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Informacje zawarte w niniejszym raporcie odzwierciedlają wyłącznie 
poglądy uczestników warsztatów miejskich i nie należy ich traktować jako 
opinii, poglądów czy stanowiska Ministerstwa Klimatu. 

Niniejszy raport stanowi podsumowanie cyklu warsztatów miejskich na temat planowania przestrzennego, 
zorganizowanego przez Ministerstwo Klimatu. Warsztaty zorganizowane zostały 4 marca w Warszawie, 10 marca 
w Białymstoku oraz online 25 maja, 2 czerwca oraz 10 czerwca 2020 r. 

W raporcie zawarto zestawienie zgłoszonych przez uczestników warsztatów słabych stron i problemów 
współczesnego miasta. Raport zawiera także przedstawioną przez uczestników wizję miasta idealnego, a także 
propozycję działań, które mają umożliwić realizację tej wizji.  

 

Warszawa, lipiec 2020 r. 

 

Autorzy i redakcja raportu: 

Zespół Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej Ministerstwa Klimatu.
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WARSZTATY MIEJSKIE W OBSZARZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

Warsztaty Miejskie to integralna część inicjatywy Ministra Klimatu pn. Miasto z Klimatem mającej 
na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz wsparcie miast w transformacji w miejsca 
przyjazne i neutralne klimatycznie. 

Miasta są obszarem szczególnie wrażliwym, w którym koncentrują się współcześnie najpilniejsze wyzwania 
ekologiczne. Wysoki poziom urbanizacji w  Polsce sprawi, że zmiany klimatu będą miały wpływ na dynamikę 
rozwoju miast, a tym samym na jakość życia mieszkańców. 

Warsztaty realizowane były w pięciu obszarach tematycznych: 

 parki, zielona infrastruktura i bioróżnorodność, 

 energia i czyste powietrze, 

 zrównoważony i niskoemisyjny transport, 

 zielono-niebieska infrastruktura oraz retencja wody w miastach, 

 planowanie przestrzenne. 

Należy jednak zaznaczyć, że podział na obszary był jedynie pomocniczy, ponieważ kwestie dyskutowane  
w danym temacie bardzo silnie nawiązywały do pozostałych obszarów. 

Rezultatem warsztatów miejskich ma być wypracowanie rozwiązań zwiększających komfort życia mieszkańców 
miast, w warunkach zmieniającego się klimatu. 
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WARSZTATY MIEJSKIE  

 

Do udziału w warsztatach zostali 
zaproszeni przedstawiciele 
samorządów miejskich, think 
tank-ów, organizacji społecznych 
i obywatelskich, eksperci, 
przedstawiciele biznesu, 
naukowcy, architekci i urbaniści. 
Informacja o organizacji 
warsztatów była także 
ogólnodostępna na stronie 
internetowej Ministerstwa 
Klimatu, gdzie istniała możliwość 
rejestracji na warsztat.  

 

Warsztaty miejskie zaplanowane zostały jako 

cykl 16 spotkań w całej Polsce. W wyniku 

ograniczenia możliwości organizacji spotkań 

związanych z Covid-19, zdołaliśmy 

zorganizować tylko dwa spotkania 

stacjonarne, w Warszawie i Białymstoku. 

Warsztaty miejskie przenieśliśmy do 

Internetu, gdzie zorganizowaliśmy 

i przeprowadziliśmy 18 warsztatów 

miejskich, każdy w jednym z pięciu obszarów 

tematycznych: 

 parki, zielona infrastruktura 

i bioróżnorodność (5 warsztatów), 

 energia i czyste powietrze 

(3 warsztaty), 

 zrównoważony i niskoemisyjny transport 

(3 warsztaty), 

 zielono-niebieska infrastruktura oraz 

retencja w miastach (4 warsztaty), 

 planowanie przestrzenne 

(3 warsztaty). 

Uczestnicy warsztatów miejskich w 

Warszawie i Białymstoku zajmowali się w 

grupach wszystkimi obszarami 

tematycznymi. Spotkanie było podzielone 

na trzy części (określanie barier, wytyczanie 

wizji, wypracowywanie rozwiązań). 

Po spotkaniu przygotowane zostało 

podsumowanie, które było rozesłane do 

uczestników do skonsultowania.  

Kolejne warsztaty prowadzone w formie  

online był przeprowadzone w trzech etapach.  

 Etap I - uczestnicy wypełnili ankietę 

elektroniczną, w której przedstawili 

bariery, problemy i niedoskonałości 

współczesnych miast, a także wizję 

idealnego miasta. Przed spotkaniem 

online uczestnicy otrzymali 

podsumowanie wszystkich ankiet. 

 Etap II - w trakcie warsztatu online 

przedstawiono wyniki ankiet, 

a następnie uczestnicy mieli możliwość 

przedyskutowania swoich propozycji  

i przedstawienia propozycji działań.  

 Etap III - podsumowanie warsztatów  

w formie raportu, który był 

przygotowany na podstawie wypowiedzi 

uczestników, a następnie skonsultowany 

z uczestnikami. 

W raporcie prezentowane są opinie, uwagi  

i propozycje przekazane przez uczestników  

w odniesieniu do ogólnej sytuacji miast  

w Polsce, ale uporządkowane grupami 

tematycznymi. 
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w zakresie planowania przestrzennego 
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PLANOWANIE 
PRZESTRZENNE 

 

ZIDENTYFIKOWANE 
PROBLEMY 
 

Systemowe 
 Planowanie przestrzenne nie jest 

priorytetem polityki państwa i władz 

lokalnych. Nieodpowiadające wymogom 

współczesności ustawodawstwo, brak 

odpowiednio licznej, wykształconej  

i opłacanej kadry urbanistów  

i urzędników, niedostateczne pokrycie 

planami miejscowymi skutkują marną 

jakością polityki przestrzennej, 

przeznaczaniem zbyt dużej powierzchni 

terenów na cele budowlane oraz tym, że 

miasto jest bardziej przyjazne 

deweloperom i inwestorom niż 

mieszkańcom. 

Prawo 
 Specustawy wyłączają przepisy  

o zagospodarowaniu przestrzennym. 

 Niespójność przepisów prawa: ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z innymi ustawami. 

 Atomizacja systemu prawnego 

dotyczącego planowania przestrzennego 

– specustawy (Zbyt duża ilość specustaw 

wpływa źle na stosowanie ogólnych 

przepisów prawa, dezintegruje system) 

 Brak ochrony gruntów rolnych na terenie 

miast. 

 Brak spójnych przepisów dotyczących 

regulacji umieszczania reklam przy 

drogach a także na budynkach.  

 Brak standardów planistycznych 

(merytorycznych a nie procedur). 

 Brak wskaźników klimatycznych  

i aerosanitarnych, nieaktualne (nie 

przystające do współczesnej 

rzeczywistości) przepisy ekofizjograficzne 

tj. rozporządzenie Ministra Środowiska z 

9 września 2002 r. w sprawie opracowań 

fizjograficznych (nie uwzględnienie m.in. 

kwestii wód gruntowych  

i napowietrzania), brak rozwiązań 

chroniących strefy napowietrzania, 

tereny zielone takich jakie chronią np. 

obszary Natura 2000. 

 Brak wytycznych i standardów do 

studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

(SUiKZP) w zakresie m. in. 

przewietrzania, zieleni, GOZ, 

ekofizjografii. 

 niewyznaczanie wskaźników realizacji 

poszczególnych czynników, które są 

brane pod uwagę przy planowaniu. 

 Brak zasad dotyczących zawodu 

urbanisty (etyki zawodowej, 

odpowiedzialności). 

 Korupcja urzędnicza i systemowa, 

 Niewystarczające narzędzia ochrony 

gruntów rolnych, szczególnie klasy III  

i wyższych. 

 Słabe egzekwowanie przepisów prawa 

dotyczących planowania przestrzennego 

np. niewystarczające sankcje za 

samowole budowlane. 

 Trudność we wprowadzaniu przepisów 

(uchwał krajobrazowych) dotyczących 

"wyglądu" miasta. Duży opór we 

wprowadzaniu nowych uregulowań. 
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 Uwagi/komentarze do miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

(MPZP). 

 Słabe otoczenie prawne - brak przymusu 

opracowywania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, 

proces inwestycyjny oparty na decyzjach 

a nie na MPZP. 

 Niskie pokrycie MPZP lub niska jakość 

tych planów. Niechęć samorządów 

gminnych do tworzenia MPZP. 

 Częste zmiany obowiązujących MPZP, 

które są niedawno uchwalone, możliwość 

przystąpienia powinna być tylko przy 

stwierdzonej pomyłce lub po określonym 

czasie. 

 Brak możliwości wprowadzania zapisów 

w MPZP dotyczących zakazu grodzenia  

w wielorodzinnych osiedlach 

mieszkaniowych. 

 Mała elastyczność ustaleń planów 

miejscowych, słabe możliwości 

indywidualnych ustaleń stosownie do 

potrzeb miejsca. 

 Nadużywanie decyzji o warunkach 

zabudowy. 

 WZ – za dużo decyzji inwestycyjnych na 

podstawie WZ. 

 WZ – źródło problemów. 

 Brak publicznej/społecznej kontroli nad 

postępowaniami w sprawie określenia 

warunków zabudowy (takiej jaka jest 

zagwarantowana w przypadku tworzenia 

miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego). 

 Proceder ustalania warunków zabudowy 

niezgodnych z ustaleniami Studium uikzp 

trwający od 2003 r. 

 Brak wystarczającej mocy wiążącej dla 

Studium uwarunkowań – na drodze 

decyzji administracyjnych wydawane są 

pozwolenia na budowę.  

 Brak zgodności Prawa budowlanego  

z Prawem ochrony środowiska. 

 Orzecznictwo sądowe oderwane od celu 

regulacji, zbytnio skoncentrowane na 

wykładni liberalnej. 

 Rozporządzenie dotyczące warunków 

technicznych - rozdział dotyczący zieleni 

jest najkrótszy §39 – powinien zostać 

rozszerzony, dotyczy jedynie powierzchni 

biologicznie czynnej, nie ma spójnej 

definicji. 

