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Przedmowa

Miasto w XXI wieku to zjawisko przede wszystkim dynamiczne. Pomimo 
że jeszcze niedawno znajdowaliśmy się na początku stulecia już wiemy że zmia-
ny, które ono przyniosło tworzą ciekawą perspektywę badawczą.

Dlatego też w niniejszej monografii chcieliśmy przedstawić Państwu kil-
ka zagadnień – wprawdzie różnorodnych, ale z jednym wspólnym mianow-
nikiem jakim jest zmiana miasta XXI wieku właśnie. Wskazują na to same 
tytuły rozdziałów - Kierunki zmian lokalnej polityki energetycznej w kontekście 
ekologii i zrównoważonego rozwoju Warszawy, Warszawa – miasto inteligentne. 
Ocena poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w uję-
ciu koncepcji smart city w m.st. Warszawa, Farmy miejskie szansą na efektywną 
rewitalizację zdegradowanych terenów poprzemysłowych, Seryjny zabójca: Domek 
na Przedmieściach. Zjawisko rozlewania się miast (urban sprawl) jako źródło wie-
lu groźnych przemian na świecie, Przemiany przestrzenne miast metropolitalnych 
– przypadek Katowic, Dostępność metra w prawobrzeżnej Warszawie, Zmiany 
przestrzenne w miastach wywołane pandemią COVID-19 a przestrzenny wymiar 
rewitalizacji. Rzecz jasna z konieczności są to wyłącznie zagadnienia wybrane.

Chciałabym podziękować autorom, recenzentom, kolegom z komitetu 
redakcyjnego oraz Kołu Miast i Urbanizacji UW a także Wydawnictwu za 
podjęcie wyzwania. Jestem przekonana, że głos jakim jest ta monografia przy-
czyni się do lepszego zrozumienia poruszanej tematyki a w szerszym kontekście 

– rzeczywistości, w której żyjemy.

Agata Hyrlik
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Adriana Baranowska 
Daniel Dylewski 

Uniwersytet Warszawski

Kierunki zmian  
lokalnej polityki energetycznej 

w kontekście ekologii 
i zrównoważonego  
rozwoju Warszawy

Abstrakt: We współczesnych miastach zaopatrzenie mieszkańców  
w ciepło i prąd jest jednym z kluczowych wyzwań. W Warszawie oba te 
zadania są realizowane przede wszystkim przez dwie elektrociepłownie: 
EC Żerań i EC Siekierki. Wiele domów zlokalizowanych na peryferiach 
miasta ogrzewanych jest za pomocą spalania paliw stałych, co skutku-
je m.in. nasilającym się zjawiskiem smogu. W związku z nadchodzącą 
transformacją energetyczną, dużym wyzwaniem jest zmiana orientacji 
miasta na bezemisyjne źródła ciepła i energii. Celem artykułu jest anali-
za strategii lokalnej polityki energetycznej m.st. Warszawa w kontekście 
ekologii i zrównoważonego rozwoju oraz poziomu podejmowanych 
działań w tym obszarze w innych (wybranych) miastach europejskich.

Słowa kluczowe: polityka energetyczna, transformacja energetyki, 
emisja, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska, Warszawa

WPROWADZENIE

Energetyka jest jednym z najważniejszych działów sektora przemysło-
wego gospodarki. Od II połowy XX wieku, czyli momentu, gdy doszło do 
masowej elektryfikacji, w zasadzie każde gospodarstwo domowe w Polsce jest  
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w znacznym stopniu zależne od energii elektrycznej. Stąd też jej zapewnienie 
staje się kluczowe dla bezpieczeństwa ekonomicznego w państwie. Dodat-
kowo, ze względu na uniwersalność jej wykorzystania, odgrywa ona ważną 
rolę w zapewnieniu wielu usług. Współcześnie nie sposób wskazać dziedziny 
ludzkiej działalności, w której dostęp do elektryczności byłby niepotrzebny. 
Energetyka obejmuje również zapewnienie energii cieplnej. Jest to szczegól-
nie istotne w sezonie zimowym, gdy temperatury na zewnątrz spadają po-
niżej zera. Wspólne, jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 
w elektrociepłowniach nazywane jest kogeneracją. To opłacalny proces, gdyż 
pozwala na wykorzystanie ciepła powstałego przy ogrzewaniu wody służącej 
do chłodzenia elektrowni. Tym samym ograniczeniu ulega emisja dwutlenku 
węgla oraz koszty wytwarzania ciepła.

Odnosząc się do konsumenta – czyli miasta stołecznego Warszawa, war-
to odnotować, że wraz z zespołem miejskim aglomeracja obejmuje ponad  
2 mln mieszkańców. Zapotrzebowanie na moc elektryczną w Warszawie 
przekracza 1 GW. Wskazując na specyfikę tego obszaru, należy odnotować,  
że Warszawa jest miastem bogatszym od średniej unijnej, odstając także od 
pozostałych regionów Polski.

Samodzielne wytwarzanie ciepła przez mieszkańców – przez spalanie 
drewna i paliw kopalnych w domach jest wciąż powszechne i ma miejsce 
nawet w centralnych dzielnicach miasta. Wiąże się to z licznymi problemami, 
przede wszystkim środowiskowymi, takimi jak smog.

W artykule podjęta została analiza strategii lokalnej polityki energetycz-
nej m.st. Warszawa oraz jej ocena w kontekście ekologii, zrównoważonego 
rozwoju oraz w stosunku do poziomu podejmowanych działań w tym ob-
szarze w innych (wybranych) stolicach państw europejskich. Autorzy zasto-
sowali metodę case study oraz elementy analizy komparatystycznej. Rozwa-
żania oparto na dostępnych artykułach naukowych, aktach prawnych oraz 
źródłach internetowych. Mimo powszechności tematu, szczególnie w kon-
tekście ochrony środowiska, brakuje kompleksowych opracowań i badań pre-
zentujących problematykę polityk energetycznych w Polsce. Praca prezentuje 
przede wszystkim obecnie podejmowane działania. Aspekty historyczne zo-
stały przedstawione jedynie skrótowo, ponieważ nie stanowią one głównej osi 
rozważań.
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PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI  
POLITYKI ENERGETYCZNEJ W POLSCE

W zakresie energetyki i ciepłownictwa, ze względu na ich znaczący wpływ 
na środowisko, na politykę krajową i regionalną będą miały wpływ zarówno 
umowy międzynarodowe sensu stricto, akty prawne wydane przez organy Unii 
Europejskiej, krajowe ustawy i rozporządzenia, czy, na szczeblu lokalnym, akty 
prawa miejscowego.

Redukcja emisji dwutlenku węgla jest jednym z kluczowych zadań,  
do których realizacji zobowiązało się wiele krajów, w tym Polska. Ważne dla 
określenia priorytetów w postaci redukcji emisji gazów cieplarnianych, ce-
lem niedoprowadzenia do wzrostu średniej światowej temperatury powietrza  
o więcej niż 2ºC względem epoki przedindustrialnej, są efekty międzynaro-
dowych ustaleń: z Rio de Janeiro w 1992 r.1, z Kioto w 1997 r.2 i z Paryża  
w 2015 r.3 W obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego aktem prawnym 
najpełniej służącym celom przyjętym w przedstawionych powyżej aktach pra-
wa międzynarodowego jest ustanawiająca system handlu emisjami dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 października 2003 r.4 System ten obej-
mując instalacje emitujące dwutlenek węgla oraz inne gazy cieplarniane5, w tym  
z zakresu ciepłownictwa i energetyki, wpływ na obniżanie emisji gazów. Służy 
temu umiejętnie wykorzystany mechanizm rynkowy. Podmioty mają bowiem 
prawo emitować określoną ilość dwutlenku węgla. W przypadku przekrocze-
nia tego limitu, muszą zapłacić grzywnę albo – w celu uniknięcia jej – wykupić 
prawa do emisji od zakładu, który ich nie wykorzystał. Celem Unii w tym ob-
szarze jest redukcja emisji dwutlenku węgla o 55% do 2030 r. Z tego powodu 
ustanawiane coroczne normy są stopniowo zmniejszane.

1  Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sporządzona w No-
wym Jorku w dniu 9 maja 1992 r.
2  Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 
sporządzonej w dniu 12 maja 1992 r., sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r.
3  Porozumienie paryskie do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku w dniu 9 maja 1992 r., przyjęte w Paryżu w dniu  
12 grudnia 2015 r.
4  Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. 
ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniająca 
dyrektywę Rady 96/61/WE.
5  To około 10 000 instalacji w skali Unii Europejskiej.
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Na poziomie państwowym na uznanie zasługują szczególnie cztery 
ustawy:

1) ustawa wdrażająca krajowy system zarządzania emisjami gazów cie-
plarnianych i innych substancji6, warunkowana koniecznością implemento-
wania dyrektyw unijnych;

2) ustawa o odnawialnych źródłach energii7, z uwagi na ustanowienie 
instytucji prosumenta oraz zapisy wspierające żywotnie rozwój rozproszonej 
energetyki odnawialnej;

3) ustawa o promowaniu wysokosprawnej kogeneracji8, której zapisy 
uwypuklają rolę elektrowni prowadzących kogenerację ciepła i energii elek-
trycznej (w stosunku do elektrowni konwencjonalnych produkujących wy-
łącznie energię elektryczną);

4) ustawa Prawo ochrony środowiska9, która nadaje województwom 
prawo przyjmowania uchwał o ochronie powietrza (tzw. uchwał antysmogo-
wych), w ramach których można ustanowić limity na korzystanie z określo-
nych typów paliwa.

Regulacje prawne przyjęte w województwie mazowieckim zostaną szcze-
gółowo omówione w dalszej części artykułu.

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Zaopatrzenie w energię elektryczną jest jednym z kluczowych czynni-
ków zapewniających stabilność funkcjonowania miasta i jego infrastruktury. 
Pierwsza elektrownia, powstała na Powiślu już w 1904 roku, obecnie jest za-
mieniana na centrum usługowe. Elektryfikacji nie udało się osiągnąć w sposób 
kompleksowy w II Rzeczpospolitej – wiele domów, zwłaszcza na przedmie-
ściach w przededniu II Wojny Światowej, korzystało z oświetlenia naftowego 
lub świecowego10. Następował stopniowy wzrost zapotrzebowania na energię 
elektryczną. W związku z tym konieczna stała się rozbudowa infrastruktury 
produkującej energię elektryczną dla miasta.

6  Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych  
i innych substancji, Dz. U. z 2020 r. poz. 1077.
7  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz. U. z 2021 r. poz. 610.
8  Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej 
kogeneracji, Dz. U. z 2021 r. poz. 144.
9  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2019 r. poz. 1396.
10  K. Janicki, Elektryfikacja w II RP. W 1939 roku Polska wciąż „tonęła w mrokach nafty”,  
a prąd był luksusem, https://wielkahistoria.pl/elektryfikacja-w-ii-rp-w-1939-roku-polska-wciaz-

-tonela-w-mrokach-nafty-a-prad-byl-luksusem/ [06.12.2020].
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Zasilanie Warszawy w energię elektryczną

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2019 r. w m.st. 
Warszawa konsumowano 1024,2 kWh energii elektrycznej na jednego miesz-
kańca11, co pozwala określić roczne zapotrzebowanie na poziomie blisko 1800 
GWh. Konsumpcja per capita będąca konsumpcją na poziomie wyższym niż 
średnia krajowa może być rezultatem mniejszej średniej wielkości gospodarstw 
domowych aniżeli w całym kraju – ze względu na mniejszą powierzchnię miesz-
kań. Podstawowym źródłem energii elektrycznej dla m.st. Warszawy oraz ca-
łej aglomeracji warszawskiej są obecnie dwie elektrociepłownie: Siekierki oraz 
Żerań. Elektrociepłownie są bardziej ekologiczne niż zwykłe elektrownie ze 
względu na mniejsze straty ciepła – służy ono ogrzewaniu domów. Proces ten 
nosi nazwę kogeneracji12. Warto odnotować, że istnieje możliwość jeszcze bar-
dziej efektywnego wykorzystania energii – w ramach tak zwanej trójgeneracji, 
gdzie dodatkowo para wodna zostaje wykorzystana do zasilania w moc obiektu 
przemysłowego.

Największą z warszawskich elektrociepłowni jest znajdująca się na lewym 
brzegu Wisły, w dzielnicy Mokotów, Elektrociepłownia (EC) Siekierki13. Jej 
moc maksymalna w zakresie produkcji energii elektrycznej wynosi 622 MW,  
a w odniesieniu do cieplnej – 2068 MWt. Została ona oddana do użytku  
w 1961 r. Opalana jest węglem kamiennym. Znajduje się w bezpośrednim są-
siedztwie Wisły. Podobnie, jak EC Żerań jest własnością PGNiG Termika, czy-
li spółki zależnej od holdingu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Drugą największą pod względem mocy elektrociepłownią w Warszawie 
jest Elektrociepłownia Żerań, znajdująca się na południowych krańcach dziel-
nicy Białołęka, w bezpośredniej bliskości Kanału Żerańskiego, skąd pochodzi 
wykorzystywana do chłodzenia woda. Powstała ona wcześniej niż EC Siekierki, 
bo już w 1951 r. Obecnie jej moc wynosi 373 MW, a cieplna 1280 MWt. 
Dostawy węgla kamiennego, będącego jej głównym paliwem, odbywają się 
głównie za pomocą składów pociągów14.

Sieć elektroenergetyczna Warszawy jest połączona z resztą kraju. Stwier-
dzić jednak można, że elektrociepłownie dostarczają niewiele mniej energii 

11  Materiały informacyjne, Główny Urząd Statystyczny, https://warszawa.stat.gov.pl/files/gfx/
warszawa/pl/defaultaktualnosci/1486/151/1/1/warszawa_720_lat.pdf [30.03.2021].
12  S. Gurgacz i M. Jarosiński, Kogeneracja – czy i komu się opłaca?, „Rynek instalacyjny”,  
nr 7-8 2020.
13  Siekierki to nazwa części Mokotowa.
14  W. Jakóbik, Przemiana warszawskich sióstr, https://biznesalert.pl/jakobik-przemiana-war 
szawskich-siostr/ [21.01.2020].
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niż jest to potrzebne do zasilenia Warszawy. Ze względu na koszty dostawy 
energii, za optymalny stan można uznać ten, w którym miasto ma produkcję 
energii zbliżoną do zapotrzebowania na nią.

Prośrodowiskowe zmiany w elektrociepłowniach

W obrębie miasta stołecznego Warszawy w ostatnich latach doszło do 
wielu działań czyniących elektrociepłownie warszawskie mniej szkodzący-
mi środowisku przyrodniczemu. W celu omówienia tych działań wskazane 
zostaną przykłady negatywnego wpływu elektrociepłowni na środowisko 
przyrodnicze.

Wpływ ten w pierwszej kolejności polega na emisji dwutlenku węgla 
do atmosfery. W drugiej kolejności – spalanie węgla kamiennego wiąże się 
z emisją tlenków siarki do atmosfery. Tlenki te prowadzą do zjawiska kwa-
śnych deszczy. Kolejne negatywne zjawiska wiążą się odpowiednio ze zrzuta-
mi ciepłej wody do Wisły/Kanału Żerańskiego, emisją pyłów, czy składowa-
niem popiołów, przez co pewien obszar wyłączony jest z naturalnego wzrostu,  
ale także z innych form gospodarki ludzkiej.

Odnotować należy, że elektrociepłownie te podjęły szereg działań zmie-
rzających do redukcji ich negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. 
Przede wszystkim, przez zastosowanie technik odsiarczania spalin i poprawie-
nie techniki spalania, zanieczyszczenia wynikłe ze spalania węgla kamiennego 
w elektrociepłowniach stanowią przede wszystkim dwutlenek węgla. Inne za-
nieczyszczenia udało się bardzo wyraźnie zredukować. Przykładowo popioły 
powstają już w na tyle niewielkich ilościach, że możliwe jest ich wykorzystanie 
w budownictwie, nie ma zaś potrzeby powiększania składowisk. W zakresie 
zagrożeń związanych ze zrzutem ciepłej wody do Kanału Żerańskiego i Wisły, 
niestety autorzy pracy muszą zadowolić się przekazaną przez przedstawicieli 
elektrociepłowni deklaracją, że temperatura wody nie przekracza progu za-
grażającego żyjącym w wodzie organizmom. Z całą pewnością do znaczących 
inwestycji pozytywnie wpływających na środowisko przyrodnicze można 
zaliczyć budowę gazociągu Rembelszczyzna – EC Żerań, która pozwoli na 
wykorzystanie bardziej ekologicznego od węgla kamiennego paliwa w Elek-
trociepłowni Żerań. Warto odnotować, że inwestycja ta wiąże się również  
z protestami społecznymi – ze względu na konieczność wycinki znacznej 
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ilości drzew do jego budowy15, w celu przygotowania terenu pod ułożenie rur.  
We wszystkich elektrociepłowniach i ciepłowniach aglomeracji warszawskiej 
– gdyż dla takiej grupy zostały zagregowane dane (Żerań, Kawęczyn, Prusz-
ków, Wola i Siekierki) w latach 1990-2016 emisja dwutlenku siarki spadła  
z 40 tysięcy ton do zaledwie 10 tysięcy ton w ciągu roku. W zakresie pyłów, 
spadek ten był z ponad 40 tysięcy ton do niemal zera16.

Potrzeba rekultywacji

Powstające przez dziesiątki lat działania popioły były składowane na te-
renach sąsiadujących z elektrociepłowniami, prowadząc do wyłączenia znacz-
nych obszarów z życia gospodarczego i przyrodniczego. W przypadku EC 
Żerań tak powstałe składowisko zajmuje powierzchnię ponad 50 hektarów, 
zajmując teren między wałem wiślanym, Elektrociepłownią, ulicą Myślibor-
ską i Mostem Północnym. Przez wiele lat teren ten był zamknięty i taki też 
pozostaje w swej części do dzisiaj. Niemniej jednak rozpoczęły się prace nad 
uczynieniem go bardziej dostępnym, chociażby przez budowę ścieżki pieszo 
rowerowej na wale wiślanym, a także pieszo-rowerowej kładki poprzez Kanał 
Żerański. Obecnie na znacznym obszarze składowiska zachodzi sukcesja wtór-
na, na części zaś mają miejsce inwestycje takie jak powstanie przedszkola, czy 
osiedli mieszkalnych. Ze względu na zwarty i niezabudowany charakter tego 
obszaru, a także dość uporządkowaną strukturę własności prowadzone są kon-
sultacje społeczne w temacie jego przyszłego wykorzystania, tak aby uniknąć 
błędów urbanistycznych, jakie miały miejsce przy zabudowywaniu pozostałej 
części Białołęki17.

W przypadku składowiska odpadów paleniskowych „Zawady” - wła-
ściwego dla EC Siekierki, prace są mniej zaawansowane. Na początku 
2018 r. dopiero rozstrzygnął się przetarg na rekultywację tego terenu18.  
 
 
 

15  Prezentacja Gaz System, Gazociąg Rembelszczyzna – EC Żerań. Uwarunkowania środowi-
skowe, https://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/inwestycje/ulotki/Gazociag-Rembelszczyzna-

-EC-Zeran-Uwarunkowania-srodowiskowe.pdf [29.03.2021].
16  Prezentacja PGNiG Termika, Nasza energia rozwija miasta.
17  Raport z konsultacji społecznych, 2019, Jaki obszar Starych Świdrów w przyszłości? 
[17.06.2019].
18  Ogłoszenie Wykonanie rekultywacji Składowiska odpadów paleniskowych Elektrociepłowni 
Siekierki „Zawady” położonego przy ul. Włóki 50 w Warszawie, https://platforma.eb2b.com.pl/
auction/auction/preview-auction/id/55009.
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W przeciwieństwie do składowiska na Żeraniu, popioły były tu usypywane we 
wzgórza, a nie składowane w dołach19.

Dążenia do odnowienia terenów wyłączonych z ekosystemów i ludzkiej 
działalności na skutek składowania odpadów paleniskowych należy ocenić po-
zytywnie. Z dużym prawdopodobieństwem zakończą się one powodzeniem, 
nie tylko w zakresie samych procesów rekultywacji, ale także stworzenie tam 
dobrze zagospodarowanych obszarów mieszkalnych oraz obszarów zielonych.

Odnawialne źródła energii w Warszawie

W sąsiedztwie Warszawy znajduje się elektrownia wodna na rzece Narwi, 
tworząca Zalew Zegrzyński. Jej udział w ogóle zapotrzebowania Warszawy 
na energię elektryczną jest jednakże bardzo znikomy ze względu na nizinny 
charakter Narwi. Przez wiele lat udział odnawialnych źródeł energii w miksie 
energetycznym Warszawy był znikomy. Nawet mający miejsce na początku 
obecnego stulecia rozwój aeroenergetyki nie miał większego wpływu na War-
szawę – miasta są słabym miejscem do budowy dużych turbin wiatrowych, ze 
względu na słabszą siłę wiatru, a także związany z turbinami hałas. Dopiero 
niedawny gwałtowny rozwój produkcji prosumenckiej oraz instalowania pa-
neli słonecznych na domach doprowadził do wzrostu wolumenu wytwarzanej 
w Warszawie energii elektrycznej. Dodatkowo, elektrociepłownie warszawskie 
prowadzą produkcję energii elektrycznej ze spalania biomasy (czego słynnym 
przykładem jest zbiór choinek poświątecznych celem ich spalenia)20. Niewąt-
pliwie do wzrostu popularności fotowoltaiki na obszarze Warszawy przyczynił 
się ogólnokrajowy program „Czyste Powietrze” na lata 2018-202921.

ENERGIA CIEPLNA

Prowadzenie polityki energetycznej związane jest także z sektorem cie-
płowniczym. Rynek ciepła należy do rynków lokalnych. Z uwagi na brak 
możliwości przepływu ciepła na znaczne odległości (ograniczenia techniczne 
  

19  A. Brzezińska, Pustynia pyłów zniknie, 2.09.2009, http://www.zw.com.pl/artykul/398014.
html [10.03.2021].
20  I. Pec Energia i ciepło z choinek na Żeraniu, 27.01.2012, https://warszawa.naszemiasto.pl/
energia-i-cieplo-z-choinek-na-zeraniu/ar/c1-1255417 [27.03.2021].
21  Wysokie Napięcie, Dofinansowanie do fotowoltaiki w programie Czyste Powietrze zyskuje 
na popularności, https://wysokienapiecie.pl/35564-dofinansowanie-fotowoltaiki-w-programie- 
czyste-powietrze-zyskuje-na-popularnosci/ [15.02.2021].
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i ekonomiczne), sieci ciepłownicze najczęściej obejmują obszar jednego miasta 
lub jednej aglomeracji.

Warszawska scentralizowana sieć ciepłownicza należy do największych  
w Unii Europejskiej. Początkowo systemy grzewcze były dostosowane do 
wytwarzania ciepła wyłącznie dla jednego, pojedynczego budynku. W stolicy 
pierwsza taka nieruchomość została wybudowana w 1841 r.22 Rozwój instalacji 
ciepłowniczych stanowił impuls do zmian w architekturze oraz wprowadzania 
nowych rozwiązań. W Polsce intensywny rozwój w ty obszarze miał miejsce 
przede wszystkim w pierwszej połowie XX wieku (zob. Grafika 1.)23.

Należy zauważyć trudności związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw 
ciepłowniczych. Przede wszystkim rejestrowane są systematyczne spadki sprze-
daży ciepła, co implikuje spadek przychodów, oraz wzrosty kosztów działalno-
ści (związanych z wzrostem kosztów uprawnień do emisji CO2, zakupy energii 
elektrycznej czy paliwa technologicznego. W 2019 r. przychody przedsię-
biorstw ciepłowniczych w Polsce nie umożliwiły całkowitego pokrycia kosztów 
działalności zaopatrzenia odbiorców w ciepło24.

Charakterystyka systemów grzewczych w Warszawie

Ciepło systemowe i ciepła woda dostarczana jest do ponad 80% budyn-
ków w stolicy. Siecią ciepłowniczą zarządza Veolia Energia Warszawa, należąca 
do międzynarodowej grupy Veolia, europejskiego dostawcę-lidera usług ener-
getycznych. Spółka Veolia eksploatuje trzy systemy ciepłownicze: Warszawski 
System Ciepłowniczy, Międzyleski System Ciepłowniczy oraz Lokalne syste-
my ciepłownicze Dzielnicy Ursynów25. Pierwszy z nich zasilany jest ze źródeł 
PGNiG Termika S.A. oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. 
Warszawie Sp. z o.o. (MPO). W Warszawie ciepło powstaje w dwóch elek-
trociepłowniach: Żerań oraz Siekierki (produkcja w kogeneracji) oraz dwóch 
ciepłowniach: Kawęczyn i Wola. Pierwsza z ciepłowni stanowi najmłodszy  
z zakładów warszawskiego przedsiębiorstwa. Oba obiekty stanowią sezono-
we źródła ciepła: ciepłownia Kawęczyn zapewnia ciepło, gdy temperatura  

22  Sto lat, sto lat już grzeje, grzeje nam, 1.10.2018, https://www.cieplosystemowe.pl/inwestycja/
magazyn-ciepla-systemowego/mcs-inne/sto-lat-sto-lat-ju-grzeje-grzeje-nam/ [15.03.2021].
23  Tamże.
24  Raport: Energetyka cieplna w liczbach - 2019, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa, wrze-
sień 2020.
25  Serwis Veolia, ciepło systemowe dla Warszawy, https://energiadlawarszawy.pl/o-nas/o-fir 
mie/warszawska-siec-cieplownicza/ [20.03.2021].
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Grafika 1. Początkowa faza rozwoju ciepłownictwa w Polsce

Opracowanie: Magazyn Ciepła Systemowego, https://www.cieplosystemowe.pl. 
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na zewnątrz spada poniżej -1°C26, natomiast ciepłownia Wola – gdy tempera-
tura na zewnątrz spada poniżej -9°C27.

Obecnie tylko niewielka część ciepła produkowana jest w wyniku spala-
nia odpadów komunalnych. Proces realizowany jest przez Zakład Unieszko-
dliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK, ZUO-2) należący do 
MPO w Warszawie.

Rozwiązania ekologiczne i zmiany w obszarze ciepłownictwa

Do zmian na terenie całej Polski przyczyniła się Ustawa z 14 grudnia 
2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji28 
(data wejścia w życie: 25 stycznia 2019 r.). Zastąpiła ona wcześniejszy sys-
tem wsparcia regulując cztery systemy premii przyznawanej wytwórcom 
energii elektrycznej: aukcyjny, premii gwarantowanej, premii gwarantowa-
nej indywidualnej29 oraz system naboru w formie tzw. premii kogeneracyjnej 
indywidualnej30.

Istotną rolę w obszarze regulacji gospodarki paliwami i energią sprawuje 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Jego kompetencje określa przede wszyst-
kim ustawa – Prawo energetyczne31. Jednak nie mniej istotne są dyrektywy  
i rozporządzenia unijne wpływające na harmonizację i ujednolicanie systemów 
prawnych państw członkowskich. W obszarze energetyki dotyczą one przede 
wszystkim dostępności zdolności transgranicznych, funkcjonowania poszcze-
gólnych podmiotów na rynku mocy oraz ich współpracy czy zarządzania sytu-
acjami kryzysowymi. Prezes URE jako instytucja regulacyjna odgrywa zasad-
niczą rolę w promowaniu konkurencji32.

Ważnym aktem prawnym w kontekście polityki energetycznej na tere-
nie województwa mazowieckiego stanowi Uchwała Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z 2017 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów  
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw33. 

26  https://www.termika.pgnig.pl/cieplownia-kaweczyn [25.03.2021].
27  https://www.termika.pgnig.pl/cieplownia-wola [25.03.2021].
28  Ustawa z 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, 
Dz.U. 2019 poz. 42. 
29  Premia gwarantowana indywidualna ustalana jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
30  Nabór na premię kogeneracyjną indywidualną ogłasza, organizuje i przeprowadza Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki. Proces odbywa się minimum raz w roku.
31  Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348.
32  Na podst.: „Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki”, nr 1(110) 30 czerwca 2020. 
33  Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 24 października 2017 r. w spra-
wie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eks-
ploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 
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Ograniczenia i zakazy dotyczą przede wszystkim podmiotów korzystających 
z pieców, kominków lub kotłów. Od 2018 r. obowiązuje zakaz stosowania  
w instalacjach następujących paliw:

1) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowa-
nych z ich wykorzystaniem;

2) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzysta-
niem tego węgla;

3) węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm;
4) paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powy-

żej 20%34.

Do końca 2022 r. w województwie mazowieckim należy zaprzestać ko-
rzystania z kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów w zakre-
sie emisji zanieczyszczeń lub sprawności cieplnej35, czyli tzw. „kopciuchów”. 
Miasto stołeczne oferuje dotację w wymienionym zakresie oraz dofinanso-
wanie instalacji pompy ciepła, przyłączenia do sieci ciepłowniczej, montażu 
pieca gazowego lub ogrzewania elektrycznego. Dodatkowo mieszkańcy War-
szawy mogą ubiegać się o dodatkowe środki finansowe na montaż kolektorów 
słonecznych, instalacji fotowoltaicznych czy turbin wiatrowych36.

