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15 lat temu:
Udział nowego budownictwa pośredniego wynosił około 15%
Udział nowego budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego wynosił 40%
Udział nowego budownictwa indywidualnego i zorganizowanego 
(parcelacja) wynosił 20%
Udział zupełnie nowego budownictwa indywidualnego wynosił 25%

Obecnie:
Udział nowego budownictwa pośredniego wynosi około 15%
Udział nowego budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego wynosi 25%
Udział nowego budownictwa indywidualnego i zorganizowanego 
(parcelacja) wynosi 20%
Udział zupełnie nowego budownictwa indywidualnego wynosi 40%

(dane Sitadel Ministerstwa Infrastruktury dotyczące zmian w budownictwie nowych 
mieszkań, których budowa rozpoczęła się w trakcie roku)

Walka z niekontrolowaną zabudową miejską we 
Francji  
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Urbanizacja domów indywidualnych –
troska o jakość życia i dobre 
sąsiedztwo...

... które oddala ludzi zarówno od siebie 
jak i od usług - czynnik słabej jakości 
życia. 

Cele zrównoważonej gospodarki
przestrzennej:

Walka z niekontrolowaną zabudową miejską,
koncentrująca się na odnowieniu miasta w
obecnym stanie; pokazanie korzyści
indywidualnych, zbiorowych, ekonomicznych
i ekologicznych życia razem z bliższym
dostępem do usług, sklepów, pracy i

rekreacji.

Podstawowe problemy związane z eko-dzielnicami 

Paradoks urbanizacji we Francji 
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Wyciąganie wniosków...
XIX wiek

XX wiek

Obrzeża
Bloki

Haussmanna

Miasto
robotnicze

Miasto
park

Duży 
kompleks

Nowe 
miasto

Parcelacja

Wojna 
14-18

Wojna 
39-45 30 lat prosperity

500 milionów 
mieszkańców 
miast na świecie

500 miliardów
mieszkańców
miast na 
świecie

XXI wiek

+
dostęp do 
aktualnego 
miasta/
różnorodność/
zmiany

+
dostęp do 
miasta/
różnorodność/
zmiany

-
wykluczenie 
osób mniej 
zamożnych/ 
brak zieleni

+
Różnorodność
/prywatne parki/
optymalizacja 
gruntów i 
infrastruktury

-
Koncentracja 
na fabryce, 
odłączenie od 
terenów 

+
Jakość 
krajobrazowa i 
mieszkaniowa/
optymalizacja 
gruntów i 
infrastruktury

-
Odłączenie od 
terytorium 

-
Brak dostępnych 
terenów 
zewnętrznych/ 
brak 
różnorodności 
typów mieszkań 
/ oddalenie od 
centrów miast / -
brak integracji

+
Niskie czynsze

+
Integracja społeczna 
i funkcjonalna/ 
dostęp do 
komunikacji 
miejskiej/tereny 
rekreacyjne

-
Konieczność 
budowy 
tożsamości 
historycznej

+
Intergacja społeczna i 
funkcjonalna/ dostęp 
do komunikacji 
miejskiej/tereny 
rekreacyjne

-
Brak różnorodności 
społecznej i 
mieszkaniowej/ brak 
komunikacji miejskiej/ 
zmienność

-
wykluczenie osób 
mniej 
zamożnych/ brak 
zieleni/saturacja 
sieci
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... i eksperymenty. 
XIX wiek

XX wiek

Obrzeża
Bloki

Haussmanna

Miasto
robotnicze

Miasto
park

Duży 
kompleks

Nowe 
miasto

Parcelacja

Wojna 
14-18

Wojna 
39 - 45 30 lat prosperity

500 milionów
mieszkańców 
miast na świecie

500 miliardów 
mieszkańców 
miast na 
świecie

XXI wiek

Odrodzenie tzw. „budownictwa pośredniego” 
we Francji od lat 90...

... i tendencja w Europie (z północy) do 
tworzenia „zrównoważonych dzielnic". 
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PRZEDSIĘWZIĘCIE:  AGEN (47) - Rue Liszt 
[ulica]
Zamawiający:  OPHLM Agen Habitat
Wykonawca: Patrick TEDO i Denis POMPEY

„Budownictwo pośrednie”

Budownictwo pośrednie we Francji 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: ORMESSON-SUR-MARNE (94)
Zamawiający: OPAC Val-de-Marne - Expansiel
Wykonawca : firma „atelier da'u”, Pascal Arsène-
Henry

Kompleksy domów

PRZEDSIĘWZIĘCIE: LILLE (59) –
„Słońce w środku”
Zamawiający: Spółka GIE „Maison en 
ville”
Wykonawca: Bouillaud & Donnadieu, 
architekci

