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Ogólne podejście do 
formułowania rekomendacji

Rajmund Ryś



Rekomendacje w zakresie planowania 
przestrzennego miast – zadanie niełatwe



Wyzwanie zasadnicze:
Kształtowanie miasta zwartego

HOUTEN, Holandia



Reforma systemowa nie jest 
warunkiem koniecznym, 
ale i wystarczającym, faktycznych 
zmian w polskiej urbanistyce

#dasię
a także 

#dałobysię



„Musimy na nowo odkryć w Polsce 
urbanistykę”

źródła zdjęć: wyborcza.pl, Gazeta Krakowska, Wspólna przestrzeń – wspólne dobro, MIR 2014, www.siewierzjeziorna.pl



„Infrastruktura dla suburbanizacji”
2007-2013 2014-2020



Wiatr od wschodu ☺
minister Alona Babak:

„Państwo nie będzie finansować 
projektów, które nie wynikają z 
perspektywicznej wizji (…). Aby 

otrzymać fundusze z Państwowego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 

gminy muszą mieć plany ogólne (…). 
Bez należytego planowania 

przestrzennego wsparcie nie będzie 
udzielane. Takie stanowisko zajmiemy 

w rządowym programie rozwoju 
regionalnego. Dlatego bardzo proszę 
regiony, aby zrozumiały, że to jedyny 

sposób na zbudowanie silnego 
państwa, w przeciwnym razie 

będziemy tylko łatać dziury.”



Co potrzebne niezależnie od zmian 
systemu?

• Klarowne, ale restrykcyjne warunki dostępu do 
dotacji i innych mechanizmów wsparcia 
(komunikowane z kilkuletnim wyprzedzeniem).

• Celowane tematycznie projekty dotacyjne dla 
wypracowania konkretnych modelowych rozwiązań.

• Edukacja, szkolenia – przy czym potrzeba nadania  
poważniejszego wymiaru dla poprawy skuteczności. 

• Wsparcie dla aktywności obywatelskiej jako 
gwaranta oddolnej presji i kontroli. 

• Dobry przykład ze strony administracji rządowej.



Proponowana taktyka zmian prawnych

• Najpierw punktowe zmiany budzące ograniczone 
kontrowersje, choć o znaczącej skuteczności

• Kolejne zmiany etapami (aby zmniejszyć ryzyko 
zablokowania całości z powodu kontrowersji 
wokół któregoś z rozwiązań)

• Niezbędne uprzednie testowanie planowanych 
rozwiązań (gry symulacyjne?)

• Realistyczne terminy zaistnienia planowanych 
zmian



Szybkie zmiany punktowe – wybór 
propozycji

• Zakaz zbywania nieruchomości gminnej, dla której 
nie uchwalono planu miejscowego

• Opodatkowanie nieruchomości według 
przeznaczenia zapisanego w planie miejscowym i 
ujawnionego bez zwłoki w ewidencji gruntów i 
budynków  

• Doprecyzowanie zasady dobrego sąsiedztwa 

• Okres ważności dla decyzji o warunkach zabudowy

• Obowiązek uzyskania zgody rady gminy, w którym 
każdy wniosek o warunki zabudowy niezgodne z 
treścią studium wymagałby



Dalej idące zmiany – wybór propozycji

• Dostosowanie przepisów proceduralnych do 
zróżnicowanych treści i funkcji opracowań 
planistycznych 

• Zracjonalizowanie trybu opracowania i uchwalenia 
aktów planowania przestrzennego (czy można 
zarówno szybciej, jak i lepiej?) 

• podejmowanie rozstrzygnięć „w czasie rzeczywistym”?

• dokumenty operacyjne, szczególne procedury dla dużych 
założeń urbanistycznych

• możliwość uchwalanie planu „warstwami”



Suburbanizacja jako zasadnicza 
groźba dla idei miasta zwartego

Łukasz Sykała



Suburbanizacja 
w Polsce

Źródło: opracowanie K. Piech na podstawie danych BDL GUS

Projekt NewUrbPact –
Program Gospostrateg

Relatywnie nowe zjawisko
w Polsce (intensyfikacja od
przełomu XX i XXI wieku)

Jedno z głównych wyzwań 
dla zrównoważonego rozwoju

miast oraz ich otoczenia

Proces w znacznym stopniu 
niekontrolowany i chaotyczny

Źródło chaosu przestrzennego
i ponadprzeciętnych kosztów

urbanizacji w Polsce



Projekt NewUrbPact –
Program Gospostrateg

Źródło: opracowanie A. Mucha 
na podstawie danych GUS

Skala suburbanizacji w Polsce (demografia)

Strefy suburbanizacji 
demograficznej miast 
dużych oraz średnich
w Polsce obejmują
w sumie 846 gmin
o łącznym obszarze

103,9 tys. km2 (34,2% 
terytorium kraju)

SUBURBANIZACJA
to nie tylko problem 
największych miast!



