzględniałby również trudno mierzalne zagadnienia społeczne i gospodarcze. Przyjęto, że „Liderem
zrównoważonego gospodarowania przestrzenią” jest miasto które:
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1. Korzystając z przysługującego mu władztwa planistycznego w gospodarowaniu przestrzenią respektuje zrównoważony rozwój i ład przestrzenny jako podstawowe kryteria działań,
2. Prowadzi świadomą i aktywną politykę przestrzenną,
3. Przeciwdziała żywiołowej suburbanizacji,
4. Preferuje ideę miasta zwartego,
5. Dąży do rozwiązywania problemów przestrzennych na drodze porozumienia,
6. Współpracuje z mieszkańcami w zakresie decydowania o przestrzeni miasta.
Poszukiwanie optymalnego podejścia do zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu przestrzenią polskich miast zmusza do przedefiniowania dotychczasowego sektorowego podejścia do zagadnienia na rzecz rozwoju zintegrowanego, w którym działania
ogniskują się wokół rozwiązywania następujących problemów:
Kształtowanie i realizowanie świadomej i odpowiedzialnej polityki przestrzennej,
Obniżanie ekonomicznych skutków planowania przy jednoczesnym podnoszeniu jakości
przestrzeni miejskiej,
Szanowanie zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego,
Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o zmianach mogących zajść w przestrzeni,
Współdziałanie przy ustalaniu i realizowaniu polityki przestrzennej z innymi podmiotami, w tym samorządami.

Teoria i praktyka ewaluacji stopnia równoważenia
rozwoju przestrzennego
Metody monitorowania zrównoważonego rozwoju przestrzennego miast były przedmiotem licznych prac o charakterze badawczym lecz ich aplikacyjny wymiar nie znalazł jak dotąd
szerszego zastosowania P. Fogel [2012], P. Śleszyński [2013], Z. Ziobrowski [1992]. Proponowane metody nie mogły być też w całości wykorzystane w czasie konkursu do oceny miast,
gdyż koncentrowały się na nieporównywalnych geograficznie uwarunkowaniach środowiskowych i społecznych. Niemniej niektóre z cząstkowych wskaźników tych metod wzięto pod
uwagę i wykorzystano w badaniu miast.
Także wytyczne UE w zakresie monitorowania zrównoważonego rozwoju miast, mimo że
obejmują szereg zagadnień, można było wykorzystać w niewielkim zakresie. Spośród rekomendowanych przez Komisję Europejską 10 głównych Wspólnych wskaźników europejskich
[W stronę strategii … 2004] jeden dedykowany jest użytkowaniu gruntów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Pozostałe dotyczą funkcjonowania miasta jako ośrodka
przyjaznego lub nieprzyjaznego do życia. Przy ocenie stopnia zrównoważonego rozwoju
miast rekomenduje się odstąpienie od powszechnie stosowanych kryteriów tematycznych (ekonomia, środowisko, transport, społeczeństwo itp.) i zastąpienie ich kryterium
problemowym.
Zagadnienia gospodarowania przestrzenią miast, w tym przez wykorzystanie instrumentów,
których dostarcza planowanie przestrzenne, opisywane są przez grupę wskaźników „użytkowanie
gruntów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju”. Mają one pomóc znaleźć odpowiedź
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na pytanie, czy gmina prowadzi racjonalną, oszczędną politykę użytkowania terenu. Przyjęto
definicję, według której „zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju użytkowanie gruntów
oznacza efektywne użytkowanie gruntów znajdujących się w mieście przez odpowiednio
ukierunkowaną zabudowę miejską, ograniczającą do minimum zajmowanie terenów rolniczych
i obszarów naturalnych (terenów niezurbanizowanych) i zwiększanie walorów terenów
zagospodarowanych przez przywracanie im wartości użytkowej (rekultywację) i modernizację”
[Methodology Sheets… 2003]. Takie rozumienie zrównoważonego użytkowania gruntów ma
być przeciwwagą dla prowadzonej polityki powiększania powierzchni zurbanizowanej kosztem
terenów niezabudowanych, zieleni oraz wspomagać proces powtórnego zagospodarowania
terenów już wcześniej zagospodarowanych, a nawet skażonych.
Komisja Europejska do obliczenia wskaźnika rekomendowała wykorzystywanie danych
zgromadzonych w bazie danych Corine Land Cover. Jednak dane te zawierają informacje
o faktycznym przekształceniu terenu, nie niosą zaś informacji o zakładanych zmianach, które
mają istotny wpływ na rozwój miasta.
W Polsce monitorowanie tego wskaźnika możliwe jest od kilku lat dzięki realizowanemu
corocznie badaniu statystycznemu „PP-1 – planowanie przestrzenne w gminie”, w którym
gminy zobowiązane są do określenia odsetka powierzchni przeznaczonego w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego na cele:
Zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
Zabudowy usługowej;
Zabudowy produkcyjnej;
Terenów komunikacji;
Terenów infrastruktury technicznej;
Terenów rolniczych;
Terenów zieleni i wód;
Terenów (innych).