Co więcej, spółka Veolia w 2017 r. wprowadziła tzw. Inteligentną Sieć 
Ciepłowniczą, która zwiększa wydajność systemu i uwrażliwia go na zmiany 
popytu.

Modyfikacje w systemach ciepłowniczych i rozwój ciepła sieciowego po-
pierane są także przez Unię Europejską. Jako cel wskazywana jest wydajność 
produkcji oraz zmniejszanie emisji zanieczyszczeń. Sieć systemów grzewczych 
stanowi optymalny zamiennik lokalnych, indywidualnych kotłowni.

Perspektywa rozwoju

Zdecydowanie wśród aspiracji przedsiębiorstw sektora ciepłowniczego 
powinno znaleźć się dostosowanie procesów wytwórczych do wymagań środo-
wiskowych – zarówno obecnych, jak i tych przyszłych. W konsekwencji spo-
dziewać się można także intensyfikacji procesów termomodernizacji budyn-
ków oraz optymalizacji procesów technologicznych w sektorze przemysłowym.

34  Tamże, par. 4.
35  Tamże, par. 10.
36  Usuwamy kopciuchy ze stolicy, 21 maja 2020 r., https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/
usuwamy-kopciuchy-ze-stolicy [30.03.2021].
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Wśród zmian upowszechnieniu powinny zostać poddane nowe usłu-
gi ciepłownicze tj. dostarczanie chłodu sieciowego. Działanie stanowi al-
ternatywę dla pojedynczych indywidualnych systemów klimatyzacji, które  
w większości nadal są zasilane energią elektryczną. Popularność klimatyzato-
rów elektrycznych związana jest ze stosunkowo niskimi cenami energii prądu 
elektrycznego. Wprowadzenie chłodu sieciowego w Warszawie wiąże się z wy-
sokimi kosztami adaptacji budynków elektrociepłowni.

Obecne działania mieszkańców odznaczają się trendami rozsądnego go-
spodarowania ciepłem oraz korzystania z rozwiązań ekologicznych. Alterna-
tywą dla ogrzewania sieciowego w Warszawie są odnawialne źródła energii, 
przede wszystkim kolektory słoneczne. Wśród odnawialnych źródeł energii  
w stolicy zastosowanie znajduje także energia powstająca w wyniku wykorzy-
stania paliw z biomasy, jednak zdecydowanie w znikomym stopniu.

Prognozować należy zupełne odejście od pojęcia „sezonu grzewczego” na 
rzecz korzystania z ciepła systemowego przez cały rok. Utrzymywanie kom-
fortu cieplnego (zewnętrznej automatycznej regulacji w węzłach cieplnych) 
korzystnie oddziałuje na zdrowie mieszkańców oraz stan techniczny budyn-
ków (ciągłe ogrzewanie elementów konstrukcyjnych budynku zapobiega gro-
madzeniu wilgoci, a więc wytwarzaniu środowiska sprzyjającego namnażaniu 
mikroorganizmów)37. Znacznie niższy przepływ w sieci ciepłowniczej w lecie 
warunkuje także znaczne straty przesyłu (nawet 3 razy więcej niż w miesiącach 
zimowych).

Najbliższa 10-letnia perspektywa czasowa wskazuje na oddanie do eksplo-
atacji 11,9 GW nowych mocy wytwórczych przedsiębiorstw energetycznych. 
Jednocześnie w tym samym okresie liczba wycofań mocy wytwórczych wynie-
sie ok. 11,8 GW. W konsekwencji jednostki niespełniające norm emisyjnych 
lub wykazujące zużycie techniczne zostaną zastąpione nowymi inwestycjami 
infrastrukturalnymi. Dodatkowo należy uwzględnić wzrastające możliwości 
importu mocy z zagranicy oraz inwestycje inicjowane przez nowe przedsię-
biorstwa energetyczne38.

W Polsce sektor ciepłowniczy nadal w głównej mierze pozostaje oparty 
na węglu. Autorzy wyrażają nadzieję na minimalizację zużycia szkodliwych 
dla środowiska paliw grzewczych. W omawianym obszarze tematycznym 
Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r. zakłada  
 

37  Ciepło przez cały rok, https://energiadlawarszawy.pl/strefa-miejska/cieplo-systemowe/cieplo-
-przez-caly-rok/ [26.03.2021].

38  Na podst.: „Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki”, nr 1(106) 29 marca 2019.
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ożywienie społeczno-gospodarcze oraz poprawę środowiska naturalnego zgodnie  
z wymogami gospodarki niskoemisyjnej39.

POLITYKA ENERGETYCZNA  
W WYBRANYCH MIASTACH EUROPEJSKICH

Niewątpliwie europejskim liderem w kwestii ochrony środowiska pozo-
stają państwa skandynawskie. Obszar działania dotyczy także kwestii ener-
getyki. To stolica Szwecji uznawana jest za najczystszą ze stolic europejskich.  
W Sztokholmie powstają kolejne punkty umożliwiające ładowanie aut zasila-
nych elektrycznie. Władze dążą do uruchomienia punktów na każdym miej-
skim parkingu do 2030 r.40 Co więcej, promowany jest rozwój spalarni odpa-
dów. Udowadniając bezzapachowy i niewytwarzający toksycznych substancji 
proces, w Sztokholmie na dachu spalarni śmieci komunalnych funkcjonuje 
restauracja (Hogdalen)41. Norwegia dobrowolnie stosuje zalecenia unijne  
w obszarze polityki klimatyczno-energetycznej42.

Szwedzkie miejscowości preferują głównie energię wiatrową. Natomiast 
w Barcelonie postawiono na odnawialne źródła energii, przede wszystkim po-
zyskiwanie energii słonecznej. W parku Glòries powstał już pierwszy w Hisz-
panii chodnik fotowoltaiczny43. Perspektywa wykluczenia emisji dwutlenku 
węgla do atmosfery została przyjęta do 2050 r.

Na wyspie Amager, będącej częścią Kopenhagi, powstała innowacyjna 
elektrociepłownia i spalarnia odpadów CopenHill. To najbardziej ekologicz-
ny projekt tego typu na świecie. Efektywne przetwarzanie odpadów pozwala 
na wytwarzanie dodatkowej czystej energii. Co więcej, przestrzeń nad elek-
trociepłownią zagospodarowano stokiem narciarskim44. Inspirujące może 
być także zapewnienie Duńczykom dostępuj do miejsc bezpłatnej, selektyw-
nej zbiórki odpadów. Natomiast od początku 2021 r. wprowadzony został 

39  Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r., Załącznik do Uchwały  
Nr XXXIII/809/2016 Rady m.st. Warszawy z 25 sierpnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w spra-
wie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku. 
40  https://biznesalert.pl/innowacje-motoryzacja-samochody-elektryczne-elektromobilnosc-e-
nergetyka/ [11.05.2021].
41  Zob. więcej: Efektywny system gospodarowania odpadami w Szwecji i w pozostałych krajach 
nordyckich, https://www.spcc.pl/node/12695 [11.05.2021]; Truciciele czy wybawcy, https://
www.rp.pl/artykul/495764-Truciciele-czy-wybawcy-.html [11.05.2021].
42  K. Dośpiał-Borysiak i in., Polityki klimatyczne Litwy, Łotwy i Estonii. Priorytet czy margines?, 
Lublin 2020, s. 46.
43  https://globenergia.pl/w-barcelonie-powstanie-chodnik-fotowoltaiczny/ [11.05.2021].
44  J. Wróbel, M. Sołtysik, Gospodarka obiegu zamkniętego – szanse i wyzwania, raport, Gliwice 
2020, s. 35.
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podatek za produkcję odpadów opakowaniowych z tworzyw nienadających 
się do recyklingu. To znaczący krok w kierunku zmian proekologicznych  
w państwach członkowskich45.

Kolejnym przykładem wykorzystania walorów przyrodniczych do za-
pewnienia mieszkańcom energii elektrycznej i cieplnej jest Islandia. W Rey-
kjavíku mieszka znacząca część mieszkańców państwa. Wyspiarski kraj leżąc 
na północnym Atlantyku na styku dwóch płyt litosfery: Eurazjatyckiej i Pół-
nocnoamerykańskiej posiada bardzo korzystne położenie w kontekście roz-
woju geotermii. Zimy są tam mroźne, jednak lata są znacznie chłodniejsze  
(np. w porównaniu z Polską). Niemal całe ciepło w Reykjavíku zapewnia wła-
śnie wykorzystanie ciepła z wnętrza ziemi. Również znacząca część energii elek-
trycznej w Islandii (około 30%) pochodzi z tego źródła. Pod Reykjavíkiem 
znajduje się jedna z największych elektrowni geotermalnych – Nesjavellir. Po-
dobnie, jak elektrociepłownie w Warszawie, zajmuje się ona nie tylko zaopa-
trywaniem stolicy w elektryczność, ale również i ciepło. Wykorzystanie geo-
termalnych źródeł energii do ogrzewania Reykjavíku pozwoliło, jak się szacuje, 
zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 4 miliony ton rocznie. Jednocześnie 
dzięki czystemu ogrzewaniu, miasto nie ma, jak to było w przeszłości, proble-
mu ze smogiem, zapewniając jednocześnie powszechne ogrzewanie korzyst-
nie wpływające na zdrowie mieszkańców. Co warte odnotowania, mieszkańcy 
Reykjavíku płacą kilka razy mniej za ogrzewanie niż mieszkańcy innych krajów 
nordyckich. Jakkolwiek mało miast może zaimplementować w prosty sposób 
rozwiązania stosowane w Reykjavíku, to z całą pewnością stanowi on dobry 
przykład odpowiedniego wykorzystania lokalnego potencjału46.

PODSUMOWANIE

Zmiany w obszarze energetyki na terenie Warszawy należy ocenić pozy-
tywnie, chociaż autorzy wyrażają nadzieję na kolejne proekologiczne zmiany. 
Ograniczono emisję zanieczyszczeń do atmosfery, zastosowano metody odsiar-
czania spalin i zmodyfikowano techniki spalania. Problemem nadal pozostaje 
znaczna wycinka drzew (oczyszczanie terenu) oraz zalegający na terenach sąsia-
dujących z elektrociepłowniami popiół.

45  A new European plastic tax?, https://www.interregeurope.eu/smartwaste/news/news-article/ 
10984/a-new-european-plastic-tax/ [11.05.2021].
46  I. Dobosz Geotermalna Islandia cz. I – plusy z energii geotermalnej, https://icelandnews.is/islan-
dia/ciekawostki-islandia/geotermalna-islandia-cz-i-plusy-z-energii-geotermalnej [16.05.2016].
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Zapotrzebowanie na energię jest i będzie stałym wyzwaniem. Inne euro-
pejskie miasta, stosunkowo bardziej zaawansowane w wykorzystywaniu energii 
odnawialnej, mogą stanowić jedną z determinant zmian. W związku z nadcho-
dzącą koniecznością transformacji energetycznej i przejściem w głównej mierze 
na odnawialne źródła energii, pojawiają się nowe wyzwania, a m.st. Warszawa 
będzie musiało modyfikować obecnie funkcjonujące rozwiązania. W Polsce,  
w tym także w stolicy, instalowanych jest coraz więcej paneli słonecznych. 
Dla mieszkańców Warszawy to optymalne rozwiązanie wykorzystujące ener-
gię odnawialną.

W ostatnim czasie widoczne są nowe wyzwania dla sektora ciepłownicze-
go. Są to przede wszystkim: intensyfikacja wymogów środowiskowych i zwią-
zana z nimi konieczność modernizacji oraz wzrost kosztów zakupów upraw-
nień do emisji CO2. Przedstawione w artykule rozwiązania zaimplementowane  
w innych stolicach państw europejskich stanowią inspirację do rozwoju poli-
tyki energetycznej m.st. Warszawy.
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Directions of local energetical policy  
in Warsaw in perspective  

of sustainable development

Abstract: For cities supplying residents with heat and electricity is one 
of the key challenges. In Warsaw, both of these tasks are mainly car-
ried out by two combined heat and power plants: EC Żerań and EC 
Siekierki. Many houses located on the suburbs are heated by burning 
solid fuels, which results, among other things, in the growing the smog 
phenomenon. In connection with the upcoming energy transforma-
tion, a big challenge is to turn the city into emission-free sources of 
heat and energy. The aim of this paper is analyse the strategy of the 
local energy policy of the Warsaw in terms of ecology and sustainable 
development and the level of actions in this area in selected city of 
European countries.

Key words: energy policy, energy industry transformation, emission, 
renewable energy sources, environmental protection, Warsaw
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Warszawa – miasto inteligentne. 
Ocena poziomu wykorzystania 

technologii informacyjno-
komunikacyjnych w ujęciu koncepcji 

smart city w m.st. Warszawa

Abstrakt: Determinantą rozwoju miast jest ich skłonność do wprowa-
dzania innowacji. Nowoczesne, zrównoważone i ekologiczne ośrodki 
miejskie to powszechne dążenie wszystkich metropolii. Tendencja jest 
postrzegana jako nieuchronny kierunek zmian. W obliczu zintensyfiko-
wanych procesów urbanistycznych wykorzystywana jest idea smart city, 
odnosząca się nie tylko do wdrażania nowych technologii, ale przede 
wszystkim dążenia do zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest 
analiza sposobów zarządzania technologiami informacyjno-komunika-
cyjnymi w koncepcji smart city oraz ocena poziomu ich wykorzystania 
w Warszawie. Niewątpliwie miasto wprowadza ideę zrównoważonego 
rozwoju oraz wykorzystuje koncepcję smart city, wciąż jednak wskazać 
można wiele słabych stron procesu. 

Słowa kluczowe: smart city, Warszawa, inteligentne miasto, innowa-
cje, zrównoważony rozwój

Wstęp

Większość mieszkańców Polski i świata żyje w miastach. 2007 r. był 
pierwszym rokiem, gdy globalnie liczba mieszkańców miast przewyższyła 
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ogólną liczbę pozostałych mieszkańców świata1. W najbliższych dekadach 
prognozuje się nie tylko wzrost liczby mieszkańców miast, ale także ich udzia-
łu w populacji całego świata2.

Odnotować przy tym warto, iż wraz z rozwojem sieci miejskiej, a także 
nowymi wyzwaniami klimatycznymi i związanymi z zarządzaniem dużymi 
miastami, chociażby przez wykorzystanie technologii informatycznych, wzra-
sta rola sprawnego zarządzania miastem. W konsekwencji intensyfikacji pro-
cesów urbanizacyjnych, pojawia się konieczność adaptacji do coraz bardziej 
złożonych wyzwań: społecznych, zasobowych czy klimatycznych.

Angielski termin smart city można tłumaczyć jako miasto inteligentne lub 
miasto zrównoważone. W świetle Agendy 20303, „mądrość” miasta – rozumia-
na jako wykorzystanie w nim nowych technologii informacyjno-komunika-
cyjnych (ICT – Information and Communication Technologies), jest jedną ze 
składowych smart city – miasta zrównoważonego. ICT to technologie dające 
możliwość generowania, przetwarzania, gromadzenia i udostępniania infor-
macji w formie elektronicznej4. Nowe rozwiązania powinny być wykorzysty-
wane w celu jak najlepszego zarządzania swoimi zasobami, przy uwzględnie-
niu również aspektów społeczno-ekonomicznych i tych związanych z ochroną 
środowiska naturalnego. Inne spojrzenie na zagadnienie smart city uwypukla 
włączenie obywateli w zarządzanie miastem. To wieloaspektowe podejście do 
rozwoju miejskiego – zrównoważonego i inteligentnego.

Wskazując na konkretne rozwiązania wchodzące w zakres koncepcji 
smart city wskazać należy, że zarządzanie nowoczesnym miastem wymaga 
koordynacji różnych systemów. Wymienić tu można: kanalizację, transport 
publiczny, sygnalizację świetlną, system bezpieczeństwa, czy komunikację  
z mieszkańcami. Wdrażanie tych technologii oprócz szeregu zalet, jakimi 
jest sprawniejsza koordynacja polityki miasta, czy też możliwość zmniejsze-
nia ilości pracy poświęcanej na te zadania, wiąże się z pewnymi zagrożeniami. 
Zaliczyć do nich można: uzależnienie od firm technologicznych, dostarczają-
cych nowoczesne narzędzia, utratę prywatności, czy też mniejszą elastyczność  
i trudność w ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego (jak przy autonomicznych 

1  W. Wojtowicz, Raport ONZ: World Urbanization Prospects 2014, http://urbnews.pl/raport- 
onz-world-urbanization-prospects-2014/ 20.12.2020. 
2  Tamże.
3  Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/70/L.1 z dnia 25 września 2015 r. Przekształcamy 
nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, cel 11.
4  J. Berezowska i in., Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 
2006-2010. Przedmowa, „Informacje i opracowania statystyczne” 2010, Główny Urząd Staty-
styczny, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce_2006-2010.pdf [21. 
12.2020].
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pojazdach komunikacji miejskiej). Przy nowoczesnych systemach, korzystają-
cych z mechanizmów sztucznej inteligencji, coraz zasadniejsze staje się pytanie, 
jak powinna być skonstruowana koncepcja odpowiedzialności za szkody wy-
rządzone na skutek błędów w funkcjonowaniu takich mechanizmów. Pod-
sumowując, używanie nowych technologii przez miasta powoduje znacznie 
więcej korzyści niż potrzebne do rozwoju nakłady, jednak ośrodki miejskie 
powinny traktować je jako narzędzie niż konieczny cel samoistny.

W niniejszym rozdziale omówione zostały kwestie wdrażania nowocze-
snych technologii w zrównoważonych miastach, ich koncepcja, analiza roz-
wiązań zastosowanych w Warszawie, a także porównanie ich do innych miast. 
Autorzy wyróżnili także tzw. dobre praktyki w ramach analizowanego obszaru 
tematycznego.

Koncepcja miasta smart

Wraz z intensyfikacją procesów urbanistycznych, potęgowanych globali-
zacją oraz postępem technologicznym5, pojawiły się nowe wyzwania w obszarze 
zrównoważonego rozwoju miast, ekologii i społecznego dobrobytu. Nie należy 
pomijać także kwestii konkurencji między poszczególnymi ośrodkami miej-
skimi, dążącymi do maksymalnej efektywności działań. Koncepcja smart city 
stała się ideą, które zakłada wprowadzenie nowych technologii do przestrzeni 
miejskiej, tym samym umożliwiając sprawniejsze funkcjonowanie ośrodków, 
zarządzanie nimi oraz poprawę jakości życia w mieście6.

W literaturze odszukać można wiele definicji smart city, co dodatkowo 
utrudnia precyzyjne i jednoznaczne określenie roli wprowadzanych rozwią-
zań. Na potrzeby analizy autorzy przyjęli definicję zaprezentowaną w raporcie 
Maping Smart Cities in the EU7, według której termin smart city stanowi okre-
ślenie miasta, w którym sprawy dotyczące sfery publicznej realizowane są przy 
wykorzystaniu zintegrowanych technologii ICT oraz współpracy podmiotów 
zewnętrznych (interesariuszy) i władz miasta. Z tej perspektywy określenie 
smart odnosi się nie tylko do wykorzystania technologii ICT, ale obejmuje tak-
że założenia otwartości na innowacje, kwestie przedsiębiorczości, kreatywności, 
optymalizacji procesów zarządzania, a także wspierania rozwoju mieszkańców 

5  D. Sikora-Fernandez, Koncepcja „smart city” w założeniach polityki rozwoju miasta – polska 
perspektywa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” nr 290/2013, s. 83.
6  S. Baraniewicz-Kotasińska, Smart city. Ujęcie nowych technologii w koncepcji inteligentnego 
miasta, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, zeszyt 12 (2017), nr 3, s. 30.
7  C. Manville i in., Maping Smart Cities in the EU, Study, Directorate General for Internal 
Policies, Policy Department A: Economic and Scientific Policy, January 2014.
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miasta8. Jest to więc korelacja kapitału ludzkiego, wiedzy połączonej z działa-
niem oraz nowych technologii. 

We wspomnianym wcześniej raporcie Maping Smart Cities in the EU 
wskazano sześć obszarów konstytuujących omawianą koncepcję. Są to: smart 
economy, smart mobility, smart environment, smart people, smart governance 
oraz smart living9. Co istotne, miasto już na etapie wprowadzenia jednej  
z wymienionych składowych zyskuje miano smart. 

Koncepcja zakłada rozwój ośrodka miejskiego w sześciu wymienionych 
wymiarach. Smart economy (konkurencyjna gospodarka) to działania związa-
ne z dążeniem do wysokowydajnej, korzystającej z nowoczesnych technologii 
gospodarki, rozwijającej się zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, jak 
i krajowym oraz międzynarodowym, przy wykorzystaniu progresywnych roz-
wiązań produktowych, procesowych i organizacyjnych. Smart mobility (inte-
ligentny transport) odnosi się do systemu komunikacji miejskiej, transportu 
oraz cyfrowej logistyki. Założyć należy optymalne wykorzystanie istniejących 
zasobów przy wsparciu nowoczesnych rozwiązań takich jak sprawny system 
nawigacyjny, elektroniczne opłaty drogowe czy zwięzłe i treściwe opracowa-
nie informacji dla pasażerów. Smart environment (zrównoważone wykorzy-
stanie zasobów) to innowacyjne podejście do ekologii i ochrony środowiska. 
Rozwiązania bazują na minimalizacji produkcji zanieczyszczeń, redukcję 
zużycia zasobów oraz edukację w tym obszarze. Wymiar smart people (inte-
ligentne społeczeństwo) koncentruje się na rozwoju społecznym w kierun-
ku wartości takich jak tolerancja, otwartość, partycypacja oraz nieustannego 
wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności jej wykorzystywania. Smart 
governance (innowacyjne zarządzanie) obejmuje obszar funkcjonowania ad-
ministracji, władz lokalnych, świadczonych usług publicznych w przestrzeni 
transparentnego działania, współpracy i świadomości politycznej mieszkań-
ców. Uwypuklone powinny zostać modele wielopoziomowego systemu za-
rządzania czy e-usługi. Natomiast smart living oznacza wysoką jakość życia 
rozumianą jako powszechny dostęp do narzędzi i usług koniecznych do zaspo-
kajania i realizacji potrzeb obywateli. To szeroka kategoria obejmujące kwe-
stie tj. bezpieczeństwo, edukacja, rynek pracy, oferta kulturalna i rekreacyjna,  
 
 
 

8  D. Sikora-Fernandez, Koncepcja „smart city”…, s. 84.
9  C. Manville i in., dz. cyt., s. 26-27.
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infrastruktura mieszkaniowa, dostęp do opieki zdrowotnej, atrakcyj-
ność otaczającej przestrzeni, przy wykorzystaniu innowacji technicznych  
i organizacyjnych10.

Wymienione kierunki rozwoju bazują na dotychczas osiągniętych zaso-
bach, maksymalnie wykorzystując je i integrując z wdrażanymi innowacjami.

Sześć wymiarów  
innowacyjnych rozwiązań w Warszawie

Smart economy

Zrównoważona ekonomia pełni istotną rolę w implementacji innych za-
sad zrównoważonego rozwoju, nie tylko smart city. Będą to na przykład nastę-
pujące cele Agendy 2030:

1. „Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie”,
2. „Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze 

odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo”,
3. „Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz pro-

mować dobrobyt”,
4. „Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować ucze-

nie się przez całe życie”,
10. „Zmniejszyć nierówności między krajami”.

A także pozostałe cele, między innymi te odnoszące się do wody i energii, 
choćby w sposób pośredni łączyć się będą ze sprawnością ekonomiczną w za-
rządzaniu zasobami.

Warszawa, uwzględniając dobrobyt oraz wskaźniki gospodarcze charak-
teryzujące miasto11, nie może być uznana za miasto spełniające w pełni kryte-
ria smart economy. Przykładami pokazującymi pewne dysfunkcje ekonomicz-
ne Warszawy są m.in. obecna w niej bezdomność czy kwestia reprywatyzacji 
kamienic warszawskich, znacjonalizowanych na podstawie dekretu Bieruta12. 
Wydarzenia skutkowały przypadkami wielu bardzo niesprawiedliwych podzia-
łów nieruchomości, którego efektem było pozbawienie osób cennych mieszkań 

10  M. Pichlak, Inteligentne miasta w Polsce – rzeczywistość czy utopia?, „Zeszyty Naukowe 
Politechniki Śląskiej”, seria: „Organizacja i Zarządzanie”, z. 127/2018, s. 196-198; D. Sikora-
Fernandez, Szanse i zagrożenia wdrażania koncepcji smart city w Polsce, [w:] J. Danielewicz,  
D. Sikora-Fernandez (red.), Zarządzanie rozwojem współczesnych miast, Łódź 2019, s. 128-129.
11  J. Rosa, Jak wypada PKB…
12  Miasto jest Nasze, Reprywatyzacja, https://miastojestnasze.org/reprywatyzacja/ 21.12.2020.
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w centralnych dzielnicach miasta (pozbawiono ich prawa do korzystania  
z nich, gdyż nie miały one ich na własność, a jedynie je użytkowały). Wskazu-
jąc na inne dziedziny związane z zagadnieniem smart economy, między innymi 
zapewnienie możliwości rozwoju osobom z różnych grup społecznych, odno-
tować należy, że Warszawa, podobnie jak inne stolice państw, jest miastem 
przyciągającym imigrantów. Efekt ten jest ograniczony przez wysokie koszty 
życia, niełączące się z aż tak wyraźnym wzrostem pensji przy niskopłatnych 
zawodach. Zjawisko widoczne jest na przykład w odniesieniu do imigran-
tów z Ukrainy. W zakresie równych szans dla kobiet i mężczyzn stwierdzić 
należy, że Warszawa ma niższą lukę płacową (różnicę między średnim docho-
dem kobiet i mężczyzn) niż Kraków czy Wrocław13. W kontekście współpracy  
samorządów, biznesu oraz uczelni, warto wskazać na działania takie jak 
chociażby istniejące w Szkole Głównej Handlowej Centrum Współpracy  
z Biznesem14, zapewniające wielowymiarowe korzyści dla stron współpracy. 
Podmiot stanowi element łączący biznes prywatny z uczelnią publiczną, oferując  
m.in. wspieranie działań employer brandingowych, edukację w formie for-
malnych i nieformalnych spotkań oraz warsztatów, a także współrealizację 
projektów społecznych.

Smart mobility

W obszarze transportu w Warszawie w znacznym stopniu wykorzystywa-
ne są nowoczesne technologie oraz rozwiązania systemowe. Wymienić tu na-
leży miejską sieć wypożyczalni rowerowych Veturilo, posiadającą także kom-
ponent rowerów elektrycznych, oraz hulajnogi elektryczne udostępnione do 
wypożyczenia na terenie miasta (nie mają one konkretnych stacji). Jednocze-
śnie warto odnotować, że stacje Veturilo nie obsługują klientów w miesiącach 
zimowych. Rozwiązanie to należy ocenić negatywnie, szczególnie ze względu 
na ocieplenie klimatu i nieodnotowywanie bardzo niskich temperatur, po-
nieważ w tym okresie więcej osób mogłoby korzystać z rowerów miejskich. 
Rowery są dotowane przez miasto, natomiast hulajnogi elektryczne udostęp-
niane są w sposób w pełni komercyjny. Wartością dodaną rozwiązania jest 
aspekt ekologiczny. W kwestii transportu publicznego za pozytywne zmiany 

13  Wynagrodzenia. W tych miastach zarabia się najwięcej, https://www.money.pl/gospodarka/
wynagrodzenia-w-tych-miastach-zarabia-sie-najwiecej-6523795281676417a.html  
[21.06.2020].
14  https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/cwzb/obowiazki/Strony/default.aspx [09. 
04.2021].
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w Warszawie w ostatnich latach należy uznać powstanie II linii metra oraz jej 
intensywny rozwój15, czy też położenie linii tramwajowej na odcinku Metro 
Młociny – pętla Nowodwory (Białołęka).

Warto podkreślić dynamiczny proces wymiany autobusów na pojazdy 
niskoemisyjne lub elektryczne oraz wyznaczanie nowych buspasów. Dodat-
kowo sieć ścieżek rowerowych jest najdłuższa w Polsce. Jednocześnie jednak 
transport publiczny w wielu miejscach w Warszawie nie jest w wystarczającym 
stopniu rozwinięty. Między innymi obszar Białołęki wschodniej jest niedosta-
tecznie zagospodarowanych i posiada bardzo długą i niekomfortową trasę bez-
pośrednio do centrum miasta. Ponadto ceny biletów „normalnych” są mało 
konkurencyjne (4,40 zł za bilet jednorazowy) wobec przejazdu samochodem, 
choć rozwijane są kreatywne rozwiązania zachęcające do transportu publicz-
nego, jak chociażby system Park&Ride. Obecnie dają one blisko 5000 miejsc 
parkingowych dla samochodów. Istnieje ich w obrębie miasta stołecznego 
Warszawy 16 i cieszą się one pozytywnymi opiniami użytkowników16.

