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WSTĘP
INDRODUCTION
Słów parę o publikacji
Mamy przyjemność zaprezentować czytelnikom kolejny numer multidyscyplinarnego czasopisma „Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo”. Tradycyjnie już,
publikacja podzielona jest na trzy uzupełniające się części.

Część pierwsza, dotycząca przestrzeni, w tym numerze stanowi część najobszerniejszą, składa się bowiem aż z 11 artykułów. Znalazły się tutaj teksty traktujące o kwestiach kształtowania i percepcji przestrzeni z różnych punktów widzenia. Mamy zatem spojrzenie artystyczne, historyczne, urbanistyczne, planistyczne, krajobrazowe oraz techniczne. Nie zabrakło również głosu w sprawie energii
odnawialnej oraz efektywności energetycznej, tym razem dotyczącego europejskich terenów portowych. Artykuły prezentujące podejście techniczne, traktują
o interesujących badaniach o charakterze interdyscyplinarnym, takich jak np.
nanotechnologie, badania na modelach dot. struktur przestrzennych i budynków
wysokościowych, czy też nowoczesne materiały typu „smart” i ich zastosowanie
w elewacjach budynków.
Część druga numeru, traktująca o zagadnieniach ekonomicznych, składa się
z trzech tekstów, dotyczących w dużej mierze działalności związanej z rozwojem
przestrzennym i samorządnością terytorialną. Znalazło się tutaj również studium
przypadku jednej z pomorskich gmin, dotyczące problematyki podatkowej.
Na uwagę zasługują kwestie dotyczące potencjału innowacyjności w województwie pomorskim oraz prognozowania skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W części trzeciej numeru, dotyczącej społeczeństwa, znalazł się tym razem
tylko jeden artykuł. Niemniej jednak traktuje on o istotnym i ciekawym zagadnieniu, a mianowicie dotyczy aktywności seniorów w przestrzeni im najbliższej.
Tekst podejmuje temat zmierzenia się ze starzejącym się społeczeństwem współczesnych polskich miast, na przykładzie wybranego osiedla we Wrocławiu.
dr inż. arch. Grzegorz Pęczek
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CZĘŚĆ I
PART I
PRZESTRZEŃ
SPACE
Magdalena Durda-Dmitruk

MALARSKIE (DE)KONSTRUOWANIE ARCHITEKTURY
Słowa kluczowe: PRL, modernizm, dziedzictwo socmodernizmu, malarstwo, rocznik 70.

(DE)CONSTRUCTING THE ARCHITECTURE IN PAINTING

Keywords: PRL, modernism, socmodernism output, painting, born in the 70s generation.

Wstęp
Współczesność obfituje w liczne przykłady inspiracji czy różnorodnych związków między sztukami wizualnymi i architekturą. Szczególnie chętnie w ostatnich latach eksploatowanym polem jest dziedzictwo modernizmu i socmodernizmu. Liczne fascynacje wspomnianym dziedzictwem odnajdujemy u wielu
twórców tzw. pokolenia lat 70. XX w., dorastającego w PRL. W swoich pracach
realizowanych zarówno w tradycyjnych, jak i nowomedialnych technikach, raz
z ironią, kiedy indziej wręcz z nostalgią sięgają do spuścizny wielkiej płyty
i blokowisk odbywając sentymentalną podróż w poszukiwaniu nowych kontekstów i znaczeń dla reliktów przeszłości. Wśród artystów omawianego pokolenia znajdziemy m.in.: Monikę Sosnowską, autorkę przestrzennych architektoniczno-rzeźbiarskich instalacji; Macieja Kuraka, uprawiającego w instalacjach site-specific grę ze skalą przedmiotów; Julitę Wójcik, autorkę wykonanych
na szydełku modeli budynków (np. słynnego gdańskiego Falowca); Mikołaja
Długosza, fotografa, autora książek fotograficznych konstruowanych w oparciu
o „znaleziony“ materiał (np. Pogoda ładna, aż żal wyjeżdżać, 2006).

Szczególne miejsce pośród wspomnianych artystów pokolenia lat 70. zajmuje Maria Kiesner, malarka, absolwentka warszawskiej ASP. Jej twórczość
wystawiennicza doskonale ilustruje tytułowe malarskie (de)konstruowanie
architektury. Autorka, od kilkunastu lat, w swoich pracach podejmuje rozważania na temat architektury i współczesnego pejzażu miejskiego. W artystycz11

nej praktyce niejednokrotnie posiłkuje się starymi czarno-białymi bądź pożółkniętymi pocztówkami czy fotografiami o dużym rastrze z podręczników
albo albumów krajoznawczych. Tematem jej przeważnie wielkoformatowych
płócien stają się zapomniane relikty socmodernizmu i modernizmu: budynki
użyteczności publicznej, reprezentacyjne budowle, kameralne wille czy drobna
architektura miejsc rekreacji. W cyklach swoich prac nawiązuje do konkretnych obiektów bądź całych dzielnic. Kiedy indziej przyczynkiem do malarskich
rozważań stają się miejsca związane z ważnymi dla niej grupami, kierunkami,
nurtami czy postaciami – architektów, projektantów, artystów. Stąd też biorą
się tytuły prac, bądź całych cykli: Bauhaus, Kobro, Socmodernizm, Zurych, Dom
Chemika, Dworzec w Sienie, Dom Richtera...
1.

Inspiracje

Kiesner dzieciństwo spędziła na warszawskim Targówku, w czasach PRL-u.
Dziedzictwo modernizmu i socmodernizmu jest jej niezwykle bliskie, wspomina je z sentymentem, na płótnach oddaje w nostalgicznej aurze. Chętnie odwołuje się do spuścizny Le Corbusiera, ojca modernizmu, puryzmu czy późnomodernistycznego brutalizmu, jego idei i rozważań teoretycznych na temat roli
współczesnej architektury oraz sposobu jej definiowania jako przemyślanej,
wspaniałej gry brył w świetle 1 czy ekspresyjnej rzeźby pojętej w nowych kategoriach języka plastycznego 2. Ale też innych teorii dotyczących domu jako maszyny do mieszkania ‒ przestrzeni humanistycznej, higienicznej i przede wszystkim funkcjonalnej czy modernistycznej teorii osiedla, kształtującej nowy typ
przestrzeni totalnej 3, dla której pierwowzorem miła być marsylska Unité d'habitation. Idei wcielanych w życie (w konkretnych projektach bądź obiektach)
w sposób czysty, bądź zmutowany (np. jako różne odmiany socmodernizmu)
zarówno przez samego architekta, jak i jego naśladowców i następców jak np.:
Jerzy Sołtan, Jerzy Hryniewiecki, Zbigniew Ihnatowicz, Lech Tomaszewski czy
Zofia i Oskar Hansenowie itp.

Do spuścizny architektonicznej Le Corbusiera raczej nie sięga bezpośrednio (nie maluje np. Jednostki Marsylskiej) ale bardziej za pośrednictwem wielu
realizacji, które stały się, o ironio, wypaczeniem i karykaturą jego założeń oraz
programów. W taśmowcach, budynkach-potworach, komunistycznych blokowiskach czy nawet wielkiej płycie odnajduje piękno prostych, surowych kształtów, zgeometryzowanych form, linii. W utopijnych wizjach jedności przestrzennej (estetycznej, społecznej, ideologicznej) pomija element rozczarowania, zmutowania, dostrzegając walory plastyczne w formalnej strukturze
obiektów. Interesują ją przede wszystkim proste formy w świetle. Architektura

Le Corbusier, W stronę architektury, wyd. Centrum Architektury, Warszawa 2012,
s. 30, 59.
2 M. Leśniakowska, Oczy Le Corbusiera, [w:] Le Corbusier, W stronę architektury, op. cit.,
s. 7.
3 Ibidem, s. 20.
1
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minimalistyczna, funkcjonalna, brutalistyczna, racjonalna, konstruowana przy
użyciu ustandaryzowanych modułów, pozbawiona zdobień, wydająca się być
uniwersalną, niezindywidualizowaną. U Kiesner tego rodzaju motywy stają się
punktem wyjścia do jej malarskich rozważań na temat: formy, relacji przestrzennych, rytmów oraz przede wszystkim (pomimo stosowanej przeważnie
zgaszonej i ograniczonej gamy barw), koloru i światła, a także brył widzianych
i zmieniających się pod wpływem światła. Efekt uzyskany na obrazie mocno
odbiega od pierwowzoru.
2.

Portrety architektury

Początkowo bohaterami jej płócien były właśnie ikony polskiej architektury
modernistycznej i PRL-owskiej. Zarówno te istniejące, przeważnie mocno podniszczone (np. Dworzec Centralny czy katowicka Superjednostka, bądź Spodek), jak i te, które zostały wyburzone, wokół których toczono dyskusje i debaty (jak np. warszawski Supersam z 1962, rozebrany w 2006).
Ilustracja 1. Supersam 2, 2006, 80×120 cm, akryl na płótnie.

Źródło: archiwum M. Kiesner.
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Ilustracja 2. Supersam, 2006, 80×120 cm, akryl na płótnie.

Źródło: archiwum M. Kiesner.

Z równą fascynacją i zachwytem podchodzi również do dziedzictwa Waltera Gropiusa i Bauhausu czy na polskim gruncie – sfunkcjonalizowanego
w duchu Strzemińskiego unistycznego miasta.

W 2011 roku powstały płótna przedstawiające zespół budynków drugiej
siedziby Bauhausu w Dessau (1925−26).
Ilustracja 3. Bauhaus, 2011, 80×120 cm, akryl na płótnie.

Źródło: archiwum M. Kiesner.
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Autorka namalowała je w poczuciu ogromnego oddziaływania tradycji tej
szkoły na architekturę i dizajn XX i XXI wieku. Sama również czuje się kontynuatorką wspomnianej spuścizny. W obiektach fascynowały ją klarowne układy brył, proste podziały na piony, poziomy, jej modułowość, surowość formy
i oszczędność koloru. Kiesner opisuje obrazy następująco: Pominęłam detale,
skupiłam się na bryłach budowli z bocznym światłem na ścianach budynków.
Walorowo rozegrałam te płótna w wąskim zakresie. Niebo w obydwu obrazach
jest szare, ciężkie, pozbawione śladów pędzla. Te dwa obrazy właściwie tworzą
całość. Namalowane są na zasadzie odwrotności. Przedstawiają tył i przód budynku. Raz białe skrzydło obiektu dominuje na tle ciemniejszego nieba. Za drugim razem ciemna fasada zasłania jaśniejszy horyzont. W odróżnieniu od wyjściowej fotografii pojawia się tu kolor. Szaro-brązowa gama obrazu wpadająca
w sepię zaczerpnięta jest ze starej fotografii. W moim przekonaniu jest to raczej
hołd dla nauczycieli Bauhausu, dla których kolor był integralną częścią projektu 4.
Na inny cykl (z 2012 roku), również o charakterze hommage’owym, składają się prace odnoszące się do twórczości Katarzyny Kobro. W prostych, przestrzennych formach artystki Kiesner odnalazła zbliżoną do swojej estetykę,
podobną wrażliwość, umiejętność budowania zwięzłych, wyzbytych zbędnej
literatury wypowiedzi, logikę konstrukcji. Owocem fascynacji życiem i twórczością Kobro stały się nie tylko odwzorowane na płótnach, przeskalowane jej
formy przestrzenne, ale także niezrealizowane projekty funkcjonalistycznego
przedszkola czy prace zatytułowane Dom Kobro – odnoszące się do miejsca
zamieszkania artystki (wraz z Władysławem Strzemińskim i córką Niką), modernistycznej dzielnicy z niczym niewyróżniającymi się blokowiskami, przy
ul. Srebrzyńskiej w Łodzi. Autorka ukazuje je z różnych perspektyw, w mocnych skrótach, w monochromatycznej beżowo-brązowej tonacji, w szkicowych
zapisach, w których zgeometryzowane formy zderzane są z pospiesznie malowanym, pochmurnym niebem.

4

Autoreferat rozprawy habilitacyjnej dr M. Kiesner, Warszawa 2017.
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Ilustracja 4. Dom Kobro, 2012, akryl na płótnie.

Źródło: archiwum M. Kiesner

Ilustracja 5. Kobro, 2012, akryl na płótnie.

Źródło: archiwum M. Kiesner.
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W pracach z lat 2014−15 5 Kiesner eksploatuje zagadnienia związane
z włoską architekturą modernistyczną lat 30. XX wieku, do niedawna deprecjonowaną ze względu na jej identyfikowanie z faszystowskim reżimem Mussoliniego. Obecnie przywracaną do łask i coraz chętniej popularyzowaną. Tym
razem sięga po włoski racjonalizm. W fabrykach, dworcach oraz innych budynkach użyteczności publicznej, w uproszczeniu oraz funkcjonalizmie form
odnajduje palladiańską lekkość i klasyczne dostojeństwo. Za inspiracje posłużyły autorce stare ilustracje i pocztówki, na których widnieją obiekty zrealizowane w międzywojniu przez wybitnych architektów m.in. Angiolo Mazzoniego
(autora wielu budynków użyteczności publicznej, jak np. stacje kolejowe we
Włoszech) czy twórców zrzeszonych w Gruppo 7 i MIAR, wyznawców zasady
funkcjonalizmu. Najważniejszym motywem stają się minimalistyczne zabudowania dworca w Sienie (1934, arch. A. Mazzoni), dopełnione widokami innych
opustoszałych nadmorskich budowli.
Ilustracja 6. Siena, 2015‒16, akryl na płótnie, 100×140 cm.

Źródło: archiwum M. Kiesner.

Płótna prezentowane były w 2015 roku w ramach wystaw w Warszawie (Bryła racjonalna) oraz we Włoszech, w Brescii (Camera Pictura).

5
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Ilustracja 7. Dworzec w Sienie, 2015−16, akryl na płótnie, 100×140 cm.

Źródło: archiwum M. Kiesner.

Podobnie do poprzednich cykli, autorkę intryguje układ prostych brył –
pionów, poziomów, skosów. Wybiera budynki sfotografowane w mocnym
skrócie perspektywicznym. Ukazuje je z kilku stron – frontalnie, z tyłu, z boku,
próbując zrozumieć strukturę budowli. Robi malarską rekonstrukcję zgłębiając
ich tektonikę, skalę, proporcje. Załamujące się pod różnymi kątami dwuspadowe, pulpitowe bądź półokrągłe dachy, dziwne wieże zegarowe, horyzontalne
formy zderza z niepokojącym, burzowym niebem. W odniesieniu do specyficznej (ze względu na włoski klimat) zabudowy odsłaniającej konstrukcję (betonowe, ażurowe klatki, siatki, tralki), z portykami, podcieniami, wprowadza
nowy, bardziej skomplikowany podział nieba. W prostych bryłach i strukturach noszących znamiona nie tylko tendencji modernistycznej, ale również
tradycji klasycznej, Kiesner odnajduje logiczne połączenie funkcji, konstrukcji
i formy. W swoich obrazach, badając relację bryły do nieba czy do horyzontu,
poszukuje podobnych sytuacji. Interesuje ją groza i patos, oddawane m.in. poprzez mocne skróty perspektywiczne i monochromatyczną kolorystykę. Próbując przeanalizować naturę oraz strukturę budynków posługuje się podstawowymi środkami, traktując je jak narzędzia badawcze – oszczędnym rysunkiem i ograniczoną zaledwie do dwóch kolorów (brązów i błękitów oddających
klimat starych pocztówek) paletą. Autorka poza trafnym doborem obiektów
jako inspiracji, narrację sprowadza do minimum.
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3.

Przeciętne domy

W ostatnich latach na płótnach Kiesner zaczynają gościć obiekty mało znane,
niczym się niewyróżniające czy wręcz anonimowe, o nieznanych artystce funkcji i przeznaczeniu. Coraz rzadziej zdarza się, że patrzy na nie jak na architekturę powołaną do życia w konkretnym celu. Częściej delektuje się ich „fizycznością“, konstrukcją, strukturą.

W cyklu z 2014 roku zatytułowanym Dom Richtera za inspiracje autorce
posłużyła seria zdjęć – widoków domu Gerharda Richtera zamieszczonych
w jego Atlasie z 1972 r.
Ilustracja 8. Dom Richtera – panneau, 2014.

Źródło: archiwum M. Kiesner.
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Ilustracja 9. Dom Richtera, 2014, akryl na płótnie, 100×100 cm.

Źródło: archiwum M. Kiesner.

Powstało kilkanaście obrazów niewielkiego formatu, które autorka zestawia w charakterystyczny dla katalogowo-archiwistycznego stylu sposób,
w kolażowo-mozaikowej formie (jak obrazki w gazetce ściennej), generując ich
nowe konteksty. Bohaterem płócien jest prosty, bezpretensjonalny, niczym nie
obarczony motyw – przeciętnego domu zarejestrowany w pozornie banalnych
kadrach i ujęciach. Podobnie do Richtera i wielu współczesnych twórców Kiesner posiłkuje się cudzymi obrazami z popularnych gazet, starych albumów,
podręczników, archiwów ze starymi pocztówkami tworząc swoiste malarskie
portrety architektury. Tym razem to Atlas Richtera (będący ironicznym komentarzem na temat statusu malarstwa w dobie fotografii), w którym z bogatego arsenału (jak pamiętamy znalazły się tam zbiory m.in.: fotografii przeciętnych amatorów, pamiątki z podróży, widoki natury, morza, gór, obłoków; szkice i wizualizacje wystaw, ale też fotografie więźniów z obozów koncentracyjnych, czy prostytutek ‒ wszystkie elementy składowe, w których odbijał się
świat) wybiera rozbudowany repertuar zdjęć jego zwykłego domu. Na obfitujące w zmieniające się warunki pogodowo-oświetleniowe tło nakłada makietowo-szkieletową architekturę zdejmowaną z różnych perspektyw. Żadnego
z odmalowanych kadrów nie czyni uprzywilejowanym. Obrazy utrzymuje
w tradycyjnej już dla swojego malarstwa – błękitno-szaro-brązowej monochromatycznej, wysublimowanej tonacji. Cykl to znowu swoisty Hommage
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à Richter. Zdradza także credo artystki, gdzie za Richterem, w banalności pretekstu malarskiego odnajduje ona ogromną przyjemność samego malowania.

Wiecie Państwo co było świetne? – Zauważyć, że z tak banalnej, absurdalnej
rzeczy jak zwykłe odmalowanie pocztówki może powstać obraz. I potem wolność
malowania tego, co sprawia przyjemność. Jelenie, samoloty, królowie, sekretarki.
Nie musieć już niczego odkrywać, zapomnieć wszystko, co kryje się pod słowami
malarstwo, barwa, kompozycja, przestrzenność i wszystko co się wiedziało i myślało. (...) 6
4.

Przestrzeń i zieleń

Maria Kiesner czasami przeplata prace dedykowane architekturze seriami,
w których dominuje przestrzeń, zieleń, przyroda. Choć i w nich pochyla się nad
minioną epoką socmodernizmu podejmując zagadnienia drobnych obiektów.
W ostatnich cyklach pretekstem do malarskich rozważań stają się miejsca rekreacji z poprzednich epok – baseny z minimalistyczną zabudową, parki, kanałki wodne z blokowiskami w tle. Wiele z motywów zostało zaczerpniętych
z kadrów zamieszczonych w albumie Mikołaja Długosza Latem w mieście będącym wyborem zdjęć, które w czasach PRL miały służyć do produkcji pocztówek. Przywołuje niegdyś znane, dziś nieistniejące lub podniszczone, zapomniane PRL-owskie obiekty w otoczeniu zieleni (np. warszawskie baseny,
zjeżdżalnie, skocznie „Skry“, Legii), bądź te modernistyczne (np. z dzielnicy Eur
w Rzymie czy Mediolanu).
Ilustracja 10. Basen, 2015‒16, akryl na płótnie, 150×100 cm.

Źródło: archiwum M. Kiesner.

6

G. Richter, Atlas, wyd. CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 2005.
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Ilustracja 11. Skocznia, 2016, akryl na płótnie, 100×100 cm.

Źródło: archiwum M. Kiesner.

Ilustracja 12. Pocztówka, 2016, akryl na płótnie, 180×150 cm.

Źródło: archiwum M. Kiesner.
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Ilustracja 13. Pocztówka II, 2016, akryl na płótnie, 150×110 cm.

Źródło: archiwum M. Kiesner.

Ostatnio jedną z ważniejszych jej inspiracji stał się katalog Izabelli Hallauf
Spaces and Recreation, ze współczesnymi zdjęcia z kilku podupadłych ośrodków rekreacji w Europie Środkowej zestawianymi z ich pełnym życia wyglądem z przeszłości – z pocztówek, map, wycinków z gazet. Podobnie do Hallauf,
pozbawionym ludzi obrazom Kiesner towarzyszy sentymentalny nastrój, poczucie tęsknoty za tym, co bezpowrotnie odeszło.
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Ilustracja 14. Bez tytułu, 2015, akryl na płótnie, 180×150 cm.

Źródło: archiwum M. Kiesner.

Ilustracja 15. Pawilon, 2016, akryl na płótnie, 140×100 cm.

Źródło: archiwum M. Kiesner.

Nastrój prac, kompozycja, gra brył, światła, składają się na niepowtarzalny, osobisty komentarz do rzeczy obejrzanych już przez jej poprzedników
z różnych perspektyw. Przedstawia je realistycznie, ascetycznie i bez sztafażu,
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przy użyciu oszczędnego rysunku i palety ograniczonej zaledwie do kilku kolorów: brązów, szarości, ugrów, błękitów. Osadza w pełnym niepokoju i nostalgii
klimacie.
Ilustracja 16. Skocznia, 2016, akryl na płótnie, 180×130 cm.

Źródło: archiwum M. Kiesner.

Obecnie Kiesner wciąż maluje ze starych pocztówek, zdjęć z książek, posiłkuje się również wspomnieniami z podróży artystycznych (m.in. Włochy,
Niemcy). Czasem sięga także po własne, jak twierdzi, niedoskonałe fotografie.
Traktuje je podobnie do wielu twórców (jak np. wspomniany Richter) jako
swoiste foto-notatki, przesycając je osobistym widzeniem i emocją.

Pejzaż i przestrzeń wokół obiektów powoli stają się dominującymi elementami wysmakowanych, utrzymanych w ograniczonych gamach błękitów,
zieleni, szarości, brązów czy ugrów kompozycji artystki z ostatnich lat (201517). Właściwie lokalizacja danego obiektu powoli staje się nieistotna, drugoplanowa, motywem głównym jest woda. W jednych pracach dominującym
elementem jest błękit wody i nieba, w innych geometria małej „pływającej“
architektury, infrastruktury basenów, stopni do skoków do wody czy łódek.
W kilku płótnach rozpoznajemy też widoki Warszawy, które stały się przyczynkiem do snucia opowieści o tkance miasta, gęstwinie dachów, gzymsów,
o rytmie, linii, kompozycji czy miejscach dla autorki bardziej sentymentalnych
jak np. Muranów.
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Ilustracja 17. Muranów I, 2014, akryl na płótnie, 100×160 cm.

Źródło: archiwum M. Kiesner.
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Ilustracja 18. Muranów II, 2014, akryl na płótnie, 160×100 cm.

Źródło: archiwum M. Kiesner.

Obrazy z ostatnich lat malowane są w niezwykle swobodny sposób, w dużej części „z gestu“. Sprawiają wrażenie lekkich, szkicowych, jakby umyślnie
niedokończonych. W nowych płótnach zatytułowanych Północ (2016) pojawia
się coraz więcej koloru.
Ilustracja 19. Północ I, 2016, akryl na płótnie, 160×130 cm.

Źródło: archiwum M. Kiesner.
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Ilustracja 20. Północ II, 2016, akryl na płótnie, 130×160 cm.

Źródło: archiwum M. Kiesner

Niebo utrzymane w ciemnogranatowych odcieniach dopełnia kompozycję
z surrealistyczną budowlą, nierealnie wyabstrahowaną z górzystego tła.
Chłodne, niepokojące, dostojne, zapowiadają nowy etap w twórczości autorki.
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Wnioski
Obrazy Kiesner stanowią ślad jej poetyckiej wędrówki po tradycji modernizmu
i socmodernizmu. Podobnie do założeń Le Corbusiera dotyczących architektury 7 − działają na zmysły i przede wszystkim na emocje. Niejednokrotnie wzruszają. Z pewnością powstały również po to, by nad nimi rozmyślać 8. Jej twórczość nie jest mechanicznym zapożyczaniem kadrów z minionych epok, ale
posługując się słowami Gottfrieda Boehma − „czynieniem widzialnym” przez
obraz 9 oswajanej przez autorkę bogatej architektonicznej spuścizny.
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Streszczenie

Tytułowe malarskie (de)konstruowanie architektury omawiam na podstawie
twórczości malarskiej Marii Kiesner (ur. 1976 r.), reprezentantki pokolenia
urodzonych w latach 70. XX w. polskich twórców odnoszących się w swoich
rozważaniach do architektonicznego dziedzictwa modernizmu i socmodernizmu. W wielu płótnach Kiesner podejmuje temat pejzażu miejskiego poszukując dla niego nowej, malarskiej formy. Rytmy miasta dają jej możliwość utrwalania różnorodnych wariantów relacji architektury i przestrzeni. Tematem jej
przeważnie wielkoformatowych płócien stają się zapomniane relikty minionej
epoki: fabryki, dworce, szkoły, domy kultury czy drobna architektura miejsc
rekreacji np. parków, basenów, kurortów. Szczególne miejsce pośród nich zajmują Peerelowskie budowle i założenia urbanistyczne, których przywoływanie
wiąże się z sentymentalnym powrotem do czasów dzieciństwa. Punktem wyj-

Le Corbusier, W stronę architektury, op. cit., s. 31.
Ibidem, s. 158.
9 M. Bryl, Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia historii sztuki od 1970 roku,
wyd. UAM, Poznań 2008, s. 469.
7
8
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ścia do rozważań staje się przeważnie materiał fotograficzny, często zrastrowany, pożółknięty, niedoskonały, który artystka poddaje krytycznemu oglądowi. Anektując wizerunki budowli odziera je z pierwotnego sensu. Utrwala
własną wizję, odchodząc daleko od pierwowzoru. Gra z architekturą odbywa
się na zasadzie dokonywanej przez nią najpierw ‘dekonstrukcji’ bryły w celu
jej poznania i zrozumienia, a następnie ponownej konstrukcji, na płótnie wg
własnych założeń, osobistej interpretacji. Zasady gry ustala autorka, pozostawiając ślady swojej obecności w pozornie pozbawionych człowieka obrazach.
Summary

The title (De)constructing the architecture in painting are presented on the
basis of works by Maria Kiesner (b. 1976). She is a representative of the generation of Polish artists born in the 70s of the 20th century, whose oeuvres refer
to the architectural legacy of modernism and socialist modernism. In many of
her paintings Kiesner takes up the subject of cityscape and looks for a new,
artistic form for it. The rhythms of the city offer her a chance to record diverse
variants presenting the relations between architecture and space. The motifs
of her usually large-scale canvases are forgotten relics of the past epoch: factories, railway stations, schools, culture centres or small architecture of recreation venues, such as parks, swimming pools or holiday resorts. A special place
among these buildings have PRL’s edifices and urban planning schemes whose
depiction is related to the sentimental return to childhood. The starting point
for all reflections are usually photographs, often rasterised, yellowed and imperfect. The artist looks at them with a critical eye and by annexing the portrayed buildings she deprives them of their initial meaning. She fixes her own
vision, moving far away from the original. The playing with architecture comes
into being by firstly “deconstructing” the solid in order to get to know it and
understand it and then by constructing it anew, on canvas, in accordance with
the artist’s own assumptions and personal interpretation. The rules of the
game are established by the author, leaving the traces of her presence in the
woks seemingly devoid of human beings.
Informacje o autorce
dr Magdalena Durda-Dmitruk
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,
Instytut Edukacji Artystycznej,
mdurda@aps.edu.pl

30

Katarzyna Russek

REWITALIZACJA MAŁYCH I ŚREDNICH MIAST
Słowa kluczowe: ustawa, obszar zdegradowany, obszar rewitalizacji, kompleksowość.

REVITALIZATION OF SMALL AND MEDIUM CITIES

Keywords: law, degraded area, revitalization area, comprehensiveness.

Wstęp
Małe i średnie miasta Polski borykają się dziś z wieloma problemami zarówno
społecznymi, gospodarczymi jak i przestrzennymi. Mają one większe trudności
z wdrażaniem nowych technologii oraz z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, a także bardziej niż duże ośrodki cierpią z powodu braków kadrowych.
Kompleksowa rewitalizacja może służyć jako narzędzie ratujące i stanowić
szanse na zdynamizowanie rozwoju całych miast. Jest to jednak proces trudny,
związany z dobrą organizacją i koordynacją działań wielu interesariuszy, a także wymagający od nich cierpliwości. Tymczasem w świadomości wielu interesariuszy procesu rewitalizacja łączy się przede wszystkim z aspektami czysto
inwestycyjnymi, czyli z natychmiastowym efektem, który łatwo można zaobserwować. Dlatego ważnym wydaje się na wstępie przestudiowanie różnych
definicji rewitalizacji, także tej zapisanej w ustawie, i wyłonienie najważniejszych kryteriów tego procesu.

Niniejszy tekst ma na celu przeanalizowanie teoretycznych zagadnień
związanych z rewitalizacją małych i średnich miast Polski, przestudiowanie ich
sieci i genezy. Przedstawienie cech, problemów, uwarunkowań odróżniających
je od dużych ośrodków. Celem artykułu jest również zwięzłe przedstawienie
ustawy o rewitalizacji, która wprowadza nowe usystematyzowane podejście do
rewitalizacji w Polsce, stawiając przed samorządami konkretne zadania i dając
im praktyczne narzędzia do jej kompleksowego przeprowadzenia. Jednak
z uwagi na to, że ustawa funkcjonuje dopiero od dwóch lat, brak jest jeszcze
szczegółowych sprawozdań z efektów jej stosowania.
1.

Pojęcie rewitalizacji – przegląd proponowanych definicji

Słowo „rewitalizacja” pochodzi z języka łacińskiego „re-”− znów, na nowo i „vita”− życie, co dosłownie oznacza przywrócenie do życia, ożywienie. Rewitalizacja jako pojęcie odnosi się do działań skierowanych na już istniejące przestrzenie zurbanizowane, a więc nie dotyczy nowej zabudowy realizowanej na terenach niezurbanizowanych.
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Pojęcie to jest jednak często nadużywane i mylone z innymi, szczególnie
w kontekście działań przestrzennych odnoszących się wyłącznie do działań
budowlanych, remontowych lub modernizacyjnych. Najczęstszym błędem jest
mylenie rewitalizacji z rewaloryzacją zespołów zabytkowych, mylnie uważa się,
że jest to, to samo co renowacja zabytków i dotyczy tylko działań remontowo –
konserwatorskich.

Termin „rewitalizacja” pojawia się w wielu dyscyplinach zajmujących się
przekształcaniem miejskich struktur: urbanistyce, socjologii, ekonomii, geografii oraz naukach zajmujących się gospodarką przestrzenną. W publikacjach
z poszczególnych dziedzin można zaobserwować różnice w akcentowaniu,
w zależności od tego jak autorzy postrzegają ważność poszczególnych aspektów rewitalizacji.
Krzysztof Skalski w swej definicji określa proces rewitalizacji jako kompleksowy program działań technicznych, a także rewaloryzacji obiektów dziedzictwa kulturowego, na wyznaczonym obszarze w powiązaniu z rozwojem
gospodarczym, a także działaniami na rzecz rozwiązywania problemów społecznych: Właściwa definicja określa rewitalizację jako kompleksowy program
remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze, najczęściej dawnej dzielnicy miasta, w powiązaniu z rozwojem gospodarczym i społecznym. Rewitalizacja to połączenie działań
technicznych – jak np. remonty – z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania problemów społecznych, występujących na tych
obszarach: bezrobocie, przestępczość, brak równowagi demograficznej 1.

Skonstruowana przez dr Andreasa Billerta 2 definicja wydaje się być jeszcze bardziej trafna: Rewitalizacja to kompleksowy proces odnowy obszaru zurbanizowanego, którego przestrzeń, funkcje i substancja uległy procesowi strukturalnej degradacji, wywołującej stan kryzysowy, uniemożliwiający lub znacznie
utrudniający prawidłowy rozwój ekonomiczny i społeczny tego obszaru, jak
i zrównoważony rozwój całego miasta 3.

Należy zwrócić uwagę, że według tej definicji proces rewitalizacji skierowany jest na obszar zurbanizowany czyli na obszar należący do miasta. Kluczowym jest również stwierdzenie, że rewitalizacja jest reakcją na stan kryzysowy, a więc nie prowadzi się jej na terenach, których nie można zdefiniować
jako zdegradowane. Degradacja ta dotyczy zarówno przestrzeni jak i funkcji
oraz substancji. A rewitalizacja ma rozwiązywać problemy danego obszaru
związane ze wszystkimi tymi sferami. Dalej Billert stwierdza: Rewitalizacja jest

K. Skalski, Rewitalizacja obszarów starej zabudowy w miastach, mps, s. 1.
Z wykształcenia historyk sztuki i architektury, od ponad 20 lat pracuje przy programach rewitalizacji miast. Prowadził projekty odnowy Lubeki oraz miast
w Brandenburgii.
3 Andreas Billert, Centrum staromiejskie w Żarach; problemy, metody i strategie rewitalizacji, Słubice 2004, s. 6.
1
2
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więc odpowiedzią na stan kryzysowy obszaru miejskiego i obejmuje zespół kompleksowych działań, koordynowanych i zarządzanych przez sektor publiczny
(gminę), opartych na aktywnej współpracy organów i instytucji politycznoadministracyjnych oraz podmiotów społecznych 4.
Z kolei Jerzy Parysek w swoich publikacjach dotyczących procesu rewitalizacji miejskiej, podkreśla jego rolę dla przemian w fizjonomii miasta, określając
go jako regenerację lub odnowę zdegradowanych elementów struktury miejskiej, której celem jest nadanie nowych funkcji lub przywrócenie utraconych:
W rewitalizacji w gruncie rzeczy chodzi bowiem o ponowne ożywienie zdegradowanych części miasta, z czym wiąże się zarówno renowacja czy odnowa substancji materialnej, jak i regeneracja, czyli odtworzenie i odświeżenie uszkodzonych
elementów struktury miejskiej. Wydaje się, że termin rewitalizacja posiada swoje
uzasadnienie w Nowej Karcie Ateńskiej z 1998 roku, w której akcentowana jest
potrzeba odnawiania zabudowy miejskiej w nawiązaniu do struktury miasta
i jego formy urbanistycznej 5.
Warto przytoczyć także definicję Wojciecha Kosowskiego, który nacisk
kładzie na aspekty społeczno-gospodarcze. Podkreśla, że o tym czy dany obszar
powinien być objęty rewitalizacją nie decyduje zabytkowość obszaru, a właśnie
kumulacja problemów w sferze społecznej i gospodarczej w tym również przestrzennej: Rewitalizacja oznacza ponowne ożywienie procesów społecznogospodarczych na obszarze, w którym procesy te zamarły. Obszary wymagające
rewitalizacji to nie obszary wybrane pod kątem wartości zabytkowej, ale obszary
o szczególnej kumulacji problemów społeczno-gospodarczych (w tym także najczęściej – remontowo-architektonicznych) 6.
I dalej zaznacza rolę zaangażowania wszystkich interesariusz w procesie:
Rewitalizacja musi angażować zawsze wszystkich aktorów lokalnej sceny: władze
samorządową i różne służby polityczne, a z drugiej strony – biznes i organizacje
obywatelskie, a wreszcie – samych mieszkańców 7.
Z przykładów zagranicznych trafna jest definicja rewitalizacji z Wielkiej
Brytanii, która podkreśla charakterystyczny stan wyjściowy obszaru, który
kwalifikuje się do rewitalizacji, chodzi tu mianowicie o utratę zdolności samoregeneracji: Proces odwrócenia ekonomicznego, społecznego i fizycznego rozkładu miast, w sytuacji, gdy rozkład ten osiągnął stadium, w którym same siły rynkowe już nie wystarczają8.
Ibidem s. 6.
J. J. Parysek, Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia
strukturalne, Poznań 2005.
6 Wojciech Kosowski, Metodologiczne problemy rewitalizacji obszarów miejskich
w kontekście poddziałania 3.3.1. ZPORR, Bielsko-Biała 2004, s. 2.
7 Ibidem, s. 3.
8 European Sustainable Cities Report, Expert Group on the Urban Environment, European Commission, Directorate General XI, Brussels, March 1996.
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W polskim ustawodawstwie definicja rewitalizacji pojawia się w uchwalonej w październiku 2015 roku ustawie o rewitalizacji. Podaje ona kto jest odpowiedzialny za prowadzenie procesu rewitalizacji i wskazuje dokument, który
jest podstawą jego prowadzenia: Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania
ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji 9.
Cytowane definicje podkreślają kryteria odróżniające rewitalizację od innych form kompleksowej interwencji w przestrzeń miejską:
−
−

−

Rewitalizacja jest reakcją na stan kryzysowy obejmujący dany obszar, który przejawia się na wielu płaszczyznach;

Rewitalizacja jest kompleksowym, spójnym, wielowątkowym planem, wzajemnie powiązanych ze sobą i wzmacniających się nawzajem działań, które
zmierzają do wywołania jakościowej zmiany na obszarze wyznaczonym –
również zmiany negatywnego wizerunku.

−

Rewitalizacja to działanie, którego cele usytuowane są w sferze społecznogospodarczej oraz ekonomiczno-przestrzennej, a działania architektoniczno-urbanistyczne i infrastrukturalne są jednym z narzędzi do osiągnięcia
tych celów;

2.

Współczesne uwarunkowania w kontekście ustawy o rewitalizacji 10

Rewitalizacja musi być realizowana na zasadzie współpracy różnych partnerów zarówno sektora publicznego, jak i partnerów prywatnych: komercyjnych i niekomercyjnych (lokalnych przedsiębiorców, miejscowych
uczelni, policji itp.).

Długo wyczekiwana ustawa, która wprowadza proces rewitalizacji w polskie
ramy prawne, ma ułatwić kompleksowość podjętych działań interwencji publicznych, zintegrowanych jednym większym działaniem – rewitalizacją. Ustawa wprowadza zmiany w całym szeregu innych ustaw, a przede wszystkim
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dokument składa
się z 7 rozdziałów, które opisują m.in. partycypacje społeczną.
2.1

Przepisy ogólne

Ustawa wprowadza definicję procesu rewitalizacji oraz przedstawia jak powinien ten proces wyglądać. Wskazuje, że jest ona prowadzona przez interesariuszy, których definiuje szeroko, tak aby proces był jak najbardziej otwarty i angażował jak największą liczbę osób, Wśród interesariuszy wymienia m.in.
9

Art. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777).
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777).
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mieszkańców obszaru, właścicieli nieruchomości, wszelkie podmioty gospodarcze, jednostki samorządu terytorialnego, organy władzy publicznej.

Przedkłada również szereg narzędzi, z których będą mogły korzystać samorządy gminne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rewitalizacji tak, aby
przeobrażenia były skuteczne. W śród nich są m.in.:
−

−

Specjalne Strefy Rewitalizacji (SSR) – „Strefa” utworzona na obszarach rewitalizowanych, na wniosek wójta/burmistrza/prezydenta miasta; wprowadzana na 10 lat bez możliwości przedłużenia, a uchwała w sprawie jej ustanowienia jest aktem prawa miejscowego. Ma uprościć procedury administracyjne związane z gminnym programem rewitalizacji oraz umożliwić korzystanie ze szczególnych rozwiązań takich jak: przyznawanie dotacji na
remont budynków,

Miejscowy Plan Rewitalizacji (będący szczególną forma miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego) może być uchwalony dla obszaru rewitalizacji, jeżeli uchwalono GPR, cechuje go np. możliwość przypisania do nieruchomości szczegółowych warunków realizacji inwestycji, możliwość zawarcia w nim koncepcji urbanistycznych.
2.2

Partycypacja społeczna

W ustawie silny nacisk położony jest na aktywny udział mieszkańców i podmiotów zewnętrznych, w całym procesie rewitalizacji. Cały drugi rozdział ustawy
poświęcony jest partycypacji społecznej. Narzuca on na gminy obowiązek przeprowadzania konsultacji z interesariuszami w zakresie wszelkich projektów GPR
czy MPR, określono również szczegółowo sposób ich prowadzenia oraz kto za
nie odpowiada. Przeprowadzane przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta
konsultacje mają mieć trzy formy, z których obowiązkową jest zbieranie uwag w
postaci papierowej lub elektronicznej. Pozostałe dwie można wybrać spośród:
spotkań, debat, warsztatów, spacerów studyjnych, ankiet, wywiadów, poprzez
wykorzystanie grup przedstawicielskich lub zbieranie uwag ustnych 11.

Konsultacje mają na celu przede wszystkim pozyskanie opinii, uwag, propozycji od osób i instytucji zainteresowanych. Muszą być przeprowadzane zarówno
na etapie przygotowania rewitalizacji, jak i jej przeprowadzania oraz oceny,
a gmina ma obowiązek publikować informacje podsumowujące ich przebieg,
wniesione uwagi wraz z odniesieniami do nich. Ponadto projektowana dokumenty muszą być opublikowane na stronie BIP oraz udostępnione dla zainteresowanych osób w urzędzie.

Elementem istotnym partycypacji jest Komitet Rewitalizacji, pełniący funkcję opiniodawczo-doradczą, powoływany prze władze gminy. Ma on stanowić
forum współpracy i dialogu, pomiędzy interesariuszami a organami gminy,
w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzania i oceny rewitalizacji.
11

Art. 6. pkt. 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777).
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Skład Komitetu wyłaniany powinien być przez interesariuszy, na podstawie
uchwały, również poprzedzonej konsultacjami (uchwała ta nie stanowi aktu
prawa miejscowego). Uchwałę o zasadach wyłaniania składu Komitetu można
przyjąć przed przyjęciem GPR, ale wraz z wejściem GPR w życie musi ona zostać
dostosowana do zaleceń programu. Może ona też zostać przyjęta po przyjęciu
GPR, ale w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia jego uchwalenia. Władze
gminy powołują Komitet Rewitalizacji w drodze rozporządzania, niezwłocznie po
wejściu w życie uchwały.
2.3

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

Jeżeli gmina zdecyduje się na przystąpienie do rewitalizacji, wyznacza obszar
zdegradowany i obszar rewitalizacji – oba powstają na mocy uchwały, która jest
aktem prawa miejscowego. Ich wyznaczenie podparte musi być odpowiednimi
analizami i diagnozami, które stanowią załącznik do wniosku o ich utworzenie.
Wyjątek stanowią obszary, które określono w SUiKZG cechami obszarów zdegradowanych.
2.4

Obszar zdegradowany

Obszar gminy, który znajduje się w stanie kryzysowym, spowodowanym koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (ubóstwo, niski poziom edukacji, bezrobocie, przestępczość) oraz przynajmniej jednego z innych negatywnych zjawisk,
takich jak:
− gospodarcze – np. niski poziom przedsiębiorczości,
− środowiskowe – np. obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia,
zdrowia ludzi lub stanu środowiska,
− przestrzenno-funkcjonalne – np. brak dostępu do usług lub ich niska jakość,
niedobór przestrzeni publicznych, również ich niska jakość, niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną czy społeczną,
− techniczne – np. degradacja techniczna obiektów budowlanych.
Morze być podzielony w zależności od koncentracji występujących zjawisk negatywnych, obszary te nie muszą ze sobą graniczyć.
2.5

Obszar rewitalizacji

Stanowi część obszaru zdegradowanego (bądź całość). Jest to teren „na którym
z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić
rewitalizację” 12. Podobnie jak obszar zdegradowany może być podzielony na
obszary, ale ma następujące ograniczenia przestrzenne – nie może obejmować:
− powierzchni większej niż 20% gminy;
− liczby mieszkańców większej niż 30% mieszkańców gminy.

Sporządza się dla niego gminny program rewitalizacji (GPR). Ustawa przewiduje wyjątek przy określaniu obszarów rewitalizacji, który pomija w jego
określeniu czynnik społeczny. Można do nich dołączyć tereny niezamieszkałe,

12

Art. 10. pkt. 1. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777).
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takie jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe, powydobywcze, pokolejowe
i powojskowe), na których stwierdzono negatywne zjawiska, ale tylko wtedy gdy
możliwe do przeprowadzenia na tych terenach działania przyczynią się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.

Ustawa umożliwia wprowadzenie ułatwień dla gminy odnoszące się do obszarów rewitalizacji, już na etapie uchwały wyznaczającej obszary zdegradowane
i rewitalizacji. Rada gminy ma prawo ustanowić:
− prawo pierwokupu na rzecz gminy wszystkich nieruchomości położonych
na obszarze rewitalizacji;
− zakaz lub ograniczenie wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla
zmian sposobu zagospodarowania terenu (w tym sposobu użytkowania
obiektu budowlanego lub jego części)– jeżeli potencjalne nowe zagospodarowanie pogłębi negatywne zjawiska społeczne.

Aby wymienione przywileje i zakazy były utrzymane, konieczne jest wyznaczenie w ciągu dwóch lat Specjalnej Strefy rewitalizacji na tym terenie. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji umożliwia przejście do konkretnych działań rewitalizacyjnych zapisanych w gminnym programie rewitalizacji, po którego uchwaleniu gminna może skutecznie prowadzić interwencję publiczną na danym obszarze.
3.

Teoretyczne zagadnienia rewitalizacji małych i średnich miast Polski
3.1

Charakterystyka sieci osadniczej w Polsce

Początki średnich i małych miast w całej Polsce sięgają czasów średniowiecznych. Lokowane najczęściej były w XIII i XIV wieku. Stanowią one strukturę policentryczną i tworzą regularną sieć na terenie całego kraju. Jest to charakterystyczna cecha dla kraju, którego gospodarka miała i ma charakter rolniczy,
a miasta miały za zadanie obsłużyć ludność rolniczą – stanowiąc miejsce wymiany handlowej, usług rzemieślniczych i jako takie musiały być lokowane
w dogodnym położeniu i zasięgu dla zaprzęgu konnego.
Przez wieki małe i średnie miasta przetrwały wojny, epidemie, pożary oraz
rozbiory. Po drugiej wojnie światowej, nowy ustrój gospodarczy uległ gwałtownym zmianom, które wpłynęły szczególnie niekorzystnie na najmniejsze miasta.
Walka z prywatnym handlem i usługami w latach 40. i 50. XX wieku, które były
podstawą funkcjonowania małych miast, spowodowała w nich okres stagnacji.
Sytuację tę starano się naprawić od połowy lat 50., sytuując w małych i średnich
miastach zakłady przemysłowe różnej wielkości, dzięki czemu w kolejnych latach
PRL-u, z perspektywy gospodarczej, ich byt nie był zagrożony, a taka ich lokalizacja zapewniała zatrudnienie lokalnej społeczności. Ponowne problemy małych
miast zaczęły się na początku lat 90. XX wieku, kiedy to w wyniku procesów
transformacji systemowych oraz prywatyzacji wiele zakładów, będących podwykonawcami dla wielkich przedsiębiorstw, zostały zlikwidowane, a ich ratowanie
w wielu przypadkach oznaczało masowe zwolnienia. W konsekwencji doprowa37

dzając do poważnego kryzysu gospodarczego, społecznego oraz degradacji przestrzeni.

Obecna miejska sieć osadnicza Polski, liczy 930 miast 13 i skupia niemal 2/3
mieszkańców kraju. Sieć ta stanowi podstawową rolę w procesie rozwoju gospodarczego kraju, zaspokajając wiele życiowych potrzeb ludności. Oczywiście największe znaczenie w tej siatce mają miasta największe, ale niemal połowa ludności miejskiej zamieszkuje miasta średnie (20‒100 tys. mieszkańców, jest ich 183)
i miasta małe (do 20 tys. – 701 miast).

Teoretycznie łatwiej zarządzać mniejszymi miastami, jako mniej skomplikowanymi jednostkami, jednakże zmiany społeczne i gospodarcze oraz trwający
ciągły postęp technologiczny stawiają mniejsze miasta przed licznymi problemami. Dla lokalnych społeczności poszukiwanie nowych rodzajów działalności,
nowych źródeł finansowania dla tworzenia warunków dalszego rozwoju, a także
aspiracje do polepszenia warunków życia i próba nadrobienia dziesięcioleci zaniedbań – stanowią najważniejsze wyzwania. Rewitalizacja i pozyskanie funduszy na jej realizację może stanowić szansę na odnowę miast, jednak zależy to od
świadomego wykorzystania potencjału i możliwości włączenia się społeczności
lokalnych w działania rewitalizacyjne. Wydaje się zatem oczywiste, że należy
rozróżnić specyfikę małych i średnich miast od specyfiki ośrodków o randze metropolitalnej. Procesy rewitalizacji warunkowane są w nich często znacząco odmiennymi czynnikami.
3.2

Cele i uwarunkowania rewitalizacji małych i średnich miast

Do podstawowych funkcji współczesnych małych miast należy przede wszystkim
pełnienie roli podmiotu rozwoju lokalnego. Jednak borykają się one z szeregiem
problemów, które mają charakter strategiczny. Celem współczesnych małych
miast jest bycie atrakcyjnym, tak dla mieszkańców jaki i inwestorów. Atrakcyjność ta przejawia się w byciu konkurencyjnym w zakresie bazy ekonomicznej, co
zapewnia stabilne miejsca pracy a także rosnący poziom dochodów lokalnej społeczności. Ważna jest również atrakcyjność przestrzeni miejskich, która buduje
miłą atmosferę miast i podnosi ich walory jako miejsc lokalizacji działalności
gospodarczej, przyciągnięcia inwestorów i kapitału inwestycyjnego, a także kapitału ludzkiego. Istotny jest rozwój tego ostatniego czynnika na własnym terenie
i zapobieganie ucieczki młodych ludzi do dużych ośrodków miejskich.

Uwarunkowania rewitalizacji przestrzeni małych miast w większości mają
charakter miejscowy. Uzależnione są one od znalezienia zewnętrznego inwestora
oraz zamożności lokalnego społeczeństwa. Istotna jest piramida potrzeb
i wartości jakie wyznaje lokalna społeczność, jej świadomość i wrażliwość na
otaczającą przestrzeń publiczną, a także poziom jej aspiracji. W małych społecz-

Stan na dzień 1 stycznia 2018 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca
2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin
(Dz.U. poz. 1427).
13
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nościach ważna jest jakość przywództwa, jego umiejętność w kreśleniu długofalowych wizji i umiejętność skupiania lokalnych elit wokół wyznaczonych priorytetów, ale także mobilizowanie i wspieranie inicjatyw lokalnej społeczności.
Przedstawiciele władzy lokalnej powinni także cały czas podnosić swoje kwalifikacje, podobnie jak pracownicy urzędów miasta (szczególnie w zakresie narzędzi, kryteriów oraz metod stymulowania lokalnego rozwoju). Swą wiedzę urzędnicy powinni wykorzystywać do wyjaśniania, w sposób możliwie jasny, skomplikowanych spraw. Istotne jest działanie wyjaśniające skomplikowane sprawy
związane z własnością nieruchomości, również wspieranie procesów prywatyzacji mienia komunalnego, w niezbędnym zakresie.

Ważne jest aby mniejsze miasta miały na siebie pomysł i konsekwentnie go
realizowały promując swe walory w środowiskach zewnętrznych, zgodnie
z zasadami marketingu. Wykraczając poza obszar samego miasta ważna jest jego
harmonijna współpraca z bezpośrednim zapleczem lokalnym, gdzie wspólne
działanie powinno dążyć do budowania konkurencyjności całej jednostki samorządu terytorialnego (również poprzez projekt rewitalizacji przestrzeni miasta).
Idąc dalej – umiejętność miasta do współpracy mającej charakter koncepcyjny z
podmiotami zewnętrznymi, którego celem jest wypracowanie i wprowadzenie
optymalnych prorozwojowych rozwiązań.
3.3

Silne strony małych i średnich miast Polski

Liczba ludności zamieszkująca małe i średnie miasta Polski, sprawia że należy się
liczyć z ich istnieniem, a także zmierzyć z ich zróżnicowanymi potrzebami oraz
kondycją. Pierwszy problem stanowi deficyt mieszkaniowy, w obecnych czasach
w małych i średnich miastach niezwykle rzadko buduje się domy wielorodzinne,
spowodowane jest to zapewne wygórowanymi kosztami nabycia nowych mieszkań, na które stać tylko tych o najwyższych dochodach, dlatego przeważająca
część mieszkańców czuje przypisanie do mieszkań, które zajmują. W takiej sytuacji wydaje się racjonalny rozwój usług dla ludności, która pozostaje na miejscu.
Niezwykle ważne jest tu poczucie tożsamości – przywiązanie emocjonalne
do miejscowości, którą uznaje się za własną, za swój „dom”. Odnowa miasta powinna być prowadzona w taki sposób aby te więzi wzmacniać, odtwarzać lub
kreować jeśli wygasły. Szczególnie pomocne w tym mogą być miejsca szczególne,
które stanowią identyfikator społeczności lokalnej, a takimi miejscami
w miasteczkach często są zabytkowe centra, zwłaszcza rynki i przylegające do
nich kwartały zabudowy. Dlatego jednym z kluczowych zadań powinno być zachowanie, czasami odtworzenie ich tradycyjnego kształtu przestrzennego oraz
przywrócenie im, jeśli utraciły, funkcji centralnych stanowiących o ich znaczeniu
w mieście. Spójna i czytelna postać urbanistyczna miasteczka może stać się również narzędziem integracji społecznej.

Innym walorem jest specyficzna atmosfera miasteczek. Wielu ludzi ceni sobie tę atmosferę, spokojny tryb życia w mniejszych miejscowościach, bliższe kontakty między mieszkańcami, luźniejszy charakter zabudowy, porządek i ład oraz
39

duże ilości nasadzeń zieleni. Również te cechy zaczynają doceniać mieszkańcy
największych miast. Wśród nich pojawia się tendencja do migracji z zatłoczonego
miasta do mniejszych miast, gdzie tereny sprzyjają spokojnemu życiu rodzinnemu i które dla elit mogą stanowić nowy tzw. „dobry adres”. Rozwój warunków
komunikacyjnych, komputer i połączenia multimedialne są w stanie zaspokoić,
w wielu regionach kraju potrzebę korzystania z oferty dużych miast i pogodzić ją
z mieszkaniem poza jego granicami.

Dodatkowym argumentem zamieszkania w średnim, bądź małym mieście,
są aspekty finansowe. Koszt budowy domu lub nabycia i utrzymania mieszkania
o takim samym standardzie są znacząco niższe w mniejszych miejscowościach,
niż w granicach największych miast. Jest to wynik obowiązujących w tej sferze
praw wolnego rynku, czyli różnicy relacji między podarzą a popytem
w miejscowościach o różnej wielkości. Małe miasteczka stają się także coraz bardziej atrakcyjne dla lokalizacji w nich nieuciążliwej produkcji, usług i biur, które
stanowią nową generacje miejsc pracy.

Tendencja ta stanowi szanse dla rozwoju polskich średnich miast i małych
miasteczek pod warunkiem, że ich oferta będzie atrakcyjna, a lokalne walory
będą należycie wyeksponowane i rozreklamowane. A tworzenie nowego wizerunku będzie bazować na lokalnych tradycjach, a nie na dążeniu do przekształcenia się w wielkomiejskie przedmieścia. Średnie miasta i miasteczka prezentują
nadal duży potencjał zarówno krajobrazowy, urbanistyczny jaki i architektoniczny. Należy podkreślić, że nie we wszystkich panuje zastój i marazm, w niektórych
od lat trwają działania projektowe jak i realizacyjne-rozwojowe i rehabilitacyjne,
mające na celu podnoszenie standardów krajobrazowych tych miejscowości.
W procesie tym niezwykle ważną rolę pełni jakość samorządu oraz aktywność
społeczności lokalnej.

Mniejsze miejscowości obok promowania własnych walorów, powinny wykorzystać również szanse jakie stwarza im pełnienie przewodniej roli w rejonie.
Powinno być to ważne szczególnie wobec ruchu turystycznego. Istotna jest kompleksowa wielopłaszczyznowa aktywizacja turystyczna, rekreacyjna, która nie
pomija funkcji uzupełniających i służebnych wobec turystyki. Trzeba pamiętać,
że współczesna turystyka, coraz częściej staje się czynnikiem miastotwórczym,
będącym motorem odnowy miejscowości. Nie jest to już tylko turystyka tradycyjna, ale także turystyka i rekreacje specjalne: różnego rodzaju imprezy kulturowe (muzyczne, parateatralne, plastyczne), imprezy integracyjne, konferencje
itp.
3.4

Utrudnienia w realizacji procesów rewitalizacji i wsparcie zewnętrzne

W przypadku małych miast szczególnym utrudnieniem, w przeprowadzeniu
kompleksowych procesów rewitalizacji, może być silne uzależnienie od czynników zewnętrznych, także mniejsze możliwości lobbowania w celu uzyskania
wsparcia w postaci inwestorów zewnętrznych, a wielu przypadkach również
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monofunkcyjny charakter gospodarki. Małe miasta mają też duży problem
z uzyskaniem ze strony lokalnego środowiska profesjonalnego wsparcia eksperckiego, co powoduje dużo większe trudności w zakresie poszukiwań racjonalnych rozwiązań przestrzennych. Wydaje się, że na poziomie mniejszych miast
dostęp do wiedzy o procesach w nim zachodzących jest łatwiejszy, jednak problem stanowi ustrukturalizowanie tej wiedzy, umiejętne i fachowe skanowanie,
monitorowanie i przyglądanie się temu co się w mieście dzieje. Również brak
solidnego rozpoznania stanu technicznego i wartości tkanki miejskiej stanowi
kłopot.
Możliwe, że największym problemem, który nie daje się przezwyciężyć, jest
bariera społeczna, charakteryzująca się biernością lub podejściem minimalistycznym oraz strachem przed zmianami i traktowaniem prorozwojowych inicjatyw jako zagrożenie dla układu lokalnych interesów i powiązań. Małomiasteczkowe środowiska są często bardzo hermetyczne, ograniczają kontakty na zewnątrz i popadają w izolacje, co w konsekwencji ogranicza dopływ innowacji.

Na podstawie powyższych problemów konieczne wydaje się wspieranie małych miast z zewnątrz (np. przez samorząd wojewódzki), choćby poprzez bodźce,
które pozwolą dostrzec szansę na poprawę warunków życia. Wsparcie to może
przyjąć postać np. pomocy w przygotowaniu projektów rewitalizacyjnych oraz
pozyskaniu na nie funduszy zewnętrznych.

Z uwagi na to, że ustawa funkcjonuje dopiero od dwóch lat wciąż generują
wiele zapytań, dlatego Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało
praktyczny komentarz do tej ustawy skierowany do szeroko pojętych interesariuszy procesu rewitalizacji, a także dostępną on-line publikację „Deliminacja
krok po kroku. Metoda wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby Gminnych Programów Rewitalizacji”. Powstało również zestawienie najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi w zakresie rewitalizacji.
Wszystko to, aby jak najbardziej przybliżyć i ułatwić zrozumienie zainteresowanym procesy rewitalizacji.

Innym narzędziem wsparcia dla miast jest ogłoszony w kwietniu 2015 r.,
przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, konkurs „Modelowa Rewitalizacja
Miast”. Jego celem jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w procesie
opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich. Zadaniem 20 wybranych miast jest wymiana
doświadczeń, współpraca, odkrywanie nowych rozwiązań, a przede wszystkim
dzielenie się wiedzą i przygotowanie rozwiązań modelowych, pilotażowych,
z których będą mogli korzystać wszyscy. Warto zauważyć, że spośród 20 wytypowanych miast 8 to miasta średniej wielkości (od 20−100 tys. mieszkańców),
a 4 to miasta małe (do 20 tys. mieszkańców).
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Wnioski
Średnie i małe miasta Polski mają duże walory i potencjał. Ale też w wielu wypadkach te walory ukryte są pod grubą warstwą lat zaniedbań, które doprowadziły obszary tych miast do sytuacji kryzysowych, w których nie są już zdolne do
samoregeneracji i potrzebują pomocy. Taką pomoc oferują umiejętnie skonstruowane kompleksowe programy rewitalizacji, które zbudowano na wnikliwych analizach, przede wszystkim sfery społecznej, gospodarczej i przestrzennej,
ale także kulturowej i technicznej. Proces rewitalizacji nie jest krótki i wymaga
nie tylko odpowiedzialnych liderów i sprawnych koordynatorów działań, ale
także cierpliwych i zaangażowanych wszystkich interesariuszy procesu. Małe
i średnie miasta borykają się z większymi problemami związanymi z poszukiwaniem inwestorów, same nie są w stanie podźwignąć finansowo całego procesu
i często też potrzebują zewnętrznej pomocy, zarówno aktywizującej jak i wspierającej je merytorycznie. Ustawa o rewitalizacji stawia przed samorządami chcącymi przystąpić do rewitalizacji danego obszaru konkretne zadania, a na ich czele
znajduje się partycypacja społeczna prowadzona w różnej formie na wszystkich
etapach prowadzenia rewitalizacji. Ustawa daje również konkretne narzędzia do
przeprowadzenia kompleksowej rewitalizacji. Stwarza to nadzieję, że nie będzie
to już tylko proces służący pozyskaniu środków pieniężnych z funduszy unijnych
na nie w pełni przemyślane działania. Dodatkowo projekt „Modelowa Rewitalizacja Miast”, gdzie projekty prowadzone są w oparciu o ustawę, daje nadzieję na
powstanie różnych, dobrze udokumentowanych i opisanych przykładów rewitalizacji dla innych zainteresowanych miast, których obecnie brakuje w literaturze
przedmiotu.
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Streszczenie
Rewitalizacja to reakcja na stan kryzysowy obejmujący dany obszar. Jest kompleksowym działaniem, spójnym i wielowątkowym. Jej działanie usytuowane jest
w różnych sferach i musi bazować na zasadzie współpracy różnych partnerów.
Ustawa o rewitalizacji daje samorządom narzędzia do przeprowadzenia kompleksowej rewitalizacji i stawia przed nimi konkretne zadania. Do najważniejszych należy partycypacja społeczna.

Miasta w Polsce stanowią regularna sieć pokrywającą całe terytorium państwa. Znaczącą większość spośród tych miast stanowią miasta małe oraz średnie.
Mają one duże walory i potencjał. Jednak w wielu wypadkach, są one ukryte pod
warstwą zaniedbań, które doprowadziły obszary tych miast do sytuacji kryzysowych, w których nie są już zdolne do samoregeneracji i potrzebują pomocy. Małe
i średnie miasta mają też większe problemy związane z pozyskaniem środków
finansowych. Problem stanowią także braki kadrowe oraz merytoryczne i często
potrzebują pomocy z zewnątrz. Umiejętnie skonstruowane kompleksowe gminne
programy rewitalizacji, zbudowane w oparciu o wytyczne ustawy mogą stanowić
narzędzie ratujące i dynamizujące procesy rozwojowe całego miasta.
Summary

Revitalization is a reaction to a crisis state covering a specific area. It is a comprehensive, consistent and multithreaded operation. Its operation is situated in various spheres and must be based on the principle of cooperation of various partners. The revitalization act gives local governments tools to carry out comprehensive revitalization and sets specific tasks for them. Among the most important
among them is social participation.

Cities in Poland constitute a regular network covering entire territory of the
state. The majority of these cities are small and medium-sized cities. They have
great values and potential. However, in many cases, they are hidden under a layer
of neglect that led the areas of these cities to crisis situations in which they are no
longer capable of self-healing and they need help. Small and medium-sized cities
also have bigger problems related to obtaining financial resources than large
urban centers. The problem is also shortages of personnel and substantive and
often they need external help. Skilfully constructed comprehensive communal
revitalization programs, built on the basis of the guidelines of the Act, can be
a saving tool and dynamize the development processes of the entire city.
Informacje o autorce

44

mgr inż. arch. Katarzyna Russek,
Politechnika Gdańska,
e-mail: katarzyna.russek@gmail.com

Zdzisław Trzaska
Maria Trzaska

NANONAUKI I NANOTECHNOLOGIE
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Wstęp
W okresie ubiegłych 15−20 lat miał miejsce burzliwy rozwój nowych kierunków w nauce i technice, a zwłaszcza w inżynierii materiałowej, w elektronice,
w informatyce, w biologii, w chemii, w fizyce i w medycynie, w których przedmiotem poznania i syntezy stały się obiekty w skali nanometrycznej. W efekcie
wyłoniły się takie nowe dziedziny naukowe, jak spintronika, nanoelektronika,
nanobiologia, nanomedycyna, itp., które ogólnie określa się jako nanonauki.
Są one zorientowane na badania naukowe obiektów o rozmiarach w zakresie
1−100 nm, w co najmniej jednym wymiarze. Wytwarzanie produktów przy
użyciu obiektów w tym samym zakresie wielkości, ale z możliwymi praktycznymi zastosowaniami jest przedmiotem nanotechnologii [15].
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Rysunek 1. Nanomateriały: a) podział, b) zakres wymiarów.
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Współcześnie większość przodujących ośrodków naukowych na świecie
skupia swoją uwagę na tak zwanej szóstej generacji technologicznej, w której
nanotechnologie odgrywają podstawową rolę [2, 3, 4]. W większości przypadków doniosłe odkrycia i nowe osiągnięcia w tej dziedzinie są efektem interakcji
różnych dyscyplin naukowych odniesionych do pojedynczych nanoobiektów.
Umożliwia to obecnie zarówno projektowanie, jak i realizacje nowych konstrukcji, między innymi, na potrzeby budownictwa, które mogą wychodzić naprzeciw wymaganiom dotąd niemożliwym do spełnienia [12]. W takim obszarze przedsięwzięć mogą być wykorzystywane już nie tylko tradycyjne materiały konstrukcyjne, jakimi są stal, aluminium, miedź, nikiel, cynk, ceramika czy też
beton, lecz otrzymuje się do dyspozycji nowe materiały, których możliwości
konstrukcyjne i eksploatacyjne są systematycznie modernizowane (rys.1). Konstrukcje wykonane z użyciem tych nowoczesnych technologii całkowicie spełniają najsurowsze wymagania wytrzymałościowe, eksploatacyjne i estetyczne.
Spełnienie takich kryteriów umożliwiają materiały wytworzone w procesach
nanotechnologicznych. Ma to miejsce szczególnie w budownictwie, w przemyśle samochodowym i lotniczym. Dalszy rozwój technologii materiałów konstrukcyjnych uzależniony jest w dużym stopniu od postępu we wdrażaniu do
praktyki osiągnięć nanotechnologii, a zwłaszcza nanomodyfikacji [10, 11].
Termin "nanotechnologia" został stworzony przez Norio Taniguchiego
[21] z Uniwersytetu w Tokio w 1974 r., aby opisać precyzyjne wytwarzanie
materiałów o tolerancji nanometrycznej, ale jego pochodzenie datuje się od
czasów wykładu Richarda Feynmana z 1959 r. "Jest dużo pomieszczeń na dole", w którym zaproponował bezpośrednią manipulację poszczególnymi atomami jako silniejszą formę chemii syntetycznej [4]. Eric Drexler z MIT rozszerzył definicję Taniguchiego i spopularyzował nanotechnologię w swojej książce
z 1986 roku "Lokomotywy tworzenia: nadchodzi era nanotechnologii" [2].

Właściwości materiałów wytworzonych w nanoskali mogą różnić się
względem materiałów litych i wytworzonych w mikroskali z dwóch głównych
powodów. Po pierwsze, nanomateriały mają względnie większą powierzchnię
niż ta sama masa materiału wytwarzanego w większej postaci. Może to powodować, że nanomateriały są bardziej reaktywne chemicznie (w niektórych
przypadkach materiały obojętne w ich większych rozmiarach stają się reaktywne, gdy są wytwarzane w postaci nanoskali) i wpływają na ich wytrzymałość lub własności elektryczne. Po drugie, poniżej 50 nm prawa fizyki klasycznej ustępują skutkom kwantowym, wywołując zachowanie optyczne, elektryczne i magnetyczne różniące się od zachowania tego samego materiału
o cząstkach w większej skali. Efekty te mogą nadać nanomateriałom bardzo
użyteczne właściwości fizyczne, takie jak wyjątkową przewodność elektryczną
lub oporność, oraz wysoką zdolność przechowywania lub przenoszenia ciepła,
a nawet możliwe jest modyfikowanie właściwości biologicznych, na przykład
srebro o strukturze nanometrycznej staje się bakteriobójcze [22, 30].
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Materiałami z wyjątkowo korzystnymi, pod wieloma względami, i stosowanymi w praktycznej realizacji złożonych konstrukcji oraz w inżynierii powierzchni, są nanokompozyty, w których strukturze występują nanometryczne
cząstki/ziarna, włókna i siatki (rys.2). Terminem „nanokompozyt” określany
jest materiał wytworzony z co najmniej dwóch faz i ujawniający niejednorodną
strukturę [11]. W skład nanokompozytu mogą wchodzić dowolne materiały
(metale, ceramika, szkło, celuloza itd.). Dzięki odpowiednim kombinacjom
składników można uzyskać doskonałe parametry mechaniczne i wytrzymałościowe a także mały ciężar właściwy nanokompozytu [13].

W technologii materiałów nanokompozytowych ogromne znaczenie ma
rodzaj i rozmieszczenie fazy wzmacniającej w osnowie nanokompozytu. W celu
uzyskania poprawy właściwości nanokompozytów w stosunku do materiałów
konwencjonalnych należy zapewnić jednorodne rozłożenie składników
w strukturze materiału, jak również dobre związanie składników pomiędzy
sobą. W tym przypadku szczególnego znaczenia nabiera warstwa przejściowa.
To głównie od jakości tego połączenia zależą właściwości projektowanych materiałów [1, 7].