Wskaźniki konkursowe
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, wspólnie z samorządami oraz
Związkiem Miast Polskich, przy okazji organizacji konkursu „Lider zrównoważonego
gospodarowania przestrzenią” rozpoczął prace nad poszukiwaniem optymalnego
zestawu wskaźników, w oparciu o które można by przeprowadzić szerokie badanie
rozwoju przestrzennego miast i ocenić kierunki działań podejmowanych przez władze
samorządowe. Przeprowadzona merytoryczna debata poświęcona doborowi wskaźników
do oceny równoważenia miast wykazała potrzebę sięgnięcia po dodatkowe dane, których
statystyka publiczna nie gromadzi. Ważnym, choć niemożliwym do pozyskania wskaźnikiem,
ze względu na ogromną pracochłonność uzyskania informacji wejściowych, był odsetek
pozwoleń na budowę wydanych niezgodnie z przyjętą polityką przestrzenną. Przedstawiciele
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miast podkreślali potrzebę zmierzenia i porównania w układzie geograficznym dorobku
w zakresie między innymi partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym, wysiłków
ekonomicznych ponoszonych na planowanie oraz starań o ochronę wysoko cenionych wartości
w skali miasta [Fogel, Kluza 2014].
Przyjęto, że ocenie podlegać będą jednostki samorządu terytorialnego w następujących
kategoriach:
1. Miasta wojewódzkie;
2. Miasta na prawach powiatu;
3. Miasta powiatowe;
4. Gminy miejsko-wiejskie;
5. Pozostałe miasta.
Ocena końcowa stopnia zrównoważenia rozwoju przestrzennego miast była pochodną
uzyskanych wartości poniższych wskaźników cząstkowych.
1. Średnia powierzchnia planu miejscowego, w stosunku do średniej powierzchni planu miejscowego dla wszystkich miast (w określonej kategorii miast).
2. Powierzchnia miasta objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
dla zakazu zabudowy w stosunku do całkowitej powierzchni miasta.
3. Powierzchnia terenów wyłączonych w studium z zabudowy, dla której wydano decyzje
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do całkowitej powierzchni terenów
wyłączonych w studium z zabudowy.
4. Powierzchnia obszarów wskazanych w studium do nowej zabudowy nieposiadających
planów miejscowych, w stosunku do całkowitej powierzchni nowych terenów wskazanych w studium do zabudowy.
5. Odsetek terenów wskazanych na cele publiczne pozostający w prywatnych rękach, wymagających wykupu.
6. Powierzchnia nowych terenów wskazanych do zainwestowania w studium w stosunku do
terenów obecnie zainwestowanych.
7. Długość sieci ścieżek rowerowych mieście, w stosunku do średniej długości ścieżek rowerowych dla miast (w określonej kategorii miast).
8. Liczba osób, która może zamieszkać na terenach wskazanych w studium do zabudowy
mieszkaniowej w stosunku do obecnej (2012) liczby ludności.
9. Liczba zorganizowanych debat i dyskusji publicznych związanych z kształtowaniem przestrzeni nieobjętych obowiązkiem ustawowym w stosunku do średniej z wszystkich miast.
10. Powierzchnia terenów, dla których prowadzona jest procedura scaleń i podziału nieruchomości, w stosunku do całkowitej powierzchni wymagającej podjęcia takich działań
w mieście.
11. Powierzchnia miasta, dla której zrealizowano działania związane z odnową miejską,
w stosunku do planowanych działań.
12. Powierzchnia terenów zdegradowanych (brownfield), w stosunku do powierzchni nowych
terenów (greenfield).
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13. Ile rodzajów działań podejmuje miasto w celu dodatkowego informowania mieszkańców
o trwających procedurach planistycznych (wraz z przykładami).
14. Czy w mieście wyznaczono tereny strategiczne lub inne (obszary zorganizowanych operacji urbanistycznych), na których przewiduje się skoncentrowane działania publiczno-prywatne?
15. Czy miasto odstąpiło od uchwalenia planu miejscowego ze względu na prognozowane
skutki finansowe (opisać potencjalne skutki dla przestrzeni miasta, terenów o jakim charakterze to dotyczyło)?
16. Czy w mieście przygotowuje się plany na potrzeby konkretnych inwestycji, realizowanych przez podmioty prywatne i w porozumieniu z nimi?
17. Czy miasto aktywnie współpracuje z gminami/miastami sąsiednimi w kwestii rozwiązywania wspólnych problemów przestrzennych (z wyjątkiem opiniowania dokumentów)?
18. Czy w mieście wykorzystuje się e-partycypację do wspomagania procesu planowania
przestrzennego?
19. Czy w mieście zorganizowano system prezentacji planów miejscowych w internecie?
20. Czy w mieście zatrudniono/współpracuje się z mediatorem w sytuacjach konfliktów
na tle zagospodarowania przestrzennego?
21. Czy miasto podejmuje działania edukacyjne dla radnych w zakresie planowania przestrzennego?
22. Czy miasto współpracuje z mieszkańcami, NGO’s lub przedsiębiorstwami na etapie przygotowania dokumentów planistycznych, poza wymaganymi ustawowo sytuacjami?
Oceniano także krótki esej, w którym miasta opisywały na czym polega realizacja przez
nie gospodarki przestrzennej w sposób zrównoważony. Opis ten stanowił znakomite uzupełnienie powyższych wskaźników.
Badanie miast w oparciu o zaproponowaną metodę pozwoliło na wyłonienie zdecydowanej
grupy liderów, do których należą: Gliwice, Gdańsk, Toruń, Poznań, Legnica, Bolesławiec,
Turek i Kobyłka. Pokazało także, że działania miast zmierzające do zrównoważenia stopnia
rozwoju przestrzennego bywają bardzo różne, uzależnione od specyfiki występujących
problemów.
Samorządy podkreślały, że z ich punktu widzenia istnieje potrzeba parametryzowania
w skali kraju takich działań jak:
1. Kształtowanie przestrzeni publicznych przyjaznych dla mieszkańców z dostępnym transportem publicznym;
2. Ochrona terenów cennych przyrodniczo;
3. Rozwój miasta do wewnątrz;
4. Zapewnienie stabilności warunków do inwestowania;
5. Rewitalizacja i renowacja stref poprzemysłych;
6. Rozwój systemów informacji przestrzennej;
7. Posiadanie dobrej jakości planów miejscowych i studium;
8. Współpraca między samorządami w zakresie gospodarowania przestrzenią;
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9. Szerokie uspołecznienie podejmowania decyzji w procesach planowania przestrzennego
i przygotowania inwestycji, które wskazują na podejmowanie świadomych i trudnych
do przeprowadzenia działań zmierzających do narzucenia wysokich standardów w kształtowaniu przestrzeni polskich miast.
Znalezienie odpowiednich wskaźników, którymi można by opisać wymienione w artykule
zagadnienia staje się istotne w obliczu przygotowywanej drugiej edycji konkursu.
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Zielona infrastruktura miasta
Wstęp
Jeszcze kilka lat temu termin zielona infrastruktura sporadycznie pojawiał się w polskich
publikacjach naukowych dotyczących problemów kształtowania terenów otwartych lub
terenów zieleni zarówno na terenach zurbanizowanych, jak i poza nimi. Obecnie coraz więcej
autorów nawiązuje do tej koncepcji, choć w bardzo różny sposób interpretuje jej podstawy
teoretyczne, zakres i możliwość praktycznego wykorzystania. Ten rozrzut podejść i interpretacji
przestaje dziwić, gdy sięgnie się do bardzo już obfitej zagranicznej literatury przedmiotu.
Okazuje się, że wśród zagranicznych autorów publikacji naukowych, a także wytycznych
i poradników, panuje podobne zróżnicowanie w przedstawianiu roli, zasad planowania czy
też elementów zielonej infrastruktury. W tej sytuacji za cel artykułu przyjęto przedstawienie
możliwości i problemów planowania zielonej infrastruktury miasta w Polsce. Jest to kolejna
próba weryfikacji moich przemyśleń dotyczących planu zielonej infrastruktury (Szulczewska
2009), problemów zarządzania zieloną infrastrukturą (Giedych, Szulczewska, Maksymiuk
2012) oraz możliwości ominięcia jej pułapek (Szulczewska 2014). Punktem wyjścia jest
syntetyczny przegląd podejść, zasad i rekomendacji dla obszarów zurbanizowanych, zaś tłem
aktualna polska praktyka planistyczna i jej uwarunkowania, wynikające zarówno z tradycji
planowania, jak i z obowiązujących regulacji prawnych.
Potrzeba dyskusji nad koncepcją zielonej infrastruktury w Polsce wynika nie tylko z chęci
dostosowania się do obowiązującej mody lub włączenia się w aktualny nurt badań i rozważań
teoretycznych prowadzonych w wielu krajach europejskich, w USA, w Chinach, ale z także
rzeczywistych korzyści, jakie może ona przynieść miastom.
Analizując opracowania i rekomendacje rozmaitych instytucji Unii Europejskiej można
zauważyć wyraźną tendencję do propagowania tej koncepcji jako rozwiązania dla regionów
i miast wchodzących w skład Unii. W Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego…
(2013) znajdują się następujące stwierdzenia:
„Zieloną infrastrukturę uznaje się za wnoszącą wkład w politykę regionalną i zrównoważony wzrost gospodarczy w Europie i ułatwiającą inteligentny i zrównoważony wzrost
poprzez inteligentną specjalizację. Rozwiązania w zakresie zielonej infrastruktury są
szczególnie ważne w środowisku miejskim, w którym żyje ponad 60% ludności UE.
Zielona infrastruktura w miastach jest źródłem korzyści związanych ze zdrowiem, takich
jak czyste powietrze i lepsza jakość wody (...) Realizacja zielonej infrastruktury na obszarach miejskich zwiększa poczucie wspólnoty, wzmacnia powiązania z dobrowolnymi
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działaniami prowadzonymi przez społeczeństwo obywatelskie, a także pomaga w eliminowaniu wykluczenia społecznego i izolacji” (s. 4).
„Miasta i władze lokalne jako pierwsze muszą zmierzyć się z konsekwencjami takich klęsk
(klęski związane ze skutkami zmian klimatu). Odgrywają zatem kluczową rolę we wdrażaniu środków zapobiegawczych, takich jak zielona infrastruktura” (s. 6).
„Komisja będzie nadal badać możliwości ustanowienia innowacyjnych mechanizmów
finansowania w celu wspierania zielonej infrastruktury. Wspólnie z Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym Komisja zobowiązuje się do utworzenia do 2014 r. unijnych instrumentów
finansowania w celu wspierania osób pragnących rozwijać projekty w zakresie zielonej
infrastruktury” (s. 12).
Wydaje się zatem, że w niedalekiej przyszłości polskie miasta staną wobec konieczności
wdrożenia koncepcji, a nasze środowiska naukowe i zawodowe powinny być przygotowane
do podjęcia tego wyzwania.
Interpretacje terminu i koncepcji zielonej infrastruktury miasta
W publikacji, wydanej na początku tego roku (Szulczewska, 2014; na podstawie kwerendy
i analiz A. Pirowskiego1) zidentyfikowano cztery podejścia do definiowania zielonej infrastruktury. Umownie podejścia te zostały określone jako:
1. „Sieciowe” – wiąże się ono z reinterpretacją koncepcji sieci ekologicznych (płatów i korytarzy); dotyczy przede wszystkim tworzenia sieci funkcjonalnie powiązanych obszarów,
ważnych z punktu widzenia zachowania różnorodności biologicznej;
2. „Hydrologiczne” – ich autorzy definiują zieloną infrastrukturę jako rozwiązania sprzyjające gospodarowaniu wodami opadowymi „na miejscu”; chodzi tu głównie o zatrzymanie
tych wód lub/i ich ewentualne wykorzystanie, np. do podlewania roślin;
3. „Zintegrowane” – jest to grupa definicji, w których zielona infrastruktura utożsamiana
jest z różnego rodzaju obszarami, pokrytymi roślinnością lub/i wodami (np. formalnymi
terenami zieleni, terenami rolnymi, chronionymi, towarzyszącymi budynkom, itp.) oraz
strukturami (np. zielone dachy, zielone ściany, pojedyncze drzewa, aleje, itp.), pełniącymi
ważne funkcje klimatyczne, hydrologiczne, biologiczne, ekologiczne, społeczne;
4. „Sposób gospodarowania” – najrzadziej spotykana interpretacja, w której zieloną
infrastrukturę traktuje się nie jako konkretne obszary lub/i struktury, ale jako sposób
gospodarowania tymi obszarami (strukturami); zasadniczą cechą jest konsekwentne
uwzględnianie różnorodnych funkcji: przyrodniczych, społecznych i gospodarczych.
Mell (2014) obszernie analizuje i omawia jeszcze jedno zidentyfikowane przez siebie
podejście. Polega ono na używaniu terminu zielona infrastruktura do określania tych rozwiązań
w projektowaniu i użytkowaniu „szarej”, czyli technicznej infrastruktury, które przyczyniają
się do ochrony szeroko rozumianych zasobów przyrodniczych (green resources).
1

