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Nowe osiedle mieszkaniowe w Krakowie (rok budowy: 2014)
Źródło: in-krakow.pl, fot: Zygfryd Turchan

Nowa zabudowa mieszkaniowa w Krakowie
Źródło: in-krakow.pl, fot: Zygfryd Turchan



Nowa zabudowa  mieszkaniowa w Krakowie. Źródło: 
http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/g/krakow-deweloperzy-obudowuja-pas-startowy-w-czyzynach-mapa,11957172,23298706/
Nowa zabudowa  mieszkaniowa w Krakowie. Źródło: 
http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/g/krakow-deweloperzy-obudowuja-pas-startowy-w-czyzynach-mapa,11957172,23298706/



Nowe osiedle mieszkaniowe w Krakowie (rok budowy: 2014)
Źródło: https://krowoderska.pl/krakow-ma-nowa-atrakcje-panoptikon/



Tymczasem w standardowych 
osiedlach promowanych na rynku 
nieruchomości przestrzenie 
wspólne są ograniczone lub 
zupełnie ich brak. [...] 
________

K. Racoń - Leja, Bariery w kształtowaniu przestrzeni 
publicznej w zespołach mieszkaniowych, Architektura 
Czasopismo Techniczne, 3-A/2010

Osiedle w Krakowie, rok budowy 2014
Źródło:  fot. Tomasz Borejza, Michał Malczyński, 
krowoderska.pl

http://krowoderska.pl


Nowe osiedle mieszkaniowe w Krakowie (rok budowy: 2014) 
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=TQ6rYQcIqJI



Nowe osiedle mieszkaniowe w Krakowie (rok budowy: 2014)
Źródło: google maps 

Plan więzienia Millbank (Londyn)
Źródło:  krowoderska.pl 



Powstaje dużo nowych osiedli, ale nie powstaje nowa przestrzeń publiczna.



Czy w związku z tym inwestorzy powinni włączyć się w koszty 

projektowania nowej przestrzeni publicznej
albo modernizowania istniejącej  ?



DYLEMAT, 
ponieważ przestrzeń publiczną rozumiemy jako tę, za którą odpowiedzialny jest samorząd. 

Droga osiedlowa. Źrodło: 
http://www.v10.pl/galerie/droga,osiedlowa,
01,artykul,60097,0,jpg.html

Miejski plac zabaw
Źródło: http://www.atrakcjedzieciece.plp

Park oraz wodn plac zabaw Źródło: 
http://www.stalowka.eu/artykul/3836/stalowk
a-wodny-plac-zabaw-w-stalowej-woli/



Zagospodarowanie przestrzeni wspólnej wewnątrz osiedla 
Źrodło:https://www.puczynski.pl/pce/344/osiedle-wilno-d

Plac zabaw na osiedlu
Źródło: http://www.gran-tech.com.pl/galeria.php



Standardy w innych krajach: deweloper powinien dokładać się do urządzania 
przestrzeni publicznej:

_________________________

● Korzysta ze wspólnej infrastruktury, zwiększa intensywność jej użytkowania
● Jego inwestycja może wymagać nowej infrastruktury (np. nowe drogi)
● Zabudowuje istniejącą przestrzeń wspólną 
● Wartość nieruchomości wzrasta wraz z jakością przestrzeni publicznych  



Wielka Brytania: developers contributions (S106)

_________________________

Zobowiązania planistyczne w UK - celem jest niwelacja wpływu, jaki mają nowe inwestycje 
deweloperskie na okolicę i przestrzenie publiczne.

On-site lub off-site. 

Umowa zawierana pomiędzy inwestorem a odpowiednią jednostką samorządu lokalnego.



Place zabaw, tereny otwarte, urządzenia sportowe, obiekty artystyczne
Źródło: https://www.cambridge.gov.uk/developer-contributions

Tereny urządzone dzięki kontrybucjom S016



Wielka Brytania: developers contributions (S106)

_________________________

W ramach S106 można także:  
1. Zakazać / nakazać konkretny sposób użytkowania terenu
2. Nakazać aby na jego terenie odbywały się konkretne aktywności 
3. Nałożyć jednorazową lub cykliczną opłatę



S106: mieszkańcy mogą sami aplikować o granty

_________________________

Mieszkańcy mogą aplikować o granty dedykowane realizacji lokalnych 
projektów, najczęściej udogodnień dla społeczności lokalnych oraz 
małych grantów na przedsięwzięcia artystyczne. 