Nanotechnologia opiera się na manipulacji, kontroli i integracji atomów
oraz cząsteczek w nanoskali w celu wytworzenia materiałów, struktur, elementów, urządzeń i systemów o nowych i lepszych niż dotąd właściwościach.
W tym kontekście "nano" nie oznacza jedynie "1000 razy mniejsze niż mikro"
a nanotechnologia stanowi nie tylko proste rozszerzenie mikrotechnologii na
mniejszą skalę. Jest to całkowicie inny paradygmat, który otwiera zupełnie nowe możliwości badań naukowych i ich zastosowań praktycznych. "Nano" nie
jest rewolucją per se, ale nanonauki i nanotechnologie mogą mieć pewne rewolucyjne implikacje dla naszego społeczeństwa w zakresie aplikacji i narzędzi,
które one umożliwiają. Nanotechnologia oferuje możliwość modyfikacji wielu
właściwości materiałów i tworzenia nowych materiałów; w przyszłości pojawi
się na rynku coraz więcej produktów, które zawierają pewną formę "nano" –
nanomateriał lub technologii nano-opartych. Liczne dziedziny nanonauki i nanotechnologii (NNT) zyskują globalnie widoczne i wykładniczo progresywne
znaczenie oraz gwałtowny rozwój inwestycyjny, zarówno ze środków publicznych, jak i prywatnych.
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Rysunek 2. Nano- i nano-mikro architektura struktur: warstwowych, powierzchniowych, objętościowych i włóknistych.

Źródło: opracowanie własne.

Podstawowym założeniem w tych działaniach jest to, aby jak najszersza
rzesza specjalistów odpowiedzialnych za postęp naukowo-technologiczny opanowała dogłębnie pewnego rodzaju "nano-umiejętności", a następnie efektywnie je wdrażała w codziennej aktywności zawodowej. Wymaga to nowego podejścia do badań, rozwoju i produkcji, których celem jest zrozumienie zjawisk
i manipulowania materią na poziomie atomów, cząsteczek i klasterów cząsteczek. Najczęstszym problemem jest występujący brak zarówno naukowców,
inżynierów, jak i nowoczesnych przedsiębiorstw, których specjalizacją są zagadnienia w nanoskali. Stąd też wyłania się potrzeba stworzenia odpowiedniej
platformy edukacyjnej w zakresie NNT z uwypukleniem znaczenia tej dziedziny
dla rozwoju społecznego. W związku z tym w bliskiej perspektywie niezbędna
jest zakrojona na szeroką skalę praca w celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych wynikających z szybko rozwijających się dziedzin NNT i położenia podstaw do kształcenia ich rozwoju oraz praktycznego zaspokajania przedmiotowych potrzeb rynkowych. Problem ten ujawnia się szczególnie dobitnie
w kształceniu architektów, którzy efektami swej wizji i pracy w znaczącej mierze oddziałują na środowisko aktywności człowieka. W procesie kształcenia
należy uwzględnić to, że nanotechnologia prowadzi o krok bliżej do niestandardowych materiałów o specyficznych właściwościach indywidualnych i stanowi podstawę do poszerzenia katalogu standardowych materiałów. W bliskiej
perspektywie należy się liczyć z potrzebą utworzenia odrębnej specjalności
kształcenia o nazwie Nanoarchitektura.
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1.

Transfer z nanotechnologią od witraży do rakiet i statków kosmicznych

Współczesna technologia zajmująca się nanocząstkami lub po prostu nanotechnologią zaczęła się od specyficznego zjawiska optycznego i ustanowienia teorii
opisującej różne zjawiska fizyczne, które nastąpiły po opracowaniu instrumentów analitycznych [18, 24, 25, 31].
Roztwory z nanocząstkami złota pojawiły się około V i IV wieku p.n.e.
w Egipcie i w Chinach [5]. Na przykład roztwór 20-nanometrowych cząstek
złota ma charakterystyczny kolor czerwonego wina. Dobrze znanym zastosowaniem wczesnej nanotechnologii jest rubinowy kolor czerwony, stosowany
w witrażach i łatwo widoczny w różnych starych kościołach.

Szczególnie ważne jest to, że właściwości optyczne są jedną z podstawowych atrakcji i charakterystyk dla nanocząstek. Srebrne nanocząstki są żółtoszare. Nanocząstki platyny i palladu są czarne. Nic dziwnego, że optyczne właściwości nanocząstek były wykorzystywane od czasów niepamiętnych w rzeźbach i obrazach jeszcze przed IV w.n.e.
Rysunek 3. Ilustracja zmiany barwy roztworu w zależności od wymiaru nanocząstek koloidu.

Źródło: opracowanie własne.

Najbardziej znanym przykładem jest Puchar Likurga (IV w.n.e.), który zilustrowany jest na rysunku 4 i obecnie znajduje się w Muzeum Brytyjskim
w Londynie [5]. Najnowsze dowody wskazują na to, że rzymscy rzemieślnicy,
którzy wykonali kielich Likurga, skorzystali z dobrodziejstw nanotechnologii,
tworząc naczynie, które zmienia kolor w różnych warunkach oświetlenia.
Oczywiście, średniowieczni rzemieślnicy nie wiedzieli, że używali nanotechnologii. Wiedzieli tylko, że konkretny proces wywołuje piękny efekt.

Ten nadzwyczajny puchar jest jedynym kompletnym, a zarazem historycznym przykładem bardzo szczególnego typu szkła, znanego jako szkło dichroiczne, które zmienia swój kolor, zależnie od naświetlenia. Nieprzezroczysty
zielony kubek zmienia się w przezroczysty świecący czerwonym światłem, gdy
świeci przez nie wewnętrznie (tzn. światło pada na kubek pod kątem 90°
względem kierunku wyświetlania). Termin dichroiczne oznacza grę dwóch
kolorów, tzn. takie szkło, przepuszczając dany kolor, odbija jego barwę dopeł50

niającą. Dzięki wprowadzeniu nanocząstek metali widziany kolor jest różny
w zależności od kąta obserwacji i padania światła. Przy podświetleniu z przodu,
Puchar Likurga ma kolor jasno zielony (jadeitowy), ale kiedy źródło światła
umieścimy w jego wnętrzu lub z tyłu, staje się rubinowo czerwony. Ostatnie
badania sugerują, że puchar może zmieniać kolory także w zależności od płynu
jaki wlejemy do kielicha. Zrealizowano, z wykorzystaniem lasera, prototyp
w postaci plastikowej płytki o wielkości znaczka pocztowego, na której „wydrukowano” miliardy maleńkich otworów i naniesiono na nie nanocząstki złota
lub srebra.
Rysunek 4. Puchar Likurga, szkło, IV w.n.e.; nanocząstki (70 nm) złota i srebra,
zdyspergowane w formie koloidalnej, są odpowiedzialne za efekt dichroiczny
(czerwony/zielony): a) oświetlenie od strony patrzącego, b) oświetlenie po
stronie przeciwnej do patrzącego, lub w środku.

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku wody, oleju, roztworów cukrów, soli kolory łatwo dało się
rozróżnić (np. jasno zielony dla wody i czerwony dla oleju). Oprócz tego, prototyp okazał się 100 razy bardziej czuły na zmienne poziomy soli w roztworach
niż obecne komercyjne czujniki. Przewiduje się, że w przyszłości materiał zostanie wykorzystany przy budowie przenośnych urządzeń do wykrywania patogenów w próbkach śliny i moczu lub do wykrywania niebezpiecznych płynów. W ostatnim czasie, badacze z NASA opracowali szkło dichroiczne w celu
zastosowania go w lustrach satelitów.
Szkło dichroiczne znajduje zastosowanie przy produkcji laserów, oświetlenia, okularów przeciwsłonecznych, światłowodów, witraży oraz jako filtry w
fotografii. Cechuje go odporność na czynniki atmosferyczne i ścieranie oraz
nigdy nieblaknące kolory. Materiał ten jest więc doskonałym rozwiązaniem do
zdobienia ścian, okien dachowych czy też fontann.
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Rysunek 5. Witraż nordycki w katedrze w Anglii (zmiany barwy zależą od
rozmiaru i kształtu nanocząstek złota i srebra).
Pierwsi nanotechnologowie
Starożytni twórcy witraży wiedzieli,
że wprowadzając różne, małe ilości
złota i srebra do szkła, mogli wytwarzać czerwone i żółte materiały, które
umieszczali w witrażowych oknach.

Cząstki złota w szkle

Cząstki srebra w szkle

Rozmiar: 25 nm
Kształt: kula
Odbicie koloru:

Rozmiar: 100 nm
Kształt: kula
Odbicie koloru:

Gdyby średniowieczni artyści potrafili kontrolować wielkość i kształt nanocząstek, bylibi w stanie użyć dwóch metali do produkcji innych kolorów.
Rozmiar: 50 nm
Kształt: kula
Odbicie koloru:

Rozmiar: 40 nm
Kształt: kula
Odbicie koloru:

Rozmiar: 100 nm
Kształt: kula
Odbicie koloru:

Rozmiar: 100 nm
Kształt: 4-ścian
Odbicie koloru:

Zastosowanie nanocząstek w różnych dziedzinach
wymaga niedrogiego i prostego procesu syntezy
nanocząstek o wysokiej jakości. Specyficzne zjawiska
(właściwości chemiczne i właściwości fizyczne), inne
niż właściwości optyczne, nanocząsteczek indukują
nowe możliwości zastosowań w różnych dziedzinach
praktycznych.

Źródło: opracowanie własne.

Analiza szkła ujawniła, że zawiera bardzo małą ilość małych kryształów Ag
i Au w stosunku molowym, w przybliżeniu 14:1, które nadają temu artefaktowi
niezwykłe właściwości optyczne. Dzięki zawartości tych nanokryształów Puchar Likurga ma swój wyjątkowy kolorowy blask. Stąd wynika, że mimo tego iż
nanotechnologia jest obiektem zainteresowania naukowców od zasadniczo
krótkiego czasu, to jej intuicją dyktowane zastosowania sięgają czasów starożytnych Rzymian.
Zastosowanie barwnych szkieł w oknach miało miejsce już w VI w.n.e.
W średniowieczu pojawiły się w Europie pierwsze witraże w X wieku w Reims
(Francja), a także w Niemczech, skąd pochodzi najstarszy udokumentowany
fragment witrażu – tzw. okrąg z Wissenburga datowany na IX w. Rozkwit witrażownictwa nastąpił w okresie gotyku. Oczywiście, w Średniowieczu były to
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wyłącznie witraże sakralne. Pełniły one, prócz funkcji dekoracyjnej, rolę edukacyjną dla ludności nie potrafiącej czytać. Ze scen, jakie przedstawiały witraże,
poznawali oni historie Świętych (rysunek 5). Wiek XIX stał się czasem odrodzenia piękna witraży a najważniejszym jego wynalazkiem jest technika polegająca na łączeniu kawałków szkła za pomocą taśmy miedzianej zamiast profili
ołowianych, co dało możliwość tworzenia dzieł nieporównywalnie bardziej
finezyjnych.

Materiały żelowe pochodzące z nanocząstek związanych z DNA, z polimerami lub z molekułami są nową klasą materiałów, które pojawiły się w ciągu
ostatnich 15 lat w wyniku postępów w metodach syntetycznych, a w tym zdolności do rutynowej syntezy oligonukleotydów z określonymi sekwencjami par
bazowych i zdolnościami chemicznego wiązania oligonukleotydów do cząstek
metali (zazwyczaj złota lub srebra) lub cząsteczek organicznych. Rozwój tych
materiałów został również pobudzony przez teorię i obliczenia. Poniżej przedstawiono schemat takich materiałów, z pofragmentowaną nanocząstką z naniesioną złotą nanocząstką DNA i odpowiednimi nanocząstkami związanymi
z DNA po prawej stronie.

Rysunek 6. Schemat nanomateriałów: a) teoretyczny model nanocząstek złota
z funkcjonalizacją DNA, b) model krystalitu z nanocząstkami złota z funkcjonalizacją DNA.

Źródło: opracowanie własne.
2.

Charakterystyka nanomateriałów

Dziedzina poznawcza w obszarze nanonauki jest stosunkowo nowa. Zaczęła się
intensywnie rozwijać w II połowie XX w. dzięki wdrożeniu do praktyki badawczej nowoczesnych aparatów w postaci różnych mikroskopów elektronowych,
technik laserowych i szeroko rozumianej informatyki [15]. Rozwój ten przeniósł się na XXI w. i obecnie do określenia właściwości nanomateriałów stosuje
się kilka różnych metod i aparatury badawczo-pomiarowej. Nie ma jednej uniwersalnej metody ani jednego aparatu badawczego, które byłyby właściwym
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narzędziem dla każdego testu. W rzeczywistości jest ponad 400 różnych technik identyfikacji i charakteryzowania cząstek w nanomateriałach [19, 23].
Przykładowe z nich są przedstawione na rysunku 7. Wśród nanomateriałów na
uwagę zasługują nanorurki węglowe (CNT), nano-kwiaty, grafen, ZnO, SiC, TiO2
i VO, kropki kwantowe, żele soli, koloidy i prekursory. Nanoelektromechaniczne aparaty (NEMS) są urządzeniami, które mogą być używane jako mikroskopijne roboty (nanoboty), aby wykonywać zadania zbyt małe do wykonania
przez ludzi.
Rysunek 7. Przykładowe techniki badawcze nanomateriałów.
Kształt i stan
agregacji

Mikroskopia o wysokiej
rozdzielczości

Skład, czystość i chemia
powierzchni

Spektroskopia i metody
chromatografii

Ładunek
powierzchniowy

Analiza
potencjału zeta

Struktura
krystaliczna

Dyfrakcja
promieni X

Liczba cząstek
i rozkład wymiarowy

Różne techniki
(np. TEM, SEM, DSP)
Adsorpcja
Brunauer-Emmett-Teller

Struktura powierzchni
i rozkład wymiarowy

Źródło: Opracowanie własne

Ilustracja zastosowania skaningowego elektronowego mikroskopu (SEM) do
wyznaczania składu pierwiastkowego węgla czarnego N1 jest przedstawiona
na rysunku 8.
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Rysunek 8. Wyznaczanie zawartości pierwiastków w węglu czarnym N1 za
pomocą SEM z EDS.
Węgiel czarny N1

Informacje o wymiarach i kształcie krystalitów
mogą być uzyskane z analizy obrazów SEM

Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM)

Stężenie pierwiastków (μg/g)

Nazwa materiału
Węgiel czarny N1

Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

Cd

0.000

0.057

0.000

0.305

0.000

0.002

0.263

1.161

9.687

0.008

Źródło: opracowanie własne.

Obrazy nanocząstek wyznaczone za pomocą SEM i TEM dla 18 materiałów
są przedstawione na rysunku 9.
Rysunek 9. Obrazy SEM i TEM 18 nanocząstek.

Żródło: opracowanie własne.
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3.

Nanotechnologie + Architektura = Nanoarchitektura

Nanoarchitektura jawi się jako nowy, współczesny styl architektoniczny XXI
wieku, który w istotny sposób zrewolucjonizuje świat architektury pod każdym
względem. Odnosi się zarówno do koncepcji procesu myślenia architektów,
używanych materiałów w budownictwie, materiałów wykończeniowych lub
w zakresie środków z jakimi podchodzą oni do otaczającego świata i użytkowników budowli [14, 20].

Niepewność we wczesnych stadiach wdrażania nowej technologii powoduje znaczne obawy. Głównym celem pedagogicznym nanoarchitektury powinno
być przedstawienie studentom szerokiego wachlarza pojęć w dziedzinie nanonauki, koncentrując się na podstawach fizycznych nanomateriałów [29, 31].

Zastosowanie nanowarstw powierzchniowych i nanomateriałów w budownictwie wymaga otwartości na innowacje i gotowości do korzystania z nowych i przyszłościowych technologii, nie tylko od architekta, ale także od inwestora. Niezależnie od tego, poniższy wybór przypadków reprezentatywnych
studiów uzupełnia opis różnych funkcji nano, dostarczając konkretnych przykładów innowacyjnych zastosowań, tak aby wszyscy uczestnicy mieli lepszy
pomysł, jak można je wykorzystać [26, 27, 28].

Nanoarchitektura będzie miała zdolność do wykazania się na bardziej optymalnym poziomie – rewolucjonizując formy wykorzystywania przez mieszkańców swoich siedlisk. Okna o zmiennej przezroczystości, ściany o zmiennej
transmisjii oraz odzież wrażliwa na nastrój i kontekst są do tego włączone.
Ogólnie rzecz ujmując, nanotechnologia stwarza architektoniczne funkcje interaktywne, gdyż użytkownicy wybierają i komunikują, jakich przejściowych
stanów chcą doświadczać.
Rysunek 10. Nowe technologie źródłem korzyści i problemów.

Źródło: opracowanie własne.
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Z badań wpływu nanonauki na architekturę wynika, że nanotechnologia
przybliża nas do materiałów niestandardowych o specyficznych właściwościach indywidualnych i stanowi o poszerzeniu katalogu materiałów standardowych. Nie tylko nanowarstwy powierzchniowe spowodują pojawienie się
ratunku w nowoczesnej architekturze, ale najczęstszym surowcem nano staną
się emulsje polimerowe, aerozole i zeolity, sadza, dendrymer, nanocząstki
i nanocząstki metali, dwutlenek tytanu, tlenek cyrkonu i tlenek glinu. Należy
uwzględniać nanotechnologię nie tylko do rezydencji, ale także do wielopiętrowego budynku o bardziej wyrafinowanej strukturze, wznoszonego w etapach zgodnie ze strategiami kodowania. Można zakładać realizację takiego samego procesu wzrostu wielopiętrowego budynku według inżynierii molekularnej dla rezydencji. Budowa rozpocznie się od zbiorników na placu budowy,
korzeni, łodyg, gałęzi, platform, kraty, płyt i wybojów a rozwinie się w kontrolę
światła, samooczyszczanie, remonty i rozbiórki.
Rysunek 11. Rezydencje inspirowane strukturami molekularnymi.

Źródło: opracowanie własne.

Nanoarchitektura będzie wykorzystana do tworzenia budynków przyszłości – struktury będą działać w sposób symbiotyczny ze środowiskiem, dostosowując się do zmieniających się potrzeb ich mieszkańców (rysunek 11). Biorąc
pod uwagę kombinacje właściwości organicznych z nieorganicznymi właściwościami w technologii tworzenia nanoarchitektury należy przyjąć jako postęp
technologiczny zbliżenie architektury do natury.
4.

Nanoceluloza krystaliczna

Celuloza nanokrystaliczna jest odnawialnym nanomateriałem, łatwo podatnym
na recykling i obficie występującym we włóknach drzewnych pochodzących
z procesu produkcji pulpy drzewnej. Potencjalne zastosowania obejmują taśmy
optycznie odblaskowe, wyjątkowo odporne lakiery i innowacyjne biotworzywa.
Właściwości tego nowego materiału zapewniają wszystkim użytkownikom
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nowe możliwości w wielu aplikacjach i w różnych sektorach oraz rynkach, takich jak lotniczy, motoryzacyjny, chemiczny, włókienniczy i budowlany [19].

Takie materiały funkcyjne o dużej porowatości (≥99%) są łatwo wytwarzane przez uwolnienie zamrożonej wody z wodnych zawiesin poprzez liofilizację nanowłóknistej celulozy (NFC), zatem naturalny nanomateriał zostaje
wyizolowany ze źródeł odnawialnych, w obecności zoli metylotrimetoksysilanu
o różnych stężeniach (rysunek 12).
Rysunek 12. Schemat syntezy nanowłóknistej gąbki celulozowej.

Źródło: opracowanie własne.

Cząstki celulozy o nanometrycznych rozmiarach mogą konkurować z nanorurkami węglowymi, które dotąd były postrzegane jako bardzo wytrzymałe,
świetnie przewodzące prąd itp. Jednakże przy tym nanokrystaliczna celuloza
jest znacznie tańsza. To wszystko zapewniają nanowłókna celulozowe, które są
produkowane z nanokrystalicznej celulozy. Pod względem parametrów mechanicznych są one porównywalne z kevlarem. Stosunek wytrzymałości do masy
nanocelulozy jest 8-krotnie lepszy niż dla stali. Stąd też nanokrystaliczną celulozą zainteresowane jest wojsko w kontekście produkcji m.in. lekkich kamizelek kuloodpornych oraz szkła. Nanokrystaliczna celuloza wykazuje bardzo dobre własności przewodzenia prądu elektrycznego. Dodana do papieru powoduje znaczną poprawę jego wytrzymałości dzięki wzmocnieniu wiązań pomiędzy
włóknami. W tym zastosowaniu jest również barierą dla gazów i tłuszczów, co
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może mieć istotne znaczenie przy produkcji opakowań dla przemysłu spożywczego.
5.

Zastosowanie nanokompozytów w budownictwie

Ten rozdział poświęcony jest potencjalnym obszarom, w których nanotechnologia może zrewolucjonizować budownictwo [8]. Istnieje duża liczba aplikacji
nanotechnologii w inżynierii/branży budowlanej (rysunek 13). Niektóre z tych
aplikacji są badane szczegółowo poniżej.

FHWA wraz z amerykańskim Instytutem Żelaza i Stali oraz US Navy zaczęła rozwijać nowe, niskoemisyjne, wysokowydajne stale (HPS) dla mostów. Ta
nowo opracowana stal wykazuje znacznie wyższą odporność na korozję i dużo
lepiej poddaje się spawaniu. Uzyskano to przez wprowadzenie nanocząstek
miedzi w granice ziarn struktury stalowej. Jest to nowy materiał ze stali nierdzewnej o bardzo wysokiej wytrzymałości, dobrej plastyczności i dobrej podatności na wykończenie powierzchni.
Rysunek 13. Obszary w budownictwie rewolucjonizowane nanotechnologią.
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Źródło: opracowanie własne.

Powłoki zawierające pewne nanocząstki lub nanowarstwy zostały opracowane dla wybranych celów. Na przykład, nanocząstki TiO2 są stosowane do
powlekania oszklenia z powodu jego właściwości sterylizacyjnych i antyzanieczyszczeniowych. TiO2 niszczy i rozkłada zanieczyszczenia organiczne dzięki
silnej reakcji katalitycznej. Ponadto jest hydrofilowy, co powoduje równomiernie rozkład wody po powierzchni, a wcześniej usuwa brud. Opracowano również inne specjalne powłoki, na przykład, powłokę przeciwodblaskową czy
anty-graffiti, materiały do kontroli cieplnej oraz ograniczające zużycie energii.

Została też opracowana nowa metoda na wzmocnienie cementowych materiałów budowlanych. Uzyskano cementową matrycę o podwyższonej wytrzymałości i trwałości przez wprowadzenie tlenku grafenu (GO). Zwyczajny
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cement portlandzki (OPC) jest powszechnie stosowany w przemyśle budowlanym. Jednak, aby przezwyciężyć jego słabą wytrzymałość na rozciąganie
i opóźnić rozwój mikropęknięć, należy go wzmocnić przez dodanie płatków GO.

Wprowadzenie 0,03% wag. płatków GO w pastę cementową może zwiększyć wytrzymałość na ściskanie i wytrzymałość na rozciąganie kompozytu cementowego o więcej niż 40%, co spowodowane jest zmniejszeniem struktury
porów w paście cementowej. Ponadto, dodanie płatków GO zwiększa stopień
uwodnienia cementowego. Ogólne wyniki wskazują, że GO może być obiecującym nanowypełniaczem dla wzmocnienia właściwości technicznych pasty
z cementu Portland.

Zestawienie wybranych zagadnień w odniesieniu do problematyki ujętej
w opracowaniu ma postać następującą:

−

−

−

−

−

wytwarzanie: precyzyjna technika oparta na nowych generacjach mikroskopów i technik pomiarowych, nowe procesy i narzędzia do manipulacji
materią na poziomie atomowym, nanoproszki spiekane w materiałach masowych o specjalnych właściwościach, które mogą zawierać czujniki do
wykrywania początkowych awarii i siłowników w celu naprawienia problemów, polerowanie chemiczno-mechaniczne nanocząstkami, samoorganizacja konstrukcji z molekuł, bio-inspirowanych materiałów i biostruktur.
nanowłókna węglowe i nanocząstki węgla: nanowłókna węglowe i nanocząstki sadzy są wśród najczęściej stosowanych wypełnień nanostrukturalnych materiałów. Nanowłókna węglowe mogą skutecznie zwiększać
wytrzymałość na rozciąganie włókien kompozytowych ze względu na ich
wytrzymałość i wysoki współczynnik kształtu, podczas gdy nanocząstki
węglowe mogą poprawić odporność na ścierani. Obie mają wysoką odporność chemiczną i dobre przewodnictwo elektryczne.
nanocząstki gliny: nanocząstki gliny lub nanoelektryny posiadają korzystne właściwości elektryczne, odporność na ciepło i chemikalia oraz
zdolność do blokowania światła ultrafioletowego. Włókna kompozytowe
wzmocnione nanocząstkami gliny wykazują działanie zmniejszające palność, są anty-UV i wykazują właściwości antykorozyjne.

nanocząstki tlenku metalu: niektóre nanocząstki tlenku metalu są fotokatalityczne, wykazują zdolność do przewodnictwa elektrycznego, absorpcji UV i foto-utleniania oraz korzystne właściwości chemiczne i biologicznei. Badania skupiające się na takich nanorurkach pod względem antybakteryjnym, samo-odkażania i blokowania promieniowania UV potwierdzają
ich korzystne funkcjonowanie zarówno dla wojskowych narzędzi ochronnych, jak i cywilnych produktów zdrowotnych.
nanorurki węglowe: potencjalne zastosowania CNT obejmują przewodzące nanokompozyty i włókna kompozytowe o dużej wytrzymałości,
zdolne do magazynowania energii i możliwe zastosowania do urządzeń
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−

−

−

konwersji energii, jako czujniki i wyświetlacze emisji polowej. Jedno włókno CNT ma już dwa razy większą sztywność i wytrzymałość oraz 20krotność wytrzymałości niż stalowy drut o tym samym ciężarze i długości.
Co więcej, wytrzymałość może być czterokrotnie wyższa niż nici pajęczej
i 17 razy większa niż włókna kevlarowego stosowanego na kamizelki kuloodporne, sugerujące zastosowanie w bezpieczeństwie uprzęży oraz jako
koce przeciwwybuchowe i ekranowanie elektromagnetyczne.

uzdatnianie wody: nano-membrany i nano-gliny to niedrogie, przenośne
i łatwe do czyszczenia systemy oczyszczania, detoksykacji i odsalania wody, które są bardziej skutecznie niż konwencjonalne filtry bakteryjne i wirusowe. Naukowcy opracowali również metodę wielkoskalową produkcji
nano-rurowych filtrów węglowych do poprawy jakości wody. Inne aplikacje wodne obejmują systemy (na bazie dwutlenku tytanu i magnetycznych
nanocząstek), które rozkładają zanieczyszczenia organiczne i usuwają sole
metali ciężkich z cieczy, co pozwala na użycie silnie zanieczyszczonej i słonej wody do nawadniania i picia. Kilka z zanieczyszczających substancji
można też łatwo poddać recyklingowi.
usuwanie zanieczyszczeń powietrza: są innowacje nanotechnologiczne,
które niszczą zanieczyszczenia powietrza światłem; mogą czynić katalizatory bardziej wydajnymi, tańszymi i lepiej kontrolowanymi; udaje się wykrywać toksyczne materiały i wycieki; można zmniejszać emisję paliw kopalnych; i separować gazy.

konstrukcje: za pomocą nano-molekularnych struktur można działać tak,
aby asfalt i beton były bardziej odporne na wodę; można uzyskać materiały do blokowania promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego; nanomateriały pozwalają na tańszą i trwałą obudowę, powierzchnie, powłoki, kleje, beton i przegrody cieplne oraz filtry dla światła; umożliwiają mycie samooczyszczające dla okien, lusterek i toalet.

Wnioski

Obecne wysiłki w dziedzinie nanotechnologii koncentrują się na wytwarzaniu,
charakteryzowaniu i zastosowaniu nanomateriałów w wielu dziedzinach społecznej aktywności. Prowadzi to w większości do prac rozwojowych, które skupiają się na bardzo małych ilościach materiału, odbiegających zwykle od rodzaju oraz ilości wymaganych do typowej infrastruktury budowlanej. Jednym
z potencjalnych rozwiązań jest to, aby skupić się na nananomateriałach działających jako katalizatory, a tym samym zmniejszających ilość materiału nano, co
wymaga znacznie odmiennego punktu widzenia niż to było, w wielu dotychczasowych zastosowaniach różnych klasycznych materiałów.

Wraz z pojawieniem się nowych materiałów i metod konstruowania, nadejście codziennego wykorzystania nanotechnologii z pewnością wyzwoli nową
wyobraźnię projektanta.
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Nanotechnologia ma potencjał, aby radykalnie zmienić nasze budowlane
środowisko i sposób życia. Jest to prawdopodobnie najbardziej transformacyjna technologia, jaką kiedykolwiek doświadczyliśmy, generując więcej badań
i debat niż w odniesieniu do broni nuklearnej, podróży kosmicznych, komputerów lub jakiejkolwiek innej technologii, która ukształtowała nasze życie. Prowadzi to do poważnych pytań, obaw i konsekwencji. Powstają nadzieje i obawy
w każdym aspekcie naszego życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego,
politycznego i duchowego.

Biorąc powyższe pod uwagę nasuwa się bezsprzecznie, że w większości
programów na studiach inżynieryjnych i architektonicznych niezbędne i pilne
jest nauczanie przedmiotu nanotechnologia. Jest to powszechnie uznawane za
granicą jako jeden z kluczowych przedmiotów-wyzwań dla architektury. Nie
można kwestionować konieczności zrozumienia tego ogólnego zagadnienia dla
architektury przyszłości.

Wyniki niniejszego opracowania wskazują na korzystne znaczenie nanotechnologii w architekturze i dla materiałów budowlanych, które bezpośrednio
lub pośrednio przyczynią się do ich przydatności i wykorzystania nowoczesnych materiałów w budownictwie i sztuce.
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Streszczenie

Nanonauka jest zorientowana na badania naukowe obiektów o rozmiarach
w zakresie 1‒100 nm, w co najmniej jednym wymiarze. Nanotechnologia opiera
się na manipulacji, kontroli i integracji atomów oraz cząsteczek w nanoskali
w celu wytworzenia materiałów, struktur, elementów urządzeń i systemów
o nowych i lepszych niż dotąd właściwościach. Oferuje ona możliwość poprawy
wielu właściwości materiałów i tworzenia nowych; w przyszłości pojawi się na
rynku coraz więcej produktów, które będą zawierać pewną formę "nano". Liczne dziedziny nanonauki i nanotechnologii (NNT) zyskują globalnie widoczne
i wykładniczo progresywne.
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Podstawowym założeniem w tych działaniach jest, aby jak najszersza rzesza specjalistów odpowiedzialnych za postęp naukowo-technologiczny opanowała dogłębnie "nano-umiejętności", a następnie efektywnie je wdrażała
w codziennej aktywności zawodowej. To wymaga nowego podejścia do badań,
rozwoju i produkcji, których celem jest zrozumienie zjawisk i manipulowania
materią na poziomie atomów, cząsteczek i klasterów cząsteczek. Stąd też wyłania sie potrzeba stworzenia odpowiedniej platformy edukacyjnej w zakresie
NNT z uwypukleniem znaczenia tej dziedziny dla rozwoju społecznego. W bliskiej perspektywie niezbędna jest zakrojona na szeroką skalę praca w celu
zaspokojenia potrzeb edukacyjnych wynikających z szybko rozwijających się
dziedzin NNT i położenia podstaw do kształcenia ich rozwoju.
Problem ten ujawnia się szczególnie dobitnie w kształceniu architektów,
którzy efektami swej wizji i pracy w znaczącej mierze oddziałują na środowisko
aktywności człowieka. W procesie kształcenia należy uwzględnić to, że nanotechnologia prowadzi o krok bliżej do niestandardowych materiałów o specyficznych właściwościach indywidualnych i stanowi odejście od katalogu standardowych materiałów. W bliskiej perspektywie należy się liczyć z utworzeniem odrębnej specjalności kształcenia o nazwie Nanoarchitektura.

Summary

Nanoscience is oriented towards scientific research of objects with sizes in the
range of 1‒100 nm, in at least one dimension. Nanotechnology is based on the
manipulation, control and integration of atoms and molecules at the nanoscale
to produce materials, structures, elements of devices and systems with new and
better-than-before properties. It offers the opportunity to improve many material properties and create new ones; In the future, more and more products will
appear on the market that will contain some form of "nano". Numerous fields of
nanoscience and nanotechnology (NNT) gain globally visible and exponentially
progressive.
The basic assumption in these activities is that the widest possible number
of specialists responsible for scientific and technological progress should master in-depth "nano-skills" and then implement them effectively in everyday
professional activity. This requires a new approach to research, development
and production, the purpose of which is to understand phenomena and manipulate matter at the level of atoms, molecules and molecular clusters. Hence the
need to create an appropriate educational platform in the area of NNT with
emphasis on the importance of this field for social development. In the near
future, it is necessary to work on a large scale in order to meet the educational
needs resulting from rapidly developing areas of NNT and to lay the foundations for learning their development.
This problem is particularly evident in the education of architects who,
through the effects of their vision and work, have a significant impact on the
environment of human activity. The education process should take into account
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the fact that nanotechnology leads one step closer to non-standard materials
with specific individual properties and is a departure from the catalog of standard materials. In the near future, one should consider creating a separate educational specialty called Nanoarchitecture.
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CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY NA TERENIE
JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ
NA PRZYKŁADZIE GMINY OLSZTYN K. CZĘSTOCHOWY
Słowa kluczowe: architektura, urbanistyka, przestrzeń kulturowa.

CHARACTERISTICS OF ARCHITECTURE
IN KRAKÓW-CZĘSTOCHOWA UPLAND
ON THE EXAMPLE OF OLSZTYN MUNICIPALITY NEAR CZĘSTOCHOWA

Keywords: architecture, urban planning, cultural space.

Wstęp
Gmina Olsztyn (koło Częstochowy) jest jednym z najbardziej malowniczych
zakątków Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Posiada ogromny potencjał, aby
stać się ważnym obszarem turystycznym nie tylko w skali regionu, ale również
w skali kraju. Występująca na terenie gminy zabudowa posiada zróżnicowany
charakter. Zachowały się zarówno liczne przykłady tradycyjnej zabudowy kamiennej, jak i drewnianej. W tym regionie powstało również wiele współczesnych realizacji. Jednakże brak konsekwencji oraz poszanowania kontekstu
otaczającej zabudowy sprawił, że współczesne realizacje w znacznym stopniu
"rozmywają" unikalny charakter miejsca [4].

Ze względu na wyjątkowe walory krajobrazu północnej części Jury, słuszne
wydaje się podjęcie działań mających na celu ochronę charakteru lokalnej zabudowy mającej znaczący wpływ na tworzenie klimatu omawianego obszaru
[3].
1.

Analiza istniejącej zabudowy Gminy Olsztyn

Niepowtarzalną atmosferę Gminy Olsztyn i otaczającej ją scenerii tworzą unikatowe walory przyrodnicze i kulturowe tego miejsca. Gra światła i koloru, na
której w dużej mierze opiera się piękno jurajskiego krajobrazu, zmienia się
nieustannie w zależności od pory dnia i pory roku. Skała wapienna przebija
cienką powierzchniową warstwę ziemi i występuje w krajobrazie pod postacią
ostańców. Wiosną i wczesnym latem bujne zielone łąki i lasy oraz błękitne niebo kontrastują z bielą formacji skalnych rozrzuconych po okolicy. Jesień z kolei
wprowadza do palety jurajskich barw odcienie żółci i czerwieni bukowych lasów. Krajobraz naturalny Olsztyna pomimo swojej różnorodności jest bardzo
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harmonijny. Tworzą go otwarte „stepowe” przestrzenie, lasy iglaste i lasy bukowe porastające wzgórza rezerwatu „Sokole Góry”.

Charakter zabudowy występujący na danym terenie niejednokrotnie jest
ściśle powiązany z surowcami występującymi naturalnie w podłożu geologicznym. Tworzywo dostarczane przez przyrodę wpływa na kształt zarówno całych
zespołów osiedleńczych, jak i pojedynczych budowli. Relacja architektury
z podłożem jest szczególnie zauważalna w tradycyjnej zabudowie na obszarze
Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Historyczna architektura tych obszarów
harmonizuje formą i kolorem z otoczeniem w konsekwencji stanowiąc uzupełnienie naturalnego krajobrazu.

Kamień jurajski jako materiał budowlany wykorzystywany był już powszechnie w XIII wieku czego świadectwo stanowią średniowieczne warownie
wzniesione w Olsztynie, Bobolicach, Mirowie, Rabsztynie i Smoleniu. W późniejszym okresie kamień wapienny służył nieustannie jako budulec do wznoszenia nowych warowni (Ogrodzieniec, Bydlin), jak i do przebudowy oraz rozbudowywania już istniejących zespołów (np. Smoleń) [1]. Kamień wapienny
z czasem stał się najpopularniejszym materiałem konstrukcyjnym, czego świadectwem są liczne pozostałości starych kamieniołomów oraz historyczna zabudowa. W XIX i XX wieku służył już powszechnie jako materiał do budowy zabudowań mieszkalnych i gospodarczych (rysunek 1).

Ze względu na właściwości wapienia jurajskiego i ograniczone możliwości
pozyskiwania dużych bloków i ich dalszej obróbki, używano go do stawiania
murów stosując wiązanie cyklopowe. Powszechnie wykorzystywano materiał
powstający na skutek naturalnego spękania kamienia. Wybrany na skutek selekcji materiał konstrukcyjny pozwalał na wznoszenie okazałych budowli takich, jak mury zamków i kościołów oraz budynków mieszkalnych i gospodarczych. Z czasem jurajski materiał konstrukcyjny zaczęto łączyć z innymi materiałami budowlanymi, w szczególności z występującym naturalnie kamieniem
piaskowym lub z czerwoną cegłą. W połowie XIX wieku, kiedy na terenie Częstochowy funkcjonowała już cegielnia, czerwona cegła stała się naturalnym
uzupełnieniem kamiennej konstrukcji. Murowano z niej naroża budynków,
gzymsy, obramowania wokół otworów okiennych i drzwiowych (rysunek 2).
Indywidualny lokalny charakter zabudowy podkreślano poprzez ozdabianie
murowanych fasad skamielinami amonitów naturalnie występującymi na terenie Jury [5].
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Rysunek 1. Choroń, ul. Wolności. Fotografia przedstawia fragment ściany
z kamienia wapiennego. Kamień wapienny stosowany był zarówno jako materiał konstrukcyjny ścian, jak i element detalu architektonicznego.

Źródło: fot. autora.

a

a

Dawne twierdze zbudowane za panowania Kazimierza Wielkiego w celu
obrony zachodnich granic królestwa, wznoszone na trudno dostępnych wapiennych skałach, dzisiaj stanowią budzące wyobraźnię, romantyczne ruiny. Nadając
przestrzeni nową jakość doskonale wpisują się w otaczający krajobraz i zdają się
stanowić jego naturalną kontynuację.
Rysunek 2. Choroń, ul. Górska. Budynek mieszkalny. Charakterystyczny przykład
zabudowy z kamienia wapiennego (po lewej). Fotografia przedstawia narożnik
budynku wykonany z cegły połączony ze ścianą z kamienia wapiennego – posesja
w miejscowości Choroń (po prawej).

Trudność w obróbce kamienia i w precyzyjnym kształtowaniu naroża budynku
oraz otworów okiennych i drzwiowych spowodowała wprowadzenie łatwiejszej
do ułożenia cegły.

Źródło: fot. autora.
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a

Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku zabudowy mieszkaniowej.
Gmina Olsztyn swój charakter urbanistyczno-architektoniczny zawdzięcza
uwarunkowaniom topograficznym i historycznym jurajskiego pasma. Kamień
występujący powszechnie w naturalnym krajobrazie oraz w zabudowie na tym
terenie nadał jurajskim miejscowościom specyficzny klimat miejsca, czyniąc je
unikalnymi w skali kraju [2].
1. 1. Przykłady tradycyjnej zabudowy mieszkaniowej

Na charakter tradycyjnych struktur osiedleńczych występujących na terenie
Jury składają się wypracowane przez pokolenia rozwiązania funkcjonalne oraz
materiałowo-konstrukcyjne. Analiza istniejącej, tradycyjnej zabudowy na terenach północnych Jury Krakowsko-Częstochowskiej pozwoliła wyodrębnić charakterystyczne rozwiązania formalne i funkcjonalne budynków mieszkalnych.

Konstrukcja tych budynków związana była z naturalnie występującymi
materiałami takimi jak drewno czy kamień wapienny. Ograniczenia wynikające
z wykorzystania tych materiałów oraz z ówczesnych możliwości konstrukcyjnych wpłynęły na skalę i proporcje tych budynków. Rzut typowego budynku
mieszkalnego ma formę prostokąta o wymiarach 6,5m x 12m. Budynki przykryte są dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci od 350 do 450, kryte dachówka ceramiczną.
Na detal architektoniczny składają się różnorodne motywy drewniane,
kamienne lub ceglane. Wynikają one w pierwszej kolejności z przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych (ceglane narożniki, obramowania otworów okiennych
i drzwiowych) w dalszej dopiero z chęci zdobienia budynku. Pomimo ich różnorodności i swobody w kształtowaniu oraz dzięki konsekwencji z jaką są stosowane, nadają jurajskiej zabudowie spójny wygląd.
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Rysunek 3. Przykład budynku w konstrukcji drewnianej (Krasawa, ul. Żarecka).

Źródło: rys. autora.

Wymiary budynku
wysokość
6,0 m
szerokość
5,0 m
długość
10,2 m

Zestawienie powierzchni
2
sień
4,1 m
2
kuchnia
13,6 m
2
spiżarnia
3,7 m
2
izba mieszkalna
20,7 m
2
łącznie
42,1 m

Budynek w konstrukcji drewnianej (rysunek 3). Cechy charakterystyczne:
− budynek na rzucie prostokąta, przykryty dachem dwuspadowym w konstrukcji krokwiowo-jętkowej,
− dach kryty dachówką ceramiczną,
− podmurówka wykonana z kamienia wapiennego,
− układ funkcjonalny: budynek o dwóch strefach wejściowych – strefa wejściowa bezpośrednia do pokoju dziennego i strefa wejściowa w postaci
sieni łączącej się z kuchnią; przy kuchni spiżarni.
71

Rysunek 4. Przykład budynku murowanego ze ścianą frontową w konstrukcji
drewnianej (Bukowno, ul. Malownicza).

Źródło: rys. autora.

Wymiary budynku
wysokość
6,0 m
szerokość
5,6 m
długość
10,0 m

Zestawienie powierzchni
2
ganek
2,90 m
2
kuchnia
12,50 m
2
izba mieszkalna
11,30 m
2
izba mieszkalna
25,24 m
2
łącznie
51,90 m

Budynek murowany ze ścianą frontową w konstrukcji drewnianej (rysunek 4).
Cechy charakterystyczne:
− budynek na rzucie prostokąta, przekryty dachem dwuspadowym w konstrukcji krokwiowo-jętkowej,
− dach kryty dachówką ceramiczną,
− murowane ściany zewnętrzne tynkowane,
− układ funkcjonalny: reprezentacyjna strefa wejściowa w postaci drewnianego ganku połączonego z pokojem dziennym. Od strony podwórza wejście do kuchni łączące się z pokojem – sypialnią.
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Rysunek 5. Przykład budynku w konstrukcji murowanej z kamienia wapiennego i cegły (Bukowno, ul. Malownicza).

Źródło: rys. autora.

Wymiary budynku
wysokość
6,5 m
szerokość
6,0 m
długość
12,0 m

Zestawienie powierzchni
2
sień
3,8 m
2
kuchnia
23,2 m
2
izba mieszkalna
25,0 m
2
łącznie
52,0 m

Budynek murowany z kamienia wapiennego i cegły (rysunek 5). Cechy charakterystyczne:
− budynek na rzucie prostokąta, przekryty dachem dwuspadowym w konstrukcji jętkowej ze ściankami stolcowymi, dach kryty dachówką lub papą
− wykorzystanie cegły do konstrukcji naroży ścian oraz otworów okiennych
i drzwiowych
− układ funkcjonalny: centralnie sytuowana sień łączy się z obszerną kuchnią (izba czarna) i izbą mieszkalną (izba biała), wejście gospodarcze do
kuchni od strony podwórza.
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2.

Układy zabudowy

Na omawianym terenie istnieje ogromna różnorodność w zakresie sposobu
wzajemnego rozplanowania budynków na działce zagrodowej. Jest ona związana z kształtem działek oraz topografią terenu. Pomimo tej różnorodności układ
działek posiada zrozumiałą strukturę dotyczącą porządku przestrzennego.
Ograniczenia spowodowane dostępnymi materiałami i rozwiązaniami konstrukcyjnymi oraz przewaga funkcji związanej z uprawą roli i hodowlą zwierząt
przyczyniły sie do usystematyzowania układu budynków na działce.

Usytuowanie budynku mieszkalnego w stosunku do drogi jest zależne od
rozmiaru i kształtu działki oraz orientacji wobec stron świata. Najczęściej ściana licowa (dłuższa) była skierowana na stronę południową lub wschodnią.
Rzadziej ku stronie południowej bądź wschodniej była zwrócona ściana szczytowa, zazwyczaj wynikało to z kształtu działki [6].

Można wyróżnić trzy zasadnicze układy działek zagrodowych w zależności
od sposobu sytuowania budynków:
Rysunek 6. Widok zagospodarowania działki (przykład 1).

Źródło: rys. autora

Przykład zagospodarowania działki (rysunek 6). Cechy charakterystyczne:
− działka zagrodowa w kształcie wydłużonego prostokąta,
− budynek inwentarski i gospodarczy zlokalizowany na przedłużeniu budynku mieszkalnego,
− stodoła stojąca osobno, zlokalizowana w tylnej części działki,
− dom mieszkalny orientowany szczytem do drogi.

Lokalizacja stodoły w tylnej części działki wiąże się z przepisami przeciwpożarowymi oraz z rozpowszechnieniem stodoły ryglowej, o większej kubaturze,
z przelotowym klepiskiem.
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Rysunek 7. Widok zagospodarowania działki (przykład 2).

Źródło: rys. autora.

Przykład zagospodarowania działki (rysunek 7). Cechy charakterystyczne:
− działka zagrodowa w kształcie wydłużonego prostokąta,
− budynek mieszkalny orientowany kalenicą równolegle do drogi,
− budynek inwentarski i gospodarczy zlokalizowany oddzielnie od budynku
mieszkalnego,
− stodoła połączona z budynkiem inwentarskim, zlokalizowana w tylnej
części działki.

Rysunek 8. Widok zagospodarowania działki (przykład 3).

Źródło: rys. autora.

Przykład zagospodarowania działki (rysunek 8). Cechy charakterystyczne:
− działka zagrodowa w kształcie wydłużonego prostokąta,
− budynek inwentarski i gospodarczy zlokalizowany na przedłużeniu budynku mieszkalnego,
− dom mieszkalny orientowany szczytem do drogi.
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Powyższy przykład stanowi dobre rozwiązanie ze względów ekonomicznych i użytkowych – oszczędność materiału budowlanego, wygoda w obsłudze
i doglądzie inwentarza, lepsze warunki w pomieszczeniach. Połączenie budynków ponadto poprawia warunki termiczne w ich pomieszczeniach oraz pozwala na zwiększenie odległości poszczególnych zagród od siebie, co ze względu na
bezpieczeństwo pożarowe posiada dla całego lub części zespołu zabudowy
duże znaczenie.
Wnioski

Autor starał się przedstawić istotne elementy architektury regionalnej występującej na terenie gminy Olsztyn (koło Częstochowy). Dzięki wypracowanej
przez pokolenia konsekwencji w kształtowaniu formy, wygląd tradycyjnych
struktur osiedleńczych na Jurze jest spójny. Zabudowa mieszkaniowa składa się
z budynków o proporcjach bryły i elewacji dostosowanych do ówczesnych
możliwości konstrukcyjnych i materiałowych. Motywy drewniane, kamienne
i ceglane tworzą detal architektoniczny, który pomimo różnorodności i naturalnej swobody w jego kształtowaniu, utrzymuje jednolity charakter zabudowy.
Słuszne wydaje się podjęcie działań, które miałyby na celu ochronę zachowanych wartości architektury i budownictwa tradycyjnego. Unikalne cechy
krajobrazu Jury Krakowsko-Częstochowskiej takie jak ukształtowanie terenu,
występujące lokalnie materiały, tektonika wynikająca z określonego modułu
strukturalnego, gra światła i koloru dają możliwość tworzenia nowych form
zabudowy w oparciu o lokalną tradycję.
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Streszczenie

Ze względu na wyjątkowe walory krajobrazu północnej części Jury KrakowskoCzęstochowskiej, słuszne wydaje się podjęcie działań mających na celu ochronę
charakteru lokalnej zabudowy mającej znaczący wpływ na tworzenie klimatu
tego miejsca. Gmina Olsztyn (koło Częstochowy) swój charakter urbanistycznoarchitektoniczny zawdzięcza uwarunkowaniom topograficznym i historycznym
jurajskiego pasma. Kamień występujący powszechnie w naturalnym krajobrazie oraz w zabudowie na tym terenie nadał jurajskim miejscowościom specyficzny klimat miejsca, czyniąc je unikalnymi w skali kraju. Wypracowana przez
pokolenia konsekwencja w kształtowaniu formy odpowiada za spójny charakter tradycyjnych struktur osiedleńczych. Autor stara się przedstawić istotne
elementy architektury regionalnej występującej na terenie gminy Olsztyn.
Summary

Due to the exceptional values of the northern landscape of the CracowCzestochowa Upland, it seems appropriate to take measures to protect the
character of local architecture that has a significant impact on the character of
the place. The municipality of Olsztyn (near Czestochowa) owes its urbanarchitectural character owing to the topographical and historical conditions of
the Polish Jura range. The stone, commonly found in the natural landscape and
in its architecture, has given the local towns a individual atmosphere of the
place, making them unique in the country. The generational consequence of
shaping the form is responsible for the coherent character of traditional settlement structures. The author tries to present important elements of regional
architecture present in the municipality of Olsztyn.
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Politechnika Śląska
Wydział Architektury
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ŚLADY UKRYTE W HARMONII STYLU ZAKOPIAŃSKIEGO.
WILLA OKSZA A TWÓRCZOŚĆ KOLONII
ARTYSTYCZNEJ ZAKOPANEGO
Słowa kluczowe: willa Oksza, styl zakopiański, artyści XX wieku, Galeria Sztuki
XX wieku, Muzeum Tatrzańskie.

TRACES HIDDEN IN THE HARMONY OF THE ZAKOPANE STYLE.
OKSZA VILLA AND THE CREATIVE OUTPUT OF THE ARTIST
COLONY IN ZAKOPANE

Keywords: Oksza villa, zakopane style, artist of the 20th century, Gallery of 20th Century Art, The Tatra Museum.

Wstęp
Zakopane, miejsce wyjątkowe, powszechnie określane mianem stolicy Tatr lub
zimową stolicą Polski. To nie tylko kurort od lat przyciągający turystów i pasjonatów sportów górskich. To także kolebka kultury góralskiej i sztuki podhalańskiej, obok których wykształcił się unikatowy styl zakopiański. Zakopane, odkryte przez dra Tytusa Chałubińskiego, od końca XIX wieku skupiało środowiska artystów i uczonych inspirowanych bliskością Tatr i góralszczyzną, wśród
których zrodziła się specyficzna kolonia artystyczna. Ślady pozostawione przez
artystów zauroczonych Zakopanem zmaterializowane i zachowane do dziś
w postaci ich dzieł są prezentowane we wnętrzach Galerii Sztuki XX wieku
w willi Oksza, filii Muzeum Tatrzańskiego.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie różnorodności oraz wielowymiarowości śladów odnajdywanych w zakopiańskiej sztuce przełomu XIX i XX wieku na przykładzie dzieł eksponowanych w willi Oksza.
Motto: Spojrzeliśmy ku Tatrom, płynęły morzem blasków i błękitów –
czyste, jasne, kryształowe, srebrzyste, w śnieżnej,
skrzącej się, niepokalanej bieli. 1

1

Witkiewicz S., Pisma zebrane Sztuka i krytyka u nas, Kraków 1971, s. 35.
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1.

Styl zakopiański

Styl zakopiański, uznawany powszechnie za pierwszy polski styl narodowy,
w swojej genezie sięga do źródeł nurtu w architekturze willowej w epoce romantyzmu, określanego mianem „malowniczego stylu wiejskiego 2”.

Chociaż za twórcę stylu zakopiańskiego niewątpliwie jest uznawany Stanisław Witkiewicz badacze sugerują, że artysta mógł ulec pewnym inspiracjom.
Zbigniew Moździerz, konserwator zabytków architektury, podkreśla: W literaturze funkcjonuje przypuszczenie, że ktoś zainspirował Witkiewicza do stworzenia stylu zakopiańskiego. Najczęściej wskazuje się na Bronisława Dembowskiego,
chociaż niektórzy badacze sugerują, że mogli nimi być również Franciszek Ksawery Martynowski, Bolesław Prus czy Antoni Sygietyński. Jacek Woźniakowski
sugeruje, że Witkiewicz mógł inspirować się także twórczością Henry’ego Hobsona Richardsona w stylu gontowy 3. Wszystkie wymienione postacie były związane z tworzeniem stylów narodowych, jednakże kluczowymi osobami w kształtowaniu stylu zakopiańskiego rzeczywiście mogli być Bronisław Dembowski
wraz z żoną. Byli oni bowiem pionierami w poznawaniu i propagowaniu podhalańskiej kultury ludowej. Stanisław Witkiewicz dzięki licznym pobytom za granicą, poprzez styczność z tamtejszą kulturą i sztuką ludową bez wątpienia miał
możliwość zapoznania się oraz zetknięcia z wieloma realizacjami i koncepcjami
stylów narodowych, między innymi litewskiego, rosyjskiego, niemieckiego czy
angielskiego 4. Jak wyjaśnia historyk sztuki Andrzej Szczerski Styl zakopiański
[…] uznać można za indywidualną kreację Witkiewicza, osadzoną w tradycji
środkowoeuropejskiej recepcji sztuki brytyjskiej około roku 1900. W koncepcji
Witkiewicza przenikają się bowiem idee stylu narodowego, społecznych funkcji
sztuki i nadzieja na powstanie sztuki nowoczesnej, zrywającej z tradycją historyzmu. Witkiewicz chciał stworzyć polski styl narodowy, przeciwstawiający się obcym wpływom i będący źródłem odrodzenia sztuki w Polsce 5. Tak więc styl zakopiański wykrystalizował na przełomie XIX i XX wieku. Chociaż pierwsze próby
realizacji podhalańskiej sztuki ludowej w sztuce użytkowej nastąpiły jeszcze
przed przyjazdem Witkiewicza do Zakopanego (zamówienie na łóżko, krzesło
i parawan zdobione motywami podhalańskimi, których projekt wykonała Magdalena Butowt-Andrzejkowiczówna) to jednak do wykonania doszło już po
pierwszym pobycie Witkiewicza na Podhalu. Początkowo w Zakopanem pojawiały się budowle utożsamiane ze stylem szwajcarskim, choć już zawierające
zapożyczenia z budownictwa podhalańskiego.

Moździerz Z., Przewodnik Szlak Stylu Zakopiańskiego, Zakopane 2014, s. 95.
Moździerz Z., Architektura i rozwój przestrzenny Zakopanego, s. 164.
4 Por. Moździerz Z., Architektura i rozwój przestrzenny Zakopanego, Zakopane 2013,
s. 165.
5 Szczerski A, Wzorce tożsamości. Recepcja sztuki brytyjskiej w Europie Środkowej około
roku 1900, cyt. za Moździerz Z, Architektura i rozwój przestrzenny Zakopanego, Zakopane 2013, s. 165.
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Pierwszą chałupą w stylu zakopiańskim była willa Koliba, dziś Muzeum
Stylu Zakopiańskiego – jedna z filii Muzeum Tatrzańskiego. Cechami charakterystycznymi domu była zrębowa konstrukcja ścian i półszczytowy dach, a asymetryczna bryła przypominała pod względem kompozycyjnym wille „szwajcarskie” (Il.1.). Kunsztowny detal, czystość kształtu, wysokie podmurówki, ozdobne tarasy i ganki – te wszystkie elementy były urzeczywistnieniem idei stylu
zakopiańskiego Witkiewicza.
2.

Willa Oksza – rys historyczny

Willa Oksza, gdzie obecnie mieści się Galeria Sztuki XX wieku – jedna z filii Muzeum Tatrzańskiego – była trzecim dziełem Stanisława Witkiewicza, zaprojektowanym w stylu zakopiańskim, po willi Koliba i willi Pepita. Rezydencja znajduje się w Zakopanem przy ulicy Zamoyskiego 25, obok kościoła pw. Świętego
Krzyża. Zaliczana jest do zabytków wchodzących w skład Szlaku Stylu Zakopiańskiego.

Historia Okszy sięga końca XIX wieku. Powstanie projektu datuje się na lata 1894–1895, natomiast realizacja budowy nastąpiła w latach 1895‒1896.
Budynek wznosili góralscy cieśle pod nadzorem Wojciecha Roja i Jana Obrochty
(Il. 2, 3). Początkowo willa zwana była przez pierwszych właścicieli, Bronisławę
i Wincentego Kossakowskich, „Korwinówką”. Nazwę obiektu na powszechnie
znaną i rozpoznawaną do dziś pod terminem Oksza wprowadzili kolejni właściciele willi – Marcin hr. Kęszycki z żoną. Warto wspomnieć, że willa zakupiona
została przez hrabiego w ramach prezentu z okazji 25. rocznicy ślubu dla żony,
Heleny Kęszyckiej, która mieszkała w niej do śmierci w roku 19076. Właściciele
willi zmieniali się na przestrzeni lat (Il. 4, 5). Początkowo kolejnym właścicielem Okszy był prof. Ignacy Pietrzycki, słynny stomatolog. Prawdopodobnie to
on w latach 1915–1916 przyczynił się do rozbudowy willi oraz do wzbogacenia
jej w oficynę od strony północno – wschodniej. Znajdowała się tam wówczas
kuchnia dla wczasowiczów. Mniej więcej w roku 1917 Oksza została zakupiona
przez Jana Bobrzyńskiego – działacza gospodarczego i ówczesnego polityka,
oraz jego żonę. Następnie, jak podaje Zbigniew Moździerz w Przewodniku szlaku stylu zakopiańskiego, w roku 1920 Okszę zakupiło Towarzystwo „Odrodzenie”, gdzie po gruntownym remoncie i przebudowie otwarty został Zakład Profilaktyczny dla młodzieży zagrożonej gruźlicą 7. Z powodu zmiany przeznaczenia obiektu willa Oksza uległa znaczącej modernizacji, która niestety zdegradowała jej wartość artystyczną i zabytkową. Od frontu dobudowano taraspodcienia, który wsparty był na kamiennej podmurówce. Zlikwidowano wejście
frontowe i boczne, nastąpiła przebudowa dachu oraz otynkowanie wewnętrznych ścian budynku, (Il. 6, 7). Od tego momentu obiekt zmienił swoje przezna6
7

Por. Moździerz Z., Przewodnik Szlak Stylu Zakopiańskiego, Zakopane 2014, s. 95.
Ibidem.
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czenie także pod kątem użytkowania. Od około 1922 roku mieścił się tutaj internat a następnie prewentorium. Okres okupacji willa przetrwała bez większych zniszczeń, znajdowała się w niej wówczas Szkoła Gospodarcza. Po II wojnie światowej Oksza służyła jako prewentorium dla dzieci i młodzieży, następnie zaadaptowana została na dom wypoczynkowy. Wreszcie w 2006 roku willę
Oksza przejęło Muzeum Tatrzańskie, a obiekt został wpisany do rejestru zabytków. Przeprowadzono wówczas szereg remontów i prac konserwatorskich.
Odświeżono i poddano renowacji detale dekoracyjne. Oczyszczone zostały
stropy, sosręby, stolarka drzwiowa i okienna 8. Willa Oksza zaadaptowana została na Galerię Sztuki XX wieku, a pierwsza wystawa miała miejsce w 2011
roku.

Jak opisuje Zbigniew Moździerz: „Oksza” reprezentuje wczesny okres rozwoju stylu zakopiańskiego i jest pierwszym obiektem, w którym Witkiewicz zastosował symetryczną elewację frontową z piętrową częścią centralną i parterowymi
skrzydłami po obu jej stronach. Tak powstał kanon drewnianej willi Witkiewiczowskiej. W większości pomieszczeń zachowana jest pierwotna ornamentyka.
Na sosrębie w salonie widoczna data budowy „1895”, a w sąsiednim pokoju inskrypcja wykonana cztery lata później: R.P. 1899 d. 7 lutego odbyło się srebrne
wesele Marcina i Heleny z Reyów Kęszyckich 9 (Il. 8). Willa Oksza spełnia wszystkie kryteria willi w stylu witkiewiczowskim. Balkon z ażurowo wycinanych
desek, półkoliste okna oraz detale nawiązujące do ornamentyki ludowej, (Il. 9).
Również dekoracja rzeźbiarska wnętrz jest typowa dla stylu zakopiańskiego.
Sosręby, odrzwia, poręcze schodów wzbogacona motywami kwiatowymi, charakterystycznymi dla Tatr: lilią złotogłów, szarotką i dziewięćsiłem (Il. 10, 11).
3.

Willa Oksza jako element szczególny w architekturze Zakopanego

Już po przekroczeniu drewnianej bramy wjazdowej z napisem „Willa Oksza”,
oddzielającej od ruchliwej, zwłaszcza w sezonie letnim, ulicy Zamoyskiego, ma
się nieodparte wrażenie, jakby przekraczało się linię czasu. Drewniana willa
prezentuje swoją elewację w całej okazałości. Budynek nie jest zdominowany
przez otoczenie, wręcz przeciwnie, dyskretna zieleń i drobne elementy architektury krajobrazu doskonale harmonizują i podkreślają wyniosłość willi. Ponieważ znajduje się ona na liście obiektów wchodzących w skład Szlaku Stylu
Zakopiańskiego oraz zaliczana jest do grona zabytków bez wątpienia jest elementem szczególnym w przestrzeni Zakopanego oraz wyjątkowym pod względem dziedzictwa narodowego. Natomiast jako jedna z filii Muzeum Tatrzańskiego, zaadaptowana na Galerię Sztuki XX wieku, jest miejscem niebywale
istotnym zarówno dla mieszkańców Zakopanego, jak i dla turystów.
8
9

Por. Moździerz Z., Przewodnik Szlak Stylu Zakopiańskiego, Zakopane 2014, s. 96.
Moździerz Z., Przewodnik Szlak Stylu Zakopiańskiego, Zakopane 2014, s. 98.
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4.

Willa Oksza a prezentowane w jej wnętrzach dzieła artystów XX wieku różnych dziedzin i nurtów artystycznych

Czasem, w którym nastąpił największy rozkwit twórczości kolonii artystycznej
Zakopanego był okres Młodej Polski. Początkowo pierwszym ośrodkiem rozwoju było środowisko szkoły snycerskiej, którego pionierem był Stanisław Barabasz. Następnie rozwój sztuki ewoluował dzięki dokonaniom Stanisława Witkiewicza i koncepcji stylu zakopiańskiego. Jak wyjaśnia Teresa Jabłońska, wieloletni dyrektor Muzeum Tatrzańskiego: Około 1900 roku życie w Zakopanem
„kipiało od sztuki”. Wieś stała się, obok Krakowa i w artystycznym z nim związku,
ośrodkiem kultury Młodej Polski, której nurt (…) związany z górami nazywany
bywa Młodą Polską tatrzańską. Do głosu doszło wtedy młode pokolenie artystów
mieszkających w Zakopanem stale lub przez dłuższy czas 10.
Na początku XX wieku ówcześni artyści zakopiańscy zaczęli się jednoczyć,
a w środowisku sztuki pojawiały się coraz to nowe nazwiska: Wojciech Brzega,
który był pierwszym góralem po studiach rzeźbiarskich w Krakowie, malarze
Stanisław Gałek, Leon Wyczółkowski i Wojciech Weiss, młody Stanisław Ignacy
Witkiewicz, debiutujący jako fotograf.

Chociaż okres wybuchu pierwszej wojny światowej był czasem trudnym
dla wszelkiego rodzaju twórczości artystycznej, to Zakopane wciąż było miejscem chętnie odwiedzanym przez artystów. Powstanie słynnej kolekcji karykatur Kazimierza Sichulskiego, w restauracji Stanisława Karpowicza „U Karpia”
było niewątpliwie jednym z najcenniejszych śladów twórczości bohemy zakopiańskiej. I mimo, że owe prace nie są prezentowane w Galerii Sztuki XX wieku,
a w Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba, to z pewnością zaniedbaniem
byłoby nie wspomnieć o tej kolekcji. W tym czasie, wraz z nazwiskami takimi
jak Leon Chwistek, August Zamoyski, Tymon Niesiołowski czy Stanisław Ignacy
Witkiewicz pojawiły się także w Zakopanem zapowiedzi nowego nurtu – formizmu. Jak pisał Witkacy aprobując tym samym założenia formizmu, który sprzeciwiał się wiernemu odzwierciedlaniu rzeczywistości w sztuce: Celem malarstwa nie jest i nigdy nie było odtworzenie, a nawet indywidualna interpretacja
widzialnego świata (…), tylko stworzenie konstrukcji form na płaszczyźnie, stanowiących nierozerwalną całość w ramach tę płaszczyznę ograniczających, czyli
kompozycja 11. W ten sposób powoli krystalizowała się zakopiańska awangarda.
Z drugiej zaś strony bardzo silnym nurtem pozostawał, cieszący się nieustannie
dużym zainteresowaniem regionalizm. Rozwijała swoją działalność Państwowa
Szkoła Zawodowa Przemysłu Drzewnego, gdzie jednym z najgłośniejszych
związanych z nią postaci była osoba dyrektora – architekta Karola Stryjeńskiego oraz jego żony, cenionej i renomowanej artystki – Zofii Stryjeńskiej. Coraz
Jabłońska T., Sztuki piękne pod Tatrami, Zakopane 2015, s. 209.
Witkiewicz S. I., Listy do Hansa Corneliusa, cyt. za Sztuki piękne pod Tatrami, Zakopane
2015, s. 329.
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powszechniejsza stała się organizacja wystaw uczniów Szkoły Przemysłu
Drzewnego, którzy kształcili się pod kierunkiem znanych artystów. Dzięki temu
rozwijała się grafika, rzeźba i rękodzieło artystyczne, które tworzyły jednocześnie główny nurt polskiej sztuki. Również Państwowa Szkoła Koronkarska, na
czele z malarzem Karolem Kłosowskim cieszyła się dużym zainteresowaniem
a koronki stały się uzupełniającym elementem wykończenia tkanin.

Od 1925 roku na arenie sztuki zakopiańskiej zaczął dominować znów Witkacy, tym razem jednak jako Firma Portretowa „S.I. Witkiewicz” definiowana
Regulaminem Firmy Portretowej „S.I. Witkiewicz”, wydanym w postaci osobnego druku, który w szesnastu paragrafach określał warunki korzystania z usług
portretowania oraz precyzował typy portretów (od A do E). Jak wyjaśnia
T. Jabłońska: Portrety były sygnowane i datowane, miały określony typ i najrozmaitsze dodatkowe informacje, np. o tym, czy artysta palił (lub nie) papierosy, pił
(lub nie) alkohol, o stosowanych używkach i narkotykach wyższego rzędu (kokainy, eteru, haszyszu, peyotlu, meskaliny Mercka, eukodalu) – tych ostatnich wyłącznie w przypadku typu C (…) Typ C był zarezerwowany dla znajomych i przyjaciół Witkiewicza, których portretował często w trakcie eksperymentów z narkotykami (…) 12.
W dziedzinie malarstwa dużą popularnością i opinią najlepszych pejzażystów dwudziestolecia międzywojennego cieszyli się Stanisław Gałek oraz Rafał
Malczewski. Willa Oksza zaadaptowana na Galerię Sztuki XX wieku Muzeum
Tatrzańskiego skrywa w swych wnętrzach wszystkie, a przynajmniej większość, tych „perełek” sztuki zakopiańskiej minionych stuleci.
4.1

Ślady zachowane w sztuce

Inspiracje tatrzańskie

Bliskość gór oraz ich majestat zachwyca każdego, kto przyjeżdża do Zakopanego. Turystów kuszą tajemnicze ścieżki, wysokogórskie szlaki i monumentalne
szczyty. Nic więc dziwnego, że także artyści bardzo często ulegali zachwytowi
Tatr a swoje emocje starali się utrwalić w dziełach. Wspomniany powyżej Stanisław Gałek był pasjonatem pejzaży tatrzańskich, wśród których szczególnie
upodobał sobie Morskie Oko. W Galerii Sztuki XX wieku w willi Oksza są prezentowane obecnie obrazy olejne artysty. Chociaż wystawa zatytułowana „Nie
tylko Morskie Oko. Obrazy Stanisława Gałka z daru Anny Olszewskiej” w dużej
mierze poświęcona jest twórczości inspirowanej właśnie Tatrami (Il. 12, 13).
Jak pisał Rafał Malczewski: Gałek miał ułożony cały program. Więc Zefiryn Ćwikliński mógłby swoje owce malować w Dolinie Stawów Gąsienicowych, Hannemanowi dać Pięć Stawów plus Siklawa, może Wodogrzmoty, „Cyryl” Terlecki (…)
objąłby regle, Czarny Staw Gąsienicowy, może, jeżeli da rady, Kasprowy i okolice.
Kłosowski nie maluje w górach (…) Gentil-Tippenhauerowa niech maluje, gdzie
12

Jabłońska T., Sztuki piękne pod Tatrami, Zakopane 2015, s. 329.
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chce, z wyjątkiem jezior i wierchów, ale najlepiej byłoby, gdyby trzymała się Zachodnich Tatr, od Czerwonych Wierchów włącznie (…) 13. Obrazy artysty emanują naturalizmem i typową dla Gałka nastrojowością kolorystyki oraz cechują się
wiernym odzwierciedleniem obserwowanego krajobrazu z całą jego szczegółowością. Teresa Jabłońska potwierdza Realistycznie malowane krajobrazy tatrzańskie cieszyły się dużym powodzeniem i dobrze się sprzedawały, na co wpływ
miała również atrakcyjność pewnych partii Tatr, szczególnie ulubionego przez
Gałka Morskiego Oka 14. Mimo, że wśród kolekcji znajdują się także krajobrazy
śródziemnomorskie, fascynacja Gałka Tatrami była ogromna, a prezentowany
zbiór prac jest niewątpliwe śladem inspiracji tatrzańskich pozostawionym we
współczesnej Okszy.