A. Pirowski. Zielona infrastruktura w największych miastach europejskich – ocena i porównanie potencjału.
Praca doktorska przygotowywana pod kierunkiem dr hab. Barbary Szulczewskiej, prof. SGGW w Katedrze
Architektury Krajobrazu, na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
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Scharakteryzowane wyżej podejścia i towarzyszące im definicje w wielu przypadkach
posiadają rozwinięcia w postaci katalogu elementów, które według poszczególnych autorów
powinny tworzyć sieć zielonej infrastruktury. Niestety, katalogi te są konstruowane bez należytej dyscypliny formalnej. Często typy obszarów (np. naturalne, półnaturalne) wymieszane
są z formami pokrycia terenu (np. zadrzewienia) i typami użytkowania terenów (np. parki,
tereny sportowe). W efekcie nie sprzyja to precyzowaniu definicji i raczej utrudnia praktyczne
jej wykorzystanie. Wyjątkiem od reguły bywają niektóre katalogi elementów zielonej infrastruktury w „ujęciu hydrologicznym”.
Ważną charakterystyką koncepcji zielonej infrastruktury są przypisywane jej funkcje lub
– w innych ujęciach – różne korzyści: ekologiczne, społeczne i ekonomiczne związane z jej
wdrażaniem. Oczywiście funkcje, czy też korzyści przypisywane zielonej infrastrukturze mają
bezpośredni związek z uznawanym jej ujęciem. I tak dla „ujęć hydrologicznych”
charakterystyczne jest eksponowanie funkcji gospodarowania wodami opadowymi i korzyści
związanych z minimalizacją skutków zmian klimatu. W „ujęciach sieciowych” wskazuje się
na znaczenie w ochronie różnorodności biologicznej i funkcjonowania ekosystemów.
Najszerszy katalog funkcji/korzyści uzyskiwanych w związku z wdrażaniem zielonej
infrastruktury zawiera opracowanie pt. Green infrastructure and territorial cohesion (2011).
Korzyści te podzielone zostały na następujące grupy: 1) ochrona gatunków, 2) gospodarowanie
wodą, 3) przeciwdziałanie zmianom klimatu, 4) łagodzenie skutków zmian klimatu,
5) produkcja żywności i zapewnienie bezpieczeństwa, 6) tworzenie warunków do rekreacji
i podnoszenie jakości życia, 7) wzrost wartości nieruchomości, 8) rozwój kultury i integrowanie
społeczności lokalnych. Dla porządku trzeba zaznaczyć, że wymienione korzyści, wynikające
z wdrożenia koncepcji zielonej infrastruktury, zostały zidentyfikowane przez autorów
cytowanego tu opracowania nie tylko w odniesieniu do miast, ale także regionów, a nawet
całych krajów.
Podsumowując ten krótki przegląd ujęć i charakterystyk należy zauważyć, że koncepcja
zielonej infrastruktury znajduje się ciągle jeszcze w fazie poszukiwań i dyskusji. Zidentyfikowane wyżej ujęcia nie są precyzyjnie zdefiniowanymi wariantami zielonej infrastruktury.
Należy je raczej traktować jako komplementarne względem siebie podejścia, obrazujące kierunki poszukiwań i zróżnicowanie poglądów. Totalny zamęt panujący przy próbach identyfikacji elementów zielonej infrastruktury potwierdza to zróżnicowanie, a także pewną niefrasobliwość autorów, którzy nie zawsze zdają sobie sprawę z konsekwencji swoich deklaracji
dla praktyki kształtowania zielonej infrastruktury.
Należy również stwierdzić, że niezależnie od deklarowanego podejścia – za najważniejsze, najbardziej charakterystyczne właściwości zielonej infrastruktury, związane z przypisywanymi jej funkcjami, niemal wszyscy uważają: 1) wielofunkcyjność (indywidualnych
elementów/obszarów i tworzonych przez nie sieci), 2) powiązania między poszczególnymi
jej elementami.
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Możliwości planowania zielonej infrastruktury miasta
W chwili obecnej sposób i zakres planowania zielonej infrastruktury miasta musi być konsekwencją wyboru jednej z możliwych interpretacji tej koncepcji lub próby ich powiązania.
Łączy się z tym także konieczność ustalenia, jakiego typu obszary należy włączyć w zakres
rozważań i analiz.
Można tu kierować się zasadniczym tworzywem zielonej infrastruktury, czyli roślinnością
i wodami powierzchniowymi (te ostatnie nie tylko w ujęciach hydrologicznych są identyfikowane jako jej elementy). W takim przypadku punktem wyjścia do określenia elementów zielonej infrastruktury powinna być analiza pokrycia terenu. (Rys. 1, na wkładce kolorowej, s. 264).
Można jednak przyjąć nieco inne założenie i rozpocząć analizy od ustalenia występujących
w danym mieście typów użytkowania terenu, których funkcjonowanie wiąże się z występowaniem roślinności (np. parki, lasy, ogrody działkowe, tereny użytkowane rolniczo).
(Rys. 2, na wkładce kolorowej, s. 264). W obu przypadkach konieczna jest jednak decyzja
dotycząca skali planowania. Mówiąc o zielonej infrastrukturze można mieć na myśli sieć
obszarów o znaczeniu strategicznym dla miasta oraz powiązania tych obszarów. Można
także rozważać różne miejskie strefy i typy użytkowania terenu, w kształtowaniu których
istotne znaczenie ma roślinność. Oczywiście, te dwa podejścia nie wykluczają się wzajemnie.
Przeciwnie, reprezentują podejście hierarchiczne, które wydaje się najwłaściwsze z punktu
widzenia realizacji różnorodnych funkcji zielonej infrastruktury.
Należy zaznaczyć, że procedura postępowania zmierzająca do identyfikacji potencjału,
a następnie zaprojektowania zielonej infrastruktury w skali miasta (w ujęciu hierarchicznym)
znajduje się obecnie w fazie testowania. O zakresie analiz i skomplikowanych problemach
stojących przed zespołami projektowymi można wnioskować na podstawie publikacji
Richmond Green Infrastructure Assessment (2010). Publikacja ta przedstawia analizę
potencjału do kształtowania zielonej infrastruktury, a szczególnie potencjału tkwiącego
w niezagospodarowanych jeszcze obszarach/działkach, które mogą wspomóc stworzenie
sieci zielonej infrastruktury.
Punktem wyjścia jest – w przypadku Richmond – identyfikacja i sporządzenie kartograficznej bazy danych obejmującej zasoby i obiekty istotne dla tworzenia zielonej infrastruktury miasta. W tym etapie prac zinwentaryzowano, opisano i oceniono:
1. Obszary istotne z punktu widzenia ochrony wód powierzchniowych (np. zbiorniki wodne
oraz cieki, Obszary Ochrony Zasobów, Obszary Zarządzania Zasobami, tereny zalewowe,
tereny podmokłe);
2. Obszary objęte ochroną (np. Siedliska Szczególnie Chronione, obszary chronione o znaczeniu lokalnym, prywatne tereny chronione, Najważniejsze Priorytetowe Obszary Ochrony,
Priorytetowe Obszary Ochrony);
3. Stopień pokrycia koronami drzew (tereny pod koronami drzew, tereny nieprzepuszczalne/
niezabudowane, tereny pozbawione drzew, tereny nieprzepuszczalne/zabudowane;
4. Obiekty istotne dla samowystarczalności (sustainability) miasta oraz parki i inne tereny rekreacyjne (np. targi farmerskie, ogrody społeczne, zielone dachy, „zielone” ulice i aleje, parki;
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5. Układ transportowy ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek rowerowych i pieszych;
ścieżki te oceniono (w skali od 1 do 5) z punktu widzenia poczucia bezpieczeństwa i komfortu przemieszczania; wskazano także drogi o istotnych walorach widokowych i krajobrazowych;
6. Zabytki i dzielnice historyczne.
Na podstawie tak przeprowadzonych analiz i ocen sporządzona została mapa syntetyczna
przedstawiająca układ i powiązania wszystkich zidentyfikowanych elementów (obszarów
i obiektów) zielonej infrastruktury.
Kolejny etap prac polegał na inwentaryzacji i sporządzeniu bazy danych obszarów/działek
niezagospodarowanych i ich ocenę z punktu widzenia ich znaczenia jako ewentualnego
uzupełnienia sieci zielonej infrastruktury. Pod uwagę brany był ich status ochronny (położenie
w tzw. Priorytetowym Obszarze Ochrony) oraz znaczenie dla poprawy jakości wód
i możliwości gospodarowania wodami opadowymi, zwiększenia dostępności terenów zieleni
(parków) dla mieszkańców, rozwoju „zielonych dróg” (greenways), wzmacniania integralności sieci.
W omawianym tu opracowaniu znajdują się jeszcze analizy przeprowadzone dla wybranego
fragmentu miasta przy zastosowaniu specjalnego oprogramowania. Obejmują one oszacowanie
możliwości oczyszczania powietrza, sekwestracji węgla, zagospodarowania i poprawy
jakości wód opadowych, które wynikają z udziału terenów pokrytych koronami drzew
oraz nawierzchniami przepuszczalnymi.

Podsumowanie: stare wino w nowej butelce?
Przedstawione wyżej przykłady i przemyślenia, dotyczące zielonej infrastruktury miasta
skłaniają do refleksji na temat stopnia nowatorstwa tej koncepcji. Prawdopodobnie znajdzie
się spora część zainteresowanych omawianą tu problematyką, dla której ogólne założenia
zielonej infrastruktury nie wydadzą się szczególnie nowatorskie. Jest dość prawdopodobne, że jedni wskażą na elementy dotychczasowej teorii i praktyki zarządzania terenami
zieleni w miastach2, które częściowo wypełniają postulaty koncepcji. Inni odwołają się
do teorii i rozwiniętej w Polsce praktyki identyfikowania systemu przyrodniczego miasta
(lub: systemu ekologicznego, lub osnowy ekologicznej3). I w gruncie rzeczy będą mieli rację.
Koncepcja zielonej infrastruktury miasta obejmuje zarówno kształtowanie „tradycyjnych”
systemów terenów zieleni, jak i systemów przyrodniczych/ekologicznych miast.

2
3

Traktowanymi przede wszystkim z punktu widzenia ich znaczenia wypoczynkowego i tak też planowanymi.
Oczywiście, inne funkcje terenów zieleni – m. in. klimatyczna – były również dostrzegane, ale prawie nigdy –
świadomie planowane.
Użyty tu termin system przyrodniczy miasta jest rozumiany jako ogólna nazwa zbioru koncepcji
planistycznych, których wspólnym celem jest wyłonienie w strukturze miasta obszarów, powiązanych
przestrzennie, które powinny pełnić przede wszystkim tzw. funkcję środowiskotwórczą. Zakłada się,
że zidentyfikowanie i odpowiednie zagospodarowanie takiego systemu obszarów sprzyjać będzie dobrej
kondycji środowiska przyrodniczego całego miasta, a przez to wpływać na jakość życia jego mieszkańców
(Szulczewska, Kaliszuk, 2005).
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Warto jednak zauważyć, że nowością, którą zawiera „nowa butelka” jest mocno eksponowany postulat integrowania – i to zarówno na poziomie planowania, jak i zarządzania
– różnorodnych funkcji terenów pokrytych roślinnością i wodami. W warunkach polskich
można to interpretować jako postulat integrowania koncepcji systemu przyrodniczego miasta
z systemem (układem) terenów zieleni. Jednakże biorąc pod uwagę katalog funkcji przypisywanych zielonej infrastrukturze, trzeba przyznać, że nawet wówczas nie wyczerpie się wszystkich zidentyfikowanych obecnie możliwości i korzyści płynących z odpowiednio zagospodarowanych i użytkowanych terenów pokrytych roślinnością i wodami w mieście.
Ponadto postulat integracji funkcji tylko pozornie wydaje się łatwy w praktycznej
realizacji i tylko częściowo jest realizowany. Kluczowym problemem okazuje się bowiem
prawidłowa identyfikacja funkcji już pełnionych przez dany obszar (sieć obszarów)4, funkcji,
które powinny, mogą być wprowadzone oraz funkcji, które wzajemnie się wykluczają lub są
konfliktowe względem siebie.
W „nowej butelce” zawiera się również ważne przesłanie ideologiczne dotyczące potrzeby
i znaczenia terenów pokrytych roślinnością i wodami w miastach. Użycie terminu „infrastruktura”, które wyraźnie nawiązuje do „szarej” (technicznej) infrastruktury wydaje się wskazywać, że zielona infrastruktura jest równie ważna dla funkcjonowania współczesnego miasta
jak techniczna.
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Główną przyczyną jest często brak odpowiednich informacji i danych.