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 
VERT-SAINT-DENIS (77)
Zamawiający: Les 
Foyers de Seine-et-
Marne
Wykonawca: PO & PO 
Bruno PALISSON - Jean-
Luc CALLIGARO
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KRONSBERG 
HANNOVER
(NIEMCY)

 

Zrównoważone dzielnice w Europie

VAUBAN 

FREIBURG

(NIEMCY)

 

  

BO01 - MALMÖ

(SZWECJA)
 

VESTERBRO 

KOPENHAGA

(DANIA)

HAMMARBY 

SJÖSTAD
W SZTOKHOLMIE
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Urbanistyka: 1 krajowy kodeks 
określa prawo dotyczące urbanistyki: 
Kodeks urbanistyczny: który 
definiuje „RNU” (krajowe regulacje 
w zakresie urbanistyki)

Planowanie: 3 ustawy we Francji 
do tej pory określały dwa poziomy 
planowania:

• Ustawa o solidarności i odnowie miast z dnia 13 

grudnia 2000 r. „Ustawa SRU": która definiuje dwa 
poziomy planowania: 

• SCOT: System spójności terytorialnej (przez EPCI – „obszar życia”) : Cel: 
Integracja innych dokumentów planistycznych (karta parków narodowych 
i regionalnych, a także regionalnych programów spójności ekologicznej, 
Plan klimatu energii i terytorium,...)

• PLU: Lokalny plan urbanistyczny (przez gminę lub kilka gmin): Cel: projekt 
terytorialny, który określa wykorzystanie gruntów (projekt dotyczący 
gospodarowania i zrównoważonego rozwoju, zasada możliwości 
zabudowy...)

•Ustawy Grenelle 1 i 2, które wzmacniają narzędzia 

Państwo 

Władze gminne 
(EPCI) 

Planowanie na poziomie 
gminnym i międzygminnym

Prefektura
(państwo)

Kontrola i doradztwo

udział

Główne zasady polityki 
planowania przestrzennego we Francji
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Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące obszarów U,AU,A i N:

 obszary miejskie, zwane „obszarami U": już 
zurbanizowane obszary i obszary, gdzie istniejące lub 
powstające obiekty publiczne mają wystarczające 
możliwości, aby wyeliminować potrzebę powstawania 
nowych budynków (artykuł R. 123-5 Kodeksu urbanistyki)

 obszary do urbanizacji, zwane „obszarami AU": artykuł 1R. 
123-6 kodeksu urbanistyki, obszary o walorach naturalnych 
w gminie, które mają zostać otwarte dla urbanizacji. 

 obszary rolnicze, zwane „obszarami A": obszary gminy, 
zabudowane lub nie, do ochrony ze względu na potencjał 
agronomiczny, biologiczny lub gospodarczy gruntów 
rolnych "(art. 123-7 R. kodeksu urbanistycznego).

 obszary przyrodnicze i leśne, zwane „obszarami N”:
obszary gminy, zabudowane lub nie, do ochrony zarówno z 
powodu jakości terenów, siedlisk, krajobrazów i ich 
walorów, w tym z punktu widzenia estetycznego, 
historycznego, ekologicznego lub istnienia działalności 
związanej z pozyskiwaniem drewna albo faktu, iż stanowią 
one obszary przyrodnicze (art. 123-8 R. kodeksu 
urbanistycznego).

----13

Miejscowy plan urbanistyczny: 4 obszary i 1 rozporządzenie

Rozporządzenie 

SEKCJA 1: CHARAKTER ZAJĘCIA I WYKORZYSTANIA GRUNTÓW  
• Artykuł 1 – Dozwolone rodzaje zajęcia i wykorzystania gruntów
• Artykuł 2 – Niedozwolone rodzaje zajęcia i wykorzystania 
gruntów 

SEKCJA 2: WARUNKI ZAJĘCIA GRUNTÓW
• Artykuł 3 - Dostęp i drogi 
• Artykuł 4 – Dostęp do węzłów komunikacyjnych 
• Artykuł 5 – Charakterystyka gruntów 
• Pozycja 6 - Realizacja budowy a krajowy system dróg 
• Artykuł 7 – Realizacja budowy a granice 
• Artykuł 8 – Realizacja budowy – relacja budynków względem 
siebie na tej samej nieruchomości 
• Artykuł 9 – Oddziaływanie na środowisko 
• Artykuł 10 - Maksymalna wysokość zabudowy 
• Artykuł 11 - Wygląd 
• Artykuł 12 - Parkingi 
• Artykuł 13 - Przestrzenie wolne i plantacje – sklasyfikowane 
obszary leśne

SEKCJA 3: MAKSYMALNE MOŻLIWOŚCI ZAJĘCIA GRUNTÓW 
• Artykuł 14 – Współczynnik zajęcia gruntów
• Artykuł 15 – Przekroczenie współczynnika zajęcia gruntów 
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PLU: narzędzie nr 1 dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 
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PLU: narzędzie nr 1 dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 