Kolejnym artystą wyraźnie ulegającym urokowi Tatr oraz wyróżniającym
się w środowisku malarzy zakopiańskich był Rafał Malczewski. Zasłynął
zwłaszcza w dziedzinie malarstwa pejzaży tatrzańskich zarówno akwarelowego jak i olejnego, które dziś prezentowane jest w jednym z wnętrz wystawowych willi Oksza (Il.14, 15). Odznaczające się niezwykłą lekkością realistyczne
impresje malowane były z natury, podczas wycieczek i spacerów górskich. Sam
artysta przyznawał: Czystość tej techniki, lekkość i łatwość przenoszenia materiału daje mi możność utrwalenia tego, co spodoba mi się podczas bardzo nawet
uciążliwej wycieczki 15. Nie ulega wątpliwościom, że wpływ Tatr na jego twórczość artystyczną był ogromny. Witkacy zaś przyznaje Tatry mogłyby działać na
konsolidację twórczych, konstruktywnych pomysłów, poza dostarczaniem tła
i tematów (…) Nasi naturaliści w malarstwie robią mniej lub więcej dobrze wykonane „kawałki” tatrzańskiego pejzażu, ale nikt z nich nie zdobył się, może prócz
jednego Wyczółkowskiego, na głębsze ujęcie Tatr w ich, jak bym powiedział, planetarnej, a dalej metafizycznej piękności 16.

Rozpatrując kwestię śladów zachowanych w sztuce w kontekście inspiracji
Tatrami nie sposób nie wspomnieć o fotografii, której to najwybitniejszymi
przedstawicielami byli Stanisław Ignacy Witkiewicz oraz Mieczysław Karłowicz. Tatrzańskie fotografie obu artystów zdobią wnętrza Galerii Sztuki XX
wieku w willi Oksza. Działalność fotograficzna rozwijała się już pod koniec XIX
wieku, także w środowisku taterników, których czołowym przedstawicielem
był Mieczysław Karłowicz. Jego fotografia wyróżniała się harmonią nastroju
i ekspresji a tym samym korespondowała z założeniami malarstwa modernistycznego (Il. 16). Witkacy zajmował się natomiast fotografią artystyczną
i eksperymentalną. Jego fotografie emanują metafizycznym niepokojem i ta-

Malczewski R., Pępek świata Wspomnienia z Zakopanego, s. 70.
Jabłońska T., Sztuki piękne pod Tatrami, Zakopane 2015, s. 329.
15 Malczewski R, Moje malarstwo, cyt. za Sztuki piękne pod Tatrami, Zakopane 2015,
s. 331.
16 Witkiewicz S, Tatry a współczesna twórczość literacka. Wynurzenia St. Ign. Witkiewicza, cyt. za Sztuki piękne pod Tatrami, Zakopane 2015, s. 333.
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jemniczością, i chociaż uwieczniają chwilę, często zachowują w sobie swoistą
dynamikę krajobrazu tatrzańskiego (Il.17).
Inspiracje góralszczyzną

Istotne miejsce w sztuce zakopiańskiej z przełomu XIX i XX wieku zajmują także dzieła wyraźnie inspirowane góralszczyzną. Prekursorem i czołową twórczynią tego nurtu była Zofia Stryjeńska, autorka przede wszystkim plakatów
i obrazów. Artystka zauroczona góralszczyzną i góralami potrafiła doskonale
odzwierciedlić wyjątkowość miejscowego folkloru w swoich barwnych pracach.
Akwarele o tematyce podhalańskiej, humorystyczne i wielowymiarowe plakaty
oraz obrazki z motywami zbójnicko-góralskimi, często także przedstawiające
scenki z życia codziennego górali, świadczą o talencie artystki oraz o dynamizmie, dekoracyjności i ludyczności sztuki Stryjeńskiej. W Galerii Sztuki XX wieku w willi Oksza są do dziś prezentowane jej prace, a niektóre z nich, cieszące
się zresztą bardzo dużym zainteresowaniem, można nawet nabyć w formie
reprodukcji plakatu (Il. 18, 19, 20). Ślady góralszczyzny są dostrzegalne wyraźnie także w gobelinach i grafikach Władysława Skoczylasa (Il. 21), czy w koronkach Karola Kłosowskiego. Rzeźby Wojciecha Brzegi (Il. 22), i Konstantego
Laszczki (Il. 23),, przedstawiające wizerunki górali, często pochodzących z kręgu znajomych obu artystów, również pozostawiły znak świadczący o źródle
inspiracji odnajdywanym w lokalnym folklorze. Wreszcie ludowe obrazy na
szkle, nawiązujące tematyką do scen z życia podhalańskich zbójników oraz
przedstawiające lokalne obrzędy urzeczywistniają fascynację regionalizmem,
(Il. 24),. Wszystkie opisane powyżej dzieła zakorzenione są głęboko w folklorze
góralskim, a dzięki uwiecznionym na nich wizerunkom i motywom ludowym
miały ogromne znaczenie w formowaniu stylu polskiego, natomiast zachowane
do dziś świadczą o wyjątkowej tożsamości Podhala. Jak pisze Teresa Jabłońska:
Jednak regionalizm trzymał się mocno i pozostawał nurtem, w którym ciągle
widziano stylotwórcze możliwości. Podejmowana też była (…) idea włączania
sztuki ludowej Podhala do dzieła kształtowania nowoczesnego stylu polskiego 17.
4.2

Ślady artystów XX wieku pozostawione w willi Oksza

Wszystkie prezentowane dziś dzieła w Galerii Sztuki XX wieku w willi Oksza,
filii Muzeum Tatrzańskiego determinują tożsamość miejsca. Poprzez ogromne
zróżnicowanie technik oraz wielonurtowość eksponowanych prac wpływają na
wyjątkowość miejsca oraz czynią je ponadczasowym.
Portrety psychologiczne Witkacego

Wspomniana już wcześniej twórczość Witkacego w zakresie działalności jego
firmy portretowej wpisuje się niewątpliwie w kanon wyjątkowych prac plastycznych eksponowanych w muzeum. Sama postać Witkacego, postrzegana
17

Jabłońska T., Sztuki piękne pod Tatrami, Zakopane 2015, s. 317.
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jako ikona awangardy zakopiańskiej jest ewidentnie jedną z najpopularniejszych sylwetek utożsamianych ze sztuką Zakopanego. Jedna z sal willi Oksza,
w całości poświęcona grafikom i fotografiom Witkacego, prezentuje zbiór właśnie portretów powstających pod afiliacją Firmy Portretowej „S.I. Witkiewicz”
(Il. 25, 26). Przedstawione są na nich postacie ze środowiska Witkacego (Il. 27,
28), osoby z kręgu znajomych artysty oraz jego autoportrety. Chociaż sam Witkacy przyznawał, że portrety nie stanowiły dla niego wielkiej wartości twórczej, a motywacją dla niego była chęć zarobku, dziś nie ma wątpliwości, że są
one integralną częścią twórczości artysty. W willi Oksza pozostawiają natomiast ślady świadczące o niekonwencjonalnej, a jednocześnie bardzo wartościowej działalności Witkacego.
Afisze i plakaty, rzeźba, fotografia, malarstwo

Willa Oksza – drewniana willa, zabytek architektury stylu zakopiańskiego,
skrywa w swoich wnętrzach dzieła o różnym poziomie artyzmu. Z jednej strony
zachwyca powagą i dostojnością eksponowanych na drewnianych ścianach
obrazów olejnych m.in. Gałka czy Wyczółkowskiego, oraz lekkością akwareli
Malczewskiego. Gdzieniegdzie subtelnie wkomponowane w przestrzeń galerii
fotografie o tematyce tatrzańskiej Karłowicza czy Witkiewicza, prezentujące
majestat gór przyciągają uwagę pasjonatów Tatr. Jednocześnie eksponowane
na drewnianych ekspozytorach rzeźbione popiersia górali autorstwa Brzegi
i Laszczki są przejawem fascynacji artystów miejscowym folklorem i góralszczyzną. Z drugiej zaś strony proste, graficzne, choć nie mniej mistrzowskie,
plakaty Zofii Stryjeńskiej oraz te upamiętniające zawody narciarskie organizowane przez lata w Zakopanem dopełniają doskonałości ekspozycji. Prezentowane dzieła we wnętrzach Okszy, dzięki swojej różnorodności pod względem
stylu i techniki, którą były wykonywane pozostawiają ślady kulturo i stylotwórcze z przełomu ostatnich stuleci.
Wnioski

Galeria Sztuki XX wieku w willi Oksza jest miejscem wyjątkowym pod wieloma
względami. Jako zabytek stylu zakopiańskiego łączy w swojej konstrukcji
wszystkie elementy i cechy charakterystyczne idei Witkiewicza. Stanowiąc archetyp drewnianej willi witkiewiczowskiej jest budynkiem ponadczasowym
wpisującym się harmonijnie w architekturę miasta, ale wyróżniającym w przestrzeni Zakopanego pod względem wyjątkowości mistrzowskiego projektu.
Zaadaptowana na Galerię Sztuki Muzeum Tatrzańskiego z całym jej zapleczem
unikatowych dzieł artystów, które współgrają z patetycznym wnętrzem willi,
stanowi kompendium wiedzy o nurtach artystycznych przełomu XIX i XX wieku. Z jednej strony ślady utrwalone w pracach nawiązują przede wszystkim do
fascynacji Tatrami i góralszczyzną. Z drugiej zaś różnorodność technik oraz
dziedzin sztuki poprzez typowe dla galerii sztuki zestawienie rzeźby, malarstwa, fotografii, plakatu oraz portretów psychologicznych sprawia, że każde
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dzieło pozostawia odrębny ślad stanowiący dziedzictwo sztuki i determinujący
tożsamość miejsca.
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Streszczenie

W niniejszym artykule rozpatrzono przestrzeń willi Oksza w kontekście elementu szczególnego w architekturze Zakopanego – jako zabytku stylu zakopiańskiego oraz w kategorii Galerii Sztuki XX wieku. Willa Oksza, jako zabytek
architektury drewnianej oraz projekt twórcy stylu zakopiańskiego, Stanisława
Witkiewicza, jest miejscem wyjątkowym, emanującym harmonią i ładem. Jednakże zaadaptowana na Galerię Sztuki XX wieku skrywa w swoich wnętrzach
niezwykłe dzieła przedstawicieli różnych nurtów artystycznych i epok. W artykule przedstawiono i scharakteryzowano ślady – dzieła pozostawione przez
artystów związanych z Zakopanem, które czynią willę Oksza miejscem jeszcze
bardziej wyjątkowym i ponadczasowym.
Summary

This article discusses the issue of the Oksza villa space’s as an particular element of the Zakopane’s architecture, as an monument of Zakopane style and
also as a Gallery of 20th Century Art. Designed by the creator of the Zakopane
style – Stanisław Witkiewicz Oksza villa is an particular place that emanates the
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harmony and order. However in the interiors of villa converted into a Gallery of
20th Century Art are hidden extraordinary works of art of the different styles
and artist trends. In the article are also presented and described traces – works
of art of various artist connected with Zakopane that makes Oksza villa a place
even more particular and timeless.
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Aleksandra Wyrzykowska

ZIELONE PIERŚCIENIE W PLANACH PRZESTRZENNEGO
ZAGOSPODAROWANIA WOJEWÓDZTW – ANALIZA ZAPISÓW
Słowa kluczowe: zielone systemy pierścieniowe, miejskie obszary funkcjonalne.

GREEN BELT IN VOIVODESHIP SPATIAL MANAGEMENT PLANS –
ANALYSIS OF DOCUMENTS

Keywords: green belts, urban functional areas.

Wstęp
Zauważalna od kilku dekad, żywiołowa i niekontrolowana urbanizacja przyczynia się do „rozlewania się” miast (urban spowl). Powoduje ona nasilenie
rosnącego chaosu przestrzennego a także przyczynia się do trudno odwracalnych zmian krajobrazu i zwiększenia kosztów ekonomiczno-społecznych.
W konsekwencji może to doprowadzić do degradacji środowiska przyrodniczego, w tym defragmentacji systemów przyrodniczych oraz przerwania sieci powiązań ekologicznych.

Jednym z narzędzi planowania przestrzennego, które wykorzystuje się do
zahamowania wyżej wymienionego zjawiska, są zielone pierścienie wokół
miast. Są one powszechnie stosowane zarówno w Europie, jak i na świecie.
Koncepcja ta zakłada pozostawienie terenów wolnych od zabudowy na obszarach otaczających granicę miasta, które mogą pełnić zarówno funkcję rekreacyjną, żywicielską lub produkcyjną. Zielony pierścień (ang. green belt) obejmuje
różne kategorie terenów otwartych, m.in.: tereny leśne, parkowe, łąki i pastwiska, pola uprawne, wody powierzchniowe oraz wszelkie inne obszary pozbawione zabudowy. Jego układ może być zamknięty lub niedomknięty, w formie
pierścieni, pasów czy klinów, bądź mieszany. [1]

Jedne z pierwszych koncepcji i studiów wprowadzających „zielone pierścienie” do polskiego planowania przestrzennego pojawiły się w latach 50.
ubiegłego wieku [1]. To właśnie z tego okresu pochodzi program prof. W. Plapisa dotyczący zalesiania terenów wokół Warszawy oraz projekt systemu dolesień w planie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego [4] (Popiołek, Suchocki,
Wysłoucha 1959). W kolejnych latach idee te były rozwijane i przekształcane ze
wg. na zmieniające się uwarunkowania (Tomaszek 1989) [6].

Temat „zielonych pierścieni” pojawił się również podczas debaty nad
utworzeniem obszarów metropolitalnych. Wówczas przedstawiono kilka kon97

cepcji utworzenia zielonych pierścieni m.in. wokół Warszawy (Kozłowski 2006
oraz Szulczewska, Cieszewska 2006) oraz wokół aglomeracji lubelskiej. Równocześnie prowadzono badania gospodarczo-planistyczne, które mogły mieć
zastosowanie przy wyznaczaniu obszarów funkcjonalnych (Kistowski 2007a,
2007b, Markowski 2006, Lendzion 2004) [3].

Do ponownego przeanalizowania koncepcji systemów zielonych pierścieni
w polskim systemie planowania przestrzennego przyczynili się autorzy Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (skrót: KPZK 2030),
wprowadzając ją do najnowszego strategicznego dokumentu rozwoju kraju.
KPZK 2030 zobowiązuje do utworzenia systemów zielonych pierścieni wokół
35 miejskich obszarów funkcjonalnych, ośrodków metropolitalnych i regionalnych. Mają one na celu zapobiegać fragmentacji przestrzeni przyrodniczej, zachowywać integralność obszarów o szczególnych walorach kulturalnych i ekologicznych oraz hamować spontaniczny rozwój zabudowy podmiejskiej. Obecnie wspomniane wcześniej zagadnienie jest przedmiotem różnych badań naukowych prowadzonych m.in. przez dr A. Ciszewską (Przestrzenne i funkcjonalne modele zielonych pierścieni w kształtowaniu obszarów metropolitalnych –
projekt badawczy, grant własny NCN N 305 175240) oraz dr hab. inż. arch
A. Drapella-Hermansdorfer prof. PWr., wraz z dr inż. arch. kraj. Ł. Dworniczakiem (Ochrona i gospodarowanie krajobrazem w obszarach podmiejskich Wrocławia. Studium wykonalności Zielonego Pierścienia Wrocławia (ZPW) – projekt badawczy promotorski, grant N N527 277340).
1.

Cel i zakres opracowania

Przyjęcie KPZK 2030 w dniu 13 grudnia 2011 przez Radę Ministrów spowodowało konieczność niezwłocznej aktualizacji wszystkich planów zagospodarowania przestrzennego województw (skrót: pzpw). Ponadto po raz pierwszy
KPZK 2030 zobowiązała do opracowania zielonych systemów pierścieniowych
miejskich obszarów funkcjonalnych metropolitalnych i regionalnych. Nowe
pzpw powinny uwzględnić aktualne uwarunkowania, kierunki i cele polityki
przestrzennej kraju, w tym ideę wdrożenia zielonych pierścieni.

Poniższe opracowanie na ma celu przedstawienie sposobu i trybu odzwierciedlenia zapisów dokumentów planistycznych z poziomu krajowego na
poziom regionalny. W związku z tym przy przeprowadzeniu analizy uwzględniono szesnaście pzpw (obowiązujących na dzień 1 marca 2017), KPZK 20301
oraz wybrane uchwały Sejmików Wojewódzkich dotyczących przystąpienia do
sporządzenia zmiany planów zagospodarowania przestrzennego województwa
oraz ich uchwalenia.
Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 (Dz. U. z 2011 r., poz. 252)
w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.
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Powyższe dokumenty porównano pod kątem:
–
aktualizacji pzpw uwzględniającej KPZK 2030,
–
czasu uchwalenia nowego pzpw po przyjęciu KPZK 2030,
–
sposobu i zakresu uwzględnienia zapisów dotyczącego obligatoryjnych
zielonych systemów pierścieniowych miejskich obszarów funkcjonalnych
metropolitalnych i regionalnych ujętych w KPZK 2030.

2.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 i jej założenia dotyczące zielonych systemów pierścieniowych miejskich obszarów funkcjonalnych

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, zgodnie z zapisami Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1579), jest najważniejszym dokumentem o charakterze
planistycznym w Polsce. Odpowiada ona za przedstawienie wizji, kierunków
polityki i celów rozwoju przestrzennego w dwudziestoletniej perspektywie.

Obowiązująca KPZK 2030 2, stara się odpowiedzieć na nowe wyzwania,
przed którymi stoi Polska. Zapowiada długo oczekiwaną potrzebę systemowej
reformy gospodarki przestrzennej, skoncentrowanej na współdziałaniu polityki
przestrzennej z celami polityki regionalnej. Zwraca szczególną uwagę na efektywne wykorzystanie zróżnicowanego potencjału regionalnego. W swoich postulatach opisuje sześć celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju,
które odnoszą się do:
–
niskiej konkurencyjności głównych, polskich ośrodków miejskich i regionalnych w Europie,
–
braków w spójności terytorialnej kraju,
–
niskiego poziomu rozwoju infrastruktury obszarów wiejskich (w szczególności społecznej i transportowej),
–
niespójnego systemu ochrony zasobów środowiska naturalnego,
–
niewystarczającej odporności struktury przestrzennej na wewnętrzne
i zewnętrzne zagrożenia,
–
bezładowi przestrzennemu.
Wszystkie założenia są ze sobą ściśle powiązane, a ich uzupełnieniem jest
nowo określona typologia obszarów funkcjonalnych, uwzględniająca definicję
obszaru problemowego 3. Po odpowiednich zmianach prawnych, określone
w KPZK 2030 obszary funkcjonalne powinny być uwzględnione, jako element
planowania przestrzennego oraz społeczno-gospodarczego na poziomie krajowym, regionalnym, lokalnym a tam gdzie jest to zasadne, stanowić odrębną kateUchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 (Dz. U. z 2011 r. poz. 252)
w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.
3 Definicja została ujęta w ustawie z dnia 27 marca 2003 o planowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).
2
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gorię planistyczną 4. Ponadto KPZK 2030 nakłada obowiązek określenia i delimitacji:
–
miejskich i wiejskich obszarów funkcjonalnych,
–
obszarów funkcjonalnych szczególnego zjawiska w skali makroregionalnej,
–
obszarów kształtowania potencjału rozwojowego,
–
obszarów funkcjonalnych wymagających rozwoju nowych funkcji przy
użyciu instrumentów właściwych polityce regionalnej.

Natomiast w stosunku do pzpw, nacisk został położony na delimitację
miejskich obszarów funkcjonalnych, poprzez wdrożenie działań o charakterze
planistycznym w formie opracowania strategii, planów i studiów zagospodarowania przestrzennego. Plany i strategie powinny uwzględniać przede wszystkim: koncepcję zrównoważonej mobilności w obrębie tych obszarów, potrzebę
ochrony obszarów cennych przyrodniczo, potrzebę ograniczenia zagospodarowania terenów dotychczas niezurbanizowanych i zapobiegania temu zagospodarowaniu, a także potrzebę zachowania obszarów dostępnych publicznie w ramach struktury zagospodarowania przestrzeni miejskich 5.
Wraz z określeniem miejskich obszarów funkcjonalnych w pzpw, należy
uwzględnić „obligatoryjne zielone systemy pierścieniowe”, w szczególności dla
miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków metropolitalnych i regionalnych.
W dokumencie wskazano 31 takich pierścieni wokół wszystkich miast wojewódzkich, oraz miast silnie rozwijających się, o dużym znaczeniu w kontekście
wyznaczonej polityki przestrzennej kraju (Bielsko-Biała, Częstochowa, Elbląg,
Grudziądz, Kalisz z Ostrowem Wielkopolskim, Koszalin, Legnica, Płock, Radom,
Rybnik, Słupsk, Tarnów, Wałbrzych, Włocławek).

Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 (Dz. U. z 2011 r. poz. 252)
w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.
5 Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 (Dz. U. z 2011 r. poz. 252)
w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. s. 81.
4
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Rysunek 1. Podział administracyjny Polski wraz z wyznaczonymi w KPZK
2030, obligatoryjnymi zielonymi systemami pierścieniowymi miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków metropolitalnych i regionalnych.

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawiona w KPZK 2030 koncepcja zielonych systemów pierścieniowych wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju. Zawiera próbę zbilansowania potrzeb gospodarczych, ekonomicznych i społecznych z zachowaniem
równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. W tym przypadku podstawę planowania stanowi zasada pierwszeństwa
regeneracji (odnowy) zabudowy, czyli wykorzystania i nasilenia intensywności
zabudowy na terenach już zurbanizowanych, minimalizując jej rozprzestrzenianie się na nowe obszary. Dodatkowo polityka przestrzenna powinna być
mocniej ukierunkowana na szeroko pojętą ochronę obszarów cennych przyrodniczo, przeciwdziałać fragmentacji siedlisk oraz dążyć do spójności sieci
ekologicznej kraju. Proponowane długoterminowe działania mają podkreślić
wysokie walory krajobrazowe i przyrodnicze terenów objętych ochroną, zmierzać do kształtowania ładu przestrzennego i optymalnego zagospodarowania
przestrzeni.
KPZK 2030 nie określa żadnej formy opracowania, metodologii i sposobu
delimitacji terenów otwartych wchodzących w skład zielonych systemów pierścieniowych. Zawiera wyłącznie ogólny opis, pozostawiając dużą dowolność do
zastosowania w opracowywanych w planach i studiach na poziomie regionalnym.
101

3.

Aktualizacja Planów Zagospodarowania Przestrzennego Województw

KPZK 2030, obowiązująca od grudnia 2011, wprowadziła nowe uwarunkowania i wytyczne do wszystkich pzpw, co spowodowało konieczność ich ponownego sporządzenia. Jednak do dnia 1 marca 2017 (czyli ponad 5 lat od wejścia
w życie KPZK 2030) tylko osiem województw zdołało przyjąć uchwały dotyczące zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Były to województwa: dolnośląskie 6, lubuskie 7, lubelskie 8, mazowieckie 9, pomorskie 10,
śląskie 11, świętokrzyskie 12, warmińsko-mazurskie 13. Pozostałe województwa
stopniowo podejmowały uchwały o przystąpieniu do sporządzenia nowego
pzpw, jednak nadal są na etapie ich opracowywania (Tabela 1.).

Uchwała Nr XLVIII/1622/2014 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca
2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/873/2012 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego.
7 Uchwała Nr XI/162/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 października
2015 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Lubelskiego.
8 Uchwała Nr XXII/191/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 marca 2012 r.
w sprawie uchwalenia „Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Lubuskiego.
9 Uchwała Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiem z dnia 7 lipca 2014 r.
w sprawie Planu zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.
10 Uchwała Nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz stanowiącego jego część planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Trójmiasta.
11 Uchwała Nr V/26/2/16 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Planu Zagospodarowania Województwa Śląskiego 2020+
12 Uchwała Nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia
22 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego.
13 Uchwała Nr VII/164/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia
27 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania województwa warmińsko-mazurskiego.
6
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Lubuskie

Łódzkie

4.

5.

27.01.2015

26.03.2007**

21.09.2010

21.03.2012

30.10.2015

−





−

−

−

−

−

−

−

**Data ponownego
przystapienia do
zmiany pzpw

Lubelskie

26.06.2003

Stan uwzględnienie
zapisów


brak





brak



Stan uwzględnienie
zapisów

27.10.2014*

Data uchwalania obowiązującego planu
zagospodarowania przestrzennego
województwa

27.03.2014

−

+/-

+

−

+/-

Opisowo

3.

Data przystąpienia do zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego
województwa

21.09.2006

brak opracowania
dotyczącego Planu
zagospodarowania
przestrzennego
miejskiego obszaru
funkcjonalnego ośrodka
wojewódzkiego Wrocławia

Braki formalne

Graficznie

−

−

−

−

Symboliczne
oznaczenie

Kujawskopomorskie

Dolnośląskie

Województwo

Uwzględnienie zapisów KPZK 2030
dot. zielonych systemów pierścieniowych obszarów miejskich
funkcjonalnych metropolitalnych i
regionalnych

−

−

+

−

−

Delimitacja

2.

1.

Lp.

Uwzględnienie zapisów KPZK 2030 w
obowiązującym pzpw

* ostatnia uchwała w sprawie zmiany
uchwały Nr VII/91/07 z dnia 23 kwietnia
2007 w sprawie przystąpie-nia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa kujawskopomorskiego

Uwagi

Aktualizacja zapisów planów zagospodarowania przestrzennego województw uwzględniające zapisy dot. obligatoryjnych zielonych systemów pierścieniowych
obszarów miejskich funkcjonalnych metropolitalnych i regionalnych ujętych w KPZK 2030

Tabela 1. Aktualizacja zapisów planów zagospodarowania przestrzennego województw
uwzględniające zapisy dot. obligatoryjnych zielonych systemów pierścieniowych obszarów miejskich funkcjonalnych metropolitalnych i regionalnych ujętych w KPZK 2030.
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Świętokrzyskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodnio-pomorskie

13.

14.

15.

16.

Podlaskie

10.

Śląskie

Podkarpackie

9.

12.

Opolskie

8.

Pomorskie

Mazowieckie

7.

11.

Małopolskie

6.

30.10.2012

26.05.2014

30.09.2014*

27.03.2006**

28.10.2013

28.07.2014*

24.09.2007

23.07.2007

25.10.2013

11.10.2010**

29.02.2016*

19.10.2010

26.04.2010

27.05.2015

22.09.2014

29.08.2016

29.12.2016

27.06.2003

29.11.2004

28.09.2010

07.07.2014

22.12.2003

‒

‒









‒

‒

‒



‒

‒

‒

‒

brak opracowania dotyczącego Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego
obszaru funkcjonalnego ośrodka
wojewódzkiego Olsztyn

brak opracowania dotyczącego Planu
zagospodarowania przestrzennego
miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka
wojewódzkiego Kielc

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

23.02.2015

‒

‒

‒

‒

‒

brak opracowania dotyczące-go Planu
zagospodarowania przestrzennego miejskie21.11.2016*
go obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy

‒

brak

brak









brak

brak

brak



brak

‒

‒

+/-

+

+/-

+

‒

‒

‒

+

‒

‒

‒

+

+

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

+

‒

‒

‒

‒

+

‒

* ostatnia uchwała w sprawie zmiany
uchwały Nr 1004/XXXIX/09 Sejmiku
Województwa Pomorskiego z dnia
26 października 2009 roku w sprawie
zmiany Planu zagospodarowania
przestrzennego Województwa
Pomorskiego

* ostatnia uchwała w sprawie zmiany
uchwały Nr 69/15 z dnia 27 lipca 2015
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Mazowieckiego

* ostatnia uchwała w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXIV/493/09 z dnia
3 lipca 2009 w sprawie przystąpienia
do sporządzania zmiany Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Małopolskiego

Rysunek 2. Województwa, które w pzpw uwzględniły zapisy KPZK 2030 oraz
rok w którym podjęto uchwałę o ich przyjęciu.

Źródło: opracowanie własne.

Częściowo wynika to z faktu, że obowiązujące pzpw zostały uchwalone
niedługo przed wejściem w życie KPZK 2030, a ponowne przeprowadzenie
całego procesu wymaga dużego wysiłku i czasu. Taka sytuacja miała miejsce
w przypadku województwa opolskiego 14, łódzkiego 15 wielkopolskiego 16 oraz
zachodniopomorskiego 17, których sejmiki uchwaliły pzpw w 2010 roku.
Z drugiej strony należy wziąć pod uwagę wprowadzenie z opóźnieniem
m.in. nowelizacji ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym 18,

14 Uchwała Nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września
2010 r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego.
15 Uchwała Nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września
2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/524/2002 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego".
16 Uchwała Nr XLVI/690/10 Sejmiku Wojewódzka Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia
2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.
17 Uchwała Nr XLV/530/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia
19 października 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego.
18 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r.
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tzw. ustawy krajobrazowej19. Późniejsze przepisy wykonawcze nadały podstawy prawnej wyznaczonej w KPZK 2030 polityce przestrzennej, zobowiązując
do opracowania w pzpw Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego oraz wykonania audytu krajobrazowego.
Powyższe zmiany przyczyniły się do podejmowania uchwał dotyczących
przystąpienia do zmiany pzpw, m.in w województwie kujawsko-pomorskim,
małopolskim, podkarpackim oraz podlaskim. Spowodowało to zwłokę w zakończeniu procesu sporządzanego planu. W podobnej sytuacji znalazło się także województwo mazowieckie 20 i świętokrzyskie 21, które pomimo uchwalenia
“nowego” pzpw ponownie podjęły uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
pzpw.
4.

Zapisy pzpw dotyczące obligatoryjnych zielonych systemów pierścieniowych miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków metropolitalnych i regionalnych w pzpw

Wszystkie województwa, które podjęły uchwałę o zmianie pzpw, po wejściu
w życie KPZK 2030 22, uwzględniły w pzpw zapisy dotyczące obligatoryjnych
zielonych systemów pierścieniowych miejskich obszarów funkcjonalnych
ośrodków metropolitalnych i regionalnych. Jednakże zakres i sposób opracowania poszczególnych planów znacznie różni się od siebie. Wytyczne dotyczące
utworzenia zielonych pierścieni w pzpw przedstawiono w formie:
–
opisowej (we wszystkich pzpw, które uwzględniły zapisy dot. zielonych pierścieni),
–
graficznej (wyłącznie w pięciu pzpw).

Dla właściwego porównania opisów poszczególnych pzpw zestawiono ich
fragmenty w formie tabelarycznej. W tabeli nr 2 (w załączniku) przedstawiono

poz. 1579).
19 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. 2015 poz. 774).
20 Uchwała Nr 196/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiem z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.
21 Uchwała Nr V/114/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego
2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej opracowania „Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejskiego obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego”.
22 Do dnia 1 marca 2017 r. było to wyłącznie osiem województw. Pozostałe województwa nie zaktualizowały swoich pzpw, a tym samym nie ujęły w swoich zapisach informacji dotyczących obligatoryjnych zielonych systemów pierścieniowych miejskich obszarów funkcjonalnych osrodków metropolitalnych i regionalnych.
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zestawienie fragmentów dotyczycących polityki przestrzennego zagospodarowania województwa. Pokazuje ona, w jakim kontekście i z jaką szczegółowością
ujęto wprowadzenie idei zielonych pierścieni w kierunkach i celach rozwoju
przestrzennego oraz zasadach zagospodarowania województwa. W kolejnym
zestawieniu, tabeli nr 3 zestawiono bardziej uszczegółowione zapisy dotyczące
polityki przestrzennej zagospodarowania miejskich obszarów funkcjonalnych
ośrodków metropolitalnych i regionalnych. Odnoszą się one bezpośrednio do
obszarów, dla których zostały wyznaczone w KPZK 2030 systemy zielonych
pierścieni.
Rysunek 3. Podział zielonych systemów pierścieni miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków metropolitalnych i regionalnych ujętych w KPZK 2030 ze
wg. na sposóbi formę ich opracowania w pzpw.

Źródło: opracowanie własne.

Z uwagi na formę i charakter zapisów dotyczących zielonych systemów
pierścieniowych miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków metropolitalnych i regionalnych, pzpw możemy podzielić na 3 kategorie:
–
województwa, które w pzpw wyznaczyły i zdelimitowały obszary terenów
otwartych wchodzących w skład zielonego pierścienia oraz opisały kierunki rozwoju i zasady ich zagospodarowania, (należą do nich województwa: lubelskie, mazowieckie, świętokrzyskie),
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–

–

województwa, które w pzpw zawarły wyłącznie zapis graficzny z KPZK
2030 i ogólny, krótki opis dotyczący ich funkcji i konieczności wdrożenia,
(należą do nich województwa: pomorskie, śląskie i warmińsko-mazurskie)
województwa, które w pzpw wspomniały jedynie o konieczności utworzenia zielonych pierścieni lub opisały kierunki rozwoju i zasady ich zagospodarowania, (należą do nich województwa: dolnośląskie, lubuskie, pomorskie 23).

Rysunek 4. Podział zielonych systemów pierścieni miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków metropolitalnych i regionalnych ujętych w KPZK 2030 ze
wg. na sposób i formę ich opracowania w pzpw.

Źródło: opracowanie własne.
Wnioski

Aktualizacja i uchwalenie nowego pzpw jest procesem trudnym z uwagi na ilość
wymaganych uwarunkowań oraz nieustannie zmieniające się podstawy prawne. Jak wykazały badania, proces ten wymaga wielu lat starań i pracy. W niektórych przypadkach wprowadzenie zmian następuje nawet po ponad 10-ciu
latach od momentu przystąpienia do sporządzenia pzpw i jego uchwalenia.
23 Plan Zagospodarowania Województwa Pomorskiego zawiera opis kierunki rozwoju
i zasady zagospodarowania terenów otwartych wchodzących w skład „zielonego pierścienia”.
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Do dnia 1 marca 2017 tylko połowa województw 24 zdołała uchwalić nowe
pzpw uwzględniające wytyczne KPZK 2030, a tym samym wdrożyć ideę zielonych pierścieni.

W planach zagospodarowania powyższych województw uwzględniono
16 z 31 obligatoryjnych zielonych systemów pierścieniowych miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków metropolitalnych i regionalnych. Dodatkowo
wskazano cztery pierścienie, nieujęte w KPZK 2030. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Warmińsko-Mazurskiego wskazano konieczność utworzenia zielonego pierścienia wokół Ełku, natomiast w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Mazowieckiego zdelimitowano tereny otwarte
wchodzące w skład zielonego pierścienia Siedlec, Ostrołęki i Ciechocinka. Niestety, w Planie Zagospodarowania Województwa Dolnośląskiego pominięto
dwa systemy pierścieniowe wskazane w KPZK 2030.

Brak wymagań dotyczących zakresu i formy opracowania obligatoryjnych
systemów zielonych pierścieni miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków
metropolitalnych i regionalnych, skutkuje dużą dysproporcją w zakresie i sposobie opracowania poszczególnych pzpw. Wyłącznie trzy z ośmiu województw
(lubelskie, mazowieckie i świętokrzyskie) bardzo wnikliwie przeanalizowały
możliwość wdrożenia zielonego pierścienia. W swoich pzpw zawarły obszerny
opis kierunków rozwoju, zasady zagospodarowania oraz delimitację terenów
otwartych wchodzących w skład zielonych pierścieni.

Również w Planie Zagospodarowania Województwa Pomorskiego, pomimo braku zapisu graficznego, wskazującego obszar zielonego pierścienia, starannie przeanalizowano możliwości jego wdrożenia. W opisie celów i kierunkach polityki przestrzennej przedstawiono dokładne zasady i działania mające
na celu ochronę terenów cennych przyrodniczo, oraz zapobiegnie dalszemu,
niekontrolowanemu procesowi rozlewania się miast.

Natomiast w Planie Zagospodarowania Województwa Dolnośląskiego, odniesiono się do zapisów dotyczących zielonych pierścieni jedynie poprzez wypunktowanie w kierunkach polityki przestrzennej sformułowania: wdrażanie
koncepcji zintegrowanego systemu terenów zielonych wokół Wrocławia. Dalsze
opisy dotyczące charakterystyki obszaru, delimitacji ewentualnych sposobów
wdrażania czy nawet uwzględniania w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, nie zostały ujęte. Podobna sytuacja
ma miejsce w pozostałych pzpw (województwa: lubuskie, śląskie i warmińskomazurskie). Ideę wdrożenia zielonych pierścieni potraktowano bardzo lakonicznie, odwzorowując wyłącznie zapis graficzny połączony z krótkim opisem
o konieczności ich utworzenia.
24 Były nimi: województwo dolnośląskie, województwo lubuskie, województwo lubelskie, województwo mazowieckie, województwo pomorskie, województwo śląskie, województwo świętokrzyskie, województwo warmińsko-mazurskie.
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Pozostaje zatem pytanie, czy wytyczne ujęte w pzpw są wystarczające, by
uwzględnić je bezpośrednio w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a tym samym wdrożenia idei zielonych pierścieni w otaczającej nas przestrzeni?
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36. Uchwała Nr XLV/530/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 19 października 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego.
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Streszczenie

Do ponownego przeanalizowania koncepcji systemów zielonych pierścieni
w polskim systemie planowania przestrzennego przyczynili się autorzy Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, wprowadzając ją do najnowszego strategicznego dokumentu kraju. KPZK 2030 zobowiązuje do utworzenia systemów zielonych pierścieni wokół 35 miejskich obszarów funkcjonalnych, ośrodków metropolitalnych i regionalnych. Mają one na celu chronić
i wykorzystać wysokie walory krajobrazowe i przyrodnicze terenów objętych
ochroną, zmierzać do kształtowania ładu przestrzennego i optymalnego zagospodarowania przestrzeni, poprzez ograniczenie żywiołowej i niekontrolowanej urbanizacji.

Przyjęcie KPZK 2030 w dniu 13 grudnia 2011 przez Radę Ministrów spowodowało konieczność niezwłocznej aktualizacji wszystkich planów zagospodarowania przestrzennego województw. Do dnia 1 marca 2017, tylko połowa
z szesnastu województw zdołała przyjąć uchwały dotyczące ich zmiany.
KPZK 2030 nie określa żadnej formy opracowania, metodologii i sposobu
delimitacji terenów otwartych wchodzących w skład zielonych systemów pierścieniowych. Zawiera wyłącznie ogólny opis, pozostawiając dużą dowolność do
zastosowania w opracowywanych w planach i studiach na poziomie regionalnym. Skutkuje to dużą dysproporcją w zakresie i sposobie opracowania poszczególnych pzpw. Wiele województw potraktowało bardzo lakonicznie zapisy odnoszące się do zielonych pierścieni, odwzorowując wyłącznie zapisy graficzne i krótki opis, o konieczności ich utworzenia. Tylko województwo mazowieckie, lubelskie i świętokrzyskie podjęło próbę delimitacji obszaru zielonego
pierścienia wraz z opisem jego kształtowania i sposobów wdrażania.

W takim przypadku, jaki wpływ będzie miał sposób opracowania w pzpw
zielonych systemów pierścieniowych miejskich obszarów funkcjonalnych
ośrodków metropolitalnych, na ich realizację w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?

Summary

An additional analysis of concept of green belt’s system was proposed by authors of National Spatial Management Concept 2030 (KPZK 2030) by putting it
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to the newest strategic document of country. KPZK 2030 obligates to creation
of green belts around 35 urban functional areas, metropolitan and regional
centers. Their goal is to protect and use high landscape and natural value of
protected areas, approach to shaping of spatial order and optimal spatial management, through limitation of spontaneous and uncontrolled urbanization.
Resolution of KPZK 2030 in 13th of December 2011 created a necessity
of immediate updating all Voivodship Spatial Management Plans. Until 1 st of
March 2017, only half of sixteen voivodships was able to adopt resolutions regarding those changes.

KPZK 2030 does not specify any kind of form of develop, methodology or
means of delimitation of open areas that are part of green belt systems. It contains only a general description, leaving much freedom to be used in developed
plans and research on a regional level. The result is much disproportion in
range and means of development of certain Voivodship Spatial Management
Plans. Many voivodships treated notations regarding green belts very briefly,
mapping only graphic entries together with short description, regarding the
necessity of their creation. Only voivodships mazowieckie, lubelskie,
świętokrzyskie tried to delimit area of green belt together with description of
its shape and means of implementation.

In this case, what impact would the way of development green belt systems of urban functional areas of metropolitan centers, have on their realization in research of conditioning and spatial management directions.
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Tabela 2. Wykaz zapisów planów zagospodarowania przestrzennego województw uwzględniające zapisy dot. obligatoryjnych zielonych systemów pierścieniowych miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków metropolitalnych
i regionalnych ujętych w KPZK 2030 – Polityka przestrzenna zagospodarowania województwa.

dolnośląskie

1

Polityka przestrzenna zagospodarowania województwa

Zasady zagospodarowa- Cele i kierunki rozwonia i sposoby wdrożenia
ju przestrzennego

Lp.

województwo

Wykaz zapisów planów zagospodarowania przestrzennego województw uwzględniające zapisy
dot. obligatoryjnych zielonych systemów pierścieniowych miejskich obszarów funkcjonalnych
ośrodków metropolitalnych i regionalnych ujętych w KPZK 2030
– Polityka przestrzenna zagospodarowania województwa

3. Działania i zadania, służące realizacji kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego.
3.1 Rozszerzenie i umocnienie regionalnego systemu obszarów chronionych i jego zintegrowanie z systemami krajowymi i europejskimi. 25 […]
– wdrażanie koncepcji zintegrowanego systemu terenów zielonych wokół Wrocławia
(lokalizacja: tereny Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego (WrOM))

____

25 Uchwała Nr XLVIII/1622/2014 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia
27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/873/2012 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego; s. 111.
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Cele i kierunki
rozwoju przestrzennego

2

3.2. Rozwój zagospodarowania przestrzennego województwa
3.2.1. Sieć osadnicza i infrastruktura społeczna […]
Kierunek 3. Kształtowanie zagospodarowania na terenach podmiejskich 26
3.1. Porządkowanie obszarów objętych procesami suburbanizacyjnymi poprzez regulacje
planistyczne kształtujące układy osadnicze
3.2. Włączanie podmiejskich (urbanizujących się) jednostek osadniczych w miejskie
systemy infrastruktury
3.3. Objęcie podmiejskich (urbanizujących się) jednostek osadniczych zintegrowanym
systemem transportu publicznego
3.4. Kształtowanie zielonych pierścieni (Green Belts)

Zasady zagospodarowania
i sposoby wdrożenia

lubuskie

Przestrzenne warunki realizacji regionalnej polityki rozwoju 27
[…] 9) Plan wskazuje zielone pierścienie (Green Belts) wokół aglomeracji lubelskiej,
ośrodków subregionalnych. Poza stabilizującym wpływem na środowiskowe warunki życia
w mieście, obszarom tym przypisuje się funkcje:
1) ochrony struktury ekologicznej z pozostałościami przyrody zbliżonej do naturalneji
osobliwościami przyrodniczo-krajobrazowymi,
2) ochrony struktury przestrzennej przed semiurbanizacją i chaotyczną urbanizacją, tj.
zarówno terenów otwartych niezabudowanych, jak i krajobrazów mozaikowych
(drobnoskalowych) z typowym dla terenów podmiejskich dużym zróżnicowaniem fitosocjologicznym zbiorowisk zastępczych i nierzadko o znaczących walorach florystycznych,
3) buforową, osłabiającą presję miasta na tereny wiejskie,
4) wypoczynku codziennego i świątecznego dla mieszkańców miast.
Granice zielonych pierścieni wskazuje się do uszczegółowienia w lokalnych dokumentach
planistycznych. 28

26 Uchwała Nr XI/162/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 października
2015 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Lubelskiego; s. 56.
27 Uchwała Nr XI/162/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 października
2015 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Lubelskiego; s. 57‒59.
28 Uchwała Nr XI/162/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 października
2015 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Lubelskiego; s. 59.
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Cele i kierunki
rozwoju przestrzennego

___

Zasady zagospodarowania
i sposoby wdrożenia

X. Obszary funkcjonalne województwa lubuskiego
2. Miejskie obszary funkcjonalne
2.2.5 Zasady zagospodarowania miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków subregionalnych 29
Dla omawianych obszarów funkcjonalnych przyjęto następujące zasady zagospodarowania: […]
– zachowanie ciągłości i ochrona przed zabudową obszarów pełniących głównie funkcje przyrodnicze, w tym klimatyczne (kliny napowietrzające),
– dbałość o wysoki standard terenów zieleni,
2.3.1 Zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych ośrodków lokalnych 30
Dla omawianych obszarów funkcjonalnych przyjęto następujące zasady zagospodarowania: […]
– zachowanie ciągłości i ochrona przed zabudową obszarów pełniących głównie funkcje przyrodnicze, w tym klimatyczne (kliny napowietrzające),
– dbałość o wysoki standard terenów zieleni,

Cele i kierunki
rozwoju przestrzennego

lubelskie

3

2.1. Polityka poprawy struktury przestrzennej i funkcjonalnej województwa 31 […]
Polityka ta będzie realizowana poprzez ukierunkowanie rozwoju przestrzennego w myśl
następujących zasad:
– rozwój przestrzenny powinien następować w pasmach utworzonych wzdłuż korytarzy
komunikacyjnych oraz w rdzeniu układu, który stanowi obszar zurbanizowany Warszawy oraz węzły transportowe ośrodków regionalnych i subregionalnych;
– pasma rozwoju powinny obejmować zarówno tereny zurbanizowane historycznie
wyznaczone wzdłuż linii kolejowych, jak również nowopowstałe wzdłuż ciągów drogowych, w których należy przewidywać wprowadzenie transportu szynowego;
– pomiędzy pasmami rozwoju należy zachować przestrzenie ekstensywnego użytkowania, jako obszary zaplecza przyrodniczego, które powinny wchodzić w formie klinów do centrów miast;
– na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót
oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe;

mazowieckie

4

29 Uchwała Nr XI/162/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 października
2015 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Lubelskiego; s. 199.
30 Uchwała Nr XI/162/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 października
2015 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Lubelskiego; s. 200.
31 Uchwała Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiem z dnia 7 lipca 2014 r.
w sprawie Planu zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego;
s. 36.
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–

wskazane jest powiązanie radialnej sekwencji pasm rozwoju układem komunikacyjnym o charakterze obwodowym, który łączyłby poszczególne pasma bez konieczności przemieszczania się do centrum obszaru;
całość obszaru zurbanizowanego powinna być zamknięta strefą zielonego pierścienia, bezpośrednio powiązanego z przestrzeniami ekstensywnego użytkowania w
miastach (parki, zieleńce, skwery, doliny cieków wodnych); […]

2.7. Polityka kształtowania i ochrony zasobów i walorów przyrodniczych oraz poprawy
standardów środowiska. 32
[…] Polityka ta zmierzać będzie do stworzenia ciągłości przestrzennej systemu obszarów
o cennych wartościach przyrodniczych oraz zapewnienia pomiędzy nimi powiązań ekologicznych (tworzenie spójnego systemu ochrony przyrody). Adresowana jest, co do zasady, do całego obszaru województwa, natomiast w ujęciu przestrzennym koncentrować się
będzie na systemie dolin rzek, zwartych obszarach leśnych, a także korytarzach ekologicznych, charakteryzujących się wysokim stopniem naturalnego pokrycia terenu. (Mapa
10. Ochrona walorów przyrodniczych) Polityka ekologiczna województwa prowadzona jest
poprzez realizację ustaleń Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego
na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 roku, a także powiązanych z
nim tematycznie programów wojewódzkich. […]
2.1. Polityka poprawy struktury przestrzennej i funkcjonalnej województwa 33 […]
Polityka ta będzie realizowana również poprzez kształtowanie w przestrzeni województwa
następujących stref użytkowania:
– strefa uzupełnienia zabudowy, w której gospodarowanie powinno być podporządkowane funkcjom związanym z zabudową mieszkaniową, usługową, przemysłową lub
techniczną o wysokim stopniu intensywności i która powinna być zainwestowana w
pierwszej kolejności;
– strefa rozwoju zabudowy, w której zagospodarowanie powinno być podporządkowane funkcjom związanym z zabudową mieszkaniową, usługową, przemysłową bądź
techniczną o średnim stopniu intensywności i która powinna być zagospodarowanaw
drugiej kolejności, po wyczerpaniu rezerw w strefie uzupełnienia zabudowy;
– strefa zachowania zabudowy, w której zakłada się adaptację istniejącego zagospodarowania, a nowe zagospodarowanie podporządkowuje celom ochrony środowiska
przyrodniczego oraz ochrony przeciwpowodziowej. W strefie tej nie należy przeznaczać pod zabudowę lub inną działalność inwestycyjną terenów rolnych i leśnych.
– strefa wyłączenia spod zabudowy, w której ogranicza się do minimum rozbudowę
istniejącego zagospodarowania, a preferuje się formy użytkowania terenu podporządkowane funkcjom związanym z ochroną środowiska oraz ochroną przed powodzią (m.in. poldery). W strefie tej zaleca się wprowadzenie zakazu wznoszenia nowych budynków, z wyjątkiem odbudowy po zniszczeniach wskutek zdarzeń losowych.

Uchwała Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiem z dnia
w sprawie Planu zagospodarowania Przestrzennego Województwa
s. 77.
33 Uchwała Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiem z dnia
w sprawie Planu zagospodarowania Przestrzennego Województwa
s. 37.
32
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Plan ustala prowadzenie restrukturyzacji funkcjonalnej polegającej na kształtowaniu stref
funkcjonalno-przestrzennych:
– centralnej – wielofunkcyjnego rozwoju administracyjnego, usługowego i mieszkaniowego;
– mieszkaniowej;
– zaplecza przyrodniczego, klimatycznego i rekreacyjnego, kształtowania zielonych
pierścieni i korytarzy ekologicznych;
– rozwoju przemysłowo-gospodarczego oraz obszarów koncentracji usług związanych
z transportem. […]
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2.7. Polityka kształtowania i ochrony zasobów i walorów przyrodniczych oraz poprawy
standardów środowiska. 34
[…] Ustala się następujące kierunki działań mających na celu ochronę walorów środowiska, przyrody i krajobrazu oraz wzrost bioróżnorodności:
– utrzymanie potencjału przyrodniczego obszarów i obiektów objętych ochroną prawną
w tym: Kampinoskiego Parku Narodowego, 184 rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych (Nadbużańskiego, Mazowieckiego, Chojnowskiego, Brudzeńskiego, Kozienickiego, Gostynińsko - Włocławskiego, Górznieńsko - Lidzbarskiego, Bolimowskiego, Podlaskiego Przełomu Bugu), 30 obszarów chronionego krajobrazu, 77 obszarów Natura 2000 oraz 882 użytków ekologicznych, 6 stanowisk dokumentacyjnych, 35 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i 4272 pomników przyrody;
– dążenie do minimalizacji negatywnych oddziaływań inwestycji, w tym transportowych,
na obszary chronione cenne przyrodniczo poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych technik i rozwiązań planistycznych;
– […] analiza rozmieszczenia form ochrony przyrody na terenie województwa mazowieckiego, umożliwiającej wskazanie obszarów niezbędnych dla zachowania ciągłości przestrzennej i funkcjonalnej przyrodniczych obszarów prawnie chronionych wraz
z korektą granic istniejących obszarów chronionego krajobrazu – kontynuacja tworzenia sieci obszarów chronionych;
– wprowadzenie systemu ochrony prawnej korytarzy ekologicznych;
– […] dążenie do utrzymania struktury ekologicznej miast powiązanej z terenami otwartymi w ich otoczeniu i ograniczania presji urbanistycznej na tereny podmiejskie; tworzenie zielonego pierścienia przede wszystkim wokół Warszawy, Radomia oraz Płocka poprzez ochronę i kształtowanie układu terenów otwartych, położonych poza
zwartą zabudową i powiązanych funkcjonalnie z miastem;
– […] zwiększanie powierzchni leśnej w województwie, mającej na celu przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej poprzez: zalesianie gruntów z uwzględnieniem warunków przyrodniczo-krajobrazowych i potrzeb różnorodności biologicznej,
utrzymanie leśnych kompleksów promocyjnych wdrażających nowoczesne, proekologiczne zasady gospodarowania w lasach;

34Uchwała

Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiem z dnia 7 lipca 2014 r.
w sprawie Planu zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego;
s. 78.
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6.3. Cele i kierunki polityki przestrzennego zagospodarowania województwa
Cel polityki przestrzennego zagospodarowania województwa 1.
C.1. Wysoka jakość przestrzeni zamieszkania i pracy 35
Istotnym problemem, charakterystycznym dla otoczenia największych ośrodków miejskich, w tym przede wszystkim Trójmiasta, jest zjawisko niekontrolowanego rozlewania
miast i powstawania amorficznych, monofunkcyjnych struktur mieszkaniowych. Skutkuje
ono degradacją krajobrazu oraz rozwojem dysfunkcyjnych obszarów, generujących wysokie koszty związane z rozbudową infrastruktury transportowej, technicznej i społecznej.

Cele i kierunki
rozwoju przestrzennego

pomorskie

Pożądane zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym województwa w wyniku realizacji
Celu 1.:
– ograniczenie wprowadzania nowego zainwestowania na tereny otwarte, poprzez intensyfikację wykorzystania terenów już zagospodarowanych (w tym rewitalizację obszarów
zdegradowanych);
Kierunek polityki przestrzennego zagospodarowania województwa 1.1.
K.1.1. Kształtowanie struktur sieci osadniczej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego
– Poszanowanie zasobu, jakim jest przestrzeń, poprzez intensyfikację rozwoju w
ramach istniejących struktur (regeneracja i uzupełnianie) i przeciwdziałanie niekontrolowanej suburbanizacji
– Strukturyzacji istniejących obszarów rozproszonej zabudowy i przeciwdziałaniu
dalszemu jej rozpraszaniu na tereny otwarte […]
Cel polityki przestrzennego zagospodarowania województwa 3. 36
C.3. Zachowane zasoby i walory środowiska
Rozwój miast, w tym szczególnie metropolii i niekontrolowana urbanizacja obszarów
podmiejskich wymuszają potrzeby rozbudowy infrastruktury transportowej i komunalnej,
co skutkuje rosnącą presją na przestrzeń przyrodniczą. Powoduje to fragmentację
i degradację siedlisk oraz zmniejszanie ich naturalnej odporności, co z kolei przyczynia się
do obniżenia różnorodności biologicznej.
Pożądane zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym województwa w wyniku realizacji
Celu 3.:
1. ustanowiony i funkcjonujący regionalny system ekologiczny (system zielonej infrastruktury), ukształtowany w oparciu o przyrodnicze obszary chronione, korytarze ekologiczne, tereny zieleni w otoczeniu obszarów miejskich (zielone pierścienie) oraz
ekosystemy wodne i leśne, będące elementem systemu infrastruktur służących trwałemu i stabilnemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu regionu;
2. racjonalna struktura przestrzenna obszarów chronionych i mniejsza presja inwestycyjna na obszarach o szczególnym znaczeniu dla zachowania zasobów przyrodniczych i kulturowych;

35 Uchwała Nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz stanowiącego jego część planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Trójmiasta; s. 91‒115.
36 Uchwała Nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz stanowiącego jego część planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Trójmiasta; s. 164‒165.
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3. zachowane zasoby i walory dziedzictwa kulturowego, wykorzystywane w rozwoju
społeczno-gospodarczym;
4. skuteczna ochrona przestrzeni o wyjątkowych cechach symbolicznych, świadczących
o tożsamości kulturowej i historycznej regionu, pozwalająca na zachowanie najcenniejszych zasobów i walorów dziedzictwa kulturowego;
5. dobry stan zasobów środowiska w szczególności w odniesieniu do jakości wód i gleb,
pozwalający zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne i rozwój gospodarczy dzięki racjonalnie zorganizowanym systemom gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej.
Zasady zagospodarowania przestrzennego, określające sposób realizacji kierunku 1.1 37.:
[…] 1.1.4. Zasada pierwszeństwa wykorzystania obszarów istniejącego zagospodarowania oraz ograniczania rozwoju osadnictwa na terenach otwartych, polegająca na:
– regeneracji obszarów zdegradowanych, w szczególności poprzez rewitalizację oraz
inne działania mające na celu przywrócenie im utraconych walorów lub/i nadanie nowych funkcji (modernizacja, rewaloryzacja, adaptacja, rekultywacja, remediacja itd.);
– uzupełnianiu i kontynuacji obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze
funkcjonalno-przestrzennej, z zapewnieniem standardów uwzględniających aspekty
użytkowe, kulturowe i ekologiczne środowiska zamieszkania i pracy;
– otwieraniu nowych terenów pod rozwój osadnictwa na podstawie uzasadnionej
potrzeby […]
1.1.11. Zasada kształtowania struktur przestrzennych zapewniających dobre ekologiczne
warunki życia, polegająca na uwzględnianiu w planowaniu obszarów rozwoju osadnictwa i
przekształceń istniejących struktur:
– wyników rozpoznania i waloryzacji istniejących zasobów i wartości przyrodniczych;
– zachowania i kształtowania zielonej infrastruktury, w tym zapewnienia udziału
(lub/i dostępu do) terenów zieleni i powierzchni biologicznie czynnej proporcjonalnie
do przyrostu zainwestowania (w tym zwiększającej się liczby mieszkańców);
1.1.12. Zasada kształtowania struktur przestrzennych zapewniających wysoką, jakość
przestrzeni zurbanizowanej, polegająca na uwzględnianiu w planowaniu obszarów rozwoju osadnictwa i przekształceń istniejących struktur:
–
wyników rozpoznania i waloryzacji istniejących zasobów i wartości przyrodniczych,
kulturowych i krajobrazowych;
–
rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych dostosowanych do istniejących
uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, w tym poszanowania
tożsamości kulturowej istniejących struktur […]
Działania i przedsięwzięcia polityki przestrzennej, służące realizacji kierunku 1.1.:
[…] 2. Ponowne wykorzystanie obszarów poprodukcyjnych, pokolejowych, powojskowych,
które utraciły swoje dotychczasowe funkcje i/lub walory środowiskowe, a posiadają potencjał do rozwoju funkcji: mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych, usługowych, rekreacyjnych, a także związanych z zieloną infrastrukturą, z uwzględnieniem koniecznych do
przeprowadzenia przekształceń funkcjonalno-przestrzennych, rekultywacji oraz działań
rewaloryzacyjnych, remontowych czy modernizacyjnych. (Podmioty odpowiedzialne za
realizację: samorządy gminne).

37 Uchwała Nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz stanowiącego jego część planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Trójmiasta; s. 93‒99
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[…] 5. Planowanie oraz realizacja systemów i obiektów zielonej infrastruktury, jako czynników mających wpływ na organizację przestrzeni (kształtowanie struktur osadniczych)
oraz zapewnienie w niej udziału funkcji przyrodniczo-rekreacyjnych, w tym wyznaczanie,
zachowanie i kształtowanie terenów biologicznie czynnych - tzw. zielonych pierścieni
wokół ośrodków miejskich i metropolitalnych. (Podmioty odpowiedzialne za realizację:
samorządy gminne, SWP)
Zasady zagospodarowania przestrzennego, określające sposób realizacji kierunku 3.1. 38:
3.1.1. Zasada zachowania i kształtowania spójności regionalnego systemu ekologicznego,
w skład którego wchodzą istniejące obszary chronione oraz obszary potencjalne do
objęcia ochroną (cenne przyrodniczo), a także system płatów i korytarzy ekologicznych
3.1.2. Zasada kształtowania zagospodarowania przestrzennego w dostosowaniu do
specyfiki obszaru i przedmiotu ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych, wynikających z funkcji i reżimu ochronnego obszarów będących:
1. formami ochrony przyrody – należy stosować zasady wynikające z dokumentów je
ustanawiających oraz planów zadań ochronnych i planów ochrony (jeśli takie obowiązują) dla obszarów: Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków narodowych, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu;
2. lasami – należy stosować zasady wynikające z planów urządzania lasów;
3. dolinami rzek – należy uwzględniać potrzeby zachowania ciągłości łączności ekologicznej i migracji zwierząt (w postaci pozostawiania niezagospodarowanych fragmentów dna doliny i jej zboczy, posiadających łączność ekologiczną z pozostałą częścią
doliny);
4. terenami podmokłymi – należy zapewnić trwałość istnienia ekosystemów poprzez
wykluczenie ich z zagospodarowania zmieniającego funkcje i sposób użytkowania.
[…] 3.1.4. Zasada bezwzględnego zachowania trwałości gruntów leśnych oraz naturalnych cieków i zbiorników wodnych, w granicach korytarzy ekologicznych, przy zachowaniu
ich dotychczasowego gospodarczego wykorzystania, z uwzględnieniem uzasadnionej
potrzeby ich przeznaczenia na cele publiczne.
3.1.5. Zasada priorytetu ekologicznego – polegająca na stosowaniu rozwiązań technicznoprzestrzennych służących zachowaniu i podwyższeniu przyrodniczej, w tym krajobrazowej jakości przestrzeni i zapobiegania przekształceniom przestrzennym skutkującym
utratą bądź istotnym obniżeniem walorów przyrodniczo-krajobrazowych, fragmentacją
terenów przyrodniczo cennych oraz utratą łączności przestrzennej ekosystemów.
3.1.6. Zasada zachowywania w stanie naturalnym terenów podmokłych - jako regulatorów
warunków hydrologicznych, klimatycznych i ekologicznych środowiska oraz elementów
naturalnej retencji wód.
3.1.7. Zasada trwałości istnienia lasów, kształtowania ich właściwej struktury gatunkowej
i wiekowej oraz zachowania bogactwa biologicznego.
3.1.8. Zasada integralnego podejścia do ochrony różnorodności biologicznej i kształtowania terenów zieleni jako spójnego systemu zielonej infrastruktury – z uwzględnieniem
zielonych pierścieni i korytarzy ekologicznych - stanowiących elementy łączności ekologicznej obszarów miejskich z ich otoczeniem.

38 Uchwała Nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz stanowiącego jego część planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Trójmiasta; s. 166‒169.
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3.1.9. Zasada zachowania pozostałości naturalnych ekosystemów i ich ochrony planistycznej, jako cennych obiektów ochrony różnorodności biologicznej zapewniających
trwałość ekosystemów (w szczególności terenów podmokłych, łąk dolinnych i śródleśnych, zadrzewień śródpolnych, starorzeczy i oczek wodnych) – nie objętych dotychczas
ochroną prawną - w tym wskazanych w Planie.
Działania i przedsięwzięcia polityki przestrzennej, służące realizacji kierunku 3.1.:
1. Ochrona regionalnego systemu ekologicznego przez:
–
identyfikowanie, dokumentowanie i waloryzację przyrodniczą (m.in. w ramach sporządzania opracowań ekofizjograficznych dla gmin) terenów pełniących funkcję ekologiczną; (Podmioty odpowiedzialne za realizację: Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska JST )
–
zachowanie obszarów, siedlisk i obiektów przyrodniczych szczególnie cennych,
reprezentatywnych dla regionu, reprezentujących krajobraz nadmorski, pojezierny,
dolin rzecznych i równin zalewowych - zagrożonych zanikiem lub trwałym przekształceniem - oraz obejmowanie ich indywidualnymi formami ochrony przyrody;
(Podmioty odpowiedzialne za realizację: JST)
–
zalesianie, wprowadzanie zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, ekstensywne
wykorzystanie użytków zielonych; (Podmioty odpowiedzialne za realizację: samorządy gminne)
–
zapobieganie rozlewaniu się zabudowy na terenach otwartych niezabudowanych,
poprzez ochronę ekosystemów naturalnych i gruntów rolnych; (Podmioty odpowiedzialne za realizację: samorządy gminne)
–
zachowanie ciągłości przestrzennej powiązań ekologicznych na poziomie krajowym,
regionalnym, subregionalnym i lokalnym, z utrzymywaniem przestrzeni wolnej od
zabudowy lub ograniczenie intensywności zabudowy w ich przebiegu; (Podmioty
odpowiedzialne za realizację: samorządy gminne)
–
budowę i zachowanie właściwych warunków funkcjonowania lądowych przejść dla
zwierząt i przepławek dla ryb (tj. o odpowiednich standardach projektowych i wykonawczych, dostosowanych do potrzeb migracyjnych), w obszarach przecięcia
z infrastrukturą techniczną (Podmioty odpowiedzialne za realizację: samorządy
gminne, zarządcy infrastruktury)
2. Tworzenie koncepcji, planów i programów rozwoju zielonej infrastruktury oraz wyznaczanie, zachowanie i kształtowanie terenów biologicznie czynnych - tzw. zielonych pierścieni, wokół ośrodków miejskich i metropolitalnych. (Podmioty odpowiedzialne za realizację: samorządy lokalne)
3. Uwzględnianie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin korytarzy ekologicznych - ponadregionalnych, regionalnych i subregionalnych oraz
uszczegóławianie ich granic i wyznaczenie korytarzy rangi lokalnej, stosownie do skali
dokumentu planistycznego. (Podmioty odpowiedzialne za realizację: samorządy gminne)
4. Określanie w dokumentach planistycznych na poziomie lokalnym zapisów / wytycznych
/ wskaźników gwarantujących zachowanie ciągłości przestrzennej korytarzy ekologicznych. (Podmioty odpowiedzialne za realizację: samorządy gminne)
[…] 6. Tworzenie warunków do zwiększania powierzchni lasów i zadrzewień, zwłaszcza:
–
na terenach leśnej potencjalnej roślinności naturalnej, cechujących się aktualną
niską lesistością;
–
w obrębie gruntów rolnych o najniższej przydatności rolniczej;
–
na obszarach objętych potencjalnymi i czynnymi procesami erozyjnymi
–
na obszarach porolnych, objętych sukcesją naturalną.(Podmioty odpowiedzialne za
realizację: regionalne dyrekcje, Lasów Państwowych, samorządy gminne)
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[…] 10. Zapewnienie w dokumentach planowania przestrzennego warunków utrzymania
potencjału przyrodniczego lasów, starodrzewów, zadrzewień śródpolnych, oczek wodnych, terenów bagiennych i torfowiskowych, łąk śródleśnych – szczególnie w obszarach
korytarzy ekologicznych. (Podmioty odpowiedzialne za realizację: samorządy gminne)
11. Optymalizacja regionalnego systemu obszarów chronionych, z założeniem wykonania
oceny stopnia zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych i weryfikacji granic oraz
zwiększenia w nim udziału obszarów, obiektów przyrodniczych i krajobrazów szczególnie
cennych (priorytetowych, unikatowych, reprezentatywnych) i terenów pełniących funkcję
korytarzy ekologicznych, w tym:
– weryfikacja sieci obszarów chronionego krajobrazu. (Podmioty odpowiedzialne za
realizację: SWP)
12. Powiększenie lub uzupełnienie sieci parków krajobrazowych, chroniących cenne
obszary przyrodniczo-krajobrazowe, mających znaczenie dla ochrony dziedzictwa kulturowego i ochrony funkcji łączności ekologicznej, przez:
–
powiększenie obszarów parków krajobrazowych: Zaborskiego, Doliny Słupi oraz
Mierzei Wiślanej;
–
podejmowanie działań zmierzających do utworzenia nowych parków krajobrazowych: Doliny Wisły (nadwiślański), Doliny Wdy (ewentualnie poszerzenie na obszar
województwa pomorskiego Wdeckiego Parku Krajobrazowego), Bytowskiego. (Podmioty odpowiedzialne za realizację: SWP)
Kierunek polityki przestrzennego zagospodarowania województwa 4.1.
K.4.1. Wzmacnianie relacji funkcjonalno-przestrzennych miejskich obszarów funkcjonalnych z wykorzystaniem ich zróżnicowanych potencjałów zasady zagospodarowania
przestrzennego, określające sposób realizacji kierunku 4.1 39.:
[…] 4.1.4. Zasada wyznaczania nowych terenów inwestycyjnych w oparciu o istniejący
układ komunikacyjny, w tym obsługę transportem zbiorowym w sposób minimalizujący
negatywny wpływ na jakość środowiska przyrodniczego i warunki zamieszkania.
4.1.5. Zasada zachowywania i zwiększania powierzchni terenów otwartych i zieleni w
obszarach zurbanizowanych.
4.1.6. Zasada kształtowania struktur przestrzennych uwzględniających zachowanie i
funkcjonowanie systemu zielonych pierścieni wokół miast, powiązanych z miejskimi systemami zieleni.
4.1.7. Zasada dostosowywania skali i intensywności zagospodarowania do ograniczeń
wynikających z istnienia przyrodniczych obszarów chronionych i potrzeb ochrony krajobrazu kulturowego oraz tożsamości miejsca.
Kierunek polityki przestrzennego zagospodarowania województwa 4.3.
K.4.3. Wykorzystanie potencjału rozwojowego związanego ze szczególnymi walorami
przyrodniczo-kulturowymi
i krajobrazowymi zasady zagospodarowania przestrzennego, określające sposób realizacji kierunku 4.3.:

39 Uchwała Nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz stanowiącego jego część planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Trójmiasta; s. 182‒198.
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4.3.5. Zasada podporządkowania kierunków rozwojowych obszaru funkcjom:
–
ochronnym – w zakresie krajobrazów, ekosystemów, zróżnicowania gatunkowego
i genetycznego oraz spójności przestrzennej korytarzy ekologicznych;
–
inwestycyjnym – sprzyjającym formom rozwoju gospodarczego i społecznego, które
uznać można za zrównoważone (np. rozwijane w oparciu o endogeniczne zasoby
przyrodniczo-kulturowe).
4.3.6. Zasada dostosowania skali i intensywności zabudowy i użytkowania rekreacyjnego
do pojemności przestrzeni na przyrodniczych obszarach chronionych.
4.3.7. Zasada zachowania ładu przestrzennego i spójności przestrzennej obszaru (zapobieganie rozpraszaniu zabudowy, rozwój urbanizacji w nawiązaniu do ukształtowanych
układów osadniczych).
4.3.8. Zasada ograniczania rozwoju zabudowy:
–
na terenach rolniczych za wyjątkiem nowej zabudowy lokalizowanej w bezpośrednim
nawiązaniu do istniejących skupisk zabudowy lub inwestycji związanych z koniecznością rozwoju gospodarstw rolnych;
–
w przebiegu istniejących korytarzy ekologicznych.