S106: przykłady realizacji projektów w Cambridge, tereny otwarte lata 2015 - 2017

Brown’s Field BMX track (2015); Chestnut Grove play area (2015); community green space (2017)
Źródło: https://www.cambridge.gov.uk/developer-contributions



S106: przykłady realizacji projektów w Cambridge, wnętrza i obiekty lata 2013 - 2017

Church community facilities improvements – phase 1 (2014); St Andrew’s Hall  community facility extension (2014-15); community 
meeting space and kitchen improvements (2015-16)
Źródło: https://www.cambridge.gov.uk/developer-contributions



S106: wykorzystanie w Cambridge Local Plan

_________________________

Istotą planu jest ochrona istniejących przestrzeni publicznych oraz zapewnienie nowych.

Jak wykorzystano przepisy S106?

Miasto zabezpieczyło około £4 miliony funtów oraz 135 hektarów otwartej przestrzeni uzyskanych z S106 
w przeciągu ostatnich 15 lat, aby zniwelować impakt nowej zabudowy na otwarte przestrzenie. 

(za: https://www.cambridge.gov.uk/sites/default/files/170207_open_spaces_in_cambridge_and_s106_contributions_update_0.pdf)



Austria: przykład Wiednia

_________________________

Nowelizacja kodeksu budowlanego z 2008

Nowelizacja upoważnienie miasto do zawierania umów urbanistycznych z inwestorem. 
Zobowiązanie inwestora do proporcjonalnego udziału w kosztach infrastruktury. 

Umowa zawierana jest na podstawie negocjacji dewelopera z miastem, toczą się one w 
sposób jawny, zaangażowanych jest wielu przedstawicieli miasta z różnych sektorów.



Wiedeń: Danube Flats 

Danube Tower w Wiedniu, planowane ukończenie 2019 r
Źródło: http://hochhauswelten.blogspot.com/2013/09/wien-danube-flats-150m.html



Dzięki inwestycji miasto zyskało:

_________________________

- Budowa przedszkola i rozbudowa szkoły
- Zagospodarowanie nabrzeża rzeki w sposób dostępny dla wszystkich
- Budowa otoczenia stacji metra
- Budowa alejki rowerowej
- Osłonięcie mieszkań od autostrady 
- Przeznaczenie 16% mieszkań na lokale z regulowanym czynszem

Źródło: artykuł Katarzyny Dordy “Miejski przybornik” w: Magazyn Miasta 



Koszty zmian w projekcie:

_________________________

Koszt zmian projektu wyniósł ok. 10 mln euro, czyli ok 5% całej inwestycji. 

Ale: przewidywany wzrost wartości nieruchomości w związku z tymi zmianami: 
100 mln euro. 

Źródło: artykuł Katarzyny Dordy “Miejski przybornik” w: Magazyn Miasta 



Niemcy: Socialgerechte Bodennutzung  “SoBoN” 

_________________________

Niektóre miasta, np Monachium od 1994 roku. 

Obowiązek zapewnienia infrastruktury społecznej, drogowej i mieszkalnictwa 
publicznego przez dewelopera, w związku ze wzrostem wartości danej 
nieruchomości dzięki przeznaczeniu jej pod zabudowę.

Mechanizm ten przypomina  nieco ideę polskiej opłaty planistycznej - tylko że 
tam należność realizowana jest w formie inwestycji w infrastrukturę społeczną, 
natomiast u nas opłata nie jest automatyczna i jej wykorzystanie nie musi być 
bezpośrednio skorelowane z daną inwestycją.



USA: zoning policy: incentive zoning  oraz “POPS”

_________________________

Incentive zoning - strefowanie “ulgowe” 
POPS - Privately Owned Public Space

_________________________

Incentive zoning - strefowanie “ulgowe” 
POPS - Privately Owned Public Space

Sylweta Nowego Jorku
Źródło: http://www.michaelbrochstein.com/misc/NYCskylineadvice.htm



Incentive zoning: 

_________________________

Ulgi dla deweloperów, którzy zrealizują projekty dedykowane lokalnej społeczności.
Odnoszą się do określonej strefy “overlay zoning”; są zestawem konkretnych regulacji.
Ulgi mogą być przyznawane automatycznie lub uznaniowo - jasno się to określa.
Często mają formę  przyzwolenia na wyższą gęstość zabudowy niż w “zoning code”.