Zasady, które 
wpływają na 
planowanie miejskie
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PLU: narzędzie nr 1 dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 

Zasady, które 
wspierają sieci 
miejskie i powinny 
mieć wpływ na cele 
w umowach (tzw. 
CCTC, pozwolenie 
na 
zagospodarowanie 
przestrzenne, 
specyfikacje). 
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PLU: narzędzie nr 1 dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 

Kilka zasad w PLU 
dotyczących odpadów 
i mobilności -
zagadnienia wniesione 
na szczebel 
międzygminny
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Środki wprowadzone w budownictwie

Edukacja

Diagnostyka wydajności energii

(fr. DPE)

Regulacje

Regulacje termiczne (fr. RT)

dla nowych i istniejących budynków

Zachęcanie

Korzyści podatkowe (zwrot podatku)

Pomoc finansowa (dotacje, EWG)

Pomoc urbanistyczna (premie „COS”)
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Cécile Duflot, minister ds. równości terytoriów i mieszkalnictwa, wprowadziła przepisy dotyczące sektora 
mieszkalnictwa i budownictwa. 

Ustawa z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie cesji gruntów publicznych i mieszkalnictwa socjalnego:
wzmocnienie zobowiązań w zakresie budowy mieszkań socjalnych i udostępnienie gruntów państwowych 
do budowy mieszkań (zobowiązania 22 i 23) w ramach ustawy z dnia 18 stycznia 2013 r.

Projekt ustawy w sprawie mobilizacji regionów i promocji równości obszarów (chodzi o II część projektu 
ustawy o decentralizacji przedstawionego dnia 10 kwietnia przez Radę Ministrów)

Projekt ustawy o mieszkalnictwie i urbanistyce, jak również uruchomienie ambitnego planu renowacji 
energetycznej mieszkań (zobowiązanie 43).

Minister jest również dalej intensywnie zaangażowana w projekt „Nowy Wielki Paryż”. 

Nowe ustawy  
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Francja zobowiązała się na szczeblu 
międzynarodowym

1987
1992
Rio 

1997
Kioto

2009
Kopenhaga

2010
Cancun

2010 
Nagoja

2012 
Rio + 20 

2015 2020

społeczne

gospodarcześrodowiskowe

sprawiedliweznośne

zrównoważone

wykonalne

ZARZĄDZANIE
Agenda 21 
Program ONZ 
Szczyt ziemi w Rio 
(1992)
„globalne porozumienie" 
w sprawie nowych metod 
rozwoju w celu 
zmierzenia się z 
głównymi problemami 
środowiskowymi w 
nadchodzących latach.

Protokół z Kioto 
(1997)
Redukcja o 5% w 
porównaniu do 
poziomu z 1990 r. w 
okresie 2008 - 2012. 

Protokół z Kioto
(plan redukcji emisji gazów cieplarnianych na lata 2008-2012)

Protokół z NAGOI
(plan na rzecz różnorodności biologicznej 2010-2020)

Protokół z Nagoi
Plan na rzecz 
różnorodności 
biologicznej 2010-
2020 – sprawozdanie z 
postępów prac w 2015 
r.  
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Europejskie 
Przymierze 
Energetyczne –
pakiet 
klimatyczno-
energetyczny 
(lub 
energetyczno-
klimatyczny) lub 
plan na rzecz 
klimatu Unii 
Europejskiej jest 
planem 
działania. 

Francja zobowiązała się na szczeblu europejskim

1994 2005 20092008   

Karta z Aalborg 
Karta europejskich 
miast na rzecz 
zrównoważonego 
rozwoju, 27 maja 
1994 r.
Karty ta potwierdza znaczenie 
miasta jako istotnego szczebla 
działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju. 

Karta z Aalborg 
definiuje europejskie 
ramy dla 
„zrównoważonego 
miasta" 

Karta Lipska 
Karta na rzecz 
zrównoważonych i 
solidarnych miast w 
Europie
Tak jak w karcie z Aalborg, w 
porozumieniu z Bristolu mowa jest o 
tym, że miasta są miejscami o 
sprzyjających warunkach do realizacji 
działań na rzecz zrównoważonego 
rozwoju, lecz są one również 
miejscami, gdzie występuje 
wykluczenie społeczne, problemy 
demograficzne i problemy związane 
z ochroną środowiska.

Europejskie Przymierze Energetyczne

2007 2020

Porozumienie z Bristolu

Celem nieformalnego spotkania w 
Bristolu (6-7 grudnia 2005 r.) było 
omówienie i uzgodnienie korzyści, 
jakie odniosłyby wszystkie państwa 
członkowskie ze stworzenia 
zrównoważonych wspólnot w 
Europie. 