Podsumowując, w zakresie transportu w Warszawie jest sporo powodów 
do dumy: jak rozwój transportu szynowego, czy wynajmu hulajnóg elektrycz-
nych i rowerów, ale niestety wciąż wiele brakuje, chociażby dobrego syste-
mu czyniącego transport publiczny atrakcyjnym dla osób pozbawionych ulg  
w komunikacji.

Wprowadzane rozwiązania poprawiają płynność komunikacji, bezpie-
czeństwo i komfort funkcjonowania w mieście. Nie bez znaczenia są powią-
zania z ochroną środowiska – redukcją emisji zanieczyszczeń powietrza czy 
ograniczeniem hałasu.

Smart environment

Infrastruktura miejska w sposób oczywisty powiązana jest z bardzo daleko 
posuniętym przekształceniem środowiska, z drugiej strony jednak, paradok-
salnie, skoncentrowanie ludzkiej działalności może pozwolić na oszczędności 
zasobów nieodnawialnych. Związane jest to ze zmniejszeniem spalania paliw 
kopalnych – ze względu na ich krótszą długość dojazdu do pracy czy szkoły 
lub wykorzystanie transportu publicznego, a także przeznaczaniem stosun-

15  M. Sarniewicz, II linia metra – tunele połączyły Bemowo i Wolę. Kiedy pojedziemy II linią metra 
z Bemowa na Wolę i Bródno?, https://www.muratorplus.pl/inwestycje/inwestycje-publiczne/
ii-linia-metra-na-warszawskim-brodnie-wiemy-gdzie-powstana-stacje-metra-aa-tMhs-7aav- 
FEmE.html [11.12.2020].
16  Warszawiacy lubią korzystać z parkingów P+R, https://www.transport-publiczny.pl/wiado 
mosci/warszawiacy-lubia-korzystac-z-parkingow-pr-60166.html [20.11.2018].
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kowo mniejszej powierzchni pod zabudowę przy osiedlach wielorodzinnych  
niż w przypadku domów jednorodzinnych.

Wskazując na kondycję środowiska przyrodniczego w mieście stołecznym 
oraz aglomeracji, warto odnotować, że w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy 
znajduje się Kampinoski Park Narodowy. Na obszarze miasta dużym terenem 
zielonym jest także Mazowiecki Park Krajobrazowy, Las Kabacki, Las Mło-
ciński czy ciąg zieleni wzdłuż Wisły. Mimo pozytywnych aspektów zagospo-
darowania przestrzennego, istnieją także problemy w tym zakresie, m.in. nie-
kontrolowana zabudowa deweloperska w dzielnicach obrzeżnych, smog oraz 
zanieczyszczenie hałasem, głównie z powodu ruchu samochodowego.

Niestety ambitny plan zasadzenia miliona drzew, postulowany w kam-
panii samorządowej przez obecnego Prezydenta m.st. Warszawa Rafała Trza-
skowskiego, realizowany jest bardzo powoli, a szanse na jego ukończenie  
w planowanym terminie są bardzo małe17. Jednocześnie realizacja licznych 
inwestycji powoduje wycinkę wielu drzew.

W kwestii smogu działania miasta są znaczące i dość skuteczne. Przykła-
dem jest sfinansowanie całości kosztów wymiany pieca węglowego, ostrzeżenia 
dotyczące wysokiego poziomu smogu na terenie miasta oraz punkty stałego 
pomiaru jakości powietrza. W zakresie ograniczania ruchu samochodowego 
w centrum Warszawy, opłaty za parkowanie należą do czynników zniechęca-
jących do przemieszczania się w okolice centrum miasta tym środkiem trans-
portu. Wciąż jednak alternatywa w postaci transportu publicznego, dostęp-
ności hulajnóg elektrycznych i wypożyczalni rowerów nie jest na najwyższym 
poziomie. Działania miasta wydają się niewystarczające w tym obszarze.

Ponadto wskazać można pozytywne zmiany w zakresie pozyskiwania 
prądu i ciepła – m.in. zaprzestanie składowania popiołu z elektrociepłowni 
na Żeraniu, plany rekultywacji składowiska tych odpadów czy prace na jej 
gazyfikacją.

Smart people

Obszar smart people jest ściśle powiązany z zarządzaniem w ośrodku 
miejskim. Rozwój społeczny w dużym stopniu uzależniony jest od rozwią-
zań proceduralno-administracyjnych, jakości współpracy władz z mieszkań-
cami oraz poziomu wdrożenia nowoczesnych rozwiązań (m.in. narzędzia 

17  PolskieRadio24.pl, Metro, mieszkania i drzewa. Niezrealizowane obietnice Rafała 
Trzaskowskiego, https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2527314,Spiewak-zadaje-Trz 
askowskiemu-trzy-pytania-dot-reprywatyzacji-Dziennikarz-GW-protestuje [10.06.2020].
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e-partycypacji). Niektórzy autorzy określają koncepcję smart city jako inwe-
stowanie w kapitał ludzki i społeczny18. Zagadnienie jest niezwykle istotne 
z uwagi na jego pragmatyczny charakter. Korzyści budowania sieci (także,  
a może przede wszystkim na poziomie lokalnym, miejskim) nasilają efektyw-
ność gospodarowania, wzmacniają mobilizację społeczną i wzajemne zaufa-
nie. Powiązania społeczne ułatwiają proces przepływu zasobów czy informacji,  
co zwiększa wartość ekonomiczną procesu19.

Wskaźnikami opisującymi poziom zaawansowania w obszarze smart pe-
ople są m.in. otwartość na zmiany, nieustanny proces nauki, wzbogacanie wie-
dzy z wielu obszarów, zróżnicowanie etniczne i społeczne mieszkańców oraz 
poziom ich uczestnictwa w życiu publicznym.

W Warszawie znajduje się 126 uczelni wyższych20, w tym jedna z dwóch 
najwyżej ocenianych w Polsce – Uniwersytet Warszawski. Funkcjonuje tak-
że około 40 uniwersytetów trzeciego wieku. Co więcej, istnieje rozbudowany 
system stypendialny i atrakcyjne cenowo przejazdy komunikacją miejską dla 
uczniów i studentów. Dodatkowo stolica jest największym ośrodkiem akade-
mickim w kraju, oferującym wszechstronną edukację we wszystkich dziedzi-
nach nauki. Instytucją zapewniającą dostęp do wiedzy z obszaru nauk ścisłych, 
oferującą edukację połączoną z rozrywką dla młodszych i starszych pokoleń, 
konferencje, laboratoria, pokazy doświadczalne czy modułowe pracownie 
przyrodnicze jest Centrum Nauki Kopernik21. Działające od 2010 r. centrum 
nauki stanowi unikalne miejsce konferencyjne, połączone z planetarium, mu-
zeum oraz zapewniające wystawy stałe i regularnie zmieniane wystawy czasowe. 
Co więcej, przestrzeń dachu budynku instytucji została zagospodarowana jako 
ogród botaniczny, spełniający także funkcję ekologiczną, oraz punkt obserwa-
cyjny nieba22. W 2012 r. podjęto działania wspierające rozwój wolontariatu  
w mieście. Główną inicjatywą w tym obszarze jest działający od 2012 r. projekt 
Ochotnicy warszawscy23.

18  M.in. A. Caragliu, Ch. Del Bo, P. Nijkamp, Smart Cities in Europe, „Journal of Urban 
Technology”, nr 18(2)/2011.
19  J. Działek, Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej 
w Polsce, Kraków 2011, s. 30-36.
20  Ranking miast akademickich wg liczby uczelni, https://ranking.uczelnie.studentnews.pl/
s/3928/76543-miasta-wg-uczelni.htm [3.01.2021].
21  https://www.kopernik.org.pl [29.12.2020].
22  https://www.kopernik.org.pl/ogrod-na-dachu [29.12.2020].
23  https://ochotnicy.waw.pl [29.12.2020].
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Smart governance

Niewątpliwie rozbudowana sieć administracji samorządowej w mieście, 
związana z podziałem na pomocnicze jednostki administracyjne, czyli dzielni-
ce. Dodatkowo należy podkreślić ich sporą samodzielność i ukierunkowanie 
na potrzeby mieszkańców. Procesem wzmacniającym partycypację społeczną 
i mechanizmy zarządzania miejskiego jest budżet obywatelski (dawniej party-
cypacyjny), istniejący od 2014 r. Urząd Miejski odpowiedzialny jest także za 
organizację konsultacji społecznych (w tym spotkań skierowanych do organi-
zacji pozarządowych), chociażby odnośnie rekultywacji obszaru składowiska 
odpadów paleniskowych na Żeraniu czy zmian tras komunikacji miejskiej. 
Wyniki konsultacji mają wpływ na kształt początkowo proponowanej wizji 
miasta. Przykładem jest rezygnacja z modyfikacji tras autobusowych łączących 
Śródmieście z innymi dzielnicami (m.in. autobus linii 518).

Działalność administracji samorządowej w Warszawie podczas trwania 
pandemii koronawirusa uległa modyfikacjom. Niestety, w tych warunkach 
dostrzegalne zostało nieprzygotowanie struktur do zmian. System teleinfor-
matyczny nie jest wykorzystywany w wystarczającym stopniu, a praca częścio-
wo zdalna i maksymalne ograniczenie kontaktów z mieszkańcami powodują 
duże opóźnienia. Załatwienie wielu spraw obywatelskich nie jest możliwe 
przy wykorzystaniu narzędzi online i komunikacji elektronicznej, a stacjonar-
ne wizyty w urzędzie objęte są koniecznością ich wcześniejszego umówienia  
i często długiego oczekiwania w kolejce interesantów.

Smart living

Miasto, które charakteryzuje smart living niewątpliwie posiada boga-
tą ofertę kulturalną, rozrywkową i edukacyjną, wysoki poziom dostępności 
mieszkań, atrakcyjną ofertę turystyczną czy satysfakcjonujący poziom bezpie-
czeństwa w mieście, potwierdzony opiniami mieszkańców i przyjezdnych. Ce-
lem jest najwyższy poziom jakości życia w mieście przy możliwie najniższym 
wykorzystaniu istniejących zasobów. Znaczenie ma nie tylko wykorzystana 
technologia, ale także (a może przede wszystkim) jej wpływ na społeczność.

Projektami z obszaru poprawy jakości życia mieszkańców są niewąt-
pliwie inicjatywy w ramach Dzielnicy Wisła oraz Miejskie Centrum Kontak-
tu Warszawa 19115, jako projekt z zakresu transformacji cyfrowej. Władze 
miasta zapewniają także o wdrożeniu kolejnych aplikacji mobilnych umożli-
wiających sprawne korzystanie z transportu miejskiego, zwiedzanie obiektów 
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kultury, bezproblemowe parkowanie czy uzyskiwanie informacji dotyczących 
dostępności przestrzeni publicznej24. 

Wyzwaniem zrównoważonego rozwoju jest objęcie innowacjami wszyst-
kich grup, bez względu na ich wiek, sytuację zawodową czy wykształcenie. 
Zmniejszanie nierówności, adresowanie oferty do wszystkich mieszkańców 
jest celem podejmowanych w tym obszarze działań. Silna koncentracja wła-
dzy obejmująca niewielką ilość podmiotów, obserwowana w wielu miastach 
europejskich, powoduje wdrażanie rozwiązań nieodpowiadających lokalnym 
potrzebom. Tendencja stwarza zagrożenie wobec rozwoju lokalnego przez wy-
eksponowanie kategorii zysku25. Potencjalne korzyści z implementowanych 
nowych technologii nie powinny przysłaniać rzeczywistych interesów miesz-
kańców. Koncepcja smart uwypukla personifikację oferty usług miejskich oraz 
zbiorowe potrzeby26. 

Mimo iż wymieniony jako ostatni, obszar smart living wydaje się obej-
mować najszerszy zakres działań. Dążąc do realizacji założeń podnoszących 
jakość życia mieszkańców potrzebne są nie tylko innowacje, ale także zmiany 
administracyjne, pełne zaangażowanie włodarzy i osób decyzyjnych czy wdra-
żanie kompleksowych przedsięwzięć. Przykładem miasta sprawnie działającego 
w tym obszarze jest Barcelona27.

Dobre praktyki

Wzorcowym przykładem miasta wpisującego się w koncepcję smart city 
jest Wiedeń. W tym ujęciu obszary smart city nie bazują wyłącznie na nowo-
czesnych technologiach. Bardzo duże znaczenie ma kapitał społeczny, który 
charakteryzują kwestie łatwo mierzalne (np. dostępność i jakość kształcenia) 
oraz trudno mierzalne (np. poziom zaufania obywateli). 

Istnieją różne rozwiązania, koncentrujące się na odmiennych aspektach 
omawianej koncepcji. W Wiedniu trwa realizacja w dzielnicy Seestadt Aspern 
przedsięwzięcia o tej samej nazwie. Powstaje kompleks biurowo-produkcyj-
ny zaprojektowany zgodnie z najnowszymi standardami ekologicznymi. Za-
planowane centrum biznesowe będzie generować więcej energii niż zużywać, 

24  Warszawa w kierunku Smart City, https://pawilonzodiak.pl/wp-content/uploads/2018/10/
kfsmartwawa2018pl.pdf [29.12.2020].
25  I. Blanco, Between democratic network governance and neoliberalism: A regime theoretical 
analysis of collaboration in Barcelona, „Cities”, 44/2015, s. 123-130.
26  D. Sikora-Fernandez, Szanse i zagrożenia…, s. 131.
27  Zob. więcej: M. Angelidou, Smart cities: A conjecture of four forces, „Cities”, 47/2015, s. 95- 
106, https://www.academia.edu/12771484/Smart_Cities_A_conjuncture_of_four_forces_20 
15_ [27.12.2020].
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a ściany budynków mają być pokryte roślinami. Dodatkowo społeczność 
Wiednia docenia zielone obszary miasta. Istnieje tam ponad 238 parków  
i placów zabaw dostępnych dla wszystkich mieszkańców. Znacznie bardziej 
są popularne tereny nieogrodzone, w tym osiedla otwarte, które współgrają  
z ideą smart city. Podejście to eliminuje popularne w Polsce osiedla zamknię-
te28. O skali inwestycji może świadczyć fakt, że planowane jest tam oddanie 
do użytku 20 000 mieszkań i zapewnienie takiej samej liczby miejsc pracy –  
co pozwala walczyć z charakterystycznym dla suburbanizacji zjawiskiem 

„dzielnic sypialni”, w których mieszkańcy przebywają wyłącznie w celu od-
poczynku i relaksu, aby pozostałą część czasu poświęcać na dojazdy do pra-
cy, pracę i kumulowanie kapitału. Wartość inwestycji szacowana jest na  
5 mld euro (około 22 mld złotych)29.

Nowoczesne technologie mogą być wykorzystywane w rozmaitych ce-
lach. Można do nich zaliczyć m.in.: usprawnienie ruchu drogowego (inteli-
gentna sygnalizacja świetlna) czy usprawnienie procesu sterowania zużyciem 
energii elektrycznej.

Przykładem miasta smart powstającego od zera na pustyni (Półwysep 
Arabski) jest tworzone przez emirat Dubaju Masdar City. Miasto to w zało-
żeniu ma być zeroemisyjne i niezwykle nowoczesne30. Masdar będzie wyko-
rzystywało najnowsze technologie nie tylko w zakresie wytwarzania energii 
elektrycznej, ale również transportu i edukacji.

W Europie inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem wiążą 
się przede wszystkim z powstawaniem nowych osiedli w miastach. Oprócz 
Wiednia, jednym z takich przykładów jest osiedle nad jeziorem Phoenix See  
w Dortmundzie31. Przy rekultywowanej hucie stali stworzono sztuczne jezioro 
i nowoczesne osiedle, tym samym przekształcając obszar w prestiżową dziel-
nicę. Innym przykład jest Belval Innovation Campus w Luksemburgu, gdzie  
w 2005 r. rozpoczęto przekształcanie przestrzeni – likwidując dawne nieużyt-
ki przemysłowe i urzeczywistniając jedno z największych przedsięwzięć urba-
nizacyjnych w Europie32.

28  Wiedeń – modelowe smart city, http://smartcitiespolska.org/wieden-modelowe-smart-city/ 
[29.12.2020].
29  https://www.aspern-seestadt.at/en [11.04.2021].
30  https://masdarcity.ae/ [29.12.2020].
31  https://www.dortmund.de/en/leisure_and_culture/phoenix_see_1/index.html [9.04.2021].
32  Innovative environment, https://wwwen.uni.lu/press/story_ideas/innovative_environment 
[9.04.2021].
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Rankingowe porównanie do innych miast

Warszawę należy uznać za jedną z najbardziej zaawansowanych w stoso-
waniu koncepcji smart city jednostek w Polsce. Niestety mimo to nie znajduje 
się nawet w pierwszej dziesiątce miast w Europie. W przygotowanym przez 
Easy Park rankingu Smart City Index 2019, pierwsze miejsce zajęło Oslo,  
a drugie Bergen. Oba miasta znajdują się w Norwegii. W pierwszej setce miast 
w rankingu ogólnoświatowym nie było żadnego z Polski. Zakwalifikowały się 
stolice innych państw europejskich: Budapeszt, Bratysława, Praga, Moskwa 
czy Berlin33. W Polsce pierwszym miastem nagrodzonym certyfikatem Smart 
City (ISO 37120) była Gdynia. Planet Partners do polskich smart cities zalicza: 
Białystok, Gdańsk, Gdynię, Kielce, Kraków, Poznań, Rzeszów, Szczecin, War-
szawę i Wrocław34.

Warto podkreślić, że Warszawa nie jest wystarczająco zaawansowana 
w stosowanych praktykach lub implementowane rozwiązania nie należą do 
najbardziej innowacyjnych, co można dostrzec w nieuwzględnianiu polskiej 
stolicy w badaniach i analizach obejmujących europejskie miasta35. Warszawa 
wdraża liczne rozwiązania z zakresu koncepcji smart city. Na tle państw świata 
polskiej stolicy brakuje efektywności i innowacyjności w zarządzaniu.

Wnioski

Idea smart city od wielu lat jest popularnym kierunkiem rozwoju miast  
i badań miejskich. Satysfakcjonujące rezultaty zrównoważonego rozwoju poja-
wiają się przez połączenie wdrażania w mieście projektów infrastrukturalnych 
oraz tych obejmujących dziedziny „miękkie”36, tj. kultura czy edukacja. Istnieje 
wiele inspirujących przykładów stosowania nowych technologii w sprawnym  
i efektywnym zarządzaniu miastem, jednak stosowanych projektów nie charak-
teryzuje uniwersalność. Nie należy pomijać wagi indywidualnego podejścia do 
koncepcji i dostosowania mechanizmów do potrzeb i specyfiki lokalnej. Spój-
ność rozwiązań, pewne uporządkowanie inicjatyw przy uwzględnieniu bieżą-
cych problemów miejskich wydają się kluczem do zrównoważonego rozwoju.

33  Easy Park, Smart Cities Index 2019, https://www.easyparkgroup.com/smart-cities-index/ 
[3.01.2021].
34  A. Lewandowski, Przykłady Smart Cities. Jakie są inteligentne miasta w Polsce?, https://almine.
pl/smart_city_przyklady_polska/ [3.01.2021].
35  Zob. więcej: TUWIEN (Technische Universität Wien), European Smart Cities, http://www.
smart-cities.eu/?cid=-1&ver=4 [27.12.2020].
36  D. Sikora-Fernandez, Szanse i zagrożenia…, s. 131.
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Wśród wymiernych korzyści z realizacji koncepcji smart city w Warsza-
wie wskazać można: wzrost konkurencyjności, większy dostęp i poprawa ja-
kości świadczonych usług, rozwój administracji samorządowej, nowe mapy 
danych, większy dostęp do informacji, wyższy poziom wiedzy i nowe roz-
wiązania, optymalizacja procesów, sprawna i szybka reakcja na niepożądane 
zjawiska, wyższy poziom jakości życia w mieście. 

Nadal wyzwaniem dla zrównoważonego rozwoju Warszawy jest objęcie 
inicjatywami i wdrażanie starszych pokoleń w projekty wykorzystujące nowe 
technologie. W stolicy ponad 20% mieszkańców stanowią osoby w wieku po-
produkcyjnym (stan na 31 grudnia 2019 r.)37. Jednym z utrudnień w rozwoju 
samorządów jest kadencyjność władz. Kolejni włodarze nie gwarantują kon-
tynuacji wprowadzanych koncepcji i strategii rozwojowych wyznaczonych 
przez poprzedników.

Oprócz podejmowania prób wprowadzania nowych technologii na 
większą skalę w mieście, rekomendowana jest całościowa realizacja inicjatyw 
ze wszystkich obszarów. Istotnymi aspektami są poszukiwanie alternatywnych 
mechanizmów zrównoważonego rozwoju, ich dostosowywanie do potrzeb 
lokalnych oraz integracja zaimplementowanych systemów informacyjnych  
i informatycznych.
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Warsaw - an intelligent city.  
Assessment of the level of use of information  

and communication technologies  
in terms of the smart city concept  

in the Capital City of Warsaw

Abstract: Very important to maintaining development of cities is their 
ability to implementing innovations. Becoming modern, sustainable 
and friendly to environment is common aim at majority of big cities. 
It is inevitable course of change. With rising increasing rate of urba-
nisation was born idea of smart city. This term means not only imple-
mentation of modern technologies but also primarily to make cities 
more sustainable. In this article it will be analysed how it is possible 
to use modern technologies realising smart cities concept and also to 
what extent is Warsaw implemented this idea. There is no doubt about  
it that the city implements of the idea of sustainable development and 
the concept of smart city, but there are still process weakness. 

Keywords: smart city, Warsaw, intelligent city, innovations, sustaina-
ble development
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URBAN FARMS AS A CHANCE  
FOR EFFECTIVE REVITALIZATION  

OF DEGRADED  
POST-INDUSTRIAL AREAS

Abstract: The article presents possibility to apply urban farms, especial-
ly vertical farms, as an element for revitalization of degraded post-in-
dustrial areas. The article emphasizes issues of innovativeness, environ-
mental and social advantages, as well as synergy of spatial layouts of 
marketplaces and urban farms as places of food production and sale. 
Pro-environmental design to strike a balance between functional and 
spatial structures was indicated. These outcomes are possible with mo-
dern led lighting techniques for vertical aeroponic and hydroponic 
crops. Urban farms are an element of urban greenery that increases 
attractiveness of revitalization. They are an economic and social reme-
dy to restore natural balance within existing disproportions in food 
demand and production in cities. These problems result from rapid 
growth in population, which, so far, has not been followed by an incre-
ase in cultivation intensity nor in expected food access. The nature of 
holistic approaches to the issues of revitalization and sustainable con-
sumption on common economic, ecological and social grounds was 
indicated. 

Keywords: sustainable consumption, sustainable development, revita-
lization, urban farms, vertical farms

PREFACE

Urban farms are defined as building development implemented for the 
purposes of plant cultivation to meet the needs of local urban community. The 
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following article presents research into the thesis: Urban farms as a chance for 
effective revitalization of degraded post-industrial areas.

AIM OF THE ARTICLE

The study is aimed at determining possible mutual influence between 
revitalization processes of degraded areas and the increasingly popular phe-
nomenon of urban farms and food cultivation in cities. The trend has been 
intensified by the latest scientific achievements in the field of cultivation tech-
nology. The main goal was to attempt to answer the question whether the in-
creasing popularity of urban farms in Europe and in the world can contribute 
to the improvement in effectiveness of the undertaken revitalization processes 
towards degraded urban areas. Detailed objectives include both a reference 
to the study of possible synergy, but also possible dependencies between the 
processes of creating urban farms and the revitalization of degraded areas, 
attempts to determine possible interactions, as well as considering the impact 
of a holistic approach to the above-mentioned issues (especially in relation to 
urban and economic phenomena) to strengthen their effectiveness.

STUDIES CONDUCTED, METHODOLOGY

In order to prove the assumption of the occurrence of synergistic spa-
tial layouts between the above-mentioned fields of interest, it was necessary 
to apply a number of research methods. These comprised source literature 
analyzes and content available on the Internet, including implemented ca-
ses. Primary focus was placed on the concept of urban revitalization of ul 
Bakalarska [Bakalarska Street], Warsaw, being a post-industrial and repre-
sentative area. Characteristics of revitalization processes of degraded urban 
areas in Poland have so far excluded the connection with the concept of   food 
production on site of its consumption and the benefits resulting from it. Yet, 
trends related to the issue are gaining increasing importance internationally. 
[Wowrzeczka B. 2014]. Obviously, not all types of food can be produced 
in cities. A vast majority of projects is related to the cultivation of simple 
vegetables and fruits. The ideas of urban cultivation by means of traditio-
nal soil-based planting have long been known. Such solutions, however, are 
characterized by a fundamental disadvantage derived from significant spatial 
limitations of the valuable production medium, namely surfaces. As a result, 
these initiatives are displaced in accord with a better, more effective spatial 
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management. Another acknowledged method is specialized urban cultivation. 
Such production is launched in a controlled atmosphere of specially adapted 
buildings, with soil-based plantings and with the use of sunlight. However, 
contemporary cultivation with natural lighting is not efficient enough to secu-
re economic efficiency. Thus, such allocation of the valuable urban area is not 
viable in rational terms. In the recent past, it was confirmed that specialized 
and highly-efficient vertical cultivation could be implemented in controlled 
conditions and with no need for natural lighting. Such crops mainly include 
aeroponic (based on air fertilization), hydro and aquaponic (based on fertili-
zation through irrigation) cultivations. These methods differ in the terms of 
the level to which technology, organizational and process solutions are applied.  
In the newest and most advanced cases, solar energy is replaced by the ap-
propriate frequency of LED irradiation.

INTRODUCTION

The subject of vertical farms has long been known. However, it cannot 
be assumed that the concept is a common phenomenon. The term vertical 
farming was first used in 1915 by Gilbert E. Abiley in a book of the same 
title (ideologia, 2017-2019) . Over time, high efficiency of this solution was 
confirmed, especially when it comes to crops cultivated under controlled con-
ditions. The opening a tower greenhouse in Chorzów in 1968 may be seen as 
one of the first and spectacular implementations of vertical farms in Poland.  
The greenhouse facility, with a diameter of 11 m and a height of 54 m (the lar-
gest object of this type in the world at that time), was equipped with a vertical 
shift mechanism in the form of 285 hydroponic shelves, whose total area equ-
aled 1000 m2, was provided with an automatic irrigation system, steady ferti-
lization and controlled temperature (Mdpi, 2020). The facility was dismantled 
in 1983, the official reason was the fact that the surface of the top layer was 
tarnished. There are demographic and economic arguments in favor of vertical 
farming - when farming something in the field, one is exposed to all natural disa-
sters, one never knows what crop they will harvest, whether there will be pests, frost, 
downpours. (...). When planting vertically, one can be sure that they will harvest 
as much as they sow [Author’s own translation] (ogrodoinfo, 2016). More and 
more is being said on the need to introduce more greenery into cities. Additio-
nal advantages of vertical farming are generated if an urban farm is located 
directly by a market or supermarket. Such a solution leads to the elimination 
of costs connected to intermediaries and transport of the produced food to 



50

JAROSŁAW WIŚNIEWSKI

a distribution site. Instead of large retail chain stores, Varsovians prefer to buy 
healthy, local food at the marketplace [Author’s own trans.] (nowawarszawa, 
2014). Such an approach also offers a chance for the implementation of edu-
cational, recreational and social activities, all of which contribute to attracting 
consumers' attention and increasing the demand for goods offered by near-
by marketplaces. According to the author of the present study, combination  
of an urban farm with a marketplace for the sake of revitalization of degraded 
urban areas leads to the phenomenon of synergy, which generates a number 
of positive outcomes on various levels of seemingly distant subject areas.

Effects of social innovations

The main goal of revitalization is to revive degraded spaces. This process 
relates not only to economic and spatial aspects, but also to social ones. Social 
needs, have been defined by Maslow within the framework of human needs 
pyramid1. According to Maslow, the base of the pyramid comprises physio-
logical needs, as well as the needs to ensure existence. The second lowest layer 
of the pyramid is related to need to provide a sense of security. Then, the 
needs for love and belonging, recognition and respect rank higher, whereas 
the pyramid is topped with the need for self-realization along with a sense 
of aesthetics, harmony and beauty. In case problems arise with satisfying the 
basic needs, the needs of a higher level become dormant. On the other hand, 
meeting more basic needs results in emergence of needs of a higher level. 
Revitalization is closely related to this phenomenon. In order to stimulate 
social participation, it is necessary to enable the local community to present 
its own visions and expectations, which in turn translates into building the 
identity of the place. Activating the attitudes of residents as stakeholders of 
the process reflects the desire to benefit from the potential of location and the 
residents who identify with it. Urban farms are a relatively new, catching and 
fashionable solution. Projects of this kind implemented in the neighborho-
od generate great interest and hope for access to healthy and cheaper food. 
They also offer a chance for social activation and local integration. Functions 

1  Maslow Abraham Harold b. 1 April 1908, New York, d. June 8, 1970, Menlo Park (Cali-
fornia), American psychologist; one of the founders of humanistic psychology; he formulated 
a theory according to which human needs form a certain permanent hierarchy that deter-
mines the order in which they are satisfied: the needs occupying a higher position in the hi-
erarchy are actualized only when the needs of the "lower" level are satisfied [Author’s won 
trans.]. Source: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Maslow-Abraham-Harold;3938356.html 
(accessed: 2020.12.31).
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such as, for example, creating a passage or a square to serve as a meeting spot,  
an amphitheater as a place for cultural events, educational paths and other 
potential places for social integration are sometimes treated as marginal, but 
in fact, they lead to socially innovative revitalization through culture and inte-
gration. Urban farms also offer a means to survive and an employment oppor-
tunity to the poorest (Palej, 2010, p.41).