Dynamiczny rozwój zabudowy 

mieszkaniowej w sąsiedztwie 

miast (w strefie podmiejskiej)

Zachodzenie suburbanizacji, 

mimo znacznego rezerwuaru 

terenów inwestycyjnych w 

miastach (grunty zabudowane

i zurbanizowane pokrywają

30% obszaru polskich miast)

oraz potencjału terenów typu 

brownfield (poprzemysłowych, 

pokolejowych, powojskowych) 

Źródło: opracowanie K. Piech na podstawie danych BDL GUS

Skala procesu 
suburbanizacji

w Polsce

Projekt NewUrbPact –
Program Gospostrateg



Systematyczny rozwój osiedli 

deweloperskich i zabudowy 

wielorodzinnej w otoczeniu

miast (strefie podmiejskiej)

Osiedle Dąbrówki (gmina
Dopiewo pod Poznaniem)

strona internetowa inwestora:
https://dabrowki.com

Osiedle Bartąg (gmina
Stawiguda pod Olsztynem)

strona internetowa inwestora:
https://osiedlebartag.pl

Projekt NewUrbPact –
Program Gospostrateg



DEPOPULACJA MIAST

Depopulacja i deformacja struktur 
demograficznych miast

Osłabienie ekonomicznych podstaw 
funkcjonowania miast

Dekapitalizacja komunalnych 
zasobów mieszkaniowych miast

Osłabienie podstaw funkcjonowania 
usług publicznych i komercyjnych

SUBURBANIZACJA

Dynamiczny rozwój demograficznych 
przedmieść (gmin podmiejskich)

Pozorna poprawa sytuacji 
budżetowej podmiejskich gmin

Dynamiczny rozwój nowej zabudowy 
mieszkaniowej na przedmieściach

Niedorozwój usług publicznych oraz 
niedobór przestrzeni publicznych

Nieracjonalne zagospodarowanie przestrzeni i wzrost kosztów jednostkowych

– osłabienie efektywności funkcjonowania systemu osadniczego jako całości

Relacje suburbanizacji i depopulacji miast



Brak planowania funkcjonalnego

(ponad granicami administracyjnymi)

- wyjątek studium ramowe związku

metropolitalnego

Brak szerszej integracji systemów

planowania przestrzennego oraz

społeczno-gospodarczego (decyzje

przestrzenne wtórne do rozwojowych)

„Intensywne przekształcenia przestrzeni związane z postępującą suburbanizacją (…), ujawniły 

brak właściwego zarządzania rozwojem na obszarach funkcjonalnych – ponad granicami 

administracyjnymi pojedynczych JST – znacząco utrudniając sprawne funkcjonowanie tych 

obszarów. Brak koordynacji między działaniami rozwojowymi i brak bezpośredniego odniesienia 

ich do przestrzeni przekłada się na nieefektywność interwencji publicznej oraz problemy 

w zakresie ochrony interesu publicznego” (Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju)

Zachodzenie suburbanizacji w warunkach 
słabości systemu polityki przestrzennej 



MIASTA RDZENIOWE
(rozwój w warunkach kurczenia się)

STREFY SUBURBANIZACJI
(rozwój w warunkach wzrostu)

Przeciwdziałanie degradacji przestrzeni
i dekapitalizacji zasobów mieszkaniowych

Przeciwdziałanie chaosowi przestrzennemu 
i chaotycznemu rozpraszaniu zabudowy

Zrównoważona (odpowiedzialna) urbanizacja i kształtowanie miasta zwartego

Racjonalne planowanie i zagospodarowanie przestrzeni, zintegrowany system transportu, 
efektywny system usług publicznych (komplementarność w miejsce konkurencji) 

Przeciwdziałanie suburbanizacji – interwencja
w strefach podmiejskich oraz samych miastach

Projekt NewUrbPact –
Program Gospostrateg



SKUTKI FINANSOWE
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

- konsekwencje dla rozwoju

Natalia Weremczuk





koszty

korzyści

System obarczony wadą niesprawiedliwości.