Ministrowie zatwierdzili 
„Porozumienie z Bristolu", 
określające osiem cech 
zrównoważonych wspólnot i 
zobowiązali się do wymiany 
przykładów dobrych praktyk. 
Pojawienie się zrównoważonych 
dzielnic jako miejsc eksperymentów 
dotyczących zrównoważonych 
miast

Ramy odniesienia 
dla zrównoważonych miast

(ang. RFSC) 



22

Francja angażuje się w tworzenie ustaw na rzecz 
zrównoważonych miast

W odniesieniu do zrównoważonych miast, funkcjonują dwie główne 
ustawy sporządzone przez ministerstwo do spraw zrównoważonego 
rozwoju: 

• Ustawa z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie programowania w zakresie 
dokumentu „Grenelle Environnement” – „Ustawa Grenelle I"

• Ustawa z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie krajowego zobowiązania na rzecz 
środowiska
„Ustawa Grenelle II"

----19



Trzy krajowe konkursy projektowe: 

• Działanie EcoCité [Ekomiasto](mobilizacja dużych aglomeracji do 
realizacji większych, ambitnych projektów )

• Konkursy projektowe Ecoquartier [Eko-dzielnica](mobilizacja 
władz średnich miast do usprawnienia funkcjonowania 
tradycyjnych miast)

• Zaproszenie do składania ofert dotyczących transportu 
zbiorowego w własnym rejonie (rozwój sieci tramwajów, często 
kursujących autobusów...)

Krajowy plan na rzecz „Odbudowy i promocji przyrody w 
mieście”

Prace na poziomie europejskim: opracowanie ram odniesienia dla 
zrównoważonego miasta europejskiego „Ramy odniesienia dla 
zrównoważonych miast (RFSC)”

Kontynuacja promocji Agendy 21. 

Dzięki ustawom Grenelle 1 i 2 powstają programy i narzędzia
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Podejście 
„Eko-
miasto”

Konkursy 
projektowe 
EcoQuartier 
[Eko-
dzielnica]

Plan
Przyroda
w mieście

Zaproszenie do 
składania ofert 
dotyczących 
transportu 
zbiorowego we 
własnym rejonie

Nagroda 
„Przyroda 

w mieście”

Program miasto 
jutra / 

inwestycje 
przyszłości

Program 
odnowy szaty 

roślinnej w 
korytarzach
komunikacji 

miejskiej

Karta  EQ / 
EC 

dźwignią 
zrównoważ

onego 
miasta 

Karty 
Action 21 / 
Agenda 21

Karta Lipska 
/ 

Ramy 
odniesienia 

dla 
zrównoważo-

nych miast

Działania na rzecz zrównoważonego miasta we Francji

Na świecie

W kraju
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Działanie EcoQuartier [Eko-dzielnica] w latach 2008 -
2012

26

2008 2009 2010 2011 2012

• Zobowiązanie 49 -
dokument Grenelle
Environnement

• Uruchomienie planu 
na rzecz 
zrównoważonego 
miasta w październiku 
2008 r.

• Art. 7 ustawy Grenelle
2

1 nabór w konkursie 
projektowym EcoQuartier
[Eko-dzielnica] 

• 160 wniosków otrzymanych 
do 30 marca 2009 r.

• 27 projektów wybranych do 
nagród Palmarès 2009, 4 
listopada 2009 r.

•Główna Nagroda - Grand 
Prix 2009: ZAC de Bonne w 
Grenoble

Utworzenie Komitetu Naukowego

2 nabór w konkursie 
projektowym EcoQuartier
[Eko-dzielnica] 

• 393 wniosków otrzymanych 
do 30 marca 2011 r.

• 24 projekty wybrane do 
nagród Palmarès 2011, 19 
listopada 2011 r.

• Główna Nagroda- Grand 
Prix 2011 x 2: Unia Roubaix-
Toutcoing-Waite i Le plateau 
de Haye w Nancy-Laxou-
Maxeville

Utworzenie Komitetu:
„W kierunku oznaczenia?”

(4 seminaria, 100 uczestników) 

Badanie pierwszych 
narzędzi dla 
oznaczenia w 15 
społecznościach 
klubu 

K
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K
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O

ZN
A

C
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Pierwsze pytania 
dotyczące 

krajowego statutu

Krajowy Klub EcoQuartier + warsztaty lokalne EcoQuartier

„Pod kierownictwem lokalnych władz powstanie co najmniej jedna 
eko-dzielnica przed rokiem 2012 (spójnie z istniejącą dzielnicą i 
uwzględniona w planowaniu dotyczącym całości) we wszystkich 
gminach, w których funkcjonują istotne programy rozwoju 
mieszkalnictwa.  Zdefiniować ramy dla eko-dzielnic. Realizacja 
piętnastu dużych projektów dotyczących innowacji energetycznych i 
architektonicznych" ZOBOWIĄZANIE 49
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Nagrody Palmarès 2009