Małgorzata Mickiewicz
Kampinoski Park Narodowy

Park narodowy u wrót miasta –
wyzwania rekreacyjne i edukacyjne
Ewenementem w skali świata jest funkcjonowanie obszaru o statusie parku narodowego
w sąsiedztwie stolicy państwa. Centrum Warszawy jest odległe od granicy z parkiem
narodowym zaledwie o około 15 km. Położony tuż za północno-zachodnią granicą Warszawy
Kampinoski Park Narodowy jest najcenniejszym obiektem przyrodniczym Mazowsza. Spośród
innych obszarów chronionych regionu wyróżnia się unikatowymi walorami przyrodniczymi.
Doskonale zachowane zespoły wydm śródlądowych pochodzenia rzecznego oraz rozległe
obszary mokradłowe położone w obniżeniach terenu stwarzają dogodne warunki dla dużego
zróżnicowania świata przyrody ożywionej. Bioróżnorodność warunkuje nie tylko budowa
geomorfologiczna. Sprzyja jej zarówno zachowanie znacznej części obszaru w stanie
naturalnym jak i przekształcenia środowiska powstałe w przeszłości w wyniku długotrwałej
działalności ludzkiej na tym obszarze: prowadzenie gospodarki leśnej i rolniczej. Efektem
tego jest mozaikowatość szaty roślinnej i bogactwo gatunkowe związanych z nią zwierząt.
O unikatowości Puszczy Kampinoskiej decyduje także piękno krajobrazu rozległych lasów,
tajemniczych bagien, kwietnych łąk i malowniczych wrzosowisk.
Bliskość wielkiego miasta, dobra łączność komunikacyjna i niezwykłe piękno przyrody
sprawia, że obszar Kampinoskiego Parku Narodowego jest bardzo atrakcyjny dla turystów.
Szacuje się, że Park corocznie jest odwiedzany przez ok. 1 mln osób. Wśród nich dominują
mieszkańcy Warszawy (prawie 71%). Są to głównie osoby zamieszkujące dzielnice sąsiadujące z Parkiem: Bielany, Bemowo i Żoliborz. Około 7% odwiedzających stanowią mieszkańcy
otuliny Parku, mieszkańcy pozostałych rejonów województwa mazowieckiego – 13%, mieszkańcy województwa łódzkiego – 1%. Zaledwie 8% całkowitej liczby odwiedzających to przyjezdni z odleglejszych rejonów. Warszawianie traktują park narodowy jako miejsce wypoczynku i rekreacji. Przeważają pobyty kilkugodzinne, wiele osób przyjeżdża tu kilka-, lub kilkanaście razy w ciągu roku. Odwiedzający wybierają obszar parku jako miejsce codziennego
wypoczynku po pracy lub organizują całodzienne pobyty z powrotem na nocleg do miejsca
zamieszkania. Dla osób odwiedzających istotne znaczenie odgrywa fakt, że wstęp na teren
Parku jest bezpłatny (Cieszewska 2009).
Wysoka frekwencja odwiedzających stwarza wiele zagrożeń dla przyrody Parku. Ustawowe
zobowiązanie parków narodowych do udostępnienia obszaru dla turystyki, rekreacji, edukacji,
badań naukowych pod warunkiem, że nie spowoduje ono pogorszenia stanu przyrody, jest
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prawdziwym wyzwaniem dla zarządzających. Świadomość negatywnego wpływu turystyki
na ekosystemy sprawia, że Park od wielu lat realizuje strategię przewidującą przeznaczanie
dla odwiedzających miejsc o stosunkowo niskich walorach przyrodniczych i ograniczanie
antropopresji na najcenniejsze przyrodniczo obszary.
Strategia udostępniania Parku przewiduje realizację działań w oparciu o planowanie, kanalizację i strefowanie ruchu turystycznego. Wszystkie działania dotyczące zagospodarowanie
turystycznego, zanim zostaną zrealizowane, muszą być umieszczone w formie odpowiedniego
zapisu w planie ochrony, sporządzanym dla parku narodowego na 20 lat, lub w planie zadań
ochronnych. Obydwa te dokumenty są ustanawiane przez Ministra Środowiska. Zapisy
planistyczne muszą uwzględniać rodzaj działania, ich lokalizację, a nawet liczbę osób, mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu. Turyści mogą odwiedzać Kampinoski Park
Narodowy tylko w porze dziennej: od świtu do zmierzchu. Noc to pora ciszy i bezpiecznego
odpoczynku dla zwierząt.
Zasada kanalizacji ruchu turystycznego sprowadza się do możliwości poruszania się
po terenie Parku jedynie po oznakowanych i dopuszczonych do użytkowania szlakach oraz
przebywania w miejscach do tego wyznaczonych. Park przygotował dla osób odwiedzających ponad 360 km szlaków turystyki pieszej i 200 km szlaków rowerowych. Zimą, przy
wysokiej pokrywie śniegu, po szlakach pieszych możliwe jest poruszanie się na nartach biegowych. Turyści konni mogą na terenie Parku korzystać z indywidualnie wyznaczonych tras.
Ze względu na to, że każdy człowiek wyznacza swój ślad w środowisku, niezwykle ważne
jest, aby masowy ruch turystyczny koncentrować w wybranych rejonach, gdzie nawet duża
presja na ekosystemy nie spowoduje znacznych strat dla przyrody. Park wyznaczył 4 strefy,
które mają pełnić funkcję centrów recepcyjnych – miejsc skupiających turystów. Z założenia centra recepcyjne powinny być miejscami bardzo atrakcyjnymi, chętnie odwiedzanymi,
a ponadto powinny dawać możliwość skorzystania z różnorodnych usług turystycznych lub
uzyskania wyczerpującej informacji turystycznej. Centra recepcyjne Kampinoskiego Parku
Narodowego położone są w pobliżu dróg publicznych i związane z funkcjonującymi aktualnie ośrodkami edukacyjnymi: w Izabelinie, Granicy i Smardzewicach. W przyszłości planuje się organizację centrum recepcyjnego w Julinku, na terenie planowanego Parku Dzikich
Zwierząt. Kampinoski Park dysponuje ponadto 19 parkingami zlokalizowanymi przy drogach
publicznych. Węzły szlaków turystycznych znajdują się przy parkingach, polanach wypoczynkowych i ośrodkach edukacyjnych. Pozwala to na realizację modelu turystyki aktywnej
w myśl zasady: „zostaw samochód i idź dalej”. Jest to także dogodne dla osób uprawiających
sporty na świeżym powietrzu: biegi, nordic walking, jazdę na rowerze, jazdę na nartach biegowych. Dla osób preferujących bierny sposób spędzania czasu Park wydzielił kilka polan
śródleśnych pełniących funkcję obszarów wypoczynkowych. Na rozległych powierzchniach
porośniętych trawą i otoczonych lasem zazwyczaj znajdują się urządzenia piknikowe: wiaty,
ławy, miejsca do rozpalania ognisk (Dzioban 2012).
Zasada strefowania dotyczy dostosowywania intensywności ruchu turystycznego i stosowania zasad lokalizacji infrastruktury do wartości przyrodniczej obszaru. W najbardziej natu-
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ralnych, dzikich ostępach, objętych ochroną ścisłą i pozbawionych ingerencji ludzkiej,
stanowiących najcenniejsze przyrodniczo obszary Parku możliwe jest tylko krótkotrwałe
przebywanie turystów. Celem nadrzędnym na tych obszarach jest zachowanie warunków dla
niezakłóconego przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych. Dlatego też dostępność
dla turystów sprowadza się jedynie do możliwości korzystania z nielicznych szlaków turystycznych, jakie przebiegają wzdłuż granic tych obszarów, a działania ogranicza się jedynie
do znakowania przebiegu szlaków i zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na
szlakach. Wszelka infrastruktura turystyczna lokowana jest na obszarach o niższej wartości
przyrodniczej. W obszarach ochrony czynnej, cechujących się nierzadko znacznym stopniem
przekształcenia przyrody, prowadzone są przez Park zabiegi renaturyzacyjne, mające na celu
odtwarzanie siedlisk przyrodniczych i siedlisk dla gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Na tych
terenach dopuszcza się lokalizowanie urządzeń umożliwiających poznawanie obszarów bez
szkody dla przyrody. Pomosty ułatwiające dostęp do miejsc podmokłych, zwyżki obserwacyjne,
zadaszone ławki, wiaty i tablice informacyjne stanowią ponadto udogodnienia dla turystów.
Obszary ochrony czynnej są wykorzystywane także do działalności edukacyjnej Parku.
W obszarach ochrony krajobrazowej ochronie podlega tradycyjny, rolniczy krajobraz
Puszczy Kampinoskiej. Ochroną krajobrazową objęte są także tereny zurbanizowane Parku.
Zazwyczaj są to tereny z zabudową wiejską. W Kampinoskim Parku Narodowym są to
obszary o najniższej wartości przyrodniczej i najniższym reżimie ochronnym. Dlatego też
są najodpowiedniejsze do lokalizacji takiej infrastruktury jak parkingi, wieże obserwacyjne,
ośrodki edukacyjne, specjalnie wyposażone polany rekreacyjne, centra recepcyjne, obiekty
gastronomiczne i inne miejsca świadczenia usług turystycznych i edukacyjnych. Należy
pamiętać, że znaczna część obszaru ochrony krajobrazowej w Kampinoskim Parku Narodowym to obszary własności prywatnej, na których funkcjonują gospodarstwa rolne. Położenie
w granicach Parku Narodowego, otoczenie pięknej przyrody sprawia, że są to atrakcyjne
miejsca do lokalizowania gospodarstw agroturystycznych, małych ośrodków rekreacyjnych,
np. jeździeckich, czy też innych obiektów, które nie będą znacznym zagrożeniem
dla środowiska. Obiekty bardziej uciążliwe powinny być lokalizowane poza obszarem Parku,
np. w jego otulinie. Rozwój przedsiębiorczości branży turystycznej w otulinie jest dla Parku
szansą skuteczniejszej ochrony zasobów przyrodniczych. Właścicielom gruntów daje zaś
możliwość nowych źródeł zarobkowania i poprawy sytuacji finansowej.
Park w miarę swoich możliwości stara się monitorować ruch turystyczny. Wykorzystuje
także dostępne wyniki prac badawczych dotyczących turystyki, wykonywanych przez placówki
naukowe. Dzięki temu zdobywa się wiedzę na temat profilu turystów czy frekwencji na
poszczególnych obszarach, co w praktyce pozwala na lepsze planowanie i realizację zadań
z zakresu udostępnienia. Daje to także możliwość spełnienia potrzeb i oczekiwań osób
odwiedzających, eliminując zachowania niekorzystne dla środowiska. W przyszłości planuje
się wzmocnienie funkcji turystycznej, rekreacyjnej i edukacyjnej Parku poprzez realizację
kilku inwestycji. Inwestycje te mogą przyczynić się do uatrakcyjnienia pobytu w Parku
w wybranych, przeznaczonych dla turystyki rejonach. Wpłynie to na wydłużenie czasu
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spędzanego przez osoby odwiedzające na tych właśnie obszarach. Efektem tego będzie
ograniczenie negatywnej presji turystów na miejsca o wysokich walorach przyrodniczych
położone wewnątrz Parku.
Co prawda park narodowy nie ma bezpośredniej możliwości stymulowania procesów
ekonomicznych w swoim otoczeniu, ale jego potencjał może być bazą dla rozwoju
gospodarczego i społecznego. Walory przyrodnicze Parku, korzystne położenie względem
wielkiej aglomeracji miejskiej, łatwa dostępność i duże zainteresowanie aktywnymi sposobami
spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu to czynniki sprzyjające rozwojowi
przedsiębiorczości w branży turystycznej. Paradoksem jest, że chociaż masowy ruch
turystyczny stanowi zagrożenie dla przyrody, to Park jest zainteresowany rozwojem usług
turystycznych na swoim obszarze i w otoczeniu. Prawidłowe zarządzanie udostępnianiem
i zrównoważony rozwój turystyki może przyczynić się do lepszej ochrony zasobów przyrodniczych, ponieważ przedsiębiorcy, świadomi korzyści materialnych, jakie odnoszą z istnienia
naturalnego obszaru, sami będą zainteresowani zachowaniem dobrego stanu środowiska.
Aby tak się stało konieczny jest odpowiednio wysoki poziom świadomości ekologicznej
społeczności lokalnej.
W praktyce można ocenić, że osoby przybywające na teren Parku doceniają piękno przyrody i krajobrazu, a także są przekonane o celowości jego ochrony. Dużo trudniej jest uwrażliwić na walory otoczenia jego mieszkańców i przekonać ich o potrzebie wspólnych działań na rzecz środowiska przyrodniczego. Kultura przyrodnicza, świadomość ekologiczna
wobec nasilającej się antropopresji jest warunkiem zachowania i odtwarzania dobrego stanu
przyrody Parku. Świadomość nieodwracalności skutków przyrodniczych niektórych decyzji, zwłaszcza tych, które dotyczą użytkowania zasobów Parku, gospodarowania przestrzenią, lokalizacji inwestycji, jak również świadomość, że ludzie (jakość ich życia) są zależni
od środowiska – może przyczynić się do zmiany postaw i zachowań. Ważne jest także,
aby uświadomić ludziom co mogą stracić, kiedy środowisko nie jest właściwie chronione.
Tylko dobrze funkcjonujące ekosystemy dostarczają odpowiedniej jakości wody, powietrza,
ziemi do uprawy i terenów do rekreacji. Chociaż wydaje się to oczywiste, to świadomość
wpływu wywieranego przez człowieka na środowisko ciągle jeszcze jest niska. Dlatego Kampinoski Park Narodowy podejmuje wiele działań z zakresu edukacji (Misiak, Okołów 2006,
Okołów 2009). Działalność edukacyjna podobnie jak w innych parkach narodowych mieści
się w nurcie edukacji nieformalnej, pozaszkolnej, ma charakter edukacji ustawicznej i dotyczy różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych. Ramy tej działalności określa
Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, natomiast cele określone są w Strategii Edukacji