 Niedosyt wskaźników klimatycznych 

 Brak umocowania prawnego –  

w kontekście ograniczeń wynikających  

z własności terenów – problemy żeby 

zostawiać pasy wolne od zabudowy. 

 Brak osadzenia architekta krajobrazu  

w prawie. 

Finanse 
 Architektura i urbanistyka – brak 

wsparcia ze strony badań, a raczej 

wsparcia państwa na badania w tym 

zakresie w postaci celowanych 

programów np. z Narodowego Centrum 

Nauki. 

 Źle skonstruowana polityka finansowania 

samorządów - dochody z podatków 

rozdzielane wyłącznie według miejsca 

zamieszkania – rdzeń, jakim jest dane 

miasto często nie otrzymuje 

dodatkowych środków, mimo że 

mieszkańcy sąsiadujących gmin 

korzystają głównie z usług świadczonych 

w mieście, a gminy traktują jako tzw. 

sypialnie. Dodatkowe środki 

wspomogłyby wiele inwestycji na rzecz 

ogółu.   
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 Problemy finansowe miast, w tym 

fałszywe, nietransparentne długi. 

Horyzontalne 

 Rozlewanie się miast, niekontrolowana 

decentralizacja, rozpraszanie zabudowy 

mieszkaniowej, brak zwartości miasta 

(nieefektywne wykorzystanie przestrzeni 

zmarnowany potencjał terenów 

zielonych). 

 Miasto rozproszone (niezwarte) – brak 

standardów urbanistycznych do 

kształtowania miasta zwartego  

i mechanizmów ich egzekwowania. 

 Decentralizacja zabudowy na rzecz 

ucieczki mieszkańców na tereny 

pozamiejskie (głównie wsie). 

 Brak szacowania wszystkich kosztów 

suburbanizacji. 

 Suburbanizacja i jej skutki przestrzenne, 

gospodarcze i społeczne. 

 Postępująca urbanizacja i próba 

pogodzenia zachowania wartości 

przyrodniczych, ochrony środowiska  

z równoczesnymi procesami 

inwestycyjnym. 

 Presja inwestycyjna oraz dyktat 

deweloperski, prowadzące do 

niekontrolowanej  suburbanizacji  

z wszystkim jej negatywnymi skutkami 

tj. spekulacjami gruntowymi, 

uszczelnianiem gruntów miejskich, 

wycinkowym podejściem do 

infrastruktury technicznej i jej możliwym 

przeciążeniem, fragmentacją obszarów 

przyrodniczych i ubożeniem usług 

ekosystemów (objętych i nieobjętych 

ochroną), degradacją krajobrazu 

podmiejskiego, destrukcją powiązań 

funkcjonalnych.  

 Gra interesów na linii inwestor-urzędnik-

mieszkaniec. 

Planowanie 
 Brak planu ogólnego (czy odejście było 

słuszne?). 

 Powszechne nieprzestrzeganie Studiów - 

sprawdza się zwykle zgodność  

z rysunkiem. 

 Sąsiedztwo funkcji wzajemnie się 

wykluczających tj. zabudowy 

mieszkaniowej i składów, magazynów 

itp. 

 Kompozycja istniejącej architektury  

(w szczególności zabytkowej)  

z powstającą. 

 Wprowadzanie wielkoobszarowych 

obiektów handlowych do centrów miast, 

co w konsekwencji powoduje zamykanie 

drobnych, w tym rodzinnych usług  

w otoczeniu centrów miast. 

 Niedobór przestrzeni zieleni miejskiej  

w otoczeniu nowych inwestycji z zakresu 

budownictwa mieszkalnego 

wielorodzinnego, wynikający  

z priorytetów deweloperów, całkowicie 

nie spójnych z zasadą zrównoważonego 

rozwoju. 

 Brak dogłębnych analiz relacji rozwoju 

przestrzennego miasta dotyczących 

dostępu do infrastruktury 

komunikacyjnej i wodno-kanalizacyjnej. 

 Sytuowanie zabudowy w oderwaniu od 

infrastruktury technicznej i społecznej 

i/lub brak równoczesnej rozbudowy tej 

infrastruktury. 

 Planowanie przestrzenne/urbanistyczne 

jest oderwane od wielu aspektów  

o charakterze przestrzennym np. wód 

powierzchniowych. 
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 Ograniczony dostęp obywateli do usług 

publicznych (np. szkół, szpitali) i terenów 

zieleni, ograniczony dostęp do danych 

przestrzennych. 

 Arbitralne decyzje dotyczące lokalizacji 

inwestycji (planowanie przestrzenne  

w znacznym stopniu odbywa się na 

podstawie indywidualnych decyzji 

administracyjnych). 

 Fragmentacja przestrzeni i ekosystemów, 

„poszatkowanie” systemu planistycznego 

– nieefektywne wykorzystanie  

przestrzeni. 

 Zabudowane korytarze napowietrzające/ 

żar w czasie upałów. 

 Chaos i konflikty przestrzenne, 

marnotrawstwo zasobów. 

 Rozproszenie zabudowy „urban sprawl”, 

żywiołowa suburbanizacja, nieład 

przestrzenny. 

 Słabe przestrzenie publiczne - brak 

dbałości o zasoby, dobro wspólne, 

estetykę przestrzeni publicznych, 

atrakcyjną małą architekturę. 

 Brak efektywnego planowania terenów 

zieleni i brak ich efektywnej ochrony,  

w tym zielonej i niebieskiej 

infrastruktury, 

 Zabetonowanie miast. 

 Otoczenie prawne umożliwiające 

rozproszenie i chaos zabudowy. 

 Złe warunki aerosanitarne i klimatyczne 

szczególnie w obszarach zwartej 

zabudowy. 

 Brak zintegrowanego planowania.   

 Rozwój miast to obecnie raczej efekt 

doraźnych decyzji politycznych, niż 

merytorycznej pracy opartej na 

dokumentach strategicznych, często 

pomijanych. Nikt nawet nie próbuje 

sobie wyobrazić jak będzie wyglądało 

jego miasto za 30 lat. 

 Brak nowoczesnego wzorca dokumentu 

kształtującego politykę miejską  

w dłuższej  perspektywie. Studium 

uwarunkowań nie zawsze obejmuje 

całość zagadnień i uwarunkowań 

definiujących rozwój nowoczesnego 

miasta i antycypującego nowe wyzwania 

(np. adaptację do zmian klimatu) polityki 

przestrzennej w skali miejskiej. 

Planowanie przestrzenne 
 Brak naturalnych rozwiązań 

zagospodarowania wód opadowych. 

Przerost infrastruktury kanalizacyjnej, 

zaniechanie małej retencji i susza  

w miastach. 

 Na poziomie dokumentów problemem 

jest mała elastyczność ich ustaleń. Chcąc 

zapisać coś mniej typowego zawsze 

będzie pytanie czy tego nie da się 

podważyć. 

 Samorządy mają ograniczony wpływ na 

ochronę zieleni - np. gdy drzewo jest 

pomnikiem przyrody. Trudno ochronić 

zieleń wysoką na terenie prywatnym – 

widoczny jest efekt zmian w ustawie  

o ochronie przyrody. 

 Studia – są życzeniowe, często 

deweloperzy robią je pod konkretną 

działkę. 

 Wspólna kanalizacja deszczowa oraz 

sanitarna - brak rozróżnienia. 

 Zabudowa dolin rzek i cieków. 

 Trudno odmówić deweloperowi decyzji  

o WZ. 
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 Brak różnorodności zastosowań 

przestrzeni – brak wielofunkcyjnych 

dzielnic. 

 Uciążliwość hałasu dla zabudowy 

mieszkaniowej. Głównie z powodu 

stałego wzrostu natężenia ruchu,  

i prędkości na ulicach prowadzonych 

przez tereny mieszkaniowe.  

 Tereny biologicznie czynne - aktualnie 

jest to 25%, za mało, ale pytanie jak 

ustalić zwiększenie tej powierzchni. 

 Wielkość powierzchni biologicznie 

czynnych – nie rozwiązuje problemu 

zieleni, ale jedyne narzędzie jakie jest 

dostępne.  

 Wzrost zagrożeń środowiskowych - 

zanieczyszczenie środowiska, zagrożenia 

wynikające z negatywnych skutków 

zmian klimatu, zaburzenia bilansów 

miejskich - głównie wodnego i cieplnego, 

ubożenie zasobów przyrodniczych, 

spadek bioróżnorodności. 

 Brak mitygacji i adaptacji w planowaniu, 

brak  mechanizmów i wytycznych 

dotyczących planowania w relacji do 

adaptacji do zmian klimatu. 

 Słaba reakcja na zmiany klimatyczne 

wykorzystanie wody opadowej, przepisy 

o minimalnej powierzchni biologicznie 

czynnej na terenach przemysłowych, etc. 

 Znaczne przekształcenie naturalnych 

stosunków wodnych, nieodwracalne; 

degradacja rzek; zabudowanie dolin 

rzecznych. 

 Zabudowa terenów zielonych przez 

inwestorów (luki prawne). 

 Niedostatek terenów zielonych, 

powierzchni biologicznie czynnej i zieleni 

wysokiej, niedostateczna ilość 

mikroparków, skwerów. 

 Postępująca słabnąca kondycja terenów 

zieleni w warunkach miejskich. 

 Zbyt mała ilość zieleni w centrum. 

 Brak możliwości pozaustawowej ochrony 

wybranych składników zieleni i przyrody 

zapisami planów miejscowych, 

analogicznie do ochrony obiektów 

zabytkowych. 

 Mała opłacalność terenów zielonych. 

 Systemowo i na mocy prawa zarządzać 

zielenią wysoką w mieście.  

 Znaczna powierzchnia nieprzepuszczalna 

w strefach śródmiejskich i w osiedlach 

mieszkaniowych. 

 Infrastruktura techniczna blokująca 

nasadzenia drzew. 

 Brak myślenia o uniknięciu wycinki drzew 

podczas planowania inwestycji – 

nasadzenia zastępcze nie rekompensują 

wycinki. 

 Rosnąca powierzchnia terenów 

zabudowanych i utwardzonych. 

 Strefa ochronna wokół cmentarza zbyt 

ogranicza prawo zabudowy. 