KOSZTY 
PLANOWANIA

PRZESTRZENNEGO

drogi

wykupy odszkodowania

realizacje

zieleń
inwestycje 

celu publicznego



- korzystanie w sposób dotychczasowy
- zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem

niemożliwe / istotnie ograniczone

Odszkodowania art. 36 upzp

- odszkodowanie
- wykup

uchwalenie /zmiana mpzp



Odszkodowania

Szerokie spektrum 
wydawania DWZ

DZIAŁKA
BUDOWLANA

Budynki fabryczne
- WZ pod

funkcję przemysłową

Biurowce
- WZ pod

funkcję usługową

Zieleń
- WZ pod

funkcję rekreacji

Zabudowa 
mieszkaniowa

- WZ pod
funkcję mieszkaniową



narzędzia:

renta planistyczna – Poznań 2004 - 2019 r. ok. 7,5 mln

opłaty adiacenckie – Poznań 2005 – 2019 r. ok. 17 mln

koszty:

odszkodowania

Poznań 2003 – 2014 ok. 33 mln

Poznań 2015 – 2019 ok. 63 mln

Narzędzia te okazały się 
niedoskonałe i nie bilansujące 
kosztów.



Jak sobie radzimy?



Tereny publiczne budowa dróg publicznych -44.330.000

Tereny publiczne Zadrzewienie ulic -196.000

Mienie komunalne
sprzedaż 

nieruchomościami
+12.600.000

Tereny publiczne wykup nieruchomości -25.000.000

NPV - 25.495.904 zł



Eliminacja zapisów i rozwiązań (mpzp),
które mogą rodzić skutki finansowe

Zmiana przeznaczenia terenu – rezygnacja z uruchomienia terenu inwestycyjnego:

Ograniczanie wydzielania dróg publicznych
Rezygnacja z projektowania przestrzeni publicznych

67 000 m2 x 250 zł/m2  = 16,7 mln zł 16 000  m2 x 250 zł/m2  =  4,0 mln zł

tereny dróg publicznych

tereny dróg wewnętrznych



Projektowanie przez pryzmat odszkodowań w praktyce.



fot. Tomasz Pawliczak



Zmiana systemu planowania przestrzennego.

Zmiana przesłanek odpowiedzialności  odszkodowawczej.

Racjonalizacja mechanizmów wyceny nieruchomości.

Rozszerzenie zakresu partycypacji.

Instrumenty podatkowe.

Propozycje zmian:



Rola urbanistyki 
w planowaniu rozwoju wewnątrz 

obszarów zurbanizowanych

prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Staniszkis



Miasto :
zwarte, zielone, małych miast z lokalnym centrum, oparte na 
transporcie publicznym. 

Rozwój zrównoważony :
Szacunek dla natury i minimalizacja oddziaływania na środowisko. 
Regiony metropolitalne powinny wdrażać strategie zachęcające do 
wewnętrznego rozwoju, 
a nie ekspansji peryferii. KNU

Planowanie przestrzenne:
Praktyka warsztatu planowania przestrzennego jest niewystarczająca 
dla wykazania potencjału rozwoju wewnątrz obszarów 
zurbanizowanych.

Projektowanie urbanistyczne:
Typologia terenów projektowania urbanistycznego wspierającego 
strategię rozwoju wewnętrznego.  



Marek Budzyński, Zasady rozbudowy i dobudowy
ca 2000 miejsc możliwych interwencji   

„Blokowisko”
Zespoły skończone, obszary problemowe.
Obszary potencjału rozwojowego.  

Warszawa, Ursynów Północny 



Kształtowanie lokalnego centrum w zabudowie osiedlowej na przykładzie Wawrzyszewa
w Warszawie, proj. dypl. mgr. Matylda Gąsiorowska, prom. M. Staniszkis, WAPW,   2014

Warszawa, Wawrzyszew. 

„Blokowisko”



„Blokowisko”

„Rewitalizacja urbanistyczna "blokowiska" na przykładzie Osiedla Targówek Mieszkaniowy w 
Warszawie”, proj. Dypl. Mgr. Zuzanna Glińska, prom. M. Staniszkis, WAPW, 2017. 