Kampinoskiego Parku Narodowego.
Cele edukacji w Kampinoskim Parku Narodowym zdefiniowano następująco:
kreowanie wartości dziedzictwa przyrodniczego, konieczności jego ochrony oraz właściwych form wykorzystania,
zaznajamianie z funkcjami parku narodowego oraz wyjaśnianie prowadzonych na jego
terenie działań ochronnych,
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ułatwienie zwiedzającym kontaktu z przyrodą.
Efektem prowadzonych działań w dłuższej perspektywie ma być podwyższenie stanu
świadomości ekologicznej oraz szacunku do naszego dziedzictwa przyrodniczego. Docenienie wartości rodzimej przyrody jest niezbędnym elementem kształtowania opinii publicznej
na temat ochrony przyrody i środowiska, uzyskania społecznej zgody na ponoszone koszty
i ograniczenia związane z różnymi formami działań ochronnych oraz aktywizującym działania społeczne w tym zakresie. Biorąc pod uwagę antropopresję, jakiej podlega Kampinoski
Park Narodowy, cel ten jest niezwykle ważny. KPN położony jest na terenie 8 gmin, w jego
granicach mieszka około 2 tys. osób, a w strefie ochronnej ok. 70 tys.
W najbliższym otoczeniu Parku znajduje się 28 szkół podstawowych i 21 gimnazjów. Park
sąsiaduje z liczącą dwa miliony mieszkańców aglomeracją warszawską, gdzie znajduje się
kilkadziesiąt szkół wyższych oraz kilkaset szkół podstawowych, średnich i gimnazjów, dla
których Puszcza Kampinoska stanowi potencjalną bazę edukacyjną. Park koncentruje się na
działaniach edukacyjnych skierowanych do miejscowej społeczności, ale pamiętać należy,
że ważnymi odbiorcami są również goście spoza regionu. Park przygotowuje specjalną
ofertę adresowaną do odbiorców w różnym wieku i posiadających różny poziom wiedzy
przyrodniczej.
Dzieci, młodzież i studenci najczęściej korzystają ze stałych programów edukacyjnych.
Biorą aktywny udział w zajęciach kameralnych w trzech ośrodkach edukacyjnych: Centrum
Edukacji w Izabelinie, Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym w Granicy lub w Ośrodku
Hodowli Żubrów w Smardzewicach w województwie łódzkim. Kontynuacją zwiedzania
ekspozycji w Izabelinie i Granicy oraz zajęć kameralnych są zajęcia terenowe na obszarze
ośrodków edukacyjnych lub na terenowych ścieżkach dydaktycznych. W czasie wycieczek
uczestnicy dokonują obserwacji przyrodniczych, korzystają z pomocy dydaktycznych
(lup, lornetek, itp.), uczą się wykorzystywania kluczy do oznaczania gatunków, leksykonów,
itp. Rozwiązują zadania przygotowane przez pracowników prowadzących zajęcia. Dla uczniów
ze szkół podstawowych i gimnazjów corocznie organizowany jest konkurs „Co w puszczy
piszczy”. Każdego roku kilkuset uczniów ze szkół na terenie Parku i otuliny uczestniczy
w wieloetapowym konkursie wiedzy o Puszczy Kampinoskiej lub w konkursie plastycznym.
Dużą popularnością cieszą się objazdowe wystawy fotograficzne przygotowane przez Park
i prezentowane w szkołach. Wystawy poprzedzone są pogadankami prowadzonymi przez
edukatorów Parku. Dla dzieci i młodzieży wydawany jest kwartalnik edukacyjny „Łoszak”
(Okołów 2009).
Praca z dziećmi i młodzieżą stanowi większość działań edukacyjnych podejmowanych
przez Park, ale prawdziwym wyzwaniem jest edukacja dorosłych. Bardzo ważnym elementem
edukacji są działania wchodzące w zakres komunikacji społecznej. Park dokłada starań, aby
jego funkcjonowanie oraz potrzeby przyrody były przez otoczenie rozumiane, co przyczynia
się do akceptacji podejmowanych działań ochronnych. Istotną kwestią jest wypracowanie
mechanizmów informacji, konsultacji czy mediacji, pozwalających na zapobieganie
czy rozwiązywanie zaistniałych konfliktów. Ważne jest nawiązanie stałej współpracy
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z mieszkańcami, w tym z władzami lokalnymi. Partnerskim relacjom z samorządem sprzyjają
realizacja wspólnych przedsięwzięć, organizacja spotkań z w formie zespołów konsultacyjnych,
komitetów sterujących, spotkań, warsztatów, seminariów, konferencji, sympozjów. Pracownicy
Parku uczestniczą w życiu społecznym biorąc udział w wydarzeniach, uroczystościach,
lokalnych imprezach, promując Park i przekazując informacje o jego działalności. Ważnym
narzędziem rozpowszechniania informacji są: kwartalnik Parku „Puszcza Kampinoska”, liczne
broszury, foldery, książki, a także strona internetowa Parku, portale społecznościowe, lokalna
prasa, radio i telewizja. Atrakcyjną dla odbiorców formą przekazywania wiedzy i informacji
jest udział w cyklicznych imprezach organizowanych przez Park, takich jak: Dzień Otwarty,
Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej „Wizje Natury”, Festiwal Nauki, a także
konkursy fotograficzne, wystawy, czy też udział Parku w imprezach ogólnopolskich – Dzień
Ziemi, Sprzątanie Świata, Drzewo Roku, itp.
Park prowadzi także zajęcia dla nauczycieli w formie warsztatów. Dają one możliwość
poszerzenia wiedzy o walorach Parku oraz interpretacji obserwowanych zjawisk i procesów
przyrodniczych pod kierunkiem edukatorów. Celem jest zachęcenie nauczycieli do samodzielnego prowadzenia zajęć w terenie. Z myślą o nauczycielach przygotowano także specjalny pakiet edukacyjny z prezentacją multimedialną, gotowymi scenariuszami zajęć dotyczących przyrody i kultury Puszczy Kampinoskiej, zeszytami pracy dla uczniów. Zajęcia są
dla nauczycieli inspiracją do działań na rzecz środowiska, co w efekcie sprzyja wzrostowi
świadomości ekologicznej uczniów. Ponadto warsztaty pełnią rolę integracyjną i zachęcają
do podejmowania wspólnych działań nauczycieli i pracowników Parku.
Wszystko to sprawia, że edukacja przyrodnicza jest traktowana przez Park jako jedno
z narzędzi ochrony przyrody i służy budowaniu więzi mieszkańców i osób odwiedzających
z Parkiem. W dalszej perspektywie może służyć większej partycypacji społecznej w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Posiadając unikatowa przyrodę, wiele bezcennych pamiątek historycznych, uznaną międzynarodową pozycję w ochronie przyrody, KPN jest obszarem wyjątkowym do realizacji edukacji przyrodniczej na wszystkich poziomach w każdej
skali, od lokalnej do globalnej. Coraz łatwiejszy dostęp komunikacyjny, większa mobilność
rodzin z dziećmi, wzrost aktywności ludzi starszych oraz także rosnąca popularność trendu
„powrotu do natury” sprawia, że rośnie zainteresowanie turystyką i rekreacją na obszarach
chronionych. Stały wzrost liczby mieszkańców Warszawy powodować może wzrost liczby
odwiedzających Kampinoski Park Narodowy.
Można się zatem spodziewać, że w najbliższym czasie Park będzie musiał sprostać kolejnym, nowym wyzwaniom w zakresie edukacji i udostępniania. Aby im sprostać Park musi
mieć nie tylko wykwalifikowaną kadrę, dobrą bazę lokalową, programy edukacyjne i środki
techniczne. Potrzebne są także sprawnie działające instrumenty prawne i finansowe, pozwalające na realizację stawianych celów (Mickiewicz 2011). Ale wiele też zależy od inicjatywy
samego miasta, bowiem miasto idealne to takie, które potrafi mądrze wykorzystać szanse,
jakie stwarza bliskie sąsiedztwo obszarów dzikiej przyrody.
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Edukacja mieszkańców miast
w kierunku adaptacji do zmian klimatu
Wstęp
Edukację uważa się za skuteczne narzędzie kształtowania ludzkich zachowań tak, by prowadziły do osiągnięcia pożądanego celu. Nic więc dziwnego, że gdy celem tym jest ograniczanie skutków zmian klimatu i podejmowanie działań adaptacyjnych, to właśnie w edukacji
upatruje się szansy na społeczną akceptację i udział w tych działaniach.
Wszystkie dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych Środowisko
i Rozwój z Rio de Janerio, 1992 r. zakładają, że edukacja jest podstawą tworzenia i rozszerzania
możliwości ludzi w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska i wprowadzaniu
zrównoważonego, trwałego rozwoju. Także Ramowa konwencja NZ w sprawie zapobiegania
zmianom klimatu podkreśla zobowiązania Stron dotyczące konieczności podnoszenia
świadomości społecznej w obszarze zainteresowań konwencji i przedstawia stosowne
zadania w Artykule 6. Zaleca się w nim wspieranie procesu wdrażania w każdym kraju
odpowiednich programów edukacyjnych, zapewnienie powszechnego dostępu do informacji
dotyczącej środowiska, szkolenie kadr oraz współdziałanie i wymianę doświadczeń w skali
międzynarodowej (Kalinowska 2010).
W Polsce konieczność podnoszenia ekologicznej świadomości obywateli jest podkreślana
we wszystkich dokumentach strategicznych dotyczących szeroko pojętej ochrony środowiska,
a w tym i ochrony przed skutkami zmian klimatu. Uwzględnia to II Polityka ekologiczna, Polska
2025: Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz Polityka klimatyczna
Polski, przyjęta przez Radę Ministrów w grudniu 2008 Nowa Polityka Ekologiczna Państwa
w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. W ustawie Prawo Ochrony Środowiska
konieczności edukacji poświęcono Dział VIII: Edukacja ekologiczna, badania z zakresu
ochrony środowiska oraz reklama. Z kolei dostęp do informacji zapewnia obowiązująca od
listopada 2008 roku Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Obowiązujący dokument, jako wynik porozumienia między ministrem właściwym
do spraw edukacji oraz ministrem środowiska: Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej –
przez Edukację do Zrównoważonego Rozwoju (Narodowa…2001), został uaktualniony w 2001
roku. W myśl Narodowej Strategii za edukację ekologiczną, a w tym edukację w dziedzinie
ochrony klimatu, odpowiadają jako wiodące Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo
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Środowiska przy udziale wszystkich pozostałych resortów (zwłaszcza rolnictwa czy obrony
narodowej) w zakresie zgodnym z ich kompetencjami. Szczególna rola przypada tu również
Ministerstwu Spraw Zagranicznych rozwijającemu dział zwany edukacją rozwojową, traktującą sprawy klimatu w skali globalnej łącznie z odpowiedzialnością Polski za wspomaganie
procesu podnoszenia umiejętności adaptacji do zmian klimatu w krajach rozwijających
się. W 2005 roku w Wilnie na spotkaniu wysokiego szczebla ministerstw ds. edukacji oraz
środowiska przyjęta została przygotowana przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ
Strategia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (2005). Strategia zaleca konieczność
międzysektorowej współpracy i partnerstwa, stymulując tym samym zaangażowanie zasobów
ludzkich i rzeczowych w edukację dla zrównoważonego rozwoju.
Bezpośrednio do edukacji w dziedzinie klimatu odnosi się Średniookresowa Strategia
Rozwoju Kraju do roku 2020 w działaniu: Bezpieczeństwo energetyczne i środowiskowe,
zalecając prowadzenie kampanii edukacyjnych na temat zmian klimatu i adaptacji do nich.
Strategia Innowacyjność i Efektywność Gospodarcza, w działaniu 3.1.2 zaleca: Podnoszenie
świadomości społecznej na temat zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu. W ramach tego
wyzwania mają być prowadzone działania edukacyjne zarówno w systemie edukacji formalnej,
jak i nieformalnej. Podstawowym ich celem jest zwiększenie poziomu powszechnego
zrozumienia, jak procesy klimatyczne wpływają na życie społeczne oraz gospodarcze,
co motywuje do konieczności podejmowania działań zapobiegawczych, a także rekonstrukcyjnych w przypadku wystąpienia szkód.
Strategia Sprawne Państwo 2011-2020 też odnosi się do edukacji w punkcie 2.53: Wzmacnianie gotowości i zapobieganie zagrożeniom. Strategia wskazuje, że niezbędne jest kształtowanie świadomości w zakresie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i otoczenia oraz promowanie odpowiednich zachowań w sytuacji zagrożenia i większe zaangażowanie obywateli.
Dokumenty bezpośrednio wyznaczające treści i cele edukacji to Ustawa o systemie oświaty
znowelizowana w 2003 roku oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z roku 2009:
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół. W ustawie o systemie oświaty (znowelizowanej w 2003 roku) wprowadzono
zapis mówiący „System oświaty zapewnia w szczególności (…) upowszechnianie wśród
dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw
sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej”. Już sam ten zapis daje
zielone światło edukacji związanej z klimatem, co powinno również obejmować działania
mające zmniejszać skutki jego zmian (Kalinowska 2013).
Jak więc realizowane są w Polsce zapisy tych wszystkich dokumentów i czy zagadnienia
związane z adaptacją do zmian klimatu, szczególnie na terenach zurbanizowanych, znajdują
w programach edukacji odpowiednie miejsce?