 Słabe wykorzystanie zasobów danych 

przestrzennych w zarządzaniu miastem, 

w tym modelowania miast. 

Infrastruktura 
 Niewydolny system komunikacyjny  

w godzinach szczytu. 

 Ruch samochodowy - zbyt duże 

natężenie ruchu samochodowego  

w centrach miast. 

 Składowiska odpadów pogórniczych - ich 

rekultywacja w kierunku rekreacyjnym 

nie jest realizowana. 
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 Słabe zagospodarowania obszarów 

poprzemysłowych w miastach. 

 Wyznaczenie odgórne minimalnych 

wskaźników parkingowych dla 

poszczególnych form zagospodarowania, 

szczególnie dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej (mw), 

terenów zabudowy usługowej (u), 

terenów usług sportu i rekreacji (us), 

ogólnodostępnych - albowiem miejsca 

postojowe często wykonywane są 

kosztem zieleni. 

 Budowa utwardzonych ścieżek 

rowerowych kosztem terenów 

biologicznie czynnych oraz szpalerów 

drzew wzdłuż ulic. 

 Zawłaszczenie przestrzeni miasta przez 

silniejsze „grupy interesów” np. silna 

presja motoryzacyjna - ograniczona 

liczba miejsc przyjazna pieszemu, 

rowerom, skłonność do tworzenia nowej 

infrastruktury drogowej zamiast 

rozwiązań organizacyjnych 

optymalizujących wykorzystanie 

istniejącej. 

 Nieefektywny, niedostosowany do 

potrzeb mieszkańców transport publiczny 

i infrastruktura transportowa. Brak 

prawidłowej organizacji przestrzeni (leży 

w gestii planowania przestrzennego), 

która mogłaby prowadzić do 

minimalizacji potrzeb transportowych – 

jest punktem wyjścia do zrównoważonej 

mobilności.  Uprzywilejowanie 

indywidualnego transportu 

samochodowego względem transportu 

rowerowego, pieszego i publicznego. 

 Narastające problemy komunikacyjne 

zmuszają miasta do realizacji inwestycji 

drogowych, a jednocześnie nie skłaniają 

do poszukiwania rozwiązań 

alternatywnych i bardziej przyjaznych 

środowisku jak: lepiej zorganizowany 

transport publiczny, czy tworzenie sieci 

bezpiecznych ciągów pieszych  

i rowerowych. 

 Prymat transportu samochodowego nad 

publicznym w podejściu do planowania 

przestrzennego. 

 Infrastruktura techniczna (np. 

podziemna) – może stanowić barierę dla 

zielono-niebieskiej infrastruktury, 

kosztowne zmiany w infrastrukturze 

podziemnej, a efekt zewnętrzny 

niewidoczny. 

Współpraca 
 Brak planowania ponadlokalnych 

układów terenów zieleni. 

 Brak wymiany wiedzy, doświadczeń, 

synergii działań między miastami. 

 Brak integracji dokumentów 

planistycznych dla rozwoju miast i wsi. 

 Brak koordynacji planowania  

w obszarach funkcjonalnych miast. 

 Niewyznaczanie obszarów 

metropolitalnych, które umożliwiają 

planowanie przestrzenne w przestrzeni 

szerszej niż pojedyncza gmina. 

 Aktualnie – brak koordynacji zagadnień 

infrastrukturalnych, a nawet brak 

przepływu informacji. 

 Słabe/brak (patrz obszar metropolitalny) 

planowania na poziomie ponadgminnym 

np. plany zagospodarowania 

przestrzennego nie muszą uwzględniać 

planów gmin ościennych. 

 Brak przepisów regulujących wzajemne 

oddziaływanie. 
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 Rozproszenie problematyki dotyczącej 

polityki miejskiej pomiędzy różne 

ministerstwa, brak koordynacji prac 

ministerstw. 

 Konflikty przestrzenne - presja 

inwestycyjna, konflikty z mieszkańcami. 

 Brak planowania ponadregionalnego – 

planowanie, gdy jest taki 

obowiązek/potrzeba. 

 Realizacja inwestycji jest trudna – brak 

ustalenia mechanizmów współpracy 

pomiędzy np. zarządem inwestycji 

miejskich a zarządem zieleni (ten 

pierwszy nie przykłada odpowiedniej 

wagi do aspektów zielni w realizowanych 

inwestycjach). 

 Brak koordynacji w zakresie prowadzenia 

polityki miejskiej. Widoczne jest to  

w układzie horyzontalnym -  np. 

pomiędzy wydziałami /referatami 

jednego urzędu miejskiego. Skutkiem 

tego jest dublowanie opracowań, 

dokumentów, decyzji, a co gorsza 

podejmowanie działań sprzecznych ze 

sobą. Również  pomiędzy poziomem 

ponadlokalnym oraz gminnym trudno  

o spójność i koordynację. Dodatkowo 

planowanie przestrzenne obszarów 

miejskich jest przedmiotem szeregu 

opracowań eksperckich i prac 

konkursowych, na pracach i badaniach 

własnych skończywszy. 

 Rozproszenie: danych, wiedzy, 

kompetencji, środków. 

 W mniejszych gminach często brakuje 

specjalistów ds. urbanistyki w UM/UG.  

W wielu brakuje strategicznego 

podejścia. 

 Problem kadr w referatach dotyczących 

planowania przestrzennego – bywa, że 

są to osoby przypadkowe. Dotyczy to  

w dużej mierze małych i średnich miast. 

Za sprawy zw. z kształtowaniem 

przestrzeni odpowiadają osoby bez 

odpowiednich kompetencji i bez 

świadomości dotyczącej roli  

i odpowiedzialności gminy w zakresie 

ochrony ładu przestrzennego  

i zrównoważonego rozwoju. 

Partycypacja 
 Aktualnie partycypacja fasadowa.  

 Tzw. interesariuszom pokazywane są już 

okrojone opcje do wyboru, po 

uzgodnieniu, brak wspólnego 

poszukiwania rozwiązań wraz  

z interesariuszami. Brak partycypacji 

realnej, jest realizowana, ale nie  

w sposób faktycznie umożliwiający 

uczestnictwo obywateli w procesie 

podejmowania decyzji (np. wystawianie 

dokumentów do wglądu w godzinach 

funkcjonowania urzędu). 

 Brakuje realnego uspołecznienia 

procesów planowania przestrzennego. To 

co oferuje w tym zakresie ustawa  

o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym to za mało. Zbyt rzadko 

organizuje się warsztaty planistyczne, 

konsultacje społeczne, nie wykorzystuje 

się nowoczesnych metod partycypacji 

społecznej w zakresie planowania 

przestrzennego, a pomysły mieszkańców 

bagatelizuje się, "bo tak wygodniej". To 

rodzi atmosferę podejrzliwości wobec 

władz miasta.  

 Partycypacja fasadowa. 

 Brak świadomości i zaangażowania 

obywateli. 

 Brak kultury dialogu, atomizacja. 
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 Niewystarczające włączanie obywateli  

w proces kształtowania przestrzeni 

miejskiej, słabe przygotowanie 

merytoryczne, w tym praktyczne 

środowiska kadr. 

 Brak rzetelnych konsultacji dotyczących 

planowanych inwestycji, w tym brak 

udostępniania planów inwestycyjnych 

przez geoportal. 

Edukacja 
 Mała świadomość społeczeństwa 

odnośnie rozwiązań dobrych dla ogółu - 

spojrzenie przez pryzmat indywidualny 

zamiast społeczny.  

 Brak odpowiednich przekazów 

medialnych kształtujących odpowiednie 

postawy społeczne. 

 Brak zrozumienia dla potrzeby funkcji 

ekologicznej terenów niezabudowanych. 

 Problem kadr w referatach dotyczących 

planowania przestrzennego – bywa, że 

są to osoby przypadkowe. Dotyczy to  

w dużej mierze małych i średnich miast. 

Za sprawy zw. z kształtowaniem 

przestrzeni odpowiadają osoby bez 

odpowiednich kompetencji i bez 

świadomości dotyczącej roli  

i odpowiedzialności gminy w zakresie 

ochrony ładu przestrzennego  

i zrównoważonego rozwoju. 

Inne 
 Brak jednostek publicznych zajmujących 

się tematyką „smart cities”. 

 Brak pomysłu włodarzy miast, na ich 

dominującą funkcję. Pokrywa się to  

z problemem kadencyjności i chęcią 

zysków z podatków od nieruchomości. 

Czynnik polityczny przeważa nad 

czynnikiem planistycznym, co powoduje, 

że rozstrzygnięcia planistyczne są często 

pozamerytoryczne, gdyż stanowią 

odzwierciedlenie doraźnych interesów 

politycznych. 

 Brak ciągłości w realizacji przyjętej 

polityki. 

 Kadencyjność władz, brak wizji. 

 Brak kompetencji, edukacji planistycznej 

decydentów. 

 Brak równowagi sił pomiędzy „aktorami” 

procesu planowania (mieszkańcami, 

władzami gminnymi, deweloperami, 

środowiskiem). 

 Brak specjalistów urbanistów w urzędach 

gmin. 

 Komercjalizacja przestrzeni miejskiej 

powoduje wykluczenie części 

mieszkańców i utrudnia realizację 

projektów o charakterze 

środowiskowym. 

 Nieadekwatna do rzeczywistości 

klasyfikacja terenów miasta. 

 Niedostateczna dbałość o cenne zespoły 

urbanistyczne i zbyt mały zakres 

realizacji programów rewitalizacji 

zdegradowanych obszarów miejskich, 

które pozwalałyby przywrócić te tereny 

do życia zarówno w wymiarze społeczno-

ekonomicznym, ale i ekologicznym,  

a także wygospodarować tereny na cele 

mieszkaniowe bez konieczności 

rozlewania się zabudowy na zewnątrz 

miasta. Wciąż pokutuje przekonanie, że 

rewitalizacja to remont kamienicy czy 

wymiana nawierzchni drogowej, stąd 

realizowane projekty "rewitalizacji" nie 

przynoszą odpowiednich efektów i są 

mało widoczne.  

 Niska emisja - kopciuchy itp. 