Krajowa Nagroda Głowna (Grand Prix National)

Nagroda - projekty na obszarach wiejskich

Nagroda- małe miejscowości

Nagroda tematyczna 
Kategoria - woda
Kategoria - odpady
Kategoria - różnorodność biologiczna / przyroda w mieście
Kategoria - oszczędność energetyczna 
Kategoria - mobilność 
Kategorii  - gęstość i formy miejskie 
Kategoria - eko – budowle

Nagroda – projekty przyszłości 



28



29

Nagrody Palmarès 2011

Krajowa Nagroda Główna

Nagroda „Obszary Strategiczne" 

Kategoria – odnowa miast
Kategoria – miasta średnich rozmiarów
Kategoria – małe miasta 
Kategoria – obszary wiejskie

Nagrody tematyczne 
Kategoria – ogólne podejście ekologiczne

Kategoria - innowacja
Kategoria - przyroda w mieście 
Kategoria „jakość projektu na rzecz życia dzielnicy”

Nagroda – projekty przyszłości 
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Podwójna nagroda główna EcoQuartier 
[Eko-dzielnica], 2011 r.Nancy, Laxou, 

Maxéville

Wspólnota 

miejska 

Grand Nancy

Le plateau de Haye

Roubaix, Tourcoing, Wattrelos

Lille Métropole – wspólnota 
miejska

ZAC de L’Union
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Doświadczenia wyniesione z krajowych projektów 
„Eko-dzielnica”

Zarządzanie eko-dzielnicami 

Finansowanie eko-dzielnic
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Doświadczenia wyniesione z krajowych projektów 
„Eko-dzielnica”

Zarządzanie eko-dzielnicami 

Finansowanie eko-dzielnic
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Wybór scenariusza 
rozwoju

ZAANGAŻOWANIE 
W DZIAŁANIA

ZAKOŃCZENIE DZIAŁAŃ 
ZWIĄZANYCH Z 
PLANOWANIEM 

PRZED W TRAKCIE PO
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Konieczne wspólne zarządzanie przy pilotażu projektów
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L’île de Nantes 
Efekty doświadczeń

Faux la Montagne: eko-dzielnica stworzona przez podmioty w regionie

Le Plateau de Haye 
(Nancy-Laxou-Maxéville) Unia (Roubaix-Tourcoing-watrelos)
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Zobowiązanie 
polityczne

Wybór scenariusza 
rozwoju

ZAANGAŻOWANIE 
W DZIAŁANIA

ZAKOŃCZENIE DZIAŁAŃ 
ZWIĄZANYCH Z 
PLANOWANIEM 

PRZED W TRAKCIE PO

?
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innowacyjność w realizacji projektu? 
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KAPITALIZACJA

KAPITALIZACJA

Ocena jako 
dźwignia zrównoważonego miasta? 
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Doświadczenia wyniesione z krajowych projektów 
„Eko-dzielnica”

Zarządzanie eko-dzielnicami 

Finansowanie eko-dzielnic
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Podział stanowisk – koszty operacji planowania/koszty budowlane

€

€€
€€€

Prace w zakresie 
planowania 

przestrzennego + marża

Prace budowlane + 
marża

Właściciel:
zarządca

Właściciel:
Budowniczy -

projektodawca

Właściciel: Osoba 
prywatna/ właściciel 

budownictwa 
socjalnego / 
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Teren do posprzątania, 
do zagospodarowania

Teren 
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Koszt planowania = 150 EUR 
brutto/m2 gruntu

Koszt budowy 1300 € brutto/m2

pow. użytkowej budynku

Cena sprzedaży 2500 € /m2

netto 

Inne 
stałe

Marże Marże
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Myślenie na zasadzie „od tyłu"

• Polegać na zdolności inwestycyjnej Francuzów i reagować na ich potrzeby!

•Jaka cena wyjściowa w porównaniu do 2500 € netto/m2?
•Powyżej 3000€ netto/m2 – uważać na standard mieszkalnictwa?
•Dobry standard w mniej niż 80 m2?

• Zapewnienie równowagi kosztów budowy i efektów!

•Jaka jakość przy 1300 € brutto/m2 bez kosztów gruntowych i wynagrodzeń?

• Ile za budownictwo energooszczędne?
• Począwszy od jakiego rozmiaru projektu „nowe technologie" są opłacalne?

• Harmonizacja opłat gruntowych, mediów i gęstości zabudowy!

•Jaki koszt planowania w porównaniu do 150 € netto/m2 jest realistyczny?
• Jaka gęstość dla jakich mediów?

• Koszt podstawowych usług / dróg / odpadów?

• Koszt szkoły, piekarni, autobusu, łączy światłowodowych?

• Ile można postawić na pustej nieruchomości?

• €0 / m2

• 7 €/ m2 terenu rolniczego?