Edukacja formalna wobec wyzwań adaptacji do zmian klimatu
Głównym dokumentem określającym obowiązkowe treści kształcenia w placówkach
oświatowych jest Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego
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w poszczególnych typach szkół, która bezpośrednio wpływa na treści edukacji i cele kształcenia
w edukacji formalnej (Rozporządzenie…2008). W Podstawie programowej obowiązującej
od 30 stycznia 2009 roku we wszystkich typach szkół do oczekiwanych osiągnięć uczniów
należy: ocenianie zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym w wyniku oddziaływania
człowieka i ich wpływ na jakość życia oraz umiejętność odnajdywania środków zaradczych.
Sformułowanie: „odnajdywanie środków zaradczych” jest bardzo pojemne i pozwala
w nauczaniu uwzględnić sprawy adaptacji do zmian klimatu.
Jednym z celów kształcenia w szkole podstawowej jest kształtowanie wśród uczniów
postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
To właśnie ten zapis daje zielone światło do przedstawiania indywidualnych oraz systemowych
sposobów zmniejszania szkód związanych z efektami zmian klimatu.
Spośród przedmiotów szkolnych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, szczególnie duże możliwości stwarza przedmiot: Edukacja dla bezpieczeństwa. W obecnych treściach
nauczania jest: ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń zdrowia i życia podczas
powodzi. Brak jednak wyszczególnienia specjalnych zasad postępowania w związku z innymi
zagrożeniami charakterystycznym dla zmian klimatu, jak klęski żywiołowe spowodowane
gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi, czy uboczne skutki przez nie wywołane.
Nigdzie też nie są wymieniane potencjalne zagrożenia zdrowia wynikające ze zmian klimatu
ani specyficzne zalecenia dla mieszkańców miast. Ten krótki przegląd zawartości dokumentu
programowego dla edukacji formalnej wskazuje na wiele niewykorzystanych możliwości
przekazania wiedzy i kształtowania postaw dotyczących adaptacji do zmian klimatu. Pogłębia
to fakt, ze dla większości nauczycieli trudne jest uwzględnienie w programie niewymienionych,
a mało znanych im zagadnień adaptacji do zmian klimatu.
Zagadnienia te nie są też dostatecznie poruszane na uczelniach wyższych kształcących
przecież przyszłych decydentów i specjalistów w ważnych branżach. Uwzględnienie
odpowiednich do dziedziny studiów zagadnień jest szczególnie istotne na wydziałach
architektury, budownictwa, transportu, na uczelniach rolniczych łącznie z wydziałami leśnymi
oraz na wszystkich kierunkach ochrony środowiska i w Wyższej Szkole Pożarniczej.

Rola edukacji nieformalnej
Coraz znaczniejszą rolę w edukacji społeczeństwa pełnią liczne jej formy, realizowane
przez różne podmioty, poza ramami systemu oświaty. Duży potencjał merytoryczny ma edukacja taka prowadzona przez instytuty naukowe, a także uczelnie wyższe realizujące statutowy obowiązek propagowania wiedzy, także poza środowiskiem akademickim.
W Polsce działa kilkaset organizacji społecznych mających w swoim statucie prowadzenie
edukacji ekologicznej. W zakresie zagadnień związanych z klimatem liczne organizacje
stowarzyszyły się tworząc Koalicję Klimatyczną prowadzącą wspólny portal internetowy
i razem występując w wielu sprawach, m.in. związanych z przygotowywaniem kampanii
edukacyjnych skierowanych do konkretnych grup zainteresowania. Jak do tej pory główny
kierunek edukacji związany jest z uświadamianiem samego zjawiska zmiany klimatu
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i wszelkich działań zapobiegających emisji CO2, natomiast proporcjonalnie niewiele uwagi
skupia się na możliwościach adaptacji. Świadczą o tym choćby tytuły większości programów
edukacyjnych: „Koalicja dla klimatu”, „Klasa z klimatem”, „Edukacja dla klimatu”, „Zmień
nawyki – chroń klimat”, „Chrońmy klimat” (Waszniewska 2014), skierowanych na ochronę
klimatu bardziej niż na możliwości ochrony człowieka, gdy zmiany klimatu powstrzymać
się nie dadzą. Jako pewien wyjątek można podać publikacje i szkolenia organizowane przez
Instytut na rzecz Ekorozwoju, czy publikacje powstające w zespole Uniwersyteckiego Centrum
Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym (Kamieniecki i in. 2008, Lenart 2008).

Świadomość społeczna dotycząca globalnych zmian klimatu
Skuteczność wszystkich prezentowanych działań edukacyjnych i rezultaty komunikacji
społecznej dotyczącej zmian klimatu można oceniać dopiero na podstawie ich wpływu
na świadomość ekologiczną społeczeństwa z przełożeniem na postawy i zachowania. Próbą
całościowej oceny efektu pełnej gamy oddziaływań edukacji formalnej, pozaformalnej
i mimowolnej są badania przekrojowe stanu świadomości prowadzone na statystycznie
dobranej próbie Polaków. Takie badania, dotyczące zachowań ekologicznych, prowadzone od 2011 r. na zlecenie Ministerstwa Środowiska (Badania…2012) wykazały,
że w obszarze zagrożeń środowiska sprawy klimatu zajmują wprawdzie czwartą pozycję,
jednak większość Polaków uznaje je za ważny problem. Kolejne pytania kwestionariusza
ankiety MŚ są jednak mylące. Bezpośrednio po pytaniu, kto powinien podejmować działania
na rzecz minimalizacji skutków zmian klimatu następuje pytanie, czy Polska powinna
redukować emisję gazów cieplarnianych. Takie następstwo pytań wielu ankietowanym może
sugerować, że minimalizacja skutków zmian klimatu polega jedynie na redukcji emisji gazów
cieplarnianych. Podobnie autorzy ankiety interpretują odpowiedzi respondentów traktując
tych, którzy uważają, że działania minimalizujące skutki są niepotrzebne, jako grupę, która
przyczyn zmian klimatu dopatruje się poza działaniami człowieka. Niewiara w możliwość
wpływu na zmiany klimatu to jeszcze nie odrzucenie potrzeby adaptacji. Wynika z tego
wniosek, że monitorowanie zmian poziomu świadomości w sferze adaptacji do zmian klimatu
i minimalizacji skutków (a nie tylko redukcji gazów cieplarnianych) wymaga stworzenia
precyzyjnego kwestionariusza badawczego.
W znacznej większości programów edukacyjnych i akcji informacyjnych główny nacisk
położony jest na działania mające zmniejszyć emisję CO2. Stosunkowo rzadko są natomiast
uwzględniane w edukacji propozycje działań adaptacyjnych do zmian klimatu. Edukacja
skierowana jedynie na (niewątpliwie słuszne) działania mające chronić klimat utrwala jednak
przekonanie, że w ten sposób powstrzymamy zmiany atmosfery. Daje złudną wiarę, że naszymi
zabiegami potrafimy zatrzymać, a nawet zawrócić globalne ocieplenie i jego skutki.
Czy jednak potrafimy radzić sobie z już obserwowanymi skutkami zmian klimatu, chociażby
w miastach?
Problem ten zauważony został przez główną instytucję finansującą edukację ekologiczną –
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przy nowych naborach
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wniosków o dofinansowanie pojawiły się jako tematy priorytetowe zagadnienia zarówno
metod ochrony klimatu jak i adaptacji do jego zmian, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych.
Skuteczna adaptacja do zmian klimatu wymaga społecznego zrozumienie istoty związanych
z tym zjawisk oraz konieczności działań dostosowawczych i zapobiegawczych zarówno
na poziomie indywidualnym jak i odpowiednich poczynań samorządów oraz państwa.