 Projektowanie całoroczne. 
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 Przewaga myśli architektonicznej nad 

urbanistyczną. 

 Transport publiczny - funkcjonowanie, 

ilość, intensywność, koszty. 

 Wciąż ogromnym problemem jest niska 

emisja oraz energochłonność przemysłu. 

 Wykorzystanie lokalnych zasobów  

w projektowaniu przestrzeni publicznej.  

 Zidentyfikowano ponadto bardzo ważny 

problem w skali całego kraju, dotyczący 

planu rozwoju kolei dużych prędkości  

o układzie centralnym. Stanowi to 

zagrożenie dla policentrycznego rozwoju 

kraju, co w efekcie wpłynie na 

ograniczenie rozwoju pozostałych 

terenów oraz będzie generować 

dysproporcje rozwojowe i problemy 

społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.  

 Zjawisko uzależnienia od dostawcy 

„vendor lock in”. 

 Zmniejszanie powierzchni biologicznie 

czynnej. 

 Jedna definicja terenu biologicznie 

czynnego, słabe możliwości żądania 

zapisami planów określonych form 

zieleni. 
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PLANOWANIE 
PRZESTRZENNE 

 

WIZJA MIASTA 
IDEALNEGO 
 

Planowanie  
 Zmiana struktury gospodarczej poprzez 

wprowadzenie różnych gałęzi produkcji  

i usług. 

 Zintegrowane i holistyczne 

zarządzanie/planowanie. 

Planowanie przestrzenne 
 30% terenu miast utrzymuje funkcje 

ekologiczne. 

 Brak fragmentacji krajobrazu, 

nieprzecięte korytarze ekologiczne.  

 Miasto adaptujące się do warunków 

zmieniającego się klimatu. 

Uwzględniające ograniczenia 

środowiskowe.   

 Miasto godzące rozwój przestrzenny  

z zachowaniem walorów środowiska 

przyrodniczego oraz terenów zieleni. 

 Miasto szanujące środowisko 

przyrodnicze i dostosowujące się do 

zmian klimatycznych. 

 Miasto bezpieczne - ekologicznie, 

ekonomicznie, społecznie. 

 Miasto bezpieczne środowiskowo, 

kryzysowo, energetycznie. 

 Miasto inteligentne, z rozwiązaniami 

korzystnymi dla osób starszych, bez 

barier. 

 Miasto dostępne i przyjazne dla 

mieszkańców, w tym dzieci, zwierząt  

i osób starszych. 

 Miasto dbające o stan środowiska 

przyrodniczego. 

 Miasto uwzględniające ograniczenia 

środowiskowe.  

 Zwiększenie komfortu życia w miastach 

szczególnie w sytuacji zmian klimatu.  

 Pieszy mieszkaniec w centrum uwagi. 

 Miasto odpowiedzialne - reagujące na 

aktualne wyzwania (np. wobec zmian 

klimatu) w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo i jakość życia jego 

mieszkańcom. 

 Powiązać planowanie przestrzenne  

z modelowaniem i prognozowaniem 

wariantów zabudowy i funkcji obszarów 

względem zmian klimatu tj. tworzenie się 

wysp ciepła, jak i warunków jakości 

życia, jakości powietrza.  

 Finansowanie dostosowane do potrzeb. 

 Miasto jako centrum GOZ. 

 Miasto neutralne klimatycznie.  

 Miasto w jak największym stopniu 

wykorzystujące OZE do ogrzewania  

i produkcji prądu, wykorzystujące 

najnowocześniejsze systemy 

oczyszczania wody, o bardzo dużym 

udziale terenów zieleni (w tym na 

dachach), zapewniających retencję 

wody. Miasto chroniące wody płynące  

i stojące poprzez zakaz zabudowy, 

utrzymywanie roślinności w stanie 

naturalnym wzdłuż rzek i wokół jezior 

(nawet kosztem wartości 

krajobrazowych). Miasto dbające  

o zwiększenie powierzchni parków 

miejskich i lasów na obrzeżach.  
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 Miasto produktywne energetycznie, 

wykorzystujące OZE, nisko- lub 

zeroemisyjne.  

 Realne  wskaźniki uwzględniane w MPZP 

względem zieleni, typów zabudowy, 

określonych funkcji obszarów i planów 

zaopatrzenia w energię i ciepło. 

(Planowanie zabudowy mieszkaniowej  

w obszarach bez dostępu do sieci 

ciepłowniczej.) 

 Miasto z wykorzystaniem rozwiązań 

ekologicznych (pozyskiwanie energii  

i ciepła ze źródeł alternatywnych) 

obniżających koszty utrzymania dla 

mieszkańców. 

 Miasto „w skali ludzkiej”- optymalne 

powierzchniowo i populacyjnie, 

zarządzane z poszanowaniem tożsamości 

własnej i korzystające z najlepszych 

rozwiązań wypracowanych przez 

kompetentnych w swoich dziedzinach 

ekspertów.  

 Miasto w skali ludzkiej w kontekście 

gabarytów zabudowy, odległości, 

gęstości. 

 Miasto opierające swój rozwój na ścisłej 

współpracy władz lokalnych z 

mieszkańcami za pomocą nowoczesnych 

środków komunikacji elektronicznej przy 

uwzględnieniu PORZĄDNIE wykonanych 

dokumentów strategicznych.  

 Miasto mocniej powiązane  

z otaczającymi  je obszarami 

podmiejskimi i wiejskimi, dążące do 

partnerstwa zapewniającego dostępność 

i jakość usług miejskich i bezpieczeństwo 

żywnościowe.  

 Zwiększona ilość terenów sprzyjających 

nawiązywaniu więzi społecznych - 

odejście od nadmiernego dzielenia 

przestrzeni.  

 Podstawowe sprawy życiowe można 

załatwić pieszo, inne transportem 

publicznym.  

 Prymat potrzeb mieszkańców  

i bezpieczeństwa nad presją 

urbanizacyjną.  

 Przestrzeń miasta: miasto sąsiedzkie  

i miasto żywe – miasto które generuje 

kontakty międzyludzkie.  

 Przyjazne mieszkańcom i innym 

podmiotom np. gospodarczym, 

społecznym. 

 Zminimalizowany problem odpadowy. 

 Jak największa część miasta objęta 

racjonalnie utworzonym MPZP.  

 Wskaźnik śladu węglowego miasta 

określony w MPZP.  

 Miasto zielone – rozwinięte 

ogólnodstępne obszary rekreacyjne, 

zielona i niebieska infrastruktura.  

 Rozwinięte i docenione usługi 

ekosystemowe miasta.  

 Spójny układ terenów zieleni.  

 Zieleń niska i wysoka zawsze w zasięgu 

wzroku, krótki odpoczynek w zieleni 

zawsze w zasięgu nóg, długi odpoczynek 

w zieleni w zasięgu autobusu. 

 Zieleń w mieście odgrywa niebagatelną 

rolę – jest miejscem do rekreacji  

i wypoczynku, niweluje zjawisko 

miejskiej wyspy ciepła, stanowi barierę 

chroniącą przed hałasem, drganiami czy 

zanieczyszczeniem świetlnym.  

 Zielone miasta tj. duże obszary zieleni 

wysokiej.  

 Miasto, w którym w centrum zabudowy 

jest blisko do zieleńców, terenów 

zadrzewionych  stanowiących walor 

dzielnicy, osiedla ale też dających zdrowe 

społeczeństwo.   
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 Dobra jakość powietrza sprawne systemy 

przewietrzania. 

 Dobre warunki aerosanitarne. 

 Dobrze i z pomysłem zagospodarowane 

tereny poprzemysłowe, obszary 

zdegradowane, a uciążliwe inwestycje 

lub usługi zlokalizowane optymalnie.  

 Miasto zarządzane inteligentnie w 

oparciu o wyniki analiz przestrzennych.  

 Pełna cyfryzacja i wykorzystanie 

sztucznej inteligencji w procesie 

podejmowania decyzji planistycznych  

i inwestycyjnych, wykorzystanie aplikacji 

GIS i CAD do wizualizowania rozwiązań 

planistycznych, pełna transparentność 

działań władz gminnych, pełna 

automatyzacja procedury planistycznej, 

tworzenie "banków pomysłów", gdzie 

systemy komputerowe analizują 

składane przez mieszkańców/inwestorów 

pomysły i określają szanse ich realizacji. 

 Ład przestrzenny.  

 Dywersyfikacja usług w każdym z sub 

centrów miasta oraz usunięcie dużych 

obiektów handlowych (pow. 2000 m2) 

poza ścisłe centrum (szczególnie miasta 

średniej wielkości).  

 Dzielnice, osiedla z podstawowymi 

usługami i infrastrukturą społeczną, 

stosownie do rangi i skali dzielnicy.  

 Funkcje miejskie nie stoją ze sobą  

w konflikcie. Np. strefy uciążliwe 

przemysłowe nie oddziałują na tereny 

mieszkaniowe i rekreacyjne. 

 Miasto dobrze zaplanowane i elastyczne. 

Stwarzające możliwość szybkich zmian  

w zależności od potrzeb.  

 Duża wydajność przestrzeni w mieście – 

dobrze zaplonowane dzielnice, osiedla 

mieszkalne, odpowiednie rozproszenie 

usług, niskie potrzeby transportowe, 

niższe konieczne zasoby infrastruktury 

sanitarnej czy elektrycznej.  

 Estetyka przestrzeni miasta jest wysoka 

(stale podnoszona) - nowe budowle 

architektoniczne uzupełniają formą 

architekturę zastaną tworząc spójną 

całość o wysokim walorze estetycznym. 

Materiały wykorzystywane przy budowie 

nowych obiektów są wysokiej jakości, 

architekturę tworzy się w oparciu o 

wyznaczoną generalną oś (kierunek) 

rozwoju, tak by zagwarantować ciągłość 

kształtowania architektury danego 

segmentu przestrzeni miasta.  

 Miasto zwarte, wolne od systemu 

rozproszonego, jeden zintegrowany 

system. 

 Brak problemu z retencją.  

 Większa dbałość o zasoby wodne.  

 Efektywne wykorzystanie wody 

opadowej, retencja i maksymalne 

wykorzystanie.  