Ground-breaking solutions

Vegetation in cities is usually associated with either small plantings  
or even smaller cultivation inside apartments. However, thanks to the latest 
technological solutions, effective large-scale cultivation can be implemented  
in underground storeys, with no access to natural lighting. The function of the 
sun rays, necessary in the process of photosynthesis, can be replaced by LED 
fixtures that emit the frequency and color of light adapted to specific crops 
(Grochulska-Salak, 2018, p. 148). It seems very likely that a new profession, 
an urban farmer, will develop, as well as a number of specialized and dedicated 
solutions in the field of urban planning and architecture. Food production in 
municipal farms will make it possible to restore the original properties and 
nutritional value of food. The currently obtained food of plant origin differs 
significantly in quality from that consumed several dozen years ago. Curren-
tly, agricultural crops are subject to modifications in such a way as to ensure 
their faster growth, greater yield, attractive appearance, resistance to pests and 
longer shelf life. These modifications are achieved at a huge loss of nutritional 
value. This process can be reversed, as in the case of vertical farms no need ari-
ses to transport food long distances, whereas the required shelf life is shortened. 
Urban farms seem to herald a revolution that we will soon become witnesses 
and participants in.

Ecological and economic effect

In ecology, Earth is understood as the Planet Earth with its pollution 
and with the need for immediate protection. In economy, however, Earth  
is seen as the basic production factor. The shortage and irreversibility of this factor 
has long sparked anxiety among economists and fears that it may become the main 
restraint on economic growth. These fears were most fully presented by Thomas 
Malthus, an English economist, (1766-1834, England's first professor of political 
economy) [Author’s own trans.]. Malthus drew attention to the rapid popula-
tion growth against the constant and limited land resource, which is to lead to 
food shortages, as well as to an uncontrollable exploitation of non-renewable 
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natural resources, resulting in their depletion (R. Milewski, E. Kwiatkowski 
et al., 2018, p. 27). So far, high value of plots of land in the city has provided 
the main barrier to urban crop cultivation, as contrasted with the undoubted 
economic and ecological benefits of planting crops in this way. The value of 
land in the city increased with progressive transformation of cities, along with 
the change in character of cities from pre-industrial to industrial and contem-
porary urban areas. In urban planning, in turn, it is fundamental to shape the 
urban form by determining management conditions in the long term. Such 
conditions such be subject to measurements and analyzes concerning density 
of building development, ownership, load-bearing capacity, changes in social 
and economic character, processing techniques (e.g. melioration, leveling), its 
division into urban quarters, differences in prices resulting from spatial hie-
rarchy (Czyżewski, 2015, p.3). Land use and ownership become the two most 
important categories, established by law in force and notated in a uniform 
way in the form of municipal cadastres.

Technological progress had introduced the possibility to use high-yiel-
ding urban cultivation. Thus, it is possible to evaluate the existing attitudes to 
the prospect of food production in cities. As a rule, the analysis of investment 
efficiency includes both the assessment of the project's ability to generate re-
venues/benefits, as well as the assessment of the possibility of reducing current 
expenditure. The efficiency of vertical farms, depending on the given sources 
and applied solutions, is estimated at several dozen to even several hundred 
times higher compared to cultivation with traditional methods. Higher yields 
are achieved by vertical farms. If you grow lettuce in a 1x1 meter agricultural field, 
you can get 3.9 kg per year. When lettuce is grown in the same area in a greenho-
use, you can harvest 41 kg. Vertical crops can even produce twenty times more let-
tuce than farmland [Author’s own trans.] (eitfood, 2015). On the other hand,  
as noted by B. Stankiewicz on the basis of the conducted research: Plants 
grown in Aero-Farms will use up to 95% less water, and, as plantations will 
be kept in a closed environment, no need for the use of pesticides or other chemi-
cal protection of plants will occur. Fertilizers will be fed directly to plant roots, 
and constant LED lighting will increase the farm efficiency by up to 75 times in 
comparison to traditional cultivation [Author’s own trans.] (Stankiewicz, 2017, 
p.99). According to the latest indicators, efficiency of vertical farms will be 
even up to 400 times higher than that of traditional farms (inceptivemind, 
2021). 

The elimination of transport is associated with a reduction in the cost 
per unit of obtaining food. This happens due to a significant reduction of 
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fixed costs (e.g. labor costs, means of transport, packaging machines, etc.), but 
also by reducing variable costs (consumption of fuel, electricity, packaging 
etc.) and shortening the supply chain (elimination of some intermediaries). 
The lessening of workload and numerous costs will result in a lower final cost 
of product manufacturing. The obtained parameters for improving efficiency 
and decreasing production costs of crops stand a chance to compensate for the 
high depreciation value of the installation, as well as for occupation of urban 
areas. Investments in vertical farms should demonstrate even better financial 
parameters in post-industrial areas. The main concerns over elimination of risks 
are related to the complexity of the adaptation process of post-industrial areas  
to investment, its high costs resulting from the large area of   land, deep soil conta-
mination and a high degree of environmental degradation [Author’s own trans.] 
(Wdowiarz-Bilska, 2011, p.27). The more so as the value of land in cities 
fluctuates significantly, especially in relation to degraded post-industrial si-
tes, which are difficult to estimate in terms of the value and scale. Promotion  
of degraded areas as investment sites among potential investors should be preceded 
by a detailed inventory in order to gain insight into the scale of the phenomenon  
in spatial, environmental and economic terms [Author’s own trans.] (infona, 
2013). From an economic point of view, high-yield urban crops will therefore 
stand a chance to become a new and attractive investment option.

Environmental and health-related factors are also important for the eco-
nomy and ecology of urban crop cultivation. In the case of aeroponic planta-
tions, irrigation is supplied by means of an aqueous solution mist enriched in 
nutrients. It is initially estimated that no less than 80% of the water unused 
by the plant returns to the technological cycle and is reused, whereas water 
savings on a global scale in the production cycle reaches 92% (eitfood, 2015). 
The fact that pesticides can be completely eliminated from production offers 
another advantage. This is due to the cultivation of crops in controlled and 
risk-free conditions. The absence of pests and natural hazards allows plants to 
grow undisturbed. As a consequence, it is possible to elliminate water reservoir 
and soil contamination by pesticides, as well as soil acidification, which poses 
a direct threat to the human population and the natural environment. Acidifi-
cation of agricultural soils reduces plant production and threatens the environment 
in Poland to a much greater extent than in many European and non-European co-
untries of the humid climate (...) [Author’s own trans.] (P.Ochal, T.Jadczyszyn, 
B. Jurga et al., 2017r, p. 7).
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Sustainable consumption

The official definition of sustainable consumption was developed at the 
Oslo symposium in 1994. It was defined as a process of using goods and servi-
ces that meets basic needs and leads to a better quality of life, while reducing 
the consumption of natural resources, toxic materials and emissions of waste and 
pollutants throughout the life cycle, so as not to limit the possibilities of future 
generations to meet their own needs [Author’s own trans.] (linkages). Susta-
inable consumption can narrowly be defined as eco-consumption. Broadly 
defined, however, it refers to an account for the economic, environmental 
and social aspects in consumer choices. Being a phenomenon alternative  
to consumerism, sustainable consumption has now manifests itself in the 
form of collaborative consumption, deconsumption and responsible con-
sumption (Central and Eastern European Library, 2016).The concept of su-
stainable consumption in its present form shares a number of similarities with 
sustainable production in relation to the demand-supply factor (cooperation 
between consumers and producers in terms of the full life cycle of products).  
As a result, great difficulties in the practical separation of sustainable con-
sumption from sustainable production have been noted (Jaros, 2015).

According to the author of the present study, all the features that defi-
ne urban farms presented above clearly and undoubtedly are in accord with 
the idea of sustainable consumption. The holistic approach, common both 
in case of revitalization and sustainable consumption, indicates the special 
importance of common grounds of the two concepts, namely the economic, 
ecological and social grounds. Undoubtedly, urban farms, being a future 
production form of cheap and healthy food, constitute a component that 
draws a significant link between revitalization and sustainable consumption.  
The combination of the very same elements within similar processes should 
result in efficiency increase, which is typical of synergic spatial systems. 

EXAMPLES OF REVITALISATION WITH URBAN FARMS 

The thesis put forward in the present paper is as follows: Urban farms  
as a chance for effective revitalization of degraded post-industrial areas. Revitali-
zation is understood as revival of a degraded space. It should affect economic, 
social and spatial aspects of the area. Its aim is to restore the part of the city 
that has been degraded and to reintegrate the area into functional and spatial 
tissue. Art. 2.1 of Ustawa o Rewitalizacji [Act on Revitalization], of October 
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9th, 2015 in Journal Of Laws 2015, item 1777 defines the following: Revi-
talization is a process of helping degraded areas overcome crisis state, conducted  
in a comprehensive manner, through integrated activities for the benefit of the local 
community, space and economy, territorially concentrated, carried out by revitali-
zation stakeholders on the basis of the municipal revitalization program. Some re-
vitalization programs are aimed at reviving degraded areas of cities which have 
lost their original function, e.g. post-industrial areas. [Author’s own trans.] 
(Jarczewski W., 2009). It is estimated that about 60% of cities in Poland fe-
ature unused land and post-industrial facilities2.The idea of revitalization thro-
ugh individual interventions (injections) has been replaced by a more effective 
holistic approach. In the latter case, the goal is to find a new use for the de-
graded area and ameliorate it to a state in which the area changes its function.  
An example of such an approach is the region ul. Bakalarska [Bakalarska Street] 
in Warsaw, which should definitely be classified as a degraded, post-industrial 
area that requires recovery from a crisis state. Revitalization, however, is not 
only renovations. Its aim is to revive the degraded part of the city and supplement 
it with new functions. To put it simply, it is introducing such changes in the area 
of a city part, by which to make it possible to live, stay and work better [Author’s 
own trans.] (Rewitalizacja, 2015). In fact, the issue of revitalization with the 
application of urban farms may concern the scope beyond post-industrial are-
as. It may likewise refer to all urban land reserves, e.g. post-military, railway, 
port areas, etc. Moreover, conducting revitalization without an appropriate 
strategic foundation on a metropolitan scale may result in wasting cultural 
capital and the city's development potential (Zuziak, 2008, p. 80). To provide 
specific examples, it is worth following and analyzing the achieved parameters 
in case of both, completed projects and bold concepts, also those of a futuristic 
nature. Some of these examples are presented below.

Agripolis (Paris, France)

The largest urban farm in the world. It covers an area of 150,000 m2 and 
features 20 gardens. Currently under construction.

It was created as part of a larger Parisculteurs project, whose aim is to 
plant 250 acres of vegetation in Paris. Crops are cultivated without the use 
of soil and pesticides. The project assumption and its main advantage, accor-
ding to the organizers, is to eliminate the negative effects of food transport 

2  According to the provisions of Program Rządowy dla Terenów poprzemysłowych, Minister-
stwo Środowiska, adopted by Rada Ministrów on April, 27th, 2004.
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by producing it in the area of consumption (Baldwin, ArchDaily, 2019).  
The vision behind Agripolis is one of a city where all flat roofs and unde-
veloped areas remain vegetatively active, with modern cultivation systems.  
The essence lies in the revitalization by the means of creating agricultural zo-
nes in cities, based on the principles of sustainable development and striving 
for self-sufficiency in demand for raw material and energy. 

Fig. 1 Agripolis. Source: https://www.archdaily.com/923857/the-worlds-largest- 
urban-farm-opens-next-year-in-paris?ad_source=search&ad_medium=search_result_ 
all (acces: 11.03.2021).

Tree-Shaped Farm-On-A-Skyscraper

is a futuristic vision of objects designed to resemble giant trees - city farms 
on high-rise buildings (Fast Company, 2014).

According to the authors, vertical farms not only provide a great solution 
to future problems related to food shortage, but also offer a great strategy  
to solve many environmental problems resulting from urbanization.

Plantagon’s Vertical Farm

is a yet unimplemented concept of vertical farms based on the structure  
of a geodesic dome and a rotary ramp constituting the cultivation area
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Fig. 2 Tree Shaped Farm On-A-Skyscraper, Source: https://www.fastcompany.
com/3032379/this-tree-shaped-farm-on-a-skyscraper-could-bring-acres-of-crops-in 
to-the-city (acces: 2021.03.11).

Fig. 3 Plantagon's Vertical Farm. Source: https://inhabitat.com/plantagon-breaks-
ground-on-its-first-plantscraper-vertical-farm-in-sweden/comment-page-1/ (acces: 
2021.03.11).
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Plantagon is a company that promotes a new concept: „Agritechture” 
(agriculture + technology + architecture), by means their point to integration 
as the future of architecture, agriculture and technology (Plantagon, 2018). 

The solutions are intended to provide a unique way of combining urban 
agriculture, innovative technical solutions and architecture so as to meet the 
demand for efficient food production in cities.

Green Village Garden Center 

The project covers a relatively small area of 4400 m2, in the town of 
Citadella (Padua, Italy). It consists of a commercial building, a greenhouse 
and a park. 

Fig. 4 Green Village Garden Centre. Source: https://www.archdaily.com/943165/
green-village-garden-center-studio-bressan?ad_source=search&ad_medium=search_
result_all (acces: 2021.03.11)

The combination of the commercial function with elements of agrarian 
and recreational activities creates an opportunity to create synergy (ArchDaily, 
2017). The investment was implemented in 2017 as part of planned revitali-
zation activities, in a degraded, post-industrial area.
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Concept for revitalization of ul. Bakalarska 
[Bakalarska Street] in Warsaw. 

Bakalarska Street in Warsaw is known two marketplaces: Targowisko Ba-
kalarska [Bakalarska Marketplace] and Giełda Kwiatowa [Flower Market] that 
function there. 

Fig.5 Revitalisation area-attachment. Source: https://architektura.um.warszawa.pl/
sites/default/files/files/granice%20warsztat%C3%B3w.jpg (acces: 2021.03.11)
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Both dominate and set the rhythm of street life. Graphically, the bo-
undaries of the area subject to revitalization are presented in the workshop 
appendix, in accordance with the open tender announcement of July 4th,  
2018 for Przeprowadzenie procesu projektowo-konsultacyjnego metodą 
warsztatów charrette i przygotowanie kompleksowego opracowania pt. „Kon-
cepcja przekształceń rejonu ulicy Bakalarskiej” [Conducting design and con-
sultation process by means of charrette workshop method and preparation of 
a comprehensive study entitled "Concept of transforming the area of Bakalar-
ska Street”] (Biuro Planowania Przestrzennego, Miasto Stołeczne Warszawa, 
2018).The poor condition of marketplaces and the adjacent area results from 
the its post-industrial nature, but also (in the author's opinion) from the lack 
of a specific vision of revitalization and the lack of the willingness to jointly 
implement such a vision by stakeholders. As part of the study, attention was 
drawn to the possibility of revitalization of the area by retaining the existing 
marketplaces rather than by an alternative (and unwanted) liquidation thereof. 
The concept entails bringing the marketplaces to such a condition that they 
become modern and friendly to residents. The conclusions from the follo-
wing analyzes of the Stan Istniejący Zabudowy [Current Condition of Building 
Development], Funkcjonalno-Przestrzenna [Functional and Spatial Analysis],  
Systemy Przyrodnicze [Natural Systems], Rekreacja i Dziedzictwo Kulturowe [Re-
creation and Cultural Heritage] and Systemy Komunikacyjne [Communication 
System] proved to be of key importance for the issues noticed in the subject 
area. Like many other post-industrial areas,   ul. Bakalarska [Bakalarska Stre-
et] in Warsaw, was affected by changes related to the period of transforma-
tion of Poland's socio-economic system in the 1990s. Prior, various types of 
investment parks had functioned in this area. These were understood as: (...)  
a defined, spatially compact area where one dominant sector of economic activity 
was most often preferred, such as industry (industrial district) or high technology 
industry ( e.g. a technology park) [Author’s own trans.] (ed. Jarczewski 2018) 
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Fig. 6:Analysis of communication layout. Author's own study.

Analysis of communication and functional connections. 

The area borders on strategic junctions of the city and is very well con-
nected with both the center and the neighboring districts. The communica-
tion system of the area consists of ul. Łopuszańska [Łopuszańska Street] (class 
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GP), ul. Bakalarska [Bakalarska Street] (class L) and Aleja Krakowska [Aleja 
Krakowska Street] (class G). Aleja Krakowska and ul. Łopuszańska [Łopu-
szańska Street] that links Al. Krakowska [Aleja Krakowska Street] with  
Al. Jerozolimskie [aleje Jerozolimskie Street] are of special prominence for 
Raków The public transport available in the analyzed range includes bus, tram 
and SKM [Szybka Kolej Miejska- Fast Municipal Railway] railway connec-
tion and, further WKD [Warszawska Kolej Dojazdowa- Warsaw Commut-
er Railway] railway connection. Moreover, the emission of pollutants in the 
form of noise should be given attention. The biggest source of acoustic dis-
turbance is ul. Łopuszańska [Łopuszańska Street], Al. Krakowska [Aleja Kra-
kowska Street]], as well as the noise related to the operation of the Warsaw 
Chopin Airport. The area remains polluted by the impact of aviation noise 
at an average level of 65dB during the daytime and 55dB at night (the area 
remains in the Limited Use Area category). Consecutive tests confirm that the 
noise pollution norms are exceeded both during the day and at night3. More-
over, emission of air pollutants resulting from organized industrial activity, 
low-altitude emission from individual heating sources, communication emis-
sion, emission connected with solid fuel combustion are present in the area.

Urban-planning and architectural concept

While developing the urban-planning concept, ergonomics of public 
utility facilities and their surroundings were taken into account. Moreover, 
investment efficiency in relation to the forecast traffic intensity and demand 
for leased commercial space were considered. Care was taken to achieve the 
assumed parameters at possibly the lowest financial expense necessary.

The dispersion of ownership in the area reflects the divergence of goals 
set by individual stakeholders. The area of   Targowisko Bakalarska [Bakalar-
ska Marketplace] remains private, while the area of   Giełda Kwiatowa [Flo-
wer Market] belongs to one of companies under Warsaw's local government. 
Both objects have been planned in such a way that they function as attractors. 
The adopted construction concept consists of two independent and separa-
te solids (the southern Hala Sprzedaży [Sales Hall] and the northern Hala 
Upraw [Cultivation Hall]) enables their functions to be performed in isola-
tion. However, the best results would be achieved if synergy resulting from 

3  According to the provisions of Part 2 Art. 175 of the Act of April, 27th, 2001 Environ-
mental protection law, the airport managing bodies are obliged to carry out noise pollution 
measurements.
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cooperation was attained. The objects remain in an architectural and urban 
interaction, acting jointly as a key building.

The urban-planning concept takes into account the geographic directions 
of the north-south axis along Al. Krakowska [Aleja Krakowska Street] and ul. 
Bakalarska [Bakalarska Street] departing from it towards the west. The two 
streets constitute the "natural" composition axis between Targowisko Baka-
larska [Bakalarska Marketplace ] on its southern side and Giełda Kwiatowa 
[Flower Market] on the northern side. 

Fig. 7: Diagram-Fucntional-Spatial Layout. Author’s own study.

The urban concept assumes the use of the nearby strategic nodes by eli-
minating the majority of the traffic load (access and exit) from Al. Krakowska 
[Aleja Krakowska Street], with the facility accessible to pedestrians from the 
junctions of ul. Łopuszańska [Lopuszańska Street] and Rakowiec. Towards 
the east, between Al. Karkowska [Aleja Krakowska Street] and the halls,  
a buffer zone in the form of line parks installed upon the infrastructu-
re of underground parking lots was proposed. In the south-eastern part,  
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Fig. 8: Spatial-functional layout, ground layout. Author’s own study.

the building of Urząd Dzielnicy Włochy [Włochy District Office] of the 
Capital City of Warsaw borders the park. The presented diagram illustra-
tes the complexity and connections in the case of the marketplace concept.  
The multi-functionality of the combined Hala Sprzedaży [Sales Hall] at ul. Ba-
kalarska [Bakalarska Street] with Hala Upraw [Cultivation Hall], the largest 
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area of which is taken up by the farm part offers limited access to outsiders. 
The reason for the extensive underground infrastructure of the facility lies  
in the existing limit on the height of facilities (up to 20m), determined by the 
proximity of the airport. The above-mentioned factors lead to the establish-
ment of pedestrian or possibly pedestrian-vehicle routes on the ground, with 
the aim of developing at least two-story road infrastructure and underground 
parking lots. Maintaining communication continuity between transfer nodes 
and pedestrian routes remains of key importance for the efficient functioning 
of the area.

Fig. 9: A plan of combining Hala Sprzedaży and Hala Upraw. Author’s own study.

Taking the above into account, three-level urban node of ul. Bakalarska 
[Bakalarska Street] has been designed, which includes: 
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– at the level of the storey 3, wide pedestrian skywalk in the transverse 
direction under the street, to connect Hala Sprzedaży [Sales Hall] with Hala 
Upraw [Cultivation Hall];

– on the connected levels -1, -2, a tunnel for vehicles with a taxi, bus 
and "kiss&go" zone, providing two lanes in each direction and a height of up 
to 7 meters (benefits related to oversized transport, easy maintenance of the 
desired quality of ventilation);

– on level 0, the zone is restricted only to pedestrian traffic in the form 
of a passage between the halls, with a square in the central part.

Both in the "0" level passage of ul. Bakalarska [Bakalarska Street] and 
in the square, a number of points with gastronomy and space for recreational 
and cultural events are planned. Just as shopping centers react to changes in the 
economic situation by investing in qualitative changes, commercial streets should 
be subject to constant investment measures; there is no other way. Traditional 
commercial streets are distinguished by their architectural form and the system  
of mutual urban connections [Author’s own trans.] (Jeziorska, 2020, 169) . 
A special value of the square situated between the halls and an element of the 
assumed social innovation will be the impressive educational and viewing 
place inside the Cultivation Hall. The area of   the pedestrian passage and the 
square leading to both halls is an important urban element that refers to the 
idea of   new urban planning. The new urbanism strives to rebuild the structure of 
the neighborhood unit and the traditional meaning of the street and the square as 
places to integrate the local community [Author’s own trans.] (Tobolczyk, 2017,  
p. 165). At the stage of urban design, the facility was rendered accessible to the 
disabled, as well as proximity and good communication with the destination.

Sales Hall - Bakalarska Marketplace

Marketplace: A separate area or structure (square, street, market hall) with 
permanent or seasonal small-retail outlets or devices intended for trade, ope-
rating daily or on specific days of the week. The name "bazaar" is often used 
interchangeably4. 

Certainly, access to the market is one of the elements that increases the 
quality of life of residents, especially if it is safe, well prepared, tidy and at-
tractive. Bazaars are needed [Author’s own trans.] (Bryła.pl, 2014). In 2014. 
Research was conducted which showed that Warsaw residents, apart from 

4 According to a definition provided by Główny Urząd Statystyczny: stat.gov.pl/metainforma 
cje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/529,pojecie.html
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permanent marketplaces, are also eager to visit one-day markets - gastronomic 
and healthy food markets. There are about 70 bazaars and one-day marketpla-
ces in Warsaw. Many of them have been operating for several years. Despite 
the rapidly development of new supermarkets and shopping centers, bazaars 
continue to enjoy constant interest of residents. Unfortunately, it is as com-
mon to displace bazaars from city centers to their outskirts or to complete 
liquidate them in favor of elegant shopping malls, which means forgetting 
about the advantages of diversity (portalwarszawski, 2019). 

Fig. 10: Concept of Hala Sprzedaży. A view from southern-eastern side. Author's own 
study.

Targowisko Bakalarska [Bakalarska Marketplace] and Giełda Kwiato-
wa [Flower Market] have so far been quite effective in resisting these trends  
(Na Temat, 2016). According to the owner of the facility, Targowisko Bakalar-
ska [Bakalarska Marketplace ] was created as a result of the 1990s’ liquidation 
of the largest marketplace in Europe, that is the 10th Anniversary Stadium 
in Warsaw (targowiskobakalarska). The huge Jarmark Europa [Europe Fair] 
located at the sports facility was full of goods of various origins, even from 
very distant parts of Asia, while metal stalls were scattered around the stadium. 
The variety of products, usually counterfeit brands, specific atmosphere, but, 
most importantly, low prices attracted buyers from all over the country and 
abroad. The football stands used as a sales area were a characteristic element 
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of this place were. Marketplaces are not only a trade area or an opportunity 
to shop at a favorable price. They offer a place for meetings, consumption  
of meals, and sometimes even cultural and entertainment activity (poznan-
kultura.pl, 2011). To perform such functions, however, marketplaces should 
be appropriately adapted and organized.

The offer of the owner of Targowisko Bakalarska [Bakalarska Marketpla-
ce] area includes the lease of the stand area, ranging from 12m2 to 200 m2  
or more. The current rate of consumption of non-renewable resources is too high, 
and space is one of such resources. The existing dynamic changes in the spatial 
structure of cities increase the need to search for new rules for the protection and 
shaping of urban space. [Author’s own trans.] (K. Pluta, 2012, p. 37). 

Fig: 11:Concept of Hala Sprzedaży, interior. Author’s own study.

The presented concept of the facility refers to Jarmark Europa [Europa 
Marketplace] and the history of the Targowisko Bakalarska [Bakalarska Mar-
ketplace] merchants. The multi-storey layout of the galleries open towards the 
interior resembles stands with a central square and "stands per hours", a place 
for rest, consumption and social relations. The concept assumes enlarging the 
leasable area by means of a extending them to 3 storeys below the ground 
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level, with the simultaneous use of some of the ceilings of the lower storeys 
commercial premises for the needs of the galleries of communication routes 
on the upper floors. Apart from the optimization of the surface, this stepped 
layout facilitates the ventilation of the facility, enables good visibility of level 
3 (internal courtyard) from every place of the gallery (it allows for example to 
leave a child in a designated and supervised zone for the time of shopping). 
The system also provides greater ease of maintaining order and security, good 
sunlight. Wide communication routes facilitate the maintenance of the social 
distances required during a pandemic. The spacious entrance on the eastern 
side (Al. Krakowska [Aleja Krakowska Street]) (bryła.pl, 2019) is equipped 
with stands that can accommodate up to 1120 seats (up to 2 people per one 
meter), enabling the organization of entertainment and cultural events. 

The presented concept of the facility refers to the “Jarmark Europa”  
and the history of the buyers of Targowisko Bakalarska. The multi-storey 
layout of the galleries open to the interior resembles stands with a central squ-
are and "stands for hours", a place for rest, consumption and social relations. 
The concept assumes enlarging the leased area by means of a depression to  
3 storeys below the ground level, with the simultaneous use of some of the 
ceilings of the lower storeys commercial premises for the needs of the gallery of 
communication routes on the upper floors. This "stepped" layout, apart from 
the optimization of the surface, facilitates the ventilation of the facility, enab-
les good visibility of level -3 (internal courtyard) from every place of the gallery 
(it allows for example to leave a child in a designated and supervised zone for 
the time of shopping). The system also provides greater ease of maintaining 
order and security, good sunlight. Wide communication routes facilitate the 
maintenance of the social distances required during a pandemic. The spacious 
entrance from the eastern side (Al. Krakowska) is equipped with stands that 
can accommodate up to 1120 seats (up to 2 people on one meter), enabling 
the organization of entertainment and cultural events.

The concept of the northern building encompasses a huge greenhouse 
with a skeleton structure, partially supported by poles that simultaneously 
act as towers for slow-rotating vertical crops, and with curtain-type facades  
and roofing, ensuring the greatest possible access to solar energy and referring 
to the architecture of the function performed. Inside, an area for vertical and 
classic crops "under cover" has been allocated, as well as a place where to sell 
flowers, vegetables and fruit. The delivery and collection of goods was ensured 
through the underground infrastructure of car parks dedicated to passenger 
and delivery vehicles. 
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Fig. 12: Hala Upraw, view from the souther-eastern side. Author’s own study.

Fig. 13: Q-Module prefabricated. Basic parameters. Author’s own study.

Proposed construction, material, ecological and innovative solutions

– The main structural element consists of monolithic reinforced con-
crete building modules of even dimensions (405 x 810 x 350 cm), adapted 
depending on the needs to create office space for the highest storeys, sales 
areas and galleries, staircase modules or elevator shafts. They ensure durabil-
ity, fire resistance and other parameters specific to reinforced concrete struc-
tures while using the thermal accumulation of concrete as an energy stabilizer;  
Air cooling/heating enables partial use of the earth's energy (aeration channels 
from level 3, circulation and re-circulation of air by gravity

– Recuperation of office and commercial premises with ductless meth-
ods, in-wall recuperation technology, Prana type
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Fig. 14: Slowly rotating tower for vertical crops. Author’s own study.