_______________________

Przestrzeń publiczna, ale we 
własności prywatnej

Efekt porozumienia pomiędzy miastem 
a deweloperem w ramach ‘zoning 
policy’ 

Zwykle place, arkady, patia, atria, parki 
kieszonkowe

POPS - Privately Owned Public Space



Privately Owned  Public Space, 153 East 53rd  Street Citigroup Center  w Nowym Jorku
Źródło: https://apops.mas.org/



Privately Owned  Public Space, 153 East 53rd Street Citigroup Center w Nowym Jorku
Źródło: https://apops.mas.org/



Strona internetowa  poświęcona POPS w Nowym Jorku
Źródło: https://apops.mas.org/



Privately Owned  Public Space, 200-East-33rd-Street    w Nowym Jorku
Źródło: zdjęcie: Kayden et al. na: https://apops.mas.org/



Wytyczne projektowe  POPS obowiązujące  od 2007 r w Nowym Jorku
Źródło: https://www1.nyc.gov/site/planning/plans/pops/pops-plaza-standards.page



Wytyczne projektowe  POPS obowiązujące  od 2007 r w Nowym Jorku
Źródło: https://www1.nyc.gov/site/planning/plans/pops/pops-plaza-standards.page



_________________________

- przepisy budowlane z 1928 roku
- normatywy urbanistyczne (do lat 80.)

Polska:  rys historyczny





Normatywy urbanistyczne - obowiązujące w Polsce do lat 80.

_________________________

Wyznaczały:

• dostępność usług 
• lokalizacja obiektów infrastruktury społecznej 
(szkoła, przedszkole, przychodnia itd)
• dostępność terenów  zielonych, obiektów 
sportowych i  rekreacji
• liczba osób, dla której przeznaczony jest obiekt

Osiedle im. Słowackiego w Lublinie w 1980 r.,  foto: Zbigniew Jaśkiewicz / PAP



Osiedle “Anna” wzniesione w latach 60/70., Wrocław. Fot: Michał Dębek



Zniesienie normatywów urbanistycznych

_________________________

Brak właściwych  parametrów określających przestrzenne minima zdrowotne 
i społeczne powoduje nadużycia – realizację zespołów mieszkaniowych  bez dostępu 
do komunikacji publicznej, szkół, przedszkoli, zieleni i sportu. Domy mieszkalne 
budowane są w nadmiernym zacieśnieniu i często w szkodliwym  sąsiedztwie. (...) 

Polska Polityka Architektoniczna,2008, www.sarp.org.pl.



Regulacje prawne w Polsce dziś:  dostępne narzędzia 

_________________________

1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie

2. Ustawa o drogach publicznych
3. Teoretycznie: umowa urbanistyczna 



§ 39.
[Powierzchnia terenu biologicznie czynnego]
(...) co najmniej 25% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego (...)

§ 40.
[Place zabaw i miejsca rekreacyjne]
1. W zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę należy, stosownie do potrzeb użytkowych, 
przewidzieć place zabaw dla dzieci najmłodszych i miejsca rekreacyjne dostępne dla osób niepełnosprawnych, przy czym co 
najmniej 30% tej powierzchni powinno znajdować się na terenie biologicznie czynnym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 

Nie ma wytycznych określających konieczność wyposażenia i realizacji przestrzeni wspólnych, małej architektury itd.
To mogłoby znajdować się w MPZP

Warunki techniczne 



Artykuł 16 
„Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia."

Ustawa o drogach publicznych 



W ramach prowadzenia rewitalizacji na podstawie ustawy gmina może m.in.: [...] podpisać z inwestorem 
tzw. umowę urbanistyczną, w ramach której inwestor zobowiązuje się do wykonania określonych 
inwestycji i przekazania ich gminie w zamian za uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego odpowiadającego jego oczekiwaniom.

“Martwy” przepis - do tej pory nikt jej nie zawarł. 

Umowa urbanistyczna 



1 | jak doświadczenia innych krajów oraz własne przełożyć na współczesne uwarunkowania w PL? 

2 | kto może to zrobić?

3 | kwestia standardów

Wzorce? 