 100% wód opadowych zatrzymywanych  

i wykorzystywanych do nawadniania. 

 Rzeka ma znaczenie. Chłodzi miasto, 

daje ukojenie. Miasto jest planowane  

z uwzględnieniem cyrkulacji powietrza, 

jego wilgotności, zapewnia mieszkańcom 

możliwie najlepszą jakość powietrza  

i komfort termiczny. 

 Miasto zdrowe. Miasto z czystym 

powietrzem, wodą, dobrym 

mikroklimatem, który służy zarówno 

mieszkaniu, jak i pracy w mieście. 

 Miasto wolne od smogu, hałasu, 

kongestii. 

 Rozwój portu w sąsiedztwie miasta  

z zachowaniem i ochroną warunków 
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życia mieszkańców. Minimalizowanie 

konfliktów.  

 Miasto, przypominające miasta XIX-

wieczne, którego najatrakcyjniejszą 

częścią jest śródmieście, miasto 

potrafiące optymalnie wykorzystać 

przestrzeń na cele mieszkalno-usługowe  

i rekreacyjne, z dopuszczeniem 

niskoemisyjnego przemysłu na obrzeżach 

- doskonale skomunikowanego  

z centrum. 

 Analiza ryzyka klimatycznego dla każdej 

inwestycji. 

 Miasto jest bezpieczne. Sprawnie 

działające systemy bezpieczeństwa 

ostrzegają mieszkańców przed 

niebezpieczeństwem.  Infrastruktura 

mogąca powodować niebezpieczeństwo 

(np. tunele w  sytuacji opadu 

ekstremalnego) jest infrastrukturą 

'krytyczną' w tym systemie ochrony. 

Panujemy nad pułapkami w mieście. 

 Brak chaosu urbanistycznego. 

 Miasta ogrody wg wizji Ebenezera 

Howarda. 

 Miasto niskie, brak wież mieszkalnych. 

 Miasto policentryczne. 

 Miasto połączone do sieci hyperloop. 

 Parkingi z umożliwieniem sadzenia 

drzew. 

 Planowanie przestrzenne oparte na 

dynamicznych modelach 

prognostycznych. 

 Przekształcamy istniejące struktury, a nie 

rozbudowujemy się na zewnątrz. Idea 

miasta wertykalnego. 

Infrastruktura 
 Koncentracja na ruchu pieszym  

i rowerowym – rozwój systemu ścieżek  

i stref wolnych od samochodów.  

 Miasto, w którym priorytet mają piesi, 

rowerzyści, miasto wykorzystujące 

nawigację GPS do sterowania ruchem, 

posiadające rozbudowany system 

parkingów podziemnych. 

 Szybkie powiązania komunikacyjne  

z centrum miasta i usługami wyższego 

rzędu. 

 Wyeliminowany transport prywatny na 

rzecz publicznego. 

 Miasto z dobrze rozwiniętym, tanim 

transportem publicznym. 

 Miasto z ogólnodostępnymi stacjami 

ładowania pojazdów elektrycznych.  

 Mieszkańcy korzystają z ekologicznego 

transportu publicznego i takich środków 

jak rowery, hulajnogi. 

 Większy udział transportu publicznego 

oraz transportu rowerowego w ogólnej 

strukturze transportowej miasta.  

 Transport publiczny (miejski) darmowy  

w obrębie miast. Nowe systemy 

komunikacji indywidualnej - wydzielone 

drogi dla rowerów, hulajnóg. Ruchome 

chodniki. 

 Myślenie systemowe w planowaniu 

przestrzennym – podejście zintegrowane.  

 Porządek w infrastrukturze technicznej 

(korytarze technologiczne).  

 Planowanie przestrzenne na wysokim 

poziomie – zwiększona rola i znaczenie 

urbanistów – normy dla projektowania, 

powrót do normatywu urbanistycznego – 

wymogi dla projektowania.  

 Wysoka jakość życia mieszkańców 

spowodowana dobrze zorganizowaną 

przestrzenią do życia – wielofunkcyjne 

dzielnice, dobrze skomunikowane  

z pozostałymi częściami miasta; 

bezpieczeństwo pieszych zapewnione 

przez wprowadzenie przestrzeni  
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z niedozwolonym ruchu pojazdów; zieleń 

dobrze wkomponowana w tkankę 

miejską i spełniająca swoje 

najważniejsze funkcje.  

 Wysoki poziom poszanowania 

przestrzeni, poszanowanie infrastruktury 

miasta, pozwalają rozwijać nowe 

elementy przestrzeni.  

 Z uporządkowaną strukturą 

funkcjonalno-przestrzenną.  

 Właściwe proporcje pomiędzy terenami 

zieleni a zabudową i infrastrukturą 

komunikacyjną.  

 W dużych skupiskach nowej zabudowy 

mieszkaniowej jest dostęp do 

infrastruktury społecznej, to powoduje 

brak potrzeby przemieszczania się.  

 Miasto funkcjonalne, z nowymi 

obszarami funkcjonalnymi, m. in. pod 

kątem adaptacji do zmian klimatu.  

 Miasto zaadaptowane do zmian klimatu, 

bez wysp ciepła.  

 Wprowadzenie powierzchni ażurowych. 

 Miasto zwarte, intensywne,  

o wielofunkcyjnych powierzchniach,  

w tym przeznaczonych pod zieleń. 

Rewitalizacja 
 Rewitalizacja istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej. Zagospodarowanie 

poprodukcyjnych terenów 

przemysłowych (hałdy) na przestrzeń 

publiczną. 

Zrównoważony rozwój 
 Zrównoważony rozwój jako doktryna 

realizowana na każdym poziomie 

decydowania. 

 Zrównoważone na linii człowiek-natura. 

Każda inwestycja powinna realnie brać 

pod uwagę wpływ na naturę, w tym na 

człowieka w szerokim aspekcie.  

 Zrównoważone na linii prywatne-

publiczne. Przechylenie wagi  

w inwestycjach z prymatu inwestycji 

służących jednej grupie na inwestycje 

wspólne.  

 Zrównoważone na linii samochód-pieszy-

rower. Równy podział przestrzeni ulicy 

dla wszystkich jej użytkowników.  

 Zrównoważony transport – wysoka 

jakość i pełna dostępność transportu 

publicznego. 

 Wykorzystywanie technologii przyjaznych 

zdrowiu człowieka i ograniczających do 

minimum wpływ negatywny na 

środowisko.  

 Trans oriented development; nie ma 

rozwoju zabudowy bez zapewnienia 

zróżnicowanych środków transportu. 

Partycypacja 
 Miasto udziałowe, z systemem usług 

sąsiedzkich.  

 Miasto obywatelskie - nie 

technokratyczny projekt zbudowany na 

dwóch biegunach: władza - mieszkańcy, 

tylko miasto uwrażliwione  

i  opowiadające na różne potrzeby  

i aspiracje mieszkańców. Promujące 

różne modele współpracy  

i współdziałania użytkowników 

przestrzeni miejskiej. 

 Mieszkańcy mają poczucie wspólnoty 

oraz odpowiedzialności za przestrzenie 

wspólne i otaczające (miejskie) 

środowisko życia. Szanują swoje miasto. 

Miasto (magistrat) włącza mieszkańców 

w planowania, 'wciąga' ich w przestrzeń, 
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podpowiada, pokazuje różne drogi, 

pozwala decydować partycypacyjnie. 

 Miasto inkluzywne, włączające 

wszystkich obywateli. 

Edukacja 
 Edukacja od przedszkola do studenta  

w każdym mieście - wykorzystanie 

telekonferencji, dane w chmurze, 

wirtualne biblioteki. 

Inne 
 Dostępność usług publicznych i zieleni 

dla mieszkańców. 

 Każda część miasta żyje i jest pełna ludzi 

o każdej porze. 

 Ludzie są uśmiechnięci i bez maseczek 

na twarzy. 

 Miasto podziemne. 

 Miasto wirtualne. 

 Miasto jako firma. 

 Miasto jako platforma rozwojowa. 

 Miasto konkurujące jako usługa wsparcia 

życia. 

 Miasto o własnym charakterze, bogate  

w dzieła architektury i dzieła architektury 

krajobrazu. 

 30% warzyw i owoców produkowana 

przez mieszkańców. 

 Miasto zasobne (wysoki status 

materialny mieszkańców).  

 Easy city. 
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Propozycje działań i rozwiązań 
w zakresie planowania przestrzennego  
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PLANOWANIE 
PRZESTRZENNE 

 

PRZEDSTAWIONE 
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ 
I ROZWIĄZAŃ 
 

Systemowe 
 Wykorzystanie listy działań z MPA jako 

katalogu do wdrażania w miastach. 

 Zgodność gromadzenia danych 

przestrzennych – brak przetwarzania 

tych danych, gminy nie korzystają z tych 

danych. 

 Potrzebne są narzędzia systemowe, które 

dadzą wsparcie samorządom w 

ograniczaniu presji inwestycyjnej  –  

przykładem takich zapisów był 

niefunkcjonujący już zapis o minimalnej 

powierzchni zielonej/czynnej biologicznie 

wynoszącej 70% w granicach 

Warszawskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu (Rozporządzenie Wojewody 

Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 

r. w sprawie utworzenia obszaru 

chronionego krajobrazu na terenie 

województwa warszawskiego, Dz. Urz.  

z 1997 r. Nr 43, poz. 149). 

Prawo 
 Propozycje zmian w MPZP: 

- dodanie dodatkowego katalogu 

narzędzi dla terenów śródmiejskich, 

- rozszerzenie katalogu terenów objętych 

planami, 

- uwzględnienie kwestii zmian klimatu, 

- ustalenie okresu obowiązywania 

planów, 

- uwzględnianie współpracy z sąsiednimi 

gminami i harmonizacji działań, 

- uwzględnienie technik i danych do 

prognoz i symulacji, 

- ustalenie kwestii grodzenia obszarów, 

- umożliwienie dostosowania planów do 

lokalnych warunków i narzucania 

obowiązku stosowania pewnych 

rozwiązań adaptacyjnych do zmian 

klimatu, tak by gminy miały podstawę do 

ich stosowania, 

- wprowadzenie możliwości uchylenia 

planu na wniosek właściciela 

nieruchomości niezabudowanej 

przeznaczonej pod zabudowę pod kątem 

racjonalizowania terenów pod zabudowę. 