Other options for revitalization 

- The use of perovskite technology or modern photovoltaic panels to 
obtain electricity from sunlight; "gray water" tank below the level 3, to collect 
rainwater and for its recuperation for both agrarian and sanitary applications;

- Stands "per hours" as sales desks, to be retracted from the ground of 
level 3, functioning on the principles of self-service with the use of automatic 
machines similar to street parking meters;

- Slow-running vertical crop cultivation towers. Due to the slow ro-
tation around the vertical axis, all plants are evenly exposed to solar expo-
sure. At the same time, tower cores were planned as pillars to support the roof 
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structure. The slopes discharge rainwater to the towers, which are equipped 
with overflow tanks integrated with the gravity microirrigation system. Sur-
plus rainwater is transferred to the "gray water" tank below the level 3.

Fig. 15: An exemplary concept of adapting a post-industrial facility for the needs of 
a urban farm. Author’s own study.

The combination of an urban farm with the retail sale of products may 
also be of point-like character from an urban point of view and refer to single 
post-industrial facilities or single urban plots. The concept described above re-
lates to the adaptation of the existing facility. This will enable the investment 
to be implemented in a leased urban area. The lowest storey is intended for 
the needs of a small shop, office space and urban farm warehouses. The upper 
storeys are entirely used for aero and hydroponic cultivation.

CONCLUSIONS

Based on the example of the concepts presented above, revitaliza-
tion of urban post-industrial areas indicates the possibility of an attractive 
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combination of a marketplace function with urban agricultural production, 
consumption, culture and recreation, as well as a leisure function. The use 
of innovative urban, social, technical and agrarian solutions affects the at-
tractiveness of the place, with the intention of giving it an "iconic" character.  
As a consequence of the holistic approach to the revitalization process,  
it is possible that a degraded area gains an above-average popularity that re-
aches beyond its region and stimulates demand for the goods and services 
offered by the area. This, in turn, translates into a high rate of return on invest-
ment, so much anticipated by stakeholders. Apart from its scope, the presen-
ted concept for revitalization of ul. Bakalarska [Bakalarska Street] pays atten-
tion to economic aspects both at the investment implementation stage and in 
relation to the subsequent maintenance and maintenance costs of the facility 
during its operation. The infrastructure has been planned in a such a way 
as to ensure accomplishment of the planned results at the lowest investment 
expense possible. Owing to various benefits resulting from the possibilities 
of modern urban farming and a large and constant demand for food, urban 
farms are inscribed in the ideas of sustainable production and consumption, 
being a natural remedy for the revitalization of degraded urban post-industrial 
areas. Moreover, it is also possible to revitalize individual facilities or plots by 
introducing food production and sale on a point-like basis, at limited scale. 
The necessity to conduct revitalization seems to be part of the change cycle. 
City marketplaces, due to their natural diversity, foster a sense of chaos, as they 
operate at a different rhythm. In the past, districts and cities often lost their 
marketplaces under the pretext of revitalization. Since such facilities cover re-
latively large area in a good location, they often fall prey to development. Thus, 
paradoxically, areas based on fostering economy became its victim. However, 
nothing prevents the markets from changing their form, evolving to resem-
ble the elegant spaces of shopping malls, while maintaining the diversity and 
spontaneity typical of marketplaces. While not abandoning other functions,  
it is possible to add splendor, renew, adapt marketplaces to new trends, inclu-
ding cultural and entertainment values, as well as to diversify them with new 
functionality - city farms. Modern marketplaces can become attractive places 
to compete for the time and interest of the clientele, as do shopping centers. 
The combination of the marketplace and the municipal farm is a synergistic 
spatial arrangement that is likely to increase the attractiveness and efficiency 
of the investment. Perhaps in the future, marketplaces will become a hybrid of 
shopping centers with easily accessible places for short-term lease of exhibition  
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space, at the same time retaining the advantages of cheapness, inclusiveness 
and variety of assortment.

Urban farms stand a chance to integrate the city structure by responding 
to the aspirations to introduce sustainable development as an element of New 
Urbanism. They are also consistent with the idea of shaping the city based 
on recycling of energy and resources, as well as on self-sufficiency that results 
from the a chance to satisfy consumption and production needs within the 
city structure. It is said that it took mankind about 10,000 years to learn 
how to grow plants and raise animals. In the last century, mankind has made 
tremendous technological progress, including learning a new, vertical form of 
living. Currently, 10-storey buildings make no particular impression. More 
than 1/2 of the world's population lives in cities. It is estimated, though, that 
by 2050 this ratio will amount to 2/3. The time has come that we also learned 
the widespread use of vertical food crops to restore the balance.
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FARMY MIEJSKIE SZANSĄ NA EFEKTYWNĄ 
REWITALIZACJĘ ZDEGRADOWANYCH TERENÓW 

POPRZEMYSŁOWYCH

Abstrakt: W treści artykułu zaprezentowano zagadnienie możliwo-
ści stosowania farm miejskich a zwłasz-cza farm wertykalnych jako 
elementu rewitalizacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych. 
Wskazano na innowacyjność oraz środowiskowe i społeczne zalety,  
a także na synergię układów przestrzennych wiązania targowisk i farm 
miejskich jako możliwych miejsc produkcji żywności i jej zbytu, pro-

-środowiskowego kształtowania równowagi w strukturach funkcjonal-
no-przestrzennych. Umożliwiają to nowoczesne techniki oświetlenia 
LED upraw wertykalnych aero-ponicznych i hydroponicznych. Farmy 
miejskie zaprezentowano nie tylko jako element zieleni miejskiej pod-
noszący atrakcyjność koncepcji rewitalizacji, ale przede wszystkim jako 
ekonomicz-no-społeczne remedium przywrócenia naturalnej równo-
wagi w obecnych dysproporcjach popytu i produkcji żywności w mia-
stach wynikających z gwałtownego przyrostu zaludnienia, za którym 
nie podążał dotychczas wzrost intensywności upraw i oczekiwanego 
dostępu do żywności. Wskazano na tożsamość holistycznych podejść 
zawartych w zagadnieniach rewitalizacji oraz konsumpcji zrównowa-
żonej odnoszących się do wspólnych płaszczyzn ekonomicznych, eko-
logicznych i spo-łecznych. 

Słowa kluczowe: Farmy miejskie, farmy wertykalne, rewitalizacja, 
zrównoważona konsumpcja, zrównoważony rozwój.
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Zjawisko rozlewania się miast 
(urban sprawl) jako źródło wielu 

groźnych przemian na świecie

Abstrakt: Celem artykułu jest przybliżenie problemu eksurbanizacji, 
czyli urban sprawl. Wyjaśnia, na czym polega zjawisko, z czego wynika 
oraz jakie przynosi zagrożenia. W pierwszej części artykułu objaśniono, 
czym jest proces eksurbanizacji i jakie ma podłoże historyczne. Następ-
nie przedstawiono zagrożenia, jakie przynosi, podzielone na 5 kategorii. 
Na końcu opisano futurystyczny projekt, który mógłby być odpowie-
dzią na problem rozlewania się miast.

Słowa kluczowe: eksurbanizacja, urban sprawl, rozlewanie się miast, 
urbanistyka, futuryzm

Wprowadzenie

W społecznej i kulturalnej dyskusji przed oczami ludzkości coraz częściej 
pokazują się przerażające, postapokaliptyczne obrazy, w których, jak twierdzą 
niektórzy progności, przyjść może nam żyć już około 2050 roku. Problemy 
z brakiem wody, zanieczyszczeniem powietrza, wykańczaniem zasobów zie-
mi, nadprodukcją jedzenia przy jednoczesnym nadeksploatowaniu gruntów, 
wycinka lasów. Kolejne pokolenia żyją balansując pomiędzy przerażającą per-
spektywą globalną, w której nasza planeta niemalże umiera, a lokalną, bliską 
codziennemu życiu, w której chcą sobie zapewnić wygodny i stabilny byt. 
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Szukając w tym celu miejsca do osiedlenia się stają przed wyborem: miasto 
czy przedmieścia lub wieś.

Miasto jest i powinno być ośrodkiem skupiającym ludzi. W nim jest 
praca, edukacja, kultura i życie towarzyskie. Niestety jest także problem braku 
zieleni oraz wysokie ceny mieszkań. Przez to przez to mieszkańcy i użytkow-
nicy miasta częstokrotnie dokonują trudnego i złudnego wyboru codziennych 
długich dojazdów do pracy i znajomych, kosztów finansowych i środowisko-
wych związanych z posiadaniem samochodu i domu jednorodzinnego ukryte-
go pod okraszonym skojarzeniami z jasnymi, wesołymi wizualizacjami dewe-
loperskimi określeniem, jakim jest domek na przedmieściach.

Zakupując ową działkę, młoda rodzina dołącza do grona członków grupy 
tworzącej zjawisko rozlewania się miast (urban sprawl). Zjawisko to, licznie 
już opisywane, ma wpływ na środowisko, zdrowie fizyczne, ale także zdrowie 
społeczeństwa, finanse czy ład przestrzenny. Przez ogromną wielowymiaro-
wość, rozwiązanie tego problemu nigdy nie będzie jedno. Metody rozwiązy-
wania rozpoczynać się będą na codziennej edukacji i pracy organicznej, a koń-
czyć na najbardziej futurystycznych ideach, które być może staną się kiedyś 
przyszłością ludzkości. Przede wszystkim jednak problem należy rozpoznać, 

zbadać i poprawnie określić.

Materiały i metody badawcze

Badania przedstawione w artykule składają się z dwóch etapów. Pierwszy 
ma charakter przeglądowy i ma na celu zwrócenie uwagi na problem eksur-
banizacji, przedstawiając go w świetle przykładów działań oraz konsekwencji. 
Do jego przygotowania przeprowadzono szereg studiów literaturowych, któ-
re miały na celu identyfikację problemu urban sprawl w różnych miejscach 
świata, zaczynając od Stanów Zjednoczonych, w których problematyka eksur-
banizacji sięga najdalszych czasów, aż po Polskę, znajdującą się jednocześnie  
w środku Europy, którą rozlewanie się miast dotyka z równą siłą. W bada-
niach wykorzystano także szereg artykułów magazynowych, internetowych 
oraz reportaży, które pomogły lepiej zrozumieć problem na poziomie socjo-
logicznym i społecznym. Ponadto, korzystając z metody historyczno – inter-
pretacyjnej, zbadano zdjęcia satelitarne z różnych okresów, które ukazywały 
liczne cechy charakteryzujące problem eksurbanizacji. 

W drugiej części artykułu, wykorzystując metody empiryczne, stara-
no się znaleźć futurystyczne odpowiedzi na problematykę urban sprawl.  
Do tego wykorzystano studencki projekt wykonany podczas zajęć z Innowatyki 
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przeprowadzonych na Politechnice Poznańskiej przez inż. arch. Alinę Celi-
chowską, prowadzonych przez prof. Wojciecha Bonenberga. 

Rezultaty i dyskusja

Zjawisko eksurbanizacji (urban sprawl), inaczej nazywane rozlewaniem 
się miast, to proces niekontrolowanego rozrostu terenów zurbanizowanych 
na tereny wcześniej niezurbanizowane, zurbanizowane jedynie w niewielkim 
stopniu lub tereny wiejskie. Mechanizm ten charakteryzuje się przede wszyst-
kim brakiem odpowiedniego planowania, niepohamowanym rozrostem tere-
nów miejskich i niezrównoważonym budownictwem, skierowanym na szybki 
rezultat. Europejska Agencja Środowiskowa (EEA) określa urban sprawl jako 
<<kierowany warunkami rynkowymi fizyczny model ekspansji dużych obsza-
rów miejskich o niskiej gęstości, głównie na otaczające je tereny rolnicze>> 
(EEA, 2006b; tłum. autora). Podobnie definiuje to szwajcarskie Federalne 
Biuro Środowiskowe (FOEN), mówiąc o <<niekontrolowanym rozprzestrze-
nianiu się miasteczek i wsi na niezagospodarowane tereny>> (FOEN, 2015; 
tłum. autora). Historia badań nad eksurbanizacją przyniosła liczne definicje 
problemu, które jednak posiadają 3 wspólne mianowniki: 

1. W skali najbardziej makro jest to ekspansja terenów miejskich;
2. Czyniąc przysłowiowy „zoom” zauważyć można zabudowę o niskiej 

gęstości;
3. Zbliżając się do skali człowieka zauważamy zabudowę raczej hory-

zontalną – jedno - / dwu – kondygnacyjną, charakteryzującą się wysoką 
obszarochłonnością.

Spełniane marzenia

Proces rozlewania się miast nie jest niczym nowym w historii urbanistyki. 
Przybrał on jednak masową i zagrażającą dziejom ludzkości formę po II wojnie 
światowej, w Stanach Zjednoczonych. Okres narodzin tak zwanych „baby bo-
omers” – pokolenia osób, które urodziło się po 1945 roku, przyniósł ogrom-
ny wyż demograficzny, który drastycznie powiększył potrzeby mieszkaniowe. 
Niezwykłe wieżowce Chicago czy Nowego Yorku, które zaopatrzały mieszkań-
ców rozrastających się miast w dach nad głową na przełomie XIX i XX wie-
ku, choć niewątpliwie okazałe, budowane były w okolicy hałaśliwych fabryk 
i robotniczych slumsów. Jednocześnie, w kapitalistycznej rzeczywistości ide-
ałem zamieszkania był wolnostojący dom jednorodzinny, najlepiej nieopodal 
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miasta, na kształt tych, jakie budowali sobie tacy zamożni obywatele, jak np. 
Ford, Hearst czy Rockefeller. Ten „American dream” był finansowo nieosią-
galny dla przeciętnego Amerykanina.

Z pomocą przyszedł William Levitt, który w 1947 roku wkroczył z bul-
dożerami na pole kartofli pod Nowym Yorkiem. Dzięki bardzo sprawnemu, 
taśmowemu procesowi budowlanemu możliwe było budowanie około 30 bu-
dynków dziennie tak, aby po trzech latach osiągnąć liczbę niemalże 11 tysięcy 
domków. Tak powstało pierwsze podmiejskie osiedle Levittown – sypialnia 
miejska, po której poruszać można było się jedynie samochodem.

Korzystne kredyty mieszkaniowe i rozwój motoryzacji, a także zapew-
nione przez administrację prezydenta Eisenhower’a ulgi podatkowe i rozwój 
infrastruktury drogowej sprawiły, że rozwiązanie Levitta stawało się coraz 
bardziej popularne. Makdonaldyzacja architektury postępowała z każdym 
rokiem, ciągnąc za sobą nowe wstęgi autostrad, kolejne, innowacyjne rozwią-
zania przyjazne jeździe samochodem, jak Drive Thru przy każdej restauracji, 
motele, stacje paliw czy nawet banki z obsługą samochodową. 

Proces doskonale obrazują zdjęcia satelitarne rozwoju Las Vegas na prze-
strzeni lat. (Fig. 1)

Globalizacja i silne oddziaływanie amerykańskiej kultury na świat nie 
zatrzymały tego procesu w USA. Eksurbanizacja postępuje również na kon-
tynencie o znacznie większej gęstości zaludnienia i dłuższych tradycjach urba-
nistycznych - w Europie. Na mapie 1. proces zauważyć można szczególnie  
w Nadrenii i krajach Beneluksu, północnych Włoszech oraz Wielkiej Brytanii. 
Choć problem eksurbanizacji dotarł na Stary Kontynent nieco później, kon-
trast przestrzenny w gęściej zabudowanej Europie, ze znaczną liczbą obiektów 
zabytkowych sprawia, że problem jest obecnie równie obecny także i tu. (Fig. 
2)

Urban sprawl to problem niezwykle złożony. Budowa wymarzonego 
domku na przedmieściach, który jednocześnie dołącza do szeregu wielu in-
nych, poszerzając eksurbanizację z każdą rodziną wybierającą zamieszkanie 
w pobliżu miasta w domku jednorodzinnym to wielowymiarowy proces, 
tworzący różne zagrożenia. Aby uporządkować wpływ tego procesu na otacza-
jący człowieka świat, zagrożenia podzielono na 5 aspektów:

1. Środowisko naturalne
2. Zdrowie fizyczne i dobrostan
3. Społeczeństwo i socjalizacja
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4. Zarządzanie zasobami finansowymi
5. Ład przestrzenny i estetyka miast

Fig. 1 Rozwój przestrzenny Las Vegas na przestrzeni lat 1984, 1999, 2009. Źródło: 
(Encyklopedia Britannica, Inc., 2020)
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Fig. 2 Eksurbanizacja w Europie. Źródło: (Urban sprawl in Europe: joint EEA-FO-
EN report., s. 63)

Tam kiedyś stało drzewo…

Wybudowanie domku na przedmieściach równa się z wzniesieniem ni-
skiego obiektu konsumującego relatywnie dużą powierzchnię. Oznacza to 
w praktyce zajęcie działki, wcześniej przeznaczonej pod uprawy lub będącej 
częścią ekosystemu, np. lasu czy łąki. Aby pozyskać taki teren opcje są dwie. 
Opcją pierwszą zadowalają się powszechnie liczni deweloperzy. Doprowadza-
ją do odrolnienia terenów, wykupują od rolników wąskie poletka i zamieniają 
je w długie szeregowe osiedla. Niestety, nawet w najbardziej kapitalistycznym 
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świecie do głosu dochodzi już dawno zaburzona równowaga. Dlatego teren ten, 
wcześniej przeznaczony pod uprawę danego produktu, musi zostać zastąpiony. 
Pole przenosi się w inne miejsce, niszcząc tym samym kolejne naturalne środo-
wisko fauny i flory danego miejsca. Opcją drugą jest bezpośrednie naruszenie 
np. lasu. Na początku wydaje się ono niemalże idylliczne: klientowi oferuje się 
spokojny domek w środku lasu, w ciszy, z dala od zgiełku. Kiedy jednak takich 
klientów zaczyna być setki, po lesie i ciszy nie pozostaje śladu, pozbawiając 
jednocześnie domu całym ekosystemom.

Te przerażające procesy degradacji środowiska potwierdzane są zatrważa-
jącymi danymi. Pozostając w kręgu środkowoeuropejskim: tylko od lat 50. do 
90. Praga doświadczyła 154% wzrostu zajmowanej ziemi. Intensywne wyko-
rzystanie gruntów Bratysławy było na przestrzeni tych lat niemal dwukrotnie 
większe niż w stolicy sąsiednich Czech sięgając 302%. W Warszawie odnoto-
wano wzrost 268% między latami 1969 i 1996. (Szirmai et al., 2011). EEA 
szacuje, że między latami 2000 i 2006, 46% terenów poddanych urbanizacji 
były wcześniej terenami rolnymi. 

Dla lepszego zobrazowania niebezpiecznego zajmowania terenów przez 
tereny poddane eksurbanizacji można posłużyć się następującym równaniem. 
Nie wliczając ekologicznego odcisku na środowisko, lecz biorąc pod uwagę 
jedynie budowane otoczenie oraz dostęp do dróg, sumaryczna powierzch-
nia jednego domku wynosi 1000m2. Jeżeli w każdym domu żyje średnio  
2.5 mieszkańców (EEA, 2016), na terenie 50ha zamieszka 1250 osób. Na tej 
samej powierzchni w obszarze miejskim, zabudowanym gęściej i wyższymi 
budynkami (blokami) oraz biurowcami zamieszkać może ponad 10 tys. osób.

Nagłe rozlewanie się terenów miejskich zwiększa zapotrzebowanie na po-
dróże samochodem, które mają bezpośredni wpływ na zanieczyszczenie powie-
trza i wody. Przeciętna amerykańska rodzina zamieszkująca tereny podmiej-
skie przejeżdża samochodem rocznie 50tys. km, co czterokrotnie przewyższa 
zapotrzebowanie na podobne podróże rodziny mieszkającej w mieście (Ritten-
house, 2008). 

Poza zajmowaniem kolejnych połaci terenu, problemem ekologicznym 
jest sam domek. Wolnostojący obiekt, który służyć ma nie 200, a 4-5 osobom, 
posiadać musi osobny system grzewczy. Jest on oczywiście mniejszy, jednak 
nie na tyle, by być równie wydajnym, jak obiekt wielorodzinny. Podobna licz-
ba mostków cieplnych (lub przy fantazjach różnych inwestorów i większa), 
niewydajne, małe systemy elektryczne, kanalizacyjne itd. To wszystko, co wy-
maga specjalistycznych kontroli, często zaniedbywane przez mieszkańców, my-
śląc kumulatywnie o całych szeregach takich domków, ma niebagatelny wpływ 
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na środowisko. Mimo że coraz częściej stosuje się ekologiczne budownictwo: 
naturalne materiały, systemy rekuperacyjne, panele słoneczne – przed każdym 
domkiem nadal stoją samochody, które każdego dnia wykonują kilometry do 
pracy, szkoły, sklepu, restauracji i innych obiektów codziennego użytkowania.

Domek na przedmieściach to zatem powierzchniochłonna działka oraz 
mały, choć pochłaniający znaczne pokłady energii obiekt, mający liczne, nie 
widoczne gołym okiem, konsekwencje środowiskowe.

Karnet na siłownię

Smart Growth America przebadało ponad 200tys. osób z 448 krajów 
na świecie pod kątem jednej z najbardziej powszechnych chorób cywilizacyj-
nych, jaką jest otyłość. W badaniu odkryto, że w krajach, w których eksur-
banizacja jest najpowszechniejsza, średni wskaźnik masy ciała BMI jest wyż-
szy niż w pozostałych państwach. Ci pierwsi cierpią także znacznie częściej 
na choroby takie jak nadciśnienie i alergie oraz są bardziej narażeni na raka. 
(everythingconnects.org, 2013) Rozlewanie się miast zmienia bowiem nawyki. 
Ludzie zamieszkujący suburbia, przez długie dystanse, które muszą pokonać, 
by dostać się z punktu A do punktu B korzystają z samochodu. Rezygnują  
z naturalnego ruchu – jazdy na rowerze czy chodzenia. Te małe elementy jak 
spacer do sklepu, przejażdżka do szkoły czy powrót na pieszo z pracy, choć 
niepozorne, znacznie pomagają poprawiać metabolizm, dodają energii i wy-
wołują kolejne zdrowe nawyki. Osobie chodzącej więcej, przyjemność będzie 
sprawiał spacer, codziennemu użytkownikowi auta – przejażdżka, bez wyko-
nywania dodatkowego wysiłku. 

Paradoksalnie, moda na bycie „fit” może jeszcze bardziej pogłębiać pro-
blemy zdrowotne mieszkańców przedmieść. Osoby nieprzyzwyczajone do 
codziennego ruchu i nieświadome swoich możliwości stają na starcie półma-
ratonów, przeciążają mięśnie na siłowni i kolana podczas zbyt wysiłkowych 
zajęć fitness. Po kontuzji, unieruchomieni na miesiąc, wsiadają w samochód 
i jeżdżą jeszcze więcej, niż wcześniej, zanieczyszczając wdychane powietrze i 
bardzo uważając na każdy ruch. Czy nie taki właśnie proces nazywamy błęd-
nym kołem?

Spotkamy się na kawę?

Osiedle Literackie w Poznaniu zbudowane zostało na podstawie kon-
kursu urbanistycznego z 1986 roku. Szeroko dyskutowane założenie wzdłuż 
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jednej, długiej ulicy zaprojektowano segmentowo. Poszczególne parcele pełne 
domków szeregowych i jednorodzinnych skupiają się wokół lokalnych placy-
ków. Osiedle zbudowano, naturalnie, na wykupionych terenach odrolnionych. 
(Fig. 3)

Fig. 3 Dzielnica Strzeszyn, fragment projektowanej zabudowy, proj. J. Falkiewicz,  
J. Szymański, P. Wicha. Źródło: (Marciniak P. 2010)

Okolica była w latach 2000 hitem. Bliskość do miasta, poznańskiego zie-
lonego ringu, spokojne sąsiedztwo. Na Literackie zaczęli wprowadzać się lu-
dzie z zamożniejszej klasy średniej, po pewnym czasie osiedle zaczęło uchodzić 
za „dobrą dzielnicę”. Zaczęło to falę sprzedawania działek wokół Literackiego, 
tworząc kolejne jego części. Dziś Literacka to 2,5km ulica od której odchodzą 
kolejne uliczki pełne jednorodzinnych domków. 

Choć osiedle jest pełne mieszkańców, wydaje się zupełnie wylud-
nione. Opisywane osiedle, wyłonione spośród innych jako najlepszy pro-
jekt, nie oparł się zjawisku urban sprawl. Zamienił się w miejską sypialnie, 
jak wiele innych, podobnych osiedli. (Celichowska, 2020) Powodem tego 
jest przede wszystkim brak przestrzeni, które mogłyby służyć osiedlom 
w podobny sposób, jak mieszkaniu służy salon. Służą temu place i parki,  
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które przez brak bezpośrednich korzyści finansowych nie są budowane  
w odpowiedniej ilości w pobliżu nowych ciągów domków na przedmieściach.  
(Fig. 4)

Fig. 4 Centrum osiedla Literackiego. Źródło: (http://adrespoznan.pl/osiedle-strze-
szyn-park-mieszkania-poznan-opinie/strzeszyn-ulica-literacka/)

Poczucie wyludnienia jest jedynie małym symptomem w społecznej 
chorobie, którą wywołuje eksurbanizacja. Przez brak należytego zaplanowa-
nia przestrzeni, wielkie osiedla domków jednorodzinnych nie posiadają od-
powiednich miejsc, które mogłyby służyć integracji społecznej. Urbanista 
zaplanowałby plac, park, skwer czy obiekt kulturalny, deweloper, który tra-
fia na lukę w planowaniu stara się sprzedać jak największą część terenu, nie 
zapewniając mieszkańcom odpowiedniej infrastruktury społecznej, a myśląc 
głównie o zarobku. Dzieci muszą często dojeżdżać daleko do szkół, nie mają 
możliwości nawiązywania relacji pozaszkolnych z dziećmi z sąsiedztwa przez 
długie dojazdy i zróżnicowane towarzystwo w szkole. Ponadto, przy tak dłu-
gich dojazdach nie ma czasu na nawiązywanie relacji społecznych.
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Domowe i miejskie portfele

Eksurbanizacja na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo atrakcyjna pod 
względem ekonomicznym. Budowanie domków tworzy miejsca pracy, napę-
dza przemysł budowlany, angażuje banki, projektantów i pozwala ulokować 
pieniądze w nieruchomościach. Napędza gospodarkę kosztem niewykorzysta-
nych lub nie tak dobrze ekonomicznie rozwiniętych terenów. Jest to jednak 
niezwykle złudne. Budowa szeregu domków dosłownie w „szczerym polu” nie-
sie za sobą konsekwencje finansowe takie jak budowa odpowiedniej infrastruk-
tury, tym bardziej skomplikowanej, im bardziej chaotycznej i nieplanowanej. 
Ponadto nowym rzeszom mieszkańców potrzebne są przedszkola, szkoły, skle-
py czy miejsca rekreacji. Te wszystkie elementy spoczywają często na barkach 
rady miasteczka czy gminy, która nieprzygotowana na takie inwestycje, musi 
sięgać po najtańsze, nie zawsze trafione rozwiązania. Dodatkowym problemem 
jest płacenie podatków, które zostają w innym mieście – miejscu poprzedniego 
zameldowania czy pracy, a nie w gminie zamieszkania. Oczywiście, nowych 
mieszkańców można namawiać na przeniesienie swoich podatków, trudno 
jednak oczekiwać jednoznacznej decyzji po osobach, które większość dnia spę-
dzają w pracy znajdującym się w pobliskim dużym mieście, również na co 
dzień korzystających z jego infrastruktury.

Ponad problemem urbanistycznym finansowo może ucierpieć nieoczeki-
wanie także każda jednostka. Koszty samodzielnej eksploatacji budynku nie-
jednokrotnie przekraczają zaplanowane budżety. Sumy wydawane na remonty, 
niezbędne naprawy, ale także znacznie wyższe opłaty mogą zaskoczyć przecięt-
ną rodzinę, która marzyła jedynie o spokojnym, małym, podmiejskim domku.

Gdzie się nie obejrzę…

Kultura powoli przyzwyczaja ludzkość do masowości. W jednej klasie  
4 dziewczynki mogą mieć ten sam sweterek, 8 kolegów z pracy ten sam telefon, 
na ulicy kierowca zobaczy kopię swojego samochodu w trakcie krótkiej prze-
jażdżki. Szablonom poddana została także architektura. 