Cele i kierunki
rozwoju przestrzennego

śląskie

3. Cele polityki przestrzennej województwa i sposoby ich realizacji.
Cel 3. Przestrzeń – zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego
i kulturalnego 40
[...] Problemem jest wykorzystywanie terenów otwartych dla funkcji mieszkaniowych
i transportowych, przy jednoczesnym powiększaniu się terenów nieużytkowanych
w wyniku porzucania lokalizacji przemysłowych, wojskowych lub kolejowych. Bardziej
ekonomiczne użytkowanie terenu, wyrażające się w polityce ochrony terenów otwartych,
jest szczególnie potrzebne w dużych miastach i obszarach podmiejskich. Tam też cel
przestrzenny, jakim jest „ochrona terenów otwartych”, powinien być powiązany z innymi
celami gospodarczymi i społecznymi, takimi jak: zmniejszenie bezrobocia oraz rozwój
dostępnego budownictwa mieszkaniowego. Zrównoważone wykorzystywanie ograniczonych zasobów terenu oznacza zapewnianie obecnemu i przyszłym pokoleniom środowiska bezpiecznego, równowagi ekologicznej ekosystemu, warunków odnowy sił człowieka,
możliwości dalszego rozwoju gospodarczego i wysokiej jakości krajobrazu. Współczesne
podejście do problemu środowiska życia człowieka nie ogranicza się wyłącznie do zachowania krajobrazów odziedziczonych z przeszłości i zapobiegania niepożądanym ich
zmianom (ochrona bierna), ale na wywoływaniu zmian przekształcających (ochrona
czynna), które oprócz zachowania stanu istniejącego obejmują również jego twórcze
wzbogacenie i tym samym powiększenie krajobrazu kulturowego, który jest integralną
częścią środowiska naturalnego i przekształconego. […]
Kierunek 3.2: 41
Kształtowanie krajobrazów kulturowych w obszarach miejskich: […]
–
kształtowanie systemu zielonych pierścieni wokół miast w oparciu o lasy, parki
regionalne i tereny otwarte;

Uchwała Nr V/26/2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
2020+; s. 85.

40

Uchwała Nr V/26/2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
2020+; s. 87.
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III. Ustalenia planu [...]
2. Zasady polityki przestrzennej województwa 42: [...]
–
zasada spójności terytorialnej polegająca na kształtowaniu przestrzeni w oparciu
o rozwój unikatowego potencjału poszczególnych terytoriów dla osiągnięcia celów
rozwojowych, w tym spójności wewnętrznej dzięki zintegrowanemu zarządzaniu
rozwojem;
–
zasada przezorności ekologicznej polegająca na podejmowaniu działań niedopuszczających do degradacji środowiska;
–
zasada kompensacji ekologicznej polegająca na zarządzaniu przestrzenią
z uwzględnieniem zachowania równowagi w środowisku przyrodniczym oraz wyrównania szkody wynikającej z rozwoju przestrzennego;
–
zasada preferencji regeneracji (odnowy) nad zajmowaniem nowych obszarów pod
zabudowę polegająca na intensyfikacji procesów urbanizacyjnych na obszarach już
zagospodarowanych, tak, aby minimalizować ekspansję zabudowy na tereny dotychczas niezabudowane;
IV. Kierunki kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego

Cele i kierunki
rozwoju przestrzennego

świętokrzyskie

1.1. Polityka ochrony przyrody i krajobrazu
[…] Kierunki polityki przestrzennej 43:
–
zapewnienie skutecznej ochrony obszarów objętych ochroną prawną to jest: ŚPN,
72 rezerwatów przyrody, 9 parków krajobrazowych, 21 obszarów chronionego krajobrazu, 2 obszarów OSO sieci Natura 2000, 38 projektowanych obszarów SOO (zatwierdzonych przez KE jako obszary mające znaczenie dla „Wspólnoty”) — zgodnie
z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody, aktami prawnymi, na podstawie których obszary te zostały utworzone oraz sporządzonymi dotychczas planami ochrony i planami zadań ochronnych. […]
–
ochrona indywidualnych form ochrony przyrody zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody oraz aktami prawnymi w sprawie ich utworzenia;
–
utworzenie nowych obszarów chronionych prawnie oraz powiększenie istniejących:
proponowane powiększenie ŚPN (w kierunku zachodnim od Bukowej Góry i Klonowa po linię kolejową Kielce — Warszawa i południową granicę rolno-leśną kompleksu leśnego otaczającego Klonów w kierunku południowo-wschodnim o lasy porastające wschodnią część Wału Małacentowskiego oraz w kierunku wschodnim o Pasmo
Jeleniowskie z Górą Witosławską), proponowane utworzenie parku krajobrazowego
obejmującego część doliny środkowej Wisły na odcinku od gminy Dwikozy w dół
rzeki;
–
utworzenie rozporządzeniem Ministra Środowiska obszarów SOO wchodzących
w skład europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000;
–
tworzenie indywidualnych form ochrony przyrody w drodze uznania za: użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne i pomniki
przyrody;

Uchwała Nr V/26/2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
2020+; s. 72.
43 Uchwała Nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia
22 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, s. 288.
42
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opracowanie brakujących planów ochrony dla ŚPN, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000,a także inwentaryzacji przyrodniczych dla obszarów chronionego krajobrazu oraz gmin województwa;
udrażnianie korytarzy ekologicznych poprzez likwidację barier ekologicznych lub
minimalizację ich negatywnego oddziaływania na prawidłowe funkcjonowanie systemu przyrodniczego;
zahamowanie oddrzewiania krajobrazu, ochrona oraz istotne zwiększenie zadrzewień i zakrzewień oraz skupisk roślinności o różnych funkcjach (szczególnie obudowa biologiczna cieków oraz wprowadzanie roślinności na terenach zagrożonych erozją);
zachowanie w krajobrazie terenów rolnych elementów różnicujących krajobraz
(zadrzewienia
i zakrzewienia śródpolne, wyspy leśne, oczka wodne, skarpy, zagłębienia bezodpływowe, torfowiska i in.);
tworzenie i ochrona w miastach i większych miejscowościach spójnego systemu
terenów zielonych oraz racjonalne kształtowanie powiązań pomiędzy nimi;
rozwój zabudowy w ramach już zainwestowanych terenów, ograniczając jednocześnie do minimum zawłaszczanie terenów otwartych i biologicznie czynnych; […]

III. Kierunki kształtowania ładu przestrzennego i ochrony krajobrazu
2.1. Ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne — Kielce 44
Wiodące zadania i sekwencje rozwojowe:
Regionalna polityka przestrzenna oddziaływać będzie głównie na zewnętrzne procesy
rozwojowe miasta, koncentrując się na: […]
–
ochronie terenów o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych oraz kształtowaniu tzw. „zielonego pierścienia” wokół Kielc, skupiającego funkcje ochronne i turystycznorekreacyjne.
2.2. Obszar funkcjonalny Kielc 45
Obszar funkcjonalny Kielc, cechujący się wysoką dynamiką rozwoju przestrzennego,
skupiał będzie gminy związane z ośrodkiem wojewódzkim siecią powiązań infrastrukturalnych zwłaszcza komunikacyjnych, systemem transportu publicznego oraz ścisłymi więzami współpracy gospodarczej, społecznej i instytucjonalnej. W celu podtrzymania i
wzmocnienia korzystnych tendencji rozwojowych oraz zmniejszenia zagrożeń funkcjonalnych obszar ten powinien podjąć wspólne działania służące: […]
–
ukształtowaniu spójnego i konkurencyjnego wobec innych ośrodków wojewódzkich
systemu terenów i stref rozwoju przedsiębiorczości oraz wypoczynku i rekreacji —
tzw. „zielonego pierścienia”;
[…] W sferze realizacyjnej wojewódzka polityka przestrzenna skupiać się będzie na
wsparciu inicjatyw integracyjnych oraz wszelkich działań służących rozwojowi metropolizacji i kształtowaniu funkcji wielkomiejskich.

Uchwała Nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z
22 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania
strzennego Województwa Świętokrzyskiego, s. 268.
45 Uchwała Nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z
22 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania
strzennego Województwa Świętokrzyskiego, s. 270.
44
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Jednocześnie, w przypadku wykonania przez samorządy lokalne opracowań planistycznych nieskoordynowanych z planami obszarów sąsiadujących stosowana może być przez
Zarząd Województwa odmowa uzgodnienia projektów tych dokumentów, jako niezgodnych z ustaleniami Planu województwa. Szczególnie wnikliwie, pod tym względem analizowane będą plany zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej, położonych w strefie podmiejskiej zurbanizowanej, która już obecnie posiada najwyższy (poza obszarem centralnym) udział powierzchni zabudowanej, wynoszący ok. 35%
powierzchni ogólnej (bezleśnej). W strefie tej praktycznie wyczerpane zostały rezerwy
terenów, pozwalające na bezkolizyjną lokalizację nowych inwestycji celu publicznego
(zwłaszcza o charakterze pasmowym). Samorząd Województwa dążył będzie do opracowania strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru, podejmujących zagadnienia integracji funkcjonalnej i zarządzania przestrzenią metropolitalną.
II. Polityka przestrzenna województwa
1. Cele i narzędzia, zasady polityki przestrzennej województwa 46
[…] Za podstawową zasadę polityki zagospodarowania przestrzennego województwa
warmińsko-mazurskiego przyjmuje się zasadę zrównoważonego rozwoju. Oznacza ona
taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje integracja działań politycznych,
gospodarczych i społecznych. Jednocześnie uwzględnia zachowanie równowagi przyrodniczej oraz zasobów dla współczesnego i przyszłych pokoleń. Jej rozwinięciem są następujące zasady planowania przestrzennego:
–
[…] zasada preferencji regeneracji nad zajmowaniem nowych obszarów pod zabudowę – oznacza efektywne wykorzystanie przestrzeni zurbanizowanej z jednoczesną ochroną przestrzeni przed niekontrolowaną ekspansją zabudowy na nowe tereny; w tym celu preferowana jest intensyfikacja procesów urbanizacyjnych na terenach już zagospodarowanych, przed zainwestowaniem nowych przestrzeni;
–
[…] zasada kompensacji ekologicznej – polega na takim zarządzaniu przestrzenią,
aby zachowana została równowaga przyrodnicza, co oznacza wyrównywanie szkód
środowiskowych, wynikających z rozwoju przestrzennego, wzrostu poziomu urbanizacji i inwestycji niezbędnych ze względów społeczno-gospodarczych, a pozbawionych alternatywy neutralnej wobec środowiska.
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II. Polityka przestrzenna województwa
2. Kierunki polityki przestrzennej
2.3. Środowisko przyrodnicze i kulturowe
I. Ochrona i kształtowanie najcenniejszych zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona krajobrazów 47
Przyjmuje się ustalenia, działania i zasady dla realizacji kierunku: […]
7) Przeciwdziałanie zagrożeniom degradacji krajobrazów w procesach gospodarowania
w przestrzeni oraz dążenie do odtworzenia (przywrócenia walorów) krajobrazów zdegradowanych, poprzez:
a) W strefach krajobrazu harmonijnego: zachowanie i uczytelnienie walorów krajobrazowych, np. związanych z rzeźbą terenu oraz jego pokryciem naturalnym i kulturowym.

Uchwała Nr VII/164/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27
maja 2015 w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania województwa warmińskomazurskiego; s. 139‒140.
47 Uchwała Nr VII/164/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27
maja 2015 w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania województwa warmińskomazurskiego; s. 150‒151.
46
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b) W strefach krajobrazu dysharmonijnego i zdegradowanego: przywracanie równowagi
przyrodniczej, odtwarzanie zasobów kulturowych, neutralizowanie elementów obcych,
obniżających walory krajobrazowe.
c) W strefach zagrożonych suburbanizacją: ograniczenie zasięgu obszarów narażonych
na nadmierną antropopresję oraz chaotyczne niekontrolowane procesy rozwojowe.
d) W strefach krajobrazu otwartego: zachowanie przestrzeni otwartych, nie dopuszczenie
do degradacji charakterystycznych elementów tych przestrzeni, jak mozaikowość i rozłogi
pól, naturalne akcenty i dominanty krajobrazowe, rzeźba terenu oraz elementy przyrodniczo-kulturowe (w tym aleje przydrożne, śródpolna zieleń komponowana, nasadzenia
graniczne, układ drożny).
e) Określenie zasad i priorytetów w ochronie alei przydrożnych i innych przyrodniczokulturowych komponentów krajobrazu.
II. Uwzględnianie w polityce przestrzennej wymogów ochrony i odtwarzania różnorodności
gatunkowej i siedliskowej, w tym kształtowanie spójności terytorialnej i funkcjonalnej
przestrzeni przyrodniczej dla zapobiegania jej fragmentacji 48
Przyjmuje się ustalenia, działania i zasady dla realizacji kierunku: […]
5) Rekomenduje się kształtowanie wewnątrzmiejskich układów ekologicznych w powiązaniu z regionalnym systemem ekologicznym, w oparciu o zasady i działania:
a) Zachowanie, odtwarzanie i wzbogacanie miejskich systemów ekologicznych, w tym
związanych z wodami powierzchniowymi.
b) Utworzenie strefy „zielonych pierścieni miast”, poprzez powiązanie miejskich systemów
ekologicznych z terenami otwartymi wokół miast, z uwzględnieniem ciągłości przestrzennej i funkcjonalnej struktur przyrodniczych.
c) Uwzględnianie potrzeby zachowania ciągłości układów ekologicznych przy przeznaczaniu nowych terenów pod inwestycje.

48 Uchwała Nr VII/164/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia
27 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania województwa warmińsko-mazurskiego; s. 154.
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Tabela 3. Wykaz zapisów planów zagospodarowania przestrzennego województw uwzględniające zapisy dot. obligatoryjnych zielonych systemów pierścieniowych miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków metropolitalnych
i regionalnych ujętych w KPZK 2030 - Polityka przestrzenna zagospodarowania
miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka/ośrodków metropolitalnych i wojewódzkich.

dolnośląskie

Cele i kierunki rozwoju
przestrzennego

1

Polityka przestrzenna zagospodarowania miejskiego obszaru funkcjonalnego
ośrodka/ośrodków metropolitalnych i wojewódzkich

Zasady zagospodarowania
i sposoby wdrożenia

Lp.

województwo

Wykaz zapisów planów zagospodarowania przestrzennego województw uwzględniające zapisy dot.
obligatoryjnych zielonych systemów pierścieniowych miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków
metropolitalnych i regionalnych ujętych w KPZK 2030 - Polityka przestrzenna zagospodarowania
miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka/ośrodków metropolitalnych i wojewódzkich

_______

2. Podstawowe kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego
2.3. Kierunki i zasady rozwoju osadnictwa […]
3. Dla rozwoju przestrzennego Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego ustala się, jako
podstawowy kierunek wzmacnianie funkcji metropolitalnych Wrocławia oraz rozwój ww.
obszaru realizowany przy uwzględnieniu następujących zasad 49:
1) harmonizowania podstawowych elementów struktury przestrzennej, […]
3) zapobiegania nadmiernego zagospodarowaniu i degradacji terenów otwartych i gruntów o wysokiej przydatności dla rolnictwa,
4) stworzenia zintegrowanego systemu terenów chronionych, […]
6) kontynuowania korytarzy kluczowych elementów zagospodarowania przyrodniczego na
stykach gmin,
7) wzmacniania sieci powiązań ze strefą rekreacyjną w obszarze podmiejskim Wrocławia,
8) przeciwdziałania degradacji terenów biologicznie czynnych w obszarach zurbanizowanych (istniejących i projektowanych) oraz utrzymywania właściwych proporcji pomiędzy
nimi,
9) ochrony krajobrazu WrOM w oparciu o zintegrowaną strategię krajobrazową; […]

Uchwała Nr XLVIII/1622/2014 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia
27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/873/2012 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego; s. 95‒96.
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lubuskie

Cele i kierunki
rozwoju przestrzennego

3. Plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka
wojewódzkiego – Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego […]
3.2. Wizja rozwoju LOM 50
Aktywna współpraca samorządu województwa z samorządami gminnymi w zakresie
planowania przestrzennego pozwoli na wykrystalizowanie struktur przestrzennych zapewniających łatwy dostęp do usług publicznych i komercyjnych w miejscu zamieszkania oraz
dających możliwość korzystania z przestrzeni rekreacyjnej i wypoczynkowej. Kluczowe
znaczenie w tym zakresie będzie miało ukierunkowane kształtowanie zagospodarowania
w obszarze zielonego pierścienia (Green Belt) obejmującego tereny otwarte i ekologicznie
aktywne (lasy, doliny rzeczne). Granice zielonego pierścienia wyznaczają strefy o różnej
intensywności zagospodarowania i wskazują kierunki rozwoju urbanizacji powstrzymując
jednocześnie żywiołowe rozlewanie się zabudowy w obszarach podmiejskich. Funkcjami
komplementarnymi pierścienia obok ochrony i zwiększenia bazy terenów rekreacyjnych
wokół rdzenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego jest również stabilizacja i rozwój
gospodarki rolnej w strefie żywicielskiej miasta

Zasady zagospodarowania
i sposoby wdrożenia

3.3. Cele rozwoju i zasady zagospodarowania przestrzennego LOM 51
Cele rozwoju zagospodarowania przestrzennego:
5) wzmocnienie funkcji metropolitalnych rdzenia LOM jako ośrodka polaryzacji
wiedzy i innowacji,
6) wzmocnienie powiązań funkcjonalno-przestrzennych ośrodków osadniczych
LOM,
7) krystalizowanie struktury przestrzennej LOM w kierunku jej optymalizacji funkcjonalnej. […]
3.3. Cele rozwoju i zasady zagospodarowania przestrzennego LOM 52 […]
Zasady zagospodarowania przestrzennego:
–
pierwszeństwo regeneracji (odnowy) zabudowy nad zajmowaniem nowych terenów
pod zabudowę,
–
zachowanie ciągłości systemów przyrodniczych,
–
utrzymanie integralności przestrzennej terenów otwartych o funkcjach rolniczych i
przyrodniczych (głównie klimatycznych),
–
rozwój urbanizacji w nawiązaniu do ukształtowanych układów osadniczych.
3.4. Struktura funkcjonalno-przestrzenna LOM 53- elementy strefowe obejmujące obszary
wiejskie o zróżnicowanej roli w produkcji rolnej.

Uchwała Nr XI/162/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 października
2015 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Lubelskiego; s. 156‒157.
51 Uchwała Nr XI/162/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 października
2015 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Lubelskiego; s. 157.
52 Uchwała Nr XI/162/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 października
2015 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Lubelskiego; s. 157.
53 Uchwała Nr XI/162/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 października
2015 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Lubelskiego; s. 157‒158.
50
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Zasady zagospodarowania
i sposoby wdrożenia
Cele i kierunki
rozwoju przestrzennego

lubuskie
3

W strefie tej wyróżnia się trzy wewnętrzne struktury obejmujące tereny wiejskie:
–
[…] obszar zielonego pierścienia – tereny położone pomiędzy aglomeracją, a pierścieniowym układem miast satelitarnych, na których istnieje zagrożenie dla utrzymania równowagi pomiędzy elementami naturalnymi i antropogenicznymi. Obszar ten
charakteryzuje się: występowaniem bardzo dobrych gleb, wiejskimi jednostkami
osadniczymi z coraz większym udziałem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
których rozwój przestrzenny zagraża zachowanym jeszcze kompleksom terenów
otwartych użytkowanych rolniczo. W obszarze tym wskazuje się rozwój gospodarki
rolnej ukierunkowanej na obsługę żywicielską aglomeracji oraz zagospodarowanie
służące funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej. Zielony pierścień pełni również istotną
rolę w regulowaniu kierunków rozwoju urbanizacji;
–
tereny rolne poza zewnętrzną granicą zielonego pierścienia charakteryzujące się
relatywnie niższą gęstością zaludnienia oraz znacznym udziałem rozległych kompleksów terenów otwartych użytkowanych rolniczo. Tereny te wskazuje się do
utrzymania dotychczasowej funkcji rolniczej, rozwoju przetwórstwa rolnospożywczego, a także lokalizacji zakładów uciążliwych w otoczeniu miast satelitarnych.

_______

Zasady zagospodarowania
i sposoby wdrożenia

lubelskie

X. Obszary funkcjonalne województwa lubuskiego
2. Miejskie obszary funkcjonalne
2.1.3 Zasady zagospodarowania miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich 54
Dla miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich przyjęto następujące
zasady zagospodarowania:
–
zachowanie spójności przestrzennej obszaru,
–
zachowanie ładu przestrzennego w strefach zurbanizowanych jak i na terenach
wiejskich,
–
kształtowanie przyjaznych mieszkańcom przestrzeni publicznych, zapobieganie
rozpraszaniu zabudowy, rozwój urbanizacji w nawiązaniu do ukształtowanych układów osadniczych,
–
[…] zachowanie ciągłości i ochrona przed zabudową obszarów pełniących głównie
funkcje przyrodnicze, w tym klimatyczne (kliny napowietrzające),
–
dbałość o wysoki standard terenów zieleni,
–
[…] wyznaczanie nowych terenów inwestycyjnych w oparciu o istniejący układ
komunikacyjny i tereny uzbrojone w infrastrukturę techniczną oraz w sposób minimalizujący negatywny wpływ na jakość środowiska przyrodniczego i warunki zamieszkania,

54 Uchwała Nr XXII/191/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 marca 2012 r.
w sprawie uchwalenia „Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Lubuskiego”; s. 196.
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rozwoju przestrzennego

_______

Zasady zagospodarowania
i sposoby wdrożenia

4. Zasady zagospodarowania przestrzennego w obszarach problemowych i funkcjonalnych 55 […]
Dla Obszaru Metropolitalnego Warszawy (OMW) Plan ustala:
–
zasadę restrukturyzacji funkcjonalnej, polegającą na porządkowaniu i kształtowaniu
stref funkcjonalnych (funkcji centralnych, zaplecza mieszkaniowego Warszawy, zaplecza przyrodniczego, klimatycznego i rekreacyjnego Warszawy, obszarów przemysłowo-gospodarczych oraz koncentracji rozwoju technologicznego);
–
koncentrację struktur zurbanizowanych w oparciu o lokalne centra osadnicze z
wykształconym poziomem usług podstawowych i występowaniem wykształconych
przestrzeni publicznych;
–
redukcję kolizji przestrzennych i konfliktów przestrzennych związanych z presją
urbanizacyjną na najcenniejsze przyrodniczo tereny OMW poprzez zasady uspołecznienia i partycypacji społecznej (dotyczy przede wszystkim rezerw terenu pod
infrastrukturalne inwestycje liniowe oraz tworzenie form ochrony przyrody);
–
[…] spójność i ciągłość (przestrzenną i funkcjonalną) obszarów cennych przyrodniczo, objętych ochroną prawną i predestynowanych do objęcia ochroną prawną, korytarzy ekologicznych, (poprzez tworzenie m.in. Zielonego Pierścienia Warszawy);
–
komplementarność ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazu
poprzez tworzenie pasm przyrodniczo-kulturowych;
–
[…] oszczędną gospodarkę zasobami: przede wszystkim zasobami przestrzeni
poprzez intensyfikację zagospodarowania już istniejącego – wykorzystanie rezerw
terenu w obrębie obszarów zainwestowanych, rewitalizację oraz restrukturyzację
funkcjonalną;

Cele i kierunki
rozwoju przestrzennego

mazowieckie

4

5.1. Założenia wizji zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego 56
Do zasadniczych wyzwań rozwojowych obszaru metropolitalnego m.in. podnoszących
jakość życia w perspektywie 2030 roku, należą:
–
intensyfikacja rozwoju wielofunkcyjnego pasma osadniczego oraz ukształtowanych
ośrodków rozwoju, rozumiana w szczególności jako przekształcenia (w tym regeneracja) istniejących struktur i pełniejsze wykorzystanie ich potencjału, w tym rozwój
funkcji portowo-przemysłowo-logistycznych i innych funkcji metropolitalnych;
–
zatrzymanie procesów niekontrolowanej suburbanizacji przez ograniczanie ich
zasięgu i świadome kształtowanie wielofunkcyjnych struktur węzłowych położonych
w ciągu pasm rozwojowych,

pomorskie

5

Uchwała Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiem z dnia 7 lipca 2014 r.
w sprawie Planu zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego;
s. 101‒102.
56 Uchwała Nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz stanowiącego jego część planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Trójmiasta; s. 74.
55
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aktywne kształtowanie systemu osnowy ekologicznej, jako warunku zachowania
równowagi pomiędzy środowiskiem przyrodniczym i przekształcanym przez człowieka na całym obszarze.
Model struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru metropolitalnego
[…] Modelową strukturę funkcjonalno-przestrzenną tworzy zhierarchizowana policentryczna sieć ośrodków (węzłów), w większości położona w zasięgu metropolitalnych pasm
rozwojowych. Układy węzłowo-pasmowe przenikają się ze zróżnicowanymi funkcjonalnie
strefami: rolnymi, leśnymi i rekreacyjnymi, w tym z elementami systemów obszarów
chronionych i powiązań ekologicznych. Strefy te mają istotne znaczenie dla utrzymania
równowagi ekologicznej całego obszaru, w tym w strefie intensywnych przekształceń
osadniczych w otoczeniu Trójmiasta.

Cele i kierunki
rozwoju przestrzennego

pomorskie

–

[…] Podstawowymi elementami składowymi struktury funkcjonalno-przestrzennej OM są:
–
metropolitalny system obszarów chronionych i powiązań ekologicznych, na który
składają się prawne formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne o znaczeniu
ponadregionalnym, regionalnym i subregionalnym, pozwalające zapewnić odpowiednie warunki dla zachowania i odtwarzania bioróżnorodności;
–
[…] wielofunkcyjnego pasma osadniczego (na odcinku od Wejherowa do Pruszcza
Gdańskiego), obejmująca tereny w gminach wiejskich: Kolbudy, Kosakowo, Luzino,
Pruszcz Gdański, Przodkowo, Pszczółki, Szemud, Tczew, Wejherowo i miejskowiejskiej: Żukowo; w strefie tej minimalizowane są zaistniałe negatywne skutki niekontrolowanej suburbanizacji, a dalszy rozwój osadnictwa jest ściśle podporządkowany zasadzie kształtowania zwartych przestrzennie, wielofunkcyjnych jednostek
osadniczych;
–
wielofunkcyjne strefy rolne, leśne i rekreacyjne – o wysokich walorach krajobrazowych, które są wykorzystywane zgodnie z ich potencjałem i z zachowaniem wymogów ochrony wartości przyrodniczych, utrzymując równowagę ekologiczną obszaru
metropolitalnego; szczególną rolę w równoważeniu dynamicznych procesów związanych z rozwojem urbanizacji odgrywa zielony pierścień Trójmiasta, w skład którego wchodzą: kompleksy lasów oliwskich, otomińskich, wejherowskich i darżlubskich,
zalesienia pasa wydmowo-mierzejowego Wyspy Sobieszewskiej i Mierzei Wiślanej
oraz kompleksy łąk przymorskich nad Zatoką Pucką (na obszarze któregow większości ustanowione są formy ochrony przyrody – parki krajobrazowe i obszary Natura 2000).
Wizja 57
[…] Z uwagi na fakt, że obszary położone w strefie intensywnych przekształceń osadniczych znajdują się w zasięgu struktur przyrodniczych, składających się na regionalny
system obszarów chronionych i powiązań ekologicznych i istotnych z punktu widzenia
kształtowania metropolitalnej osnowy ekologicznej, wzmocnione zostają działania mające
na celu ich zachowanie oraz, w wybranych lokalizacjach, zrównoważone wykorzystanie
dla celów rekreacji i turystyki (przede wszystkim strefa przybrzeżna oraz Trójmiejski Park
Krajobrazowy). Zapewniona jest ochrona i zachowanie właściwych warunków funkcjonowania środowiska przyrodniczego, w tym popularyzowana jest idea i ochrona korytarzy
ekologicznych.

57 Uchwała Nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz stanowiącego jego część planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Trójmiasta; s. 76.
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Obszary o wysokich walorach przyrodniczo-kulturowych (przede wszystkim parki krajobrazowe Kaszubski, Mierzei Wiślanej, Nadmorski), rolniczych (Żuławy i Dolina Wisły oraz
Pobrzeże) i rekreacyjnych (strefa przybrzeżna) chronione są przed ekstensywnym i amorficznym rozwojem struktur o zróżnicowanych funkcjach, zachowując istotne znaczenie dla
utrzymania równowagi ekologicznej obszaru metropolitalnego. Polityka przestrzenna
wobec tych obszarów, w tym wobec zielonego pierścienia Trójmiasta, koncentruje się na
ochronie wartości przyrodniczych, a także zachowaniu i wykorzystaniu ich potencjału do
rozwoju rekreacji, agroturystyki, rolnictwa oraz zrównoważonej gospodarki leśnej.

Cele i kierunki
rozwoju przestrzennego

pomorskie

6.3. Cele i kierunki polityki przestrzennego zagospodarowania obszaru metropolitalnego
Cel polityki przestrzennego zagospodarowania województwa 1.
C.1. Wysoka jakość przestrzeni zamieszkania i pracy 58
Pożądane zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym województwa w wyniku realizacji
Celu 1.:
–
ograniczenie wprowadzania nowego zainwestowania na tereny otwarte, poprzez
intensyfikację wykorzystania terenów już zagospodarowanych (w tym rewitalizację
obszarów zdegradowanych); […]
Kierunek polityki przestrzennego zagospodarowania obszaru metropolitalnego 1.1.
K.1.1. Kształtowanie struktur sieci osadniczej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego:
[…]
–
Poszanowaniu zasobu jakim jest przestrzeń, poprzez intensyfikację rozwoju
w ramach istniejących struktur (regeneracja i uzupełnianie) i przeciwdziałanie niekontrolowanej suburbanizacji
–
Strukturyzacji istniejących obszarów rozproszonej zabudowy i przeciwdziałaniu
dalszemu jej rozpraszaniu na tereny otwarte
–
Kształtowaniu zwartych i wielofunkcyjnych jednostek osadniczych (m.in. skrócenie
dystansu w relacjach: dom–nauka i praca-usługi)
–
Zapewnieniu dobrych ekologicznych warunków życia w kształtowanych strukturach
Cel polityki przestrzennego zagospodarowania województwa 3.
C.3. Zachowane zasoby i walory środowiska 59
Pożądane zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym województwa w wyniku realizacji
Celu 3.: […]
–
ustanowiony i funkcjonujący regionalny system ekologiczny (system zielonej infrastruktury), ukształtowany w oparciu o przyrodnicze obszary chronione, korytarze
ekologiczne, tereny zieleni w otoczeniu obszarów miejskich (zielone pierścienie)
oraz ekosystemy wodne i leśne, będące elementem systemu infrastruktur służących
trwałemu i stabilnemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu regionu;

58 Uchwała Nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz stanowiącego jego część planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Trójmiasta; s. 84.
59 Uchwała Nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz stanowiącego jego część planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Trójmiasta; s. 167‒169.
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–

racjonalna struktura przestrzenna obszarów chronionych i mniejsza presja inwestycyjna na obszarach o szczególnym znaczeniu dla zachowania zasobów przyrodniczych i kulturowych;

Kierunek polityki przestrzennego zagospodarowania obszaru metropolitalnego 3.1.
K.3.1. Zachowanie i odtwarzanie zasobów środowiska przyrodniczego i jego spójności
polityka przestrzenna wyznaczona w kierunku 3.1. koncentruje się na:
–
Utrzymaniu i polepszaniu stanu i właściwości komponentów środowiska (hydrosfery,
pedosfery, atmosfery i biosfery)
–
Ochronie obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo
–
Ochronie, rewaloryzacji, pielęgnacji i odtwarzaniu zasobów biosfery o charakterze
cennym, unikatowym i zagrożonym
–
Utrzymaniu i odtwarzaniu łączności przestrzennej ekosystemów, umożliwiającej
stabilność procesów przyrodniczych, migrację organizmów i spójność wyznaczonego systemu osnowy ekologicznej regionu
–
Promocji i dydaktyce ochrony przyrody, ukierunkowanej na zachowanie cennych
i charakterystycznych dla regionu walorów.

Zasady zagospodarowania
i sposoby wdrożenia

pomorskie

Zasady zagospodarowania przestrzennego, określające sposób realizacji kierunku 1.1. 60:
[…] 1.1.2. Zasada pierwszeństwa wykorzystania obszarów istniejącego zagospodarowania oraz ograniczania rozwoju osadnictwa na terenach otwartych, polegająca na:
–
regeneracji obszarów zdegradowanych, w szczególności poprzez rewitalizację oraz
inne działania mające na celu przywrócenie im utraconych walorów lub/i nadanie
nowych funkcji (modernizacja, rewaloryzacja, adaptacja, rekultywacja, remediacja
itd.);
–
uzupełnianiu i kontynuacji obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze
funkcjonalno-przestrzennej, z zapewnieniem standardów uwzględniających aspekty
użytkowe, kulturowe i ekologiczne środowiska zamieszkania i pracy;
–
otwieraniu nowych terenów pod rozwój osadnictwa na podstawie uzasadnionej
potrzeby
[…] 1.1.9. Zasada kształtowania struktur przestrzennych zapewniających dobre ekologiczne warunki życia, polegająca na uwzględnianiu w planowaniu obszarów rozwoju
osadnictwa i przekształceń istniejących struktur:
–
wyników rozpoznania i waloryzacji istniejących zasobów i wartości przyrodniczych;
–
zachowania i kształtowania zielonej infrastruktury, w tym zapewnienia udziału (lub/i
dostępu do) terenów zieleni i powierzchni biologicznie czynnej, proporcjonalnie do
przyrostu zainwestowania (w tym zwiększającej się liczby mieszkańców); […]
[…] 1.1.15. Zasada ograniczenia dalszego rozlewania się miast rdzenia OM poprzez
określenie w rejonie bezpośredniego otoczenia Trójmiasta (B) zasięgu strefy intensywnych przekształceń osadniczych, poza którą rozwój osadnictwa powinien ograniczyć się
do terenów wskazanych w specyficznych zasadach zagospodarowania dla poszczególnych rejonów (1.1.14.). […]

60 Uchwała Nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz stanowiącego jego część planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Trójmiasta; s. 86–100.
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Działania i przedsięwzięcia polityki przestrzennej, służące realizacji kierunku 1.1.:
[…] Podnoszenie jakości istniejących struktur podmiejskich:
6. […] strukturyzacja przestrzenna obszarów zdegradowanych żywiołową suburbanizacją (rekompozycja funkcjonalno-przestrzenna), m.in. poprzez integrację istniejących
małych struktur mieszkaniowych w większe zespoły, uwzględniające w swym programie ogólnodostępne przestrzenie publiczne oraz funkcje ośrodkotwórcze na poziomie lokalnym. (Podmioty odpowiedzialne za realizację: samorządy gminne)
7. planowanie oraz realizacja systemów i obiektów zielonej infrastruktury, jako czynników mających wpływ na organizację przestrzeni (kształtowanie struktur osadniczych)
oraz zapewnienie w niej udziału funkcji przyrodniczo-rekreacyjnych, w tym wyznaczanie, zachowanie i kształtowanie terenów biologicznie czynnych - tzw. zielonych
pierścieni wokół ośrodków miejskich i metropolitalnych. (Podmioty odpowiedzialne za
realizację: samorządy gminne, SWP)
Zasady zagospodarowania przestrzennego określające sposób realizacji kierunku 3.1. 61:
3.1.1. Zasada zachowania i kształtowania spójności regionalnego systemu ekologicznego,
w skład którego wchodzą istniejące obszary chronione oraz obszary potencjalne do
objęcia ochroną (cenne przyrodniczo), a także system płatów i korytarzy ekologicznych;
3.1.2. Zasada kształtowania zagospodarowania przestrzennego w dostosowaniu do
specyfiki obszaru i przedmiotu ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych, wynikających z funkcji i reżimu ochronnego obszarów, będących:
–
formami ochrony przyrody – należy stosować zasady wynikające z dokumentów je
ustanawiających oraz planów zadań ochronnych i planów ochrony (jeśli takie obowiązują) dla obszarów: Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków narodowych,
parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu;
–
lasami - należy stosować zasady wynikające z planów urządzania lasów;
–
dolinami rzek - należy uwzględniać potrzeby zachowania ciągłości łączności ekologicznej i migracji zwierząt (w postaci pozostawiania niezagospodarowanych fragmentów dna doliny i jej zboczy, posiadających łączność ekologiczną z pozostałą
częścią doliny);
–
terenami podmokłymi - należy zapewnić trwałość istnienia ekosystemów poprzez
wykluczenie ich z zagospodarowania zmieniającego funkcje i sposób użytkowania.[…]
[…] 3.1.4. Zasada bezwzględnego zachowania trwałości gruntów leśnych oraz naturalnych cieków i zbiorników wodnych, w granicach korytarzy ekologicznych, przy zachowaniu
ich dotychczasowego gospodarczego wykorzystania, z uwzględnieniem uzasadnionej
potrzeby ich przeznaczenia na cele publiczne.
3.1.5. Zasada priorytetu ekologicznego – polegająca na stosowaniu rozwiązań technicznoprzestrzennych służących zachowaniu i podwyższeniu przyrodniczej, w tym krajobrazowej jakości przestrzeni i zapobiegania przekształceniom przestrzennym skutkującym
utratą bądź istotnym obniżeniem walorów przyrodniczo-krajobrazowych, fragmentacją
terenów przyrodniczo cennych oraz utratą łączności przestrzennej ekosystemów. […]
3.1.7. Zasada trwałości istnienia lasów, kształtowania ich właściwej struktury gatunkowej i
wiekowej oraz zachowania bogactwa biologicznego.

61 Uchwała Nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz stanowiącego jego część planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Trójmiasta; s.196‒178.
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3.1.8. Zasada integralnego podejścia do ochrony różnorodności biologicznej i kształtowania terenów zieleni jako spójnego systemu zielonej infrastruktury – z uwzględnieniem
zielonych pierścieni i korytarzy ekologicznych - stanowiących elementy łączności ekologicznej obszarów miejskich z ich otoczeniem.
3.1.9. Zasada zachowania pozostałości naturalnych ekosystemów i ich ochrony planistycznej jako cennych obiektów ochrony różnorodności biologicznej, zapewniających
trwałość ekosystemów (w szczególności terenów podmokłych, łąk dolinnych i śródleśnych, zadrzewień śródpolnych, starorzeczy i oczek wodnych) – nieobjętych dotychczas
ochroną prawną - w tym wskazanych w Planie.
Działania i przedsięwzięcia polityki przestrzennej służące realizacji kierunku 3.1.:
[…] 2. Tworzenie koncepcji, planów i programów rozwoju zielonej infrastruktury oraz
wyznaczanie, zachowanie i kształtowanie terenów biologicznie czynnych - tzw. zielonych
pierścieni, wokół ośrodków miejskich i metropolitalnych. (Podmioty odpowiedzialne za
realizację: samorząd województwa samorządy lokalne)
3. Uwzględnianie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin korytarzy ekologicznych - ponadregionalnych, regionalnych i subregionalnych oraz
uszczegóławianie ich granic i wyznaczenie korytarzy rangi lokalnej, stosownie do skali
dokumentu planistycznego. (Podmioty odpowiedzialne za realizację: samorządy gminne)
4. Określanie w dokumentach planistycznych na poziomie lokalnym zapisów/ wytycznych/
wskaźników gwarantujących zachowanie ciągłości przestrzennej korytarzy ekologicznych.
(Podmioty odpowiedzialne za realizację: samorządy gminne)
[…] 10. Zapewnienie w dokumentach planowania przestrzennego warunków utrzymania
potencjału przyrodniczego lasów, starodrzewów, zadrzewień śródpolnych, oczek wodnych, terenów bagiennych i torfowiskowych, łąk śródleśnych – szczególnie w obszarach
korytarzy ekologicznych. (Podmioty odpowiedzialne za realizację: samorządy gminne)
Aneks 1: Plan miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego II. […]
Cel 3. Przestrzeń – zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego
i kulturalnego 62
[…] Kierunek 3.2:
Kształtowanie krajobrazów kulturowych w obszarach miejskich:
–
kształtowanie systemu zielonych pierścieni wokół miast w oparciu o lasy, parki
regionalne i tereny otwarte;

_______

62 Uchwała Nr V/26/2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
2020+; s. 129.
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XIV. Kierunki przekształceń struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa
1. Główne obszary funkcjonalne
1.1. Miejskie obszary funkcjonalne 63
Miejski Obszar Funkcjonalny Ośrodka Wojewódzkiego (MOF OW)
[…] Kielce winny stać się krajowym węzłem komunikacyjnym (przez miasto przebiegają
główne trasy komunikacyjne łączące: Łódź z Lublinem i Rzeszowem oraz Warszawę
z Krakowem i Katowicami) co predysponuje je do rozwoju logistyki transportowej i turystycznej w oparciu o nowoczesne rozwiązania intermodalne. Ze względu na specyficzne
warunki środowiskowe procesy te nie mogą jednak zachodzić żywiołowo. Konieczne jest
zatem opracowanie (obligatoryjne wg KPZK 2030) kompleksowego planu dla tego obszaru, uwzględniającego m.in. aspekty ekologiczne i wymagania ładu przestrzennego,
a także strategii rozwoju tego obszaru (kierunki zagospodarowania MOF OW został
szerzej omówione w rozdziale dotyczącym problematyki osadniczej).
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XIV. Kierunki przekształceń struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa
1. Główne obszary funkcjonalne
1.1. Miejskie obszary funkcjonalne 64
Miejski Obszar Funkcjonalny Ośrodka Wojewódzkiego (MOF OW) […]
Główne wymagania środowiskowe:
–
[…] zapewnienie zgodności charakteru i intensywności zagospodarowania terenu z
cechami środowiska oraz jego naturalną chłonnością i odpornością na zniszczenie;
–
rozwój zabudowy w ramach już zainwestowanych terenów, ograniczający jednocześnie do minimum rozprzestrzenianie się i rozdrabnianie zabudowy oraz zawłaszczanie terenów otwartych i biologicznie czynnych, w tym obrzeży istniejących i projektowanych zbiorników wodnych;
–
maksymalne uwzględnianie wymogów ochrony środowiska przy planowaniu rozmieszczenia nowych terenów i obiektów produkcyjnych, tak, aby skala narażenia
ludności na negatywne oddziaływania była jak najmniejsza;
–
tworzenie i racjonalne kształtowanie wokół Kielc tzw. „zielonego pierścienia” —
terenów biologicznie czynnych, co przyczyni się do poprawy warunków zdrowotnych,
zwłaszcza przez kształtowanie korytarzy napowietrzających;
–
poprawa relacji pomiędzy powierzchnią terenów intensywnie zainwestowanych
i powierzchnią terenów otwartych, stanowiących bazę dla rekreacji i wypoczynku
oraz zapewniających odpowiednią cyrkulację i wymianę powietrza z obszarami sąsiednimi;
–
[…] wprowadzanie zieleni osłonowej w otoczeniu uciążliwych zakładów produkcyjnych;
–
[…] określenie obszarów rozwoju turystyki o potencjale metropolitalnym (ustalenie
stref i terenów przewidzianych pod zagospodarowanie turystyczne o wysokim standardzie, które powinny być chronione przed zabudową indywidualną);
–
[…] zapobieganie dalszej żywiołowej suburbanizacji.

Uchwała Nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z
22 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania
strzennego Województwa Świętokrzyskiego, s. 359.
64 Uchwała Nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z
22 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania
strzennego Województwa Świętokrzyskiego, s. 359‒362.
63
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MODERNIZACJA PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ –
ZASADY I STRATEGIE
Słowa kluczowe: architektura, kształtowanie, typologia, forma, modele.

MODERNIZATION OF ARCHITECTURAL SPACE –
RULES AND STRATEGIES
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Wstęp
Definicja architektury jako sztuki i wiedzy o kształtowaniu przestrzeni dla potrzeb człowieka obejmuje w sposób oczywisty również jej pozostałe cechy jak
m.in. rozplanowanie i organizację przestrzeni, lokalizacje obiektu na tle szerokich zagadnień urbanistycznych, problemy konstrukcyjno-budowlane oraz
potrzeby estetyczne człowieka. Modernizacja jest procesem ściśle powiązanym
z cechami architektury. Oznacza unowocześnianie i uwspółcześnianie, a więc
jest z reguły innowacyjna. Dzięki niej powstają nowe obiekty, stare obiekty
ulegają rozbiórce lub są przekształcane na inne cele. Koncepcja nowej zabudowy, czyli modernizacja lokalizacji, stanowi kreację nowej formy przestrzeni. Jej
kształt wynika ze złożonej funkcji różnych dążeń, potrzeb i rozwiązań. Modernizacja zatem, polega na optymalnym wyborze takiego kształtu przestrzeni,
który jest pochodną wspomnianych cech architektury. Stąd modernizacja, zawiera w sobie wiele zagadnień ogólnych i specjalistycznych. Ze względu na
ogrom problemów modernizacyjnych autor skupia się jedynie na wybranych
kwestiach w prezentowanym opracowaniu.
Omawiane w artykule kształty przestrzeni zostały opisane w sposób graficzny. Są one uproszczone i przedstawiają raczej idee uniwersalnej przestrzeni,
a nie ścisłe jej urzeczywistnienie. Celem autora było opracowanie geometrycznej typologii kształtów przestrzeni architektonicznej z pominięciem powodów
ich powstania. Prezentując złożone zagadnienia modernizacji przestrzeni architektonicznej, zastosowano proste modele graficzne oparte na geometrii odcinka, punktu, okręgu, prostokąta i podstawowych brył [15]. Celem takiego podejścia było podkreślenie czytelności organizacji przestrzeni. Ich urzeczywistnioną
ilustrację stanowią fotografie zawarte w artykule. Modernizacja w działaniu
czerpie zasady z geometrii form przestrzeni architektonicznej.

Prezentowany artykuł może być pomocny na różnych etapach przygotowywania koncepcji modernizacyjnych w procesie projektowania. Obejmuje
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szeroki zestaw geometrycznych kształtów przestrzeni architektonicznej. Dzięki
temu może być również pomocny w podstawowych procesach projektowania
architektonicznego niekoniecznie związanych z modernizacją. Nawet pobieżne
zapoznanie się z modelami graficznymi przestrzeni powinno umożliwić ich
intuicyjne odniesienie do indywidualnych pomysłów twórczych. Wybór koncepcji jest ograniczony do kilkunastu zasad geometrycznego kształtowania
przestrzeni architektonicznej. Bowiem zasady te, pozwalają na elastyczność,
wariantowanie, optymalizację, łączenie itp. zaprezentowanych wzorców przestrzeni.

Strategie modernizacyjne w opisanym zakresie, umożliwiają wybranie odpowiedniej geometrii dla unowocześniania zastanych kształtów przestrzeni
architektonicznej. Typologicznie mają na celu opanowanie całości zagadnienia.
W stopniu ogólnym powinny one określić przyszły kształt, pozycje, skalę oraz
relacje modernizowanej przestrzeni. Przestrzeń architektoniczna będzie poniżej rozpatrywana na podstawie geometrycznych diagramów, które wywodzą
się z kształtowania architektury elementami geometrii Euklidesowej i wzbogaconej następnie geometrią Pappusa z Aleksandrii.
1.

Percepcja przestrzeni architektonicznej – uwagi ogólne

Pojęcie przestrzeni jest powszechnie znane w architekturze i urbanistyce. Jest
ono zawarte w samej definicji architektury jako sztuki i wiedzy o kształtowaniu
przestrzeni zgodnie z potrzebami człowieka (m.in. P.Biegański [1], S,Giedion
[4], N.Schulz [9, 10] i inni). Poza tym definicja przestrzeni jest rozpatrywana
w wielu aspektach zarówno filozoficznych, estetycznych, matematycznych oraz
fizycznych (m.in. B.Szmidt [14], W. Tatarkiewicz [17], R. Scruton [13] i inni). Jak
się wydaje, nie udało się dotychczas utworzyć jednolitej definicji przestrzeni
wspólnej dla badaczy specjalizujących się w różnych dziedzinach nauki i sztuki.

Jest oczywiste, że percepcja przestrzeni nie odbywa się jedynie za pomocą
zmysłu wzroku, ale z pomocą również innych zmysłów. Percepcja przestrzeni
może odbywać się za pomocą: wzroku, słuchu, smaku i zapachu oraz zespołu
wrażeń dotykowych, cieplnych, odczuwaniem bólu czy ruchu [3]. Co jest nowym i ważnym w percepcji przestrzeni jest wprowadzenie systemu podstawowej orientacji góra/dół, przód/tył, lewo/prawo.

Z pomocą wzroku postrzegamy głębokość przestrzeni, rodzaj jej ograniczeń, przedmioty znajdujące się w niej położone bliżej są lepiej zdefiniowane,
aniżeli położone dalej. Gdy przechodzimy przez określoną przestrzeń słyszymy
dźwięki, gdyż są one pochłaniane lub odbijane od płaszczyzn pomieszczenia.
Percepcja słuchowa jest zależna od czynnika ludzkiego w danym pomieszczeniu lub zdarzeń w nim zachodzących, np. gdy słyszymy muzykę lub mszę
w kościele. Czujemy również specyficzne zapachy charakterystyczne dla określonej przestrzeni. Nasza uwaga jest skierowana na przedmioty naprzeciw nas,
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a przedmioty z tyłu znikają z naszego pola widzenia [12]. Odczuwamy powierzchnie i jesteśmy w stanie ją konkretnie określić jako twardą lub miękką.
Również temperatura przestrzeni wpływa na naszą percepcję – chłód kościelnej nawy lub stała temperatura pomieszczeń klimatyzowanych oddziałują zupełnie inaczej. Wrażenia przestrzenne są niewątpliwie takie same lub podobne
dla każdego człowieka. Niektóre przestrzenie mogą wywoływać indywidualne
reakcje, ponieważ doświadczenia przestrzeni są określane także osobistymi
doświadczeniami. Pamięć w tym przypadku odgrywa istotną rolę, np. wspomnienia domu rodzinnego czy wspomnienia z podróży.
Innym istotnym problemem jest rozróżnienie pomiędzy geometrią i percepcją przestrzeni. Percepcja przestrzeni jest uzależniona od względnej pozycji
obserwatora i kolejnych zmian w jego lokalizacji. Przestrzeń percepcyjna zatem
jako całość równa się sumie punktów doświadczonych relacji postrzeżeniowych.

W przeciwieństwie do poprzedniego podejścia, geometria przestrzeni jest
niezależna od szczególnego punktu patrzenia i zapewnia „obiektywny obraz”
relacji pomiędzy obiektami. Przestrzenna geometria opisuje sytuacje i relacje
bryłowych objętości i opiera się na współrzędnych kartezjańskich długości,
szerokości oraz wysokości. Geometrycznie rozumiana przestrzeń jest trójwymiarowa [11, 13]. Oczywiście geometryczna przestrzeń opisuje tylko fragment
przestrzeni percepcyjnej. Istnieje prosta zależność między formą i przestrzenią,
a sama przestrzeń nie może być dostrzeżona bez formy i odwrotnie przestrzeń
kształtuje odległość niezbędną dla dostrzegania formy. Im bardziej forma jest
artykułowana, barwniejsza, bardziej plastyczna i mocniejsza wizualnie, tym
bardziej postrzegana przestrzeń znajduje miejsce w naszej pamięci. Forma jest
nośnikiem znaczeń. Nawet, gdy znaczenie formy jest celowo wykluczane przez
architekta, to w rzeczywistości forma zawsze jest nośnikiem jakiegoś znaku.
Jest ona elementem określającym przestrzeń, a także stanowi powiązanie
trzech aspektów uporządkowania, znaczenia i efektu. Jest też strukturą uzależnioną od praw statyki oraz wytrzymałości materiałów, bez względu na to czy
jako struktura jest uwidoczniona czy też niewidoczna.

Ważną, w swoim czasie próbę zdefiniowania przestrzeni w kontekście architektury i urbanistyki podjął teoretyk włoski Bruno Zevi [18]. Podkreśla on,
między innymi, że architektura charakteryzuje się, w przeciwieństwie do innych sztuk, trójwymiarowością. Owszem rzeźba jest też trójwymiarowa, ale jest
zamknięta, zamknięta przed człowiekiem, który zawsze pozostaje w stosunku
do niej na zewnątrz. Stosowanie takich wyrażeń jak rytm, skala, równowaga,
masa zawsze pozostanie niejasne, dopóki nie zastosuje się jej do określania
rzeczywistości architektury, którą jest przestrzeń. Trudno się nie zgodzić
z autorem, gdy poddaje krytyce pogląd, że każdy budynek, niezależnie od swojej funkcji jest jedynie pojemnikiem zawierającym określoną zawartość. Na
przykład architektura barokowa, która w opinii badacza jest przykładem, gdy
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zewnętrzna obudowa często znaczy więcej niż zawarte w niej wnętrze. Nowoczesna architektura w wielu okresach współczesności akcentowała nieraz bardziej swoją skorupę zewnętrzną niż zawartość. Zdobyczą kubizmu było uchwycenie pełnej rzeczywistości postrzeganego obiektu, który nie jest tylko formą
zewnętrzną, ale zawiera wewnętrzny organizm. Dlatego kubiści w malarstwie
ukazywali nie tylko zewnętrzny widok pudełka, ale również jego rzuty, pudełko
eksplodujące i zniszczone. Wprowadzenie przez kubistów czwartego wymiaru
tj, czasu, stało się faktem historycznym.

W architekturze i urbanistyce obowiązuje podobny element czasu, ale tutaj
jest on czymś zupełnie innym aniżeli w malarstwie czy w rzeźbie. Człowiek
krąży wewnątrz budynku lub wewnątrz przestrzeni miejskiej i obserwuje
w czasie określone punkty widokowe. Ten czwarty wymiar wystarczy dla zdefiniowania architektonicznej całości. Doświadczanie przestrzeni, które charakteryzuje architekturę ma swoje przedłużenie w mieście, ulicach, placach, alejach, czy parkach. Wszędzie tam gdzie człowiek eliminuje tzw. pustostan
i kształtuje ograniczoną przestrzeń. Należy dodać, że nawet droga objęta szpalerem drzew czy prowadzona w wąwozie, dzięki swoim krawędziom, które ją
ograniczają jest przestrzenią architektoniczną. Stąd też każda architektoniczna
bryła lub jakakolwiek struktura tworząca granice kontynuowania przestrzeni
kształtuje dwa rodzaje przestrzeni : przestrzeń wewnętrzną, którą reprezentuje sam budynek oraz przestrzeń zewnętrzną, czyli przestrzeń urbanistyczną
określoną przez ten budynek i inne budowle wokół niej. Zatem w kształtowaniu
przestrzeni urbanistycznej odgrywają rolę nie tylko budynki, ale obiekty nie
w pełni będące architekturą jak mosty, obeliski, fontanny, grupy drzew
a w tworzeniu przestrzeni miejskiej również fasady zabudowań. Jest istotnym
podkreślenie, że wewnętrzna przestrzeń, która jest podstawą każdej architektury, nie oznacza, że jej wartość spoczywa jedynie na jakości przestrzeni. Każdy
budynek może być scharakteryzowany całym szeregiem wartości. Będzie to
ekonomika, wartość socjalna, techniczna, funkcjonalna, estetyczna, przestrzenna oraz dekoracyjna [18].

Jak uważają wymienieni powyżej badacze przestrzeni, najważniejszą drogą do uchwycenia jej porządku jest wykorzystanie prymarnych form geometrii
jak kwadrat, koło, kula, sześcian, trójkąt, walec czy stożek. Posługując się takimi
elementami jesteśmy zdolni tworzyć modele uporządkowanej przestrzeni
i stosować je w kształtowaniu architektury [2]. Zasadniczym abecadłem architektury są elementy wywodzące się z geometrii Euklidesa i rozwinięte przez
Pappusa z Aleksandrii w postaci procesu kształtowania przestrzeni poczynając
od geometrii punktu, poprzez linię (odcinek), płaszczyznę i dochodząc do bryły
ograniczającej przestrzeń.
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2.

Zasady modernizacji przestrzeni architektonicznej
2.1.

Modernizacja na zasadzie „przestrzeń wewnątrz przestrzeni”

Rysunek 1.

Źródło: opracowanie własne.

W tym modelu modernizacji następuje dodanie nowej przestrzeni do już
istniejącej wewnętrznej. Wówczas pierwotna przestrzeń staje się obudową
nowododanej. Ta ostatnia jest uzależniona od pierwszej wobec swojego umiejscowienia i skali. Natomiast kształt nowej przestrzeni wewnętrznej nie musi
być uzależniony od kształtu przestrzeni pierwotnej. Przestrzeń wewnętrzna
odsunięta od ścian przestrzeni pierwotnej jest zwykle pozbawiona bezpośredniego oświetlenia dziennego, widoku na zewnątrz.
Ilustracja 1. Zmodernizowana przestrzeń hali dworcowej Atocha w Madrycie.

Źródło: opracowanie własne.
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2.2.

Modernizacja na zasadzie „zmian lub przekształceń przestrzeni
wewnętrznej w ramach osłony przestrzennej”

Rysunek 2.

Źródło: opracowanie własne.

W tym przykładzie modernizacja polega na powiększaniu względnie
zmniejszaniu przestrzeni wewnętrznej. Osłona przestrzenna powstaje tu na
skutek wzajemnego zróżnicowania odległości między osłoną a przestrzenią
wewnętrzną. Wraz ze wzrostem objętości przestrzeni wewnętrznej osłona traci
stopniowo wpływ na zawartą w niej formę. Wolna przestrzeń pomiędzy pierwotną osłoną i nową formą przestrzeni wewnętrznej jest coraz bardziej „ściśnięta” i spełnia rolę cienkiego okrycia wokół nowego kształtu przestrzeni.

Ilustracja 2. Muzeum techniki w Berlinie. Wbudowany w istniejącą osłonę
przestrzenną model mostu przez Wisłę w Tczewie.

Źródło: opracowanie własne.
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2.3.

Modernizacja na zasadzie „ skręcenia przestrzeni wewnętrznej”

Rysunek 3.

Źródło: opracowanie własne.

W tym modelu działanie polega na zasadzie „skręcenia przestrzeni wewnętrznej”, gdyż ulega zmianie pozycja formy przestrzeni wewnętrznej. Może
to być spowodowane zamiarem zaakcentowania przestrzennego danej formy.
Forma nowej skręconej przestrzeni może mieć kształt podobny lub odmienny
od przestrzeni, w której się znajduje. Zasadniczą jednak kwestią jest odmienna
orientacja kątowa w stosunku do pierwotnego położenia przestrzeni wewnętrznej. W ten sposób można utworzyć dodatkową i skręconą siatkę modularną w stosunku do pierwotnej orientacji.
Ilustracja 3. Hol Muzeum Muzyki w Paryżu.

Źródło: opracowanie własne.
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2.4.

Modernizacja na zasadzie „przestrzeni podłączonej”

Rysunek 4.

Źródło: opracowanie własne

Przestrzeń podłączona składa się z dwóch lub większej liczby przestrzeni.
Ich powierzchnie względnie objętości, zachodzą na siebie. W ten sposób tworzą
one podział strefowy przestrzeni. Zwykle przenikające się objętości zachowują
swoją identyczność, ale na skutek ich „podłączenia” może się wyłaniać nowa
interpretacja ich ukształtowania. Taką interpretacją związaną z przenikaniem
powierzchni – objętości jest wspólna strefa dla przenikających się form.
Ilustracja 4. Przestrzeń podłączona – zespół pawilonów w Parc de la Villete
pod Paryżem.

Źródło: opracowanie własne.
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2.5.

Modernizacja na zasadzie „różnej przestrzeni pączkującej”

Rysunek 5.

Źródło: opracowanie własne.

„Różna przestrzeń pączkująca” może być interpretowana w dwojaki sposób. Z jednej strony tego rodzaju przestrzeń może być w pełni zintegrowana
z przestrzenia, z której się wywodzi. Wówczas wprowadzona forma nowej
przestrzeni stanowi uzupełnienie pierwotnej, ale wnosi też istotne zmiany w jej
położeniu i skali. Z drugiej strony nowa forma pączkująca może być interpretowana, jako zdecydowanie różna od przestrzeni pierwotnej. W takim wypadku
może stać się dominantą w stosunku do poprzedniej i wyznaczać całkowicie
nową, niezależną przestrzeń.
Ilustracja 5. Różna przestrzeń pączkująca – jeden z pawilonów w Parc de la
Vilette pod Paryżem.

Źródło: opracowanie własne.
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2.6.

Modernizacja na zasadzie „ogniwa łączącego”

Rysunek 6.

Źródło: opracowanie własne.

Ogniwo łączące znajduje zwykle rozwiązanie w układzie poziomym. Łączy
ono dwie funkcjonalnie niezależne części. Stanowi ono zwykle ognisko symetrii
lub dominantę. Może też zawierać różny program funkcjonalny wobec dwóch
lub więcej przyległych do niego części.
Ilustracja 6. Ogniwo łączące – poszczególne przestrzenie wystawowe w Muzeum Techniki i Przemysłu w Parc de la Vilette w Paryżu.

Źródło: opracowanie własne.
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2.7.

Modernizacja na zasadzie „przestrzeni przyległych”

Rysunek 7.

Źródło: opracowanie własne.

Rodzajem pokrewieństwa przestrzennego jest przyległość. W ten sposób
każda z przestrzeni staje się określona wyraźnie w stosunku do wymagań funkcjonalnych lub symbolicznych. Relacje przestrzenne pomiędzy obydwoma przyległymi objętościami są uzależnione od rodzaju rzutu, który je łączy lub rozdziela. Zwykle otwory komunikacyjne kształtują granice wzrokową oraz kształtują wejście pomiędzy dwiema przyległymi przestrzeniami. Wzmacniają indywidualność każdej przestrzeni o określonym programie funkcjonalnym.
Ilustracja 7. Filharmonia w Szczecinie jako przestrzeń przyległa do przestrzeni
zastanej.

Źródło: opracowanie własne.
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3.

Strategie modernizacji

Modernizacja przestrzeni architektonicznej jest ukierunkowana na uwspółcześnianie i unowocześnianie składowych cech architektury. Do nich zaliczyć należy m.in. przekształcanie jej dotychczasowej zastanej formy geometrycznej. Strategie przekształceń są następujące:
3.1.

Ujmowanie, czyli likwidacja zastanej zabudowy (przestrzeni
architektonicznej) i przeznaczenie odzyskanego terenu do nowych celów modernizacyjnych.

Rysunek 8.

Źródło: opracowanie własne.

Strategia modernizacji polegająca na likwidacji poprzedniej zabudowy
i zaprojektowanie na odzyskanym terenie podobnych lub całkiem nowych
obiektów jest często stosowana zwłaszcza w przestrzeni miejskiej, gdzie koszty
terenu są wysokie. Ten sposób modernizacji jest stosunkowo łatwy do przeprowadzenia, ponieważ na ogół nie trzeba się liczyć z ograniczeniami w rodzaju
wymagań konserwatorskich, natomiast ograniczenia ekonomiczne nie są istotne. Tzw. odzyskiwanie przestrzeni lokalizacji poprzedniej zabudowy i realizacja
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nowej architektury często wzbudza opory zwykłych mieszkańców przyzwyczajonych do wyglądu poprzedniej przestrzeni.
Ilustracja 8. Paryż – likwidacja starej zabudowy (z pozostawieniem niektórych
fragmentów) i realizacja nowej przestrzeni architektonicznej.

Źródło: opracowanie własne.
3.2.

Przekształcanie wnętrz obiektu do nowych potrzeb bez zmiany
jego zewnętrznego wyglądu

Rysunek 9.

Źródło: opracowanie własne.
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Strategia modernizacji polega na utrzymaniu zewnętrznych i ew. wewnętrznych walorów obiektu. Przez wprowadzenie zmian wewnątrz i dodanie
nowych form, ich skali i położenia we wnętrzu obiektu jego pierwotny wygląd
nie ulega zmianie. W tym przypadku rozmieszczenie dodatkowych elementów
w istniejącej przestrzeni „pudełka” może całkowicie lub częściowo zmienić
wygląd dotychczasowej przestrzeni. Do takich nowych elementów mogą należeć bryły, płaszczyzny, ściany, podłogi, sufity, a także szeroko rozumiane umeblowanie istniejącej przestrzeni.
Ilustracja 9. Muzeum w zachowanym Gare de Orleans w Paryżu.

Źródło: opracowanie własne
3.3.

Dodanie nowej kubatury do zastanego obiektu z intencją, aby
pierwotna forma przestrzeni nie uległa zmianie.

Rysunek 10.

Źródło: opracowanie własne.
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Celem strategii modernizacyjnej jest utrzymanie w stanie niezmienionym
zewnętrznej przestrzeni pierwotnego obiektu. Może to być spowodowane różnymi ograniczeniami, z których wymagania konserwatorskie, a także tradycja
miejsca powinny być uwzględnione. Natomiast wbudowanie nowej kubatury
do starego obiektu może być pożądane ze względu na nową funkcję użytkową
w obiekcie, modernizacje budowlano-konstrukcyjne itd.
Ilustracja 10. Dodanie nowej kubatury do starej fabryki w Paryżu.

Źródło: opracowanie własne.
3.4.

Dodanie nowej kubatury do zastanego obiektu. W rezultacie
pierwotna forma przestrzeni architektonicznej ulega zmianie.

Rysunek 11.

Źródło: opracowanie własne.
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Odwrotnością poprzedniej strategii jest działanie, które nie liczy się z dokładnym utrzymaniem pierwotnej zewnętrznej i wewnętrznej przestrzeni
obiektu. Zarówno wewnątrz jak i zewnątrz przeprowadzana jest transformacja
kształtu pierwotnej przestrzeni. W zależności od wartości estetycznej i historycznej przekształcanej przestrzeni obserwuje się zachowanie pewnych elementów starej struktury.
Ilustracja 11. Forum Caixa w Madrycie dodanie nowej kubatury do zabytkowego spichrza aktualnie w centrum miasta.

Źródło: opracowanie własne.
3.5.

Transformacja – przekształcanie formy zastanej lub koncypowanej formy przestrzeni architektonicznej poprzez tzw. ujmowanie (lub dodawanie) jej walorów przestrzennych. Kształt dotychczasowej prymarnej przestrzeni ulega formalnej zmianie.

Rysunek 12.

Źródło: opracowanie własne.
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W ramach powyższej strategii może nastąpić transformacja przestrzeni
prymarnej (w tym przypadku – sześcianu). Nie zawsze daje się zaobserwować
miejsca dodawania lub odejmowania w obrębie danych kształtów przestrzeni.
Przestrzeń jest na ogół traktowana całościowo i ulega kompleksowej transformacji. Następuje w niej zmiana skali i relacji poszczególnych elementów. Może
pojawić się całkowicie nowa przestrzeń, której powiązania z pierwotną ulegają
częściowemu lub całkowitemu zatarciu.
Ilustracja 12. Przykład transformacji prymarnej przestrzeni w kształtowaniu
architektonicznym. Parc de la Vilette, jeden z pawilonów.

Źródło: opracowanie własne
3.6.

Modernizacja przez wzbogacanie osłony przestrzennej obiektu
np. przez wprowadzenie różnego rodzaju ornamentacji i artykulacji , ale bez zmiany jej geometrycznej formy pierwotnej

Rysunek 13.

Źródło: opracowanie własne.
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Ornamentacja powierzchni obiektu w postaci koloru, grafiki, faktury, rzeźby itp. powoduje zmiany w percepcji starej przestrzeni. Jest to strategia dość
powszechna, bowiem nie łączy się z nadmiernymi kosztami modernizacji. Jest
stosowana zarówno w kształtowaniu wnętrz jak i przestrzeni zewnętrznej.
Efektem tej strategii może być kształtowanie celowe lub przypadkowe w kierunku iluzji optycznych, które wzbogacają modernizowaną przestrzeń.

Ilustracja 13. Ślepa ściana adaptowanego budynku Caixa w Madrycie.

Źródło: opracowanie własne.
Wnioski

Przedstawiony poniżej diagram w odniesieniu do przestrzeni architektonicznej, obrazuje kolejne sekwencje strategii modernizacyjnych. Poszczególne
strategie zostały opisane graficznie w poprzednich częściach opracowania. Na
pierwszym poziomie strategie obejmują metodę dodawania, zmieniania lub
ujmowania elementów przestrzeni architektonicznej. Na tym samym poziomie
dodawanie lub ujmowanie wpływa na strategię procesu zmian kształtu przestrzeni. Na poziomie drugim strategia procesu zmian może wpływać na zmianę
formy obiektu, zmianę relacji przestrzennych, pomiędzy obiektami oraz powodować zmianę samej przestrzeni. Pomiędzy wspomnianymi elementami istnieją oczywiste relacje poziome. Zmiana formy i zmiana kształtu przestrzeni
wpływa na relacje modernizowanej przestrzeni architektonicznej. Na poziomie
trzecim modernizacji zmiana relacji przestrzennych między obiektami, z natury
rzeczy wymaga wprowadzenia nowych form przestrzeni i powoduje zmianę
skali nowych lub modernizowanych obiektów, jak też modyfikację ich dotychczasowego położenia w przestrzeni. Na poziomie czwartym może nastąpić tzw.
158

spięcie formalne lub transpozycja form, kiedy strategia wprowadzenie nowych
form i zmiana ich skali oraz położenia powoduje ich wzajemne splątanie lub
nakładanie.
Rysunek 14. Diagram zbiorczy strategii modernizacji.

Źródło: opracowanie własne.

Nowe lub istniejące obiekty m.in. w postaci budynków lub zespołów urbanistycznych zawierają w sobie geometryczne formy przestrzeni architektonicznej. Tego rodzaju przestrzeń może być czytelnie i graficznie zdefiniowana.
Wzorce tej przestrzeni są w liczbie ograniczone typologicznie. Pierwszy i podstawowy rodzaj modernizacji, polega na unowocześnianiu przestrzeni przez
całkowitą jej zmianę. W tym sensie nie różni się zwykłego kształtowania przestrzeni architektonicznej. Koncepcyjny wybór wzorca zasad kształtowania
przestrzeni należy w danym przypadku do zasad modernizacji całościowo ujętych w pierwszej części opracowania.