 W trakcie procedury sooś państwowy 

powiatowy inspektor sanitarny  

i regionalny dyrektor ochrony środowiska 

powinni wydawać uzgodnienie  

z wyraźnym stwierdzeniem 

uzgadniam/nie uzgadniam (podobnie jak 

inne instytucje). 

 Wpisanie błękitno-zielonej infrastruktury 

jako wymagany element planu   

z minimalnymi wskaźnikami. 

 Zlikwidować decyzje o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu 

(WZ). 

 Zapisy studiów nie są przestrzegane  

w planach – warto rozważyć zmianę 

całego systemu planowania i rolę 

poszczególnych dokumentów, miał 

powstać kodeks urbanistyczno-

architektoniczny, warto zastanowić się 

nad rolą administracji. 

 Uszczegółowienie studium wynika  

z przepisów ustawy o planowaniu  
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i zagospodarowaniu przestrzennym 

(zmiany po 2010 r.) - poziom ustaleń 

bywa bliski MPZP, a studium nie jest 

aktem prawa miejscowego, jedynie 

polityką przestrzenną miasta, gminy. 

 Decyzja o warunkach zabudowy  - 

kwestia do naprawy, uwolnienie WZ tego 

narzędzia przed laty, brak zgodności ze 

Studium (polityką planistyczną gminy) 

powoduje sprzeczność i generuje brak 

ładu przestrzennego (m.in.  

w uwzględnianiu warunków w MPZP). 

Mitem jest to, że im gmina ma większe 

pokrycie miejscowymi planami  tym 

lepiej. Chodzi nie tylko o jakość planów, 

ale uwzględnienie treści ww. decyzji. Są 

gminy, które politykę planistyczną 

opierają głównie o decyzje o warunkach 

zabudowy czego dowodem są 

powstające w przestrzeni tereny 

zabudowy, które by nie powstały przy 

sporządzaniu planu miejscowego zgodnie 

ze Studium. 

 Decyzja o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu – aktualnie 

nie jest wymagana zgodność ze studiami 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. 

Propozycja rozwiązania – wprowadzić 

zgodność WZ ze studium. Oznacza to, że 

w oparciu o decyzje WZ, zabudowa może 

się rozwijać na terenach, które  

w studium wskazano jako tereny 

wyłączone spod zabudowy. 

 Warto rozważyć powrót do terminu 

ważności dla decyzji o WZ. 

Bezterminowość decyzji utrudnia 

tworzenie bilansów terenów 

przeznaczonych pod nową zabudowę  

w sytuacji uchwalania nowego lub 

zmiany aktualnie obowiązującego 

studium. To jest bardzo dobre 

rozwiązanie, które ukróca spekulacje 

gruntami. Uchwały dotyczą niewielkich 

obszarów, czasem wręcz konkretnych 

działek. 

 Ograniczenie stosowania WZ m.in. 

poprzez doprecyzowanie warunków jej 

stosowania, usunięcie furtek, 

wprowadzenie okresu ważności WZ. 

 Ograniczyć możliwości korzystania  

z decyzji o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu lub też 

filtrować te decyzje ze szczególnym 

uwzględnieniem występujących 

elementów przyrodniczych i adaptacji do 

zmian klimatu. 

 Wprowadzenie rozwiązania, kiedy każdy 

wniosek o WZ niezgodny ze studium 

wymagałby zgody rady gminy. 

 Modyfikacja/doprecyzowanie zasady 

dobrego sąsiedztwa na potrzeby WZ. 

 Decyzje o warunkach zabudowy/plany – 

powinny planować zamknięte struktury 

urbanistyczne; dlatego zmniejszenie 

liczby wydawanych decyzji WZ w wyniku 

uchwalenia MPZP dla większego obszaru 

Polski. 

 Diagnoza, analiza, prognoza – 

rozwiązania do SUiKZP i MPZP. 

 Dopuszczenie możliwości równoczesnego 

procedowania SUiKZP i MPZP. 

 Opracowanie modeli (rozwiązań) 

systemów BZI (błękitno-zielonej 

infrastruktury) jako rekomendacji do 

ujęcia w SUiKZP i MPZP. 

 Obligatoryjne wprowadzenie analizy 

wrażliwości na zmiany klimatu do 

opracowania diagnozy w dokumentach 

SUiKZP i MPZP. 
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 Warto parametr powierzchni określić  

w przepisach, jednak nie wszędzie da się 

przyłożyć jednakową miarę, każda 

lokalizacja może mieć odmienną 

specyfikę, poza tym przepisy określające 

sztywne ramy omijane są przez 

deweloperów działaniami pozornymi – 

np. robią tzw. zielone dachy, które są 

zielone tylko w czasie odbiorów. Warto  

w ustawie/rozporządzeniu określić 

minimalną powierzchnię czynną 

biologicznie. 

 Brak realnej KONTROLI wykonania ww. 

zaleceń – np. nasadzenia są 

nieodpowiedniej jakości (efekt 

ekologiczny), parkingi z przepuszczalną 

nawierzchnią są wliczane do powierzchni 

czynnych biologicznie, choć de facto nie 

są nią, bo szybko ulegają zniszczeniu  

(z kolei z hydrologicznie są i tak lepsze 

niż kostka, beton). 

 Jedna wspólna definicja terenu 

biologicznie czynnego wprowadzi za 

małą elastyczność. Ogólnie jest mała 

elastyczność dokumentów regulujących 

planowanie. Rozszerzająco: zgodnie  

z obecnym orzecznictwem, ustalenia 

MPZP – jako aktów prawa – muszą być 

jednoznaczne i precyzyjne. Każda próba 

uelastycznienia zapisów może skutkować 

uchyleniem takiego dokumentu –  

w całości lub w części. 

 Zapewnienie ustawowo odpowiedniego 

poziomu terenów zieleni (%) – wskaźnik 

zieleni, ustalenie minimalnego progu np. 

na jednostkę powierzchni (np. na każdy 

km2) ale rozproszony – np. powiązane  

z gęstością zaludnienia. 

 Badanie 18 osiedli w Warszawie 

wykazało, że wskazana jest powierzchnia 

biologicznie czynna powyżej 40%. 

 Proponuje się zmianę ustawy  

o zagospodarowaniu przestrzennym: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  

z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z późn. zm.) 

w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie - rozdział 8. Zieleń  

i urządzenia rekreacyjne, § 39 

[Urządzanie terenów zieleni] – proponuje 

się podwyższenie wskaźnika 25% 

powierzchni działki jaki należy urządzić 

jako powierzchnię terenu biologicznie 

czynnego. 

 Budować parkingi ażurowe zamiast  

z kostki brukowej – to są kwestie polityki 

gmin, które powinny wprowadzić 

odpowiednie procedury, bo trudno 

regulować to legislacyjnie. 

 Uwzględnienie w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z 9 września 2002 r.  

w sprawie opracowań fizjograficznych 

kwestii wód gruntowych  

i napowietrzania. 

 Model zarządzania przestrzenią 

zurbanizowaną – nie ma mechanizmów 

opierania się czasowym trendom/modom 

czy chwilowym wytycznym UE oraz – nie 

ma marginesu/elastyczności na 

nieprzewidziane sytuacje (np. Covid-19). 

 Nowa kompleksowa ustawa  

o planowaniu przestrzennym. 

 Nowe podejście – studia jako rodzaj 

strategii, wprowadzanie miejscowych 

planów rewitalizacji. 

 Należy położyć większy nacisk na 

organiczne planowanie, które bierze pod 

uwagę rzeczywiste potrzeby i możliwości 

oraz ograniczenia społeczności lokalnych. 

 Podniesienie poziomu „widełek”, w jakich 

ma być ustawowa opłata planistyczna 
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oraz wydłużenie okresu, w którym 

wygasa prawo do tej opłaty (docelowo 

chodzi o uproszczenie). 

 Rozszerzenie zakresu opracowań 

ekofizjograficznych pod kątem zieleni, 

przewietrzania, wody i energii. 

 Stworzenie czytelnych regulacji  

o wzajemnym oddziaływaniu obiektów, 

jak. np. ustawa odorowa. 

 Stworzenie planu ogólnego określającego 

maksymalny obszar zabudowy. 

 Stworzenie systemu parkingów 

buforowych – całodobowych. 

 Uchwały krajobrazowe – za mały wpływ 

na małą infrastrukturę. 

 Ustawa o zagospodarowaniu 

przestrzennym – decyzje WZ – aktualnie 

nie ma konieczności w decyzji 

odniesienia się do zieleni – 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury  

z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

sposobu ustalania wymagań dotyczących 

nowej zabudowy i zagospodarowania 

terenu w przypadku braku miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, 

w ustawie WZ musi być zgodnie ze 

studium uwarunkowań przestrzennym, 

tak samo jak plan miejscowy. 

 Na obszarach gdzie nie ma planu, w WZ 

musi być wskazany % powierzchni 

zielonej. 

 Normatyw urbanistyczny - należy 

wprowadzić jako rozporządzenie 

obowiązujące i akt wykonawczy do 

ustawy o zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

 Ustawowa ochrona terenów podmokłych, 

zapobieganie osuszaniu gruntów. 

 Uwzględnienie wymogu działań 

adaptacyjnych na poziomie prawa 

krajowego  i lokalnego – ustawa  

o planowaniu przestrzennym – plany 

miejscowe i studium mają uwzględniać 

potrzeby mieszkańców w zakresie 

adaptacji do zmian klimatu, każda 

inwestycja powinna być zbadana pod 

kątem adaptacyjnym, MPA nie są 

osadzone w przepisach – powinna być 

podstawa prawna do uwzględnienia 

potrzeb adaptacyjnych – np. odniesienie 

do planu. 

 Konieczna analiza aktualnego stanu 

prawnego dotyczącego planowania 

przestrzennego i możliwości stosowania 

działań związanych z adaptacją do zmian 

klimatu oraz wskazanie pożądanych 

zmian legislacyjnych.  