Wracając do Levitta, który zapoczątkował „produkcję” miasteczek, warto 
przyjrzeć się jego pomysłowi na biznes. Inwestor już w 1947 roku usystema-
tyzował cały proces budowlany tak, aby był w pełni powtarzalny. Dzięki temu 
domy mogły powstawać szybko i tanio. Choć od powstania Levittown minęły 
niemalże 3 ćwierćwiecza, praktyka „kopiuj – wklej” nadal doskonale napędza 
eksurbanizację. 
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Wystarczy przyjrzeć się miejscowości Plewiska pod Poznaniem. (Fig. 5)

Fig. 5 Plewiska (Google Street View, 2021)

Duża część miejscowości powstała na przestrzeni ostatnich 20 lat, zajmu-
jąc dawne pola uprawne. Zabudowano je identycznymi domkami. Pomijając 
już pastelozę, czyli wszechobecne „pastelowe kolory”, architektura ta samą 
formą uczy społeczeństwa nudnej estetyki miasta, która nie podążała koniecz-
nie za odpowiednimi zasadami proporcji czy ergonomii. Uczy akceptowania 
średniego ładu przestrzennego wykupionego za wieloletni kredyt mieszkańca. 
Paradoksalnie, mimo niskości zabudowy, przez powtarzalność ulic nie obra-
zuje ludzkiej skali urbanistycznej, nie zachęcając człowieka w żaden sposób 
do eksplorowania otaczających go przestrzeni i estetycznej ciekawości świata. 

Eksperyment

Urban sprawl to proces, który wynika z ogromnego marzenia posiadania 
własnej jednostki mieszkalnej z prywatnym zielonym poletkiem. Pragnienie 
to wywołuje duże zapotrzebowanie na tereny, które często zabierane są z za-
sobów naturalnych. Proces wywołuje duże zapotrzebowanie na poruszanie się 
samochodem. 

Tak po krótce przedstawionej eksurbanizacji czoła stawiła autorka ar-
tykułu, Alina Celichowska, która postanowiła zaprojektować niezwykle  
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futurystyczną wizję miasta, które mogłoby kiedyś odpowiedzieć na urban 
sprawl. (Fig. 6)

Fig. 6 Logo (Celichowska Alina, 2019)

ThREED CITY to miasto, które dzięki swojej powszechnej mobilności  
w trójwymiarze zaoszczędzi mieszkańcom znacznie przymusu korzystania z za-
tłoczonej komunikacji oraz wielu godzin w szkodliwym dla środowiska samo-
chodzie. Zaprojektowane blisko natury, jest niezwykłym źródłem częściowej 
samowystarczalności (ogrody na dachach), ale także terapii antystresowej za 
pomocą zieleni. Dzięki temu rozwiązaniu nawet długa izolacja może odbyć się 
bez wielkiego uszczerbku na zdrowiu, zaopatrzeniu ale także i ekonomii. 

Założenie składa się z dwóch części: mobilnej mieszkalnej oraz stałej usłu-
gowo – biurowo – przemysłowej. Całość zaprojektowano z myślą o maksy-
malnym poszanowaniem istniejącej zieleni wysokiej, średniowysokiej i niskiej. 
(Fig. 7)

Podstawą projektu są modułowe domy, stanowiące jednocześnie obiekt 
mieszkalny i środek transportu. (Fig. 7) Korpusem jest szklana winda, która 
stanowi połączenie dla ruchu w kierunku zarówno horyzontalnym jak i werty-
kalnym. Ruch poziomy zapewnia w połączeniu z magnetycznym torem ruchu, 
rozłożonym organicznie w potencjalnie zastanym lub na nowo nasadzonym  
i pozostawionym naturalnemu wzrostowi lesie. 

Na windzie, w ruchu pionowym poruszają się modułowe, sześcienne 
domy. Forma sześcianu zapewnia bowiem maksymalną efektywność energe-
tyczną przy zachowaniu nadal wygodnego i ergonomicznego układu wnętrz. 
Moduły mieszkalne mogą poruszać się na tubowej windzie w górę i dół, co 
zapewnia elastyczność mieszkańcom, ułatwia dotarcie do wyższych elementów 
obiektów funkcji pozamieszkaniowej, ale także może zapewnić prywatność  
i nadaje domostwom dodatkowych atutów związanych ze zmiennymi wido-
kami z okna. 
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Fig. 7 Projekt ThREE-D City (Celichowska Alina, 2019)

Domy, dzięki zielonemu dachowi, zapewniają również prywatną, czy  
w przypadku zasiedlenia modułu przez kilka rodzin w nieco mniejszych 
mieszkaniach, półprywatną przestrzeń zieloną. Dzięki temu, użytkownicy 
mają możliwość uskuteczniania własnych, małych upraw. 
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Aby zapewnić większą efektywność energetyczną, moduły pokryte są ma-
teriałami pochłaniającymi energię słoneczną, tj. panelami fotowoltaicznymi, 
ale także innowacyjnymi materiałami, takimi jak szkło fotowoltaiczne.

Fig. 8 Projekt ThREE-D City (Celichowska Alina, 2019)
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Proste jednostki mieszkalne (Fig. 8) zapewniają podstawowe potrzeby: 
zieleń, miejsce do hodowania małych przydomowych upraw, energie (pozy-
skiwaną z paneli fotowoltaicznych i przechowywaną w specjalnych modułach 
energetycznych), ale także komunikację, której poziom uspołecznienia można 
dostosować do potrzeb, przestrzeń dla poszczególnej jednostki oraz wspólne-
go spędzania czasu.

Fig. 9 Projekt ThREE-D City (Celichowska Alina, 2019)

Fig. 10 Legenda (Celichowska Alina, 2019)

Magnetyczne tory, oprócz okalania wszechobecnego lasu, docierają rów-
nież do wielofunkcyjnych, modułowych  jednostek, które mają zapewnić 
mieszkańcom pracę i rozrywkę. (Fig. 9 i 10) Te okrągłe wieżowce zawierają 
w sobie biura, usługi, a nawet mniejsze zakłady przemysłowe. Otoczone są 
rampą, dzięki czemu, poza możliwością dotarcia do nich za pomocą domów, 
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do biura, fryzjera, sklepu czy kina dojechać można rowerem, hulajnogą czy też 
na pieszo. 

Projekt, dzięki wielu ekologicznym rozwiązaniom, takim jak oszczędza-
nie energii, wielość ogrodów, respektowanie lasów i nowe nasadzenia, a także 
samowystarczalność, która ograniczy eksport żywności odpowiada dodatkowo 
na ideę Doughnut Economy. (Fig. 11)

Fig. 11 Projekt ThREE-D City (Celichowska Alina, 2019)

Zakończenie

To niebezpieczne zjawisko jest konsekwentnie pomijanie w dyskusji 
politycznej, planistycznej, ale także w systemach edukacyjnych. Dlatego tak 
niewiele osób ma świadomość, jak bardzo wybudowanie sobie domu, tak sil-
nie osadzonego w kulturowym dyskursie, może obecnie coraz silniej pogrą-
żać losy ludzkości na naszej planecie. Nadeksploatacja terenów, deforestacja, 
niszczenie ekosystemów, zwiększony odcisk ekologiczny to tylko początek 
góry lodowej. Do głosu dochodzą także systemy zdrowotne, które coraz bar-
dziej obciążone są chorobami cywilizacyjnymi, które jeszcze do sto lat temu 
były rzadkością. Zmieniają się społeczeństwa, zmienia się środowisko, które 
obywatel krajów rozwiniętych może obserwować w swoim codziennym życiu.  
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To wszystko wywołuje oczywiście niezmiernie szybki rozwój ekonomiczny, 
którego jednym z elementów jest właśnie wymarzony przez tak wielu domek 
na przedmieściach. Na szczęście istnieje szereg decyzji, które w krótszej i nieco 
dłuższej perspektywie może podejmować tak zwany przeciętny człowiek. Co-
dzienne decyzje konsumenckie, wybory transportu do pracy i szkoły, sposób 
i miejsce zamieszkania – choć niełatwe, te właśnie działania mogą stanowić 
duży krok do zatrzymania groźnych przemian na Planecie Ziemi.  
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Serial Killer: A house in the suburbs.  
The phenomenon of urban sprawl  

as a source of many dangerous changes  
in the world

Abstract: The aim of the article is to present the problem of urban 
sprawl, i.e. urban sprawl. Explains what the phenomenon is, what  
it results from and what threats it brings. The first part of the article 
explains what the process of urbanization is and what is its histori-
cal background. Then, the threats it brings are divided into 5 catego-
ries. Finally, a futuristic project is described that could be an answer  
to the problem of urban sprawl.

Keywords: urban sprawl, urban sprawl, urban sprawl, urban planning, 
futurism
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PRZEMIANY PRZESTRZENNE 
MIAST METROPOLITALNYCH 

- PRZYPADEK KATOWIC

Abstract: Miasta poprzemysłowe, to najszybciej rozwijające się metro-
polie. Kojarzone do niedawna jedynie z przemysłem, stają się ośrod-
kami kultury i sztuki. Często ich odnowa możliwa jest poprzez rege-
nerację terenów poprzemysłowych (tzw. brownfields), które położone  
w pobliżu centrum miejskiego są niezwykle cennym zasobem przestrze-
ni rozwojowej dla miasta, a zgodnie z zasadą trwałego i zrównoważo-
nego rozwoju, ponowne ich użytkowanie ogranicza zajmowanie pod 
zabudowę nowych terenów naturalnych (tzw. greenfields). Obecny sys-
tem planowania przestrzennego nie nadąża za tempem zmian jakie dyk-
tują współczesne realia miast poprzemysłowych. Wygaszanie wielkoob-
szarowych państwowych zakładów przemysłowych, często lokowanych 
w centrum miasta oraz możliwość pozyskania znacznych funduszy  
z Unii Europejskiej na realizacje projektów rewitalizacyjnych związa-
nych z inwestycjami publicznymi, spowodowało, że dokumenty pla-
nistyczne często tworzone są po fakcie, a wielkie projekty regionalne 
uzyskują pozwolenie budowlane na podstawie decyzji o warunkach 
zabudowy. Dzisiejsze Katowice to centrum ponad 2-milionowej aglo-
meracji, stolica Górnego Śląska, centrum Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii, ale przede wszystkim, to jeden z najszybciej rozwijających 
się ośrodków w Polsce. Miasto kojarzone do niedawna jedynie z prze-
mysłem ciężkim, otrzymało tytuł Kreatywnego Miasta Muzyki Uni-
cef i było kandydatem do miana "Europejska Stolica Kultury 2016".  
Katowice są dobrym przykładem na to, że odnowa miasta możliwa jest 
poprzez regenerację terenów poprzemysłowych. 

Słowa kluczowe: metropolia, miasto poprzemysłowe, rewitalizacja 
miast, trwały i zrównoważony rozwój, zarządzanie przestrzenią miejską
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Wstęp

Zarządzanie przestrzenią miejską może być decydującym czynnikiem 
dobrego planowania rozwoju miast oraz skutecznej realizacji ich strategii 
rozwoju, a planowanie przestrzenne - jako czynnik decydujący o osiągnię-
ciu trwałego i zrównoważonego rozwoju, służy rozważnemu gospodarowaniu 
przestrzenią, będąca podstawowym ale ograniczonym w wielkości zasobem 
naturalnym. 

Obecny system planowania przestrzennego nie nadąża za tempem zmian 
jakie dyktują współczesne realia miast poprzemysłowych - z jednej strony wy-
gaszanie wielkoobszarowych państwowych zakładów przemysłowych, często 
lokowanych w centrum osady a potem miasta - jak w przypadku Katowic 
kopalnie i huty, a z drugiej strony możliwość pozyskania znacznych fundu-
szy z Unii Europejskiej na realizacje projektów rewitalizacyjnych związanych  
z inwestycjami publicznymi, spowodowało, że dokumenty planistyczne często 
tworzone są po fakcie, a wielkie projekty regionalne uzyskują pozwolenie bu-
dowlane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Jednakże, kształtowa-
nie przestrzeni miasta to wypadkowa planowania i działalności inwestycyjnej. 

Rozwój przestrzenny miasta 

W ciągu 156. lat istnienia (nadanie praw miejskich nastąpiło 11 września 
1865 roku), Katowice intensywnie rozwijały się i przeobrażały. Półtorawie-
kowy rozwój układu miejskiego poprzedza ponad dwa i pół wieku istnienia 
układu wiejskiego. Na podstawie przeprowadzonych badań przyjmuje się sie-
dem faz rozwoju przestrzennego Katowic1. Kolejne fazy rozwoju przestrzen-
nego miasta, to: Faza I - ruralistyczna: druga połowa XVI w. - druga połowa  
XVIII w., Faza II - wczesnoprzemysłowa: koniec XVIII w. - lata 40 XIX 
w., Faza III - wczesnourbanistyczna: lata 40 XIX w. - lata 80 XIX w., Faza  
IV - zaawansowanego rozwoju urbanistycznego: lata 80 XIX w. - 1922.,  
Faza V - ekspansji terytorialnej: 1922 - 1945., Faza VI - powojenna: 1945 - 
lata 80 XX w., Faza VII - współczesna od 1990 roku. 

Układ urbanistyczny miasta powstał na skutek rozbudowy i połącze-
nia poszczególnych wsi i osiedli rolniczych w czasie gwałtownego rozwoju  
w XIX i XX wieku. Przejście od fazy ruralistycznej do fazy wczesnoprzemysło-
wej dokonało się w szerszej skali - objęło cały obszar Górnego Śląska. Zespoły 

1  Studium historyczno-urbanistyczne Katowic w granicach administracyjnych - 1994 r. 
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przemysłowe stanowiły w tym czasie enklawy w zachowanym jeszcze krajo-
brazie wiejskim. Z rozwojem przemysłu wiązały się regulacje niektórych dróg 
oraz wytyczanie nowych, które miały znaczenie dla przyszłego układu urbani-
stycznego miasta. Funkcja przemysłowa ustępowała funkcjom typowym dla 
centrum miejskiego, w którym stopniowo skupiały się ośrodki zarządzania 
przemysłem. Uregulowane w fazie wczesnoprzemysłowej proste odcinki 
traktów i dróg wiejskich zachowały się i były włączane w sieć ulic miejskich,  
a dwie główne osie komunikacyjne stały się głównymi osiami urbanistycznymi 
śródmieścia. Przeprowadzenie w 1846 r. przez teren Katowic linii kolejowej 
było jednym z najistotniejszych impulsów procesu urbanistycznego. Na głów-
nej osi urbanistycznej rozlokowane zostały trzy place (obecnie): Rynek, Plac 
Wolności i Plac Szramka. Charakterystycznym elementem krajobrazu miasta  
w najwcześniejszym okresie rozwoju była dzielnica willowa, rozciągnięta 
wzdłuż wschodniego odcinka głównej osi urbanistycznej wschód - zachód 
(obecnie ul. Warszawska). Przy głównych ulicach, powstawały wówczas przede 
wszystkim pierzeje zwartej zabudowy miejskiej, złożone z kamienic o wyjąt-
kowej jednolitości stylu. W obrębie centrum nowo założonego miasta wciąż 
jeszcze rozwijała się zabudowa przemysłowa wraz z osiedlami robotniczymi. 
W latach 80 XIX wieku do 1922 roku nastąpiło zurbanizowanie terenów po 
południowej stronie torów kolejowych.

Nadanie Katowicom rangi stolicy nowo utworzonego województwa 
(1922 r.) stanowiło bezpośredni impuls dla poszerzenia terytorium miasta  
w roku 1924. W tym czasie powstały również pierwsze w Polsce wielopiętrowe 
budynki o żelaznej konstrukcji szkieletowej: siedmiopiętrowy przy ul. Woje-
wódzkiej 23 i dwunastopiętrowy przy ul. Żwirki i Wigury 15. W wyniku dzia-
łań przestrzennych około połowy lat 50-tych XX w. Rynek utracił większość 
tradycyjnych funkcji głównego placu miasta, pełniąc rolę węzła komunika-
cyjnego z usytuowanym pośrodku przystankiem tramwajowym, a poszerzona 
Al. Korfantego stała się osią zespołu zabudowy typowego dla urbanistyki lat 
60-tych XX w. 

Przemiany przestrzenne w XIX w.

Rewitalizacja terenów miejskich i poprzemysłowych w Katowicach to nie 
tylko działania ostatnich lat. Podejmowane i z sukcesem realizowane dawne 
projekty rewitalizacyjne dotyczyły terenów poprzemysłowych. Ich lokalizacja 
w centrum osady a potem miasta, jak np. rozbiórka w latach 70 - XIX w.  
Huty Katowickiej czy likwidacja pod koniec XIX w. kopalni Beata, a także 
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nowe przeznaczenie opisanych terenów - na parki miejskie, pozwalają zakwa-
lifikować te wczesne przedsięwzięcia jako rewitalizację zdegradowanych ob-
szarów miejskich. Likwidacja Huty Katowickiej była następstwem urbanizacji,  
a w konsekwencji redukcji przemysłu w obrębie centrum miasta. Z krajobra-
zu miasta zniknął charakterystyczny, stojący przy ujściu rzeki Rawy ze stawu 
hutniczego, w miejscu dawnej kuźnicy, trójskrzydłowy budynek połączonego 
z fryszerką pieca na węgiel drzewny. W miejscu dawnej huty założono Park 
Miejski o swobodnej kompozycji, sięgający od rejonu ujścia Rawy na północy, 
po zaplecza zabudowy przyrynkowej na południu, ograniczony od zachodu 
skanalizowanym korytem płynącej tu na południe rzeki, a od wschodu li-
nią obecnie Alei Korfantego (park zlikwidowano w roku 1939). Drugi przy-
kład to założony na poprzemysłowym obszarze zlikwidowanej kopalni Beata 
Park Suedpark (obecnie Park Kościuszki) - do dziś największy w Katowicach 
kompleks zieleni komponowanej. Prace przy jego zakładaniu miały charakter 
rekultywacyjny - położony przy samej ulicy w północnej części parku staw po-
wstał w miejscu dawnego zbiornika kopalnianego. Całemu założeniu nadano 
charakter krajobrazowy, a założony na wykupionych w latach 1894 - 1895 
dworskich terenach dawnego Lasu Katowickiego był istotnym dopełnieniem 
rozplanowania południowej części śródmieścia. Równie ciekawe przedsięwzię-
cie zrealizowano na terenie byłej kopalni Wełnowiec. Powstały po 1834 roku 
i należący do kopalni Alfred, a następnie w 1869 roku przyłączony do kopalni 
Hohenlohe zespół zabudowy przemysłowej, po pierwszej wojnie światowej 
zaadaptowano na cele mieszkalne. Dawne zbudowania szybu Alfred2, w tym: 
budynek nadszybia, maszyny wyciągowej, cechowni, kuźni, kotłowni, łaźni, 
administracji, wagi i budowle towarzyszące - nową funkcję mieszkań robot-
niczych uzyskały w latach 1921-1930 i służą mieszkańcom do dziś. Grani-
ce ochrony konserwatorskiej obejmują wszystkie wymienione budowle wraz 
z otoczeniem, stanowiące jako zespół - enklawę w układzie przestrzennym 
dzielnicy, wydzieloną naturalnym ekranem zieleni. Teren bezpośrednio zwią-
zany z budynkami i drogą wewnętrzną zajmuje powierzchnię około 1,9 ha  
i otoczony jest obszarem zielonym o powierzchni około 39 ha.

Przywrócenie utraconych funkcji centrum miasta

Potencjał rozwojowy Katowic to w równej mierze sytuacja ekonomiczna, 
konkurencyjność, jak i dostępność terenów do ponownego zagospodarowania, 

2  Wpisane do rejestru zabytków 19.VIII.1978 r. pod numerem A/1228/78
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w tym terenów w samym centrum miasta.3 Od lat 70. XX w., postęp tech-
niczny, a potem zmiany gospodarcze, jakie nastąpiły po 1989 roku w Pol-
sce spowodowały powstanie rezerwy terenów w centrum współczesnych Ka-
towic. Tereny poprzemysłowe pozwoliły na rewitalizację centrum zarówno  
w aspekcie przestrzennym, funkcjonalnym i społecznym. Znaczące inwestycje 
zrealizowane z dużym rozmachem ukształtowały nowy, bardzo nowoczesny 
wizerunek miasta, a nowe centrum stanowi koło zamachowe dalszego rozwoju. 

Ważnym elementem w procesie przemian centrum miejskiego jest toż-
samość oparta o dziedzictwo kulturowe. Aktualnie ponad 50% obszaru za-
inwestowanego miasta objęte jest miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego na różnym etapie zaawansowania prac, które wprowadzają 
zasady ochrony, a wraz z wojewódzkim rejestrem zabytków, stanowią podsta-
wę ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu miasta Katowice. Kierunki 
działań miasta w zakresie kultury i ochrony zabytków, zapisane w uchwale 
Rady Miasta Katowice4, mówią o podejmowaniu działań i wspieraniu inicja-
tyw zmierzających do ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego oraz 
upowszechniania tradycyjnych i historycznych wartości w odniesieniu do 
obiektów i zespołów zabytkowych, zabytków przemysłu i techniki. Niewątpli-
wym sukcesem miasta jest zakończona w 2011 roku procedura uznania zabyt-
kowego osiedla Nikiszowiec za Pomnik Historii5, gdzie w uzasadnieniu decyzji 
Prezydenta RP czytamy: 

Nikiszowiec wyrasta na realizację szczególną dzięki wyjątkowej kon-
cepcji urbanistycznej i architekturze, bogatemu programowi socjalno- 
usługowemu oraz autentyczności. Jest wybitnym przykładem budow-
nictwa społecznego początku XX w. i niepowtarzalnym świadectwem 
dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska. Ciągłość wartości material-
nych i niematerialnych czyni go unikatem na skalę europejską.

Atrakcyjność inwestycyjna 

Najbardziej znaczące dla Katowic to zrealizowane w ostatnich latach wiel-
kie inwestycje drogowe (autostrada A4, przebudowa Ronda wraz z budową 

3  Katowice zajmują obszar 164,5 km. kw., z czego 1/3 to krajobraz miejsko-przemysłowy  
a pozostałe 2/3 to tereny biologicznie czynne. Obecnie, w strukturze przestrzennej miasta tereny 
zainwestowania miejskiego stanowią około 40% powierzchni. Największy udział procentowy 
mają tereny mieszkalnictwa i usług, które stanowią około 20% ogólnej powierzchni miasta
4  Uchwała Rady Miasta Katowice nr XX/277/2000 z dnia 20 marca 2000 r. 
5 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. 
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tunelu, Drogowa Trasa Średnicowa) oraz obiekty użyteczności publicznej 
(Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala Koncertowa NOSPR, Mu-
zeum Śląskie, a wcześniej: biurowiec Chorzowska 50, wielofunkcyjny wieżo-
wiec Altus, galeria handlowa Silesia City Center, kopuła na Rondzie). Klu-
czowe były też działania zaplanowane i konsekwentnie realizowane w ramach 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice6 - dokumentu wytycza-
jącego kierunki kompleksowej odnowy przestrzenno - gospodarczo - społecz-
nej wyznaczonych obszarów, który pozwolił uprawnionym beneficjentom 
pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Podjęte 
w Katowicach działania, zmierzające do ponownego zagospodarowania te-
renów poprzemysłowych i nieużytkowanych to w równej mierze: tworzenie 
programów7, udział w projektach współfinansowanych z Funduszy Europej-
skich8, identyfikacja terenów poprzemysłowych a następnie ich rekultywacja9 
i rewitalizacja10. 

Dobrym przykładem zrealizowanej rewitalizacji 30 ha terenu po zakła-
dzie górniczym był prowadzony w latach 2004 - 2005 (etap I) projekt budo-
wy wielofunkcyjnego obiektu handlowo - rozrywkowego Silesia City Center, 
w skład którego weszły zaadaptowane do nowych funkcji i odrestaurowane 
zabytkowe budynki poprzemysłowe Kopalni „Kleofas”. Trwają jeszcze prace 
przy rewitalizacji ponad 20 ha terenu po zlikwidowanej zabytkowej Kopalni 

„Katowice” (zakład funkcjonował w latach 1893 - 1995). Na terenie dawnej 
kopalni powstały obiekty kultury o wyjątkowym znaczeniu dla regionu: nowy 
gmach Muzeum Śląskiego, Międzynarodowe Centrum Kongresowe oraz sala 
koncertowa i siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. 

Katowice podjęły niezwykłe wyzwanie przekształcenia ok. 100 ha ścisłe-
go centrum miasta. Cały obszar (ulice w południowej części centrum, teren 
wokół dworca kolejowego z ulicą 3-go Maja, rejon kampusu uniwersyteckie-
go i teren byłej kopalni "Katowice") został podzielony pod względem pełnio-
nych funkcji na trzy strefy: strefę usług i handlu, strefę kultury i strefę nauki11.

Potencjał rozwojowy Katowic to w równej mierze sytuacja ekonomiczna, 
konkurencyjność jak i dostępność terenów do ponownego zagospodarowania, 

6  Uchwała Rady Miasta Katowice nr XLII/886/05 z dnia 27 czerwca 2005r. 
7  Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023, załącznik do Uchwały 
Nr XXIX/63720 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2020 r. 
8  projekt Integra Sites w ramach programu INTERREG III C
9  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, tzw. stan zero
10  ponowne zagospodarowanie terenu poprzez wprowadzenie nowych funkcji
11  www.mapa.przemiana.katowice.eu dostęp 15.04.2021
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w tym terenów w samym centrum miasta12. Dzisiejsze nowoczesne oblicze 
Katowic jest zasługą konsekwentnej polityki prowadzonej przez ostatnie lata, 
wykorzystującej doskonałą lokalizację, istniejący potencjał gospodarczy, admi-
nistracyjny i intelektualny. Katowice przewodzą Górnośląsko - Zagłębiowskiej 
Metropolii (wcześniej Górnośląski Związek Metropolitalny), w którego skład 
wchodzi obecnie 41 miast na prawach powiatu - wspólnie tworzą dwumi-
lionową Metropolię Silesia13. Podstawowym celem Związku jest utworzenie 
dynamicznie rozwijającego się wielkomiejskiego ośrodka, konkurencyjnego z 
innymi ośrodkami metropolitalnymi w kraju i w Europie.

W zapisach dokumentu strategii rozwoju miasta14 za jedno z podstawo-
wych wyzwań długofalowych uznano: przemianę Katowic z ośrodka przemysło-
wego w ośrodek usług wyższego rzędu, w tym świadczonych dla gospodarki opartej 
na wiedzy, natomiast do priorytetów na rzecz dynamicznego rozwoju miasta 
zaliczono: wzmacnianie aktywności przedsiębiorczej, infrastruktury biznesowej i 
transferu innowacji technologicznych. 

Podsumowanie

Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich, do-
kument państw członkowskich Unii Europejskiej, apeluje: „Europa potrzebu-
je silnych miast i regionów, w których dobrze się żyje”. 

Obecnie, obserwujemy kryzys tradycyjnych instrumentów sterowania 
rozwojem, w tym rozwojem miast. Głównym instrumentem planowania w 
Polsce jest bardzo krytykowany system planowania przestrzennego, który wraz 
z dokumentami strategicznymi tworzy hierarchiczny zapis dla poszczególnych 
poziomów planowania. Nadrzędne cele planowania przestrzennego, takie jak 
trwały i zrównoważony rozwój, rozwój miast powiązanych w sieci, dążenie 
do spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej, postulat racjonalnego 
gospodarowania przestrzenią czy budowy atrakcyjnego środowiska zamieszka-
nia jako przeciwdziałanie niekontrolowanemu rozlewaniu się przedmieść, oraz 
pielęgnowanie tożsamości lokalnej - zostały zapisane we wszystkich krajowych 
dokumentach (np. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030). 
Jednak nie zawsze powyższe zapisy znajdują przełożenie na rzeczywiste działa-
nia. Rozwiązaniem może być usprawnienie zarządzania strategicznego, które 

12  www.katowice.eu/informator dla inwestora dostęp 15.04.2021
13  www.gzm.org.pl dostęp 15.04.2021
14  Katowice 2020 Strategia Rozwoju Miasta, załącznik do uchwały nr LII/1068/05 
Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2005 r.
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jako instrument sprawowania władzy pełni zasadniczą funkcję w procesie po-
dejmowania decyzji (racjonalizowanie procesu decyzyjnego). Dobrą praktyką 
jest angażowanie społeczności lokalnej w zarządzanie procesami rozwoju. Rola 
aktywnego współuczestnictwa społeczności w projektach jest podkreślana we 
wszystkich dokumentach europejskich (Europejska Konwencja Krajobrazowa, 
Agenda Terytorialna UE 2020, Karta Lipska, itd.). Zakładając, że podmiotem 
i najważniejszym elementem miasta są zamieszkujący go ludzie, to właśnie 
jakość życia mieszkańców powinna stymulować wszelkie działania.
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SPATIAL CHANGES IN METROPOLITAN CITIES  
- THE CASE OF KATOWICE

Abstract: Post-industrial cities are the fastest growing metropolises. 
Until recently associated only with industry, they become centers of 
culture and art. Their renewal is often possible through the regenera-
tion of post-industrial areas (the so-called brownfields), which, located 
near the city center, are an extremely valuable resource of development 
space for the city, and in accordance with the principle of sustainable 
development, their re-use reduces the use of new natural areas for deve-
lopment ( so-called greenfields). The present system of space planning 
seems not to keep pace of changes which are required by contemporary 
realities of postindustrial cities. On the one hand multispace state in-
dustrial plants, which are often located in the centre of the settlement 
and than a town, are closed. On the other hand there is a possibility 
of gaining substantial funds from European Union to complete revita-
lisation projects connected with public investment. Those factors are 
responsible for the fact that planning documents are created afterwards 
and big regional projects get building permission, which is based on the 
decision about settlement conditions. Today Katowice is not only the 
center of more than 2-million agglomeration, capital of the Upper Si-
lesia, the center of Upper Silesian Metropolitan but first and foremost, 
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is one of the fastest growing area in Poland. Until recently the city 
was only associated with heavy industry and now it received the title  
of Creative City of Music Unicef and it was the an official candidate to 
become the “European Capital of Culture 2016”. Katowice is a good 
example of that it is possible to renew the city through regeneration of 
brownfield sites. 