Kolejna główna metoda modernizacji polega również na uwspółcześnianiu
i unowocześnianiu. Jednak w tym rodzaju modernizacji przedmiotem zainteresowania są istniejące obiekty, w których zawarte zasady przestrzeni architektonicznej podlegają modyfikacjom i przekształceniom.
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Metoda, gdy stosuje się używa strategię unowocześniania, może oznaczać
różne cele działania w ramach formy przestrzeni. Strategie mogą polegać na
kreacji nowych, zbliżonych, podobnych itp. form przestrzeni. Polegają na dodawaniu, ujmowaniu, zmianach pozycji i skali obiektów, zmian w relacjach
przestrzennych itd. Strategie te zostały zdefiniowane graficznie i opisowo
w poszczególnych partiach opracowania.
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Streszczenie

Praca przedstawia wybrane, główne zasady i strategie odnoszące się do modernizacji przestrzeni architektonicznej. Celem pracy jest koncepcja powiązania strategii modernizacji z ogólnymi zasadami kształtowania architektury.
W części wstępnej zaprezentowano ogólny przegląd definicji i percepcji przestrzeni architektonicznej z punktu widzenia uznawanych teoretyków architektury. Dalej opisano w pracy ogólne zasady odnośnie kształtowania przestrzeni
architektonicznej i jej powiązania z modernizacją. Opis jest zilustrowany przez
graficzne diagramy i fotografie. Diagramy jak założono, wyczerpują wszystkie
możliwości prezentacji graficznej rozważanych przestrzeni. W drugiej części
pracy zawarto szereg graficznych diagramów wraz z ilustracjami przedstawiającymi w założeniu wszystkie strategie modernizacji. Głównym celem strategii
modernizacyjnych są procesy przekształceń, zmierzające do odnawiania
i uwspółcześniania istniejącej lub projektowanej przestrzeni. Każdy proces
przekształceń został zdefiniowany w pracy. Podsumowujący, diagram wskazuje
na hierarchie i poziomy modernizacji przestrzeni. Końcową konkluzją pracy
jest stwierdzenie, że kształtowanie przestrzeni architektonicznej i strategie
modernizacji reprezentują dwa oblicza tego samego medalu.
Summary

The paper covers the main rules and the basic strategies the modernization of
architectural space. First of all, there is the conception to involve modernization
with general rules of architecture forming. In the introduction part by noted
theoreticians has been presented, the general outline of definitions together
with general description of space perception. Next, the paper describes the
general rules connected to space forming. It contains graphical diagrams and
photos. They gave appear all possibilities for geometrical presentation to describe any architectural space. In the second part of the paper has been presented several graphical diagrams and photos modernization strategies. There
is the main objective of modernization strategies as transformation processes
of architectural space for its renewing and remodelling. Each transformation
process obtains in the paper its proper name. The summary diagram describes
the hierarchical levels of modernization. The main conclusion of the paper af161

firms that rules of forming architectural space and modernization strategies are
two sides to every coin.
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Wstęp
Najważniejszym celem inicjatyw podejmowanych przez europejskie miasta
w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej, w wymiarze lokalnym, jest poprawa jakości życia w mieście, poprzez znaczące ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów do
atmosfery. Działania realizowane przez miasta posiadają jednak wymiar globalny, związany ze zmianami klimatu oraz koniecznością dostosowania do
skutków oraz przeciwdziałania dalszym zmianom. Dlatego też, lokalne strategie
i programy na rzecz energetyki zrównoważonej, stanowią część lokalnych polityk adaptacji i przeciwdziałania zmianom klimatu.

Miasta nadmorskie, będące siedzibą portów lub przemysłu stoczniowego,
który zarówno w przeszłości jak i czasach współczesnych stanowił jeden z ich
najistotniejszych czynników rozwojowych, obecnie mierzą się z wyzwaniem
ograniczenia emisji zanieczyszczeń, których znaczącym źródłem są duże jednostki pływające oraz pojazdy do obsługi operacji portowych. Problem jest
szczególnie istotny w przypadku portów zlokalizowanych w centrach miast,
natomiast skuteczność działań ukierunkowanych na ograniczenie emisji jest
zależna od wielu czynników, m.in. własności obszarów portowych i jednostek
powołanych do zarządzania nimi, modeli zarządzania portami oraz polityką
i ustawodawstwem na poziomie kraju. Jednocześnie porty są obszarami o znaczącym potencjale dla działań w zakresie energetyki zrównoważonej, posiadającymi dogodne warunki dla upowszechnienia zeroemisyjnych technologii
energetycznych, ze względu na ekspozycję umożliwiającą wykorzystanie energii promieniowania słonecznego oraz wiatru. Dodatkowo, na przestrzeni ostatniej dekady, rozwój technologii pozyskiwania energii elektrycznej z morskich
farm wiatrowych, któremu towarzyszy rozwój łańcucha dostaw, sprawia że
funkcje energetyczne stały się czynnikiem napędowym dla rozwoju wielu por163

tów oraz przyczyniły się do zmiany profilu produkcji stoczniowej, co jest szczególnie istotne w kontekście globalnej konkurencji na rynku stoczniowym.

Celem artykułu jest przegląd studiów przypadku europejskich portów,
których istotną częścią działalności są przedsięwzięcia związane z energetyką
zrównoważoną oraz których plany rozwojowe, polityki środowiskowe i energetyczne stanowią uzupełnienie miejskich lub regionalnych strategii, programów
adaptacji oraz przeciwdziałania zmianom klimatu. Głównymi kryteriami analizy będą takie czynniki jak struktura własności portów oraz jednostek administrujących portami, modele zarządzania oraz polityka klimatyczna macierzystych miast i regionów.
1. Porty i energetyka

Od czasów rewolucji przemysłowej rolą portów rzecznych i morskich w energetyce były przeładunki drewna i węgla, natomiast w czasach bardziej współczesnych również innych surowców energetycznych jak produkty naftowe oraz
gaz ziemny. Postępujący od ponad dziesięciu lat rozwój morskiej energetyki
wiatrowej narzucił obszarom portowym nowe funkcje, wspomagające produkcję i magazynowanie wielkogabarytowych elementów fundamentów, wież,
gondol oraz łopat morskich turbin wiatrowych, lokalizując na ich obszarach
fabryki i hale magazynowe. Obszary portowe i stoczniowe służą także jako
miejsca przeładunku elementów morskich farm wiatrowych oraz bazy wypadowe dla załóg serwisowych odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu turbin
wiatrowych. Obecnie, w Niemczech, funkcjonuje 12 morskich portów pełniących funkcje produkcyjne, magazynowe oraz serwisowe (Frey, 2017). Rozwój
morskiej energetyki wiatrowej wsparty wolą polityczną, rozwiązaniami legislacyjnymi oraz finansowymi instrumentami wsparcia inwestycji w energetyce
odnawialnej, stał się szansą rozwojową dla obszarów stoczniowych osłabionych konkurencją ze strony krajów azjatyckich.

Istotnym czynnikiem sprawczym dla rozwoju wykorzystania technologii
energetyki odnawialnej na obszarach portowych, jest wsparcie polityczne dla
rozwoju energetyki zrównoważonej, któremu towarzyszy adaptacja odpowiednich dyrektyw do polityk sektorowych krajów członkowskich. Szczególną rolę
odgrywają następujące dokumenty prawne UE: dyrektywa 2010/31/UE
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, dyrektywa 2012/27/UE
w sprawie efektywności energetycznej oraz dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promocji wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej wzywa do upowszechnienia audytów energetycznych oraz systemów zarządzania energią wśród odbiorców końcowych,
również w małych i średnich, jak i dużych przedsiębiorstwach, Według definicji
zawartej w dyrektywie o efektywności energetycznej, system zarządzania
energią oznacza zbiór wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących
elementów planu, który wyznacza cel w zakresie efektywności energetycznej
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oraz określa strategię osiągnięcia tego celu. Ważnymi elementami wspomnianych planów jest bieżące badanie zużycia energii, rozwiązania techniczne mające na celu redukcję zużycia energii i obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, jak również rozwiązania umożliwiające pokrycie zapotrzebowania na
energię. Wdrażanie systemów zarządzania energią odbywa się zazwyczaj przy
wsparciu systemów informatycznych umożliwiających stały monitoring zużycia
energii, monitorowanie wytwarzania energii oraz prawidłowości funkcjonowania urządzeń i systemów pobierających energię. W myśl polityki Unii Europejskiej w zakresie energetyki, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest
istotnym narzędziem realizacji wymienionych celów związanych z efektywnością energetyczną oraz redukcją emisji dwutlenku węgla. Z tego powodu, jak
również wskutek stałego spadku cen rozwiązań OZE (Inernational Renewable
Energy Agency, 2016), wzrasta rola energetyki odnawialnej w strukturze zużycia jak i wytwarzania energii, również na poziomie dużych przedsiębiorstw,
jakimi są porty oraz terminale kontenerowe (European Sea Ports Organization,
2016).
Jednym z najistotniejszych czynników przyczyniających się do szerokiego
upowszechniania rozwiązań energetyki odnawialnej w portach i terminalach
promowych, są działania związane z redukcją oddziaływania przedsięwzięć, jak
i funkcjonowania przedsiębiorstw, na klimat. Na poziomie Unii Europejskiej
funkcjonują prawnie wiążące porozumienia, które obligują kraje członkowskie
do podjęcia działań zmierzających do powstrzymania zmian klimatu poprzez
ograniczenie emisji, jak również ochrony infrastruktury przed jego skutkami,
poprzez działania adaptacyjne. Wśród wiążących dokumentów politycznych
wymienić można Paryskie Porozumienie Klimatyczne, Ramy działania z Sendai
na rzecz redukcji ryzyka zmian klimatycznych, Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030 roku, Strategię Unii Europejskiej na rzecz adaptacji do
zmian klimatu. Wykorzystanie technologii energetyki odnawialnej, obok efektywności energetycznej są kluczowymi działaniami obniżającymi oddziaływanie przedsięwzięć i przedsiębiorstw na zmiany klimatu.
1.1.

Struktury zarządzania w portach

Rodzaj i zakres działań podejmowanych przez porty i terminale w zakresie
racjonalizacji zużycia energii, jak również obniżenia negatywnego oddziaływania procesów wytwarzania energii zużywanej przez porty w realizowanych
operacjach, zależy od struktury zarządzania portem oraz roli zarządów portów.
Raport Europejskiego Stowarzyszenia Portów Morskich (ESPO, 2016), charakteryzuje role interesariuszy działalności portowej, wskazując na dominującą
rolę sektora prywatnego. Rola zarządów najczęściej sprowadza się do wynajmu
oraz zarządzania terenami portowymi. W zakresie usług portowych, najczęstszą rolą zarządów jest koordynacja usług żeglugowych bądź dostarczanie energii elektrycznej dla statków z lądu. Według raportu ESPO, w 62% badanych
portów, dostarczanie energii elektrycznej z lądu, realizowane jest przez zarzą165

dy portów. Innym znaczącym obszarem zaangażowania zarządów portów jest
gospodarka odpadami, za którą odpowiadają w 40% badanych przypadków.
Pozostałe usługi portowe zdominowane są przez sektor prywatny, którego
udział w dostarczaniu usług portowych wynosi od 74% do 100% w zależności
od rodzaju prowadzonych działań 1.

Struktura zużycia energii oraz skala energochłonności poszczególnych
działań portowych była przedmiotem badań realizowanych przez Fundacion
Valenciaport, w ramach projektu SEATerminals, zrealizowanego przy wsparciu
programu Trans-European Transport Network (TEN-T). Analiza zapotrzebowania na energię Terminalu Noatum w Porcie Walencja, wykazało, że 80%
energii elektrycznej jest konsumowane przez kontenery chłodnicze (43%) oraz
dźwigi suwnicowe służące do przeładunku kontenerów z jednostek pływających na ląd (37%). Pozostałe 20% energii elektrycznej jest zużywane na cele
oświetlenia (15%) oraz zasilania budynków (5%) (Gimenez et al., 2014). Struktura zużycia energii wskazuje obszary dla potencjalnych działań w zakresie
zmniejszenia energochłonności działań portowych oraz otwiera dyskusję nad
rolą zarządów portów we wdrażaniu zrównoważonej gospodarki energetycznej
na terenie portu, jak również współpracy z miastami, w granicach których
funkcjonują, w zakresie realizacji miejskich strategii energetycznych.
1.2.

Rola portów w gospodarce energetycznej

Według raportu ESPO, porty odgrywają istotną rolę w gospodarce energetycznej, z jednej strony pełnią tradycyjną rolę w łańcuchu logistycznym i są odpowiedzialne za przeładunek, magazynowanie oraz łączność z lądowymi systemami transportowymi, stanowią miejsce przeładunku dla surowców energetycznych, takich jak węgiel, ropa naftowa i gaz. Z drugiej strony, stały się ważnymi ogniwami w procesach rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, pełniąc
funkcje baz w procesie budowy, baz serwisowych dla załóg odpowiedzialnych
za utrzymanie ruchu turbin wiatrowych oraz zaplecza produkcyjnego i magazynowego.

Ze względu na dostęp do surowców energetycznych, dysponowanie dużymi powierzchniami oraz infrastrukturą sieciową, tereny portowe stają się
atrakcyjnym obszarem dla lokalizacji jednostek wytwórczych energii. Według
ESPO najczęściej wykorzystywanymi źródłami energii na terenach portowych
są turbiny wiatrowe (38% ankietowanych portów), ropa naftowa (31%), węgiel (31%), energia promieniowania słonecznego (31%), gaz ziemny (29%),
biomasa (26%) i odpady (24%). Według Acciaro i inni (2014), porty wykorzystują również instalacje pomp ciepła umożliwiające wykorzystanie wody morskiej w instalacjach centralnego chłodzenia. W odniesieniu do energetycznego

1 Do operacji portowych związanych z transportem i logistyką ładunków cargo zalicza
się m.in. załadunek na statek, przeładunek ze statku na ląd, logistyka towaru z nabrzeża
do interioru, usługi magazynowe, transport kolejowy, transport żeglugą śródlądową.
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wykorzystania odpadów ze statków, autor wskazuje na możliwości ich zastosowania do celów produkcji ciepła i elektryczności (poprzez spalanie) oraz
wytwarzanie biogazu z frakcji organicznej. Szczególny potencjał w tym zakresie
może odnosić się do portów często odwiedzanych przez duże statki wycieczkowe.

Ograniczona rola zarządów portów w realizacji operacji portowych determinuje zakres możliwości podejmowania działań związanych z realizacją
przedsięwzięć na rzecz zrównoważonej gospodarki energetycznej. Według
raportu ESPO, w przypadku inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła
energii realizowanych na terenach portowych, rola zarządów w głównej mierze
ograniczała się do dzierżawy powierzchni (41% badanych portów), inicjatora
(38%). O wiele rzadziej (16%) zarządy portów występują w roli inwestorów
(16%) bądź operatorów jednostki (13%).

Realizacja inwestycji energetycznych angażujących odnawialne, zeroemisyjne źródła jak również działania na rzecz efektywności energetycznej jest
ściśle powiązana z portowymi strategiami lub programami poświęconymi
energetyce bądź ochronie środowiska. Założenia i cele dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zapotrzebowania na energię, zawarte w dokumentach wytyczających politykę energetyczną bądź środowiskową portu, znajdują odzwierciedlenie w systemach zarządzania energią, określających metody
ich osiągnięcia. Ważnymi elementami tych systemów są cyfrowe bazy danych,
wspomaganych przez urządzenia pomiarowe, umożliwiające monitorowanie
zużycia energii w sposób ciągły, w czasie rzeczywistym.

Wyniki badań European Sea Ports Organization (2016) wskazują wagę zagadnień energetycznych w zarządzaniu portami – 56% badanych portów ustanowiło cele związane z gospodarką energetyczną, z czego 37% dla działań realizowanych jedynie przez zarządy portów, 19% dla portu jako całości, natomiast 44% badanych portów nie wyznaczyło ich wcale. Również coroczne badania ESPO dotyczące priorytetów środowiskowych portów (ESPO-EcoPorts,
2016) wskazują także na istotną wagę zagadnień związanych z energią i jej
wpływem na środowisko – kluczowymi priorytetami są kwestie związane
z jakością powietrza, zużycia energii oraz hałasu. Na pozostałych miejscach
wśród priorytetów znalazły się relacje z lokalną społecznością. Cztery spośród
dziesięciu priorytetów europejskich portów dotyczą zagadnień istotnych
z punktu widzenia gospodarki energetycznej miast, stąd też działania w zakresie zrównoważonej gospodarki energetycznej, podejmowane przez porty mogą
stanowić znaczące wsparcie dla realizacji celów wyznaczonych w tym zakresie
przez miasta.
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2.

Studium przypadku: Port Hamburg

Funkcjonowanie obszarów przemysłowych w granicach miast wiąże się z szeregiem oddziaływań wpływających na jakość życia w mieście oraz ograniczenia
w rozwoju przestrzennym zarówno miast, jak i portów. Merk i Hesse (2012),
w oparciu o przykład Hamburga, przytaczają przykłady konfliktów związanych
z zagospodarowaniem przestrzeni oraz transportem, takich jak przeciążenie
układów komunikacyjnych, konkurencja o przestrzeń dla rozwoju miasta lub
portu. Autorzy zwracają także uwagę na problemy generowane w związku
z ruchem największych statków wycieczkowych oraz gwałtownie rosnącą liczbą odwiedzających miasto (wzrost z 246 000 do 315 000 w latach 2010‒2011).
Wzrost liczby turystów skutkuje zwiększeniem potrzeb transportowych w okolicy cumowania statków, istotnym problemem są emisje spalin oraz hałasu
powodowane pracą silników pomocniczych wytwarzających energię elektryczną na potrzeby statku podczas postoju w porcie. Oprócz działań ukierunkowanych na poprawę jakości życia w mieście, stanowiących naturalną konsekwencję redukcji niepożądanych oddziaływań, działania podejmowane przez Zarząd
Portu Hamburg są elementem strategii adaptacji i przeciwdziałania zmianom
klimatu, realizowanej przez Miasto Hamburg.

Działania Hamburga w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu stanowią przykład efektywnej realizacji strategii mającej na celu obniżenie emisji
gazów cieplarnianych. Przedsięwzięcia związane z obniżeniem zapotrzebowania na energię oraz rozwojem niskoemisyjnego transportu publicznego zaowocowały przyznaniem miastu przez Komisję Europejską, w 2011 roku, tytułu
Zielonej Stolicy Europy 2. Celem strategii przyjętej przez Hamburg jest obniżenie zapotrzebowania na energię o 40% do roku 2020 oraz 80% do roku 2050,
w porównaniu do roku bazowego 1990. Strategia definiuje trzynaście celów,
z których najważniejsze odnoszą się bezpośrednio do zagadnień energetycznych, w tym zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii wytwarzanej w wysokosprawnych źródłach, redukcji zapotrzebowania na energię, wykorzystania
odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej lokalnej
gospodarki oraz zapewnienia stałego wzrostu gospodarczego, przy jednoczesnym obniżeniu poziomu emisji. Istotnym celem integrującym środowiska biznesowe w obszarze przeciwdziałania zmianom klimatu jest współpraca na poziomie lokalnym, angażująca lokalny przemysł i przedsiębiorczość, współpraca
na poziomie krajowym i międzynarodowym, a także wzorcowa rola administracji publicznej (Coordination Center for Climate Issues Hamburg, 2011).
Zarząd Portu w Hamburgu jest podmiotem powołanym przez władze miasta do zarządzania obszarami portowymi, w którym władze miejskie pozostają
jedynym udziałowcem i posiadają wpływ na kształtowanie strategii rozwoju

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/2011hamburg/
2
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portu, w tym jego celów środowiskowych. Jako jednostka zależna od władz
miasta zarząd portu jest stroną szeregu miejskich inicjatyw mających na celu
poprawę jakości życia w mieście, jak również adaptacji i przeciwdziałania
zmianom klimatu. Przykładem takich inicjatyw jest Hamburg Eco-Partnership –
organizacja zrzeszająca Izbę Gospodarczą, Izbę Handlu i Rzemiosł, Stowarzyszenie Przemysłu oraz Miasto Hamburg (Acciaro i inni, 2014). We współpracy
z ministerstwami kraju związkowego Hamburga ds. gospodarki, transportu
i innowacji oraz rozwoju miejskiego i środowiska, Zarząd Portu realizuje
przedsięwzięcie pod nazwą smartPort Energy, którego cele do 2015 roku
uwzględniały m.in. weryfikację opłacalności ekonomicznej, wykonalności logistycznej i ekologicznej własnej jednostki biogazowej, przygotowanie listy
wszystkich powierzchni dachowych, na których istnieje możliwość montażu
paneli fotowoltaicznych oraz ocena potencjału produkcji energii, analiza opcji
wykorzystania wodoru do zastosowań przemysłowych oraz budowa demonstracyjnej jednostki wytwarzania wodoru z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii, utworzenie i upowszechnienie systemu zarządzania stroną popytu oraz wirtualnej elektrowni we współpracy z prywatnymi operatorami,
rozwój wstępnych koncepcji projektów oraz projektów pilotażowych systemów
magazynowania energii, instalacja systemu zaopatrzenia w energię elektryczną
wycieczkowców (terminal Altona) oraz kontenerowców, za pomocą stacjonarnego systemu zaopatrzenia oraz mobilnej barki, wdrożenie statku patrolowego
Zarządu Portu, zasilanego skroplonym gazem ziemnym (LNG), stworzenie ram
regulacyjnych i instalacja terminalu LNG dla zastosowań w małej skali
(np. bunkrowanie statków) 3.

Według danych zawartych w raporcie nt. zrównoważonego rozwoju Portu
Hamburg (2014), w ramach projektu „smartPort Energy” została uruchomiona
i przyłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna wytwarzająca 66 500 kWh
rocznie, dodatkowo budynek dworca na wyspie Spreehafen posiada instalację
fotowoltaiczną wytwarzającą 160 000 kWh rocznie na własne potrzeby. Badania wykonalności i opłacalności budowy jednostki biogazowej wykazały brak
ekonomicznego uzasadnienia, ze względu na ograniczoną dostępność substratów w postaci trawy oraz odpadów organicznych, jak również wahania dostępności surowców w zależności od sezonu (Hamburg Port Authority, 2014).

W 2015 roku uruchomiono instalację zasilania statków energią elektryczną z lądu, zlokalizowaną w Altona Cruise Centre, w Porcie Hamburg. Instalacja
wykorzystuje energię z sieci elektroenergetycznej, natomiast szacowane zapotrzebowanie na energię statków wycieczkowych odwiedzających Hamburg to
ponad 8 GWh rocznie. Korzyści środowiskowe uzyskane dzięki zastosowaniu
systemu umożliwiają uniknięcie emisji na poziomie 3 354 t CO2 rocznie (Beermann & Höltkemeier, 2014). Osiągnięcie takiego wyniku jest możliwe dzięki
3

http://www.hamburg-port-authority.de/en/smartport/energy/Seiten/Our-goals.aspx
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wysokiemu udziałowi energii ze źródeł odnawialnych oraz innych źródeł niskoemisyjnych, np. gazowych, w miksie energetycznym, co przekłada się na
niską wartość wskaźnika emisyjność systemu elektroenergetycznego, na poziomie 0,283 kg CO2/kWh. W przypadku emisyjności systemu elektroenergetycznego na poziomie 0,566 kg CO2/kWh redukuje poziom zaoszczędzonych
emisji do poziomu 1050 t CO2/rok.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez konsorcjum interesariuszy
złożone z Zarządu Portu Hamburg, jako organu udzielającego zamówienia, wyznaczonego do opracowania i wdrożenia projektu przez Ministerstwo Spraw
Gospodarczych, Transportu i Innowacji kraju związkowego Hamburga. Kolejnym organem władz lokalnych zaangażowanym w projekt było ministerstwo
kraju związkowego ds. rozwoju miasta i środowiska, którego rola była związana z określeniem możliwości rozwoju zrównoważonej i przyjaznej środowisku
turystyki związanej z rejsami wycieczkowymi. Jako generalny wykonawca,
w ramach przetargu, została wybrana spółka zależna firmy Siemens. Istotnym
interesariuszem projektu była firma pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego „Stromnetz Hamburg GmbH”, jako właściciel infrastruktury dystrybucyjnej oraz wykonawca przyłącza między instalacją OPS, a siecią. Właścicielem instalacji jest podmiot będący właścicielem terenu i udostępniającym go
na bazie kontraktu długoterminowego operatorowi terminalu. Równie istotnym interesariuszem przedsięwzięcia, zaangażowanym w jego planowanie, są
przedsiębiorstwa – armatorzy statków wycieczkowych, korzystający z energii
elektrycznej dostarczanej przez system OPS. Zaangażowanie armatorów wiąże
się także z zapewnieniem kompatybilności statków będących ich własnością do
standardu instalacji OPS.
Zarząd Portu w Hamburgu jako podmiot publiczny, nadzorowany przez instytucje kraju związkowego realizującego strategie w zakresie przeciwdziałania
zmianom klimatu i transformacji energetycznej, działa również jako promotor
inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Funkcjonujący w ramach portu prywatny operator terminalu kontenerowego Eurogate, w ramach
strategii ochrony środowiska (Eckelman i inni, 2017) przyjął cele zakładające
20% redukcję zapotrzebowania na energię do 2020 roku, w odniesieniu do
2008 roku, jako roku bazowego, w odniesieniu do grupy kapitałowej, w skład
której wchodzi także port w Bremerhaven. Cel dotyczący obniżenia emisji CO2
zakłada redukcję zużycia energii przypadającej na kontener, na poziomie 25%.
Obecnie 13,6% potrzeb energetycznych terminalu jest pokrywanych ze źródeł
odnawialnych wytwarzanych w instalacjach będących własnościach operatora.
Na terenie terminalu w Porcie Hamburg zlokalizowane zostały instalacje energetyczne, w skład których wchodzi turbina wiatrowa, ciepłownia na biomasę
(drewno) oraz farma fotowoltaiczna. Dodatkowo, firma posiada elektrociepłownię zasilaną gazem ziemnym, jak również podejmuje szereg działań związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej operacji portowych.
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3.

Studium przypadku: Port Eemshaven

Port w Eemshaven jest zlokalizowany w odległości 35 km na północny wschód
od miasta Groningen (Holandia). Historia portu sięga 1973 roku, kiedy został
otwarty, z przeznaczeniem obsługi rafinerii ropy naftowej oraz przemysłu petrochemicznego, jednak kryzys naftowy, który nastąpił wkrótce po jego uruchomieniu, uniemożliwił dalszy rozwój działalności w pierwotnie planowanym
zakresie. W latach 80. i 90. XX wieku, zostały przeprowadzone inwestycje
w terminal i zaplecze logistyczne, jednak nie przyczyniły się one do dynamicznego rozwoju portu (Chen, 2011).

Rozwój portu w Eemshaven w obecnym kształcie rozpoczął się na początku lat 2000, wraz z rozwojem regionu „Energy Valley”, skupiającego prowincje
Friesland, Groningen, Denthe oraz północną część prowincji Noord-Holland.
Obecnie, region jest siedzibą ponad 4500 firm energetycznych, zapewniających
ponad 31 000 miejsc pracy na pełen etat. Według statystyk prowadzonych
przez Fundację Energy Valley, w regionie wytwarzane jest 22% energii ze źródeł energii odnawialnej, w tym 38% energii elektrycznej wytwarzanej przez
farmy wiatrowe oraz 29% krajowej generacji biogazu (Energy Valley, 2015).
Oprócz portu Eemshaven, na obszarze objętym działalnością Energy Valley,
funkcjonuje również port Delfzijl. Region jest ośrodkiem ścisłej współpracy
pomiędzy sektorem biznesu, jednostkami rządowymi oraz badawczorozwojowymi. W 2007 roku holenderskie ministerstwa do spraw Mieszkalnictwa, Planowania Przestrzennego i Środowiska oraz Gospodarki podpisały
z umowę z prowincjami wchodzącymi w skład Energy Valley, która zakładała
osiągnięcie do 2011 roku wytwarzania 40 – 50 PJ energii ze źródeł odnawialnych oraz działań na rzecz redukcji emisji CO2 o 4,5 mln ton. Założone cele miały zostać osiągnięte dzięki realizacji inwestycji w infrastrukturę energetyczną
oraz magazyny energii.

Obecnie, na terenie portu w Eemshaven, funkcjonuje park wiatrowy Westereems, w skład którego wchodzą 52 turbiny, będący największą holenderską
farmą wiatrową. Łącznie, na obszarze portu znajduje się 90 turbin wiatrowych
dużej mocy – 87 turbin o mocy 3 MW, pozostałe 3 o mocy 6 MW, będące nowoczesnymi rozwiązaniami nowej generacji. Oprócz parków wiatrowych realizowana jest również farma fotowoltaiczna „Zonnedijk Eemshaven”, w skład której
wejdzie 19 000 paneli fotowoltaicznych, o łącznej mocy 4,7 MW. Ukończenie
inwestycji zostało zaplanowane na drugą połowę 2017 roku. Operatorem farmy
będzie komercyjna firma, niezależna od zarządu zrzeszonych portów Eemshaven i Delfijzl.

Port Eemshaven stanowi także bazę logistyczną dla morskich farm wiatrowych, która umożliwia prowadzenie operacji serwisowych, magazynowanie
dużych elementów konstrukcyjnych. Nabrzeża portowe charakteryzują się dużą wytrzymałością, umożliwiającą przeładunki ponadgabarytowych elementów
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wyposażenia morskich farm wiatrowych. Dodatkowo, na terenie portu funkcjonuje zaplecze biurowe i biznesowe, zapewniające szerokie spektrum działań
związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw odpowiedzialnych za rozwój
i budowę morskich farm wiatrowych (Energyport Eemshaven, 2017).
Poza technologiami energetyki odnawialnej, w obydwu portach grupy
Groningen Ports, funkcjonują łącznie cztery elektrownie gazowe oraz elektrownia węglowa (Energyport Eemshaven, 2017). Porty, jak również cały obszar Energy Valley jest ważnym ośrodkiem wydobycia i magazynowania gazu
ziemnego. Według Dubbelinga i Meijera (2009), rezerwy gazu są wystarczające
na okres 20 lat, jednak po tym okresie Holandia zamierza pokrywać własne
potrzeby, jak również pozostawać ważnym dostawcą gazu w Europie. W celu
osiągnięcia tych celów, polityka energetyczna Holandii została ukierunkowana
na upowszechnienie efektywnych i odnawialnych źródeł energii.

Działania realizowane na obszarze Energy Valley, której częścią są porty
grupy Groningen Ports są efektem polityki krajowej, jak również regionalnej
i lokalnej, których władze przykładają dużą uwagę do zagadnień zarówno adaptacji, jak i przeciwdziałania zmianom klimatu – prawie trzydzieści miast i prowincji jest członkami europejskiej inicjatywy „EU Covenant of Mayors for Climate and Energy”, którzy działając na poziomie regionalnym lub lokalnym zobowiązują się do podjęcia działań na rzecz obniżenia emisji, podniesienia efektywności energetycznej oraz udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie
energetycznym, na poziomie przekraczającym cele Pakietu Klimatycznego 3x20
(Covenant of Mayors Office, 2017). Polityka adaptacji i przeciwdziałania zmianom klimatu została sformułowana w dokumencie „Narodowej Strategii Adaptacji” oraz polityce energetycznej zakładającej 30% redukcję emisji gazów cieplarnianych i 20% udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu
energii, w 2020 roku, w odniesieniu do 1990 roku, jako roku bazowego. Polityka przeciwdziałania zmianom klimatu, została sformułowana w 2007 roku,
w ramach programu „Clean and Efficient”. Osiągnięcie celów związanych
z ochroną klimatu miało być wsparte poprzez opracowanie krótko- i długoterminowych zachęt rynkowych, standardów, stworzenie warunków dla rozwoju
innowacji, jako bodźców dla sektorów przemysłu i energii, ruchu drogowego
i transportu, obszarów zabudowanych, rolnictwa oraz emitentów innych gazów
cieplarnianych, w celu osiągnięcia celów związanych z ochroną klimatu. Pomimo wewnątrzkrajowej krytyki sposobu realizacji polityki adaptacji i przeciwdziałania zmianom klimatu, jako nie w pełni efektywnej oraz wymagającej
większego zaangażowania czynników państwowych i samorządowych (Dubbeling & Meijer, 2009), okazały się one wystarczające dla rozwoju i funkcjonowania inwestycji w zrównoważone rozwiązania energetyczne, zrealizowanych
m.in. przez grupę Groningen Ports oraz Fundację Energy Valley, której działalność bazująca na współpracy wielu podmiotów publicznych i prywatnych przyczyniła się do wzrostu gospodarczego regionu oraz redukcji emisji gazów cie172

plarnianych i wzrostu wykorzystania zrównoważonych technologii energetycznych.
4.

Studium przypadku: Port Genua

Port w Genui (Włochy) jest interesującym przykładem z punktu widzenia efektywności wdrażania rozwiązań z zakresu energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej, w porównaniu do portów w Hamburgu i Eemshaven, biorąc
pod uwagę strukturę zarządzania portem, będącą modelem porównywalnym
do struktur zarządzania portami w Polsce. Historia miasta jest ściśle związana
z morzem i większość obszarów o charakterze przemysłowym jest zlokalizowana w zachodniej części miasta, w sąsiedztwie portu oraz centrum logistycznego Valgiri. Miasto Genoa, podobnie jak samorządy holenderskich regionów
Energy Valley, jest członkiem inicjatywy „Covenant of Mayors for Climate and
Energy”. Członkowie Konwentu, zobowiązują się do przygotowania dokumentu
pt. „Sustainable Energy Action Plan”, którego najważniejszym zadaniem jest
określenie bazowego poziomu emisji gazów cieplarnianych oraz metod osiągnięcia przynajmniej 20% udziału OZE w bilansie energetycznym, 20% zwiększenia efektywności energetycznej oraz redukcji emisji na tym samym poziomie. Pomimo faktu, że operacje portowe mogą stanowić znaczące źródło emisji
gazów cieplarnianych, związanych z ruchem jednostek pływających, operacjami przeładunkowymi oraz transportem ładunków w głąb lądu, dokument SEAP
nie uwzględnia działań we współpracy z portem.

Władze portu w Genui podejmują szereg inicjatyw mających na celu
zmniejszenie uciążliwości działań portu na jakość życia w mieście. Politykę
portu w zakresie energii i środowiska stanowi dokument pt. „Port Energy Environmental Plan”, który zakłada poprawę jakości życia w mieście dzięki zwiększeniu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na terenie portu oraz
ograniczenie zużycia energii (Acciaro et al., 2014). Informacje cytowane przez
Acciaro i inni, dotyczące celów zrównoważonej polityki energetycznej portu
wymieniają następujące działania:
− redukcja 10 000 ton CO2 rocznie, poprzez zastosowanie 12 przyłączy służących zasilaniu cumujących przy nabrzeżach statków energią elektryczną
z lądu; szacowany koszt inwestycji to 13 milionów Euro,
− redukcja 6000 ton CO2 dzięki zastosowaniu turbin wiatrowych; planowany
koszt inwestycji to 20,1 Euro,
− redukcja na poziomie 3600 ton CO2 dzięki budowie 29 instalacji fotowoltaicznych, przy zaangażowaniu środków na poziomie 24,4 miliona Euro,
− redukcja emisji na poziomie 100 ton, przy wykorzystaniu trzech instalacji
fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach portowych; planowany
koszt inwestycji to 400 000 Euro.

Przyjęta strategia zakłada redukcję emisji szacowanych na 197 000 ton
CO2 do 2020 roku, w odniesieniu do poziomu z roku 2011.
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Na obszarze portu została zrealizowana pompa ciepła wykorzystująca wodę morską oraz pięć projektów wykorzystujących energię promieniowania
słonecznego. Wymienione przedsięwzięcia zostały zrealizowane przez prywatnych operatorów działających na obszarze portu. Według Acciaro, zgodnie
z włoskimi przepisami, zarządy portów nie mogą występować jako inwestorzy
lecz jedynie jako inicjatorzy, promotorzy bądź koordynatorzy działań wyznaczonych w polityce energetycznej portu lecz ograniczenia prawne uniemożliwiają aktywne zarządzanie gospodarką energetyczną, poprzez samodzielne
wdrażanie rozwiązań oraz nakładanie zobowiązań związanych z portową polityką energetyczną na prywatnych operatorów portowych. Zarządy portów nie
posiadają uprawnień umożliwiającej działanie jako wytwórcy oraz dystrybutorzy energii. W praktyce zakupy energii na potrzeby operacji portowych dokonywane są indywidualnie przez prywatnych operatorów portowych, którzy nie
są zobowiązani do raportowania poziomu zużycia energii władzom portowym.
Autor artykułu poświęconego zarządzaniu energią w portach, zwraca także
uwagę na opóźnienia w adaptacji do prawa krajowego postanowień zawartych
w dyrektywach unijnych poświęconych odnawialnym źródłom energii oraz
efektywności energetycznej oraz częstym zmianom założeń ustaw, które zmuszają zarządy portów do zmian w dokumentach strategicznych. W efekcie, pomimo ambitnych założeń zawartych w polityce energetycznej portu, bez czynnego i świadomego zaangażowania prywatnego sektora, zarząd portu nie posiada odpowiednich narzędzi umożliwiających skuteczną realizację inwestycji
energetycznych. Podkreśla również niewielkie zaangażowanie wynikające
z niedostatecznej świadomości wagi procesów zarządzania energią na poziomie
przedsiębiorstwa oraz ograniczenie działań do zastosowania najprostszych
rozwiązań technologicznych oraz brak postępów w realizacji bardziej ambitnych rozwiązań w zakresie zarządzania energią. Nie mniej jednak zwraca także
uwagę na pozytywne aspekty działań realizowanych przez zarząd portu, związane z realizacją założeń zrównoważonej polityki energetycznej portu, który
przyczyniły się do wzrostu świadomości operatorów portowych.
Wnioski

Zaprezentowane w artykule przypadki portów oraz ich działań w zakresie
energetyki zrównoważonej prezentują z jednej strony znaczący potencjał związany z możliwościami redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zastosowania
niskoemisyjnych źródeł energii, z drugiej strony analizują uwarunkowania,
które determinują ich powodzenie. W każdym z analizowanych przypadków
zarządy portów mogą występować w różnych rolach – jako inwestorzy bądź
promotorzy przedsięwzięć realizowanych przez prywatnych operatorów portowych, wytwórcy energii, zarządcy obszarów portowych, zachęcający do realizacji przedsięwzięć związanych z wytwarzaniem energii, działań redukujących
zapotrzebowanie na energię lub dostarczający zaplecze dla produkcji, magazynowania oraz logistyki czystych technologii energetycznych. Rola zarządów
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portów w gospodarce energetycznej jest determinowana takimi czynnikami jak
struktura własności, czy model zarządzania portem.

Porównanie aktywności portów w Hamburgu i Genui, w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawy efektywności energetycznej, wskazuje na wyższą skuteczność modelu własności z większościowym
udziałem samorządu terytorialnego (Hamburg), konsekwentnie realizującego
politykę w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. Jednocześnie, w tym
przypadku, należy mieć na uwadze ustrój Niemiec oraz znaczącą autonomię
regionów. Przypadek portu w Genui, będącego wyłączną własnością państwa
włoskiego wskazuje na zagrożenia dla prowadzenia zrównoważonej gospodarki energetycznej, będące efektem niestabilnej polityki w zakresie energetyki
zrównoważonej oraz ochrony klimatu.

Istotnym czynnikiem wpływającym na skuteczność działań realizowanych
przez port w Hamburgu oraz porty w Energy Valley, w odróżnieniu od portu
w Genui, jest stabilność polityki krajowej w obszarze ochrony klimatu oraz
energetyki zrównoważonej. Zagadnienia te stanowią ramy dla polityk sektorowych, natomiast ich realizacja wspierana jest dzięki dostępności środków budżetowych oraz innych instrumentów fiskalnych. Studium przypadku portu
w Genui, wskazuje że w warunkach niestabilnej polityki rządu centralnego,
przy założeniu woli zarządu portu do realizacji działań w przedmiotowym obszarze, bardziej sprzyjającym modelem jest większy udział samorządu lokalnego w strukturze własności. Większa decyzyjność samorządu, na obszarze którego funkcjonuje port umożliwia większy wpływ na ograniczanie wszelakich
uciążliwości dla mieszkańców oraz kształtowanie polityki rozwoju, uwzględniającej potrzeby ochrony klimatu i wdrażania rozwiązań redukujących zapotrzebowanie na energię oraz emisje zanieczyszczeń.
Oprócz czynników natury politycznej i własnościowej, istotną kwestią jest
kształtowanie relacji zarządu portu z operatorami portowymi oraz systematyczna współpraca, mająca na celu podnoszenie świadomości dostawców usług
portowych w zakresie wagi działań na rzecz ochrony klimatu oraz rzeczywistych oddziaływań portu na jakość życia w mieście.
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Streszczenie

Porty morskie stanowią istotną siłę napędową lokalnej gospodarki lecz są także
źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych i hałasu generowanego przez statki,
pojazdy i urządzenia portowe. Jednocześnie posiadają potencjał dla działań
związanych z redukcją emisji zanieczyszczeń oraz dzięki swojej lokalizacji oraz
ekspozycji możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Badania
portów prowadzone przez European Sea Ports Organization, wskazują na rosnącą świadomość portów w obszarach związanych z zanieczyszczeniem powietrza, zużyciem energii oraz hałasem. Programując i wdrażając działania
w zakresie energetyki zrównoważonej, porty wspierają macierzyste miasta
w działaniach poprawiających jakość życia w mieście oraz działaniach realizowanych przez lokalne społeczności, mające na celu adaptację oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu. Lokalne strategie i programy ochrony klimatu stanowią
ramy dla inicjatyw dotyczących bezpośrednio aspektów energetycznych. Skuteczność przedsięwzięć realizowanych przez porty w wymienionym zakresie
jest zależna od takich uwarunkowań jak struktura własności oraz model zarządzania portem, które to determinują możliwości zarządów portów, w obszarze
inicjowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu energetyki zrównoważonej.
Artykuł analizuje przykłady trzech europejskich portów – Hamburga, Eemshaven i Genui oraz ocenia skuteczność działań realizowanych na ich obszarach
przez pryzmat modeli zarządzania portem. Analiza efektywności działań realizowanych przez porty oraz miasta lub regiony, podkreśla konieczność szerokiej
współpracy interesariuszy, którymi oprócz portów i lokalnych/regionalnych
samorządów są instytucje państwowe oraz rządy centralne. Doświadczenia
analizowanych portów wskazują na większą skuteczność działań podejmowanych przez porty, które stanowią własność samorządów realizujących lokalne
strategie adaptacji i przeciwdziałania zmianom klimatu oraz w warunkach szerokiej współpracy interesariuszy.
Summary

Sea ports constitute a significant driving force for the economies of maritime
cities, however they also significantly contribute to local emissions of greenhouse gases and noise generated by vessels, vehicles and devices operated in
port services. Nevertheless, the ports are also characterized by significant potential for the actions aiming at emissions’ reduction as well as the capacity for
renewable energy, thanks to their location and exposure. Research conducted
by the European Sea Ports Organization indicate increasing awareness of the
port authorities, regarding prevention of air pollution reducing energy demand
and noise emissions. Recent years, local strategies for climate provide frameworks for development of activities addressing rational use energy, energy
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efficiency and renewable energy. Important factors determining efficiency of
the projects and initiatives undertaken by ports, are constituted by ownership
structure and port management model. The article reviews three case studies
of European sea ports in Hamburg, Eemshave and Genoa, and evaluates the
efficiency of the strategies and related activities in the light of the management
models. Results of analysis reveal the importance of developing efficient stakeholders’ cooperation models, which also involve national institutions and central governments. Ownership structure dominated by municipalities or regional
authorities constitutes factor influencing efficiency of the actions for climate
and sustainable energy due to lesser political dependence and higher autonomy
in implementing projects contributing directly to the improvement of life quality in the maritime cities.
Informacje o autorze

mgr inż. Marcin Włodarski
Politechnika Gdańska
Wydział Architektury
marwlod@interia.pl

178

Wiesław Rokicki
Joanna Pietrzak
Mariusz Wrona

WPŁYW OBCIĄŻEŃ OD WIATRU NA BUDYNEK WYSOKI
O NIEREGULARNEJ FORMIE – BADANIA MODELOWE
Słowa kluczowe: wieżowiec, analiza normowa, badania tunelowe, aerodynamika, kształtowanie.

WIND LOADS’ INFLUENCE ON THE HIGH-RISE BUILDING
OF AN IRREGULAR FORM – MODEL STUDIES

Keywords: skyscraper, analyze according to Eurocode, wind tunnel test, aerodynamic,
shaping.

Wstęp
Wznoszenie nowoczesnych budynków wysokich wymaga rozwiązywania coraz
bardziej skomplikowanych problemów architektoniczno-budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, komunikacyjnych, a także związanych z obsługą
techniczną i zabezpieczeniem przeciwpożarowym. Należy zauważyć, iż skala
trudności w projektowaniu i technologiach realizacji wynika przede wszystkim
z wysokości budynków. W odniesieniu do struktury nośnej można stwierdzić,
że budynek jest nazywany wysokim wtedy, gdy w procesie projektowanie jego
ustroju nośnego decydującą rolę odgrywają siły wywołane oddziaływaniami
wiatru 1.

Współcześnie projektowane obiekty wysokie coraz częściej charakteryzują
się bardzo oryginalną, niepowtarzalną formą przestrzenną. Oryginalna, architektonicznie wyróżniająca się dominanta wysokościowa tworzy widoczny znak
rozpoznawczy w tkance miejskiej, często będąc wyznacznikiem prestiżu i reklamą inwestora. Aczkolwiek większość obecnie wznoszonych wieżowców
cechują proste, zgeometryzowane forma, to jednak uwidacznia się tendencja
projektowania form nieregularnych, o zmiennych rzutach i przekroju. Niekonwencjonalne kształty budynków wynikają m.in. z wizji autorskiej projektantów,
ukształtowania działek budowlanych, jak również (co staje się bardziej istotne)
analiz otaczającego mikroklimatu 2.
Boda D. K., Banda L. S., Wind effects on typical tall structures, Lambert Academic Publishing, Saarbruecken 2011.
2 Pietrzak J., Shaping and structuring of high-rise office buildings in Europe, „Challenges of
modern technology” 2015, nr 6(2), s. 48−56.
1
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Odpowiednia forma przestrzenna budynku jest istotnym czynnikiem determinującym jego odporność na oddziaływania aerodynamiczne wiatru. Interakcja forma - wiatr decyduje o przepływach mas powietrza wokół budynku
i rozkładach ciśnienia wiatru na elewacjach 3. Z optymalizacji kształtu wieżowca
może wynikać m.in. znacząca oszczędność materiałów konstrukcyjnych, stąd
struktury nośne takich obiektów są modyfikowane i optymalizowane, tak aby
uzyskiwać rozwiązania ekonomiczne, przy jednoczesnym spełnieniu normowych warunków nośności i sztywności.

Badania oddziaływania wiatru na budynki wysokie są przedmiotem wielu
prac i publikacji naukowych, uwzględniających trzy metody badawcze (empiryczną, normową oraz numeryczną) 4. Większość szczegółowych opracowań
odnosi się do ikonicznych realizacji o wysokości powyżej 200 m. Dla tych wieżowców obligatoryjne jest przeprowadzanie badań modelowych w tunelu aerodynamicznym. Przy projektowaniu niższych budynków (które stanowią ponad 96% europejskiej zabudowy wysokiej) obciążenia powstające na skutek
oddziaływania wiatru można przyjmować wg PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod
1 5 lub na podstawie badań modelowych. Dynamicznie rozwijane metody numeryczne nie stanowią jeszcze podstawy do podejmowania decyzji przy projektowaniu konstrukcji budynku wysokiego 6.
Eliminowanie skutków niekorzystnego wpływu oddziaływania wiatru na
budynek wymaga przeprowadzania optymalizacji aerodynamicznych. W efektywnie zaprojektowanym budynku wysokim forma przestrzenna i struktura nośna powinny tworzyć koherentne rozwiązanie, cechujące się zarówno jakością
architektoniczno-estetyczną, jak i walorami techniczno-technologicznymi. W celu
analizowania warunków dla takich wzajemnie zachodzących relacji, podjęto badania oddziaływania wiatru na budynek wysoki o nieregularnej bryle.

Poniżej opisano przeprowadzone badania w zakresie analizy oddziaływań
wiatrowych na wysoki budynek biurowy przewidziany do realizacji w Warszawie. Wybrany obiekt stanowi nieregularną formę o wysokości nieprzekraczającej 200 metrów. Celem badawczym było porównanie wyników uzyskanych

Irwin P., Denoon R., Scott D., Wind Tunnel Testing of High-Rise Buildings: An output of
the CTBUH Wind Engineering Working Group, Council on Tall Buildings and Urban
Habitat, Routledge / Taylor and Francis Group, Chicago 2013.
4 Flaga A., Inżynieria wiatrowa. Podstawy i zastosowania, Arkady, Warszawa 2008.
5 PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru.
6 Pietrzak J., Rutkowski M., Wrona M., Analizy normowe oraz badania modelowe oddziaływania wiatru na budynek wysoki o nieregularnej formie na przykładzie projektowanego wieżowca w Warszawie (niepublikowana praca wykonana w ramach grantu
dziekańskiego dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich Wydział Architektury PW w 2017 roku, Warszawa 2017.
3

180

z dwóch metod (obliczeń normowych 7 oraz badań w tunelu aerodynamicznym). Porównanie przeprowadzono w zakresie obciążenia fasad, jak i sił przekazywanych na konstrukcję nośną budynku. Prezentowana analiza nawiązuje
do badań modelowych, które zostały przeprowadzone w tunelu aerodynamicznym na Politechnice Warszawskiej w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki
Stosowanej8.
1.

Warunki otoczenia

Projektowany wieżowiec o wysokości 198 m zostanie usytuowany w centrum
Warszawy, w strefie intensywnej zabudowy. W pobliżu wybranej lokalizacji
przebiegają główne arterie miasta oraz znajduje się ważny węzeł komunikacyjny, w którego skład wchodzi m. in. stacja metra. W tym rejonie wybudowano
szereg różnorodnych obiektów o zróżnicowanej wysokości. W najbliższym
otoczeniu budynku znajdują się wysokie biurowce, budynki mieszkalne oraz
niskie centra handlowe. Od strony wschodniej (zobacz rysunek 1) przeważa
zabudowa średnio wysoka lub niska. Od strony południowej znajdują się budynki kilkupiętrowe. Od strony północnej pojawia się kompleks budynków
wysokich, a od zachodniej jest budowany kolejny.
Rysunek 1. Usytuowanie projektowanego budynku względem stron świata.

Źródło: opracowanie własne.
2.

Charakterystyka budynku

Budynek zawiera 46 kondygnacji nadziemnych oraz 2 podziemne. Maksymalna
wysokość budynku wynosi 198 m. Kształt rzutu wieżowca zbliżony jest do prostokąta o wymiarach 85 x 36 m (zobacz rysunek 2). Budynek zaprojektowano
w żelbetowej konstrukcji szkieletowej. W centralnej części rzutu jest usytuowany trzon stanowiący podstawowe usztywnienie. Udział powierzchni rzutu

Żurański J.A., Gaczek M., Oddziaływania klimatyczne na konstrukcje budowlane według
Eurokodu 1. Komentarz z przykładami obliczeń, ITB, Warszawa 2011.
8 Uczelniane Centrum Badawcze Lotnictwa i Kosmonautyki PW, Badania w tunelu aerodynamicznym oddziaływania wiatru na elewacje i konstrukcję budynku wieżowego […]
o wysokości 198 m w Warszawie (niepublikowany raport z badań), Warszawa 2016.
7
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trzonu w całkowitej powierzchni kondygnacji parteru wynosi około 25%.
Trzon budynku pełni funkcje komunikacyjne oraz mieści szachty instalacyjne.
Płyta fundamentowa o grubości 3,00 m jest odcinkowo wzmocniona sekcjami
ściany szczelinowej. Słupy żelbetowe ustawiono na siatce o wymiarach 8,75
x 8,75 m, a ich maksymalne przekroje wynoszą 140 x 120 cm. Zaprojektowano
zróżnicowane grubości ścian trzonu (30−90 cm) oraz stropów (26−28 cm).
Przewidywana technologia wykonania wieżowca to beton monolityczny. Fasady budynku zaprojektowano jako przeszklone ściany kurtynowe o strukturze
nośnej z aluminiowych profili.
Rysunek 2. Model projektowanego wieżowca.

Źródło: opracowanie własne.
3.

Badania tunelowe

Celem badań przeprowadzonych w tunelu aerodynamicznym było m. in. probabilistyczne ustalenie działających na konstrukcję budynku wielkości obciążeń powodowanych wiatrem, a także określenie prawdopodobnego rozkładu
ciśnień na elewacjach. W ramach badań przeprowadzono również analizę klimatyczną, która obejmowała wyznaczenie wartości charakterystycznych prędkości wiatru o okresie powrotu 50 lat, w podziale na 12 głównych kierunków.
W analizie obciążeń zostały wykorzystane wyniki pomiarowe uzyskane ze stacji meteorologicznej (wieloletnie ekstremalne wartości prędkości wiatru).
Strukturę wiatru w przyziemiu odwzorowano modelując odpowiednio
profil prędkości wiatru i rozkład intensywności turbulencji według normy PNEN 1991-1-4: 2008 (zobacz rysunek 3). Teren, na którym planowana jest zabudowa, zgodnie z normą został zaliczony do kategorii IV (jako miejsce, którego
minimum 15% jest pokryte budynkami o średniej wysokości przekraczającej
15 m). Wzory normowe zostały dostosowane do skali badanego modelu. Wykonane sprawdzające pomiary prędkości występujące w tunelu potwierdziły
prawidłowe przyjęcie profil prędkości wiatru oraz rozkład intensywności turbulencji.
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Przyjęto profil prędkości wg wzoru:
𝑉 ⁄𝑉10 = (𝑧⁄10)0,24

gdzie:
- 𝑉10 – prędkość wiatru na wysokości 10 m nad terenem [m/s],
- 𝑧 – wysokość nad poziomem gruntu [m].

(1)

Natomiast pożądany poziom intensywności turbulencji obliczono na podstawie
zależności:
𝐼𝑣 (𝑧) = 𝑙⁄𝑙𝑙 (𝑧⁄𝑧0 )

gdzie:
- 𝐼𝑣 (𝑧) – intensywność turbulencji na wysokości 𝑧,
- 𝑧 – wysokość nad poziomem gruntu [m],
- 𝑧0 – wysokość chropowatości [m].

(2)

Rysunek 3. Profile bezwymiarowej średniej prędkości wiatru V/V350 oraz
intensywności turbulencji Iv: linia ciągła – pożądane profile, punkty – wyniki
uzyskane z pomiarów.

Źródło: Uczelniane Centrum Badawcze Lotnictwa i Kosmonautyki PW, Badania
w tunelu aerodynamicznym oddziaływania wiatru na elewacje i konstrukcję budynku wieżowego […] o wysokości 198 m w Warszawie (niepublikowany raport
z badań), Warszawa 2016.

Model budynku wykonano w skali 1:350 (wraz z otoczeniem o zasięgu
500 m). Badania tunelowe przeprowadzono dla 36 kierunków wiatru. Uzyska183

no wartości ciśnień i sił na powierzchni projektowanego budynku, a następnie
określono wartości sił działających na poszczególne piętra oraz wielkości sił
wypadkowych działających na budynek.
4.

Przeprowadzone własne badania i analizy

W przeprowadzonych badaniach wykonano analizę obciążeń wiatrem zgodnie
z normą PN-EN 1991-1-4:2008. Wyznaczono szczytowe wartości ciśnienia
prędkości qp, w zależności od rzędnej oraz kierunku wiatru. Uzyskane dane
posłużyły do otrzymania obwiedni ciśnienia wiatru działającego na fasady budynku oraz obciążenia siłami skupionymi. Ze względu na zróżnicowanie współczynnika kierunkowego cdir dla 12 kierunków, a nie jak przyjęto w badaniach
tunelowych 36 kierunków, każdemu kierunkowi normowemu odpowiadają
3 kierunki doświadczalne. Wielkości ciśnień uzyskano z przyjęciem współczynnika ciśnienia zewnętrznego Cpe,1, zgodnie z tabelą 1 oraz współczynnika ciśnienia wewnętrznego Cpi jako mniej korzystną z dwóch wartości: + 0,2 (parcie)
lub -0,3 (ssanie).
Wypadkowe siły działające na konstrukcję wg PN-EN określono z iloczynu
wartości szczytowych ciśnień prędkości, współczynnika konstrukcyjnego cscd
(zmienny dla każdego kierunku) oraz współczynnika ciśnienia zewnętrznego
Cpe,10 (zobacz tabela 2).

Następnie dokonano całkowania wartości obciążenia wiatrem po powierzchni fasad budynku. W przypadku fasad równoległych do kierunku wiatru, dla uniknięcia równoważenia się sił, przyjęto założenie całkowania obciążenia tylko na jednej z dwóch fasad. W ten sposób na każdej kondygnacji
otrzymano siły skupione w dwóch kierunkach X oraz Y.
Tabela 1. Wartości współczynnika Cpe,1.
A

B

C

D

E

-1,4

-1,1

-0,5

+1,0

-0,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1.
Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru.
Tabela 2. Wartości współczynnika Cpe,10.
A

B

C

D

E

-1,2

-0,8

-0,5

+0,8

-0,7
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1.
Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru.
5. Porównanie normowych ciśnień szczytowych oddziaływania wiatru
z wielkościami uzyskanymi w badaniach tunelowych
Wartości ciśnień otrzymane z badań tunelowych zestawiono z ciśnieniami uzyskanymi wg PN-EN. Z uwagi na bardziej równomierny rozkład ciśnienia niezależnie analizowano fasady długie (północna i południowa) oraz fasady krótkie
(wschodnia i zachodnia), a także naroża, gdzie pojawiają się największe wartości ciśnień. W porównaniu do przeprowadzonych badań ciśnienia generowane
na fasadach długich są znacząco większe od ciśnień obliczonych według normy
PN-EN. W tabelach 3 i 4 pokazano wartości ciśnień dla dłuższych fasad północnej i południowej (po zignorowaniu ciśnień w strefach narożnikowych). Dla
fasady północnej przedstawiono ciśnienia dla najdłuższego jej odcinka. Należy
tutaj nadmienić, że dla oceny aerodynamiki budynku, najbardziej miarodajne są
porównania wyników normowych i doświadczalnych dla przypadku wiatrów
wiejących z kierunków południowych. Wynika to z minimalnej, praktycznie
pomijalnej liczby przeszkód zakłócających przepływ wiatru.
Tabela 3. Wartości ciśnień dla fasady północnej.
Fasada N

parcie [kPa]

wg PN-EN

ssanie [kPa]

wg badań

wg PN-EN

wg badań

kondygnacja 10

0.83

0.37 - 0.53

0.55 - 1.02

0.41 - 0.60

kondygnacja 30

0.91

0.44 - 0.55

0.60 - 1.12

0.38 - 0.78

kondygnacja 45

1.12

0.71 - 0.79

0.74 - 1.38

0.41 - 0.68

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Wartości ciśnień dla fasady południowej.
Fasada S

parcie [kPa]

wg PN-EN

wg badań

ssanie [kPa]
wg PN-EN

wg badań

kondygnacja 10

0.65

0.16 - 0.38

0.57 - 1.02

0.55 - 0.68

kondygnacja 30

0.72

0.33 - 0.46

0.63 - 1.12

0.55 - 0.67

kondygnacja 45

0.88

0.35 - 0.45

0.78 - 1.38

0.63 - 0.68

Źródło: opracowanie własne.

Dla krótszych fasad (wschodnia i zachodnia) wartości parcia i ssania wiatru wg badań były bardziej zbliżone do normowych (zobacz tabela 5).
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Tabela 5. Wartości ciśnień dla fasady wschodniej.
parcie [kPa]

Fasada E

ssanie [kPa]

wg PN-EN

wg badań

wg PN-EN

wg badań

kondygnacja 10

0.50

0.27 - 0.50

0.83÷1.02

0.73 - 1.03

kondygnacja 30

0.55

0.38 - 0.57

0.88÷1.12

0.62 - 0.95

kondygnacja 45

0.68

0.35 - 0.53

1.09÷1.38

0.61 - 0.70

Źródło: opracowanie własne.

Porównując dalej wartości ciśnień można zauważyć, iż różnice występujące w narożach i załamaniach fasad są niewielkie (zobacz tabela 6).
Tabela 6. Wartości ciśnień dla wybranych naroży i załamań fasady.
ssanie [kPa]

Kondygnacja 30

wg PN-EN

wg badań

narożnik N-E

0.68

0.60

narożnik S-E

0.68

0.71

załamanie na fasadzie N

1.38

1.35

załamanie na fasadzie W

1.12

1.09

Źródło: opracowanie własne.

W podsumowaniu należy stwierdzić, że największe różnice pomiędzy
maksymalnymi wartościami ciśnień normowych a pomierzonych w tunelu aerodynamicznym występują dla fasady południowej i prostoliniowej w planie
części fasady północnej. W przypadku krótkich fasad wschodniej i zachodniej
oraz w okolicach naroży i załamań wyniki są podobne. Rygorystyczne założenia
normowe dotyczące krawędzi i załamań budynku w odniesieniu do krótkich
lub załamanych w planie fasad (fasady wschodnia i zachodnia i uskoki na fasadzie północnej) zostały potwierdzone doświadczalnie.
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Rysunek 4. Obwiednie ciśnień na kondygnacjach 10, 30 i 45.

Źródło: opracowanie własne.

Analiza obwiedni ciśnień dla poszczególnych fasad (zobacz rysunek 4) jest
bardzo istotna z uwagi na projektowanie okładzin zewnętrznych budynku. Najbardziej efektywna optymalizacja może dotyczyć fasady południowej budynku
oraz płaskiej (bez załamania w planie) części fasady północnej, na których różnice pomiędzy wartościami ciśnień normowych i otrzymanych z badań są największe.

W analizie ciśnień należy zwrócić uwagę na charakter wykresu obwiedni
ciśnień, który ma wyraźnie zmienny przebieg, zwłaszcza dla łamanej linii fasady północnej oraz na krótkich fasadach wschodniej i zachodniej. Dlatego
w analizie oddziaływań, tak istotne jest prawidłowe scałkowanie ciśnień dla
uzyskania wielkości sił wypadkowych.
6.

Porównanie sił wypadkowych działających na konstrukcję budynku

Po analizie wielkości sił wypadkowych działających na budynek wysoki obliczonych wg PN-EN oraz sił uzyskanych w badaniach tunelowych, można zauważyć wyraźny wpływ otaczającej zabudowy na wielkości sił wiatrowych.
Wielkości sił wypadkowych obliczonych dla wiatrów wiejących z kierunku północnego (300°, 340°, 0° − zobacz tabela 8) znacząco się różnią. Wynika to
z uwzględnienia w badaniach tunelowych przesłaniania projektowanego budynku przez sąsiedni wieżowiec. Wpływ otoczenia jest również istotny w anali187

zie wiatrów wiejących z kierunków zachodnich (210°, 240°, 270° − zobacz tabela 8). Oddziaływanie planowanej zabudowy wysokiej powoduje znaczące różnice w wielkościach sił obliczonych wg normy w porównaniu do uzyskanych
w wyniku badań tunelowych. Przy wiatrach z kierunków południowowschodnich (90°, 120°, 160° − zobacz tabela 7) wielkości sił określone na podstawie tunelowych badań aerodynamicznych oraz wielkości obliczone normowo są zbliżone. Od tej strony nie ma wysokich budynków, które mogłyby przesłaniać wieżowiec.
Tabela 7. Porównanie sił wypadkowych działających na konstrukcję budynku.
Kierunek 30°

Fx [kN]

Kierunek 120°

Fy [kN]

Fx [kN]

wg
PN-EN

wg
badań

wg
PN-EN

wg
badań

wg
PN-EN

wg
badań

kondygnacja 10

-53.99

2.30

181.83

28.50

53.99

-16.80

kondygnacja 30

-42.04

11.40

141.58

36.70

42.04

-2.80

kondygnacja 45

-56,56

18,40

190,48

50,40

56.56

7.70

Fy [kN]
wg
PN-EN
181.83
141.58
190.48

wg
badań
192.40
129.10
138.30

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Porównanie sił wypadkowych działających na konstrukcję budynku.
Kierunek 270°

Fx [kN]

kondygnacja 10
kondygnacja 30
kondygnacja 45

wg
PN-EN
159.91
124.51
167.52

wg
badań
100.10

Kierunek 300°

Fy [kN]
wg
PN-EN

wg
badań

247.88

108.10

-56.00

193.01

82.50

-95.80

259.68

76.90

Fx [kN]
wg
PN-EN
118.40

Fy [kN]

wg
badań

wg
PN-EN

wg
badań

-81,00

398,76

167,60

-92.19

-49,30

310,49

126,10

124.04

-32,90

417,74

165,20

Źródło: opracowanie własne.
Wnioski

W niniejszym referacie porównano wielkości obciążeń powodowanych oddziaływaniami wiatru dla modelu normowego bez zdefiniowanego otoczenia
z wielkościami obciążeń mierzonymi w tunelu aerodynamicznym z przewidy188

waną zabudową. Przeprowadzona analiza porównawcza służyła do weryfikacji
obciążeń przyjętych wg PN EN w odniesieniu do wyników badań tunelowych.

W porównaniu normowych obciążeń wiatrowych z wielkościami uzyskanymi z badań, przy analizie kierunków północnego oraz zachodniego, różnice
w efektach tych oddziaływań są znaczące. Szczególnie duże różnice zauważalne
są podczas analizy sił wypadkowych działających na budynek.

Podczas analizy ciśnień występujących na elewacjach budynku stwierdzono możliwość optymalizacji w odniesieniu do fasady południowej i w części
fasady północnej. W przypadku pozostałych fasad założenia normowe zostały
w zasadzie potwierdzone doświadczalnie. Wypadkowe siły powstałe po scałkowaniu pomierzonych doświadczalnie ciśnień są znacznie mniejsze niż siły
założone zgodnie z PN EN. Przy analizie sił wypadkowych bardzo widoczny jest
wpływ zabudowy sąsiedniej i powstającego „cienia aerodynamicznego” na wartości sił działających na budynek.

Z przeprowadzonych analiz wynika, iż wychylenia trzonu budynku przy
obciążeniach wiatrowych wg PN-EN są większe niż według badań doświadczalnych. Przykładowo, przy przyjęciu obciążeń normowych maksymalne przemieszczenie trzonu od oddziaływań wiatru z kierunku północnego wynosi
24 cm (1/850 H), natomiast w przypadku analizowania wychylenia od obciążeń
uzyskanych doświadczalnie tylko 13 cm (około 1/1550H).

Wyniki uzyskane z badań doświadczalnych, jako bardziej miarodajne, mogą stanowić podstawę do przyjmowania niższych wartości obciążeń wiatrem,
co dotyczy szczególnie projektowania fasad budynku o nieregularnych bryłach
i rzutach. Budynki wysokie o nieregularnej formie często projektowane są
z dużym zapasem bezpieczeństwa. Wynika to przede wszystkim z projektowania według procedur normowych, które nie określają sposobu postępowania
w przypadku skomplikowanej geometrii budynku, co uniemożliwia określanie
bardziej dokładnych charakterystyk obciążeń powstających na skutek oddziaływania wiatru.
Optymalizacja formy budynku wysokiego wymaga przede wszystkim spełnienia warunków dokładnego rozpoznania oddziaływań wiatru na budynki.
Analizy aerodynamiczne powinny być wprowadzane jeszcze na etapie opracowywania koncepcji, kiedy możliwe są zmiany geometrii budynku, a nie tylko
przekrojów elementów konstrukcyjnych i elewacji.
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Streszczenie

W referacie nawiązano do przeprowadzonych analiz oddziaływania wiatru na
wieżowiec o nieregularnym rzucie i wysokości nieprzekraczającej 200 m. Celem badawczym było porównanie przyjmowanych normowych wartości obciążeń wiatrem, w stosunku do wartości uzyskanych w badaniach modelowych.
Porównanie przeprowadzono w zakresie ciśnień szczytowych wiatru działających na fasady oraz sił wypadkowych działających na konstrukcję budynku.
Zasadnicze różnice wynikały z braku uwzględnienia wpływu sąsiedniej zabudowy w obliczeniach wg PN-EN. Wypadkowe siły powstałe po scałkowaniu
pomierzonych doświadczalnie ciśnień były znacznie mniejsze niż siły założone
zgodnie z PN EN. Można stwierdzić, że wyniki uzyskane z badań doświadczalnych, jako opracowania bardziej miarodajne, mogą stanowić podstawę do
przyjmowania mniejszych wartości obciążeń.
Summary

In the paper there is reference to the analysis of wind influence on the skyscraper of an irregular plan and the height not exceeding 200 metres. The aim
of the research was the comparison of wind load values based on eurocodes in
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relation to the results of experimental research carried out in an aerodynamic
tunnel. The comparison concerned wind spike pressure influencing the facades
of the building and resultant forces acting on its structure. The major differences of force values calculated in accordance with euro codes and these obtained from experimental research resulted from not taking into account the
influence of neighbouring buildings in calculations based on PN-EN. The resultant forces arising from the integration of experimentally measured pressure
were significantly smaller than those calculated in accordance with PN-EN. To
conclude, one might state that the results obtained from experimental research
- as more reliable ones - could be the basis for assuming smaller wind loads.
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NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ELEWACYJNE.

MATERIAŁY TYPU SMART O ZMIENNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH –
WYBRANE PRZYKŁADY
Słowa kluczowe: szklenie o zmiennych parametrach, nowoczesne elewacje, architektura.

MODERN TECHNOLOGIES WITHIN BUILDINGS ELEVATIONS.
SMART MATERIALS WITH CHANGEABLE PROPERTIES –
SELECTED EXAMPLES

Keywords: switchable glazing, modern elevations, architecture.

Wstęp
W prezentowanym artykule omówiono nowoczesne technologie materiałowe
przeznaczone na elewacje budynków. Nacisk położono na aspekt estetyczny,
użytkowy i energetyczny. Wśród omawianych technologii znajdują się technologie szkieł o zmiennych parametrach optycznych, tzw. switchable a także rozwiązania z pamięcią kształtu oraz wykorzystujące żywe organizmy.

Celem artykułu jest oszacowanie wpływu materiałów smart o zmiennych
właściwościach pod kątem właściwości estetycznych, użytkowych i energetycznych w budynku.

W sposób ogólnikowy wyjaśniono zasady działania omawianych technologii oraz ich cechy mające wpłwy na architekturę budynków. Syntezę stanowi
zestawienie porównawcze cech omawianych materiałów.
1.