 Należy położyć większy nacisk na 

planowanie zintegrowane, ponieważ 

planowanie w zakresie zmian 

klimatycznych odbywało się do tej pory 

na poziomie strategicznym, a nie było go 

w planowaniu przestrzennym. 

 Integracja dokumentów strategicznych  

i planistycznych. 

 System planowania przestrzennego 

powinien aktywnie wspierać politykę 

rozwoju miast, a nie mieć charakteru 

statycznego, tzn. takiego, gdzie co kilka, 

kilkanaście lat aktualizuje się studium - 

aż zbierze się określona liczba wniosków. 

Procedura jest równie skomplikowana 

przy robieniu zmiany punktowej, jak  

i zmiany dla całego obszaru gminy. Być 

może studium powinno być dokumentem 

w pewien sposób żywym, gdzie 

aktualizacje studium odbywałyby się na 

bieżąco, w sposób całkowicie jawny, 

jednocześnie nie wymagający 

uzgadniania szeregu instytucji i organów, 
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które statutowo nie mają żadnego 

związku z planowaniem przestrzennym. 

 Postulat przywrócenia samorządu 

zawodowego urbanistów. 

 Zakaz sprzedaży nieruchomości 

gminnych, dla których nie uchwalono 

MPZP, rozwój gminnego zasobu 

nieruchomości. 

Finanse 
 Warto rozważyć finansowanie i realizację 

zieleni przez deweloperów na podobnej 

zasadzie, jak są wprowadzone 

zobowiązania dla inwestorów w ustawie 

o drogach publicznych (zobowiązanie 

deweloperskie). 

 Gmina powinna mieć możliwość realnego 

wykorzystania 30% środków 

pochodzących z opłaty planistycznej 

(wzrostu wartości nieruchomości). W tej 

chwili mechanizm nie działa dobrze. 

 Wsparcie finansowe na inwestycje 

proklimatyczne w miastach. 

 Uregulować odpowiednio (sprawiedliwie) 

sytuację, że gminy, które pełnią funkcje 

sypialni dla wielu miast w Polsce, są 

finansowo uprzywilejowane, bo 

otrzymują wpływy z PIT, mimo że osoby 

pracują w miastach i korzystają głównie 

z infrastruktury wybudowanej przez 

miasto, a nie przez gminę, w której 

mieszkają. 

 Utworzenie banku, funduszu 

inwestycyjnego do rozwiązań smart  

w ppp. 

Planowanie przestrzenne 
 Planowanie zintegrowanych systemów 

zarzadzania wodą np. zapobiegających 

skutkom deszczy nawalnych. 

 Oparcie planowania na filarach 

zrównoważonego rozwoju: środowisko, 

ekonomia, kwestie społeczne. 

 W miastach średnich i dużych ważne są 

zapisy w ustawie nt. terenów pod 

przewietrzanie. 

 Projektowanie zintegrowanych systemów 

zieleni (zieleni pełniącej wiele funkcji  

i zintegrowanej z innymi systemami np. 

przewietrzania miast komunikacji pieszej 

i rowerowej). 

 Zieleń – jako element podnoszący 

wartość nieruchomości w niewielkiej 

odległości/sąsiedztwie. 

 Zieleń jako remedium na nagrzewanie 

się miast spowodowane 

promieniowaniem elektromagnetycznym.  

 Uwzględnianie w planach czynników 

związanych z nasłonecznieniem, 

powietrzem, energią. 

 Rozwój miast – przeciwstawne 

procesy/koncepcje. 

 Zwarcie/intensyfikacja zabudowy vs. 

rozrastanie miast - w przyszłości zieleń 

powinna być elementem infrastruktury, 

należy również uregulować urbanizację 

aktualnych terenów poza miastami. 

 Przeciwstawne koncepcje: miasta 

zwartego vs. miasta zielonego - należy 

znaleźć równowagę pomiędzy nimi. 

 Konieczne jest planowanie  

z uwzględnieniem miksu przeznaczeń – 

mieszkania+usługi+miejsca pracy. 

 Ważne zintegrowane planowanie – np. 

wielobranżowe.  

 Nie da się stworzyć jednej koncepcji dla 

wszystkich miast, a czasem nawet 

dzielnic – dla poszczególnych 

miast/obszarów powinny być stosowane 

ekspertyzy, nie identyczne wytyczne. 
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 Rekomendacja – opracowanie 

Wytycznych planistycznych w zakresie 

wprowadzania problematyki klimatyczno-

środowiskowych do dokumentów 

planistycznych szczebla miejskiego i 

ponad lokalnego (obszarów 

funkcjonalnych). 

 Aktualnie widoczna jest nadpodaż 

gruntów budowlanych – co powoduje 

problem rozpraszania zabudowy. 

Potrzebne są narzędzia systemowe 

pozwalające na rozmowę z 

deweloperami – przykładem takich 

zapisów był niefunkcjonujący już zapis o 

minimalnej powierzchni zielonej/czynnej 

biologicznie wynoszącej 70%. 

 Może warto rozważyć, czy jest możliwość 

zobowiązania inwestorów do 

pokazywania klientom całej planowanej 

przez siebie inwestycji tak, by klienci 

podejmując decyzję wiedzieli, że np. w 

miejsce aktualnych terenów 

zielonych/innych będą kolejne etapy 

inwestycji. 

 Zintegrowane podejście do planowania: 

między skalami (region, miasto, 

dzielnica), między sektorami (transport), 

międzygminna. 

 Zintegrowany system planowania – od 

decyzji o rozwoju – przez planowanie 

modelowe - po projektowanie. 

 Może warto zastanowić się nad 

wprowadzeniem ewaluacji, jak mid-term, 

by móc reagować na zmiany. 

Współpraca 
 Współpraca i koordynacja działań 

pomiędzy instytucjami. 

 Utworzenie zespołu ekspertów ds. smart 

city z różnych instytucji (biznesu, 

samorządów i in.) do prac rządowych. 

 Przygotowanie regionalnych zespołów, 

think tanków do współpracy w zakresie 

adaptacji do zmian klimatu. 

 Powinien zaistnieć żywy kontakt 

pomiędzy resortami. Tematyka zmian 

klimatycznych jest obecna w różnych 

resortach. Działania będą tym 

efektywniejsze, im większa będzie 

koordynacja pomiędzy resortami.  

 Resorty podejmują różne działania w 

zakresie swoich kompetencji (projekty, 

podręczniki, informatory). Powinno to 

być gdzieś publikowane – na jednej 

stronie/platformie internetowej. 

 Utworzenie międzyinstytucjonalnej rady 

sterującej w zakresie koordynacji działań 

strategicznych. 

 W 2022 r. odbędzie się Światowe Forum 

Miejskie w Katowicach (największe 

wydarzenie branży miejskiej na świecie). 

Jest to idealna okazja, żeby od teraz 

rozwijać działania adaptacyjne  

w planowaniu przestrzennym, nie tylko  

w administracji rządowej, ale również na 

poziomie lokalnym i regionalnym. 

Pomyśleć i przygotować działania np. 

deklaracje wyższego szczebla, żeby 

podjąć wspólne działania lub opracować 

strategie (chodzi o to żeby, dotarło to do 

wszystkich graczy w polityce miejskiej). 

 Koordynacja prac legislacyjnych na 

szczeblu rządowym – włączenie MK do 

współpracy z MR. 

 Warto uregulować zależność legislacyjną 

– nadrzędność instytucji. 

 Interesy jednostek i ogółu w zakresie 

planowania przestrzennego należałoby 

sprawiedliwie wyważyć. 

 Współpraca ponadregionalna. 
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 Trudne planowanie na styku gmin – 

może powinny być urbanistyczne komisje 

powiatowe (istnieje potrzeba zwiększania 

konsultacji). 

 Należy wprowadzić zintegrowane 

podejście do zagospodarowania wód -  

w obrębie zlewni (małej zlewni), granic 

fizjograficznych nie administracyjnych. 

 Poziom wojewódzki jest ważny  

w koordynacji, ale nie ma realnych 

narzędzi – może zrobić analizę, ale ni ma 

wpływu na studia – jedynie w kwestii 

procedur, nie zaś samych planów. 

Partycypacja 
 Współpraca z mieszkańcami. 

 Partycypacja mieszkańców w planowaniu 

przestrzennym powinna dotyczyć także 

kontekstu nieformalnego (wypowiadanie 

się co do zasady a nie co do konkretnego 

przedłożenia). 

 Należy wprowadzić spotkania lub 

konsultacje online przed wyłożeniem 

MPZP, warto korzystać w większym 

stopniu z platform konsultacyjnych online 

– doświadczenie ma Poznań. 

 Propozycja aby Ministerstwo Klimatu 

wsparło (np. finansowo) władze miast  

w organizacji paneli obywatelskich, które 

są bardzo dobrym narzędziem włączenia 

i edukacji mieszkańców w sprawach 

zmian klimatycznych i ich skutków. 

 Participatory planning - planowanie to 

powinno być wyjście do ludzi i powinno 

obejmować wszystko, co ma wpływ na 

miasto. 

 Może warto zastanowić się nad ustawą 

dotyczącą partycypacji. Głos 

mieszkańców jest ważny. 

 Potrzeba rozwinięcia umiejętności 

angażowania mieszkańców od samego 

początku, pobudzenia ruchów oddolnych. 

Im więcej wysiłków na początku tym 

mniej skutki działań będą się odbijały  

w przyszłości. 

 Partycypacja w dużych miastach daje 

bardzo dobre efekty, jest coraz bardziej 

dojrzała. W małych miasta to jest nadal 

na etapie rozwoju. To proces 

ewolucyjny, uczymy się jako 

społeczeństwo. Partycypacja to proces 

czasochłonny. Często partycypacja 

społeczna to narzędzie po które sięga się 

dopiero w momencie kryzysu/konfliktu, 

przez co jest trudna i pełna napięć, bo 

wprowadzana jest za późno. 

Dostępność 
 Uwzględnianie dostępności pieszej (nie 

po linii prostej) w maksymalnym czasie 

na pokonanie tej odległości wynoszącym  

około 5 min. 

 Powiązanie zabudowy z dostępnością. 

 Zapewnienie dostępności do komunikacji 

publicznej. 