Warszawa, Służewiec Przemysłowy 

„Blokowisko”

„Lokalne centrum jako element rewaloryzacji terenów zabudowy mieszkaniowej typu 
osiedlowego na przykładzie centrum osiedlowego w rejonie Służewca” 
proj. dypl. mgr., Magdalena Pawlikiewicz , prom. M. Staniszkis, WAPW, 2016.  



centrum handlowe

Projekt semestralny, WAPW, Klaudia Piwowarska, 2018 



przystanek kolei 

„Przystanek kolei jako lokalne centrum – Nowa Iwiczna”, proj. dypl. mgr. Joanna Karlikowska, 
prom. M. Staniszkis, WAPW, 2019.  



KONIOR STUDIO, Konkurs 2006 

ulica 

http://2.s.dziennik.pl/pliki/9421000/9421736-centrum-warszawy.jpg

Staniszkis – Architekt, konkurs ….



„Kondratowicza – Nowy Świat” Rafał Bujnowski, Piotr Bujak, Marlena Dałek, Anna Tofiluk, Urszula 
Trzeciakowska, Warszawskie warsztaty urbanistyczno-architektoniczne, Odział Warszawski SARP,  2016 

Warszawa, Bródno, ulica Kondratowicza 

ulica 



Warszawa, Gocław, ulica Bora Komorowskiego.  

ulica 

Projekt semestralny, WAPW, Jakub Maliborski , 2018



RESTYTUCJA URBANISTYKI 
W PLANOWANIU ROZWOJU MIASTA. 

odpowiedzialne planowanie, wysoka jakość planów, ład przestrzenny, partycypacja społeczna, ….
w Studium obszary koncepcji urbanistycznych, centrum lokalne, ….
kwalifikacje zawodowe, ….
scalanie i podział nieruchomości, podatek ad walorem, … 

Planowanie miasta to akt twórczy i jako taki nie może pozostawać w gestii technokratów 
czy urzędników miejskich ani też opierać się na wiedzy podręcznikowej czy przypadku .
Camillo Sitte. 



ROZWÓJ ILOŚCIOWY 
VS ROZWÓJ JAKOŚCIOWY MIAST

prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Ossowicz



Problem:

Wiemy ile deweloperzy planują zbudować mieszkań

Pytanie
Ile terenów przygotować pod zabudowę? 

plany miejscowe, infrastruktura publiczna, powiązania

Kryteria odpowiedzi:
Rozwój ilościowy 

liczba mieszkańców, powierzchnia zabudowy
Rozwój jakościowy

zwartość, dostępność usług, przestrzenie publiczne, 
krótkie dojazdy, ład przestrzenny 



Problem:

Wiemy ile deweloperzy planują zbudować mieszkań

Pytanie
Ile terenów przygotować pod zabudowę? 

Polski system gospodarki przestrzennej 
utrudnia lub uniemożliwia odpowiedź spełniającą 

jednocześnie oba kryteria

Gminy zmuszone są preferować 
rozwój ilościowy kosztem jakościowego
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Zamrożenie 
inwestycji w 

infrastrukturę
średnie

Koszty budowy 
infrastruktury:

małe

Grunty pod 
zabudowę

podaż = popyt

Rozmieszczenie 
terenów pod 
zabudowę:

Zwarte całości

Konkurencja 
na rynku 
gruntów

mała

Ceny gruntów
wysokie

Ceny mieszkań 
i lokali

wysokie

Ilość 
inwestycji

mała/ średnia

Wpływy do 
budżetu

zmniejszone

Struktura 
aglomeracji

bardziej
rozproszona

Średnia długość 
przejazdów w 
aglomeracji

zwiększona

Koszty 
transportu

podwyższone

Typy mieszkań i 
lokali wg 

standardu i 
lokalizacji 

mały wybór

Ludność i 
podmioty 

gospodarcze
odpływ

Struktura 
miasta
zwarta

Kompletność 
osiedli
średnia

Porządek 
przestrzenny w 

mieście:
średni poziom

Przestrzenie 
publiczne i 

ośrodki usługowe
Średnie szanse

rozwoju

Wygoda życia 
w mieście

średnia

Średnia długość 
przejazdów w 

mieście

mała

WARIANT ZWARTY
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Zamrożenie 
inwestycji w 

infrastrukturę
średnie

Koszty budowy 
infrastruktury:

małe

Grunty pod 
zabudowę

podaż = popyt

Rozmieszczenie 
terenów pod 
zabudowę:

Zwarte całości

Konkurencja 
na rynku 
gruntów

mała

Ceny gruntów
wysokie

Ceny mieszkań 
i lokali

wysokie

Ilość 
inwestycji

mała/ średnia

Wpływy do 
budżetu

zmniejszone

Struktura 
aglomeracji

bardziej
rozproszona

Średnia długość 
przejazdów w 
aglomeracji

zwiększona

Koszty 
transportu

podwyższone

Typy mieszkań i 
lokali wg 

standardu i 
lokalizacji 

mały wybór

Ludność i 
podmioty 

gospodarcze
odpływ

Struktura 
miasta
zwarta

Kompletność 
osiedli
średnia

Porządek 
przestrzenny w 

mieście:
średni poziom

Przestrzenie 
publiczne i 

ośrodki usługowe
Średnie szanse

rozwoju

Wygoda życia 
w mieście

średnia

Średnia długość 
przejazdów w 

mieście

mała

WARIANT ZWARTY

ODWLEKANIE ZABUDOWY
• Wola kontynuacji użytkowania  
• Spekulacja
• Tezauryzacja lokatowa
• Tezauryzacja kredytowa
• Tezauryzacja rodzinna
• Plan finansowy się zamyka
• Brak zgody w podmiocie
• Spektakularny zakup
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Zamrożenie 
inwestycji w 

infrastrukturę
średnie

Koszty budowy 
infrastruktury:

małe

Grunty pod 
zabudowę

podaż = popyt

Rozmieszczenie 
terenów pod 
zabudowę:

Zwarte całości

Konkurencja 
na rynku 
gruntów

mała

Ceny gruntów
wysokie

Ceny mieszkań 
i lokali

wysokie

Ilość 
inwestycji

mała/ średnia

Wpływy do 
budżetu

zmniejszone

Struktura 
aglomeracji

bardziej
rozproszona

Średnia długość 
przejazdów w 
aglomeracji

zwiększona

Koszty 
transportu

podwyższone

Typy mieszkań i 
lokali wg 

standardu i 
lokalizacji 

mały wybór

Ludność i 
podmioty 

gospodarcze
odpływ

Struktura 
miasta
zwarta

Kompletność 
osiedli
średnia

Porządek 
przestrzenny w 

mieście:
średni poziom

Przestrzenie 
publiczne i 

ośrodki usługowe
Średnie szanse

rozwoju

Wygoda życia 
w mieście

średnia

Średnia długość 
przejazdów w 

mieście

mała

WARIANT ZWARTY



52

Zamrożenie 
inwestycji w 

infrastrukturę
duże

Koszty budowy 
infrastruktury:

duże

Grunty pod 
zabudowę

Podaż znacznie
większa od

popytu

Rozmieszczenie 
terenów pod 
zabudowę:
Swobodne

Konkurencja 
na rynku 
gruntów

duża

Ceny gruntów
niskie

Ceny mieszkań 
i lokali
niskie

Ilość 
inwestycji

duża

Wpływy do 
budżetu
wysokie

Struktura 
aglomeracji
bez zmian

Średnia długość 
przejazdów w 
aglomeracji

bez zmian

Koszty 
transportu

duże

Typy mieszkań i 
lokali wg 

standardu i 
lokalizacji 

szeroki wybór

Ludność i 
podmioty 

gospodarcze
napływ

Struktura 
miasta

rozproszona

Kompletność 
osiedli
mała

Porządek 
przestrzenny w 

mieście:
niski poziom

Przestrzenie 
publiczne i ośrodki 

usługowe
małe szanse

rozwoju

Wygoda życia 
w mieście

mała

Średnia długość 
przejazdów w 

mieście

duża

WARIANT EKSPANSYWNY



BIURO ROZWOJU 
WROCŁAWIA + 

ARCHICOM

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ BEZ ZMIANY PRZEPISÓW:
Planowanie w interakcji z deweloperami
Olimpia Port - Wrocław

• Konsorcjum 
deweloperów

• Grunt 
konsorcjum

• Wspólna 
koncepcja

• Plan miejscowy
• Konsorcjum: 

Wsparcie 
rozwoju usług 
komercyjnych 

• Infrastruktura i 
usługi publiczne 
miasto ARCHICOM



PROPOZYCJE DZIAŁAŃ BEZ ZMIANY PRZEPISÓW:
Planowanie w interakcji z deweloperami
Olimpia Port - Wrocław