Systematyka wybranych materiałów typu smart

Materiały typu smart, to grupa „materiałów przyszłości”, których podstawowym czynnikiem odróżniającym je od znanych dotąd rozwiązań, jest ich zdolność do reagowania, odpowiadania na zmiany w otoczeniu. W przeciwieństwie
do innych materiałów, których cechy można określić jako stałe i statyczne, materiały smart mają charakterystykę zmienną 1 .
Poniżej opisano grupę materiałów cechujących się zdolnością do zmiany
swoich właściwości optycznych oraz fizjonomicznych pod wpływem zadanego
impulsu. Wybrano, najciekawsze zdaniem autora, materiały, które mają poten1

Ritter A., Smart Materials, Berlin, 2007.
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cjał oddziaływania na architekturę, znajdują lub mogą znaleźć szersze zastosowania w budynkach przyszłości.
Rysunek 1. Ogólny podział materiałów typu smart.

MATERIAŁY TYPU „SMART”

Typ I: MATERIAŁY
O ZMIENNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH

Typ II: MATERIAŁY ZDOLNE
DO PRZEMIANY ENERGII

Źródło: opracowanie własne.

Tabela1. Systematyka wybranych materiałów typu smart o zmiennych właściwościach.
TYP MATERIAŁU SMART

IMPULS (INPUT)

EFEKT (OUTPUT)

TYP 1 – ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI
Termochromowy

różnica temperatury

zmiana właściwości optycznych

Fotochromowy

promieniowanie świetlne

zmiana właściwości optycznych

Mechanochromowy

deformacja

zmiana właściwości optycznych

Chemochromowy

substancja chemiczna

zmiana właściwości optycznych

Zawieszone cząsteczki
(SPD)
Ciekłe kryształy (LCD)
Mikrożaluzje
Elektrochromowy

napięcie elektryczne

zmiana właściwości optycznych

Gazochromowy

gaz

zmiana właściwości optycznych

Polimery przewodzące

zmiana natężenia światła

zmiana przewodnictwa
elektrycznego

Elastomery dielektryczne

napięcie elektryczne

zmiana kształtu

Z pamięcią kształtu

temperatura

zmiana kształtu

Elektroreologiczny

napięcie elektryczne

zmiana sztywności/lepkości

Magnetoreologiczny

napięcie elektryczne

zmiana sztywności/lepkości

Biologiczny z przemianą
fototermiczną

promieniowanie świetlne
temperatura

zmiana właściwości optycznych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Adington M., Schodek D, Smart Materials and Technologies. For the architecture and design professions, Oxford
2005.
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2.

Materiały smart reagujące pod wpływem działania napięcia elektrycznego

Poniżej omówiono grupę technologii tzw. szklenia switchable, tj. mającego
zdolność do zmiany swych właściwości optycznych w sposób regulowany. Ta
cecha odróżnia je od technologii starszej generacji, tj. szkieł o zmiennych parametrach optycznych, których przemiana zachodziła w sposób samoistny, bez
możliwości regulacji. Technologia ta, znana głównie z przemysłu optycznego
(szkło fotochromowe, termochromowe) nie znalazła szerszego zastosowania
w architekturze, głównie z powodu ograniczonej kontroli parametrów środowiska wizualnego i cieplnego w budynkach. Technologię szkieł switchable należy zatem traktować, jako kolejną generację szklenia o zmiennych właściwościach optycznych, ukierunkowanych głównie na udoskonalenie ich cech
w aspekcie użytkowym.
2.1.

Szklenie SPD (zawieszone cząsteczki)

Szklenie SPD reprezentuje technologię inteligentnych szyb elewacyjnych, która
znalazła stosunkowo szerokie, obok technologii szklenia elektrochromowego
i LCD, zastosowanie na rynku budowlanym (głównie na rynku amerykańskim
za sprawą firmy Research Frontiers). Szklenie SPD (suspended particle devices),
tj. szklenie z zawieszonymi cząsteczkami stanowi de facto układ dwóch szyb,
pomiędzy którymi umieszczona jest zawiesina cząstek. Cząstki te, gdy nie ma
ładunku elektrycznego, są losowo rozmieszczone pod różnym kątem do powierzchni szyby, co powoduje absorpcję promieni słonecznych i zaciemnienie
szyby. Po przyłożeniu ładunku elektrycznego ułożenie cząstek ulega uporządkowaniu i układają się one prostopadle do powierzchni szyby, przez co staje się
ona przezierna. Zmiana następuje praktycznie natychmiastowo – przemiana
fazowa trwa ok. 100‒200 ms 2.

Szklenie w fazie aktywnej jest przejrzyste i ma kolor neutralny. W fazie
biernej, ulega przyciemnieniu do stanu półprzejrzystego lub całkowicie nieprzejrzystego o zabarwieniu granatowym. Powoduje redukcję lub eliminację
kontaktu wzrokowego oraz zmianę natężenia światła dopływającego do wnętrza pomieszczenia. Dla podtrzymania stanu przejrzystego konieczne jest stałe
zasilanie prądem elektrycznym, co w aspekcie energetycznym uważane jest za
mankament tej technologii. Inną wadą jest dość słaba ochrona przeciwsłoneczna w warunkach bezpośredniej radiacji słonecznej.

2

Research Frontiers – materiały informacyjne.
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Rysunek 2. Budynek Indiana University w Bloomington z zastosowanie szklenia SPD na elewacjach.

Źródło: Research Frontiers – materiały informacyjne.
2.2.

Szklenie LCD (ciekłokrystaliczne)

Szklenie ciekłokrystaliczne, nazywane skrótowo LCD (liquid crystal devices)
również stanowi przykład technologii skomercjalizowanej na rynku budowlanym. W technologii szklenia elewacyjnego, pomiędzy dwiema szybami znajduje
się warstwa z ciekłymi kryształami, które po przyłożeniu napięcia z układu
rozrzuconych losowo cząstek przechodzą w układ uporządkowany.

W układzie cząstek uporządkowanych szkło staje się przezierne, po odcięciu dopływu prądu – wraca do wyglądu matowego. Przemiana fazowa trwa
kilka sekund i jest płynna 3.

Podobnie, jak w technologii szklenia SPD, utrzymanie przezierności szklenia wymaga zasilania elektrycznego. Szklenie wykorzystywane jest głównie
w sytuacjach, gdy wymagane jest odcięcie kontaktu wzrokowego z otoczeniem,
gdyż w fazie biernej tworzy typowo mleczno-białą nieprzezierną barierę.
Mahdavinejad M. Choosing Efficient Types of Smart Windows in Tropical Region Regarding to their Advantages and Productivities w: 2011 International Conference on Intelligent Building and Management Proc. of CSIT vol.5 (2011) IACSIT Press, Singapore,
2011.

3

196

Z punktu widzenia estetycznego, największą zaletą tej technologii jest
możliwość uzyskiwania wielkoformatowych ruchomych grafik elewacyjnych,
jak na przykład w budynku Chanel w Tokio.

W aspekcie funkcjonalnym, poza wspomnianą zdolnością do tworzenia bariery
wzrokowej, szklenie LCD nie ma cech ochrony przeciwsłonecznej, powoduje
nieznaczną zmianę natężenia światła.
Rysunek 3. Budynek firmy Chanel w Tokio z fasadą ze szklenia LCD.

Źródło: Materiały własne.
2.3.

Szklenie elektrochromowe

Spośród dotychczas omówionych rozwiązań, technologia szklenia elektrochromowego jest najbardziej energooszczędna. Wynika to z zasady działania
zestawu szybowego, który składa się z dwóch warstw przezroczystych przewodników, elektrolitu, warstwy elektrochromowej (elektrody czynnej) oraz
magazynu jonów (elektrody biernej). Zmiana następuje wskutek przemieszczania się jonów pomiędzy elektrodami pod wpływem przyłożonego napięcia elektrycznego. Odpływ jonów z warstwy elektrochromowej powoduje jej ściemnienie. Poprzez odwrócenie kierunków pola elektrycznego następuje powrót jonów do warstwy elektrochromowej, dzięki czemu staje się ona ponownie przejrzysta. Jako że elektrody przez jakiś czas pozostają naładowane, przyłożenie
napięcia jest wymagane jedynie podczas procesu przepływu jonów. W fazie
biernej szklenie pozostaje przezierne o barwie neutralnej lub lekko żółtawej.
W fazie czynnej zabarwia się najczęściej na kolor granatowy, niebieski, a także
brąz i czerń. Dostępna paleta barw jest większa, co na ryku architektonicznym
stanowi przewagę nad szkleniem SPD. Minusem jest wysoki koszt produktu
wynikający ze złożonej jego struktury 4.

4

Marchwiński J., Szklenie elektrochromatyczne w budownictwie w: Świat Szkła 3/2007.
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Szklenie zapewnia kontakt wzrokowy w obu fazach, cechuje się najlepszymi w stosunku do omówionych technologii własnościami ochrony przeciwsłonecznej. Nie jest ona na ogół wystarczająca jedynie w warunkach intensywnej insolacji, niemniej badania wykazują wzrost energooszczędności budynków
w stosunku do obiektów wyposażonych w szyby low-e 5.
Charakterystyczną cechą jest bardzo długi czas przemiany fazowej (ponad
10 minut), co przy dynamicznie zmieniających się warunków zewnętrznych,
może powodować dyskomfort wizualny i termiczny dla użytkowników pomieszczeń 6.

Rysunek 4. Budynek salonu samochodowego z zewnętrzną ścianą kurtynową
wyposażoną w szklenie elektrochromowe (z lewej – faza bierna; z prawej – faza
czynna).

Źródło: Mahdavinejad M. Choosing Efficient Types of Smart Windows in Tropical
Region Regarding to their Advantages and Productivities w: 2011 International
Conference on Intelligent Building and Management Proc. of CSIT vol. 5 (2011)
IACSIT Press, Singapore, 2011.
2.4.

Szklenie z technologią mikrożaluzji (micro-blinds)

Obiecującym rozwiązaniem szkieł o kontrolowanej zmienności parametrów
optycznych są szyby w technologii micro-blinds. Szyba z przezroczystej staje
się zaciemniona lub niemal nieprzezierna, jednak zmiana ta nie zachodzi
w strukturze materiałowej szkła, jak w rozwiązaniach powyżej. Powierzchnia
szkła pokryta jest warstwą mikrożaluzji w postaci folii metalowej z wyciętymi
blaszkami, które zwijają się i w tym stanie są niewidoczne dla oka. Po przyłożeniu napięcia, blaszki rozwijają się, a szklenie redukuje lub całkowicie eliminuje
kontakt wzrokowy z otoczeniem. Zależy to od budowy szklenia, tj. gęstości na-

Mahdavinejad M. Choosing…, op.cit.
Marchwiński J., Architectural evaluation of switchable glazing technologies as sun protection measure w: Proceedings - Solar World Congress, Cancun 2013.

5
6
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łożenia blaszek (mikrożaluzji). Przemiana fazowa jest natychmiastowa, trwa
kilka milisekund. Powoduje zmianę natężenia światła. Wpływ na ochronę przeciwsłoneczną oraz energooszczędność budynku nie został jeszcze dokładnie
rozpoznany, niemniej zakłada się, że ochrona przeciw przegrzewaniu będzie
relatywnie wysoka z uwagi na fakt, iż szkło chroni przed promieniami słonecznymi przez refleksję a nie absorbcję 7. System opatentowany został w National
Research Council w Kanadzie i jest w fazie badań. Zakłada się, że będzie tańszy
niż inne rozwiązania o podobnych właściwościach optycznych, także wymienione powyżej. Teoretycznie istnieje nieograniczona paleta barw.
Rysunek 5. Próbki szklenia micro-blinds z fazie aktywnej (po lewej) i biernej
(po prawej).

Źródło: <https://www.youtube.com/watch?v=RqwL2egaqYY>; dostęp dnia
15.06.2017.
3.

Materiały smart reagujące pod wpływem działania gazu

Zastąpienie prądu eklektycznego gazem, jako impulsem do zmiany właściwości
materiałowych, stanowi krok w kierunku uproszczenia budowy materiałów
smart oraz ich energooszczędności. Szklenie gazochromowe reprezentujące tę
technologię bazuje na doświadczeniach zdobytych na szkleniu elektrochromowym – obie technologie są badane i optymalizowane w Instytucie Fraunhofera
we Freiburgu.

W technologii szklenia gazochromowego o zabarwieniu decyduje aktywny
gaz – rozcieńczony wodór przepływający przez pustkę między warstwami zestawu szybowego. Gaz ten reaguje z powłoką aktywną – najczęściej z WO3 zabarwiając ją. Rozjaśnienie z kolei powodowane jest przez dostarczenie tlenu 8.
Zachowanie i wygląd szklenia gazochromowego są zbliżone do elektrochromowego. W fazie biernej szklenie jest kolorystycznie neutralne i przejrzyste. W fazie czynnej przybiera przyciemnioną barwę granatową (nieco inny
odcień niż szklenie elektrochromowe). Kontakt wzrokowy jest możliwy rów-

7 Lamontagne B., The next generation of switchable glass : the Micro-Blinds w: Glass Performance 2009.
8 Marchwiński J., Szklenie gazochromatyczne w architekturze w: Świat Szkła 6/2007.
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nież w fazie aktywnej, następuje zmiana natężenia światła. Porównując omawianą technologię z pokrewną technologią szklenia elektrochromowego, zaletą
jest krótszy czas przemiany fazowej (niemniej nadal długi – tj. trwający kilka
minut), wadą zaś nieco gorsze właściwości ochrony przeciwsłonecznej9.

Rysunek 6. Budynek Insytutu Fraunhofera we Freiburgu z zastosowaniem
okien w technologii szklenia gazochromowego (po prawej u góry – okna w fazie
biernej; po prawej u dołu – okna w fazie czynnej.

Źródło: materiały własne.
4.

Materiały z pamięcią kształtu

Mianem materiałów z pamięcią kształtu (shape memory) określa się materiały,
które reagują na określony czynnik poprzez zmianę kształtu lub wymiarów lub
obu tych czynników jednocześnie. Po zaprzestaniu działania czynnika materiał
wraca do formy wyjściowej. Rolę czynnika wyzwalającego zmianę może pełnić
światło, temperatura, ciśnienie, energia elektryczna, pole magnetyczne lub środowisko chemiczne. Za najbardziej interesujące z punktu widzenia zastosowania w budownictwie uważa się materiały reagujące na zmianę temperatury
(termostryktywne) oraz na energię elektryczną (elektrostryktywne, piezoelektryczne) 10.
Materiały typu shape memory znajdują zastosowanie w wielu gałęziach
przemysłu, ich cechy są szczególnie cenne w zastosowaniach medycznych np.
Platzer W.J., Handbook for the Use of Switchable Façade Technology, Freiburg 2003,
Ritter A., Smart…op.cit.
10 Adington M., Schodek D, Smart Materials and Technologies. For the architecture and
design professions, Oxford 2005, Zielonko-Jung K., Marchwiński J., Łączenie zaawansowanych i tradycyjnych technologii w architekturze proekologicznej, Warszawa 2012.
9
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jako stendy rozszerzające się po wszczepieniu pod wpływem ciepła ciała ludzkiego. Na razie próby zastosowań architektonicznych mają charakter eksperymentalny.

Interesującą koncepcję wykorzystania omawianego typu materiału, jako
rozwiązania elewacyjnej ochrony przeciwsłonecznej stworzyła Bára Finnsdottir we współpraca z Instytutem Fraunhofera. Szklana elewacja została pokryta
zespołem elementów przypominających mikro parasolki. Elementy te wykonane zostały z materiału zacieniającego oraz stelaża (kabli). Stelaż zbudowany
jest z materiału z pamięcią kształtu typu termostryktywnego – stopu niklu
i tytanu – w wysokiej temperaturze „ustawiony” na otwarcie blokuje dopływ
promieni słonecznych do wnętrza. W nocy lub po ustaniu operacji słonecznej,
„parasolki” zamykają się, powodując przejrzystość szklanej ściany. System powraca do oryginalnego stanu w warunkach oddziaływania ciepła słonecznego.

Uważa się, że rozwiązanie może nadawać się zarówno do nowych jak
i modernizowanych budynków, jako element nakładany na okno lub wewnątrz
zestawów okiennych (w przestrzeni międzyszybowej). System niesie też duże
możliwości kształtowania estetycznego – z punktu widzenia technologicznego
możliwe jest uzyskiwanie różnych kształtów i wielkości elementów zacieniających. Wydaje się, że nie ma też poważniejszych ograniczeń kolorystycznych,
fakturowych i innych dotyczących cech plastyczno-malarskich (m.in. dot. stopnia przezierności) 11.
Rysunek 7. Koncepcja „ruchomych parasolek” autorstwa B.Finnsdottir.

Źródło: <http://newatlas.com/sunlight-blocking-facade/36946/>; dostęp dnia
15.06.2017.

11

<http://newatlas.com/sunlight-blocking-facade/36946/>; dostęp 15.06.2017.
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5.

Materiały biologiczne z przemianą fototermiczną

Jednym z kierunków poszukiwań w obszarze rozwiązań inteligentnych w architekturze jest wykorzystanie organizmów żywych. Kierunek ten wpisuje się
w koncepcję architektury proekologicznej, a w szerszym rozumieniu – zrównoważonego rozwoju.

Interesujące rozwiązanie stworzono w eksperymentalnym budynku
mieszkalnym BIQ w Hamburgu (proj. Spitterwerk, Strategic Science Consult,
ARUP i Colt International). Budynek wyposażono w pionowe ekrany przeciwsłoneczne wypełnione algami. Ekrany w formie pionowych, wielkoformatowych zewnętrznych żaluzji, chronią algi przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, umożliwiając im optymalny wzrost. Jednocześnie pochłaniają
energię promieniowania słonecznego. Bioreaktory umiejscowione w fasadzie
budynku akumulują ciepło wytwarzane przez algi w procesie fotosyntezy i zamieniają je w energię. W bioreaktorach tworzy się biomasa, która wykorzystana zostaje do zasilania budynku. Rozwiązanie to łączy dwie cechy materiałów
smart (por. rys.1) . Po pierwsze rozwój alg powoduje zmianę właściwości –
w tym przypadku cech optycznych ekranów, po drugie ekrany te są rodzajem
kolektora słonecznego w sposób pośredni przekształcającego energię promieniowania słonecznego na energię cieplną. Rozwój alg i rezultacie zachowanie
się paneli, zależy od dostaczanego CO2 we wpompowywanym powietrzu i substancji odżywczych.
Uważa się, że biomasa z wodorostów może stanowić obiecujące paliwo
przyszłości, jako że już wykazuje większą efektywność niż rzepak, ma też większe zdolności regeneracji 12.

Zielonko-Jung K., Marchwiński J., Łączenie…,op.cit, <http://www.biodieselmaga
zine.com/articles/9093/worlds-first-algae-house-produces-green-energy-at-ibahamburg>; dostęp 15.06.2017, < http://www.iba-hamburg.de/en/themes-projects
/the-building-exhibition-within-the-building-exhibition/smart-materialhouses/biq/projekt/biq.html> dostęp 15.06.2017.
12
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Rysunek 8. Budynek BIQ w Hamburgu wraz z detalem paneli wypełnionych
materiałem biologicznym (algami).

Źródło: <http://www.iba-hamburg.de/en/themes-projects/the-building-exhibi
tion-within-the-building-exhibition/smart-material-houses/biq/projekt/biq.
html >; dostęp 15.06.2017.
Wnioski

Wspólną cechą omówionych technologii jest zdolność do zmienności swych
parametrów w odpowiedzi na zaistniałe niekorzystne warunki zewnętrzne,
a w przypadku materiału biologicznego – dodatkowo generowanie energii.
Mimo to, opisane rozwiązania wykazują zróżnicowane właściwości estetyczne,
użytkowe i energetyczne. Ich zastosowanie, zatem wymaga analizy potrzeb
architektonicznych i użytkowych rozpatrywanych dla każdego budynku
z osobna, tj. biorąc pod uwagę np. specyfikę wymagań funkcjonalno-użytkowych, wpływ na estetykę obiektu, uwarunkowania lokalizacyjne. W poniższej
tabeli dokonano ogólnego podsumowania omówionych materiałów typu smart
w odniesieniu do ich zastosowań pod kątem estetycznym, użytkowym i energetycznym. Podjęto próbę oszacowania ich wpływu na powyższe cechy budynku.
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Tabela 2. Oszacowanie wpływu materiałów smart o zmiennych właściwościach pod kątem właściwości estetycznych, użytkowych i energetycznych
w budynku.
TYP MATERIAŁU
SMART

Szklenie SPD

Cechy estetyczne

Cechy użytkowe

Cechy energetyczne

Ochrona przeciwsłoneczna, (choć ograniczona).

Wpływ na zmniejszenie potrzeb klimatyzacji mechanicznej.

Ochrona przed nadmiernym oświetleniem naturalnym,
efektem olśnienia.
Bariera wizualna.

Szklenie w fazie
ściemnienia wymaga
stałego zasilania elektrycznego.

Duży potencjał estetyczny- możliwość
tworzenia wielkopowierzchniowych
dynamicznych elewacji o zmiennym obrazie (np. szklana elewacja w roli bilbordu).

Bariera wizualna.
Brak ochrony przeciwsłonecznej.

Szklenie w fazie
ściemnienia wymaga
stałego zasilania elektrycznego.

Nieznaczna zmiana
natężenia światła
naturalnego.

Brak wpływu na energooszczędność budynku.

Wpływ nieznany,
choć duży potencjał
w tworzeniu zróżnicowanych kolorystycznie i fakturowo
elewacji, choć mniejszy niż przy szkleniu
LCD.

Jak szklenie SPD.
Prawdopodobnie
lepsze właściwości
ochrony przeciwsłonecznej (brak dostępnych badań).

Potencjalny wpływ na
zmniejszenie potrzeb
klimatyzacji mechaniczne (brak dostępnych badań).

Ograniczona paleta
barw.
Wpływ na funkcję
estetyczną budynku
ograniczony, podobny
do tradycyjnego
szklenia przeciwsłonecznego.
Przy wielkopowierzchniowych
ścianach elewacyjnych duży potencjał
uzyskiwania efektu
zmienności obrazu
elewacji (przeziernanieprzezierna).

Szklenie LCD

Szklenie z mikrożaluzjami

Bariera wizualna

W przypadku tradycyjnych okien –wpływ
ograniczony.
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TYP MATERIAŁU
SMART
Szklenie elektrochromowe

Cechy estetyczne

Cechy użytkowe

Cechy energetyczne

Coraz większa paleta
kolorystyczna zwiększa możliwości uzyskiwania interesujących efektów plastyczno-malarskich na
elewacji.

Ochrona przeciwsłoneczna i przed nadmiarem światła naturalnego – w niektórych pomieszczeniach
ograniczona z uwagi
na długi czas przemiany fazowej.

Wpływ na zmniejszenie potrzeb klimatyzacji mechanicznej.

Przy wielkopowierzchniowych
ścianach elewacyjnych duży potencjał
uzyskiwania efektu
zmienności obrazu
elewacji (przeziernanieprzezierna).

Zmiana właściwości
optycznych wymaga
zasilania elektrycznego

Nie stanowi pełnej
bariery wizualnej.

W przypadku tradycyjnych okien –wpływ
ograniczony.
Szklenie gazochromowe

Na obecnym rozwoju,
wpływ analogiczny do
szklenia SPD.

Wpływ na zmniejszenie potrzeb klimatyzacji mechanicznej.
Zmiana właściwości
optycznych nie wymaga zasilania elektrycznego.

Materiały z pamięcią kształtu

Wpływ nieznany, lecz
potencjalnie bardzo
duży na cechy malarskie elewacji jak i jej
postać przestrzenną
(efekt 3d jako zewnętrzny system
przeciwsłoneczny).
Mobilność elewacji.

Brak informacji.
Potencjalnie skuteczna ochrona przeciwsłoneczna, łącząca
cechy żaluzji i rolet
zewnętrznych.
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Potencjalny wpływ na
zmniejszenie potrzeb
klimatyzacji mechanicznej.
Zmiana kształtu nie
wymaga zasilania elektrycznego.

TYP MATERIAŁU
SMART
Materiał biologiczny z wykorzystaniem konwersji
fototermicznej

Cechy estetyczne
Zieleń, jako typowa
barwa odzwierciedlająca specyfikę rozwiązania (materiał biologiczny-glony) – silny
przekaz semiotyczny
o proekologicznym
(„zielonym”) charakterze budynku.
Wpływ na postać
przestrzenną i mobilność elewacji

Cechy użytkowe
Ochrona przeciwsłoneczna.
Ochrona przed nadmiernym oświetleniem naturalnym,
efektem olśnienia.

Cechy energetyczne
Wpływ na zmniejszenie potrzeb klimatyzacji mechanicznej.
Darmowa energia
cieplna ze źródeł odnawialnych.

Prawdopodobna
zmiana zabarwienia
światła naturalnego
(brak informacji).
Ograniczona regulacja
właściwości optycznych

Źródło: opracowanie własne.

Omówione technologie wpisują się w poszukiwania idealnego modelu
ściany elewacyjnej, jako przegrody interaktywnej, reagującej na zmieniające się
warunki, zarówno zewnętrzne jak i związane z użytkowaniem budynku, przegrody dopasowanej do szeroko rozumianych potrzeb użytkownika (również
estetycznych i psychologicznych). Obserwuje się tendencję do zwielokrotniania
zdolności materiału w zakresie kształtowania komfortowego środowiska wewnętrznego, energooszczędności budynku, jego cech estetycznych i ekologicznych. Jednocześnie dąży się do upraszczania jego budowy. Realizacja tych przeciwstawnych celów wydaje się największym wyzwaniem inżynierii materiałowej w obszarze technologii materiałów typu smart w najbliższych latach. Pozwoli ona na ich upowszechnienie i w konsekwencji poprawę jakości budynków oraz wzbogacenie języka współczesnej architektury.
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Streszczenie
W artykule omówiono nowoczesne technologie materiałowe przeznaczone na
elewacje budynków. Nacisk położono na aspekt estetyczny , użytkowy i energetyczny. W sposób ogólnikowy wyjaśniono zasady działania omawianych technologii oraz ich cechy mające wpłwy na architekturę budynków.

W rozdziale 2. omówiono technologię szklenia switchable, tj. szkło SPD,
LCD, elektrochromowe i z technologią mikro żaluzji. Wspólną cechą tych rozwiązań jest reagowanie na przyłożone napięcie. W następnych rozdziałach
(3-5.) opisano odpowiednio szklenie gazochromowe, materiały z pamięcią
kształtu i biologiczne z przemianą fototermiczną. Rozdzial ostatni stanowi zestawienie porównawcze powyższych rozwiązań w aspekcie ich cech estetycznych, użytkowych i energetycznych.
Summary

The paper discusses the modern material technologies intended for the facades
of buildings. Emphasis has been put on the aesthetic, utility and energy aspects.
The paper vaguely explains the principle of how these technologies work and
describes their features having impact on the architecture of the buildings.

In chapter 2, switchable glazing technologies, i.e.:SPD, LCD, electrochromic
and micro-blind glass have been analysed. Their common feature is ability to
react under influence of voltage. Another chapters (3-5) include description of
gasochromic glazing technology, shape memory materials and biothermic materials respectively. In the last chapter all these technologies have been compared in terms of their aesthetic, functional and energetic features.
Informacje o autorze
dr inż.arch. Janusz Marchwiński
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
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BADANIA MODELOWE STRUKTUR PRĘTOWYCH
PRZEKSZTAŁCANYCH TOPOLOGICZNIE
Słowa kluczowe: bionika, bio-struktury, efektywność strukturalna, formy strukturalne.

MODEL TESTS FOR TOPOLOGICALLY TRANSFORMED
ROD STRUCTURES

Keywords: bionic, bio-structure, structural efficiency, structural forms.

Wstęp
Architektura i urbanistyka stanowią dyscypliny wiedzy, w których coraz
większego znaczenia nabierają działania interdyscyplinarne. Interesującą problematyką jest pojawienie się aspektów bionicznych, do tej pory mało branych
pod uwagę w projektowaniu architektonicznym. Bionika, jako interdyscyplinarna dziedzina nauki, bada sposób funkcjonowania organizmów żywych oraz
procesy zachodzące w przyrodzie, w celu tworzenia modeli możliwych do zastosowania w technice. [1] W wyniku takiego podejścia architektura bardziej
„adaptuje się” do uwarunkowań środowiskowych i lokalizacyjnych. Korzystną
praktyką jest także m.in. minimalizowanie zużycia materiałów oraz ograniczanie zapotrzebowania na energię, niezbędną do właściwego funkcjonowania
obiektu.
1.

Przedmiot, zakres badań i przyjęte założenia

Dobór modeli odpowiadających formom spotykanym w przyrodzie wynikał z poszukiwania organizmów, których szkielet został ukształtowany w wyniku działających obciążeń grawitacyjnych, czy hydrostatycznych. Wybrane
formy organiczne odwzorowano za pomocą modeli matematycznych. Do badań
i analiz przyjęto:
–
B1 – strukturę sieci pajęczej (krzywa łańcuchowa opisana wzorem
f(x)=2cosh(x/2)),
–
B2 – skorupkę jajko (elipsoida wydłużona),
–
B3 – szkielet gąbki Euplectella Aspergillum (krzywa Spline),
–
B4 – strukturę szkieletu jeżowców regularnych Echinus (elipsoida spłaszczona).
Przyjęto podstawowy ustrój nośny jako przestrzenną strukturę prętową
o promieniu podstawy równym 15 metrów. Badania przeprowadzono na mo209

delach numerycznych dla brył obrotowych. Modele zostały utworzone w oparciu o założenia topologiczne, umożliwiające porównanie poszczególnych form
strukturalnych. Jako stały parametr dla wszystkich badanych struktur założono
stosunek długości krzywej tworzącej bryłę do promienia podstawy równy 2,4.
Dla wybranych form bionicznych dobrano geometryczne bryły obrotowe
o innych proporcjach, które są w pewnym stopniu zbliżone do modeli biologicznych. W efekcie przyjęto:
–
G1 – paraboloidę wydłużoną (opisaną wzorem f(x)=0,5x2,
–
G2 – elipsoidę wydłużoną,
–
G3 – bryłę utworzoną przez obrót krzywej Béziera,
–
G4 – sferę.

Przyjęto następujące porównywalne pary form strukturalnych I (B1, G1),
II (B2, G2), III (B3, G3), IV (B4,G4).
Rysunek 1. Struktury o siatkach promienistych.

Źródło: A. Nowak.

Badania przeprowadzono w analizowanych strukturach, na przykładzie
siatek promienistych o równych długościach prętów ściskanych (pionowych).
Ograniczono maksymalną długość prętów poziomych pomiędzy węzłami
w podstawie brył do 3,14 m oraz maksymalną długość prętów pionowych do
3,00 m. Analiza porównawcza została przeprowadzona na siatkach o 30, 32 i 34
podziałach podstawy oraz odpowiednio 12, 13 i 14 podziałach krzywej tworzącej. Struktury prętowe wsparto na podporach przegubowych. Do analiz wybrano walcowane profile rurowe ze stali S235 – według Katalogu Polskich Profili
2007 (RPLN7). Przyjęto obciążenia masowe (według normy PN-EN 19911:2004) od paneli szklanych równe 0,50 kN/m2 i użytkowe odpowiadające
0,40kN/m2 oraz kombinacje obciążeń według normy PN-EN 1990:2004. Dopuszczalne deformacje globalne ustalono na podstawie normy PN-EN
1990:2004, (L/250 tj. 12 cm). Analizy statyczno-wytrzymałościowe przeprowadzono w oparciu o warunki normy PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014.
Dla poszczególnych form strukturalnych, z uwagi na ich różne powierzchnie,
skorygowano wyniki, w oparciu o kryterium ilościowe oznaczone jako parametr Mp [kg/m2] liczony jako stosunek masy na jednostkę powierzchni.
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2.

Analiza wyników

Wyniki z przeprowadzonych analiz przedstawiono na zestawieniu odpowiadających sobie bionicznych i geometrycznych form strukturalnych.

Rysunek 2. Porównanie pod względem parametru Mp odpowiadających sobie
bionicznych i geometrycznych form strukturalnych dla siatek promienistych o
podziałach 30/12, 32/13, 34/14.
Parametr Mp [kg/m2]

Formy bioniczne siatka promienista 30/12
Formy bioniczne siatka promienista 32/13

Formy geometryczne siatka promienista 30/12
Formy geometryczne siatka promienista 32/13

9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
I

B1

II

G1

B2

III

G2

B3

IV

G3

B4

G4

Porównywalne formy strukturalne

Źródło: A. Nowak

W porównywanych parami formach strukturalnych I, II i III jest widoczna
większa efektywność form bionicznych. W przypadku pary IV jest odwrotnie.
Zmiany kształtu dla analizowanych form geometrycznych w mniejszym stopniu
wpływają na wartość parametru Mp, niż w przypadku form bionicznych. Zagęszczanie siatki promienistej korzystnie wpływa na parametr Mp w przypadku
form bionicznych B1, B2 i B3 i geometrycznych G1 i G2. Odmienne wyniki uzyskano analizując struktury B3, dla których najkorzystniejsze siatki stanowią
podziały 30/12, a dla form B4 i G4 (siatka promienista 32/13). Najmniejszą
wielkość parametru Mp uzyskano dla formy bionicznej B3 o podziałach 34/14,
a największą dla struktury B4 o siatce 30/12. Wśród form geometrycznych
najkorzystniejsza jest forma G2 o siatce strukturalnej 34/14 natomiast najmniej korzystną – struktura G4 o podziałach 30/12.

W przypadku przyjętych siatek promienistych, na efektywność poszczególnych struktur ma wpływ zróżnicowana łączna długość prętów poziomych.
Dlatego też przenalizowano zależność pomiędzy wartością parametru Mp
a stosunkiem długości prętów podziałów pionowych do poziomych, co przedstawiono na poniższym wykresie.

211

Rysunek 3. Zależność pomiędzy parametrem Mp a stosunkiem długości prętów podziałów pionowych do poziomych dla siatek promienistych o podziałach
30/12, 32/13, 34/14.
siatka promienista 30/12
9,00

siatka promienista 34/14

B4

8,50
B4

Parametr Mp [kg/m2]

siatka promienista 32/13

B4

8,00
7,50
7,00
G4

6,50

G4

G1
B1

G4

G2
G3
G3B2
B3
G2
G3
B3 B2

6,00
5,50
B3

5,00
0,90
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1,10

B2
1,20

G1
B1
G1

B1

G2
1,30

1,40

1,50

Stosunek długości prętów podziałów pionowych do poziomych

Źródło: A. Nowak.

Efektywną pod względem parametru Mp strukturę B3 określa stosunek
długości prętów podziałów pionowych do poziomych w zależności od przyjętej
siatki zbliżony do wartości 1.20, tak jak w przypadku form G2 i B2. Najmniej
efektywne są struktury B4 i G4 o podobnej długości prętów poziomych i pionowych, co uzależnione jest od kształtu i zwiększenia szerokości brył powyżej
podstawy. Na zwiększanie się masy tych struktur ma wpływ znacząca zmiana
długości prętów oraz w konsekwencji zwiększanie się oczka siatki promienistej.
Wnioski

Wyniki z przeprowadzonych analiz nie rozstrzygają o efektywności form bionicznych i geometrycznych, lecz zauważono pewne prawidłowości. Wśród
form, których kształt nie ulega znacznemu rozszerzeniu powyżej podstawy jest
widoczna większa efektywność form adaptowanych z natury. Relacja ta jest
zaburzona w przypadku struktur B4 i G4, w których pręty struktury powyżej
podstawy znacząco wydłużają się, co powoduje zwiększenie maksymalnego
pola oczka siatki, nawet o kilkadziesiąt procent. W celu weryfikacji przyjętych
założeń, przy określeniu odpowiednich parametrów geometrycznych należało212

by określić maksymalną powierzchnię oczka siatki strukturalnej oraz maksymalną długość prętów całej struktury lub prowadzić analizy niezależnie dla
struktur strzelistych i sferycznych. Na zmniejszoną efektywność tych struktur
ma wpływ również zbliżona długość prętów pionowych i poziomych. W celu
optymalizacji tych struktur należy poszukiwać siatek, w których możliwe jest
zmniejszenie udziału długości prętów poziomych (rozciąganych) ponieważ
zmiana gęstości siatki wpływa na efektywność konstrukcyjną form strukturalnych. Najkorzystniejszą strukturą pod względem wielkości parametru Mp jest
kształt B3 odwzorowujący szkielet gąbki. Wśród form bionicznych na uwagę
zasługują również forma B1, ukształtowana na bazie krzywej łańcuchowej,
która „wykazała się” większą efektywnością, niż forma G1 (paraboloida obrotowa). Ponadto, bryła B2 odpowiadająca kształtem skorupce jajka (bardziej
efektywna względem swojego odpowiednika formy G2, czyli elipsoidy obrotowej). [3]

Efektywne rozwiązania strukturalne zależą od przyjętych założeń architektonicznych, w zakresie kształtowania formy i podziałów siatki strukturalnej,
co potwierdza konieczność prowadzenia możliwie szerokich analiz, w zintegrowanym procesie projektowym w dążeniu do rozwiązań synergicznych.
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Streszczenie
W architekturze w myśl idei zrównoważonego rozwoju jest widoczne dążenie
do projektowania obiektów, gdzie proces projektowy staje się coraz bardziej
interdyscyplinarny i dynamiczny. Szczególnie interesujący nurt w architekturze
będący wyrazem współczesnych poszukiwań to inspiracje bioniką. Możliwość
modelowania architektury na naturalnych wzorcach form występujących
w przyrodzie stanowi szansę tworzenia nowych i oryginalnych rozwiązań przestrzenno-architektonicznych, również bardziej optymalnych pod względem
techniczno-konstrukcyjnym. Stosowanie modeli matematycznych jako w pewnym uproszczeniu odwzorowywanie struktur spotykanych w przyrodzie staje
się, stanowi istotnym elementem „łączącym” świat nauki i przyrody, która ma
coraz większy wpływ na architekturę, jako dyscyplinę obejmującą technikę
i sztukę, w której piękno upatruje się w przyrodzie. Dlatego też, projektowanie
wykorzystujące modele matematyczne opisujące wzorce z natury stanowią
jeden z ciekawszych trendów nowoczesnej architektury. Inspiracje procesami
biologicznymi oraz systemami funkcjonalnymi wpływają na poszukiwania
w zakresie kształtowania dynamicznych elewacji, ale także efektywnych struktur konstrukcyjnych. Rozwiązania tego typu powinny być analizowane już na
etapie koncepcji, przy badaniu występujących uwarunkowań środowiskowych.
Prowadzone symulacje oraz analizy modelowe to większe możliwości w projektowaniu obiektów, pod wieloma względami bardziej efektywnych i racjonalnych. Przedmiot opracowania to prezentacja wyników z przeprowadzonych
analiz numerycznych dotyczących form przestrzennych, na drodze ich topologicznych przekształceń. W analizach rozpatrywano budowane na układach
siatek promienistych wybrane formy bioniczne oraz dla porównania, klasyczne
obrotowe bryły geometryczne.
Summary

In the architecture is seen striving to design objects, under the idea of sustainable development, where the design process becomes more interdisciplinary
and dynamic. Particularly interesting undercurrent in contemporary architecture, which is an expression of modern design trends is the bionic inspiration.
The possibility of modeling architecture designs of natural forms found in nature, it's a chance to create original solutions of structure as more optimal. The
use of mathematical models as a way of mapping in a simplified way, structures
found in nature, is an important element that connects the world of science and
nature, which has a growing influence on architecture as a discipline combining
technique and art, where the beauty of sees in nature. Therefore, design using
mathematical models that describe the patterns of nature, becoming one of the
most interesting currents of modern architecture. Inspirations biological processes and functional systems affect search in terms of shaping a dynamic facade, but also efficient structures. A solution of this type should be analyzed
already in the concept stage, at the preliminary examination, the present envi214

ronmental. Run simulations and model analysis enable to design objects in
many ways more efficient and rational. The subject of the research paper is to
present the results of the numerical analysis about spatial forms, by their topological transformations. The studies examined the selected forms of bionic and
for comparison, classic rotary solid geometric, built on the optimized layouts of
radial grids.
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CZĘŚĆ II
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EKONOMIA
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POTENCJAŁ I ZASOBY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ I BADAWCZOROZWOJOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Słowa kluczowe: innowacje, B+R, wskaźniki innowacyjności.

THE POTENTIAL AND RESOURCES OF THE INNOVATIVE AND R&D
ACTIVITIES OF THE POMERANIAN VOIVODSHIP

Keywords: innovations, R&D, innovation indicators.

Wstęp
Znaczenie wiedzy i innowacji we współczesnej gospodarce jest dostrzegane, nie
tylko przez środowisko naukowe, ale również przez władze różnych szczebli
i coraz częściej przedsiębiorstwa. Innowacje są głównym czynnikiem wzrostu
gospodarczego, konkurencyjnej przewagi oraz postępu cywilizacyjnego. Gospodarki krajów, w których stworzone zostały warunki do kreowania i rozpowszechniania innowacji, znacznie szybciej rozwijają się niż te, w których brakuje właściwej polityki w tym zakresie. Także Unia Europejska, dostrzegając potrzebę wspólnego działania państw członkowskich na rzecz wychodzenia
z kryzysów oraz wdrażania reform umożliwiających stawianie czoła wyzwaniom związanym z globalizacją, starzeniem się społeczeństw czy rosnącą potrzebą racjonalnego wykorzystywania zasobów, opracowała i przyjęła do realizacji długookresowy program rozwoju społeczno-gospodarczego „Europa
2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Jednym z priorytetów strategii jest rozwój inteligentny (smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach. W tym
celu do 2020 roku wyznaczony został poziom realizacji wydatków na badania
i rozwój w wysokości 3% PKB w UE, a dla Polski 1,7% PKB. Rząd polski przyjął
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w tym zakresie ambitniejszy cel – wzrost udziału nakładów na B+R w 2020
roku do poziomu 2 proc. PKB. Ponadto, w przyjętym do realizacji dokumencie
„Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” 1 wyznaczył kierunki długofalowego
rozwoju i działania zmierzające do wzrostu potencjału gospodarczego Polski
poprzez rozwój firm, ich produktywności i ekspansji zagranicznej oraz równomierny rozwój całego kraju, odczuwalny przez społeczeństwo poprzez zwiększenie inwestycji i nakładów na innowacje oraz lepszą współpracę nauki i biznesu. Aby realizować wyznaczone cele należy permanentnie dokonywać pomiaru i oceny innowacyjności kraju, ale też poszczególnych jego regionów, analizując czy wszystkie rozwijają się równomiernie i we właściwym tempie, także
w odniesieniu do regionów Europy i świata.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie poziomu innowacyjności
województwa pomorskiego w porównaniu do innych województw naszego
kraju. Do analizy tej wykorzystano dane zebrane przez Główny Urząd Statystyczny oraz Tablicę Wyników Innowacyjności Regionów przygotowaną przez
Unię Europejską.
1.

Podstawowe pojęcia związane z działalnością innowacyjną

W celu określenia poziomu innowacyjności regionu lub kraju istotne jest wyjaśnienie pojęć związanych z innowacjami, działalnością innowacyjną i badawczo-rozwojową. Pojęcie innowacji przez ponad wiek, odkąd zostało wprowadzone przez austriackiego ekonomistę J. Schumpetera w 1911 roku do nauk
ekonomicznych, w związku z rozwojem nauki i gospodarki, ewoluowało
i nabierało nowych znaczeń. Pojawiły się nowe pojęcia uwzględniające czynniki
i źródła decydująceo ich powstawaniu. Przesłankami świadczącymi o powstaniu innowacji określonymi przez J. Schumpetera było 2:
–
wprowadzenie nowego produktu lub nadanie istniejącemu produktowi
nowych cech,
–
wprowadzenie w danej dziedzinie przemysłu nowej metody, sposobu produkcji,
–
otwarcie nowego rynku na którym dany rodzaj przemysłu wcześniej nie
działał,
–
zdobycie nowego źródła surowców i dostaw,
–
wprowadzenie nowego sposobu organizacji w jakimś rodzaju przemysłu.
Definicja ta odnosi się do poszczególnych elementów procesu produkcji
i sprzedaży: pozyskania surowców, procesu wytwarzania i sprzedaży wytworzonych produktów. Nie musi mieć wyłącznie technologicznego wymiaru. Może
to być nowe rozwiązanie w obszarze transportu, sprzedaży czy odkrycie nowego rynku. Wg Schumpetera warunkiem koniecznym zaistnienia innowacji było
Uchwała nr 14/2016 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia
„Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.
2 J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWE, Warszawa 1960, s. 104.
1
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zastosowanie nowego rozwiązania w praktyce. W związku z tym rozgraniczał
on pojęcie wynalazku od innowacji, twierdząc, że wynalazki bez zastosowania
w praktyce nie mają ekonomicznego znaczenia 3. Innowację jako pomysł, działanie bądź przedmiot uznany za nowy przez użytkownika definiuje E. Rogers 4.
Według niego innowacją jest wszystko to, co jest nowe dla odbiorcy oraz zostanie zaakceptowane i zastosowane przez tego odbiorcę. Nie zawsze musi się
łączyć z wykorzystaniem nowej wiedzy. Podobnie pisali C. Freeman i L. Soete,
twierdząc, że wykorzystanie nowego procesu lub produktu w praktyce decyduje o tym, że można je uznać za innowacje 5. Innowacja nie jest pojedynczym
zdarzeniem, lecz wywołana jest ciągiem wzajemnie powiązanych procesów 6.
Nowy produkt wymusza zazwyczaj zmiany i udoskonalenia w metodach wytwarzania, organizacji pracy lub sposobach sprzedaży. Podstawowym elementem większości definicji innowacji jest kryterium oryginalności i unikatowości
produktu lub rozwiązania a także zastosowania wiedzy w procesie produkcji.
Innowacja nie musi mieć zasięgu światowego, może być rozpatrywana na poziomie gospodarek narodowych i regionalnych, sieci gospodarczych, na poziomie organizacji i pojedynczego człowieka.
Definicję innowacji, ważną z punktu widzenia badań statystycznych, podaje także „Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji”, będący zbiorem wskazówek OECD dla podmiotów zajmujących
się gromadzeniem i użytkowaniem danych na temat działalności innowacyjnej.
Zgodnie z akapitem nr 146 tego opracowania, jest to „wdrożenie nowego lub
znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej
metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem” 7. Ta definicja
obejmuje szeroki zakres innowacji, a najważniejszym jej elementem jest zastosowanie nowości w praktyce czyli wdrożenie. W węższym znaczeniu innowacja,
według Podręcznika, to wdrożenie jednego lub kilku typów innowacji, na przykład innowacji w obrębie produktu i procesu. Minimalnym wymaganiem powstania innowacji jest, aby produkt, proces, metoda marketingowa lub organizacyjna były nowe (lub znacząco udoskonalone) dla podmiotu. Zalicza się tu
produkty, procesy i metody, które dany podmiot opracował jako pierwszy, oraz
te, które zostały nabyte i przyswojone od innych firm lub podmiotów.

Ibidem, s. 141‒142.
E. Rogers, Diffusion of Innovations, Free Press, New York, London, Toronto, Sydney
2003, s. 12.
5 C. Freeman, L. Soete, The Economics of Industrial Innovation, Continuum, London
1997, s. 1.
6 D. Marquis, S. Myers, Succesful Industrial Innovation: A study of Factors Underlying
Innovation in Selected Firms, National Science Foundation, Washington 1969 za:
M. Weresa, Polityka innowacyjna, PWN, Warszawa 2014, s. 13.
7 Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji,
Wydanie trzecie, OECD 2005, s. 48.
3
4
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W świetle powyższej definicji, OECD wyróżnia cztery główne typy innowacji 8:
− produktowe,
− procesowe,
− marketingowe,
− organizacyjne.

W literaturze, w zależności w jakim obszarze zachodzą, można spotkać inne rodzaje innowacji:
− antropocentryczne,
− społeczne,
− biotyczne,
− techniczne,
− instytucjonalne,
− przełomowe,
− powstające w procesie doskonalenia, modernizacji,
− otwarte,
− zamknięte,
− zapobiegające wykluczeniu społecznemu,
− oszczędne,
− ekologiczne.

Innowacją natomiast nie jest 9:
− zaprzestanie wykorzystywania procesu, metody marketingowej lub organizacyjnej bądź zaprzestanie oferowania produktu, nawet jeżeli prowadzi
do podniesienia efektywności firmy,
− proste zastąpienie lub rozszerzenie, polegające na zakupie identycznych
już zainstalowanych urządzeń albo niewielkie rozszerzenia i aktualizacje
istniejących urządzeń lub oprogramowania w realizowanym procesie,
− zmiana ceny produktu lub wydajności procesu wynikająca wyłącznie ze
zmian cen zasobów wykorzystywanych w produkcji,
− dostosowywanie produktów i usług do indywidualnych potrzeb klientów
(custom production),
− regularne zmiany sezonowe i inne zmiany cykliczne, występujące np.
w przemyśle odzieżowym czy obuwniczym, nawet jeżeli występują zmiany
w wyglądzie produktów,
− obrót nowymi lub znacząco udoskonalonymi produktami.

Terminem stosowanym równie często co innowacja jest innowacyjność.
Mówi się o innowacyjności gospodarek narodowych, regionów ale też o innowacyjności przedsiębiorstw. Innowacyjność oznacza zdolność przedsiębiorstwa lub organizacji do poszukiwania i wprowadzania na rynek nowych roz8
9

Ibidem, s. 49‒55.
Ibidem, s. 59.
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wiązań 10. Zatem innowacyjność regionu to suma zdolności przedsiębiorstw do
wprowadzania na rynek innowacji.

Terminem ważnym w badaniach statystycznych, zdefiniowanym w Podręczniku Oslo, jest działalność innowacyjna (innovation activities). Oznacza:
„całokształt działań naukowych, technicznych, organizacyjnych, finansowych
i komercyjnych, które rzeczywiście prowadzą lub mają w zamierzeniu prowadzić do wdrażania innowacji. Niektóre z tych działań same z siebie mają charakter innowacyjny, natomiast inne nie są nowością, lecz są konieczne do wdrażania innowacji. Działalność innowacyjna obejmuje także działalność badawczorozwojową (B+R), która nie jest bezpośrednio związana z tworzeniem konkretnej innowacji” 11. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności przez
przedsiębiorstwa lub ich specyfikę, działalność innowacyjna może być ukierunkowana na wytworzenie i wprowadzenie na rynek nowego produktu.
Z kolei inne firmy mogą dokonywać przede wszystkim ciągłych udoskonaleń
w swoich produktach, procesach i działaniach. Oba typy podmiotów można
uznać za innowacyjne, ponieważ innowacja może polegać na wdrożeniu jednej,
lecz znaczącej zmiany albo na serii mniejszych, przyrostowych zmian, które
razem stanowią zmianę znaczącą.
Elementem działalności innowacyjnej jest działalność badawczorozwojowa, która została zdefiniowana przez Główny Urząd Statystyczny12
jako systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte w celu zwiększenia
zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, zmierzające również do znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy. Obejmuje ona
trzy rodzaje badań:
− badania podstawowe,
− stosowane (łącznie z przemysłowymi),
− prace rozwojowe.

Działalność B+R, w stosunku do innych rodzajów działalności, cechuje
element nowości i eliminacja niepewności naukowej i/lub technicznej. Jej efektem są rozwiązania, które nie wypływają w sposób oczywisty z dotychczasowego stanu wiedzy. W podobnym ujęciu, działalność badawczo-rozwojowa została
także zdefiniowana w ustawie o zasadach finansowania nauki13, jako działalność twórcza, obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, prowadzona
w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Można zatem powiedzieć, że działalność badawczo-rozwojowa to permanentnie prowadzone działania dążące do zwiększenia zasobów wiedzy lub znalezienia nowych zastosowań dla wiedzy już istniejącej. Działania te prowadzone są jako badania nauM. Weresa, Polityka innowacyjna, PWE, Warszawa 2014, s. 22.
Ibidem, s. 49.
12 Nauka i technika w 2015 r., GUS, Warszawa 2016, s. 14.
13 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2045).
10
11
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kowe, obejmujące badania podstawowe, badania stosowane i badania przemysłowe oraz prace rozwojowe.

Badania podstawowe to oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub
teoretyczne nie nastawione na bezpośrednie zastosowanie komercyjne, podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach
zjawisk i obserwowalnych faktów. Badania stosowane, w przeciwieństwie do
badań podstawowych są to prace badawcze podejmowane w celu zdobycia
nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce.
Badania przemysłowe to badania, których celem jest zdobycie nowej wiedzy
oraz umiejętności służących opracowywaniu nowych produktów, procesów
i usług lub wprowadzaniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów,
procesów i usług. Badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub
w środowisku symulującym istniejące systemy a także budowę niezbędnych
w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku
technologii generycznych.

Prace rozwojowe definiowane są jako nabywanie, łączenie, kształtowanie
i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do
planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub
ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących
rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych,
procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet
jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Obejmują:
− opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje,
testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub
usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne
produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został
określony,
− opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

2.

Pomiar działalności innowacyjnej

Na innowacyjność przedsiębiorstw, regionów czy kraju istotny wpływ mają
takie czynniki jak 14:
14 M. Weresa, Wpływ handlu zagranicznego i inwestycji bezpośrednich na innowacyjność polskiej gospodarki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
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−
−
−
−
−

wiedza ogólna, techniczna, ekonomiczna, organizacyjna oraz nakłady ponoszone na rozwój wiedzy,
kapitał ludzki, obejmujący kadrę naukowo-badawczą i produkcyjną oraz
kreatywność
i podatność na wprowadzanie innowacji, w tym skłonność do ryzyka,
powiązanie nauki z gospodarką, pozwalające na efektywną komercjalizację
prac badawczych w praktyce,
stosowane techniki wytwarzania,
upowszechnianie innowacji wspierane międzynarodową współpracą naukową, i gospodarczą.

Nie mniej ważnymi czynnikami mającymi wpływ na innowacyjność są także:
− dostęp do informacji,
− zmiany demograficzne i społeczne,
− prowadzona polityka gospodarcza,
− system prawny.

Prowadzone badania statystyczne i naukowe pokazują, że jest to proces
złożony a liczba elementów mających wpływ na innowacyjność jest nieograniczona, stąd by ustalić najistotniejsze jej determinanty podejmowane są próby
pomiaru tego zjawiska.

W ciągu 60 lat odkąd rozpoczęto gromadzić dane statystyczne dotyczące
działalności badawczo-rozwojowej, wraz z rozwojem badań statystycznych
i powstawaniem polityk innowacyjnych, wprowadzano różne wskaźniki monitorowania tej działalności. Pierwsze standardy dla badań statystycznych sfery
B+R w państwach członkowskich OECD zostały opracowane i przyjęte przez
ekspertów na konferencji zorganizowanej w miejscowości Frascati we Włoszech w czerwcu 1963 roku 15. Początkowo wskaźnikami monitorującymi liniowy model innowacji 16 były:
− nakłady na działalność B+R,
− nakłady na edukację,
− liczba personelu badawczego.

Podręcznik Frascati, Proponowane procedury standardowe dla badań w zakresie
działalności badawczo-rozwojowej, OECD, Warszawa 2006, s. 173.
16 Liniowy model innowacji to najprostszy model działalności innowacyjnej, występujący w dwóch odmianach, jako model podażowy i model popytowy. Źródłem innowacji
w modelu podażowym są wyniki badań naukowych prowadzonych w jednostkach naukowych nabyte następnie przez firmy, które podejmują się prac rozwojowych, projektowych by rozpocząć produkcję i sprzedaż. Model popytowy jest wersją modelu liniowego, w którym decydujące znaczenie ma popyt, czyli zapotrzebowanie i preferencje
nabywców.
15
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W latach 70. i 80. zostały wprowadzone nowe mierniki działalności innowacyjnej, informujące o jej efektach. Były to:
− liczba nowych produktów i procesów,
− przychody ze sprzedaży produktów wysokiej techniki,
− liczba publikacji naukowych,
− liczba patentów.

Lata 90. zaowocowały wprowadzeniem wskaźników porównujących potencjał innowacyjny regionów i krajów. Zakres monitorowanych obszarów
ciągle się rozwija i obecnie skupia się na badaniu otoczenia, w którym powstają
innowacje. Badania działalności innowacyjnej prowadzone są w oparciu o kilka
istniejących na świecie metodologii i systemów jej monitorowania. Najbardziej
popularną międzynarodową statystyką porównawczą jest metodologia OECD,
publikowana w serii podręczników z „rodziny Frascati”, której pierwszy podręcznik obejmuje definicje i metody pomiaru wskaźników z obszaru działalności badawczo-rozwojowej 17. Podobny do metodologii OECD jest system monitorowania innowacyjności Eurostatu. Zgodnie z wytycznymi Podręcznika
Oslo 18 prowadzone są badania innowacyjności przedsiębiorstw, których
przedmiotem są nakłady przedsiębiorstw na działalność innowacyjną, rezultaty
wprowadzonych innowacji, źródła czerpania wiedzy niezbędnej do wprowadzania innowacji, cele i bariery prowadzonej działalności innowacyjnej.
Monitorowaniem działalności innowacyjnej za pomocą badań ankietowych
oraz działaniami zmierzającymi do zbudowania globalnej bazy danych porównywalnych ponadnarodowo wskaźników dotyczących innowacji obejmujących
kraje na wszystkich poziomach dochodu zajmuje się Instytut Statystyki przy

17 Do rodziny podręczników Frascati należą także:
− Proposed Standard Method of Compiling and Interpreting Technology Balance of
Payments Data – TBP Manual, OECD 1990 – podręcznik dotyczący badań statystycznych
tzw. bilansu płatniczego krajów w dziedzinie techniki obejmującego obroty w zakresie
własności przemysłowej (industrial property) i know-how;
− Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data –
Oslo Manual, third edition, OECD/Eurostat 2005 – podręcznik dotyczący badań statystycznych innowacji i działalności innowacyjnej (pierwsze wydanie ukazało się w roku
1992);
− The Measurement of Scientific and Technological Activities: Using Patent Data as Science and Technology Indicators – Patent Manual, OECD 1994 – podręcznik dotyczący
statystyki patentów; w lutym 2009 r. ukazała się druga, poprawiona i uzupełniona
edycja tego podręcznika OECD Patent Statistics Manual;
− The Measurement of Human Resources Devoted to S&T – Canberra Manual,
OECD/Eurostat 1995 – podręcznik dotyczący statystyki tzw. zasobów ludzkich dla nauki i techniki (ang. HRST).
18 − Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data
– Oslo Manual, third edition, OECD/Eurostat 2005 – podręcznik dotyczący badań statystycznych innowacji i działalności innowacyjnej (pierwsze wydanie ukazało się w roku
1992);
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UNESCO (UIS) 19. Zbieranie danych w tej dziedzinie jest stosunkowo nowe
w wielu krajach. Stąd UIS pomaga im tworzyć własne krajowe badania, oferując
szkolenia i pomoc techniczną w międzynarodowych metodologiach i wytycznych, takich jak podręcznik Oslo, opracowywanych w porozumieniu z Eurostat,
OECD i RICYT (hiszp. Red Iberoamericana de Indicadores de Sciencia
y Technologia).

W Polsce badania w zakresie innowacyjności z pełnym zastosowaniem wytycznych metodologii OECD, prowadzone są przede wszystkim przez Główny
Urząd Statystyczny. Wyniki tych badań prezentowane są w raporcie Nauka
i Technika 20. Badaniami działalności innowacyjnej zajmują się także inne podmioty, takie jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, instytucje administracji publicznej, instytucje naukowe czy fundacje. Pomiaru działalności innowacyjnej dokonuje się za
pomocą wskaźników, które grupowane są według różnych kryteriów.

OECD dla celów statystycznych pomiaru nakładów na B+R dokonuje według dwóch kryteriów (inputs): nakładów finansowych na B+R (R&D expenditures) oraz nakładów osobowych związanych z B+R (R&D personnel) 21. Podstawową miarą nakładów finansowych są „nakłady wewnętrzne” (intramural
expenditures), czyli wszystkie nakłady finansowe na działalność wykonywaną
w ramach określonej jednostki statystycznej lub sektora gospodarki. Z kolei
„nakłady zewnętrzne” (extramural expenditures), obejmują kwoty wydawane
na działalność B+R wykonywaną poza daną jednostką statystyczną lub danym
sektorem gospodarki. W statystyce B+R prowadzonej w oparciu metodologię
OECD uwzględnia się zarówno koszty bieżące, jak i nakłady inwestycyjne.

Główny Urząd Statystyczny działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną opisuje wskaźnikami pogrupowanymi następująco 22:
− nakłady na działalność badawczą i rozwojową,
− personel w działalności badawczej i rozwojowej,
− zasoby ludzkie dla nauki i techniki,
− bibliometria,
− stopień zaawansowania techniki w przetwórstwie przemysłowym oraz
zaangażowania wiedzy w usługach,
− działalność innowacyjna,
− ochrona własności przemysłowej,
− biotechnologia,
http://uis.unesco.org/en/topic/innovation-data [dostęp: 30.06.2017]
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwoinformacyjne/nauka-i-technika/nauka-i-technika-w-2015-r-,1,12.html [dostęp:
30.06.2017]
21 Podręcznik Frascati, op.cit., s. 21‒23.
22 Nauka i technika w 2015 r. – tablice - http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-itechnika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/nauka-i-technika-w-2015-r,1,12.html [dostęp: 30.06.2017]
19
20
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−

nanotechnologia.

Komisja Europejska dla porównania poziomów innowacyjności krajów
członkowskich i innych wybranych krajów, operuje wskaźnikami tworzącymi
European Innovation Scoreboard (Europejska Tablica Wyników Innowacji lub
EIS) 23. W celu dostosowania wymiarów Europejskiej Tablicy Wyników Innowacji do zmieniających się priorytetów, lepszego odzwierciedlenia pojawiających
się nowych zjawisk oraz zapewnienia takich narzędzi i danych porównawczych,
które mogą być wykorzystane do analizy różnic strukturalnych pomiędzy państwami, w 2017 roku dokonano przebudowy ram pomiarowych EIS. Wyniki
systemów innowacji poszczególnych krajów są ustalane jako średnie z pomiaru
wartości 27 wskaźników, pogrupowanych na 4 główne typy i 10 wymiarów
innowacji. Podział wskaźników EIS zawiera Tabela 1.
Tabela 1. Rodzaje wskaźników i wymiary innowacji.
Rodzaj wskaźnika

Wymiar innowacji

Zasoby ludzkie
Warunki ramowe

Atrakcyjność systemów badawczych
Środowisko sprzyjające innowacjom

Inwestycje

Finansowanie i wsparcie
Inwestycje przedsiębiorstw
Innowatorzy

Działania innowacyjne

Powiązania
Aktywa intelektualne

Wpływ

Wpływ na poziom zatrudnienia
Wpływ na wielkość sprzedaży

Źródło: Opracowanie własne na podstawie European Innovation Scoreboard
2017, Methodology Report, s. 8.

European Innovation Scoreboard jest wskaźnikiem kompozytowym, wyznaczanym z roczną częstotliwością, jako miara powstała w wyniku agregacji
27 wskaźników cząstkowych. Powstaje on w wyniku przekształcenia cząstkowych indykatorów, które nie mogą być wyrażone w tych samych jednostkach
miary 24, na przeskalowane wartości w przedziale <0,1>, gdzie 0 oznacza najniższą wartość a 1 jest wartością najwyższą. Celem EIS jest ustalenie rankingu

European Innovation Scoreboard 2017, Methodology Report http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/23990 [dostęp: 30.06.2017]
24 W. Florczak, Pomiar gospodarki opartej na wiedzy w badaniach międzynarodowych,
Wiadomości Statystyczne 2/2010, s. 83‒93.
23
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poszczególnych krajów w obszarze innowacyjności, a także przeprowadzenie
analizy zmian wskaźnika w czasie.

Rozwinięciem Europejskiej Tablicy Wyników Innowacji jest Regionalna
Tablica Wyników Innowacji (RIS), oceniająca innowacyjność europejskich regionów. Badania prowadzone są w 220 regionach w 22 krajach UE, Norwegii,
Serbii i Szwajcarii. Na poziomie krajowym obejmują Cypr, Estonię, Łotwę, Litwę, Luksemburg i Maltę 25. RIS wyznaczany jest na podstawie 18 wskaźników
pogrupowanych w ten sam sposób co EIS. Wskaźniki te posłużyły do ustalenia
potencjału i zasobów działalności badawczo-rozwojowej województwa pomorskiego na tle pozostałych województw naszego kraju w 2016 roku.
3.

Wskaźniki innowacyjności województwa pomorskiego

Najnowsze, dostępne podstawowe dane społeczno-gospodarcze dla województwa pomorskiego dotyczące 2015 roku przedstawia tabela 2 26.

Tabela 2. Podstawowe dane społeczno-gospodarcze województwa pomorskiego w 2015 r.
Lp.

Wyszczególnienie

Polska

Województwo
pomorskie

Udział
procentowy
(Polska = 100)

312 679,00

18 310,00

5,9

1

Powierzchnia w km2

2

Powiaty

314

16

5,1

3

Miasta na prawach powiatu

66

4

6,1

4

Gminy

2478

123

5,0

5

Miasta
Ludność
(stan w dniu 31 XII 2015 r.) w tys.

915

42

4,6

38 437,2

2 307,7

6,0

w tym: miasta

23 166,4

1 486,7

6,4

w tym: wieś
Ludność w wieku produkcyjnym
na 100 osób
(stan w dniu 31 XII 2015 r.)
Przyrost naturalny
na 1000 ludności

15 270,8

821,0

5,4

60,1

60,7

x

-0,7

1,5

x

6

7
8

25 Regional Innovation Scoreboard 2017, Metodology Report,
http://ec.europa.eu/docsroom/documents/23986 [dostęp: 30.06.2017]
26 http://gdansk.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/wojewodztwo-1057/informacje-owojewodztwie-1213/ oraz https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat [dostęp:
30.06.2017]
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Lp.

9
10
11
12
13

14

15

16

Polska

Województwo
pomorskie

Udział
procentowy
(Polska = 100)

-0,4

1,0

x

14 504,3

798,2

5,5

3 907,9

3 851,7

98,6

1 563,3

77,7

5,0

9,7

8,9

x

w milionach złotych

1 255 515,6

82 287,9

6,6

na 1 mieszkańca w zł

32 649

35 704

109,4

171 302,5

12 038,8

7,0

4 455

5 224

117,3

271 839,3

16 772,3

6,2

7 069

7 277

102,9

3 471 800,9

196 479,8

5,7

90 324

85 141

94,3

4 184 409

281 861

6,7

sektor publiczny

121 768

7 813

6,4

sektor prywatny

4 028 506

272 446

6,8

Wyszczególnienie
Saldo migracji wewnętrznych
i zagranicznych na pobyt stały
na 1000 ludności
Pracujący
(stan w dniu 31 XII 2015 r.) w tys.
Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w zł
Bezrobotni zarejestrowani
(stan w dniu 31 XII 2015 r.) w tys.
Stopa bezrobocia rejestrowanego
(stan w dniu 31 XII 2015 r.) w %
Produkcja sprzedana przemysłu
(ceny bieżące):

Sprzedaż produkcji budowlanomontażowej (ceny bieżące):
w milionach złotych
na 1 mieszkańca w zł
Nakłady inwestycyjne
(ceny bieżące):
w milionach złotych
na 1 mieszkańca w zł
Wartość brutto środków trwałych
(stan w dniu 31 XII 2015 r.);

17

bieżące ceny ewidencyjne:
w milionach złotych
na 1 mieszkańca w zł
Podmioty gospodarki narodowej
w rejestrze REGON

18

(stan w dniu 31 XII 2015 r.)
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Polska

Województwo
pomorskie

Udział
procentowy
(Polska = 100)

nowo zarejestrowane

359 973

26 314

7,3

wyrejestrowane
Produkt krajowy brutto
(ceny bieżące):

292 358

20 516

7,0

w milionach złotych

1 719 704

97 833

5,7

na 1 mieszkańca w zł

44 686

42 558

95,2

21

Studenci szkół wyższych
(stan w dniu 30 XI 2015 r.) w tys.

1 403,8

95,5

6,8

22

Absolwenci szkół wyższych w tys.

395,0

24,4

6,2

Lp.

Wyszczególnienie

19

Podmioty gospodarki narodowej
w rejestrze REGON
(stan w dniu 31 XII 2015 r.)

20

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Województwa Pomorskiego 2016 i Banku Danych Lokalnych.

Powyższe dane wskazują, że województwo pomorskie na tle kraju prezentuje się przeciętnie, uzyskując wskaźniki niewiele powyżej lub poniżej średniej
krajowej. Jednakże na uwagę zasługuje wskaźnik przyrostu naturalnego wynoszący 1,5 (dla Polski wynosi -0,7), co plasuje województwo pomorskie na
pierwszym miejscu w kraju, przed województwem wielkopolskim (+1,03), małopolskim (+0,99), mazowieckim (+0,45) i podkarpackim (+0,07). Pozostałe
województwa zanotowały ujemny przyrost naturalny. Także saldo migracji
wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały w województwie pomorskim jest
dodatnie (1,0). Wynik ten pozycjonuje Pomorze na drugim miejscu, po województwie mazowieckim (+2,31), a przed małopolskim (+0,93) i dolnośląskim
(+0,27). Taki trend może mieć w przyszłości pozytywny wpływ na zasoby kadrowe w działalności innowacyjnej. Na poziom innowacyjności regionu ma
również wpływ ilość podmiotów działających w poszczególnych sektorach
gospodarki. W województwie pomorskim najwięcej podmiotów prowadzi działalność w handlu i naprawie pojazdów samochodowych (21,09%), w budownictwie (12,44%), w przemyśle (11,43%) dopiero na czwartym miejscu jest
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,38%). Taka struktura nie
wydaje się sprzyjać rozwojowi innowacyjności w województwie.
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Rysunek 1. Podmioty gospodarcze w województwie pomorskim według rodzaju prowadzonej działalności.
Opieka zdrowotna i pomoc
społeczna
5,26%

Edukacja
3,33%

Pozostała działalność usługowa
6,00%

,Działalność związana z kulturą
rozrywką i rekreacją
1,67%

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i
rybactwo
1,59%

Przemysł
11,43%

Administracja publiczna i obrona
narodowa obowiązkowe
zabezpieczenie społeczne
0,44%

Budownictwo
12,44%

Administrowanie i działalność
wspierająca
2,73%
Handel; naprawa pojazdów
samochodowych
21,09%

,Działalność profesjonalna
naukowa i techniczna
9,38%

Obsługa rynku nieruchomości
7,26%

Transport i gospodarka
magazynowa
6,32%

Działalność finansowa i
ubezpieczeniowa
3,10%

Zakwaterowanie i gastronomia
5,12%
Informacja i komunikacja
2,82%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Województwa Pomorskiego 2016.