Edukacja 
 Podsumowaniem warsztatów mogłyby 

być „Wytyczne”, które wskazywałby 

kierunek działań na rzecz zwiększania 

kontekstu klimatyczno-ekologicznego  

w rozwoju miast. 

 Promowanie i wspieranie ludzi i inicjatyw 

oddolnych w zakresie zrównoważonego 

rozwoju smart cities. 

 Utworzenie kierunków studiów  

o tematyce smart cities. 

 Definiowanie standardów pracy – ważna 

jest edukacja zawodowców. 

 Angażować mieszkańców, aby byli 

świadomi w czym uczestniczą, aby byli 
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świadomi, jakie sprzeczne interesy trzeba 

często pogodzić. Warsztaty typu 

charrette są często stosowane.  

 Kampanie społeczne, w tym w szkołach, 

konkursy promujące rozwiązania smart. 

 Edukacja przez poradniki dobrych 

praktyk dostępne dla obywateli  

i decydentów. 

 Stworzenie bazy/katalogu dobrych 

praktyk i projektów miejskich  

z zastosowaniem zielono-niebieskiej 

infrastruktury. 

 Edukacja, angażowanie użytkowników 

przestrzeni od najwcześniejszego 

momentu planowania i robienie tego  

w sposób atrakcyjny, żeby był to twórczy 

ferment.  

 Edukacja obywateli zwiększa ich 

aktywność w trakcie konsultacji – proces 

konsultacji to swego rodzaju gra 

interesów  między samorządami, 

inwestorami i mieszkańcami, dlatego 

edukacja tych ostatnich w zakresie np. 

zmian klimatycznych może wpłynąć na 

zwiększenie partycypacji społecznej  

w celu zapewnienia sobie lepszych 

warunków życia. 

 Ważna edukacja nt. zieleni, szczególnie 

w mniejszych miejscowościach, gdzie 

partykularny interes przeważa oraz 

zwiększanie poczucia wspólnoty i troski  

o przestrzeń wspólną. 

 Należy zacząć od dzieci, zajęcia z 

planowania jako przedmiot należałoby 

wprowadzić już w szkołach 

podstawowych. 

 Edukacja dotycząca planowania 

przestrzennego powinna zostać 

wprowadzona do programu szkół 

średnich (geografia) oraz podstawowych 

(wiedza o społeczeństwie). 

 Edukacja dorosłych przez edukację dzieci 

(transfer wiedzy od dzieci do 

rodziców/dziadków). 

 Ważna edukacja pracowników 

samorządów, aby z przekonaniem działali 

na rzecz ochrony ładu przestrzennego  

i zrównoważonego rozwoju  

 Wsparcie zarządzania przez specjalistów 

wysokiej klasy. 

 System szkoleń dla obywateli  

i decydentów, promujących dobre 

postawy. 

 Edukacja włodarzy – trzeba do nich 

mówić językiem korzyści.  

 Promowanie, wspieranie, kształtowanie 

horyzontalnego spojrzenia liderów miast. 

 Edukowanie tych co mają realny wpływ  

i podejmują decyzje.  

 Edukacja w zakresie wykorzystania 

danych przestrzennych i satelitarnych  

w procesie planistycznym. 

 Istotne jest  dotarcie do społeczeństwa 

za pomocą odpowiednich narzędzi, aby 

mogli zrozumieć zapisy planistyczne. Jest 

dużo narzędzi darmowych, które 

pozwalają przedstawić społeczeństwu 

zapisy planistyczne w bardziej atrakcyjny 

sposób niż tylko szkic na mapie. Można 

pokazać np. czym jest 30-40% 

powierzchni biologicznie czynnej na 

działce kupionej przez dewelopera pod 

budowę mieszkaniową. Możliwości  

w zakresie danych i oprogramowania 

(analizy przestrzenne) jest dużo. Obecnie 

nie jest to w żadnym stopniu wymagane. 

Wystarczyłoby wprowadzenie obowiązku 

wizualizacji zagospodarowania w formie 

3D lub rzucie izometrycznym, dla 

bardziej jasnego przekazu. 
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 Trzeba edukować planistów, którzy 

zajmują się sporządzaniem MPZP. 

Planiści głównie korzystają z danych 

otrzymanych z miasta i czasami jeżdżą 

na miejsce w terenie, ale nie znają 

problemów, które leżą pod spodem  

i dopiero po wyłożeniu planu okazuje się, 

że w danym miejscu występuje konflikt. 

Potrzebne są wtedy mediacje  

z mieszkańcami. 

 MK mogłoby edukować planistów nt. 

uwzględniania tematyki klimatycznej  

w MPZP. 

 Wzmocnienie elementu ocen 

oddziaływania na środowisko na 

początku procesu planistycznego  

i edukacja lokalnych decydentów, że 

prognoza ooś jest elementem 

niezbędnym w planowaniu. 

Inne 
 Tereny zielone są postrzegane przez 

gminy jako grunty, na których można 

zarobić poprzez sprzedaż pod inwestycje. 

Na terenach rozwoju nowej zabudowy 

gminy nie zabezpieczają terenów pod 

zieleń publiczną, nie wykupują gruntów 

na ten cel. Trzeba szukać sposobów, by 

deweloperzy pozostawili określony % 

zieleni lub ją zapewnili w ramach 

inwestycji – żeby tę zieleń zabezpieczyć 

dla ogółu. 

 Aby zieleń nie była traktowana jak 

grunty to musi być opłacalna (pytanie 

czy jest sposób na nadanie jej wartości 

jest otwarte, padła propozycja np. 

podatku katastralnego). 

 Stworzenie (z wykorzystaniem GIS) 

dostępnych, aktualnych informacji  

o terenach w kontekście zagrożeń 

klimatycznych. 

 Powiązanie kwestii klimatycznych  

z ponownym wykorzystaniem terenu 

zgodnie z ideą GOZ. 

 Monitoring parametrów środowiskowych 

i udostępnianie danych on-line, wnioski  

z pomiarów jako wskazówki do działań 

adaptacyjnych. 

 Może warto się zastanowić nad 

zewnętrznym organem ws. ooś, tak by 

nie dochodziło do „uzgadniania” 

wyników, aby ekspertyzy te miały 

charakter bardziej obiektywny. 

 Propozycja by nie mówić o „wizji miasta 

idealnego”, a o „wizji miasta 

poprawionego”, bo nie ma szans dojścia 

do ideału w perspektywie do 2030 r. 

 Proszę zwrócić uwagę na problem 

nagrzewania się miast i możliwość 

wykorzystania platformy satelitarnej 

Copernik przykład: 

https://tageswoche.ch/politik/abkuehlun

g-fuer-den-backofen-basel/ 

 Utworzenie etatów ds. smart cities  

w urzędach/instytucjach publicznych. 

 Standardy planistyczne określające 

wskaźnik powierzchni przestrzeni 

publicznych, parków. 

 Standardy urbanistyczne określające 

parametry środowiskowe, w tym 

klimatyczne, aerosanitarne. 

 Rozwijanie geoportalu – instytucje 

posiadające dane przestrzenne powinny 

być zobligowane do ich udostępniania. 

 Tworzenie w miastach przestrzeni 

coworking. 

 Wykorzystanie platformy Twin Polska. 

 Wykorzystanie wskaźnika TOD (Transit-

Oriented Development) w planowaniu. 



 

33 
 

 Wprowadzenie opodatkowania od 

nieruchomości zgodnie z jej 

przeznaczeniem w MPZP. 

 Powiązanie przyznawania dotacji  

i  innych form wsparcia z posiadaniem 

MPZP, strategii, MPA. 

 Wzmocnienie usług ekosystemów. 

 Modelowanie przestrzenne w oparciu  

o wskaźniki – zabudowa powiązana  

z dostępnością infrastruktury. 
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Dobre praktyki  
w zakresie planowania przestrzennego
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PLANOWANIE 
PRZESTRZENNE 

 

DOBRE PRAKTYKI  
 

 https://uml.lodz.pl/panel-obywatelski/ 

 https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacj

a/panel-obywatelski/ 

 W Poznaniu organizuje się dodatkowe 

konsultacje projektu MPZP 

(nieobowiązkowe) jeszcze przed 

sporządzeniem projektu MPZP. Krok  

w dobrym kierunku. Jest to dodatkowa 

informacja przed przygotowaniem 

projektu. 

 Łódź, akcja „Adoptuj drzewo” 

https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/rozpo

czynamy-akcje-adoptuj-drzewo-

id34321/2020/5/5/  

 Vademecum urbanisty. Klimat miasta, 

prof. Janina Lewińska, Kraków 1991. 

Kompendium wiedzy podstawowej  

o klimatologii obszarów 

zurbanizowanych. 

 Przygotowanie publikacji dla 

Ministerstwa Infrastruktury – Mitygacja  

i adaptacja w planowaniu 

przestrzennym (przygotowana do druku) 

– Publikacja ma być przekazana do 2,5 

tys. gmin w Polsce. 

 Rotterdam – mieszkańcy mogą sami 

zarządzać zielenią, modyfikują tereny 

chodników oraz przylegające do 

budynków miejsca zastępują 

trawnikami, kwiatami. 

 Projekt Centrum Analiz Przestrzennych 

Administracji Publicznej 

https://popc.gugik.gov.pl/capap/, w ramach 

którego opracowano modele 3D budynków, 

w których budynki mają teksturę  

i zaznaczony kształt dachów, a także dane 

wysokościowe LiDAR oraz cały szereg 

skalowy map topograficznych  

i ogólnogeograficznych. 

 Warszawa i Gdańsk – najlepsze praktyki 

uwzględniania w dokumentach potrzeb 

związanych z klimatem.  

 Jako dobry przykład istniejącego miasta 

podano Nową Hutę. 

 Dobra praktyka – Stuttgart 

http://www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/in

icjatywy-lokalne/jak-daleko-do-stuttgartu   

 Dobry przykład: Łódź – Panel 

obywatelski – uwidaczniają się różnice  

w podejściu do zieleni osób z różnych 

lokalizacji, ale czasem też osób z tych 

samych lokalizacji – np. jedne osoby są 

za wycinką zieleni, a inne za 

zwiększeniem w tym samym miejscu. 
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