• 30€/m2 działki?

• 100€ /m2 obszaru mieszanej zabudowy...
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Deklaracja stosowania zasady zrównoważonego projektowania... ale
trudności z rozwiązaniami administracyjnymi i prawnymi: projekt-realizacja
(w celu utrzymania celów) - sprzedaż, przyszłe zarządzanie.

Cele takie jak: gęstość, równouprawnienie i różnorodność potwierdzono na 
szczeblu dzielnicowym…, ale pozostają niezbyt widoczne w zabudowie 
blokowej – podział na kategorie, statusy i funkcje.

Podkreśla się konieczność uprzedniej diagnostyki ... ale harmonogramy
niekoniecznie uwzględniają potrzebną w międzyczasie refleksję, decyzje,
konfrontację z przepisami, konsultacje - uczestnictwo, ponowną ocenę
trafności celów.

Wnioski z działań

WARUNEK KONIECZNY: Dobre negocjacje gruntowe
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Krajowe oznaczenie EcoQuartier (eko-dzielnica)
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Oznakowanie - przygotowanie się na terminy  (świat)

Krótkie łańcuchy 
prod. + dystryb.

2013

2050 r. 
Zrównoważone 

miasta  

2015

2020

 Organizacja 
międzynarodowej 
konferencji środowiskowej 

 Sprawozdanie z postępów 
prac w Nagoi
(różnorodność biologiczna)

 Europejskie ramy 
odniesienia (RFSC)

 Przygotowanie 
odpowiedzi Francji [3 x 
20 – szczebel 
europejski]

 Przygotowanie 
odpowiedzi Francji na 
protokół z Nagoi

Przygotowanie 
odpowiedzi Francji 
na Czynnik 4

Działania 
międzynarodowe

Działania krajowe 2030

2015

Odpowiedzi na problemy krajowe 
Ministerstwa:

• ewolucja ekologiczna na obszarach 
miejskich 

• równość terytoriów: różnorodność 
społeczna i funkcjonalna przy 
równoczesnym wzmocnieniu zalet 
terytoriów i lokalnego know-how; 

• cel „500 000 mieszkań” rocznie

Przygotowanie 
RT 2020

Energia 

Równość

Zmiany klimatu

Różnorodność 
biologiczna

Niskie zużycie

Wspólne życie

Zrównoważone i 
solidarne miasta

Mieszkalnictwo 

Nagoja KiotoLipsk

Europejskie Przymierze 
Energetyczno-Klimatyczne

2017

44
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Cel oznaczenia EcoQuartier [Eko-dzielnica]

35

Konkursy projektowe mają swoje ograniczenia: 

• Pojęcie eko-dzielnicy nie jest chronione. 

Jakie są gwarancje dla użytkowników?

• Końcowy wynik nie jest gwarantowany. 

Jaka jest rzeczywistość zrównoważonego miasta? 

• Ryzyko zniechęcenia społeczności lokalnych. 

Jak przejść od działań eksperymentalnych do publicznej 
polityki krajowej?

Oznaczenie umożliwia wzmocnienie działań, a nie tylko produktu 
końcowego
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Podstawowe zasady dotyczące oznaczenia EcoQuartier 
[eko-dzielnica]

37

Oznaczenie nie jest normą:
• Wprawdzie oznaczenie ma zapewnić gwarancję jakości na bazie podstawowych 

wymagań, ale opiera się na bardzo istotnej „kontekstualizacji" zobowiązań dla każdego 
projektu

• Nie zaleca jednego modelu

Oznaczenie pasuje do wszystkich kontekstów, miast wszelkich 
rozmiarów, na wszystkich etapach rozwoju

Oznaczenie bazuje na działaniach stopniowych  
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Inauguracja oznaczenia 14 grudnia 2012 r., Brétigny-sur-
Orge

o 14 grudnia 2012 r., Minister ds. równości terytoriów i mieszkalnictwa, Cécile Duflot, oficjalnie 
zainaugurowała krajowe oznaczenie „EcoQuartier"[Eko-dzielnica] w Brétigny-sur-Orge (Essonne)

o Przy tej okazji przypomniała, że „działania związane z oznaczeniem EcoQuartier przyniosły skutki"

o Minister pragnie, by oznaczenie wiązało się z „działaniami partnerskimi", realizowanymi przez regiony, 
wsparciem innowacji i służyło celom krajowym i międzynarodowym

38

„Doświadczenia wyniesione z zaawansowanych 
przedsięwzięć pokazały, że urbanistyka oparta o charakter 
projektowy, zintegrowany i zrównoważony prowadzi do 
odnowy społecznej, stylu życia przyjaznego środowisku, a 
także do chronionej i przemyślanej różnorodności 
biologicznej. ”

Cécile DUFLOT, 14/12/2012, Brétigny-sur-OrgCécile

„[Należy] zapewnić jak najszersze upowszechnienie zasad planowania i 
urbanistyki, na których opierają się one [eko-dzielnice] dzięki 
uruchomieniu oznaczenia Éco Quartier. Oznaczenie powinno zostać 
doprowadzone do końca etapu eksperymentalnego i zapewnić 
zwiększenie związanych z nim działań w regionie”.