Do ustalenia potencjału i zasobów działalności innowacyjnej, w tym badawczo-rozwojowej województwa pomorskiego na tle innych województw
Polski, wykorzystano dane Regional Innovation Scoreboard 2017 27. Pierwszą
grupą wskaźników wyznaczających innowacyjność są wskaźniki określające
warunki ramowe. Zaliczono do nich:
− ludność z wyższym wykształceniem – oznaczający wielkość procentową
populacji w wieku między 30 a 34 rokiem życia posiadającą wyższe wykształcenie w ogólnej liczbie ludności w tym wieku; jest to ogólny wskaźnik dostarczania zaawansowanych umiejętności,
− kształcenie ustawiczne – będące udziałem liczby osób w wieku 25–64 lata,
uczestniczących w jakimkolwiek kształceniu (szkoleniu) w ostatnich 4 tygodniach poprzedzających badanie,
− wspólne publikacje naukowe z zagranicznym podmiotem – jest wyznaczany jako liczba publikacji naukowych z co najmniej jednym współautorem
z zagranicy na milion mieszkańców,
27

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/23881 [dostęp: 22.07.2017]

230

−

najczęściej cytowane publikacje – to wskaźnik prezentujący liczbę publikacji naukowych zamieszczonych w 10% najbardziej uznanych czasopism
w całkowitej liczbie publikacji naukowych.

Poziomy tych wskaźników dla województwa pomorskiego i pozostałych
województw a także Polski i Unii Europejskiej prezentuje rysunek 2.
Rysunek 2. Wskaźniki określające warunki ramowe działalności innowacyjnej
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Regional Innovation Scoreboard
2017.

Województwo pomorskie zajmuje 5. pozycję w kraju pod względem udziału ludności z wyższym wykształceniem w wieku 30-34 lata w liczbie ludności
w tym wieku ogółem, odstając zdecydowanie od województwa mazowieckiego,
plasując się też i za województwem łódzkim, małopolskim, lubelskim i podlaskim. Przekracza jednakże wskaźnik dla całej UE.
Kształcenie ustawiczne Polaków (0,200) w porównaniu z UE (0,476) jest
na bardzo niskim poziomie. Najlepszy wskaźnik w tym obszarze uzyskało województwo mazowieckie (0,312) a pomorskie, osiągając wartość wskaźnika
0,271 zajęło 2. pozycję w kraju.

Pozostałe dwa wskaźniki ramowych warunków też pozostawiają wiele do
życzenia, ponieważ województwo pomorskie zajmuje 4. miejsce w kraju we
wspólnym publikowaniu z partnerami zagranicznymi oraz 7. pozycję w ocenie
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jakości tych publikacji, mierzoną wskaźnikiem najczęściej cytowanych publikacji.

Druga grupa wskaźników opisujących innowacyjność regionów to wskaźniki inwestycji, mierzone wydatkami. W grupie tej znalazły się wskaźniki:
− wydatków sektora publicznego na B+R – mierzone stosunkiem wszystkich
wydatków na badania i rozwój w sektorze rządowym i sektorze szkolnictwa wyższego do Regionalnego Produktu Krajowego Brutto,
− wydatków na B+R w sektorze przedsiębiorstw – ustalane jako stosunek
wydatków przedsiębiorstw na B+R do Regionalnego Produktu Krajowego
Brutto,
− wydatków na innowacje poza B+R – liczone jako udział sumy wydatków na
innowacje MŚP, z wyłączeniem wydatków na B+R, w całkowitych obrotach
MŚP.

Poziom wskaźników inwestycji w poszczególnych województwach prezentuje rysunek 3.
Rysunek 3. Wskaźniki z grupy inwestycji dla poszczególnych województw.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Regional Innovation Scoreboard
2017.

Porównując poziom wydatków województwa pomorskiego na tle pozostałych, należy zauważyć, że Pomorze wypada średnio, zajmując 7. (wydatki sektora publicznego), 3. (wydatki sektora przedsiębiorstw) i dopiero 9. pozycję
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w kraju w wydatkach na innowacje poza b+r. Wydaje się, że na obszarze, na
którym dominuje działalność handlowa i budowlana, wydatki na innowacje
poza b+r powinny osiągać znacznie wyższe wskaźniki.

Następne wskaźniki dotyczą działań innowacyjnych. Ich miarami są wskaźniki:
− innowatorzy produktów lub procesów – ustalane jako procent MŚP, które
wprowadziły nowy produkt lub nowy proces na jeden z rynków w ogólnej
liczbie MŚP,
− innowatorzy w marketingu i organizacji – ustalane jako procent MŚP, które
wprowadziły na rynek nowe innowacje marketingowe lub organizacyjne
w ogólnej liczbie MŚP,
− innowacje własne MŚP – oznaczające stosunek liczby MŚP, które prowadząc samodzielnie lub we współpracy z innymi firmami wewnętrzne działania innowacyjne wprowadziły nowy produkt lub nowy proces do ogólnej
liczby MŚP; wskaźnik nie obejmuje nowych produktów lub procesów
opracowanych przez inne firmy.

Rysunek 4 prezentuje wskaźniki działań innowacyjnych uzyskane przez
poszczególne województwa. Pod względem ilości wprowadzania przez MŚP
nowych produktów lub nowych procesów województwo pomorskie wyprzedza
tylko województwa świętokrzyskie, wielkopolskie i lubuskie, zajmując 13. lokatę. Jeszcze gorzej jest we wprowadzaniu innowacji własnych MŚP w województwie pomorskim. Województwo zajmuje pod tym względem przedostatnie 15.
miejsce. Nieco lepiej jest we wprowadzaniu przez MŚP innowacji w marketingu
i organizacji – województwo pomorskie zajmuje 7 pozycję w kraju. Przyczyną
takiego stanu rzeczy może być niski udział podmiotów prowadzących działalność przemysłową na obszarze województwa pomorskiego.
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Rysunek 4. Działania innowacyjne MŚP według województw.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Regional Innovation Scoreboard
2017.

Ważnym elementem podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw jest
współpraca w celu rozwoju innowacji pomiędzy firmami oraz współpraca badaczy sektora przedsiębiorstw z badaczami sektora publicznego prowadząca
do publikacji naukowych. Ten obszar został zmierzony wskaźnikami „Innowacyjne MŚP współpracujące z innymi” oraz „Publikacje publiczno-prywatne”.
Wskaźnik „Innowacyjne MŚP współpracujące z innymi” oznacza udział innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, które zawarły umowy o współpracy
dotyczące działalności innowacyjnej z innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami w ogólnej liczbie MŚP. „Publikacje publiczno-prywatne” to stosunek liczby współautorów publiczno-prywatnych publikacji naukowych na milion
mieszkańców. Województwo pomorskie zajmuje 13. miejsce w kraju, jeśli chodzi o współpracę MŚP oraz 6. w publikacjach publiczno-prywatnych na milion
mieszkańców. Rysunek 5 prezentuje wskaźniki uzyskane przez poszczególne
województwa.
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Rysunek 5. Wskaźniki współpracy MŚP.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Regional Innovation Scoreboard
2017.

Kolejną grupą wskaźników innowacyjności są wskaźniki dotyczące aktywów intelektualnych, czyli patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Ustalane są jako liczba patentów zgłoszonych w Europejskim Urzędzie
Patentowym, jako liczba wniosków o rejestrację znaków towarowych lub liczba
wzorów przemysłowych zgłoszonych w Urzędzie Własności Intelektualnej Unii
Europejskiej w porównaniu do Produktu Krajowego Brutto. Poziomy tych
wskaźników w poszczególnych województwach prezentuje rysunek 6. Województwo pomorskie zajmuje odpowiednio 5., 4. i 11. miejsce.
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Rysunek 6. Wskaźniki aktywów intelektualnych według województw.
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Innowacyjność regionu jest ściśle związana z zatrudnieniem w sektorach
średniej i wysokiej technologii. RIS za pomocą wskaźnika zdefiniowanego jako
stosunek liczby zatrudnionych w sektorach średniej i wysokiej technologii,
obejmujących chemikalia, maszyny, urządzenia biurowe, urządzenia elektryczne, telekomunikację, instrumenty precyzyjne, samochody i lotnictwo kosmiczne
oraz usługi oparte na wiedzy do całkowitej liczby pracowników dokonał uszeregowania 220 badanych regionów, w tym 16 województw Polski. Województwo pomorskie wśród wszystkich polskich regionów uplasowało się na 5. pozycji, co zostało zaprezentowane na rysunku 7.

Ostatnią grupą wskaźników świadczących o poziomie innowacyjności regionu sklasyfikowaną w RIS jest eksport produkcji o średniej i wysokiej technologii oraz obrót nowymi i znacząco ulepszonymi produktami. Pierwszy oznacza
udział wartości eksportu produktów o średnim i wysokim poziomie technologii
(chemikaliów i produktów chemicznych, maszyn i urządzeń, maszyn biurowych
i komputerów, maszyn i aparatury elektrycznej, urządzeń radiowych, telewizyjnych i komunikacyjnych, urządzeń medycznych, precyzyjnych i optycznych,
pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep oraz innych urządzeń transportowych) w całkowitej wartości eksportu regionu. Wskaźnik obrotu nowymi i znacząco ulepszonymi produktami to stosunek wartości obrotu tymi produktami
przez MŚP do całkowitych obrotów MŚP. W tych dwóch kategoriach województwo pomorskie zajmuje odpowiednio miejsce trzecie i ósme. Rysunek 8 przed236

stawia wartości wskaźników eksportu i obrotu produktów o średniej i wysokiej
technologii.
Rysunek 7. Wskaźniki zatrudnienia w sektorach średniej i wysokiej technologii
według województw.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Regional Innovation Scoreboard
2017.
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Rysunek 8. Wskaźniki sprzedaży produkcji o średnim i wysokim poziomie
technologii.
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Powyższe wskaźniki posłużyły Unii Europejskiej do wyznaczenia sumarycznych wskaźników innowacji dla poszczególnych regionów. Sumaryczny
wskaźnik innowacyjności dla województwa pomorskiego wyniósł 0,55 28, co
w Unii Europejskiej na 220 regionów daje pozycję 181, a biorąc pod uwagę
tylko polskie regiony (województwa) Pomorze plasuje się na 4. pozycji za województwem mazowieckim (pozycja 159 w UE), małopolskim (pozycja 178
w UE) i dolnośląskim (pozycja 179 w UE). Województwo pomorskie zaliczone
zostało do grupy umiarkowanych innowatorów29. Wskaźniki RIS dla województwa pomorskiego pokazują, że pozytywnym elementem wpływającym na
innowacyjność regionu są wydatki na innowacje nie związane z B+R oraz eksport produkcji średniej i wysokiej technologii. Zdecydowanie słabymi stronami
województwa są niski poziom innowacji marketingowych i organizacyjnych,
słaba współpraca MŚP w zakresie innowacji oraz skłonność MŚP do innowacji
własnych.
28
29

Wskaźnik dla Unii Europejskiej = 1,0.
Regional Innovation Scoreboard 2017, op. cit. s. 28.
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Wnioski
Poziom innowacyjności wpływa na konkurencyjność gospodarki regionu, możliwości rozwoju społeczno-ekonomicznego a co za tym idzie jakość życia społeczeństwa. Prowadzona przez władze województwa polityka powinna stwarzać
warunki do podnoszenia wskaźników wyznaczających innowacyjność, stosować różnego rodzaju zachęty dla przedsiębiorstw, motywować do prowadzenia
działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej przez te przedsiębiorstwa
oraz likwidować bariery rozwoju innowacyjności w regionie. W celu podniesienia poziomu innowacyjności województwo pomorskie powinno zadbać
o zwiększenie wydatków sektora publicznego na B+R, wydatków na innowacje
poza B+R, zachęcać MŚP do wprowadzania nowych produktów i procesów,
innowacji marketingowych i organizacyjnych na rynek a także stymulować
organizowanie się przedsiębiorstw w klastry i konsorcja, by wspólnie przezwyciężając trudności organizacyjne, finansowe i techniczne wprowadzały innowacje. Wydaje się, że władze regionu to dostrzegają, ponieważ działania takie zostały zaplanowane do realizacji w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 30. Jeden z trzech strategicznych celów to „nowoczesna gospodarka”,
który ma być zrealizowany między innymi poprzez: wzrost aktywności eksportowej i poziomu inwestycji w przedsiębiorstwach, wzrost aktywności inwestorów zewnętrznych, wzrost zatrudnienia w branżach o dużej wartości dodanej
i największym potencjale rozwoju, wzrost aktywności instytucji naukowobadawczych i przedsiębiorstw w programach badawczych, doskonalenie
współpracy uczelni, przedsiębiorstw i administracji dla lepszej oferty kształcenia. Podjęte działania mają pozwolić na osiągnięcie w 2020 roku średniego
poziomu krajowego w udziale nakładów na B+R w PKB i odsetku przedsiębiorstw przemysłowych współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej.
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Streszczenie
Wzrost gospodarczy regionu, konkurencyjna przewaga oraz uzależniony od
nich poziom życia ludności w dużej mierze wynika z poziomu innowacyjności
danego regionu. Im wyższa jest zdolność do wprowadzania innowacji, tym
wyższy poziom życia ludności. Zależność tę dostrzeżono w latach 60. XX wieku
i rozpoczęto prowadzenie badań w tym obszarze. Obecnie prowadzi je wiele
podmiotów o zasięgu globalnym, ponadnarodowym jak i lokalnym, dostarczając danych w różnych przekrojach tematycznych i o różnym zasięgu obszarowym. Unia Europejska za pomocą 18 wskaźników ocenia innowacyjność 220
regionów w Europie, w tym województwa pomorskiego. Dostarczają one informacji o poziomie czynników mających wpływ na innowacyjność danego
regionu.

Wraz z rozwojem gospodarczym zmieniała się też definicja innowacji. Początkowo innowacje i innowacyjność były rozumiane bardzo wąsko, wyłącznie
w odniesieniu do produkcji. Obecnie innowacje mają zastosowanie także do
procesów, nowych metod marketingowych, metod organizacyjnych w praktyce
gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunków z otoczeniem.
Summary

The economic growth of the region, its competitive advantage and the standard
of living of the population result from the innovation level of the region. The
higher the ability to innovate, the higher the standard of living of the population. This dependency was recognised and research in this area started in the
1960s. Nowadays, many global, transnational and local entities are involved in
such studies providing data on a variety of subjects.
The European Union rates the innovativeness of 220 regions in Europe, including Pomerania Province, using 18 indicators. They provide information on
the level of factors affecting the innovation in the region.
The definition of innovation has evolved with the economic development.
Initially, innovation and innovativeness were understood very narrowly, only
in relation to production. Today innovation also applies to processes, new marketing methods, organisational methods, workplace organisation or relationships with the environment.
Informacja o autorce

mgr Danuta Kowalska
Uniwersytet Gdański
danuta.kowalska@post.pl
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ROLA WYBRANYCH PODATKÓW LOKALNYCH W FINANSOWANIU
PODSTAWOWEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Słowa kluczowe: podatek, dochody gminy.

THE ROLE OF SELECTED LOCAL TAXES IN FINANCING THE BASIC
LOCAL GOVERNMENT UNIT

Keywords: tax, revenue of gmina.

Wstęp
Rolę podatków w systemie finansowym państwa, w tym samorządu gminnego,
w znacznym stopniu określa udział dochodów podatkowych w dochodach budżetowych. Wielkość tego udziału zależy przede wszystkim od wielkości budżetu wynikającego z zadań państwa, czy gminy, za realizację których bierze ono,
czy też ona, odpowiedzialność. Ponadto wielkość ta wynika z możliwości pozyskiwania przez budżet innych dochodów niż podatki. Z kolei rozmiar tych dochodów w dużej mierze ma swoje źródło w polityce ekonomicznej państwa
oraz poziomie jego rozwoju gospodarczego 1.

Należy jednak pamiętać, że władze publiczne powinny posługiwać się podatkami w sposób racjonalny. Muszą one umiejętnie łączyć zarówno interesy
fiskalne państwa z interesami ekonomicznymi podatników, jak i osiąganie celów społecznych z ochroną gospodarki przed negatywnymi skutkami podatków 2.

Celem artykułu jest omówienie najważniejszych zagadnień z zakresu teorii
podatku, przedstawienie zarysu konstrukcji prawnej wybranych podatków
lokalnych oraz analiza dochodów z tytułu tych podatków w gminie Karsin 3
w latach 2011–2015. Realizując powyższy cel, zastosowano jako metodę badawczą studium literatury dotyczącej finansów publicznych i prawa podatkowego oraz analizę danych zawartych w uchwałach rady gminy Karsin. Artykuł
przygotowano zgodnie ze stanem prawnym na 31 grudnia 2017 r.
Por. S. Dolata, Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Lex, Warszawa 2013,
s. 30.
2 S. Owsiak, Finanse, PWE, Warszawa 2015, s. 77.
3 Powodem wyboru tej gminy jest szersze zainteresowanie badawcze jej finansami jednego z współautorów artykułu.
1
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1.

Podstawowe zagadnienia dotyczące podatku

Podatek jest klasyczną daniną publiczną i należy do najstarszych kategorii
ekonomicznych. Formą wcześniejszą od podatku była tzw. kontrybucja. W czasach starożytności i średniowiecza terminem tym określano daniny pieniężne
(podatki) na rzecz panującego, tj. państwa. W późniejszym okresie kontrybucja
przyjmowała postać narzędzia represji ekonomicznej (pieniężnej), które stosowały władze okupacyjne wobec ludności danego kraju. Wykorzystywali ją
także rządzący jednego państwa wobec drugiego 4.

Według najczęściej stosowanej definicji podatek uznawany jest za: powszechne, przymusowe, jednostronne, pieniężne, nieodpłatne i bezzwrotne
świadczenie na rzecz państwa. Dochody z podatku mogą zostać przekazane
również na rzecz innych związków publicznoprawnych, takich jak: gminy, powiaty czy województwa 5.

Wszystkie cechy podatku, zawarte w jego definicji, pomagają w określeniu
i odróżnieniu tego świadczenia od innych publicznych danin. Zmiana cechy lub
jej nieobecność może spowodować, iż dane świadczenie nie będzie uznawane
za podatek, a jedynie za składkę ubezpieczeniową, opłatę itp. 6 Charakterystykę
cech podatku zaprezentowano w tabeli 1.
Tabela 1. Cechy podatku i ich charakterystyka
Nazwa cechy

Charakterystyka

Powszechność

Każdy z podmiotów podatku zobowiązany jest do jego
zapłaty w ustalonym terminie i wysokości.

Przymusowość

Obowiązek zapłaty podatku zabezpieczony jest
możliwością użycia środków egzekucyjnych.

Jednostronność

Podatek ustalany jest na mocy jednostronnej
i władczej decyzji.

Pieniężny charakter

Uiszczenie podatku powinno nastąpić w postaci prawnego
środka płatniczego danego kraju.

Nieodpłatność

Zapłata podatku nie uprawnia do otrzymania żadnego
wzajemnego świadczenia.

Bezzwrotność

Prawidłowo uiszczony podatek nie może zostać zwrócony
podatnikowi.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Podstawka, op. cit., s. 221.

S. Owsiak, Finanse, op. cit., s. 77.
S. Owsiak, Finanse publiczne, PWN, Warszawa 2008, s. 173. Zob. także: Ustawa z dnia
29 stycznia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926 z późn. zm.,
art. 6.
6 M. Podstawka, Finanse, PWN, Warszawa 2010, s. 221.
4
5
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Każdy z podatków posiada swoje indywidualne cechy, które pozwalają na
rozróżnienie danych świadczeń między sobą. Jednakże każdy podatek musi
zostać zdefiniowany przez pewne zasadnicze elementy, nazywane techniką
podatkową 7. Świadczenia, mimo iż różnią się od siebie, zawierają wyraźnie
określone cząstki podstawowe, tj. elementy konstrukcji podatku. Podzielić je
można na obligatoryjne oraz fakultatywne.
Obligatoryjne elementy konstrukcji podatku są jego nieodzowną częścią.
Ich obecność decyduje, czy mamy do czynienia z tą daniną. Zalicza się do nich:
–
podmiot podatku;
–
przedmiot podatku;
–
podstawę opodatkowania;
–
stawkę podatkową;
–
skalę podatku.

Podmiotem podatku jest każda z osób, na której ciąży obowiązek podatkowy. Rozróżnia się dwa rodzaje podmiotów: czynne oraz bierne. Podmioty
czynne to publicznoprawne związki posiadające prawo do nakładania podatków. Należą do nich władze państwowe i lokalne. Z kolei bierne podmioty stosunku podatkowego to zobowiązane do zapłaty daniny osoby fizyczne i prawne. Płatnik podatku ma obowiązek naliczenia i uiszczenia podatku. Istnieją sytuacje, w których podatnik i płatnik to dwie inne osoby. Przykładem jest odprowadzanie zaliczek z tytułu podatku dochodowego przez pracodawcę. W tym
przypadku powstaje kolejna czynność, której wykonanie ciąży na płatniku,
a mianowicie pobranie należnej kwoty od podatnika na poczet podatku. Do
biernych podmiotów należą również inkasenci. Ich zadaniem jest wyegzekwowanie należnego podatku, a następnie przekazanie go na konto odpowiedniego
urzędu.

Przedmiot podatku to stan, który powoduje powstanie obowiązku podatkowego 8. Ma on najważniejsze znaczenie w ekonomicznej idei podatku. Może
być to losowe lub prawne zdarzenie. O tym, co jest przedmiotem podatku najczęściej informuje jego nazwa, np. podatek od spadków i darowizn.

Podstawą opodatkowania jest przedmiot podatku w ujęciu wartościowym
lub ilościowym 9. W nielicznych przypadkach podstawę opodatkowania wyrażać może jednostka fizyczna, np. w podatku od psów 10. Gdy przedmiot dotyczy
takich kategorii jak: przychód, dochód czy obrót, naliczenie podstawy podatku
nie powinno przysporzyć żadnych trudności. Inaczej będzie w przypadku, kiedy
należy obliczyć podstawę podatku majątkowego. Wówczas pod uwagę mogą
zostać wzięte różne warianty przedmiotu. Przykładowo, jeżeli mamy do czyJ. Osiatyński, Finanse publiczne, PWN, Warszawa 2006, s. 98.
M. Podstawka, op. cit., s. 227–228; S. Owsiak, Finanse publiczne, op. cit., s. 178.
9 G. Szczodrowski, Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 2007, s. 17.
10 W Polsce podatek ten zastąpiono opłatą lokalną z dniem 1 stycznia 2008 r.
7
8
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nienia z nabyciem lub posiadaniem budynku, za podstawę opodatkowania może służyć jego rynkowa wartość.

Stawką podatkową określa się współczynnik wyznaczający relację wysokości podatku do podstawy opodatkowania. Stawka posiada charakter kwotowy lub procentowy. Stawka kwotowa określa bezpośrednio wielkość podatku
należnego, z kolei stawka procentowa wskazuje, jaką część podstawy opodatkowania stanowi zobowiązanie podatkowe. Stawki procentowe można z kolei
podzielić na stałe i zmienne. W przypadku stawek stałych wysokość podatku
rośnie w takim samym tempie, jak podstawa opodatkowania. Dlatego stawki te
określa się również proporcjonalnymi. Szczególnym przypadkiem podatku
o takiej stawce jest podatek liniowy. Z kolei stawki zmienne charakteryzują się
tym, że wysokość podatku zmienia się wraz ze zmianą podstawy opodatkowania 11.

Skale podatkowe powstają w wyniku zestawienia stawek podatkowych do
zmieniającej się podstawy opodatkowania. Zostają one ustalone zazwyczaj dla
podatków o stawkach zmiennych. Rozróżnia się skale o charakterze stałym,
liniowym, progresywnym, degresywnym oraz regresywnym. Rodzaj wykorzystanej skali dla danego podatku zależy od zastosowanej dla niego stawki podatkowej12.
Do fakultatywnych elementów konstrukcji podatku zaliczamy te, które nie
są obowiązkowe, aczkolwiek często występujące. Są to:
–
zwolnienia podatkowe;
–
ulgi podatkowe;
–
okres podatkowy;
–
ewidencja podatkowa;
–
zwrot podatku.

Zwolnienia podatkowe mają na celu wskazanie przez prawodawcę podatników, którzy są bezwarunkowo zwolnieni z zapłaty tej daniny. Zwolnienia
mogą mieć charakter przedmiotowy, podmiotowy, jak również przedmiotowopodmiotowy13.

Ulgi podatkowe jedynie częściowo ograniczają obciążenie podatkowe. Występują dwa rodzaje ulg: systemowe oraz indywidualne. Ulgi systemowe są
zintegrowane z danym podatkiem. Oddziałują one na wszystkie podmioty, które spełniają warunki zapisane w ustawie. Wskutek jawności kryteriów upoważniających do ulgi, wywołane zostają określone reakcje ze strony podatników. Natomiast decyzję o zastosowaniu ulgi indywidualnej podejmuje organ
administracji skarbowej. Organ ten powinien podjąć decyzję korzystną zarówno dla podatnika, jak i władz publicznych 14.

Szerzej na ten temat zob.: S. Owsiak, Finanse publiczne, op. cit., s. 179–180.
S. Dolata, op. cit., s. 36.
13 Szerzej zob.: M. Podstawka, op. cit., s. 231.
14 S. Owsiak, Finanse publiczne, op. cit., s. 183.
11
12
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Okres podatkowy występuje w przypadku podatków, których przedmiot
opodatkowania ma charakter powtarzalny, cykliczny. Występuje również
w sytuacji stanów prawnych czy faktycznych, których zdefiniowanie możliwe
jest dla pewnego czasu 15. Na ogół podatnik ma obowiązek złożyć deklarację za
rozliczany okres podatkowy.

Zasadniczym celem ewidencji podatkowej jest wyznaczenie rzeczywistej
wartości podstawy opodatkowania, a także wielkości zobowiązania podatkowego. Ewidencja może także posłużyć do określenia ciążącej sumy należności
płatnika oraz inkasenta czy też rozliczenia ulgi podatkowej.

Zwrot podatku polega na oddaniu różnicy podatku lub niepoprawnie naliczonego świadczenia 16. Zwrot podatku w kwocie nadmiernej bądź wyższej od
należnej powoduje powstanie zaległości podatkowej, podlegającej oprocentowaniu w przypadku zwłoki 17.

Podatki w systemie gospodarczym spełniają określone funkcje. W literaturze rozróżnia się przede wszystkim funkcję:
–
fiskalną;
–
redystrybucyjną;
–
stymulacyjną.

Funkcja fiskalna polega na dostarczeniu określonym władzom środków finansowych potrzebnych na realizację wyznaczonych zadań. Podczas realizowania tej funkcji należy wystrzegać się opodatkowania ponad możliwości podmiotu podatku. W przeciwnym razie może dojść do sytuacji, w której funkcja
fiskalna przybiera postać fiskalizmu podatkowego. Skutkiem tej zmiany jest
spadek aktywności gospodarczej, co prowadzi do obniżenia poziomu dochodów
publicznych 18.

Redystrybucyjna funkcja podatków realizowana jest w postaci transferów
pieniężnych pomiędzy podatnikiem a państwem oraz organami samorządu
terytorialnego. Podatki regulują bowiem rynkowy rozkład dochodów 19. Dochodowe nierówności mogą być korygowane za pomocą m.in. rodzaju stawki podatkowej, skali progresji, systemu ulg czy poziomu kwoty wolnej od podatku.
Zbiorowe obciążenia podatkowe przedsiębiorstw, jak i indywidualne, przesądzają o wartości dochodów, którymi państwo dysponuje, a następnie przeznacza na określone cele 20.
15 W. Modzelewski, Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, ISP, Warszawa 2010,
s. 96.
16 G. Szczodrowski, op. cit., s. 75.
17 M. Podstawka, op. cit., s. 231.
18 Ibidem, s. 222–223.
19 G. Szczodrowski, op. cit., s. 30.
20 M. Podstawka, op. cit., s. 223.
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Stymulacyjna funkcja podatku przejawia się w jego oddziaływaniu na takie
parametry jak: skłonność do oszczędzania, skłonność do inwestowania, wysokość stopy procentowej bądź poziom bezrobocia. Do pobudzenia może dojść
dzięki zróżnicowaniu stawek, ulg czy zwolnień podatkowych 21.

Podatki można klasyfikować według różnych kryteriów22. Jednym z nich
jest kryterium podmiotu czynnego. Umożliwia ono podział dochodów podatkowych pomiędzy samorząd terytorialny i władze państwowe (centralne).
W związku z tym wyróżnia się:
–
podatki centralne;
–
podatki lokalne;
–
podatki wspólne.

Do podatków centralnych przyporządkowuje się te, które wpływają tylko
do budżetu państwa. Należą do nich takie podatki jak: podatek od towarów
i usług, akcyzowy, od gier 23 czy podatek od niektórych instytucji finansowych 24.
Podatki, które wpływają do budżetu gminy, nazywane są podatkami lokalnymi.
W Polsce do tego rodzaju podatków zalicza się m. in. podatek leśny, podatek od
środków transportowych czy też podatek od spadków i darowizn 25.

Podatki wspólne częściowo wpływają do budżetu państwa, a częściowo do
budżetu jednostek samorządu terytorialnego (JST). Wśród nich wyróżnić można podatek dochodowy od osób fizycznych (w skrócie PIT – od ang. Personal
Income Tax) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (w skrócie CIT – od
ang. Corporate Income Tax) 26. Udział JST w podatku PIT jest następujący: gmina – 39,34%, powiat – 10,25% i województwo – 1,6%. Z kolei należne udziały
JST w podatku CIT wynoszą: gmina – 6,71%, powiat – 1,4% oraz województwo
– 14,75% 27.

Por. S. Owsiak, Finanse publiczne, op. cit., s. 76.
Szerzej zob.: J. Żyżyński, Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, PWN,
Warszawa 2009, s. 141.
23 R. Rosiński, Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań, Difin,
Warszawa 2010, s. 90.
24 Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych,
Dz. U. 2016 poz. 68, art. 2.
25 K. Surówka, Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, PWE, Warszawa 2013, s. 62.
26 R. Rosiński, op. cit., s. 91.
27 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
Dz. U. 2003 nr 203 poz. 1966 z późn. zm., art. 4, 5 i 6.
21
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2.

Zarys konstrukcji prawnej wybranych podatków lokalnych
2.1.

Podatek leśny

Podatek leśny funkcjonuje od 1992 r. Zastąpił on dawną opłatę leśną 28. Obecnie
regulowany jest on ustawą o podatku leśnym 29 i należy do grupy podatków
majątkowych. Dochód z tego podatku w całości wpływa do budżetu gminy30,
a właściwym organem podatkowym jest wójt (burmistrz i prezydent miasta). 31
Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, a także
jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej, będące
właścicielami, posiadaczami bądź użytkownikami wieczystymi lasów.

Opodatkowaniu daniną podlegają lasy. Wyjątek stanowią grunty, które zajęto na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
O zaliczeniu danego gruntu do kategorii lasów decyduje sposób jego przyporządkowania w ewidencji gruntów i budynków. Podstawą opodatkowania jest
zaś powierzchnia lasu, wynikająca z tej ewidencji.
Stawkę podatku leśnego określono w taki sposób, że podatek ten wynosi
rocznie, od jednego hektara lasu, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna.
Oblicza się ją wg średniej ceny sprzedaży drewna, którą uzyskują nadleśnictwa
za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy32. Rada danej
gminy może jednak obniżyć tę cenę, którą przyjmuje się za podstawę obliczania
powyższego podatku na jej terenie.

Podatek leśny od osób fizycznych za dany rok podatkowy jest ustalany
w drodze decyzji przez właściwy organ podatkowy w oparciu o złożone informacje o lasach. Natomiast dla osób prawnych, w tym pozostałych jednostek
niezaliczanych do osób fizycznych, przewidziano konieczność złożenia deklaracji 33.

Osoby fizyczne zobowiązane są do zapłaty podatku leśnego w czterech
proporcjonalnych ratach w odpowiednim terminie, tj. do 15 marca, 15 maja,
15 września oraz 15 listopada roku podatkowego. Natomiast osoby prawne,
jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej,
jednostki organizacyjne Lasów Państwowych oraz jednostki organizacyjne
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa mają obowiązek opłacenia podatku do
15 dnia każdego miesiąca 34. Jeśli zaś kwota podatku nie przekracza 100 zł,

S. Owsiak, Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa 2017, s. 737.
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, Dz. U. 2002 nr. 200,
poz. 1682 z późn. zm.
30 B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2009, s. 340.
31 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, art. 6 ust. 1.
32 Prawo finansów publicznych, Brzeziński B., Olesińska A. (red.), Dom Organizatora,
Toruń 2017, s. 266–267.
33 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, art. 4 ust. 5, art. 6 ust 3, 5, 6.
34 M. Podstawka, op. cit., s. 333. Por. Ibidem, art. 6 ust. 3, 5 pkt 3.
28
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wszystkie powyższe podmioty uiszczają go jednorazowo w terminie płatności
pierwszej raty podatku 35.

Stawka podatku leśnego jest obniżona o 50% w przypadku lasów należących do rezerwatów przyrody i parków narodowych. Z kolei zwolnienie z tego
podatku obejmuje lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków oraz użytki ekologiczne. Ponadto rada danej
gminy ma prawo, w drodze uchwały, do wprowadzenia innych zwolnień
przedmiotowych 36. Natomiast zwolnienia podmiotowe dotyczą m. in.: uczelni,
placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk (PAN), instytutów badawczych,
przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego lub Krajowego
Zasobu Nieruchomości 37.
2.2.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych zastąpił podatek drogowy, który obowiązywał do końca 1990 r. 38. Obecnie zasady tego podatku reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z nią, opodatkowaniu podlegają następujące środki transportu:
–
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
–
ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą albo przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony;
–
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem pojazdów związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego;
–
autobusy39.
Podstawą opodatkowania jest ilość posiadanych środków transportowych,
zaś obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych i prawnych będących
właścicielami powyższych środków. Podmiotami tego podatku mogą być również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany. Posiadacze pojazdów zarejestrowanych
na obszarze Polski, jako powierzone podmiotowi polskiemu przez osobę fizyczną lub prawną z zagranicy, także zostają obciążone tym podatkiem 40.
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, art. 6 ust. 7a.
Prawo finansów publicznych, op. cit., s. 267. Ibidem, art. 7 ust. 1, 3.
37 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, art. 7 ust. 2.
38 B. Kołaczkowski, M. Ratajczak, Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
w Polsce, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2010, s. 94.
39 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz. U. 1991 nr. 9,
poz. 31 z późn. zm., art. 8.
40 A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk, Gospodarka samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2007, s. 76.
35
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Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych
powstaje od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, po miesiącu, w którym środek
transportowy został zakupiony. Zobowiązanie to powstaje także pierwszego
dnia następnego miesiąca, po ponownym dopuszczeniu środka do ruchu po
zakończeniu okresu, na który pojazd został, przez odpowiedni organ rejestrujący, wycofany41. Podatnicy tego podatku mają obowiązek złożenia do 15 lutego
każdego roku podatkowego deklaracji do właściwego organu podatkowego.
W przypadku, gdy obowiązek powstał po tym terminie, muszą oni złożyć tę
deklarację w ciągu 14 dni od nabycia środka transportowego. Ponadto muszą
oni samodzielnie obliczyć wysokość daniny i wpłacić ją bez wezwania w odpowiednim terminie i kwocie na rachunek właściwego budżetu gminy 42.

Podstawa prawna podatku od środków transportowych wprowadza szereg zwolnień. Zalicza się do nich:
–
środki transportowe przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz innych misji zagranicznych;
–
środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne 43;
–
pojazdy specjalne i używane do celów specjalnych, np. przez straż pożarną,
policję, pogotowie ratunkowe, służby wojskowe czy straż graniczną 44;
–
pojazdy zabytkowe 45.
Osoby fizyczne i prawne, które posiadają samochody osobowe również są
bezpośrednio wyłączone z podatku od środków transportowych. Niemniej jednak powyższe osoby są obciążone tą daniną przez wliczenie jej w cenę paliwa46.
Stawki w podatku od środków transportowych mają charakter kwotowy.
Na ich wysokość wpływa wiele czynników, w szczególności rodzaj pojazdu,
liczba jego osi czy dopuszczalna masa całkowita. Ponadto stawki te muszą być
zgodne z zapisami prawa Unii Europejskiej. Dlatego też obowiązują stawki
maksymalne i minimalne. Ich wysokość dla nadchodzącego roku ogłasza minister finansów najpóźniej do 31 października danego roku.

Z kolei wysokość stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w danej gminie, ustala rada gminy. Muszą one jednak „zawierać się”
w granicach stawek minimalnych i maksymalnych. Rada gminy może je różnicować, z wyłączeniem tych stawek, dla których obowiązują wysokości minimalne określone w trzech załącznikach do ustawy o podatku od środków
transportowych 47.
M. Podstawka, op. cit., s. 320.
J. Ickiewicz, Podatki. Składki. Opłaty, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014,
s. 227–228.
43 S. Dolata, op. cit., s. 473.
44 J. Ickiewicz, op. cit., s. 224.
45 S. Dolata, op. cit., s. 473.
46 S. Owsiak, Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, op. cit., s. 738.
47 J. Ickiewicz, op. cit., s. 225–226.
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2.3.

Podatek od spadków i darowizn

Regulacje podatku od spadków i darowizn zawarte są w dedykowanej ustawie 48. Jako przedmiot podatku traktowane jest nabycie praw majątkowych lub
własności rzeczy przez osobę fizyczną tytułem przede wszystkim:
–
dziedziczenia, polecenia testamentowego, zapisu;
–
darowizny, polecenia darczyńcy;
–
zasiedzenia;
–
nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
–
zachowku, w przypadku, gdy uprawniony nie dostał go w postaci darowizny, w drodze dziedziczenia lub zapisu;
–
nieodpłatnej: renty, użytkowania i służebności 49.
Podstawę opodatkowania wyznacza wartość nabytych praw majątkowych
i rzeczy w wartości rynkowej, po uwzględnieniu długów i ciężarów, tj. w „czystej wartości”. Wartość tą wyznacza się na podstawie stanu w dniu nabycia oraz
rynkowych cen w momencie wystąpienia obowiązku podatkowego 50. Należy
podkreślić, iż opodatkowaniu podlega jedynie wartość wykraczająca poza kwotę wolną od podatku 51.

Wartość podatku naliczona zostaje dla określonej grupy podatkowej, do
której należy nabywca. Przyporządkowanie nabywcy do konkretnej grupy zależne jest od jego stosunku do osoby, po której, czy też, od której uzyskano
prawa majątkowe lub rzeczy 52. Grupy podatkowe kształtują się następująco:
–
grupa I – małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo,
ojczym, macocha i teściowie;
–
grupa II – zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonków i zstępnych pasierbów, rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa, małżonków rodzeństwa małżonków oraz małżonków innych zstępnych;
–
grupa III – inni nabywcy 53.

Dla powyższych grup ustawodawca wprowadził kwoty wolne od podatku,
tj. dla grupy I – 9637 zł, dla grupy II – 7276 zł oraz dla grupy III – 4902 zł. 54

Podatek od spadków i darowizn ustalany jest za pomocą skali progresywnej ciągłej, odpowiedniej dla każdej z grup. Wysokości podatku, z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku, przedstawiono w tabeli 2.
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, Dz. U. 1983 nr. 45
poz. 207 z późn. zm.
49 Ibidem, art. 1 ust. 1.
50 Ibidem, art. 7.
51 Prawo finansów publicznych, op. cit., s. 272.
52 B. Kołaczkowski, M. Ratajczak, op. cit., s. 96.
53 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, art. 14.
54 Ibidem, art. 9.
48
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Tabela 2. Skala podatkowa podatku od spadków i darowizn
Wysokość nadwyżki w zł
Ponad
Do
Od nabywców zaliczonych do I grupy

Wysokość podatku

10 278
3%
10 278
20 556
308 zł 30 gr. i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556
822 zł 20 gr. i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł
Od nabywców zaliczonych do II grupy
10 278
7%
10 278
20 556
719 zł 50 gr. i 9% nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556
1644 zł 50 gr. i 12% nadwyżki ponad 20 556 zł
Od nabywców zaliczonych do III grupy
10 278
20 556

10 278
20 556
-

12%
1233 zł 40 gr. i 16% nadwyżki ponad 10 278 zł
2877 zł 90 gr. i 20% nadwyżki ponad 20 556 zł

Źródło: Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
art. 15 ust. 1.

W przypadku nabycia własności drogą zasiedzenia poziom stawki podatkowej jest jednolity i wynosi 7% podstawy opodatkowania 55. Od 1 stycznia
2007 r. zwolnione od podatku jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez najbliższą rodzinę, tj. małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba,
rodzeństwo, ojczyma i macochę. Aby skorzystać z tego zwolnienia powyższe
osoby muszą zgłosić naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego fakt otrzymania przysporzenia. Mają one na to sześć miesięcy licząc – co do zasady – od
dnia powstania obowiązku podatkowego.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje tylko jeden rodzaj
ulg podatkowych. Chodzi o ulgi dotyczące nabycia w drodze spadku lub darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, lokalu
mieszkalnego, który stanowi odrębną nieruchomość, bądź budynku mieszkalnego. W celu skorzystania z ulgi nabywcy muszą spełnić zawarte w ustawie
warunki, np. zamieszkiwania w nabytym domu bądź lokalu.

Podatnicy podatku od spadków i darowizn mają obowiązek składania zeznania podatkowego. Z kolei podatek ten wymierza naczelnik urzędu skarbowego w drodze decyzji. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy płatnikami podatku są
notariusze. Są oni bowiem zobligowani do jego obliczenia i pobrania. Dzieje się
tak wtedy, gdy obowiązek podatkowy powstał wskutek czynności dokonanej
w formie aktu notarialnego. 56
55
56

Ibidem, art. 15 ust. 2.
Prawo finansów publicznych, op. cit., s. 271–273.
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3.

Analiza kształtowania się wybranych podatków lokalnych w gminie
Karsin w latach 2011–2015

Gmina wiejska Karsin położona jest w południowej części województwa pomorskiego. Należy ona do powiatu kościerskiego. Do gminy zalicza się 11 sołectw: Karsin, Wiele, Osowo, Cisewie, Bąk, Borsk, Dąbrowa, Górki, Przytarnia,
Wdzydze Tucholskie oraz Zamość. Gminę zamieszkuje przeszło 6200 osób, zaś
jej powierzchnia to 169,2 km2. Obszarem, który zajmuje największą część powierzchni gminy są lasy, stanowiące 50,5% całkowitej powierzchni gminy.
Drugi, co do wielkości, teren to grunty rolne. Ich udział wynosi 36,9%. Rzeki
i jeziora, wchodzące w skład gminy, zajmują 6,1% jej powierzchni. Z kolei
przemysł drzewny, turystyka oraz rolnictwo to najważniejsze obszary działalności gospodarczej na terenie omawianej gminy 57.

W dochodach budżetowych gminy Karsin można wyodrębnić dochody podatkowe, do których zalicza się m. in.: podatek leśny, podatek od środków
transportowych oraz podatek od spadków i darowizn. Dochody te można analizować wg ich wartości oraz udziału w dochodach budżetu gminy ogółem.

Z danych zawartych w tabeli 3 wynika, iż planowane dochody z tytułu podatku leśnego w latach 2011–2015 wahały się między kwotą 211 tys. zł a 264
tys. zł. Plany te zostały wykonane niemal w całości (od 98% do 100%) w badanym okresie, a osiągnięte wpływy były najwyższe spośród analizowanych
trzech danin. Mimo tego, ich wartość malała na przestrzeni okresu 2012–2014.
Dopiero w 2015 r. nastąpił ich wzrost.

Wartości podatku od środków transportowych wahały się w ujęciu planowanym pomiędzy kwotą 96 tys. zł a 152 tys. zł, zaś w ujęciu wykonanym od 101
tys. zł do 150 tys. zł na przestrzeni badanego okresu (zob. tabela 3). W latach
2011–2014 procent realizacji planu oscylował w granicach od 100% do 113%.
Jedynie w 2015 r. wartość rzeczywista dochodów z podatku od środków transportowych w gminie Karsin stanowiła 86% planu. Należy podkreślić, iż wpływy
z tytułu tego podatku zmieniały się w sposób skokowy, tj. w latach 2013–2014
były one wyższe od poprzednich, a w 2015 r. już niższe (zob. tabela 3).
Planowane dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn przyjmowały
wartości w granicach od 8 tys. zł do 27 tys. zł w okresie 2011–2015. Z kolei
dochody rzeczywiste z tego podatku stanowiły od 88% do 330% planu i mieściły się one między 14 tys. zł a 33 tys. w powyższym okresie (zob. tabela 3). Ponadto dochody te były na ogół niższe w danym roku, w porównaniu z rokiem
poprzednim, a wyjątek stanowił jedynie 2014 r. Należy podkreślić, iż dochody
z podatku od spadków i darowizn w gminie Karsin były najniższe wśród trzech
analizowanych podatków we wszystkich latach badanego okresu, zarówno
w ujęciu planowanym, jak i wykonanym (zob. tabela 3).

57 Witryna internetowa gminy Karsin: www.karsin.pl/index.php/home-page/categorynews-1 (dostęp: 31.12.2017).
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Podsumowując analizę danych z tabeli 3 można dojść do wniosku, iż rok
2014 odróżnia się od pozostałych badanych lat. Jest to jedyny rok, w którym
wartości wykonane z tytułu trzech analizowanych podatków były równe lub
wyższe od pierwotnie zakładanych. Ponadto w tymże roku nastąpiła największa różnica, w ujęciu procentowym, pomiędzy dochodem planowanym a wykonanym. Dotyczyła ona podatku od spadków i darowizn, gdzie dochody rzeczywiste były ponad trzykrotnie wyższe względem zaplanowanych. Niedoszacowanie to wynikało przede wszystkim z tego, iż wysokość wpływów z tego podatku jest trudna do zaprognozowania. Ponadto kwoty planowane/wykonane
tej daniny przyjmowały niskie wartości bezwzględne, co niewątpliwe również
stanowiło przyczynę ich dużych rozbieżności w ujęciu procentowym. W ujęciu
bezwzględnym różnica między planem i wykonaniem wyniosła bowiem zaledwie 23 tys. zł. Z kolei najniższy procent wykonania analizowanych dochodów
podatkowych, tj. 86% planu, wystąpił w roku 2015 i dotyczył on podatku od
środków transportowych. Mimo tych odchyleń, skuteczność w planowaniu
analizowanych dochodów podatkowych w gminie Karsin w latach 2011–2015
należy uznać za bardzo wysoką. W większości przypadków plany tych wpływów wykonano bowiem blisko w 100% bądź przekroczono tę liczbę (zob. tabela 3).

Z kolei w tabeli 4 zawarto m. in. dane na temat udziałów wykonanych dochodów podatkowych, będących przedmiotem analizy, w dochodach budżetowych ogółem gminy Karsin w latach 2011–2015.
Z danych przedstawionych w tabeli 4 wynika, iż dochód z podatku leśnego
charakteryzował się, wśród analizowanych podatków, najwyższym udziałem
w każdym badanym roku. Największą wysokość osiągnął on w 2012 r. i było to
1,08%. Ponadto udział tego podatku przekraczał 1% wielkości całkowitych
dochodów budżetowych gminy przez trzy pierwsze analizowane lata, zaś
w roku 2014 spadł on do poziomu 0,82%, pozostając na nim również w 2015 r.
Sytuacja ta niewątpliwie przyczyniła się do spadku udziału całkowitych dochodów podatkowych w dochodach budżetowych ogółem gminy Karsin w latach
2014–2015 (zob. tabela 4).

Z kolei wpływy z tytułu podatku od środków transportowych stanowiły
około 0,5%, wahając się między wartościami 0,41% i 0,54%, dochodów budżetowych ogółem w gminie Karsin w latach 2011–2015.

Natomiast niewielką część w strukturze dochodów budżetowych omawianej gminy w badanym okresie zajmowały wpływy z podatku od spadków i darowizn. Udziały tych wpływów zawierały się wówczas w przedziale od 0,04%
do 0,14% i były one najniższe wśród analizowanych dochodów podatkowych.
Ponadto różnica pomiędzy najwyższą i najniższą wysokością udziału tego podatku również była najmniejsza wśród badanych udziałów dochodów podatkowych. Wyniosła ona 0,1% pkt proc.
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Analizując sumę udziałów omawianych podatków w całkowitych dochodach budżetowych gminy Karsin w latach 2011–2015 należy zauważyć, iż
z biegiem lat wielkość ta malała, obniżając się łącznie, z poziomu 1,69% do
1,27%, o 0,42 pkt proc. (zob. tabela 4). Co więcej, tendencja spadkowa dotyczyła również udziału wpływów podatkowych w ujęciu ogólnym. W 2011 r. udział
ten stanowił 14,29% całkowitych dochodów gminy, a następnie, z wyjątkiem
roku 2012, ulegał on stopniowemu zmniejszeniu, by na koniec badanego okresu osiągnąć wielkość 11,61% (zob. tabela 4). Wartość udziału wpływów podatkowych ogółem obniżyła się więc łącznie na przestrzeni badanego okresu
o 2,68 pkt proc. Można więc zauważyć, że analizowane szczegółowo podatki
w ujęciu łącznym w niewielkim stopniu przyczyniły się do zmniejszenia tego
udziału.

Porównując wielkości łącznego udziału analizowanych podatków do skali
całego kraju, to były one do siebie najbardziej zbliżone w 2015 r. W skali kraju
łączny udział wyniósł wtedy 1,2%, zaś na przestrzeni badanego okresu kształtował się w przedziale od 1,1% do 1,3% (por. tabela 4). Ponadto udziały podatku od spadków i darowizn w dochodach ogółem gminy Karsin w latach 2011–
2015 były porównywalne do ich wielkości w skali kraju (0,1% – 0,2%), w przeciwieństwie do podatku leśnego (0,2% – 0,3%) i podatku od środków transportowych (około 0,8%). Niemniej jednak, w ogólnym ujęciu łączne udziały, jak
wynika z powyższych danych, były niewielkie i mieściły się w obu przypadkach
w granicy od 1,1% do 1,7% dochodów ogółem w latach 2011–2015 (por. tabela 4) 58.

58 Por. Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za lata 2011–2015 dotyczące informacji o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
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Tabela 3. Kształtowanie się wybranych dochodów w ujęciu planowanym i wykonanym w gminie Karsin w latach 2011–2015.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Uchwał Rady Gminy Karsin z lat
2011–2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za poszczególne
lata wraz ze sprawozdaniami z ich wykonania.

Tabela 4. Udziały wybranych dochodów gminy Karsin w ujęciu wykonanym
w latach 2011–2015 (w %).
Rodzaj dochodu

2011

2012

2013

2014

2015

Podatek leśny [1]

1,01

1,08

1,02

0,82

0,82

Podatek od środków transportowych [2]

0,54

0,42

0,42

0,52

0,41

Podatek od spadków i darowizn [3]

0,14

0,09

0,06

0,11

0,04

Dochody z analizowanych podatków [1+2+3]

1,69

1,59

1,50

1,45

1,27

Dochody podatkowe ogółem

14,29

15,31

14,02

13,34

11,61

Dochody budżetowe ogółem

100

100

100

100

100

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Uchwał Rady Gminy Karsin z lat
2011–2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za poszczególne
lata wraz ze sprawozdaniami z ich wykonania.
Powyższa analiza prowadzi do wniosku, iż wpływy do budżetu gminy Karsin z tytułu podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz podatku od spadków i darowizn miały łącznie niewielkie znaczenie w finansowaniu
zadań tej gminy w latach 2011 – 2015. Stanowiły one wówczas uzupełnienie
zarówno jej dochodów podatkowych, jak i dochodów budżetowych ogółem.
Wnioski

Podatek to świadczenie dla skarbu państwa, które może zostać przekazane na
rzecz samorządu. Do najważniejszych jego cech możemy zaliczyć powszechność, przymusowość, jednostronność, pieniężny charakter, nieodpłatność oraz
bezzwrotność. Każdy z podatków definiowany jest przez szereg obligatoryjnych
elementów, wśród których znajduje się podmiot i przedmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawka oraz skala podatku. Ich występowanie przesądza,
czy mamy do czynienia z tą daniną. Oprócz powyższych elementów mogą wystąpić również części nieobowiązkowe, tj. ulgi i zwolnienia podatkowe, okres
podatkowy, ewidencja podatkowa oraz zwrot podatku. Podatki w systemie
gospodarczym spełniają określone funkcje. Rozróżnia się funkcję fiskalną, redystrybucyjną oraz stymulacyjną. Podatki można klasyfikować na wiele rożnych sposobów. Jednym z nich jest kryterium podmiotu czynnego podatku.
Umożliwia ono podział podatków między samorząd lokalny i władze centralne.
W ramach podatków lokalnych występuje m. in. podatek leśny, od środków
transportowych oraz od spadków i darowizn. Konstrukcje prawne tych podatków znajdują swój wymiar w określonych ustawach. Beneficjentem tych danin
są zaś budżety gmin, do których zalicza się m. in. gmina wiejska Karsin, leżąca
w południowej części województwa pomorskiego. Skuteczność planowania
wpływów z powyższych podatków w tej gminie w latach 2011–2015 była bardzo wysoka. W większości przypadków wykonanie ich planów kształtowało się
blisko 100% bądź przekraczało tę liczbę. Mimo tego, wpływy z tych danin miały
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wówczas niewielkie znaczenie w finansowaniu zadań gminy Karsin. Z biegiem
lat ich udział malał w całkowitych dochodach tej gminy, obniżając się łącznie,
z poziomu 1,69% do 1,27%, o 0,42 pkt proc. Z kolei wielkość udziału całkowitych wpływów podatkowych w gminie Karsin w badanym okresie obniżyła się
łącznie o 2,68 pkt proc., tj. z 14,29% do 11,61%. Można więc zauważyć, że analizowane szczegółowo podatki przyczyniły się łącznie w niewielkim stopniu do
zmniejszenia tego udziału.

Liczba ponad dwudziestu źródeł dochodów budżetowych gminy w Polsce
jest imponująca. Liczba ta nie jest jednak tak istotna, jak wydajność i realność
tych źródeł59. Rozpatrując wydajność fiskalną poszczególnych podatków, jak
i całego systemu podatkowego, trzeb pamiętać, iż stanowi ona pochodną wielu
czynników, które mają charakter wewnętrzny i zewnętrzny, jednostkowy oraz
kompleksowy. Istotne znaczenie ma tu nie tylko konstrukcja prawna poszczególnych kategorii obciążeń podatkowych, ale także ich charakter i format ekonomiczny. Niezwykle ważne są również budowa oraz spójność całego systemu
podatkowego 60.

Poszukiwanie nowych źródeł dochodów nie jest dla JST łatwe, a zwłaszcza
stworzenie nowego podatku 61. Dlatego dyskusję o finansowaniu samorządu
terytorialnego należy rozpatrywać wielopłaszczyznowo i interdyscyplinarnie
w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, które mogą służyć zarówno społeczeństwu, jak i państwu przez dalsze pokolenia 62.
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Streszczenie

Podatek jest klasyczną daniną publiczną, przekazywaną na rzecz podmiotów
publicznoprawnych (rządu, samorządu). Do cech podatku zalicza się powszechność, przymusowość, jednostronność, pieniężny charakter, nieodpłatność oraz bezzwrotność. Każdy z podatków definiowany jest przez szereg obligatoryjnych elementów, tj. podmiot, przedmiot, podstawę opodatkowania,
stawkę i skalę podatku. Ich występowanie przesądza, czy mamy do czynienia
z tą daniną. Mogą wystąpić również pewne elementy nieobowiązkowe podatku,
np. ulgi czy zwolnienia. Podatkom przypisuje się określone funkcje. Rozróżnia
się funkcję fiskalną, redystrybucyjną i stymulacyjną. Podatki można klasyfikować na wiele rożnych sposobów. Jednym z nich jest kryterium podmiotu czynnego. Umożliwia ono podział podatków między samorząd lokalny i władze centralne. W ramach podatków lokalnych występuje m. in. podatek leśny, od środków transportowych i od spadków i darowizn. Konstrukcje prawne tych podatków znajdują swój wymiar w określonych ustawach. Beneficjentem tych danin
są budżety gmin, do których zalicza się m. in. gmina wiejska Karsin, leżąca
w południowej części województwa pomorskiego. Skuteczność planowania
wpływów z tytułu wspomnianych podatków w gminie Karsin w latach 2011–
2015 była bardzo wysoka. W większości przypadków wykonanie ich planów
kształtowało się blisko 100% bądź przekraczało tę liczbę. Mimo tego, wpływy
z tych danin miały wówczas niewielkie znaczenie w finansowaniu zadań gminy
Karsin i były one uzupełnieniem zarówno jej dochodów podatkowych, jak
i dochodów ogółem.
Summary

A tax is a classical levy paid to public bodies (central and local government). Its
characteristics include universality, compulsiveness, one-sidedness, in cash,
unpaid and non-refundable character. Each tax is defined by a number of compulsory elements, i.e. subject, object, base, rate and scale. Their appearance
confirms that it is the tax. Optional elements in the tax structure, e.g. allowance
or exemption, can also occur. Moreover, taxes have particular functions. There
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can be a fiscal function, redistribution function and stabilization function. Taxes
can be classified in many various ways. One of them is an active subject criterion. It enables to divide taxes between local government and central government. Within local taxes are, among others, tax on forest, on modes of transport
and on inheritance and donations. The structures of these taxes have their
grounds in particular Laws. Local budgets are the beneficiaries of these levies.
One of them is rural gmina Karsin, which is situated in the southern part of the
Pomeranian Voivodeship. The effectiveness of planning the incomes from the
above mentioned taxes in gmina Karsin in the past years of 2011–2015 was
very high. In most cases the plans were carried out in nearly 100% or even
more. In spite of this, incomes from these levies did not have very big importance in financing tasks of gmina Karsin and they were the completion of
both tax incomes and incomes in general.
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OKRES PROGNOZOWANIA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Słowa kluczowe: prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, szacowanie wpływów i wydatków gminy, bilans skutków finansowych.

PERIOD OF FINANCIAL EFFICIENCY IN RESPECT OF THE SPATIAL
DEVELOPMENT OF THE SPATIAL DEVELOPMENT PLAN

Keywords: forecast of the financial consequences of the adoption of the local spatial
development plan, estimation of the commune's income and expenditure, balance of
financial consequences.

Wstęp
Prognozowanie skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z istoty odnosi się do pewnego okresu – do przyszłych rokowań stanów planistycznych. Prognoza jest więc określeniem prawdopodobieństwa wystąpienia jakiegoś stanu planistycznego w przyszłości.
Nie ulega wątpliwości, że przestrzeń planistyczna jest systemem dynamicznym. W tradycyjnym ujęciu, w systemie dynamicznym najbliższą przyszłość przedstawia się poprzez opis stanu obecnego. Stan obecny staje się
w każdej chwili stanem przeszłym, więc opis przyszłości w systemach dynamicznych wyprowadza się z opisu przeszłości 1.

Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie precyzują
jaki okres powinna obejmować prognoza skutków finansowych uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W literaturze i środowisku ekspertów można spotkać się z różnymi opiniami dotyczącymi okresu
prognozowania. Mianowicie, jedni twierdzą, że okres ten nie powinien być
dłuższy niż 5 lat – takie wnioski opierają o przepis ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1073, 1566) 2, zgodnie z którym roszczenia dotyczące obniżenia albo wzrostu wartości nieruchomości w związku z wejściem w życie planu miejscowego
albo jego zmianą można składać w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie planu
miejscowego. Inni twierdzą, że okres prognozy nie powinien być krótszy niż
R. Cymerman, T. Bajerowski, H. Kryszk, Prognoza skutków finansowych uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Educaterra, Olsztyn 2008.
2 www.isap.sejm.gov.pl.
1
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rok i nie dłuższy niż 3 lata (takie wnioski opierają o przepis ww. ustawy dotyczący obowiązku aktualności ustaleń planu miejscowego).

W praktyce spotyka się więc prognozy skutków finansowych uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowane na 3 lata,
5 lat, 10 lat, a nawet na 20 lat. Występują także prognozy, które nie zawierają
w ogóle informacji o okresie prognozowania. Jaki więc okres takie prognozy
obejmują? Nie wiadomo. Należy w tym miejscu podkreślić, że nie powinny być
sporządzane prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na czas nieokreślony.
W niniejszym artykule przedstawiono analizę i wnioski dotyczące okresu
prognozowania oparte na analizie 43 prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
1. Pojęcie prognozy i prognozowania

Pojęcie prognozy wprowadził do nauki Hipokrates (z greckiego: gnoza – wiedza, prognoza – uprzednia wiedza, przewidywanie).
Jedna z definicji pojęcia prognoza stanowi, że prognoza to stwierdzenie
odnoszące się do określonej przyszłości, formułowane z wykorzystaniem dorobku nauki, weryfikowane empirycznie, niepewne, ale akceptowane 3.

Prognoza to przewidywanie przyszłych zdarzeń oparte na określonych badaniach, przesłankach i obliczeniach. Prognoza dotyczy tylko i wyłącznie zjawisk, których realizacja w czasie nie jest pewna, czyli zjawisko niepewności jest
immanentną cechą każdej prognozy4.

Można także spotkać inne definicje tego pojęcia. Poniżej podano kilka
przykładów.
–

–

–

sąd o zajściu określonego zdarzenia w czasie określonym z dokładnością
do momentu/punktu lub okresu/przedziału czasu, należącego do przyszłości;
sąd o następujących własnościach:
a) sformułowany z wykorzystaniem dorobku nauki,
b) odnoszący się do określonej przyszłości,
c) weryfikowalny empirycznie,
d) niepewny, ale akceptowalny;

wnioskowanie o zdarzeniach nieznanych na podstawie zdarzeń znanych;

A. Zaliaś, Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1997.
R. Cymerman, Teoretyczne i praktyczne aspekty sporządzania prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Educaterra,
Olsztyn 2005.

3
4
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–
–

–
–

przewidywanie przebiegu i stanu możliwych/prawdopodobnych przyszłych zdarzeń (rzeczy, faktów, zjawisk);

sąd, którego prawdziwość jest zdarzeniem losowym, przy czym prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest znane i wystarczająco duże dla celów
praktycznych;
wnioskowanie o rzeczach niedostępnych bezpośredniemu poznaniu, przeszkodą może być czas, przestrzeń lub jeszcze coś innego;

racjonalne i naukowe przewidywanie przyszłych zdarzeń.

Prognoza musi więc zawierać element niepewności na tyle istotny, że możliwość jej spełnienia się określana jest wartością prawdopodobieństwa wyraźnie różną od jedności5. Prognoza nierozerwalnie związana jest z pojęciem
prawdopodobieństwa 6. Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie daje więc pewności, co do zaistnienia pewnych zjawisk w przyszłości, nie jest w stanie określić dokładnych
dochodów i wydatków związanych z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, określa jedynie prawdopodobieństwo jego wystąpienia 7.

Prognozy można podzielić na różne rodzaje, przy uwzględnieniu różnych
kryteriów. Do najczęściej wykorzystywanych kryteriów ich podziału należą:
–
horyzont czasowy (krótko-, średnio-, długoterminowe/długookresowe,
strategiczne i operacyjne);
–
charakter lub struktura (proste i złożone, ilościowe i jakościowe, punktowe i przedziałowe, jednorazowe i powtarzalne);
–
stopień szczegółowości (ogólne i szczegółowe);
–
zakres ujęcia (kompleksowe, sekwencyjne i fragmentaryczne);
–
zasięg terenowy (światowe, międzynarodowe, krajowe, regionalne);
–
metoda opracowania (modelowe, indukcyjne, dedukcyjne, średnie);
–
cel lub funkcja (ostrzegawcze, badawcze, aktywne, pasywne) 8.

Prognozy krótkookresowe (krótkoterminowe) zwykle nie przekraczają
1 roku bądź jednego cyklu. W takim okresie mają miejsce zmiany o charakterze
ilościowym. W praktyce sterowanie za pomocą tej metody jest trudne i zazwyczaj nieskuteczne. Prognozy średniookresowe (średnioterminowe) obejmują
okres od 2 do 5 lat. Mają więc w takim okresie miejsce zmiany zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Prognozy te pozwalają na w miarę skuteczne sterowaIbidem.
W znaczeniu potocznym to szansa na wystąpienie jakiegoś zdarzenia, natomiast
w matematycznej teorii prawdopodobieństwa to rodzina miar służących do opisu częstości lub pewności tego zdarzenia.
7 T. Bajerowski, Zarządzanie przestrzenne. Teoretyczne i praktyczne aspekty prognozowania finansowych skutków opracowań planistycznych, Wydawnictwo UWM, Olsztyn
2008.
8 A. Manikowski, Z. Tarapata, Prognozowanie i symulacja rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa 2002.
5
6
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nie procesem. Prognozy długookresowe (długoterminowe) obejmują zaś okres
przekraczający 5 lat. W tak długim okresie występują zarówno zmiany ilościowe, jak i takie o charakterze jakościowym, co pozwala na skuteczne kierowanie
procesami.

Czym natomiast jest prognozowanie? Otóż prognozowanie to wynikające
z przesłanek ustalonych w toku analiz naukowych działanie, prowadzące do
określenia najbardziej prawdopodobnych przyszłych stanów świata – najbardziej prawdopodobnych, ale niepewnych. Prognozami są bowiem tylko te sądy,
które nie są pewne 9. Do ogólnych zasad prognozowania zalicza się m.in. przewidywanie przyszłości (zob. schemat 1).

Schemat 1. Przewidywanie przyszłości.

Źródło: dr T. Głuszkowski, „Prognozowanie i symulacje” –
www.dydaktyka.polsl.pl

R. Cymerman, T. Bajerowski, H. Kryszk, Prognoza skutków finansowych uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Educaterra, Olsztyn 2008.

9
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Przewidywanie nieracjonalne występuje wtedy, gdy w procesie wnioskowania korzystamy z wróżb i proroctw, które niekoniecznie muszą być fałszywe.
Przewidywanie zdroworozsądkowe to wnioskowanie oparte na doświadczeniu
osoby sporządzającej prognozę bez użycia reguł nauki. Przewidywanie naukowe występuje zaś wtedy, gdy w procesie wnioskowania korzystamy
z reguł nauki, wykorzystujemy określone metody badawcze.

Przy prognozowaniu stosuje się różne metody. Metod prognozowania jest
wiele. Zalicza się do nich m.in. metody:
1. intuicyjne – oparte na wykorzystaniu wiedzy ekspertów z dziedziny wiedzy,
2. kolejnych przybliżeń – oparte na drodze prób i błędów,
3. prognozowania substytutywnego – oparte na przewidywaniu zastępowania istniejących form i sposobów przez nowe,
4. analogowe – prognozowanie przyszłości danej zmiennej poprzez użycie
informacji
o zachowaniu innej zmiennej, której zmiany w czasie są podobne ale nie
równoczesne,
5. taksonomiczne – pogrupowanie zbioru elementów dowolnej natury na
bardziej jednorodne statystycznie podzbiory spełniające zarazem formalne warunki rozłączności, zupełności oraz niepustości,
6. statystyczne – stosowane wszędzie tam, gdzie chodzi o poznanie prawidłowości w zakresie zjawisk masowych.
Częściej spotyka się podział metod prognozowania na metody:
1. matematyczne (bądź matematyczno-statystyczne),
2. niematematyczne.

Można także spotkać następujący podział metod prognozowania:
1. metody oparte na szeregach czasowych,
2. metody oparte na testach marketingowych,
3. metody pozwalające konstruować prognozę tylko na następny okres,
4. metody pozwalające prognozować na wiele okresów,
5. metody proste i złożone 10.

Dane liczbowe wykorzystywane w prognozowaniu powinny być:
–
jednorodne,
–
rzetelne,
–
jednoznaczne,
–
porównywalne,
–
kompletne,
–
aktualne.

10 Z Lipińska, T. Smiłowska, B. Suchecki, Wybrane metody prognozowania krótkookresowego, GUS ZBSE, Warszawa 1984.
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2.

Pojęcie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwana także prognozą finansową czy analizą ekonomiczną,
stanowi jeden z obowiązkowych elementów dokumentacji prac planistycznych,
zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Prognoza ta nie stanowi załącznika do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lecz do projektu tego planu przedkładanego radzie gminy w celu uchwalenia. Nie ma ona więc charakteru wiążącego – pełni zaś funkcję analizy ekonomicznej11.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie definiuje pojęcia prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stanowi jedynie, że wójt, burmistrz albo prezydent
miasta sporządza ww. prognozę z uwzględnieniem art. 36 tej ustawy.

Szerzej o prognozie skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego stanowi natomiast rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164,
poz. 1587) 12. Zgodnie z § 11 ww. rozporządzenia prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinna zawierać w szczególności:
1. prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody własne i wydatki gminy, w tym na wpływy z podatku od nieruchomości i inne dochody związane z obrotem nieruchomościami gminy oraz na opłaty i odszkodowania, o których mowa w art. 36
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2. prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy;
3. wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań projektu planu miejscowego, wynikające z uwzględnienia ich skutków finansowych.

Na podstawie powyższego przepisu zarysowuje się zakres merytoryczny
przedmiotowej prognozy, który ma przełożenie na zdefiniowanie tego dokumentu (zob. schemat 2).

11 Prof. Z. Niewiadomskiego, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz,
C.H. BECK, Warszawa 2016.
12 Ibidem.
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Schemat 2. Przedmiotowy zakres prognozy skutków finansowych uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Źródło: opracowanie własne.

Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma więc wskazać obciążenia (zwane wydatkami z budżetu) i dochody (zwane wpływami do budżetu) gminy będące następstwem
uchwalenia planu miejscowego. Jest to podejście do planowania przestrzennego uwzględniające w szerszym ujęciu aspekty ekonomiczne. Takie podejście nie
jest wynikiem tylko innego spojrzenia na przestrzeń, ale koniecznością wskazującą skutki podjęcia uchwały dotyczącej planu miejscowego13.

W tym miejscu należy wskazać, iż w zakresie stwierdzenia, czy zmiana
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wpłynie na zmianę dochodów i wydatków gminy, czy też nie, właściwą osobą powinien być rzeczoznawca majątkowy (jako osoba uprawniona do sporządzania opracowań i ekspertyz, niestanowiących operatu szacunkowego, dotyczących skutków finansowych uchwalenie albo zmiany planów miejscowych).