Strategie adaptacji do zmian klimatu
Istniejącą lukę w wiedzy przekazywanej na temat klimatu, która powinna być wypełniona
praktycznymi wskazaniami na temat różnych możliwości adaptacji zależnie od uwzględnianej
grupy społecznej i zawodowej, zauważono też na forum światowym. Doprowadziło to
w 2006 roku do przygotowania przez UNEP i ogłoszenia w Nairobi programu działań
dotyczących adaptacji do zmian klimatu i zobowiązujący kraje do przygotowania własnych
narodowych programów, także obejmujących edukację. W następstwie Unia Europejska
opracowała w 2009 r. Białą Księgę: Adaptacja do zmian klimatu – europejskie ramy działania.
Zaowocowało to przyjęciem w 2013 roku Unijnej Strategii Adaptacyjnej po roku 2013, która
wśród licznych działań zakłada też zwiększenie społecznej wiedzy na temat zmian klimatu
i działań adaptacyjnych. Ogłoszenie polskiej strategii wiązało się z opracowaniem w Instytucie
Ochrony Środowiska przez zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Macieja Sadowskiego
projektu KLIMADA: „Opracowanie i wdrożenie strategicznego planu adaptacji dla sektorów
i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu”1. KLIMADA zawiera również rozdział dotyczący
edukacji i szkoleń, który miałam zaszczyt opracować. Przyjęty na tej podstawie przez
Ministerstwo Środowiska w październiku 2013 r. „Strategiczny plan adaptacji do roku
2020 z perspektywa do roku 2030” w odniesieniu do edukacji ma na celu m.in. zwiększenie
świadomości ryzyka związanego ze zjawiskami ekstremalnymi i metod ograniczania ich
wpływu. Ważnym kierunkiem działań jest też ochrona grup szczególnie narażonych przed
skutkami niekorzystnych zjawisk klimatycznych. Takimi grupami narażonymi są także
mieszkańcy terenów zurbanizowanych.

Edukacja dla adaptacji do skutków zmian klimatu w mieście
Miasta zostały w Strategii Adaptacji zaliczone do „obszarów wrażliwych na zmiany
klimatu” ze względu na szereg odczuwanych w nich niekorzystnych zjawisk doświadczanych
przez skupiska ludzkie, a zarazem przez ich funkcjonowanie potęgowanych.
Do tych niekorzystnych zjawisk należą miejskie wyspy ciepła, stres cieplny, pył zawieszony
i smog. To także zwiększone prawdopodobieństwo powodzi (większość obszarów miejskich
położone jest w dolinach dużych rzek), a także ulewne deszcze, podtopienia, osuwiska,
zniszczenie ciągów komunikacyjnych. Dodać trzeba jeszcze wynikające ze zmian klimatu
zagrożenia biologiczne, jak inwazyjne gatunki obce oraz choroby klimatozależne. Zmiany
klimatu, przejawiając się zwiększeniem częstotliwości i amplitudy zjawisk ekstremalnych,
zwiększają zagrożenia zdrowia i potrzebne jest propagowanie zachowań np. w sytuacji
1
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stresu zimna i ciepła czy wyładowań atmosferycznych. Dużą tu rolę mogą odgrywać plakaty
informacyjne w placówkach służby zdrowia, a także magazyny poświęcone zdrowiu w pismach
i programach telewizji, skierowanych do mieszkańców miast. Adaptacja do zmian klimatu
poprzez umiejętność unikania ryzyka chorób układu krążenia i oddechowego spowodowanych ekstremami termicznymi jest ważna dla ludzi starszych. Do tej grupy osób skierowana
edukacja dociera często poprzez Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW), a porady prozdrowotne zawierają poradniki dla UTW (Kalinowska, Batorczak 2013).
Szczególnie ważne w sytuacji po powodziach i podtopieniach w mieście jest wskazanie
jak zapobiegać inwazjom komarów, zwłaszcza w razie możliwego pojawiania się tropikalnych
gatunków tych owadów – wektorów chorób klimatu ciepłego. Dobrym tu przykładem
są materiały informacyjne i poradnictwo dla mieszkańców we Wrocławskim Programie
Kontroli Liczebności Komarów prowadzonym przez Uniwersytet Wrocławski. Oczywiście
edukacja służąca adaptacji od zmian klimatu powinna być skierowana także do służb
medycznych i ratowniczych, promowana przez uczelnie medyczne. Z charakteru tych zagrożeń
oraz specyfiki samych miast wynika potrzeba, by zagadnienia adaptacji były przedmiotem
organizowanych kampanii społecznych, warsztatów dla wolontariuszy chętnych do działań
w czasie sytuacji kryzysowych, okolicznościowych happeningów i pikników oraz wystaw. Nie
sposób wymienić wszystkich sposobów docierania do społeczeństwa, jedynie można apelować
do organizacji społecznych i instytucji o odpowiednich kompetencjach, by prowadziły
stosowną edukację.

Rola mediów elektronicznych w kształtowaniu
społecznej świadomości
Istotną rolę w kształtowaniu społecznej świadomości w dziedzinie adaptacji do zmian
klimatu spełniają media, zwłaszcza elektroniczne. Z wielu badań wynika, że dla prawie
80% Polaków telewizja jest głównym źródłem informacji o środowisku i jego zagrożeniach,
stąd prezentacja przykładów dobrych praktyk w dziedzinie dostosowań do zmian klimatu oraz
odpowiednie poradnictwo powinno mieć miejsce jako element różnych magazynów telewizyjnych np. poświęconych promocji zdrowia. Dobre doświadczenia wiążą się też z reklamą
społeczną w mediach zwłaszcza z udziałem celebrytów. Przygotowanie kampanii reklamowej poświęconej adaptacji do zmian klimatu, mimo wysokich kosztów, mogłoby przynieść
proporcjonalnie duży sukces w kształtowaniu społecznej świadomości.
Wyniki badań ankietowych na temat wybieranych źródeł informacji o środowisku świadczą, że ponad 30 procent Polaków czerpie informacje głównie z internetu. Zwłaszcza w młodszych pokoleniach znaczenie internetu jako głównego źródła informacji systematycznie rośnie.
Obecnie w internecie działają fora poświęcone globalnemu ociepleniu, a także liczne strony
tematyczne, skupiając się na sposobach ograniczania emisji, ale odczuwa się brak osobnej
strony internetowej poświęconej działaniom dostosowawczym do zmian klimatu.
Ze względu na wielką odpowiedzialność, jaka spoczywa na mediach, dziennikarze
szczególnie powinni pogłębiać wiedzę o działaniach adaptacyjnych i stale ją aktualizować.
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Szkolenia branżowe w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu
W celu kształtowania praktycznych umiejętności adaptacyjnych niezbędne są różnorodne
formy doskonalenia zawodowego w aspektach adaptacji do zmian klimatu. Moduł obejmujący
zagadnienia adaptacji powinny włączyć do programów firmy, które wdrażając normy
jakości, np. ISO 140001, przeprowadzają powszechny trening pracowników. Istnieją też
grupy zawodów, dla których zdobycie wiedzy i poszerzenie kompetencji o sprawy mitygacji
i adaptacji jest szczególnie istotne. Działania związane z niwelowaniem skutków zmian klimatu
(np. osuszanie budynków, zabezpieczanie pokryć dachowych) otwierają nowe możliwości
działalności gospodarczej i związaną z tym konieczność przygotowania specjalistów.
Odpowiednie szkolenia powinny więc podjąć organizacje zrzeszające drobny i średni biznes
jak Krajowa Izba Gospodarcza czy organizacje, jak np. Czysty Biznes. Sposoby dostosowań
do efektów zmian klimatu muszą też być brane pod uwagę w szkoleniach przewidzianych dla
przedstawicieli branży transportowej. Dotyczy to zwłaszcza korzystania z metod planowania
przestrzennego, czy dostosowania materiałów budowlanych, rodzajów nawierzchni i metod
konstrukcji do regionalnych różnic w nasileniu zjawisk klimatycznych. Organizatorami szkoleń
powinny być odpowiednie wydziały uczelni technicznych oraz instytuty branżowe np. Instytut
Transportu Samochodowego.
Z punktu widzenia podnoszenia poziomu edukacji formalnej, kluczowe znaczenie mają
szkolenia dla nauczycieli uzupełniające wiedzę w dziedzinie zapobiegania skutkom zmian
klimatu. Dotyczy to także i edukatorów, czyli osób prowadzących edukację w placówkach
pozaszkolnych. Dobrym przykładem takiego interdyscyplinarnego doskonalenia zawodowego
był zorganizowany w 2011 r. przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym, z inicjatywy Ministerstwa Środowiska cykl szkoleń dla nauczycieli: „Jak uczyć
o zrównoważonym rozwoju”. Podobne szkolenia byłyby przydatne także w zakresie zagadnień dotyczących adaptacji do zmian klimatu.

Szkolenia dla samorządów i władz lokalnych
oraz dla urbanistów i architektów
Ze względu na odpowiedzialność za bezpieczeństwo i rozwój miast odpowiednie szkolenia powinny być prowadzone na zamówienie przedstawicieli władz lokalnych i samorządów.
W szkoleniach szczególnie powinna być podkreślona rola planowania przestrzennego jako
narzędzia pozwalającego optymalnie wykorzystać przestrzeń na terenie miasta z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu oraz zapobiegać złej lokalizacji budownictwa i inwestycji
komunalnych np. na terenach zalewowych. Szkolenia powinny obejmować nie tylko praktyczne zagadnienia związane z adaptacją i zmniejszaniem zagrożeń wynikających ze zmian
klimatu, ale i metody współpracy w tej dziedzinie ze społeczeństwem, zapewnianie w praktyce dostępu do informacji oraz rozwijanie umiejętności komunikacji społecznej.
Jako przykład dobrych już istniejących materiałów dla gmin może służyć przygotowany
przez Instytut na rzecz Ekorozwoju poradnik „Społeczeństwo obywatelskie wobec konsekwencji zmian klimatu” (Kamieniecki i in. 2008).
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Efekty zmian klimatu odczuwane na terenach zurbanizowanych i w dużych aglomeracjach
skupiających coraz więcej mieszkańców, wymagają uwzględnienia w pracach architektów
i urbanistów. Rozwój świadomości skutków zjawisk klimatycznych i kompetencji zawodowych
w dziedzinie ich niwelowania ułatwić powinny różne formy szkoleń, a także publikacje
w pismach branżowych jak np. Przegląd Urbanistyczny. Szczególnie istotne jest przygotowanie
do odpowiedniego wykorzystania narzędzia, jakim jest planowanie przestrzenne w adaptacji
do zjawisk towarzyszących zmianom klimatu (np. wykluczanie z budownictwa terenów
zalewowych czy grożących osuwiskami). Ważnym elementem w procesie adaptacji jest
też planowanie zieleni i parków miejskich zmniejszających efekt miejskich wysp ciepła
oraz planowanie infrastruktury miejskiej zmniejszającej skutki zjawisk meteorologicznych
np. kanalizacji burzowej o zwiększonej przepustowości. Odpowiednie szkolenia dotyczyć
powinny też rodzajów materiałów budowlanych i konstrukcji budynków dostosowanych
do zmieniających się warunków klimatycznych. Szkolenia powinny być prowadzone przez
stowarzyszenia i organizacje branżowe jak Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP), SARP
czy NOT i związki branżowe oraz instytuty naukowe jak Instytut Gospodarki Przestrzennej
i Mieszkalnictwa (IGPiM). Dużą rolę do odegrania mają też wydziały architektury i budownictwa na uczelniach nie tylko uwzględniając temat działań adaptacyjnych w kształceniu
studentów, ale też organizując szkolenia oraz studia podyplomowe. Oprócz szkoleń
wielkie znaczenie dla wymiany nowych doświadczeń zawodowych mogą mieć seminaria
i konferencje branżowe na temat adaptacji i zapobiegania skutkom zmian klimatu dzięki
planom przestrzennym, organizacji zieleni miejskiej oraz sposobom budownictwa. Przykładem
takiej wymiany doświadczeń była wspólna konferencja UW, IGPiM i TUP pt. „Miasto
idealne – miasto zrównoważone” poruszająca także zagadnienia adaptacji do zmian klimatu
przedstawiane w interdyscyplinarnym gronie specjalistów.