Key words: metropolis, post-industrial city, urban revitalization,  
sustainable development, urban space management.
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Dostępność metra  
w prawobrzeżnej Warszawie

Abstrakt: Transport publiczny w największych metropoliach w dużej 
mierze oparty jest na metrze. Warszawa również jest miastem dążącym 
do tego. Niemniej jednak dostęp do metra jest bardzo nierównomierny, 
co bardzo dobrze widać w słabiej wyposażonej w ten środek transportu 
wschodniej części miasta. Większość dzielnic prawobrzeżnych nie ma 
na swoim terenie żadnej stacji metra. Tak naprawdę dobrze skomuni-
kowana jest tylko Praga-Północ i Targówek oraz średnio Praga-Połu-
dnie. W odniesieniu do pozostałych dzielnic, do dobrego skomuniko-
wania wiele brakuje. Wyraźna poprawa tej sytuacji to perspektywa na 
wiele najbliższych lat. 

Słowa kluczowe: metro, dostępność, wykluczenie komunikacyjne, 
dzielnice, Warszawa prawobrzeżna, transport publiczny, Białołęka

Wstęp

Transport publiczny jest jednym z najważniejszych zadań nowoczesnych 
metropolii. W Warszawie osią transportu publicznego jest transport szyno-
wy, a zwłaszcza istniejące obecnie dwie linie metra – z planami rozbudowy.  
W pracy niniejszej omówiona najpierw ogólna sytuacja w Warszawie, następ-
nie zaś w poszczególnych dzielnicach prawobrzeżnych Warszawy. Analiza ta 
może pozwolić na bardziej dogłębne spojrzenie na temat, niż zerojedynko-
wa ocena, czy dana dzielnica ma, czy nie dostęp do metra. Nawet bowiem 
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dzielnice niemające na swoim obszarze stacji metra mogą mieć względ-
nie dobry dostęp do sieci metra – chociażby ze względu na szybki tramwaj.  
Z drugiej strony – obecność stacji metra w danym punkcie dzielnicy nie gwa-
rantuje równomiernego dostępu dla wszystkich mieszkańców danej dzielnicy –  
ze względu na nierzadko znaczną odległość od stacji metra do konkretnego 
miejsca w danej dzielnicy.

Przedstawiając podstawowe założenia metodologiczne pracy i cel pracy 
– zamiarem autorów była szeroko zakrojona analiza dostępności komunikacyj-
nej w Warszawie. Prace nad tym zostały podzielone na kilka części i niniejszy 
rozdział odpowiada konkretnie dostępności metra w prawobrzeżnej Warsza-
wie. Podstawą pracy była analiza odległości od stacji metra w poszczególnych 
dzielnicach Warszawy, dokonana w programie ArcMap. Analiza ta, przedsta-
wiona w formie graficznej nie oddaje niuansów, w postaci chociażby faktycz-
nej odległości, zaludnienia, czy możliwości dojazdu do stacji metra. W tym 
celu dokonana została analiza literatury, a także danych dotyczących ruchu 
innych sieci transportu miejskiego i gęstości zaludnienia. Mamy nadzieję, że 
niniejsza praca pozwoli w lepszy sposób zrozumieć zachodzące obecnie różni-
ce w dostępności metra wśród mieszkańców prawobrzeżnej części Warszawy.

Ogólna sytuacja  
związana z metrem w Warszawie

Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, które dysponuję podziemną 
siecią szynową. Długość metra w marcu 2020 roku wynosiła 32,2 km, nato-
miast w maju 35,6 km. W kwietniu 2020 nastąpiło oddanie 3 stacji: Księcia 
Janusza, Płocka oraz Młynów. Łącznie w marcu w mieście funkcjonowało  
31 stacji (oraz 1 stacja techniczno-postojowa na Kabatach) a 11 było w budo-
wie. Warszawskie metro jest stosunkowo młode; pierwsza linia z Metra Poli-
technika na Kabaty została uruchomiona w 1990 roku (1994 roku do Mło-
cin). Z danych z 2015 roku wynika, że codziennie z Warszawskiego metra 
korzysta 673 tysięcy pasażerów (ZTM, 2019). Metro jest obecnie kluczowym 
środkiem komunikacji na terenie Warszawy. Wiele linii autobusowych ma na 
celu dowożenie pasażerów do metra. Linie tramwajowe oraz kolejowe budo-
wane są w ten sposób, aby wspólnie z metrem stworzyć skorelowany, dobrze 
działający system transportu w mieście. Obecnie Warszawa posiada dwie linie 
metra. Pierwsza linia biegnie z północy na południe, z Bielan (Metro Młoci-
ny), przez Żoliborz, Śródmieście, Mokotów i kończy się na Ursynowie (Me-
tro Kabaty). Druga linia (stan na marzec 2020) zaczyna się na Woli (Rondo 
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Daszyńskiego), przez Śródmieście, Pragę-Północ i kończy się w dzielnicy Tar-
gówek (Metro Trocka). Dostępność komunikacyjna metra jest bardzo mocno 
zróżnicowana. Krańcowe dzielnice: wschodnie, zachodnie oraz południowe, 
są wykluczone komunikacyjnie. Ukończenie budowy drugiej linii metra ma 
doprowadzić do wzrostu dostępności komunikacyjnej tych części Warszawy. 
Dalsze projekty planistyczne zakładają budowę trzeciej linii metra na Pragę-

-Południe (Gocław) oraz budowę dwóch kolejnych linii. Jest kilka projektów 
planistycznych, które zostaną omówione w dalszej części pracy.

Ryc. 1. Rozmieszczenie stacji metra w Warszawie i ich dostępność.

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warsza-
wie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 11.03.2020).
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Opisany będzie ogólny obraz wyłaniający się z mapy (ryc. 1). Dostęp-
ność metra jest bardzo mocno zróżnicowana. Większa jest dostępność dzielnic 
centralnych od peryferyjnych. Lewobrzeżna część Warszawy wykazuje więk-
szą dostępność od prawobrzeżnej części. Północne oraz południowe obszary 
miasta wykazują większą dostępność niż wschodnie oraz zachodnie obszary 
miasta. Najlepszą dostępność wykazują dzielnice Ursynów, Mokotów, Śród-
mieście, Żoliborz, Bielany, Wola, Praga Północ oraz Targówek. Najmniej-
szą dostępność wykazują dzielnice Wawer, Rembertów, Wesoła, Wilanów, 
Włochy, Ursus, oraz Białołęka. Część dzielnic wykazuje średnią dostępność 
Praga Południe, Ochota oraz Bemowo. W obrębie poszczególnych dzielnic 
dostępność względem metra jest bardzo różna. Zwykle metro zlokalizowane 
jest w najgęściej zaludnionych częściach dzielnic (np. północno-wschodni Ur-
synów). Linie metra w Warszawie charakteryzują się niewielką długością oraz 
popularnością. Bardzo wiele osób uważa metro za środek transportu pożądany 
w miejscu zamieszkania który znacznie skraca czas przejazdu.

Metro jest najszybszym, najbardziej efektywnym środkiem transportu 
szynowego w dużym mieście. Czas przejazdu całej pierwszej linii metra, od 
Metra Młociny do Metra Kabaty wynosi 39 minut. Dojazd tą linia do cen-
trum miasta (stacja przesiadkowa Świętokrzyska) zajmuje z kierunku północ-
nego 17 minut, a z południowego (Kabaty) do 22 minut. W przypadku dru-
giej linii (funkcjonujący obecnie odcinek) czas przejazdu ze stacji Trocka do 
stacji Księcia Janusza wynosi 23 minuty. Jazda do skrzyżowania dwóch linii 
(Świętokrzyska) z zachodu (Księcia Janusza) to tylko 10 minut, ze wschodu 
(Trocka) jazda na lewy brzeg Wisły zajmuje 13 minut. Na I linię metra składa 
się 21 stacji, na drugiej funkcjonuje 13 stacji. Dystans pomiędzy stacjami 
wynosi 1-3 minut (zwykle 2 minuty). Pociągi metra na pierwszej linii jeżdżą 
od 5:00-0:10 z częstotliwością od 3 minut (w godzinach szczytu) do 9 minut 
(w późnych godzinach wieczornych). Pociągi metra na drugiej linii jeżdżą od 
5:00-0:30 z częstotliwością od 3 minut (w godzinach szczytu) do 9 minut (w 
późnych godzinach wieczornych).
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Ryc. 2 Sieć metra w Warszawie (czasy przejazdu między stacjami).

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warsza-
wie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 22.04.2020).
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Białołęka

Ryc. 3. Dostępność sieci metra na Białołęce.

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warsza-
wie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 11.03.2020).

Dzielnica Białołęka wykazuje bardzo zróżnicowaną dostępność wzglę-
dem metra. Metro znajduję się na terenie dwóch sąsiadujących z Białołęką 
dzielnic Warszawy. Na południowym zachodzie na terenie dzielnicy Bielany 
znajduję się linia metra M1. Na południowym wschodzie na terenie dzielnicy 
Targówek znajduję się linia M2. Mieszkańcy Tarchomina oraz Nowodworów 
docierają do Metra Młociny specjalnie zbudowaną linią tramwajową. Prze-
biega ona przez most Marii Curie-Skłodowskiej, zbudowany w 2012 roku.  
Południowo-wschodnie części dzielnicy, tuż przy granicy z dzielnicą Targó-
wek, wykazują dobrą dostępność komunikacyjną względem drugiej linii me-
tra. W ostatnim czasie powstała linia autobusowe które dowożą pasażerów 
do metra Trocka. Północne oraz centralne obszary Białołęki są wykluczone 
komunikacyjnie. Sytuacja poprawi się po wybudowaniu całej II linii metra, 
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która docelowo dotrze do Bródna. Trwają również prace planistyczne nad 
przedłużeniem 2 linii metra w kierunku PKP Toruńska. Obecny prezydent 
Warszawy Rafał Trzaskowski w kampanii zapowiedział wybudowanie piątej 
linii metra na Warszawską Białołękę (Tarchomin - Mehoffera). Realizacja tych 
inwestycji ma nastąpić do roku 2040.

Praga-Południe

Ryc. 4. Dostępność sieci metra na Pradze-Południe. 

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego 
w Warszawie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 11.03.2020).

Praga-Południe posiada zróżnicowaną dostępność komunikacyjną wzglę-
dem metra. Zachód wykazuję dużą lepsza dostępność niż wschodnie części 
dzielnicy. Na granicy Pragi-Północ oraz Pragi-Południe znajduje się stacja 
Metro Stadion Narodowy. Łączy ona II linie metra z średnicową linią kole-
jową. Mieszkańcy Pragi-Południe dowożeni są do drugiej linii transportem 
autobusowym. Z osiedla Gocław powstała linia ekspresowa, dowożąca pa-
sażerów do metra. Linia tramwajowa biegnąca z Pragi-Południe (Gocławek)  
w kierunku Pragi-Północ (Dworzec Wileński) dowozi pasażerów do stacji me-
tra Dworca Wileńskiego. Z kolei linia biegnącą z Pragi-Południe (Wiatraczna) 
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w kierunku Ochoty (Plac Zawiszy) dowozi pasażerów do stacji Metro Cen-
trum. Wschodnie części dzielnicy są obecnie wykluczone komunikacyjnie. 
Projekty planistyczne zakładają budowę III linii metra. Ma ona rozpoczynać 
się na stacji Metro Stadion Narodowy i łączyć się z II linią (powstał już nawet 
peron). Na terenie Pragi-Południe ma powstać 4-5 stacji metra. Projekt ma 
zostać zrealizowany do 2030 roku.

Praga-Północ

Ryc. 5. Dostępność sieci metra na Pradze-Północ.

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warsza-
wie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 11.03.2020).

Na terenie Pragi-Północ znajdują się 3 stacje metra: Stadion Narodowy, 
Dworzec Wileński oraz Szwedzka. Dostępność komunikacyjna w dzielnicy 
jest nierównomierna. Północne części dzielnicy (Pelcowizna) są wykluczo-
ne komunikacyjnie. Centralne i południowe części dzielnicy (Nowa Praga, 
Stara Praga oraz Szmulowizna) wykazują dobrą dostępność komunikacyjną.  
W węźle Dworzec Wileński pasażerowie kolei podróżujący z miast poło-
żonych na północny wschód od Warszawy mogą się przesiąść na metro.  
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Na tym samym węźle krzyżują się linie tramwajowe, których pasażerowie 
mogą się przesiąść na metro. Linie te prowadzą z Białołęki (Żerań FSO, Że-
rań Wschodni), Targówka (Bródno), Pragi Południe (Gocławek, Grochów, 
Kamionek oraz Saska Kępa). Projekty planistyczne zakładają budowę stacji 
kolejowej Radzymińska.

Pasażerowie będą mogli się wówczas przesiadać na metro (Metro Szwedz-
ka). Ukończenie II linii metra zwiększy dostępność komunikacyjną północ-
nych części dzielnicy. Powstanie stacji PKP Toruńska, która ma być zbudo-
wana do roku 2040, znacznie poprawi dostępność komunikacyjną północnej 
części dzielnicy.

Rembertów

Ryc. 6. Dostępność sieci metra w Rembertowie.

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warsza-
wie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 11.03.2020).

Dzielnica Rembertów nie posiada na swoim obszarze metra. Najszybciej 
z dzielnicy do metra można przedostać się koleją. Ze stacji Warszawa Rem-
bertów podróż do stacji Warszawa Stadion Narodowy trwa niecałe 10 minut. 
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Z północnego Rembertowa została poprowadzona linia autobusowa, która 
dowozi pasażerów do II linii metra (Metro Trocka). Linię metra M1 obsłu-
gują dwie trasy autobusowe, które dowożą pasażerów do Metra Politechnika. 
Największą dostępność komunikacyjną wykazują zachodnie części dzielnicy. 
Najsłabsza jest dostępność północnych oraz wschodnich części dzielnicy. Pro-
jekty planistyczne nie zakładają budowy metra do Rembertowa.

Targówek

Ryc. 7. Dostępność sieci metra na Targówku.

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warsza-
wie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 11.03.2020).

W 2019 roku zostało otwarto stacje metra w dzielnicy Targówek. Na 
terenie dzielnicy znajdują się obecnie 2 stacje: Targówek Mieszkaniowy oraz 
Trocka. Do 2023 roku mają powstać 3 nowe stacje: Zacisze, Kondratowi-
cza oraz Bródno. Stacje metra znajdują się w południowo-zachodniej części 
dzielnicy, na terenie osiedla Targówek Mieszkaniowy. Nowe stacje powstaną  
w centralnej oraz zachodniej części dzielnicy. Metro poprowadzone jest przez 
najgęściej zaludnione części dzielnicy: Bródno, Bródno-Podgrodzie oraz Tar-
gówek Mieszkaniowy.
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Do 2040 roku planuję się przedłużenie metra do stacji kolejowej PKP 
Toruńska. Po wybudowaniu całej II linii dostępność metra na terenie dzielnicy 
będzie nierównomierna. Wschodnie obszary dzielnicy pozostaną wykluczone 
komunikacyjnie. Obecnie bardzo ważnym węzłem pozostaje Metro Trocka. 
Jest to krańcowy przystanek północno-wschodniej części II linii metra. Bardzo 
dużo autobusów dowozi pasażerów do Metra Trocka z: Marek, Ząbek, Radzy-
mina, Targówka, Bródna, Rembertowa, Białołęki, Zacisza, Utraty, Targówka 
Fabrycznego.

Powstające nowe stacje metra również będą ważnymi węzłami. Zwłaszcza 
Kondratowicza, w sąsiedztwie której znajduje się Urząd Dzielnicy Targówek 
oraz przebiega wiele linii autobusowych z Białołęki (Derby, Grodzisk, Lewan-
dów) do centrum

Warszawy. Kolejnym ważnym węzłem będzie Bródno. Przebiega przez 
nie bardzo dużo linii autobusowych oraz linia tramwajowa biegnąca z Białołę-
ki (Żerań Wschodni, Annopol) w kierunku Pragi Północ (Rondo Starzyńskie-
go, Dworzec Wileński).

Wawer

Dzielnica Wawer nie posiada na swoim terenie stacji metra. Dostęp-
ność komunikacyjna względem metra jest słaba. Zwłaszcza południowe oraz 
wschodnie części dzielnicy są wykluczone komunikacyjnie. Przez środek dziel-
nicy przebiega linia kolejowa, która dowozi pasażerów do Stacji Warszawa-

-Śródmieście, która znajduje się 250 m od Metra Centrum. Podróż do cen-
trum zajmuję od 15 minut (z Gocławka) do 25 minut (z Falenicy). Na terenie 
dzielnicy znajdują się cztery linie autobusowe, które dowożą pasażerów do 
sieci metra. Dostępność transportowa dzielnicy względem metra zwiększy się 
po wybudowaniu III linii metra na Gocław. Przystanek metra znajdzie się tuż 
przy granicy Pragi-Południe (Gocław) z Wawrem (Zerzeń).
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Ryc. 8. Dostępność sieci metra na Wawrze.

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warsza-
wie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 11.03.2020).
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Wesoła

Ryc. 9. Dostępność sieci metra w Wesołej.

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego 
w Warszawie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 11.03.2020).

Wesoła także nie posiada na swoim terenie stacji metra. Dostępność 
komunikacyjna względem metra jest słaba. Dzielnica jest bardzo oddalona od 
metra. Do metra mieszkańców dowozi kolej oraz linie autobusowe. Podróż ze 
stacji PKP Wesoła do Stacji Stadion Narodowy trwa około 12 minut. Autobusy 
trzech linii dowożą pasażerów do Metra Politechnika w około 30-40 minut. 
Po wybudowaniu III linii metra przez Pragę-Południe na Gocław zwiększy się 
dostępność komunikacyjna dzielnicy.
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Podsumowanie

Stwierdzić należy, że kwestia sieci metra jest jednym z dobrych przy-
kładów ukazujących wciąż obecną marginalizację prawobrzeżnej Warszawy 
względem tej położonej na zachodnim brzegu Wisły. Zacząć można od fak-
tu, że nie istnieje i w najbliższej dekadzie nie powstanie linia metra w spo-
sób kompletny łącząca ze sobą dzielnice wschodniej Warszawy. Spośród  
7 dzielnic Warszawy, aż cztery nie mają żadnej stacji metra, będą to: Białołęka, 
Wawer, Wesoła oraz Rembertów. Jedna dzielnica (Praga-Południe) posiada 
stację metra na swojej granicy (z Pragą-Północ). Dwie dzielnice mają jedno-
znacznie stacje metra w obrębie swoich granic: Praga-Północ oraz Targówek. 
Warte odnotowania jest, że jakkolwiek prawobrzeżna Warszawa to 7 dzielnic 
- w tym dwie największe terytorialnie dzielnice Warszawy: Wawer oraz Biało-
łęka i druga co do liczby ludności dzielnica: Praga-Północ, to ważną częścią 
aglomeracji warszawskiej są takie miejscowości podwarszawskie, jak chociażby 
Ząbki, czy Zielonka. Mówiąc bardziej precyzyjnie o metrze na wschodnim 
brzegu Wisły, to warto odnotować, że II linia metra, została oddana dopiero 
w 2014 roku i początkowo była ona bardzo krótka: jedynie sześć stacji od 
Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego, dopiero w 2019 przedłużono 
ją na Targówek, oddając do użytku dwie stacje: Targówek Mieszkaniowy oraz 
Trocka. Warto przy tym odnotować, iż paradoksalnie, czasem przedłużenie li-
nii metra może wiązać się z pogorszeniem transportu między pewnymi punk-
tami – przykładowo przed przedłużeniem II linii metra na Targówek autobus 
738 jeździł z Radzymina aż na Dworzec Wileński – po wydłużeniu zaś, skrócił 
on trasę do stacji metra Trocka, skutkiem czego pogorszył się dojazd miesz-
kańców Radzymina na Pragę – muszą oni jechać z przesiadką. 

Niemniej jednak, przyznać trzeba, że rozbudowa sieci metra w dość zna-
czący i oczywisty sposób wiąże się z rozwojem dzielnicy i poprawą kondycji 
i warunków życiowych mieszkańców, a także ceny nieruchomości – dobrym 
dowodem na to ostatnie jest fakt, że deweloperzy nierzadko reklamują nowe 
inwestycje przedstawiając dystans do metra – nierzadko przemilczając fakt, że 
dystans podawany jest minutach jazdy samochodem.

Wskazując na bardziej konkretne zależności – warte odnotowania jest 
rozmieszczenie stacji metra w obrębie poszczególnych dzielnic. Znajdują się 
one, co dość oczywiste bliżej dzielnic centralnych, gdzie użyteczność metra 
jest największa. Od dawna bowiem największe obłożenie mają centralne 
stacje metra i tam też zapotrzebowanie na ten środek transportu jest zdecy-
dowanie największe. Od dzielnic centralnych zaczyna się więc rozchodzenie 
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metra. Dodatkowo tam, ze względu na duże zagęszczenie budynków duża jest 
użyteczność puszczenia transportu pod ziemią. Co się tyczy zaś umieszczenia 
w obrębie dzielnic – to wybierane są raczej miejsce gęsto zaludnione, ale też 
perspektywiczne pod kątem dalszego wydłużania metra. 

Przykładowo w odniesieniu do dzielnicy Białołęka, rezultat przedstawio-
ny na mapach jest nieco zakłamany, przez wzgląd na rzekę Wisłę, oddziela-
jącą Bielany od Białołęki. Na Białołęce nie ma stacji metra, są one jednak na 
terenie Bielan (chociażby Młociny, czy Stare Bielany). Kluczowe dla realnej 
dostępności do metra poszczególnych miejsc na Białołęce jest położenie na 
trasie tramwaju numer 2 (przy przystankach), który dojeżdża na Metro Mło-
ciny, względnie na trasie autobusów 509, czy 518, które dojeżdżają do me-
tra (Dworzec Wileński, czy Marymont). Generalnie gęściej zaludniona część 
zachodnia – Nowodwory i Tarchomin jest znacznie lepiej skomunikowana 
niż część wschodnia. Podobną obserwację można odnieść do Pragi-Południe, 
gdzie również kluczowe dla dostępności do metra jest połączenie z nim.

Finalnie rzecz biorąc, prawobrzeżna część Warszawy jest znacznie słabiej 
połączona z metrem, niż część lewobrzeżna. Przede wszystkim, brak jest linii 
łączącej ściśle ze sobą dzielnice prawobrzeżne. Dodatkowo stacji na wschod-
nim brzegu jest po prostu mało: w momencie pisania tego tekstu zaledwie 5, 
gdy cała I linia metra znajduje się na zachodnim brzegu Wisły. Dodatkowo 
plany budowy linii południkowej za wschodnim brzegu, choć pojawiają się  
w kampaniach samorządowych, to są perspektywą nawet nie na najbliższą de-
kadę. Można założyć, że niektóre dzielnice, takie jak Wesoła, czy Rembertów, 
w ogóle metra mieć nie będą.
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Accessibility of the metro  
in the right bank of Warsaw

Abstract: Public transport in biggest aglomerations is based on sub-
way. Warsaw is coming to this model. Eastern part of Warsaw is def-
finitely worse communicated by subway than western part. Majority 
of districts from eastern part of city do not have any subway station 
in their territory. Well communicated are just two districts: North-

-Prague end Targówek. Crucial development of that situation may be 
expected by decades.

Key words: subway, accessibility, districts, eastern part of Warsaw, 
public transport, Białołęka
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Zmiany przestrzenne 
w miastach wywołane pandemią 

COVID-19 a przestrzenny 
wymiar rewitalizacji

Abstrakt: Pandemia COVID-19 wpływa na każdy aspekt współcze-
snego świata w skali globalnej i lokalnej. Elementem walki z rozprze-
strzenianiem się wirusa było między innymi ograniczenie możliwości 
przemieszczania się. W miastach spowodowało to skupienie uwagi na 
przestrzennych aspektach środowiska zurbanizowanego. Celem ar-
tykułu jest o analiza doraźnych działań podejmowanych w miastach 
mających łagodzić skutki pandemii wobec działań strategicznych pro-
gramowanych w ramach rewitalizacji. Aspekty przestrzenne stanowią 
jeden z głównych obszarów tematycznych programów rewitalizacji 
jako kompleksowego działania ku poprawie jakości życia mieszkańców 
miast w obszarach wymagających wsparcia. Artykuł stanowi analizę wy-
branych inicjatyw podejmowanych w przestrzeni publicznej miast od 
marca 2020 do września 2020 w ramach przeciwdziałania rozprzestrze-
nianiu się wirusa COVID-19 i porównanie ich z celami jakie stawiane 
są w zakresie działań przestrzennych w programach rewitalizacji. Ana-
liza wykonana jest na podstawie przeglądu publikowanych informacji, 
komunikatów i artykułów opisujących działania podejmowane w róż-
nych miastach w Polsce i na świecie. Doraźne interwencje przestrzen-
ne podejmowane w miastach służące poprawie jakości życia w czasie 
pandemii są spójne z działaniami przestrzennymi programowanymi w 
ramach procesów rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Część wnio-
sków wynika z obserwacji i indywidualnych doświadczeń autorki jako 
praktykującej urbanistki.

Słowa kluczowe: rewitalizacja, przestrzeń publiczna, pandemia  
COVID-19, obszary zdegradowane, struktura funkcjonalno 

- przestrzenna
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Wstęp

Sytuacje zagrożenia i ekstremalne wyzwania kształtowały miasta od po-
czątku ich historii. Zarazy, wojny, zmiany ustrojów politycznych, przemia-
ny gospodarcze prowadziły do rozwoju nowych idei, sposobów budowania 
i urządzania miast. Przeważnie był to impuls do rozwoju i zmiany – często 
szybkiej, koniecznej, czasem radykalnej, bo zapewniającej przetrwanie i po-
wrót do aktywności społeczno – gospodarczej. Skutki przestrzenne możemy 
zaobserwować analizując zjawiska w dłuższej perspektywie, ponieważ z reguły 
wymagają realizacji inwestycji budowlanych, zmiany obowiązujących aktual-
nie przepisów czy przemian społecznych.

Pandemia dżumy z XIV wieku (czarna śmierć-pomimo, że łączono ją  
z gniewem bożym lub zjawiskami astrologicznymi) pośrednio przyczyniła się 
m.in. powiększenia przestrzeni miasta. (Belofsky, 2014 s.21, Naphy, 2004 
s.13). W XVII wieku między innymi w Londynie, który liczył wówczas około 
pół miliona mieszkańców, wobec epidemii dżumy z 1663-1665 r. i wielkie-
go pożaru 1666 r. przyjęte zostało nowe prawo regulujące zasady odbudowy 
i przebudowy miasta, uwzględniające przede wszystkim większą odporność 
ogniową budynków, ale także szersze ulice i chodniki ('Charles II, 1666).  
Po epidemii cholery w XIX wieku m.in. w Paryżu czy Londynie zrealizowano 
kanalizację separując ścieki od wody pitnej utożsamiając jednocześnie sanitar-
ną i metafizyczną potrzebę zachowania czystości (Naphy, 2004 s.141).

Przyjmując, że w przeszłości pandemie miały trwały wpływ na przestrzen-
ne aspekty kształtowania miast możemy postawić pytanie, czy doświadczymy 
istotnych zmian współcześnie. Szczególnego rodzaju doświadczenie dotyczy 
mieszkańców miast ze względu na przymusową izolację w miejscu zamieszka-
nia i ograniczenie możliwości swobodnego przemieszania się (ang. lockdown).

Współcześnie, zgodnie z danymi ONZ w miastach żyje ponad połowa 
ludzkości świata. W Polsce, wg danych statystycznych GUS (GUS, 2020) 
udział mieszkańców miast utrzymuje się od kilkunastu lat na poziomie 60%. 
Można więc uznać, że doświadczenie obecnego „miejskiego stanu wyjątko-
wego” jest powszechne. Aktualny kryzys wywołany koronawirusem uwypu-
klił niektóre z problemów współczesnych miast dotyczących przestrzeni jak 
na przykład jakość przestrzeni publicznych, dostęp do terenów przyrodni-
czych czy zrównoważonego transportu. Problemy pośrednio uwydatnione 
przez pandemię (mogą nabrać większego znaczenia w przypadku, gdy pan-
demia mocniej dotknie gospodarki) to brak spójności społecznej prowadzącej  
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do polaryzacji społecznej i segregacji przestrzennej (Komisja Europejska, 2011 
s. 22-24).