3.

Funkcje prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Funkcje prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można sprowadzić do trzech podstawowych
funkcji:
13 R. Cymerman, Planowanie przestrzenne dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców
oraz pośredników w obrocie nieruchomościami, Educaterra, Olsztyn 2012.
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funkcja preparacyjna – polega na tworzeniu przesłanek w procesie podejmowania racjonalnych decyzji przestrzennych. Rozpoznaje przyszłość
i ukazuje możliwe warianty projektu planu, może być elementem współdecydującym o wyborze ostatecznej wersji planu;
funkcja aktywizująca – polega na pobudzaniu do podejmowania działań
eliminujących potencjalne zdarzenia niekorzystne i do podejmowania
działań sprzyjających, gdy w perspektywie pojawiają się zdarzenia korzystne;
funkcji informacyjna – w tym ujęciu prognoza traktowana jest jako źródło
informacji o terenie, które zostały zgromadzone na potrzeby obliczeń14.

Niektórzy dopatrują się jeszcze w prognozie skutków finansowych funkcji
doradczej – zawierającej pewne zalecenia. Nazywana jest także funkcją decyzyjną. Jej istotą jest dostarczenie informacji w związku z planowanymi zamierzeniami. Można spotkać się także z opinią, że prognoza skutków finansowych
pełni funkcję ostrzegawczą, tj. związana jest ona z celem prognozowania. Jej
zadaniem jest wskazanie kosztów i korzyści wynikających z ustaleń planu miejscowego 15. Występują także opinie, że prognoza skutków finansowych to pewien scenariusz przewidujący przyszłe zdarzenia.
4.

Okres prognozowania skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Każda prognoza jest stawiana na ściśle określony czas w przyszłości. Okres,
którego dotyczy sporządzana prognoza nazywa się okresem prognozy. Długość
tego okresu zależy od dwóch czynników:
1. od charakteru prognozowanego zjawiska,
2. od praktycznych potrzeb prognozowania.

Okres prognozy powinien być ściśle zdefiniowany. Liczba jednostek czasu,
jaka upływa od teraźniejszości (momentu konstrukcji prognozy) do okresu
prognozowania nazywa się wyprzedzeniem prognozy. Pojawia się problem jak
daleko w przyszłość można sięgać z tworzeniem prognozy. Jest to tzw. zagadnienie dotyczące horyzontu prognozy 16. Horyzontem prognozy 17 jest najdłuższy
okres lub moment w przyszłości, w którym prognoza jest dopuszczalna w świetle przyjętego kryterium. Długość horyzontu prognozy zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od:
B. Hermann B., Narzędzia obliczeniowe pomocne rzeczoznawcy majątkowemu w oszacowaniu skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa
Wielkopolskiego, Nr 2, 2011.
15 R. Cymerman, T. Bajerowski, H. Kryszk, Prognoza skutków finansowych uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Educaterra, Olsztyn 2008.
16 K. Chudy-Laskowska, wykłady: Prognozy i symulacje, 2010/2011.
17 A. Manikowski, Z. Tarapata; Prognozowanie i symulacja rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa 2002.
14
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charakteru obiektu prognozy,
wybranego modelu prognostycznego,
zastosowanej metody prognozowania.

Horyzont prognozy odgrywa bardzo ważną rolę w teorii wnioskowania
w przyszłość. Ogólnie informuje o tym, jak daleko w przyszłości skonstruowana
prognoza jest aktualna. Definicja horyzontu prognozy wymaga wcześniejszego
wprowadzenia podstawowego pojęcia, jakim jest dopuszczalność prognoz. Własność ta informuje, na ile dokładne i wiarygodne są opracowane prognozy.

Do oceny dopuszczalności prognozy wykorzystuje się mierniki rzędu dokładności predykcji. Pozwalają one na podział prognoz na dwie grupy:
1. prognozy dopuszczalne (są to prognozy, które na podstawie wybranego
miernika można uznać za dostatecznie dokładne i wiarygodne),
2. prognozy niedopuszczalne (są to prognozy, w stosunku do których miernik dokładności predykcji nie daje podstaw do uznania ich za dostatecznie
dokładne) 18.

Powyższe informacje należy odnieść do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie prognozowania skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jak
wiadomo, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wywołuje w czasie i w przestrzeni określone skutki prawne oraz ekonomiczne. Uchwalenie ww.
planu albo jego zmiana każdorazowo powoduje, że zmieniają się również warunki wykonywania prawa własności nieruchomości. Właściciel (użytkownik
wieczysty) nieruchomości po uchwaleniu planu:
1. może korzystać z nieruchomości w sposób dotychczasowy bez żadnych
ograniczeń,
2. nie może korzystać z nieruchomości zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem,
3. może korzystać z nieruchomości w sposób ograniczony.

Dla właściciela nieruchomości skutkiem ekonomicznym uchwalenia planu
miejscowego jest spadek albo wzrost dochodu z nieruchomości. Na wolnym
rynku zaś cena nieruchomości może ulec spadkowi albo wzrostowi19. To jednak
nie jedyne skutki, jakie występują w przestrzeni.

Jaki więc okres prognozy należy przyjąć, aby wszystkie skutki ekonomiczne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prawidłowo przewidzieć? Jaki okres prognozy należy przyjąć, aby prognoza była
dokumentem rzetelnym i wiarygodnym? Czy prognoza powinna być prognozą
krótkoterminową, średnioterminową czy długoterminową? W tabeli 1 przedstawiono wyniki analizy 43 prognoz skutków finansowych uchwalenia miej-

18
19

Ibidem.
E. Kucharska-Stasiak, Leksykon rzeczoznawcy majątkowego, PFSRM, Warszawa 2004.
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scowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem przyjmowanego w praktyce okresu prognozowania.

Tabela 1. Okres prognozowania wskazany w prognozach skutków finansowych
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poddanych
analizie.
Liczba prognoz:

Okres prognozowania:

16

Brak wskazania okresu prognozowania

8

5 lat

2

6 lat

1

7 lat

15

10 lat

1

20 lat

43

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy wybranych 43 prognoz
skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.

Jak pokazują wyniki przeprowadzonej analizy, prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
sporządzane są na różne okresy. Można także spotkać prognozy, które nie
określają w ogóle okresu prognozowania (nie wiadomo więc, jaki okres prognozowania obejmują i dla jakiego okresu zostały w niej przedstawione obliczenia).

Za negatywną praktykę należy uznać niewskazywanie w ogóle w prognozach skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego okresu prognozowania. Taki fakt świadczy nie tylko o braku
znajomości odpowiedniego zastosowania przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czy też przepisów dotyczących szacowania/wyceny
nieruchomości, ale także świadczy o braku wiedzy w zakresie samej istoty prognozowania. Autorzy takich prognoz nie znają podstawowej zasady prognozowania, zgodnie z którą należy przewidzieć to, w jaki sposób będą kształtowały
się w przyszłości określone procesy i zdarzenia (w tym przypadku skutki finansowe uchwalenia planu miejscowego).

Autorzy prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinni mieć świadomość, że w trakcie procesu prognozowania powinny zostać sformułowane tzw. sądy na temat przyszłych stanów zjawisk i zdarzeń, które zwane są prognozą. Przy prognozowaniu
należy wykorzystywać informacje dotyczące czynników i ich wpływu na badane zjawisko/proces i zbadać relacje między czynnikami a badanym zjawiskiem,
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a także kształtowanie się ich w przeszłości do wnioskowania o przyszłości,
wykorzystując nauki statystyczne i matematyczne. Mając na uwadze powyższe,
a także fakt, iż proces prognozowania w praktyce wywołuje wiele trudności
(nie tylko w zakresie przyjmowania odpowiedniego okresu prognozowania),
opracowano schemat procesu prognozowania jako postępowania wieloetapowego (zob. schemat 3).
Schemat 3. Proces prognozowania.

Źródło: opracowanie własne na bazie analizy przepisów prawa i literatury.

W ocenie autora, już na samym początku tego procesu należy określić
obiekt/zjawisko/ zmienne, które mają podlegać prognozowaniu, a także cel
wyznaczenia prognozy. Sformułowanie zjawiska prognostycznego jest bardzo
istotne, gdyż wpływa na dalszy przebieg procesu.

Określenie okresu prognozy także powinno nastąpić na samym początku
procesu prognozowania. Jest to jeden z podstawowych elementów każdej prognozy. Prognoza bez zdefiniowania okresu prognozowania nie jest prognozą.

Na poniższym schemacie zobrazowano poszczególne okresy prognozy,
które w ocenie autora powinny mieć znaczenie przy prognozowaniu skutków
finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Schemat 4. Okresy prognozowania skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Źródło: opracowanie własne na bazie analizy przepisów prawa i literatury.

Wskazane na schemacie 4 okresy (terminy) wynikają wprost z przepisów
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (terminy na zgłaszanie roszczeń) oraz z ustawy Kodeks cywilny (zasady ogólne – przedawnienie
terminu).
W ocenie autora, prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego powinny być prognozami średniookresowymi (średnioterminowymi) lub długookresowymi (długoterminowymi),
tj. powinny obejmować okres od 3 do 10 lat. W okresie krótszym nie ma możliwości oszacowania skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.
Okres powyżej 10 lat jest okresem zdecydowanie za długim. Skutki te wiąże się
przecież nie tylko z przestrzenią, ale i z odpowiednim okresem czasowym
(tzw. horyzontem czasowym).

W tym miejscu należy zadać sobie pytanie, czy odpowiednim okresem
prognozowania nie powinien być okres 5 lat (przyjęty dla każdej prognozy)?
Z punktu widzenia określenia prawdopodobieństwa wystąpienia określonego
skutku finansowego/stanu planistycznego należałoby brać pod uwagę, jaki czas
jest niezbędny, aby określić (zbadać, zidentyfikować) zachodzące zmiany
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w przestrzeni planistycznej. Nie powinien być więc to okres ani za krótki, ani za
długi. Wydaje się, że okresem optymalnym może być więc okres, który wskazano powyżej, tj. okres od 3 do 10 lat. W tym czasie istnieje możliwość określenia
przedmiotowego prawdopodobieństwa na poziomie najbardziej zbliżonym do
wystąpienia stanu przyszłego. Takie rozumowanie poparte jest terminami
określonymi w aktach prawa.
5.

Praktyka sporządzania prognozy skutków finansowych uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w praktyce –
orzecznictwo i rozstrzygnięcia nadzorcze

Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem przedkładanym wraz z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego do organu nadzoru (wojewody),
który w tzw. procedurze nadzorczej bada całą dokumentację prac planistycznych.
Zdarzają się przypadki, że poprzez brak sporządzenia prognozy finansowej
zgodnie z wymaganymi ustawowo elementami składowymi dla miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (albo jego zmiany) organ nadzoru
stwierdza naruszenie trybu sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (patrz: rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 10 stycznia 2018 r.
znak: IN.I.743.124.2017.MK/KD; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 23 stycznia 2013 r. o sygn. akt II OSK 2348/12).

Można w tym miejscu zadać sobie pytanie, czy niewskazanie w ogóle okresu czasowegow prognozie skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę do wydania takiego
rozstrzygnięcia? Na pewno nie jest to poprawne założenie, ale czy rzutuje na
zakres merytoryczny i prawny tego dokumentu? Autor z takim rozstrzygnięciem się nie spotkał. Analizując rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów można
spotkać natomiast wiele innych „powodów” merytorycznych i prawnych, które
stanowią podstawę do wydawania rozstrzygnięć nadzorczych, dotyczących
właśnie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotyczą one głównie samej istoty tego dokumentu oraz osoby uprawnionej do jej sporządzania. W poniższej tabeli przedstawiono kilka przykładów rozstrzygnięć.
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Tabela 2. Przykłady rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących prognoz skutków
finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Znaczenie
prognozy

Osoba uprawniona do sporządzania prognozy
skutków finansowych uchwalenia
miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

W ocenie organu nadzoru nie można odstąpić od sporządzenia pełnej
prognozy finansowej. Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Przewodniczącego Rady Miejskiej w …., który stwierdził, iż brak określenia skutków
finansowych z tytułu art. 36 ustawy jest procedurą mającą wyłącznie
znaczenie formalne, w związku z czym zlecanie kosztownego operatu
osobie formalnie uprawnionej mija się z celem.
… podkreślić należy, iż sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego
prognozy skutków finansowych zminimalizuje ryzyko wystąpienia wadliwości tego dokument, co w konsekwencji spowoduje, iż rada gminy nie
będzie miała wątpliwości co do skutków finansowych wynikających
z uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
… prognozę skutków finansowych przygotować może wyłącznie osoba
posiadająca odpowiednie uprawnienia.
Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, ale nie musi. Tym bardziej, że faktyczne skutki
finansowe związane z uchwaleniem lub zmianą planu w zakresie obniżenia wartości lub wzrostu wartości nieruchomości dokonywane są w momencie zbycia nieruchomości na podstawie operatów przygotowanych
przez rzeczoznawców majątkowych.

Błędna prognoza –
obliczenia nieprawidłowe

Skoro ustawodawca nakazuje sporządzać prognozę skutków finansowych
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to
znaczy, że nie jest to dokument pozbawiony znaczenia, a jego merytoryczna treść nie odgrywa żadnej roli. Nie można przyjąć, że obojętnym
jest, czy koszty uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostaną w prognozie skutków finansowych podane w wysokości nieprawidłowej, czy rzeczywistej. A zatem, przygotowanie błędnej
prognozy stanowi istotne naruszenie trybu sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, co z kolei jest przesłanką nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 stycznia
2013 r. o sygn. akt II OSK 2348/12). Wobec powyższego, aby uniknąć
wadliwości prognozy finansowej należałoby uznać, iż sporządzenie przez
rzeczoznawcę majątkowego prognozy zminimalizuje ryzyko wystąpienia
wadliwości sporządzonej prognozy skutków finansowych. Organ nadzoru
ogranicza się jedynie do wskazania, iż doszło do naruszenia prawa, gdyż
w ocenie tut. organu naruszenia te nie miały cech istotności.

Skutki opracowania prognozy przez
osoby nie będące
rzeczoznawcami
majątkowymi

Opracowanie prognozy (analizy ekonomicznej) przez osoby nie będące
rzeczoznawcami majątkowymi stanowi naruszenie trybu sporządzania
planu wskazanego w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lecz nie jest naruszeniem istotnym w rozumieniu tej ustawy,
ponieważ prognoza finansowa nie jest załącznikiem do planu i z tej racji
nie ma charakteru wiążącego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy orzecznictwa i rozstrzygnięć
nadzorczych.
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Analizując praktykę sporządzania prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zauważa się, że w
większości przypadków organy gminy nie biorą pod uwagę wyników prognoz
skutków finansowych przy planowaniu budżetu gminy. Takie podejście, w ocenie autora, jest nieprawidłowe. Skutki finansowe uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bez wątpienia wpływają na budżet gminy, a co się z tym wiąże, wyniki ich prognoz powinny być wykorzystywane do
konstruowania budżetu danej gminy 20. Określenie i przyjęcie odpowiedniego
okresu prognozy ma tutaj istotne znaczenie. Budżet gminy planowany jest także na pewien okres. Tak też i każda prognoza powinna być sporządzana na
okres, który powinien być adekwatny do rzeczywistego (prawidłowo oszacowanego) wystąpienia skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Prognoza powinna zawierać więc jak najdokładniejsze wyliczenia skutków
finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określone w czasie (a nie tylko w przestrzeni).
Wnioski

Prawidłowe opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga nie tylko szerokiej
wiedzy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ale i szacowania/wyceny nieruchomości. Nie bez powodu regulacje dotyczące sporządzania przedmiotowych prognoz zostały zawarte w aktach prawnych dotyczących
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami. Uprawnionym do sporządzania opracowań i ekspertyz, niestanowiących operatu szacunkowego, dotyczących skutków finansowych uchwalenie
albo zmiany planów miejscowych, jest m.in. rzeczoznawca majątkowy21. Nie
powinno zatem dochodzić do sytuacji, gdy w praktyce prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
sporządzane są przez pracowników urzędów gmin. Należałoby także zastanowić się, czy każdy rzeczoznawca majątkowy posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie z zakresu prognozowania skutków finansowych w przestrzeni
planistycznej? Praktyka pokazuje jaka jest odpowiedź. W rzeczywistości prognozy skutków finansowych często nie są sporządzane prawidłowo, nie tylko
w zakresie okresu prognozowania.

Należy pamiętać, że w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie
powinno sprawdzać się powiedzenie, zgodnie z którym: błędne prognozy są
lepsze, niż ich brak. Jednocześnie nie może dojść do takiej sytuacji, że prognoza
skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

E. Czekiel-Świtalska, Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego a budżet gminy, „Przestrzeń i forma” Nr 19, 2013.
21 Art. 174 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147).
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strzennego nie zostanie w ogóle sporządzona. Naruszona zostałaby wtedy procedura planistyczna sporządzania aktu prawa miejscowego, jakim jest plan
miejscowy.

Podsumowując, należy podkreślić, że przy sporządzaniu przedmiotowej
prognozy należy mieć na uwadze przede wszystkich cel jej sporządzenia,
tj. określenie kosztów i korzyści finansowych wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w danym okresie. Analiza ekonomiczna, tj. analiza kosztów i korzyści ekonomicznych dla gminy, powinna
mieć odzwierciedlenie w pewnym przedziale czasowym. Taki okres (okres prognozy) powinien być określany na samym początku procesu prognozowania.
Planowane dochody powinny odnosić się do założonego czasu i być spójne
z zakładanymi wcześniej kosztami.

Na marginesie, pod dyskusję można poddać zmianę przepisów dotyczących sporządzania prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wypracowania wzoru
takiej prognozy.
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Streszczenie

Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinna stanowić element wspomagający proces decyzyjny w zakresie gospodarki przestrzennej w gminie.
Prognoza ta powinna odpowiadać przede wszystkim na podstawowe pytanie: czy realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest rentowna ekonomicznie z punktu widzenia budżetu gminy?
Oprócz prognozowanych wpływów i wydatków gminy w ww. zakresie
prognoza powinna przedstawiać bilans skutków finansowych, który jest kluczowym elementem tego dokumentu.

Co do okresu czasowego prognozowania nie istnieją żadne wytyczne.
W praktyce można spotkać prognozy skutków finansowych obejmujące okres 3,
5 lat, jak i 10, czy nawet 20 lat, co w ocenie autora jest okresem za długim.

W niniejszym artykule przedstawione zostały rozważania nt. przyjmowania odpowiedniego okresu czasowego prognozowania skutków finansowych
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w oparciu
m.in. o analizę praktyki sporządzania prognoz skutków finansowych.
Summary

The forecast of the financial consequences of the adoption of the local spatial
development plan should be an element supporting the decision-making process in the area of spatial management in the commune.

This forecast should primarily answer the basic question: is the implementation of the local spatial development plan economically viable from the point
of view of the commune's budget?
In addition to the forecasted receipts and expenses of the municipality in
the above the forecast should present a balance of financial consequences,
which is a key element of this document.
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There are no guidelines for the time period of forecasting. In practice, you
can see forecasts of financial consequences covering the period of 3, 5 years, as
well as 10 or even 20 years, which in the author's opinion is a period too long.

This article presents considerations on the adoption of an appropriate period of time forecasting the financial consequences of the adoption of a local
spatial development plan, based, inter alia, on o analysis of the practice of preparing financial forecasts.
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CZĘŚĆ III
PART III
SPOŁECZEŃSTWO
SOCIETY
Anna Miśniakiewicz

AKTYWNOŚĆ SENIORÓW W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU,

NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO WROCŁAWSKIEGO OSIEDLA –
PROBLEMY I POTRZEBY PRZESTRZENNE
Słowa kluczowe: aktywizacja seniorów, senior w mieście, osoby starsze.

SENIORS ACTIVITY IN NEAREST SURROUNDING ON THE EXAMPLE OF
HOUSING ESTATE IN WROCLAW– SPATIAL PROBLEMS AND NEEDS

Keywords: activation of seniors, senior in the city, elderly people.

Wstęp
Ludzkość starzeje się. W przekroju globalnym ludzkość jest dzisiaj starsza niż
kiedykolwiek w historii. Starzenie się społeczeństwa, czyli wzrost odsetka osób
starych, jest jednym z podstawowych problemów dzisiejszych czasów. Społeczeństwo polskie należy do grupy najszybciej starzejących się społeczeństw
europejskich. W obliczu nadchodzących zmian w strukturze społecznej, seniorzy będą pełnić kluczową rolę w kształtowaniu życia miejskiego 1. Warto myśleć
o starości i przystosować zarówno społeczność, jak i miasta do idących za nią
oczekiwań, zaczynając od najbliższego otoczenia miejsca zamieszkania.

Autorka niniejszego artykułu przeprowadziła badania, mające na celu
określenie aktualnych potrzeb i oczekiwań osób starszych w zakresie ich aktywności na osiedlu, miejsc w których powinna być ona realizowana i lokalizacji takich przestrzeni w tkance miejskiej/osiedlowej. Dotyczy to zarówno prze-

E. Szałkiewicz, Polityka państwa, [w:] Starzenie się społeczeństwa – wyzwanie dla
Polski, [online], [dostęp 02.05.2017], dostępny: http://www.dps.pl/domy/index.php
?rob=radar&dzial=12&art=658
1
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strzeni publicznych, takich jak: parki, skwery, ich zagospodarowanie i urządzenia małej architektury, jak również – obiektów architektonicznych, takich jak:
kluby seniora, kawiarnie, biblioteki, kluby sportowe, koła zainteresowań, sklepy spółdzielcze itp. Na podstawie badań, autorka określa rodzaj zmian i działań,
jakie są potrzebne, aby osoby starsze mogły do późnych lat życia pozostawać
w dotychczasowym miejscu zamieszkania i żyć możliwie samodzielnie. Jak zintegrować społeczności lokalne, które będą zapewniały wsparcie, jak tworzyć
solidarność międzypokoleniową polegającą na wzajemnej pomocy, jak wykorzystać potencjał osób starszych i rozwinąć sektor usług skierowanych do seniorów. 2 Jaki wpływ na te aspekty ma jakość architektury i jej dostosowanie do
potrzeb osób starszych oraz niepełnosprawnych? Czy możliwość przebywania
w przestrzeni publicznej ma wpływ na jakość życia osób starszych oraz jakie są
najważniejsze bariery, sprawiające, że senior staje się „więźniem we własnym
domu”? Czy przyjazność przestrzeni ma bezpośredni wpływ na częstotliwość
wychodzenia z domu?

Analizy dokonano na podstawie prowadzonych przez autorkę badań na
Wrocławskim osiedlu Popowice, które jest przykładem typowego polskiego
osiedla wielkopłytowego. Szczególną uwagę zwrócono na potrzeby starszych
mieszkańców, które powinny stać się bazą do kształtowania miejsc, jak również
sektora usług dedykowanych seniorom oraz do przedstawienia oferty rozwijającej i aktywizującej tę grupę społeczną. By osiągnąć zadany cel, zdecydowano
się na przeprowadzenie badań w sposób partycypacyjny z udziałem osób starszych, które powinny być podmiotami, a nie tylko biernymi odbiorcami działań
realizowanych w ramach lokalnej polityki społecznej. Badanie było finansowane z dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2016/17.
1.

Metodologia badań

W badaniach zastosowano kilka metod. Rozpoczęto kwerendami literaturowymi oraz analizą danych, następnie wykonano badania terenowe i analizę
funkcjonalno-przestrzenną – studia przypadku. Główną część zadania stanowiły badania warsztatowe. Zdecydowano się na wybór grupy wiekowej powyżej
60. roku życia, ponieważ wiek ten jest w wielu opracowaniach wiekiem granicznym 3. Wraz z wydłużeniem długości życia granica ta znacząco się przesuKoncepcja, zwana teorią aktywności (activity theory – Cavan, Burgess, Goldhamer,
Havighurst, 1949), za warunek dobrostanu emocjonalnego jednostki uznaje jej zaangażowanie, jako społecznie najwyżej cenioną wartość. By utrzymać pozytywny obraz
siebie, jednostka podejmuje nowe rodzaje aktywności, utracone role zastępując nowymi. Jej dobre samopoczucie jest rezultatem rosnącej aktywności w nowo zdobytych
rolach. Społeczna, fizyczna i intelektualna witalność prowadzą do większej satysfakcji
życiowej.
3 Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) początek starzenia się przypada na
60 rok życia, który jest umownym progiem starości, nieuwzględniającym wielu czynników takich jak rasa, płeć, klimat, odżywianie.
2
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wa, będąc często określaną na 65. roku życia lub nawet 72. roku życia 4, jednak
ze względu na aktualny wiek emerytalny w Polsce (dla kobiet do 60. roku życia
oraz dla mężczyzn do 65. roku życia) oraz teorię sieci wsparcia i aktywnego
starzenia się, zdecydowano się na wyżej wspomnianą grupę wiekową.

Na miejsce badań wybrano wrocławskie osiedle wielorodzinne Popowice
Północne, którego ok. 70% mieszkańców stanowią osoby starsze 5. Omawiany
obszar ograniczony jest ulicami Legnicką, Popowicką, Wejherowską oraz
ul. Starograniczną i nasypem kolejowym od strony wschodniej. Stanowi ono
przykład wielkoprzestrzennego osiedla wielorodzinnego, jakie są zamieszkiwane przez bardzo duży procent polskiego społeczeństwa 6. Do dziś osiedla
wielkopłytowe stanowią w Polsce atrakcyjne miejsce zamieszkania, mocno
konkurujące z nowymi mieszkaniami deweloperskimi, zarówno ich ceną jak
i jakością życia w nich 7. Różny jest ich stopień rozwoju w zakresie struktury
funkcjonalnej, nie we wszystkich występuje pełen program wyposażenia osiedla mieszkaniowego, jednakże swobodne rozmieszczenie budynków z obszernymi przestrzeniami pomiędzy nimi, pozwala na doinwestowanie brakującymi
usługami. Osiedla te, budowane kilkadziesiąt lat temu, nie spełniają kryteriów
dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przystosowanie osiedli
wielkopłytowych i wielkoblokowych do potrzeb osób starszych czy też niepełnosprawnych (zarówno budynków, mieszkań jak i przestrzeni publicznych) jest
znacznie łatwiejszym przedsięwzięciem aniżeli starej zabudowy śródmiejskiej
– kamienic w ścisłej tkance miejskiej. Co więcej, dzięki dużej ilości przestrzeni
półpublicznych w porównaniu do gęstej zabudowy śródmiejskiej, tzw. blokowiska wydają się być lepszym środowiskiem zamieszkania dla seniorów.

Ważną częścią badań były spotkania warsztatowe, w sumie przeprowadzono w marcu 2017 roku trzy spotkania, w którym udział wzięło ogółem
26 osób powyżej 60. roku życia (większość stanowiły osoby powyżej 70. roku
życia). Dwa spośród nich, odbyły się w siedzibie Wrocławskiego Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, znajdującej się na zachodnim skraju osiedla, jedno natomiast w siedzibie Klubu Tęcza usytuowanego na
wschodnich obrzeżach osiedla. Plan prowadzenia warsztatów zakładał pracę
z mini-grupami, ponieważ mniejsza liczba uczestników daje więcej czasu na
wypowiedź i tym samym uczestnicy bardziej angażują się w dyskusję, co po-

European Statistic oraz GUS używają wieku 65 lat jako granicy starości, natomiast
Instytut Obywatelski szacuje, że wkrótce granica starości osiągnie poziom 70‒72 lat.
Według Aschoffa, niemieckiego fizjopatologa, progiem starości jest przekroczenie 45.
roku życia, zaś zgodnie z gerontologią radziecką 80. roku życia (Klonowicz 1986). Niezbędnik Wrocławskiego Seniora, wydany przez Miasto Wrocław jest skierowany do osób
po 50 roku życia.
5 Informacja uzyskana od zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Popowice w 2016 roku.
6 7 z pośród 12,5 milionów mieszkań w Polsce zostało wybudowanych za czasów PRL-u
i stanowi osiedla blokowe (Gronostajska 2016).
7 Gronostajska B., Kształtowanie środowiska mieszkaniowego dla seniorów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2016.
4
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zwala na dokładniejsze pogłębienie tematu. W celu wybrania odpowiedniej
metody prowadzenia warsztatów z seniorami posłużono się poradnikiem opracowanym przez Pracownię Badań i Innowacji społecznych Stocznia – Jak usłyszeć głos seniora? Praktyczny przewodnik po partycypacji społecznej osób starszych, będący zbiorem przykładów sprawdzonych działań oraz poradnikiem
opisującym każdy krok przygotowań do badań z udziałem osób starszych 8.
Następnie rozpoczęto konsultacje, dotyczące planu badania, ze specjalistami
z względnie nowej dziedziny projektowania doświadczeń użytkownika (User
Experience) 9. Spośród wielu metod, jakimi posługują się specjaliści UX, zdecydowano się na dwie metody – mapę empatii oraz mapowanie dnia, przeprowadzane w swobodnej atmosferze podczas jednego spotkania (przy kawie, herbacie i poczęstunku).
Spotkania warsztatowe składały się z dwóch części. Pierwsza, to wspólne
tworzenie tzw. mapy empatii popowickiego seniora X, poprzedzone stworzeniem wyobrażonej postaci. Persona, powstała na podstawie mapy, jest cennym
i wartościowym źródłem wiedzy o seniorach żyjących na osiedlu. W drugiej
części spotkań warsztatowych tworzono mapę dnia seniora na Popowicach,
która pozwala przybliżyć problemy i braki w infrastrukturze oraz usługach
osiedla. Dzięki mapie dnia można dokonać oceny przestrzeni oczami jej użytkowników, w tym przypadku pod kątem dostosowania do potrzeb osób starszych, ogólnej oceny konkretnych rozwiązań architektonicznych czy infrastrukturalnych. W czytelny sposób pozwala określić, jak mieszkańcy używają przestrzeni, którędy biegną ich szlaki komunikacyjne, naturalny podział na strefy.
Może też przyczynić się do zebrania pomysłów na nowe rozwiązania w sposobie zagospodarowania przestrzeni (ławek, skwerów, przestrzeni rekreacyjnych) lub lokalizacji punktów usługowych (usługi handlu, gastronomii, kultury,
administracji, transportu, itd.).
2.

Analiza i interpretacja badań

Przeanalizowano strukturę przestrzenną osiedla oraz zadowolenie seniorów
z najbliższej okolicy zamieszkania, jak również z osiedla jako całości. Zestawiono te dane z informacjami o rozmieszczeniu poszczególnych usług i przeanalizowano zależności występujące między nimi.
Popowice są osiedlem zlokalizowanym w zachodniej części Wrocławia,
oddalonym od centrum o 3,5‒4 km. Obszar objęty badaniami stanowią Popowice Północne – 60 ha osiedle mieszkaniowe, dodatkowo uwzględniono przylegający teren usługowy o powierzchni 12 ha. Osiedle ogranicza od południa

8 Pracownia Badań i Innowacji społecznych STOCZNIA, Jak usłyszeć głos seniora? Praktyczny przewodnik po partycypacji społecznej osób starszych.
9 User experience to doświadczenie konsumenta podczas korzystania z produktu lub
usługi. Projektowanie user experience to multidyscyplinarne podejście zmierzające
do tego, aby tworzyć usługi, produkty lub przestrzenie wywołujące u odbiorców określone odczucia, czy nawet nakłaniające do konkretnego zachowania.
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ul. Legnicka – trasa wylotowa na Zieloną Górę, Legnicę, od północy ul. Popowicka prowadząca na osiedle Kozanów, od wschodu ul. Starograniczna i tory
kolejowe, natomiast od zachodu ul. Wejherowska oraz Milenijna – będąca częścią obwodnicy śródmiejskiej. Osiedle sąsiaduje z rozległymi terenami rekreacyjnymi od północy i zachodu – Park Popowicki, nadrzeczne tereny spacerowe,
Park Zachodni, ogródki działkowe. Od południa sąsiaduje zaś z centrum handlowo-rozrywkowo-rekreacyjnym (Magnolia). Osiedle prawie w całości należy
do Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Popowice, której
siedziba znajduje się w budynku przy ul. Popowickiej 28, a zamieszkuje je ponad 15 tysięcy osób. Co ważne, według zarządu spółdzielni mieszkaniowej
osiedla, seniorzy stanowią tam blisko 70% mieszkańców, spośród których wielu mieszka tam od początków Popowic.

W pobliżu nie brakuje terenów rekreacyjnych takich jak parki, przyrzeczne
tereny spacerowe czy ogródki działkowe. Na tym spółdzielczym osiedlu 10 funkcjonuje Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 11, które
zrzesza wiele stowarzyszeń i fundacji, udostępniając im zarazem przestrzenie
do prowadzenia działalności i zajęć różnego typu. W ramach Spółdzielni Mieszkaniowej funkcjonują również trzy kluby sąsiedzkie – Wędkarski (CERTA),
Seniora oraz Klub Tęcza. Klub Wędkarski i Klub Tęcza funkcjonują w pomieszczeniu zlokalizowanym w budynku barakowym przy ul. Starogranicznej 32,
natomiast Klub Seniora posiada niewielki lokal zlokalizowany w podziemiu
budynku usługowego przy ul. Starogranicznej 28, pomieszczenia obydwu klubów mogą pomieścić po kilkanaście osób. SEKTOR 3 udostępnia stowarzyszeniom oraz fundacjom bezpłatnie swoje sale oraz odpłatnie osobom prywatnym,
posiada dużą salę konferencyjną (80 miejsc), 3 sale szkoleniowe (25‒15
miejsc), sale do szkoleń komputerowych (12 stanowisk) oraz salę doradczą
(2 miejsca) 12.
2.1.

Komunikacja osiedla

Osiedle jest bardzo dobrze skomunikowane z centrum miasta. Wzdłuż ulicy
Legnickiej zlokalizowane są 3 przystanki tramwajowo-autobusowe, przy ulicy
Popowickiej kolejne trzy, co sprawia iż dojście z każdego miejsca osiedla na
przystanek nie przekracza 300 metrów (Rysunek 1.). Bezpośrednio przy osiedlu znajduje się obwodnica śródmiejska, jak również stacja kolejowa Wrocław
– Popowice. Dojechać można również ścieżkami rowerowymi, które biegną
zarówno wzdłuż ulicy Legnickiej jak i Popowickiej (patrz Rysunek 1). Samo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Popowice.
Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 działa od
kwietnia 2007 roku. Prowadzone jest przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „UMBRELLA” w formie zadania publicznego i jest finansowane z budżetu Gminy
Wrocław. http://fundacja-umbrella.org.pl/portfolios/centrum-sektor-3/.
12 Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, Wynajem
Sal,[online], [dostęp 02.05.2017], dostępny: http://www.sektor3.wroclaw.pl/ofertawsparcia/wynajem-sal/.
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osiedle jest przecięte czterema drogami lokalnymi łączącymi ul. Legnicką i Popowicką – tworzą one czytelny układ, lecz są niestety w złym stanie technicznym (nierówna nawierzchnia jezdni oraz chodników). Pozostałe drogi, osiedlowe bądź dojazdowe, należą do spółdzielni mieszkaniowej, większość z nich
posiada ograniczony szlabanem wjazd jedynie dla mieszkańców. Drogi te są
w większości jednokierunkowe i tworzą dosyć skomplikowany (utrudniający
orientację) układ, ze względu na położenie wzdłuż krzywoliniowo usytuowanych budynków. Miejsca postojowe są zlokalizowane przy wszystkich drogach,
co jest zaletą dla korzystających z nich osób starszych. Przy wielu budynkach
wysokich znajdują się dodatkowe parkingi, co sprawia iż w niektórych miejscach zlokalizowano po cztery rzędy samochodów. Pomimo ogromnej liczby
miejsc parkingowych, wydaje się ona być niewystarczająca, ponieważ w wielu
lokalizacjach samochody parkowane są w miejscach niedozwolonych, takich jak
chodniki czy trawniki. Komunikację pieszą po osiedlu umożliwia sieć ścieżek,
przecinających większość budynków (przejścia bramne).
Rysunek 1. Schemat komunikacji osiedla.

Źródło: opracowanie własne.
2.2.

Zieleń i tereny rekreacyjne

Osiedle charakteryzuje się dużymi przestrzeniami międzyblokowymi wypełnionymi bujną roślinnością (rysunek 2). Są to głównie dojrzałe, wysokie drzewa i krzewy dające cień niemalże w każdym miejscu, zapewniając zarazem
większą intymność mieszkańcom. Przy balkonach parteru oraz wejściach do
budynków można napotkać też bujne ogródki kwiatowe uprawiane przez
286

mieszkańców. Roślinność na osiedlu jest utrzymana na zadowalającym poziomie, jednak jej dobór nie sprzyja korzystaniu z trawiastych terenów zielonych,
ponieważ przeważają drzewa i krzewy – głównie żywopłoty zlokalizowane
wzdłuż ścieżek. Lokalizacja żywopłotów, elementów liniowych, granicznych,
wzdłuż ścieżek uniemożliwia wejście na trawnik i korzystanie z niego. Roślinność pełni więc przede wszystkim funkcję estetyczną. Istniejące nasadzenia to
jedynie dojrzałe drzewa liściaste i kilka gatunków krzewów, co tworzy nieco
monotonny i mało urozmaicony krajobraz, który w połączeniu z powtarzalną
estetyką i kolorystyką bloków nie ułatwia orientacji na osiedlu. Tereny zlokalizowane pomiędzy budynkami pełnią zróżnicowane funkcje – parkingów, terenów rekreacyjnych, sportowych, wypoczynkowych, placów zabaw dla dzieci.
Niektóre przestrzenie nie posiadają żadnych elementów małej architektury
(ławki, płace zabaw, itp.), wypełnione są jedynie ścieżkami i podstawową roślinnością. Ławki znajdują się głównie przy większych przestrzeniach rekreacyjnych oraz na placach zabaw dla dzieci, natomiast ławki znajdujące się przy
wejściach do budynków zostały usunięte na prośby mieszkańców 13, pozostawione zostały jedynie przy budynkach niskich w zachodniej części osiedla
(9 ławek). Ogółem na terenie osiedla znajdują się 133 ławki, z czego większość
zlokalizowana jest przy placach zabaw. Jak na teren użytkowany przez niemalże 20 tysięcy osób (mieszkańcy okolicznych nowopowstałych budynków również korzystają z tych przestrzeni), liczba ławek jest zdecydowanie za mała.
Co więcej ławki występują głównie w skupiskach na terenach rekreacyjnych,
natomiast przy ciągach pieszych znajduje się ich zaledwie kilka. Wszystkie
ławki dzieli spora odległość, co sprawia iż niemożliwe jest dłuższe spotkanie
liczniejszej grupy osób. Na podwórkach bez placów zabaw znajdują się maksymalnie dwie ławki, często nie ma ani jednej. Na całym terenie osiedla nie ma ani
jednego miejsca do siedzenia ze stołem, uniemożliwiając tym samym wykonywanie wielu czynności społecznych w przestrzeni osiedla. Siedziska ze stołami
są miejscem, w którym aktywnie można spędzać czas na pracach manualnych,
grach różnego rodzaju oraz wspólnie spożywać posiłki na świeżym powietrzu 14. W przestrzeniach ogólnodostępnych znajduje się 9 placów zabaw
(w tym dwa na terenach szkół), na których często przebywają osoby starsze
opiekujące się wnukami. Na omawianym obszarze usytuowano również dwie
siłownie na świeżym powietrzu, z których korzystają także chętnie seniorzy.
Przestrzeń publiczna, znajdująca się przed kościołem Matki Bożej Królowej
Pokoju, jest bardzo zaniedbana – teren służy głównie jako parking, nie zlokalizowano na nim ani jednej ławki (w pobliżu kościoła również brakuje ławek).
13 Informacja uzyskana od Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej, mieszkańcy licznie narzekają na osoby spożywające nocami alkohol na ławkach zlokalizowanych w pobliżu
okien mieszkań.
14 Zdaniem psychologów, wspólne posiłki stanowią "jednoczący rytuał", korzystnie
wpływający na psychikę i mogą zrekompensować wpływ niektórych niekorzystnych
zjawisk życia codziennego.
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Rysunek 2. Schemat usług i zieleni osiedla.

Źródło: opracowanie własne.
2.3.

Usługi na terenie osiedla

Usługi handlu i gastronomii zlokalizowane są głównie w pawilonach przy ulicy
Popowickiej. Ważny punkt stanowi również osiedlowe targowisko przy ul. Niedźwiedziej, oferujące głównie warzywa i owoce. Pozostałe usługi zlokalizowane
są w niewielkich kioskach rozrzuconych po osiedlu (Rysunek 2). Przeważającą
liczbę sklepów stanowią sklepy spożywcze (delikatesy, 6 małych sklepów, oraz
2 markety), dodatkowo w formie kiosków można znaleźć 2 piekarnie, warzywniak i sklep mięsny. Poza ofertą spożywczą mieszkańcy mają do dyspozycji
5 sklepów wielobranżowych (ubrania, art. domowe, zabawki), punkt ksero,
sklep optyczny, 3 kioski i lombard. Ponadto na osiedlu można skorzystać
z usług stomatologicznych, fryzjerskich (2 zakłady), fotograficznych, dwóch
kwiaciarni, zakładu ubezpieczeń, biura radców prawnych czy biura handlu
nieruchomościami. Bardzo nisko plasuje się ilość i różnorodność usług gastronomicznych, spośród 9 lokali wyróżnić można: jeden food truck, dwie pizzerie,
dwie pierogarnie w formie baru, pub oraz bar typu fast food, restaurację z nepalskim jedzeniem oraz restaurację ze zdrowym jedzeniem. W wymienionych
restauracjach są dosyć wysokie ceny, natomiast reszta lokali ma formę barów
przeznaczonych jedynie do zjedzenia, brakuje zatem miejsca do spotkań, typu
kawiarnia, klub. Usługi zdrowia, tak ważne dla seniorów, spełniają zapotrzebowanie osiedla – na jego terenie znajduje się aż 7 aptek, dwie duże przychodnie, centrum dializ oraz centrum neuropsychiatrii stanowią wystarczające zaplecze medyczne dla mieszkańców. Nie wszystkie usługi są dostępne dla osób
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niepełnosprawnych, jednak wiele z nich ze względu na lokalizację w parterze
i dobudowane rampy spełnia wymogi (il. 1, 2). W okolicach usług nie ma niestety miejsc do siedzenia i odpoczynku.
Ilustracja 1, 2. Wejścia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Fot.: autor.

Pod względem usług oświaty, osiedle wypada dobrze, na jego terenie znajduje się żłobek, cztery przedszkola, dwie szkoły podstawowe, szkoła gimnazjalna, ośrodek szkolno-wychowawczy, natomiast na pobliskim terenie funkcjonuje Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont”.
Na Popowicach można również skorzystać z usług Urzędu Pocztowego, pomoc
socjalną można uzyskać w Domu Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin”
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przy ul. Wejherowskiej 28 oraz w parafii pw. NMP Królowej Pokoju. Zarówno
na osiedlu, jak i w jego pobliżu, nie ma domu kultury, miejsca spotkań czy organizacji zajęć hobbystycznych/sportowych. Szkoły oferują możliwość wynajmu
sal, jednak za opłatą; w starym budynku zajezdni tramwajowej, który obecnie
jest siedzibą SEKTOR 3 - możliwość wynajmu sal jest również odpłatna. Kluby
sąsiedzkie działające w ramach Spółdzielni Mieszkaniowej posiadają dwa niewielkie lokale, a w ich spotkaniach biorą udział wieloletni członkowie, którzy
tworzą zamknięte grono znajomych. Nie udostępniają pomieszczeń innym osobom lub grupom, sami również narzekają na niewystarczającą ilość miejsca.
Miejscem życia społecznego jest kościelna parafia oraz SEKTOR 3, który zlokalizowany jest poza osiedlem (nie da się do niego dojść osiedlowymi ścieżkami),
w jego placówce odbywa się dużo spotkań skierowanych do różnych grup,
w tym do seniorów 15. Ciężko jest natomiast pozyskać informacje o odbywających się tam zajęciach dla seniorów, źródłem informacji jest tablica znajdująca
się w strefie wejściowej budynku. Brakuje tam również sali do przeprowadzania zajęć sportowych typu fitness.
2.4.

Układ kompozycyjny osiedla

Popowice są przykładem wielkoprzestrzennego osiedla wielorodzinnego z dużym udziałem terenów otwartych i niezabudowanych. Budynki o zróżnicowanej wysokości (wysokie i średniowysokie) mają układ swobodny – podłużny,
krzywoliniowy, ustawione są nieregularnie, pod różnymi kątami (Rysunek 3).
Swobodnie rozmieszczone budynki mieszkalne odznaczają się dużą skalą,
znacznym rozproszeniem i niezbyt dobrą czytelnością układu (brak hierarchii
struktury osiedla). Przestrzeń publiczną tworzą duże układy otwarte, które
dzięki bujnej zieleni tworzą nieco intymny klimat czyniąc podwórza przestrzeniami półpublicznymi. Brakuje wyraźnie zarysowanego miejsca centralnego
definiującego strukturę osiedla, w którym powinny znaleźć się najważniejsze
usługi. Miejsce takie zlokalizowane jest na przeciwko kościoła, jednak duża jego
część jest nieużytkowana (obecnie znajduje się tam górka crossowa), pozostałą
część stanowi osiedlowy park z placem zabaw dla dzieci. Ośrodki usługowe nie
stanowią integralnej części osiedla, znajdują się na obrzeżach i nie zostały
wkomponowane w strukturę przestrzenną, usługi komercyjne znajdujące się
w głębi osiedla stanowią niewielkie obiekty – kioski, odbiegające skalą od całości założenia. Czytelność układu zapewniają dwie biegnące wzdłuż osiedla ulice: Legnicka i Popowicka oraz prostopadłe do nich cztery przecinające osiedle
ulice: Niedźwiedzia, Rysia, Białowieska i Wejherowska. Pozostały układ ulic
i ścieżek jest nieczytelny, utrudniający orientację, zwłaszcza w okresie letnim,
kiedy roślinność jest bujna. Budynki wysokie i średniowysokie są rozmieszczone naprzemiennie, dzięki czemu wysokie obiekty znajdują się w dużych odległościach od siebie. Taki rozstaw zapewnia bardzo dobre doświetlenie wszystkich mieszkań. Wszystkie budynki mieszkalne są oddzielone od ścieżek, chodników i ulic pasem zieleni, w każdym przypadku z jednej strony zapewniony
15

Zajęcia sportowe, warsztaty, kursy dokształcające, wykłady.
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jest dojazd. Wszystkie wejścia posiadają rampy, w miejscach gdzie zostało zgłoszone zapotrzebowanie na pochylnię dla osób niepełnosprawnych, została ona
wykonana. Windy w budynkach zaczynają bieg od poziomu parteru, do którego
jednak prowadzi jeden bieg schodów od poziomu wejścia. Budynki średniowysokie nie są wyposażone w dźwigi windowe.
Rysunek 3. Schemat kompozycyjny osiedla.

Źródło: opracowanie własne.
3.

Spotkania warsztatowe ze starszymi mieszkańcami osiedla Popowice

Informacje zebrane podczas spotkań warsztatowych z mieszkańcami, potwierdzają przypuszczenia autora postawione w założeniach badania o wycofaniu
się seniorów z życia publicznego oraz o ich przygnębiającej samotności. Osoby
starsze zdecydowanie preferują spędzanie czasu we własnym mieszkaniu,
zwłaszcza jeśli wciąż posiadają partnera, w gronie rodziny lub przyjaciół.
Z wiekiem problem ten pogłębia się, wiekowe osoby mają coraz mniej znajomych i przyjaciół, tracą partnerów pozostając na lata w osamotnieniu 16. Zanotowano wśród seniorów brak motywacji do działania, negatywną samoocenę,
brak wiary we własne możliwości i nadziei na lepszą przyszłość (Tabela 1),
które to z pewnością odbierają wszelkie siły do działania. Obiecujący jest natomiast fakt, iż pojawia się chęć podjęcia działania i poznania nowych osób –
przykładem może być chociażby fakt udziału w spotkaniu warsztatowym.
Subpopulacja osób starszych charakteryzuje się rosnącym wraz z wiekiem udziałem
kobiet . O ile współczynnik feminizacji w grupie 60–64 i 65–69 lat wynosił w 2011 r.
odpowiednio 116 i 129, to po 80. roku życia subpopulacja kobiet jest 2,3 razy liczniejsza
niż mężczyzn (GUS 2007, 2012).
16
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Tabela 1. Spostrzeżenia i odczucia seniorów.
CO WIDZI

KWESTIE POZYTYWNE

KWESTIE NEGATYWNE

• Dostrzega innych ludzi (starych i nowych
sąsiadów, młode osoby, zakochane pary,
bawiące się dzieci, ludzi grających w szachy, uprawiających sporty).

• Nic lub jedynie to co chce.
• Zaniedbaną przestrzeń osiedla (graffiti,
brudne ściany, nierówne nawierzchnie,
śmieci, niedopałki).
• Puste przestrzenie osiedla (place zabaw,
skwery).
• Chaos miejsc postojowych (niewystarczająca liczba miejsc parkingowych,
samochody parkujące w niewyznaczonych miejscach, na chodnikach).

• Zmiany zachodzące na osiedlu (remonty
budynków, renowacje przestrzeni publicznych).
• Dobry dostęp do usług (większość potrzebnych na co dzień usług w zasięgu
pieszym).
CO SŁYSZY
KWESTIE POZYTYWNE
• Komplementy od bliskich osób,
sąsiadów.
• Wszystko podczas spacerów.
• Informacje (zdrowotne, o profilaktyce,
polecenia lekarzy).
• Informacje praktyczne (gdzie sprzedać
rzeczy, załatwić lub kupić coś tanio,
wyjechać na wycieczkę)
• Opowieści i historie.

KWESTIE NEGATYWNE
• Dźwięki pochodzące od sąsiadów (TV,
trzaskanie drzwiami, kłótnie, winda).
• Dźwięki dochodzące z zewnątrz (dzieci
bawiące się na boisku, szczekanie psów).
• Prośby od bliskich i rodziny (finansowe,
o pomoc, o znalezienie partnera).
• Negatywne opinie i komentarze na swój
temat.
• Narzekanie, historie chorobowe.

CO MYŚLI I CZUJE
KWESTIE POZYTYWNE
• Satysfakcję (życiową, rodzinną, zawodową).
• Planuje i marzy (o przyszłości, o podróżach, o znalezieniu przyjaciół, miłości,
akceptacji).
• Wspomina życie.

KWESTIE NEGATYWNE
• Kwestie egzystencjonalne (emerytura,
finanse, brak celu, zagubienie).
• Czuje samotność, brak wsparcia.
• Czuje się źle, brakuje uśmiechu na co
dzień, przygnębienie, przytłoczenie.
• Analizowanie sytuacji politycznej,
myślenie o problemach ekologicznych.

CO MÓWI I ROBI
KWESTIE POZYTYWNE
• Utrzymuje minimalny kontakt (wita się
z sąsiadami, rozmawia o pogodzie, polityce, zdrowiu).
• Oddaje się pasjom (uprawia sporty,
spaceruje, uprawia działkę, czyta prasę,
książki, ogląda TV).
• Planuje przyszłość.

Źródło: opracowanie własne

KWESTIE NEGATYWNE
• Narzeka.
• Nie zagaduje ludzi, nie wchodzi w głębsze interakcje.
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Niestety w obrębie osiedla nie mogą oni realizować większości ze swoich
potrzeb w tym zakresie, a podróż do innej części miasta lub dzielnicy jest dla
nich męcząca. Przyjazne seniorom i osobom niepełnosprawnym środowisko
może znacząco ułatwić funkcjonowanie i podnieść tym samym jakość życia. Dla
wielu osób barierą niemalże nie do pokonania są schody, które muszą przejść
aby wyjść z budynku i wrócić do mieszkania. Poruszanie się po nierównych
nawierzchniach chodników jest dodatkowym utrudnieniem dla osób które już
i tak posiadają problemy zdrowotne utrudniające im chodzenie. Źródło obaw
stanowi też opinia środowiska, seniorzy są zdecydowanie bardziej konserwatywni niż młodsze pokolenia i często uważają, że wielu rzeczy już im nie wypada robić. Do listy głównych problemów i obaw dochodzą problemy zdrowotne
i finansowe, które wymieniane były przez wszystkich uczestników (Tabela 1).
Wyżej wymienione fakty wskazują na konieczność aktywizacji ruchowej seniorów, ponieważ regularne ćwiczenia fizyczne mogą usprawnić każdy aspekt
życia i umożliwić spełnianie długoterminowych planów 17. Osoby które przez
całe życie utrzymywały aktywność fizyczną również na starość nie mają poważniejszych problemów, jednak większą część społeczeństwa stanowią osoby
nieaktywne fizyczne. Brak przyzwyczajenia i nawyków do aktywności ruchowej
bardzo ciężko jest pokonać w starszym wieku, kiedy procesy biologiczne starzenia się przynoszą wiele trudności ruchowych. Aby zachęcić osoby starsze do
ruchu należy zaoferować im szeroką gamę aktywności odbywających się
w bardzo bliskim otoczeniu (nie przekraczającym kilku minut dojścia). Miejsce
uprawiania sportów powinno być zlokalizowane na osiedlu, zapewniać komfort
użytkowania wszystkim korzystającym z niego (dostępność dla osób niepełnosprawnych), oferować różnego typu zajęcia (sportowe i rehabilitacyjne) o różnych porach dnia (niektórzy preferują ruch poranny, inni popołudniowy).
Obecnie możliwość uczęszczania na zajęcia sportowe oferowana jest w godzinach popołudniowych w szkolnej sali gimnastycznej, są one jednak odpłatne
(konieczność opłacenia sali) i odbywają się nieregularnie.

Osoby starsze czują się zagubione w obecnym technologicznym świecie,
zaledwie kilka osób z biorących udział w warsztatach odnosi się pozytywnie do
współczesnych nośników informacji. Większość osób preferuje tradycyjne sposoby przepływu informacji, jak tablice na klatkach schodowych, słupy ogłoszeń
czy lokalna prasa. Zasadnym jest stworzenie punktu informacyjnego, w którym

Jednym z najważniejszych czynników łagodzących wpływ wieku i umożliwiających
tzw. pomyślne starzenie się (successful ageing) jest regularna aktywność ruchowa. Siedzący tryb życia, tak powszechny u osób w starszym wieku, ma niekorzystny wpływ
na większość układów i funkcji organizmu, niezbędnych do utrzymania niezależności
i samodzielności w zakresie czynności dnia codziennego. Poprzez upośledzenie funkcjonowania układu krążenia, oddechowego i układu ruchu bezczynność powoduje spadek wydolności fizycznej. Poza tym upośledza tolerancję glukozy, tolerancję ortostatyczną, zaburza gospodarkę mineralną i powoduje szereg innych negatywnych zmian
w organizmie człowieka. – National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion.
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osoby starsze mogłyby uzyskać potrzebną pomoc, należy również zaplanować
tablice lub punkty sąsiedzkiej wymiany informacji. Powinny być one zlokalizowane w miejscu łatwo dostępnym, widocznym i charakterystycznym. Należy
przy tym pamiętać o problemach osób starszych ze wzorkiem. Chęć podjęcia
aktywności u osób, które obecnie nie potrafią odnaleźć się w otaczającym środowisku, sugerują konieczność zaistnienia lokalnych liderów, animatorów osób
starszych. Osoba taka powinna mieć stałe miejsce i godziny pracy, udzielania
pomocy, zasadnym jest również stworzenie centrum komputerowego, w którym osoby starsze będą mogły nauczyć się korzystania z komputera i Internetu.
W nawiązaniu kontaktów nie pomaga również brak współpracy i chęci do działania wśród sąsiadów, na co narzekała większość badanych – jest to potwierdzeniem zaniku kapitału społecznego i więzi sąsiedzkich, najsilniej widocznego
na dużych osiedlach miejskich. Brak miejsc do spotkań w przestrzeni publicznej
również nie sprzyja tej sytuacji, ławki które znajdują się na podwórkach są
ustawione liniowo w sporych odległościach od siebie, tym samym uniemożliwia
to dłuższe spotkanie więcej niż 3 osób. Seniorzy nie widzą konieczności zapewnienia większej liczby ławek w obawie przed ich niewłaściwym wykorzystaniem – przez osoby spożywające alkohol. Być może to właśnie brak więzi sąsiedzkich i zaufania sprawia, iż większość seniorów obawia się wychodzić
z domu po zmroku. Obawiają się oni napaści, kradzieży, jednak strach występuje również za dnia za sprawą oszustów wykorzystujących naiwność osób starszych.
3.1.

Mapowanie dnia

Dzięki mapowaniu dnia, osiągnięto podobne wnioski, jak za sprawą mapy empatii. Dodatkowe kwestie, które pojawiały się dotyczyły rozwiązań architektonicznych lub infrastrukturalnych. Największym sygnalizowanym problemem są
nierówne nawierzchnie chodników i ulic, które utrudniają poruszanie się nawet
sprawnym seniorom oraz irytują wyglądem. Kwestią sygnalizowaną przez
uczestników jest brak oświetlenia ulicznego w wielu miejscach osiedla, który
sprawia, iż większość osób obawia się wyjść z budynku po zmroku. Oświetlenie
terenu powinno zostać dokładnie zaprojektowane, zasadnym jest zainstalowanie stałego oświetlenia na głównych ciągach pieszych oraz dodatkowych – reagujących na ruch w mniej uczęszczanych miejscach. Mieszkańcy oczekują nawet
dokładnego oświetlenia całego terenu, zwłaszcza okolic bloku i przejść bramnych. Problem najmocniej uderza w seniorów w okresie zimowym, kiedy
zmrok zapada około godziny 16:00–17:00. Pomimo, iż osiedle nie należy do
groźnych, zdarzają się tam napady na osoby starsze, a osoby spożywające alkohol wywołują awantury. Sytuację mógłby poprawić system monitoringu na
osiedlu oraz odpowiednie oświetlenie całego terenu. Problem osób spożywających alkohol na terenach wokół bloków jest tak uciążliwy, iż większość seniorów domaga się usunięcia, i tak już niewielu pozostawionych ławek. Wydaje się,
że niewielka grupa osób skutecznie zniechęca całe osiedle do korzystania
z przestrzeni publicznych, zapewne jest to przyczyną braku zainteresowania
rewitalizacją podwórek.
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Zasadnym jest zainwestowanie w przestrzenie publiczne tak, aby poprawić ich wygląd, jakość i różnorodność, skłaniając tym samym wszystkich
mieszkańców do korzystania z podwórek, które to niekoniecznie muszą służyć
jedynie osiedlowym chuliganom. Oprócz niewielkich poprawek estetycznych,
jak zamalowanie graffiti czy uprzątnięcie zaśmieconych terenów, seniorzy nie
oczekują zmian na terenach osiedla. Zdecydowanie bardziej interesują ich
obiekty, które mogłyby powstać, przestrzenie znajdujące się w budynkach, lokale które mogłyby posłużyć jako osiedlowe kluby. Kilka osób wskazało brak
toalet w ośrodkach usługowych jako problem uniemożliwiający załatwienie
wszystkich spraw podczas jednego wyjścia. Większość osób jest zadowolona
z usług komercyjnych na osiedlu, niekiedy jednak ich jakość jest wątpliwa,
a wspominane kolejki mogą świadczyć o niewystarczającej liczbie punktów
usługowych. Pojawiały się również głosy o braku niektórych usług, takich jak:
szewc, kaletnik, krawiec, weterynarz, sklep dla zwierząt, sklep ogrodniczy.
Poza spacerami, nikt nie wspomniał o chęci spędzania czasu w inny sposób na
terenie osiedla. Jako miejsce odpowiednie do rekreacji na świeżym powietrzu
wszyscy wskazywali pobliski park. Zanik chęci przebywania w najbliższym
otoczeniu jest nieco niepokojący.

Brak elementów charakterystycznych, dominant, znaków szczególnych na
osiedlu sprawia, że osoby starsze miewają problemy z orientacją. Nawet podczas przeprowadzania wirtualnego spaceru niektórym seniorom ciężko było
zlokalizować pewne elementy i ich położenie. Powtarzalne budynki w podobnej
kolorystyce, powtarzalna przestrzeń międzyblokowa tworzą monotonny układ,
w którym jedynymi znakami rozpoznawczymi są niewielkie pawilony usługowo-handlowe, które to często zmieniają przeznaczenie i zarazem wygląd. Wielu
uczestników nie było również zorientowanych o zachodzących na osiedlu
zmianach – nowych placach zabaw, sklepach, odremontowanych ścieżkach – co
świadczy o tym, iż chodzą oni jedynie utartymi przez siebie drogami i nie odwiedzają odleglejszych podwórek.
Wnioski

Zgodnie z ideą cyklu życia, w proces promocji aktywnego starzenia się włączone są wszystkie grupy wiekowe. Aktywność jest dla seniorów ważna, ponieważ
pozwala im na zachowanie poczucia własnej wartości, satysfakcji z życia, samospełnienia i sprawowania kontroli nad własnym życiem, co jest zarazem siłą
napędową dalszego rozwoju. Przeprowadzone badanie pokazuje, że przed architektami jest jeszcze daleka droga do stworzenia warunków dla przyjemnej
i aktywnej starości. Infrastruktura miejska wymaga wielu przekształceń, aby
stać się dostępną dla wszystkich osób, kładąc szczególny nacisk na osoby z problemami ruchowymi. Bez zaspokojenia takich bazowych kwestii ciężko będzie
zachęcić osoby starsze do aktywnego spędzania czasu na wolnym powietrzu,
ponieważ dużo chętniej reagują oni na możliwość integracji pod dachem.
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Kluczową rolę dla jakości życia seniorów mają te aspekty, które umożliwiają poczucie satysfakcji z życia: zadowalających więzi z ludźmi i światem,
podtrzymywanie aktywności i samodzielności oraz poczucie bezpieczeństwa 18.
Czynniki te mają bezpośredni związek z najbliższym otoczeniem, dlatego przestrzeń miejska odgrywa istotną rolę w sposobie przystosowywania się do starości, jako procesu zachodzącego wraz z obniżeniem sprawności psychofizycznej.
Tabela 3. Główne problemy seniorów i możliwości rozwiązań – wnioski na
podstawie badań wykonanych przez autorkę.
PROBLEMY
OSÓB
STARSZYCH

KONIECZNE
ROZWIĄZANIA

MOŻLIWE ROZWIĄZANIA
ARCHITEKTONICZNE

Największym
problemem jest
samotność, którą
ciężko pokonać.

Potrzebne jest wsparcie
instytucjonalne i szereg
działań mających na
celu wyciągnięcie ludzi
starszych z samotności.

Niezbędna jest placówka prowadząca
regularne działania, osoby starsze
przyzwyczajają się zarówno do trybu
jak i miejsca. Przestrzeń publiczna
powinna być przyjazna i zachęcająca
do korzystania z niej. Wszelkie bariery architektoniczne powinny zostać
zlikwidowane, umożliwiając osobom
niepełnosprawnym równoprawne
korzystanie z przestrzeni publicznych
i usług.

Brakuje miejsc
z których osoby
starsze mogą
korzystać, większość usług jest
poza zasięgiem
finansowym oraz
znajduje się
w dużej odległości od domostw.

Należy inwestować
w miejsca aktywności
sąsiedzkiej/osiedlowej,
takie jak ośrodki/domy
kultury – miejsca wielofunkcyjne, posiadające
animatorów i ofertę dla
wszystkich grup wiekowych.

Zasadnym jest stworzenie lokalnego
centrum aktywności. Obiekt powinien być wielofunkcyjny i skierowany
do wszystkich grup wiekowych.
Powinien posiadać sale i pracownie
multimedialne, sale do prowadzenia
zajść ruchowych (sportowych, tanecznych) oraz tradycyjne elementy
programu funkcjonalnego ośrodków
kultury (sale warsztatowe, widowiskowe, kameralne, itp.). Miejsce
takie powinno być zlokalizowane
w pobliżu zamieszkania (w znanej
okolicy), powinno przenikać się
z dobrze zaprojektowana przestrzenią publiczną, tworząc spójną całość.

Helena Sęk, Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Wydawnictwo Scholar, Warszawa
2001.
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PROBLEMY
OSÓB
STARSZYCH

KONIECZNE
ROZWIĄZANIA

MOŻLIWE ROZWIĄZANIA
ARCHITEKTONICZNE

Przestrzeń publiczna nie wymaga gruntownych przekształceń, seniorzy są
zadowoleni
z wyglądu swojego osiedla,
nie oczekują
znaczących
zmian.

Zasadne są poprawki
estetyczne i dopełnienie brakujących elementów małej architektury, zainwestowanie
w przestrzeń publiczną
aby okazała się atrakcyjna dla seniorów
i przełamała niechęć
korzystania z niej.

Należy zwiększyć jakość obecnych
przestrzeni publicznych, zaoferować
różnorodne formy spędzania czasu
i uprawiania sportów. Należy zadbać
o estetykę, różnorodność materiałów
i kolorów, które pobudzą mieszkańców do działania i korzystania z podwórek. Należy zadbać o jakość
i różnorodność roślinności przestrzeni publicznych. Zasadnym jest zróżnicowanie (np. kolorystyczne) poszczególnych części osiedla oraz stworzenie punktów szczególnych, dominant
w celu lepszej orientacji.

Osoby starsze nie
potrafią odnaleźć
się we współczesnym świecie,
jeśli nawet są
chętne do działań nie wiedzą
gdzie i jak zacząć.

Potrzebny jest lider,
osoba skoncentrowana
na niewielkiej liczbie
osób, zapewniając tym
samym znajomość,
niosąca wszelkiego
rodzaju pomoc informacyjną.

Lider potrzebuje stałego miejsca do
pracy, mogą to być niewielkie lokale
w przestrzeniach strychowych lub
kondygnacjach parteru. System informacji na klatkach schodowych
powinien zostać rozwinięty o tablice
informacyjne służące propagowaniu
działań, zamiast reklam handlowych.
Dobrym rozwiązaniem może okazać
się centrum komputerowoinformacyjne, w którym seniorzy
mogliby nie tylko nauczyć się korzystania z komputera i Internetu, ale
również mieć do niego dostęp na co
dzień.

Źródło: opracowanie własne.

Według przeprowadzonych badań na wrocławskim osiedlu Popowice,
brakuje miejsca w którym seniorzy mogliby realizować swoje pasje, organizować spotkania i tym samym uczestniczyć w lokalnym życiu. Zasadnym jest
stworzenie obiektu, który byłby integralną częścią osiedla – centrum lokalnej
aktywności, domu kultury, miejsca spotkań. Obiekt tego typu powinien być
dedykowany wszystkim grupom wiekowym i oferować zarówno stały jak i okolicznościowy program atrakcji współtworzony przez mieszkańców, wedle ich
potrzeb. Lokalizacja takiego obiektu powinna znaleźć się w centrum osiedla,
w jego sercu, aby wprowadzić więcej życia do opustoszałych przestrzeni międzyblokowych. Dzięki działalności prowadzonej w takim obiekcie należy zachę297

cić mieszkańców osiedla do korzystania z przestrzeni podwórzy, które to powinny być solidnie zaprojektowane oferując wachlarz możliwości spędzania
czasu wszystkim pokoleniom. Określenie formy i lokalizacji obiektów lub
miejsc aktywizujących osoby starsze, wspierających wyprowadzanie seniorów
z samotności, umożliwiających zaangażowanie w rozwój lokalny, powinno stać
się pierwszym krokiem i bodźcem dla samorządów lokalnych do stworzenia
planu działania w tym zakresie. Główne problemy i możliwości rozwiązań, według przeprowadzonych badań na osiedlu Popowice przedstawiono w Tabeli 3.
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Streszczenie

Problematyka, do której odnosi się niniejszy temat, dotyczy aktywizacji osób
starszych we współczesnych polskich miastach. Szacuje się, że ponad 1,3 miliona seniorów w Polsce potrzebuje opieki, co więcej za 20 lat co czwarta osoba
będzie miała więcej niż 65 lat. W obliczu starzenia się ludności niezbędna jest
zmiana modelu społeczeństwa, aby osoby starsze mogły do późnych lat życia
pozostawać w dotychczasowym miejscu zamieszkania i żyć samodzielnie. Kluczem do lepszej starości jest aktywność, zarówno fizyczna, kulturalna, jak spo299

łeczna i obywatelska. Senior w nowoczesnym mieście powinien być osobą aktywną, czynnie i biernie udzielającą się w codziennym życiu osiedla i miasta.

Większość ludzkiego życia toczy się wokół miejsca zamieszkania, zwłaszcza w przypadku osób starszych, które nie muszą już uczęszczać do pracy. Najbliższe otoczenie powinno być pierwszym szczeblem w budowie drabiny solidarności międzypokoleniowej, polegającej na wymianie pomocy. Zintegrowanie
tych niewielkich społeczności lokalnych, które będą zapewniały wzajemne
wsparcie, może przyczynić się do odbudowy kapitału społecznego kraju.

Odwołując się do badań prowadzonych przez autorkę na wrocławskim
osiedlu Popowice, poddano analizie problemy, z jakimi borykają się osoby
w podeszłym wieku, zamieszkujące typowe polskie osiedla. Szczególną uwagę
zwrócono na potrzeby tej grupy społecznej - starszych mieszkańców, a których
to potrzeby powinny stać się bazą do kształtowania miejsc dedykowanych seniorom, sektora usług oraz oferty rozwijającej i aktywizującej starsze osoby.
Summary

The issue of the current topic, touches the need of activation older people in
Polish cities today. It is estimated that more than 1.3 million seniors in Poland
need care, moreover, in 20 years every fourth person will be more than 65
years old. Facing society ageing, we need to change the lifestyle model so that
older people could stay in the same place and live independently. Physical activity, cultural as well as social are the key to good old age. Senior in a modern
city should be actively engaged in social live, active and passive involved in the
daily life of the closes neighborhood and the city.
Most of human life takes place around the place of residence, especially for
older people who no longer have to attend work. The closest surroundings are
the first to build a ladder of intergenerational solidarity that involves the exchange of help. Integration this small social networks which may be helpful to
each other, can contribute to the reconstruction of the country's social capital.

Referring to the research conducted by the author, on the Popowice housing
estate in Wrocław, the problems faced by elderly people living in typical Polish
settlements were analyzed. Special attention was paid to needs of this social
group, which should become the basis for designing places dedicated to elderly
people, as well as developing services and activation issues.
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