Źródła finansowania edukacji
Realizacja oczekiwanych potrzeb edukacji związanej z działaniami dostosowawczymi,
a także monitoring jej dokonań wymaga dużych nakładów finansowych. Oprócz wspierania
edukacji ekologicznej ze środków samorządowych, co obejmuje zwłaszcza szkoły i lokalne
organizacje społeczne, największym sponsorem edukacji ekologicznej jest Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wielkość środków przeznaczonych
na edukację osiągnęła w 2010 r. wartość ok. 50 mln zł rocznie i na tym mniej więcej poziomie
utrzymuje się przez kolejne lata. Podobnego wsparcia finansowego dla projektów o zasięgu
lokalnym udziela 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
W 2012 r. przyjęta została Wspólna Strategia Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do roku
2020. Wspólna Strategia (2012) zakłada, że do 2020 roku priorytetem będzie cel horyzontalny:
promowanie zachowań ekologicznych, działań i przedsięwzięć służących zachowaniu
różnorodności biologicznej oraz adaptacji do zmian klimatu. Strategia zakłada też wzrost
wypłat środków na finansowanie o około 15% w perspektywie 2013-2016 w porównaniu
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do wypłat w latach poprzednich. W tym kontekście warto postulować, by szczególną uwagę
kierować na projekty edukacyjne wykorzystujące media elektroniczne. Z wielu prowadzonych
badań społecznych wynika, że najczęstszymi źródłami czerpania informacji oraz wzorców
zachowań są telewizja i internet. Należy więc dążyć do jak najlepszego ich wykorzystania
w kształtowaniu powszechnej świadomości społecznej w dziedzinie działań dostosowawczych
do zmian klimatu. Także niezbędne jest zapewnienie odpowiednich środków na szkolenia
branżowe w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu. Należy więc przewidzieć to w planach
branżowych (a nie tylko ochrony środowiska) źródeł finansowania i zwiększyć ich dostępność.

Przykład dobrej praktyki – edukacja w UCBS
Po przedstawieniu zaleceń edukacji dotyczącej dostosowania do zmian klimatu warto ukazać pewne możliwości zastosowania ich w praktyce posiłkując się przykładem prowadzonego
przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Pryzrodniczym i Zrównoważonym
Rozwojem (UCBS) projektu: „Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczanie skutków zmian klimatu”,
skierowanego do różnych adresatów. W projekcie tym, prowadzonym w partnerstwie z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (IGPiM) oraz Towarzystwem Urbanistów
Polskich (TUP) stosowane były różne formy edukacji. Należał do nich cykl otwartych wykładów skierowanych do społeczności akademickiej, a zwłaszcza studentów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska jako przyszłych decydentów w tej dziedzinie oraz nauczycieli. Ponieważ edukacja dotycząca zdolności ochrony przed skutkami zmian klimatu powinna
obejmować przedstawicieli wszystkich sektorów „życia miasta” i dotyczyć planowania przestrzennego, planowania przepuszczalnych powierzchni, zieleni i drzew miejskich itp., bardzo
ważne były prowadzone w ramach projektu zajęcia propagujące dobre praktyki w tym zakresie. Taką właśnie rolę spełniały warsztaty prowadzone przez IGPiM skierowane do osób
związanych zawodowo z realizacją różnych funkcji miasta, jak pracownicy administracji
publicznej i organizacji samorządowych, konserwatorzy zieleni i urbaniści.
Do studentów oraz osób zaangażowanych zawodowo w różne funkcje miasta, dołączyli
urbaniści i architekci przedstawiając referaty, jak również dyskutując podczas Konferencji
„Miasto idealne – miasto zrównoważone”. Jako materiały konferencyjne wydany został
specjalny numer czasopisma branżowego Przegląd Urbanistyczny. Wykłady oraz referaty
z konferencji znajdą nowych odbiorców dzięki publikacji przygotowanej przez Uniwersyteckie
Centrum Badań nad Środowiskiem i Zrównoważonym Rozwojem, którą właśnie mają Państwo
w swych rękach.
Także skierowane do różnych grup wiekowych przygotowane w UCBS poradniki i zajęcia prowadzone na Uniwersytetach Trzeciego Wieku oraz warsztaty dla nauczycieli pokazują,
jak sprawami adaptacji do zmian klimatu można zainteresować młodzież.
Należy mieć nadziej, że w wyniku wielu zaproponowanych działań edukacyjnych oraz
ich wspieraniu finansowym mieszkańcy miast będą coraz skuteczniej przygotowani na konsekwencje zmian klimatu zaprzeczając staremu powiedzeniu „mądry Polak po szkodzie”.
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(Cz. I, Artur Magnuszewski, s. 40)
Rys. 3. Uproszczona mapa sieci
hydrograficznej Warszawy i miejsca
wystąpienia powodzi błyskawicznych
(według Ostrowskiego i in. 2012,
zmienione).

(Cz. I, Anna Kalinowska, s. 68)
Rys. 3. Towarzystwo Przyrodnicze Bocian
opracowało program ochrony jerzyków,
polegający na edukacji mieszkańców
i zakładaniu budek lęgowych
na odnowionych fasadach budynków.
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(Cz. I, Piotr Jawień, s. 71) Rys. 1. Zasięgi występowania inwazyjnych gatunków komarów
(kolor czarny) na obszarze krajów europejskich: A – Aedes aegypti, B – Aedes albopictus,
C – Ochlerotatus japonicus japonicus. Kolor – nie stwierdzono obecności gatunków inwazyjnych;
kolor szary – brak danych. Źródło: http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/vectors/vector-maps/
Pages/VBORNET_maps.aspx .

(Cz. I, Piotr Jawień, s. 77)
Rys. 8. Mapa prezentująca Pola Irygowane
z naniesioną warstwą typu gleb i miejsc rozwoju
komarów. (Wykonanie mapy – autor).

(Cz. I, Piotr Jawień, s. 78)
Rys. 10. Mapa dokumentująca
przebieg aplikacji przy użyciu
metody agrolotniczej (samolotu).
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(Cz. I, Janusz Korzeń, s. 109) Rys. 1. Kierunki rozwoju przestrzennego osadnictwa
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(Cz. I, Janusz Korzeń, s. 110) Rys. 2. i 3. Kierunki rozwoju przestrzennego Wrocławia i obszaru
jego śródmieścia
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(Cz. I, Janusz Korzeń, s. 111) Rys. 4. Kierunki rozwoju przestrzennego Jeleniej Góry
(Cz. I, Janusz Korzeń, s. 111) Rys. 5. Koncepcja delimitacji jeleniogórskiego obszaru
funkcjonalnego

262

(Cz. II, Andrzej Mizgajski, Iwona Zwierzchowska, s. 128) Rys. 1. Porównanie wielkości odpływu
z powierzchni biologicznie czynnej i uszczelnionej (Źródło: Januchta-Szostak 2012).

(Cz. II., Magdalena Kuchcik,
Krzysztof Błażejczyk, s. 154)
Rys. 1. Średnie miesięczne wartości
temperatury powietrza na stacji Warszawa
Okęcie i na ul. Twardej, 2002-2011.

0

2

-2,0

4 km

-1,0-0,5

0,5 1,0

2,0

3,0 [°C]

(Cz. II., Magdalena Kuchcik, Krzysztof
Błażejczyk, s. 154) Rys. 2. Średnia roczna
różnica temperatury powietrza w różnych
punktach Warszawy w stosunku do stacji
Warszawa Okęcie, 2011 i 2012.
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(Cz. II., Magdalena Kuchcik, Krzysztof Błażejczyk, s. 155)
Rys. 3. Rozmieszczenie i zasięg wybranych form zagospodarowania terenu mających wpływ na występowanie
miejskiej wyspy ciepła, stan na 2011 r.
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Warszawy,
uchwalone przez Radę Warszawy dnia 7 października 2010 r.
(Nr XCII/2689/2010), Opracowanie ekofizjograficzne
(Pawlak, Teisseyre-Sierpińska 2006), zaktualizowane
na podstawie obrazów satelitarnych i wizji lokalnych
przez autorów artykułu.

(Cz. II., Magdalena Kuchcik, Krzysztof Błażejczyk, s. 155) Rys. 4. Rozkład różnych odchyleń temperatury powietrza w mieście w stosunku do stacji Warszawa Okęcie przy zagospodarowaniu terenu z 2011 r.

(Cz. II, Halina Barbara Szczepanowska, s. 206)
Rys. 3. Relacje uzyskanych korzyści
(linie zielone) i ponoszonych kosztów
(linie czerwone) u drzew gatunków małych,
średnich i dużych (w dolarach).
(Peper i in. 2007; Szczepanowska i Sitarski,
2014).
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(Cz. II, Halina Szczepanowska, Marek Sitarski, Marzena Suchocka, s. 214)
Rys. 4. Ogólny obraz sytuacji konfliktowych z infrastrukturą techniczną
na terenie monitoringu.

(Cz. II, Barbara Szulczewska, Rys. 1., Rys. 2., s. 230)
Rys. 1. Warszawa – pokrycie terenu
roślinnością i wodami.
(Źródło: Pirowski 2014).

Rys. 2. Warszawa – użytkowanie
terenu.

W pięknym, nowoczesnym budynku Biblioteki Uniwersyteckiej,
z ogrodem na dachu – na styku dwóch części Warszawy: tej tradycyjnej,
ze zwartą zabudową oraz tej skierowanej ku przyrodzie i Wiśle, umiejętnie
wykorzystującej walory rzeki, odbyła się ogólnopolska konferencja
zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczanie skutków zmian klimatu”.
Konferencja zorganizowana przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad
Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem zgromadziła
urbanistów, architektów i naukowców z różnych dziedzin związanych
szeroko z urządzaniem i zagospodarowaniem przestrzeni miejskiej.
Złożoność problemów i różnorodność zagadnień związanych z tematem
konferencji spowodowała, że obrady toczyły się w dwóch panelach.
Jeden dotyczył podejścia ekosystemowego do miast, a dokładniej znaczenia
i roli zieleni w miastach. Drugi poświęcony był problemom planowania
terenów miejskich i metropolitalnych ze szczególnym uwzględnieniem
urbanistyki i transportu.
Publikacja zawierająca materiały z konferencji oraz z poprzedzającego
konferencję cyklu seminariów o podobnej tematyce to cenna lektura dla tych,
którzy interesują się planowaniem miast przyjaznych dla ludzi i klimatu.
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