Cécile DUFLOT, 14/12/2012, Brétigny-sur-Orge 
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OZNAKOWANIE ÉCOQUARTIER 
NA RZECZ PROMOWANIA ZRÓWNOWAŻONEJ URBANISTYKI

Krajowe oznaczenie Écoquartier dla wszystkich terytoriów

•KROK 1 / ZACHĘCANIE

Wspólnota podpisuje kartę krajową, mającą poprzez 20 zobowiązań zachęcać decydentów do
realizacji koncepcji zrównoważonego miasta.

•KROK 2 / ZAPEWNIENIE DŁUGOFALOWOŚCI

Zespół projektowy tworzy sieć, ma możliwość oceny swoich celów i kontroli działań, aby zapewnić
długofalowy charakter swoich założeń przy każdym sukcesie odniesionym przez projekt.

•KROK 3 / GWARANTOWANIE

Projekt otrzymuje krajowe oznaczenie EcoQuartier [eko-dzielnica]: państwo gwarantuje, że
reakcje na 20 zobowiązań, poziom ambicji i oczekiwane rezultaty dorównują postawionym celom.

39
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Biuro KrajoweBiuro Regionalne

Wsparcie

DORADZTWO

na życzenie

Monitorowanie 
realizacji 

Coroczne 
ekspertyzy

ETAP 1
Podpisanie 

karty

ETAP 2
Przyjęcie 
podejścia 
krajowego

POTRÓJNA 
WIEDZA

ETAP 3
Otrzymanie 
oznaczenia

POTRÓJNA 
WIEDZA

Od karty do oznaczenia EcoQuartier [eko-dzielnica]

Karta  Dokumentacja 

oznaczenia 

Fiszka ze streszczeniem 

raportująca wyniki
44
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Karta krajowa EcoQuartier [Eko-dzielnica] 
(20 zobowiązań)

Realizacja projektów 
odpowiadających 
potrzebom wszystkich w 
oparciu o środki i 
ograniczenia terytorium

1

Sformalizowanie i 
realizacja procesu 
monitorowania i 
zarządzanie na szerszą 
skalę

2

Przyjęcie podejścia 
opartego o całkowity 
koszt podczas selekcji 
inwestycji

3

Branie pod uwagę 
praktyk użytkowników i 
ograniczeń zarządców w 
odniesieniu do 
możliwości 
projektowania

4

Realizacja działań 
zmierzających do oceny i 
ciągłego doskonalenia

5

6

7

8

9

10

Praca w pierwszej 
kolejności w istniejących 
miastach i sugerowanie 
odpowiedniej gęstości, 
aby walczyć z chaotyczną 
zabudową miejską

Wprowadzenie 
warunków sprzyjających 
integracji społecznej i 
międzypokoleniowej 
oraz dobrej koegzystencji 
i solidarności

Zapewnienie zdrowego i 
bezpiecznego 
środowiska do życia

Wprowadzenie 
standardów 
architektonicznych i 
miejskich, łączących w 
sobie intensywność i 
jakość życia

Promowanie lokalnego 
dziedzictwa (przyroda i 
zabudowa), historii i 
tożsamości dzielnicy

11

12

13

14

15

Przyczynianie się do 
lokalnego rozwoju 
gospodarczego w sposób 
zrównoważony i 
solidarny

Wspieranie 
różnorodności funkcji w 
ramach terytorium 
krótkich dystansów

Optymalizacja zużycia 
zasobów oraz 
materiałów i stworzenie 
lokalnych sektorów a 
także zapewnienie 
krótkich łańcuchów 
produkcji i dystrybucji

Promowanie miękkich 
środków transportu i 
komunikacji miejskiej, 
aby zmniejszyć zależność 
od samochodów

Wspieranie przejścia na 
technologie cyfrowe 
poprzez ułatwianie 
wdrażania 
innowacyjnych sieci i 
usług

16

17

18

19

20

Zapewnienie urbanistyki 
umożliwiającej 
przewidywanie i 
dostosowanie się do 
zmian klimatu i zagrożeń

Postawienie sobie ze cel 
oszczędności 
energetycznej i 
dywersyfikacji źródeł, 
sprzyjając energii 
odnawialnej i 
odzyskiwaniu energii

Ograniczenie produkcji 
odpadów, rozwój i 
konsolidacja sektorów 
odzysku i recyklingu

Zachowanie zasobów 
wodnych oraz 
zapewnienie im 
efektywnej i oszczędnej 
gospodarki