Foto: Grzegorz Kilian
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PROPOZYCJE DZIAŁAŃ BEZ ZMIANY PRZEPISÓW:
Elastyczne ograniczanie pola rozwoju
Obszary rozwoju – Wrocław

• 21 obszarów 
rozwoju

• Miasto: 
wyposażanie w 
infrastrukturę 
publiczną

• Zachęcanie do 
inwestowania na 
obszarach rozwoju

• Zmniejszanie 
terenów pod  
mieszkalnictwo w 
studium  

Biuro Rozwoju Wrocławia



PROPOZYCJE DZIAŁAŃ BEZ ZMIANY PRZEPISÓW:
Kompletowanie osiedli 
Program „Osiedla kompletne” – Wrocław

Kompleto-
wanie

infrastruktury 
publicznej 

w osiedlach 
istniejących i 
powstających  

Więcej
Na temat
POSTER!

Biuro 
Rozwoju 

Wrocławia



PROPOZYCJE DZIAŁAŃ BEZ ZMIANY PRZEPISÓW:
Zaangażowanie władz w kreacje całości urbanistycznej

Osiedle Wzorcowe Nowe Żerniki - Wrocław

• Grunt miejski
• 40 pracowni -

projekt układu 
projekty  
budynków

• Plan miejscowy
• Działki zbywane 

wraz z projektami
• Infrastruktura i 

usługi publiczne 
miasto



PROPOZYCJE DZIAŁAŃ BEZ ZMIANY PRZEPISÓW:
Zaangażowanie władz w kreacje całości urbanistycznej

Osiedle Wzorcowe Nowe Żerniki - Wrocław

Sierpień 2019

Koordynator: Piotr Fokczyński



PROPOZYCJE NOWYCH INSTRUMENTÓW:

Sierpień 2019

Opodatkowanie terenów przygotowanych pod zabudowę

Ograniczenie wydawania decyzji o warunkach zabudowy

Ustawowe ograniczenie rozmiarów przyrostu gminy

Dopuszczenie zabudowy tylko na obszarach wyposażonych w 
infrastrukturę publiczną

Uszczelnienie poboru renty planistycznej 
Pobieranie bezterminowo, jedna stawka, od DWZ

Wiążące wyznaczanie obszarów, gdzie zabudowę dopuszcza 
się tylko na podstawie planu miejscowego



KLESZCZE ROZWOJU PRZESTRZENNEGO W POLSCE

BEZ POLITYKI WZROSTOWEJ
PROWADZĄCEJ DO ROZPRASZANIA ZABUDOWY 

MIASTA TRACĄ WPŁYWY DO BUDŻETU

ROZPRASZANIE PROWADZI DO WZROSTU KOSZTÓW 
ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA MIASTA

PRZECIĘCIE 
KRZYWEJ WPŁYWÓW Z KRZYWĄ KOSZTÓW 

TO POCZĄTEK KRYZYSU MIASTA

PŁACĄ MIESZKAŃCY I MAJĄ CORAZ GORZEJ



Realna polityka przestrzenna 
narzędziem osiągania celów 

rozwojowych miast

Anna Sokołowska







Strategia Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Łodzi - uchwała kierunkowa





200 ha/ 40 000



200 ha/ 40 000

134 ha/ 15 000





Wskaźniki urbanistyczne



Wskaźniki urbanistyczne



Decyzje kierunkowe



Układ komunikacyjny



Przebudowa ulic na woonerfy



Zieleń – parki kieszonkowe



Zielony Rynek



STARE POLESIE

1,41 ha zieleni

0,53 m2/ mieszkańca

ZIELONE POLESIE

11,7 ha zieleni (+ 9,89 ha)

+646%    3,44 m2/ mieszkańca

5,86 km ulic - ogrodów

(1/3 długości ulic)





Gdynia Zachód



Gdynia Zachód





Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego





Program gospodarowania nieruchomościami gminnymi

Bank nieruchomości gminnych



Kosztorys wariantowy realizacji zadań gminy



Harmonogram realizacji zadań gminy/ 10 lat



Powołanie Zespołu do zarządzania programem







Realizacja!



Realizacja!