Od początku pandemii na całym świecie podjęto szereg inicjatyw, których 
celem jest ograniczenie niektórych jej skutków w ujęciu urbanistycznym. Wy-
nikało to z potrzeby utrzymania na możliwie jak najwyższym poziomie szeroko 
rozumianej jakości życia mieszkańców miast.

Analizując doraźne działania ku poprawie komfortu życia w miastach  
w dobie pandemii nasuwa się porównanie do koordynowanych polityk odno-
wy miast, na przykład rewitalizacji. Domeną rewitalizacji jest proces ukierun-
kowany na kompleksową odnowę struktur miejskich, zaś celem jest spójność 
w wymiarze przestrzennym, gospodarczym i społecznym. (Podręcznik rewita-
lizacji, 2003; Lorens, 2009 s.8).

Skupiając się na skutkach pandemii w kontekście przestrzennych aspek-
tów rewitalizacji szczególną uwagę zwracają zagadnienia: (1) intensywności 
zabudowy i struktury miast, (2) mobilności i transportu, głównie publicznego, 
(3) dostęp i jakość przestrzeni publicznej, oraz (4) dostęp do parków i zie-
leni. Wymienione czynniki jakości życia opisują cechy miasta wpierającego 
aktywności społeczne, możliwość kontaktu z przyrodą a także skutecznego 
przemieszczanie się. (Czepkiewicz i Jankowski, 2015 s.104). 

Dyskusja czy lub w jakim stopniu współczesna nam pandemia przyczyni 
się do zmian w kształtowaniu miast rozpoczęła się od szeregu artykułów ko-
mentujących i opisujących dynamiczne zmiany wynikające z wprowadzanych 
kolejnych obostrzeń w korzystaniu z przestrzeni zurbanizowanych. Artykuł 
stanowi analizę wybranych działań przestrzennych jakie miały miejsce w mia-
stach od marca 2020 do końca sierpnia 2020 w ramach przeciwdziałania roz-
przestrzenianiu się wirusa COVID-19. W szczególności zaś do działań, które 
można powiązać tematycznie z zakresem interwencji przestrzennych wdraża-
nych w ramach rewitalizacji miast. Podstawą artykułu są badania literaturowe, 
dokumenty strategiczne i artykuły prasowe. Część wniosków wynika z obser-
wacji i indywidualnych doświadczeń autorki jako praktykującej urbanistki.

Intensywność zabudowy i struktura 
funkcjonalno-przestrzenna miast 

Rozważając wpływ pandemii na strukturę funkcjonalną miast uwagę 
zwraca przede wszystkim fakt, że im bardziej wielofunkcyjna tkanka miejska, 
oferująca możliwość realizacji aktywności zarobkowej i codziennych potrzeb  
w mniejszej odległości od miejsca zamieszkania, a więc oddziałująca na 
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mniejsze grupy społeczne rozprzestrzenianie się patogenów (wskaźnik repro-
dukcji) może być mniejszy. Tezę tę potwierdzają badania prowadzone w mek-
sykańskim mieście Guadalajara od 2009 roku (pandemia grypy AH1N1). Ba-
dania oparte na matematycznych modelach rozprzestrzenienia się patogenów 
dowodzą, że monofunkcyjne i scentralizowane układy przestrzenne sprzyjają 
szybszemu rozprzestrzenieniu się patogenów. W badaniach dowiedziono, że 
zmniejszenie interakcji pomiędzy mieszkańcami odległych dzielnic odbywa-
jącymi podróże do centrum (lub innych obszarów koncertujących miejsca 
pracy) ma istotne znaczenie dla dynamiki epidemii. W badaniu z 2009 roku 
wskazano także, potrzebę pogłębienia analiz w odniesieniu do sposobów prze-
mieszczania się (Noel i in. 2021). Podstawową relacją w mobilności miesz-
kańców miast są wahadłowe dojazdy do pracy oraz dojazdy do szkół. Rozpo-
znanie tych relacji jest kluczowe dla kształtowania powiązań przestrzennych. 
(raport IRMIR 2019 s. 56 za Wiśniewski 2013). W tym kontekście uwagę 
zwracają monofunkcyjne centra biurowo – usługowe, których pracownicy ak-
tualnie wykonują pracę w trybie zdalnym. Według raportu IPC opartego na 
badaniach statystycznych (Instytut badawczy IPC, 2020 s.49) liczba osób pra-
cujących zdalnie (w miejscu zamieszkania) wzrosła o około 60%. Zwiększe-
nie udziału pracy zdalnej dotyczy w największym udziale sektora usługowego  
w branżach wysokospecjalizowanych (pracownicy techniczni, inżynierowie, 
kadra menadżerska) ale także osób zatrudnionych w urzędach i administracji 
(dane EUROSTAT za Instytut badawczy IPC, 2020 s.31). Upowszechnienie 
pracy zdanej spowodowało zmniejszenie zapotrzebowania na powierzchnie 
biurowe zlokalizowane w budynkach usługowych, co potwierdzają ankieto-
wane firmy deklarując przynajmniej częściowe wdrożenie modelu pracy zdal-
nej na większą niż dotychczas skalę (Colliers International, 2020). Zmianę 
strategii potwierdził m.in. koncern Fujitsu, już w maju 2020 roku w komu-
nikacie o przedefiniowaniu modelu pracy z priorytetem pracy zdanej (Fujitsu 
Action Agenda, 2020).

Upowszechnienie pracy zdalnej lub w wariancie hybrydowym rozumia-
nym jako łączenie pracy w biurze z trybem zdalnym wpłynie trwale na mo-
bilność w mieście. Mieszkańcy miast pracujący zdalnie lub hybrydowo spo-
wodują zwiększenie zapotrzebowania na szereg usług w miejscu zamieszkania. 
Skutkiem korzystnym z punktu widzenia celów rewitalizacji w tym ujęciu 
może być rozproszenie zapotrzebowania na realizację codziennych potrzeb  
w tym drobnego handlu, rzemiosła, drobnego przetwórstwa, gastronomii. Ela-
styczne podejście do przestrzeni biurowej, wzrostowy trend zainteresowania 
ofertami wynajmu mniejszych powierzchni, w tym w formule coworkingowej, 
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pozwalającej na większą adoptowalność do bieżących potrzeb, także może 
przynieść korzyści rozwinięcia tej gałęzi usług w obszarach zdegradowanych  
i rewitalizacji. Obszary rewitalizacji w miastach europejskich z reguły obej-
mują obszary śródmiejskie, czy też okolice śródmieść, rejony dawnych dziel-
nic robotniczych, poprzemysłowych i pokolejowych o korzystnej lokalizacji. 
Przykładami interwencji przestrzennych opartych o wprowadzenie nowych 
funkcji w tereny zdegradowane mogą być udane realizacje HafenCity w Ham-
burgu na terenach poportowych, położonych w ścisłym centrum miasta czy 
szereg inwestycji w Rotterdamie w działaniach mieszkaniowych z lat 60-tych  
i 70-tych, gdzie lokalizowane są nowe obiekty mieszkaniowe, utworzono skwe-
ry i przestrzenie publiczne. W Polsce adekwatne przykłady to przekształcenia 
centrum Łodzi (Manufaktura) na terenach dawnych fabryk włókienniczych 
czy w Gdańsku dzielnica mieszkaniowo- usługowa Garnizon we Wrzeszczu, 
na terenach powojskowych. 

Mobilność i miejski transport publiczny 

Skutkami powszechnej kwarantanny, uruchomienia systemu pracy i na-
uki zdalnej była redukcja ruchu drogowego. 23 stycznia 2020 roku pierw-
szym zamkniętym miastem z powodu pandemii COVID-19 ogłoszono miasto 
Wuhan w Chinach (Reuters, 2020; WHO, 2020). Następne tygodnie przy-
niosły zamknięcia kolejnych miast, w których wykryto patogen. Na przełomie 
lutego i marca wirus dotarł do Europy a pierwszym rejonem, w którym wpro-
wadzono zakaz przemieszczania się były północne Włochy (European Com-
mission, 2020). W marcu większość państw Europy ogłosiła lokalne zakazy 
przemieszczania się, w Polsce ogólnokrajowa kwarantanna została ogłoszona 
16 marca 2020 roku (Rozporządzenie z dnia 7 marca 2020 roku). Ruch na 
drogach zmniejszył się a w przypadkach najbardziej radykalnych ograniczeń 
ustał (NPR, 2020; BBC,2020). Jednocześnie wprowadzono ostre restrykcje 
dotyczące liczby osób mogących korzystać z transportu publicznego. Według 
serwisu monitorującego i wdrażającego rozwiązania z zakresu mobilności 
Moovit, w pierwszych miesiącach od wprowadzenia ograniczeń w przemiesz-
czaniu się podróże transportem zbiorowym spadły w miastach całego świata  
o kilkadziesiąt procent m.in. w Madrycie 86 %, Nowym Jorku 54 %.  
We Włoszech, z początkiem pandemii spadek podróży wyniósł pond 85 %. 
Niższe spadki nastąpiły w miastach francuskich np. w Lyonie 24 %, w Ham-
burgu o 31 %, Londynie o 44 % (Moovit, 2020). Badanie w Gdyni wykazało 
spadek liczby pasażerów o 30 % (ZDIZ Gdynia, 2020).
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Odwrót mieszkańców miast od transportu publicznego jest niepo-
jącym trendem na całym świecie. Respondenci w badaniu prowadzonym  
w 2020 roku przez Moovit przyznają, że są skłonni korzystać z transportu 
publicznego częściej lub tak samo często jak przed ograniczeniami jednak pod 
pewnymi warunkami. Najczęściej wymieniane były następujące działania: 
przed wszystkim zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów, możliwość 
bezdotykowej obsługi płatności, możliwość rezerwacji miejsca w pojeździe 
oraz poprawa warunków sanitarnych i higienicznych w pojazdach, w tym 
lepsza wymiana powietrza. Mieszkańcy przyznają w badaniu, że są skłonni 
częściej przemieszczać się pieszo lub rowerem (Moovit, 2020). 

Dostępność do transportu publicznego stanowi jeden z aspektów prze-
strzennych w procesie rewitalizacji. Pandemia skłania do przeorganizowania 
lub przedefiniowania zasad działania transportu publicznego, co z kolei sta-
nowi szansę dla obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Szereg 
udogodnień koniecznych do wdrożenia, aby systemy transportowe wróciły 
do stanu sprzed pandemii jest okazją do wdrażania rozwiązań bardziej zrów-
noważonych, który dostosowane będą do nowych wymagań. W szczególności 
jest to szansa na wdrożenie wsparcia cyfrowego, wykorzystującego nowe tech-
nologie w sposób zorientowany na klientów (Moovit, 2020).

Spadek natężenia ruchu kołowego, wzmożenie ruchu pieszego i rowero-
wego w szybkim czasie doprowadziło do dość rewolucyjnych działań w prze-
strzeniach drogowych. W wyniku wprowadzenia restrykcji wielu mieszkań-
ców miast wybrało alternatywne sposoby przemieszczania się – od transportu 
współdzielonego (ang. carsharing obecny w Polsce zaledwie od 5 lat), rowerów 
i przemieszczania się pieszo.

W planowaniu układów transportowych w miastach postulaty uwzględ-
niania ruchu pieszego i rowerowego jako priorytetowego pojawiają się od lat 
sześćdziesiątych (Jacobs, 1961). W miastach takich jak Wiedeń, Bogota, Pa-
ryż wdraża się zmiany w planowaniu i zarządzaniu tak, aby ruch pieszy i rowe-
rowy stanowił punkt wyjścia do projektowania ulic. Bogota jest przykładem 
modelowej zmiany, której celem była poprawa dostępności  i uprzywilejowa-
nie transportu publicznego. Globalna pandemia uwidoczniła skalę niedosto-
sowania współczesnych miast dla potrzeb pieszych. Wobec potrzeby zachowa-
nia dystansu fizycznego w szybkim tempie przybywało inicjatyw poszerzania 
chodników i wydzielania dróg rowerowych w istniejących jezdniach. W No-
wym Jorku zamknięto niektóre ulice stwarzając dodatkowe miejsce do space-
rów, a na początku marca podwoiła się liczba sprzedanych rowerów, kupowa-
nych w celu unikania zatłoczonego transportu publicznego (New York Times, 



133

ZMIANY PRZESTRZENNE W MIASTACH WYWOŁANE PANDEMIĄ COVID-19 ...

2020). W Berlinie wytyczono nowe pasy dróg rowerowych kosztem jezdni,  
a badania ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców Berlina wskazują 
na spadek udziału samochodów osobowych w przemieszczaniu się. W Bogocie 
utworzono tymczasowy system dróg dla rowerów rozszerzając dotychczasową 
praktykę zamykania jezdni tylko w dni wolne (Transport Publiczny, 2020a, 
2020b). Inicjatywy te opisywane były i są na bieżąco w portalach branżowych 
czy też witrynach internetowych samorządów.

Propagatorzy tego typu rozwiązań zwracają uwagę, że wzorzec podróżo-
wania pieszo, rowerami, hulajnogami czy skuterami może przyczynić się do 
obniżenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza w mieście, po-
maga odciążyć transport publiczny oraz stanowi formę budowania odporno-
ści organizmu. W kontekście przestrzeni miejskich skutkiem tych inicjatyw 
jest oddolna ewolucja dróg z przestrzeni inżynieryjnych, technicznych w ulice 
miejskie funkcjonującymi jako przestrzenie kulturowe (Chmielewski, 2001  
s. 221).

W Polsce, m.in. w Krakowie, przyspieszono wcześniejsze plany reorgani-
zacji ruchu, tak aby możliwe było zachowanie dystansu fizycznego, poszerzenia 
i zmian organizacji ruchu w celu wykreowania nowych dróg rowerowych i pie-
szych, ograniczenia miejsc postojowych i przeznaczania takich przestrzeni na 
dodatkowe miejsca rekreacji czy dodatkowe ogródki gastronomiczne (Gazeta 
Krakowska, 2020).

Przekształcenia przestrzeni ulic, polegające na ograniczeniu ruchu koło-
wego i redukcji parkingów oraz przywracania bądź wzmacnianie funkcji usłu-
gowych w miejscach predystynowanych do roli centrów lokalnych (dzielnic, 
osiedli) jest jednym z celów przestrzennych interwencji wdrażanych w ramach 
programów rewitalizacji. Doświadczenie pandemii i tymczasowe interwencje 
przestrzenne stanowią okazję do przekonania mieszkańców miasta do zmian 
poprzez przetestowania i doświadczenie. Ograniczanie terenów dróg i parkin-
gów, wyłączanie określonych stref miasta z ruchu jest tematem wywołującym 
antagonistyczne reakcje użytkowników przestrzeni w miastach (Trójmiasto, 
2020).

Przestrzeń publiczna

Przestrzeń publiczna to domena miejskości a jej ukształtowanie wpływa 
na interakcje pomiędzy użytkownikami. W przestrzeniach publicznych toczy 
się życie miejskie (Ghel, 2009 s.13). W czasie pandemii, zgodnie z wytycz-
nymi WHO (WHO, 2020) dotyczącymi dystansu społecznego wydarzenia 
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publiczne zostały odwołane, wstrzymano działalność wielu usług społecznych, 
nauka na wszystkich szczeblach edukacji przeniosła się w sferę wirtualną. 
Miejskie życie publiczne od pierwszych tygodni pandemii zamarło (Guardian, 
2020).

Przywrócenie funkcjonowania przestrzeni publicznych wraz z koniecz-
nością utrzymania wytycznych epidemiologicznych stanowi aktualnie wyzwa-
nie dla wszystkich miast. Pod koniec czerwca 2020 r. w Balitmore we współ-
pracy z John’s Hopkins Bloomberg School of Public Health, the Baltimore 
Development Corporation oraz miejskimi społecznikami z Neighborhood 
Design Center został opracowany podręcznik zawierający modelowe rozwią-
zania na czas pandemii. Zawarto w nim katalog przykładów jak zagospodaro-
wać przestrzeń zwiększając jej użytkowość (tymczasowo i niedrogo), pozwa-
lających na utrzymanie interakcji między mieszkańcami na ulicach, skwerach, 
chodnikach. Rekomendowane projekty zawierają rozwiązania uniwersalne, 
które można implementować w każdym mieście, jak na przykład wykorzysta-
nie placów dla utworzenia lokalnego centrum osiedlowego, w którym można 
zorganizować aktywności społeczne (opieka nad dziećmi, mała gastronomia, 
codzienne punkty usługowe czy bibliotekę) (City of Baltimore, 2020). Prze-
kształcenia przestrzeni publicznych w miejsca dostępne jednocześnie respek-
tujące zasady zachowania dystansu fizycznego, podobnie jak przekształcenia 
ulic w ciągi rowerowe i piesze lub współdzielone, realizowane są w miastach 
na całym świecie.

Przykłady z Europy i świata dały impuls do podjęcia działań m.in.  
w Gdańsku, gdzie udało się prototypowo zamknąć ulicę Wajdeloty udostęp-
niając ją dla mieszkańców jako deptak z poszerzonymi ogródkami gastrono-
micznymi (Gdańsk, 2020a). Przykład ulicy Wajdeloty jest szczególnie in-
teresujący z uwagi na fakt, że rejon ten objęty był programem rewitalizacji  
w latach 2007-2015 (Gdańsk, 2020b). W ramach ówczesnych działań w rejo-
nie ulicy Wajdeloty wykonano remonty nawierzchni wraz z reorganizacją ru-
chu, renowację niektórych elewacji oraz wprowadzono usługi gastronomicz-
ne w parterach. Od kilku lat ulica stanowi wizytówkę dzielnicy i inspirację 
do dalszych działań rewitalizacyjnych, nie tylko w Gdańsku. Dostępność do 
wysokiej jakości przestrzeni publicznej umożliwiającej realizację kontaktów 
społecznych i zwiększenie ich użyteczności, rozszerzenie możliwości spędzania 
czasu jest jednym z celów rewitalizacji. Prototypowanie i wdrażanie rozwiązań 
na czas pandemii może utrwalić sposób korzystania z placów i ulic wpierając 
procesy przemian w obszarach zdegradowanych.
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Dostęp do parków i zieleni 

Wobec ograniczeń w przemieszczaniu się w miastach szczególnie istotny 
stał się kontakt z przyrodą, którego człowiek potrzebuje dla zachowania do-
brej kondycji psychicznej i fizycznej. W czasie pandemii w miastach potrzebę 
te wypełniają parki, skwery i inne tereny zieleni bardziej lub mniej urządzo-
nej. Zapewnienie każdemu mieszkańcowi miasta możliwości spędzania czasu 
w terenach zieleni nabrało większego znaczenia. Wagę problemu dostrzeżono 
szybko i już w kwietniu 2020 roku pojawiły się publikacje rekomendujące 
zapobieganie problemom natury psychicznej i psychologicznej wobec pande-
mii (Mental Health, 2020). 

W miastach całego świata wdrożono interesujące inicjatywy mające ma 
celu udostępnienie parków i skwerów zapewniając kontakt z przyrodą, z ludź-
mi przy zachowywaniu rekomendowanych odległości. W parkach wydzielano 
strefy bądź sektory pozwalające na rekreację i spotkania na zewnątrz (UBC, 
2020; ArchDaily, 2020). Wobec ograniczeń w przemieszczaniu się istnieją-
ce parki w terenach wysoko zurbanizowanych były jednak niewystarczające. 
W rozważaniach nad możliwościami zapewnienia różnorodnego kontaktu  
z przyrodą powrócono do wątku tzw. miejskich nieużytków, „czwartej przy-
rody” czy (ang.) novel ecosystems. Cechują się one samoregulacyjnością, od-
pornością, bioróżnorodnością i adaptacją do lokalnych warunków. Własności 
te można wykorzystać ograniczając nowe nasadzenia i zabiegi pielęgnacyjne, 
co czyni te obszary wartościowymi z punktu widzenia miejskiego ekosystemu  
i budżetu (Jakubowski, 2020). Zagospodarowanie tych miejskich nieużytków 
lub utrzymanie ich w stanie pozwalającym na zachowanie ich swoistej dzikości 
może wzbogacić ekosystem miast, wymaga to jednak specyficznego podejścia, 
tak aby wyeksponować jego zalety, a nie przeobrazić w typowe miejskie parki 
czy ogrody.

Zwrócenie się w stronę terenów porośniętych roślinnością spontaniczną, 
ruderalną, sukcesyjną na skutek intensywniejszej eksploracji przez mieszkań-
ców miast może przynieść korzystne skutki dla procesów rewitalizacji, jako że 
tereny te często są postrzegane jako potencjalnie inwestycyjne. Pandemia może 
więc przyczynić się do utrzymania ich w formie elementów systemu przyrod-
niczego i zwiększyć szanse na pozostawienie ich jako kształtujących bioróżno-
rodność krajobrazu miejskiego.
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Dyskusja

Pandemia z różnym nasileniem trwa od kilkunastu miesięcy i trudno jest 
prognozować, kiedy się zakończy. Trwają też szerokie, wielowątkowe badania 
i analizy naukowców zajmujących się urbanistyką i urbanizacją, gromadzone 
są doświadczenia praktyczne samorządów i mieszkańców. Pytania czy i jak 
pandemia wpłynie na miasta, czy zmienią się zasady polityki przestrzennej 
i praktyki planistycznej nadal pozostają otwarte. Doświadczenie globalnego 
kryzysu pozostanie jednak punktem odniesienia do kształtowania nowych re-
guł, wytycznych czy praktyk, tym bardziej, że pandemia nie wyeliminowała 
zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi i wyzwaniami z jakimi mie-
rzyli się mieszkańcy miast przed rokiem 2020.

Przytoczone powyżej przykłady reakcji mieszkańców, władz miejskich 
relacjonowane w artykułach prasowych czy naukowców publikujących bie-
żące wyniki badań i raporty wskazują, że pandemia może przyczynić się do 
szybszych i bardziej zdecydowanych zmian, zwłaszcza jeśli przestrzeń nosi 
cechy dysfunkcji czy degradacji. Pandemia wyraźnie uwidoczniła, iż wiele 
obszarów miast wymaga przeorganizowania struktury i sposobu użytkowania 
tak, aby zapewnić jak najefektywniejsze wykorzystanie przestrzeni środowi-
ska zabudowanego. Im bardziej zróżnicowana jest tkanka miasta, wyposażona  
w niezbędne funkcje usługowe tym mniej odczuwalne dla osób pracujących  
w miejscu zamieszkania mogą być skutki pandemii. Doświadczenie to może 
zostać wykorzystane przez praktyków rewitalizacji do głębszego weryfikowania 
struktury funkcjonalno - przestrzennych w obszarach zdegradowanych w celu 
unikania zmian w kierunku monofunkcyjnych terenów inwestycyjnych. Po 
ustaniu pandemii istotnym wyzwaniem dla samorządów będzie dostosowanie 
się do oczekiwań użytkowników wobec transportu publicznego, tak aby skłonić 
mieszkańców do ponownego korzystania z tej formy mobilności. Przywróce-
nie udziału transportu publicznego w profilach mobilności wymagać będzie 
nie tylko przeorganizowania tras czy rozkładów jazdy, ale też wdrożenia roz-
wiązań gwarantujących bezpieczeństwo, jak bezdotykowa obsługa urządzeń 
czy sprawne systemy wentylacyjne w pojazdach. Zagrożeniem w tym ujęciu 
jest zwrócenie się mieszkańców ku samochodom osobowym, których nadmiar 
stanowi jedną z głównych przyczyn degradacji przestrzeni ogólnodostępnych 
w miastach. Korzystnym efektem zaś może być utrzymanie większego udziału 
ruchu rowerowego poprzez zapewnienie sprawnej sieci bezpiecznych połączeń  
i utrzymanie powiązań tymczasowych jako stałych. Wiąże się to z zagadnieniem 
stanu przestrzeni publicznych. Wiele ulic, chodników, skwerów odzyskanych 
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przez mieszkańców ma szansę na trwałe przekształcenia, zwłaszcza tam, gdzie 
może się to wiązać z przywróceniem działalności gastronomicznej czy usługo-
wej. Przeobrażenia te wpisują się w jeden z celów rewitalizacji jakim jest po-
prawa wizerunku terenu, która to z kolei następuje w konsekwencji procesów 
kreowania wysokiej jakości przestrzeni publicznych. Problemem przestrzennym, 
uwidocznionym przez restrykcje w przemieszczaniu się jest ograniczony dostęp 
do terenów otwartych i przyrodniczych w pobliżu miejsc zamieszkania, ale też 
ich niewystarczająca powierzchnia i jakość. Konieczność zachowania dystan-
su fizycznego skłoniła mieszkańców miast do eksploracji mniej oczywistych 
tras spacerów. Miejsca te, przywrócone do świadomości społecznej mogą stać 
się celem inicjatyw lokalnych ku poprawie ich stanu, często zdegradowanego. 
Natomiast jednym z największych wyzwań przed jakimi miasta stały przed 
pandemią była i jest odporność na zmiany klimatu i możliwości zapewnie-
nia wysokiej jakości warunków życia w środowisku zurbanizowanym, w tym  
w szczególności w terenach zdegradowanych.

Wnioski

Jak szybko i na ile trwale zmiany zostaną wprowadzone będzie zależało od 
czasu trwania pandemii. Im dłużej utrzyma się sytuacja, którą możemy nazwać 

„stanem wyjątkowym” tym szanse na utrzymanie zmian przestrzennych i ich 
ewolucję w strukturze funkcjonalno – przestrzennej miast i ich zarządzeniu 
mogą być większe. W odniesieniu do „czasów po pandemii” (ang. post-pande-
mic) zaczęło funkcjonować określenie „nowa normalność” (ang. new normal) 
ale także bardziej prognostycznie „nowej przyszłości” (ang. new future) (Blo-
omberg, 2020a). Wśród wizji świata po pandemii znaleźć możemy prognozy 
dystopijne, jak kryzys wyludnienia miast z powodu obaw przed zatłoczeniem, 
ograniczeniem poczucia bezpieczeństwa, możliwości pracy, dostępu do usług, 
kultury i sztuki a przede wszystkim społecznych interakcji. Obserwatorzy  
i badacze miast wskazują jednak, że podobne kryzysy w przeszłości wzmacnia-
ły miasta, a obecny może dodatkowo przyczynić się do zmiany miast w bar-
dziej odporne i dostosowane do współczesnych wyzwań, w tym klimatycznych 
(Bloomberg, 2020b).

Doświadczenie pandemii może przyspieszyć zmiany przestrzenne zarów-
no w działaniach krótkoterminowych jak i długoterminowej polityce rozwoju. 
Działania krótkoterminowe w obszarach zdegradowanych i rewitalizacji mogą 
stosunkowo szybko wpłynąć na zmiany przestrzenne poprawiając ich struktu-
rę i funkcjonowanie, korzystając z przetestowanych rozwiązań doraźnych czy 
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tymczasowych. Długoterminowe skutki zaś można odnieść do polityk rozwo-
jowych całych obszarów miejskich, których mocne i słabe strony uwypukliła 
pandemia. „Nowa normalność” czy „nowa przyszłość” to szansa na przede-
finiowanie polityk rozwojowych wpisujących się w idee miast odpornych, 
bezpiecznych i zrównoważonych, a w szczególności: (a) impuls dla zmiany 
przestrzennej w kierunku policentryczności i wielofunkcyjności, (b) szansa na 
utrzymanie zwiększonego udziału ruchu rowerowego i pieszego, (c) szansa na 
poprawę funkcjonalności przestrzeni publicznych, (d) szansa na podniesienie 
jakości i udziału terenów zieleni ogólnodostępnej. 
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Urban changes caused by COVID-19 pandemic  
and the spatial dimension of revitalization.

Abstract: The COVID-19 pandemic affects every aspect of the mo-
dern world on a global and local scale. Part of the fight against the 
virus was, among other things, limiting the possibility of movement. 
In cities, this has resulted in a focus on the spatial aspects of the urba-
nized environment. The article aims to analyse spontaneous actions ta-
ken in cities to mitigate the effects of a pandemic concerning strategic 
activities programmed as part of the revitalisation. Spatial aspects are 
one of the main thematic areas of revitalization programs as a compre-
hensive action to improve the quality of life of city dwellers in areas 
requiring support. The article is an analysis of initiatives taken in the 
public space of cities from March 2020 to September 2020 as part 
of counteracting the spread of the COVID-19 virus and comparing 
them with the goals of spatial measures in revitalization programs. The 
analysis is based on a review of published information, messages and 
articles describing activities undertaken in various cities in Poland and 
around the world. Spontaneous spatial interventions undertaken in 
cities to improve the quality of life during a pandemic are consistent 
with the spatial activities undertaken as part of the revitalization pro-
cesses of degraded areas. Some conclusions result from the observa-
tions and individual experiences of the author as a practising urban 
planner.

Key words: revitalization, public space, COVID-19 pandemic, degra-
ded areas, spatial and functional structure
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