Zachowanie i 
zwiększenie 
różnorodności 
biologicznej, gleb i 
środowiska naturalnego

42
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20 kryteriów oceny i 20 wskaźników, 
(zapewnienie bardziej profesjonalnej dokumentacji)

Jakość diagnostyki

Znaczenie programowania

1 6

Niekontrolowana zabudowa 
miejska: % eko-dzielnicy 
stanowiący rozszerzenie miasta

Gęstość brutto: liczba mieszkań 
na 1 ha

Gęstość netto: liczba 
mieszkań/ha (z wyłączeniem 
dróg i przestrzeni publicznej)

11
Udział w lokalnym rozwoju 
gospodarczym 16

Przewidywanie i adaptacja do 
zmian klimatu 

Jakość zarządzania projektem

Innowacyjność w pilotażu 
projektu 

2

Inwestycje wspólnoty (władz 
lokalnych): Część kosztów 
inwestycji przyjętych przez 
władze lokalne3

Uwzględnienie zastosowań

Przewidywanie zarządzania
4

Jakość działań zmierzających do 
oceny i ciągłego doskonalenia5

7

8

9

10

Integracja społeczna: % 
mieszkań socjalnych w eko-
dzielnicy

Możliwość uwzględnienia 
zanieczyszczenia i czynników 
uciążliwych

12

13

14

15

Promocja lokalnych zasobów i 
sektorów

Parkowanie: liczba miejsc 
przypadających na mieszkanie

Jakość przyjaznego środowisku 
ruchu

Obsługa: % obszaru dzielnicy z 
dostępem do komunikacji 
miejskiej

Łączność: %mieszkań (lub 
równoważnego 
zakwaterowania) z dostępem 
do Internetu co najmniej 30 
Mb/s

17

18

19

20

Oszczędność: średnie zużycie 
energii budynków w eko-
dzielnicy kWh/m2/ rocznie

Sektora energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych: % energii 
elektrycznej wytworzonej dzięki 
energii odnawialnej

Sektor ciepła produkowanego 
ze źródeł odnawialnych: % 
ciepła generowanego dzięki 
energii odnawialnej

Jakość lokalnego przetwarzania 
i odzysku odpadówJakość podejść opartego o 

całkowity koszt

Jakość obiektów powstałych z 
myślą o solidarności i dobrej 
koegzystencji

Jakość projektów 
architekturalnych i miejskich

Zwiększenie wartości 
istniejącego dziedzictwa

Naprawa: % powierzchni 
naprawionej nawierzchni lub 
przebudowanej w związku z 
aktualną powierzchnią

Dostęp do podstawowych 
funkcji

Zróżnicowanie funkcjonalne (x 
3): 
% powierzchni biurowej
% powierzchni dla usług i 
sklepów
% powierzchni dla pozostałej 
działalności

Qualité des circulations douces

Recyclage : % de logements à 
moins de 200 m d’un point 
d’apport volontaire

Jakość zintegrowanej 
gospodarki wodnej 

Jakość uwzględnienia 
różnorodności biologicznej

Ochrona: % powierzchni 
chronionej

Powierzchnie pokryte szatą 
roślinną : % powierzchni 
przeznaczonej dla roślinności (w 
tym dachy)

Tereny zielone: m² publicznych 
terenów zielonych/mieszk.

Przestrzenie publiczne: m² 
przestrzeni publicznych(poza 
terenami zielonymi) /mieszk.

KRYTERIA OCENY… 

niektóre zobowiązania 
zależą od KONTEKSTU 
lub JAKOŚCI praktyk 
PODMIOTÓW… 

WSKAŹNIKI LICZBOWE… 

car niektóre zobowiązania zależą 
od już uregulowanych CELÓW 
KRAJOWYCH! 

Należy inwestować z myślą o 
Obserwatorium Krajowym. 
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„Chciałabym, żeby pierwsze oznaczenia EcoQuartier [eko-dzielnica] przyznano już w 2013 
r. Dlatego też uproszczona i przyspieszona procedura, za którą odpowiada ministerstwo 
ds. równości terytoriów i mieszkalnictwa oraz jej partnerzy, będzie dostępna dla 50 
projektów zwycięzców konkursów z lat 2009 i 2011 roku. 

Równocześnie powstanie specjalna struktura odpowiedzialna za ożywienie sieci, ale 
również za promowanie francuskiego know-how w dziedzinie zrównoważonych miast na 
świecie. Ostatecznie struktura ta ma przybrać – bo dlaczego by nie - formę instytutu 
zrównoważonych miast”.

Cécile DUFLOT
Mowa w trakcie inauguracji krajowego oznaczenia EcoQuartier

Brétigny-sur-Orge, dnia 14 grudnia 2012 r.

Zapowiedź Institutu Zrównoważonych miast
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