Niezbędne czynniki:

1. Powiazanie polityki przestrzennej i 
finansowej gminy

2. Zarządzanie procesem na poziomie dzielnicy/ 
jednostki sąsiedzkiej

3. Edukacja decydentów na wszystkich etapach, 
w szczególności uchwał kierunkowych









Uwarunkowania transportowe 
w planowaniu przestrzennym

dr Michał Beim



Polityka transportowa 
a polityka przestrzenna
• lepsze powiązanie polityk przestrzennej i transportowej 

• studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, jako dokumentu wyznaczającego kierunki 
rozwoju transportu publicznego i standardy dostępności

• plan transportowy - organizacja rynku przewozów i 
spełnianiem standardów wyznaczonych w studium



Polityka transportowa 
a polityka przestrzenna

źródło:
opracowanie 
własne



Normatywy parkingowe na nowo

• Odejście od 
dziedzictwa 
Verordnung über
Garagen und
Einstellplätze
(Reichsgaragen-
ordnung - RGaO) vom
17. Februar 1939  -
czyli minimalnych 
normatywów 
parkingowych 



Normatywy parkingowe na nowo

• wprowadzenie możliwości 
ustanawiania maksymalnych 
limitów dotyczących liczby 
miejsc parkingowych

• umożliwienie budowy 
wspólnych parkingów przez 
inwestorów dla całego osiedla

• uzależnienie limitów 
parkingowych od rzeczywistej 
dostępności do transportu 
publicznego



Mobilność jako usługa

sharing economy

usługi niekomercyjne

StattAuto, autobusy 
obywatelskie, car-pooling

usługi komercyjne

Uber, 4mobility.pl, Traficar, 

usługi publiczne

NVV-Mobilfalt, rowery miejskie 
(PRM, Veturilo)

źródło: opracowanie własne

Samochód carsharingu 4mobility.pl w Poznaniu



Mobilność jako usługa

• Car-sharing w systemie bazowym 
jako konwersja limitów 
parkingowych

• Specjalna taryfa biletowa dla 
pracowników, mieszkańców na 
terenach ograniczonej liczby miejsc 
parkingowych

• Zarządzanie mobilnością w 
przedsiębiorstwach, urzędach, 
szkołach, uniwersytetach itp. 
poprzez obowiązkową odpłatność 
za miejsca parkingowe



Mobilność jako usługa

• obowiązkowa konwersja części miejsc 
parkingowych wynikających z 
normatywów na wpłatę do funduszu 
rozwoju transportu publicznego

• specjalne taryfy aglomeracyjnego 
transportu publicznego dla 
pracowników przedsiębiorstw 
uiszczających wpłaty do funduszu

• stała współpraca z najemcami 
odnośnie priorytetów inwestycyjnych 
transportu publicznego



Możliwość inwestycji poza 
granicami administracyjnymi
• efektywne zarządzanie 

inwestycjami transportowymi 
poprzez możliwość „kupowania 
efektu transportowego” przez 
miasto w gminach podmiejskich

• możliwość finansowania linii 
tramwajowych, połączeń 
kolejowych, parkingów 
park&ride, dróg rowerowych

• poprawa efektywności 
ekonomicznej uzyskiwanego 
efektu



Torowisko jako droga publiczna

• torowiska, ale również chodniki 
lub drogi rowerowe, powinny 
stanowić osobną kategorię dróg 
publicznych

• ułatwi to planowanie nowych 
tras, poprawi dostępność, 
poprawi konkurencyjność 
(obecnie ograniczaną przez 
jezdnie budowane, aby uzyskać 
ZRID czy wyznaczyć miejsce w 
mpzp)



Otwarcie na nowe technologie

• tematy dla innych przepisów:

• uelastycznienie polskich przepisów 
odnośnie nowych rodzajów 
transportu:

• autobusy, tramwaje i pociągi 
autonomiczne

• tramwaje dwusystemowe

• warunki prawne dla nowych usług:

• autobusy na żądanie

• autobusy obywatelskie

• zbiorcze taksówki (np. MOIA)



Dziękujemy za uwagę

Zespół roboczy „Kształtowanie przestrzeni 
zurbanizowanej”: 

Magdalena Staniszkis, Natalia Weremczuk, 
Anna Sokołowska, Bartłomiej Kolipiński, 

Tomasz Ossowicz, Maciej Mycielski, Michał 
Beim, Łukasz Sykała, Rajmund Ryś

przy udziale: Aleksandry Kułaczkowskiej, 
Bogumiły Olkowskiej, Emilii Malak-

Pętlickiej i Łukasza Marciniaka


