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Od Redakcji

Szanowni Państwo, 

z przyjemnością przekazujemy Państwu nr 10 
periodyku „Metropolitan. Przegląd Naukowy”.

W najnowszym numerze prezentujemy artykuły 
związane z problematyką miejską, opłat za odpady 
komunalne oraz z planowaniem przestrzennym.  

Numer otwiera artykuł Danilo Garcia Caceres 
(Central University of Ecuador, University of Nan-
tes) pt. Gdańsk from Tri-City to Smart-city. The 
new challenges and risks, w którym przedstawio-
no zagadnienie przekształcania się Gdańska w in-
teligentne miasto. 

Autor dokonuje skrupulatnej analizy organizacyj-
nych, społecznych, środowiskowych i kulturo-
wych aspektów przekształcania się Gdańska 
w smart city, które jest w stanie sprostać bieżą-
cym wyzwaniom metropolitalnym. Lektura tego 
interesującego opracowania nabiera szczególne-
go wymiaru wobec tragicznych wydarzeń, które 
miały miejsce w styczniu br. roku w Gdańsku. 
Idea Miasta Gdańska jako smart city stanowiła 

bowiem istotny element polityki ś.p. Prezydenta 
Pawła Adamowicza, który z niezwykłą konse-
kwencją wcielał w życie projekty związane z jej 
realizacją. 

Państwa uwadze polecamy również trzy artykuły 
dotyczące wykorzystania przestrzeni publicznej 
w miastach turystycznych. Pierwszy z artykułów 
autorstwa Angeliki Muzolf (Politechnika Gdań-
ska) pt. Sztuka tworzenia (miasta). O artystycz-
nym wymiarze przestrzeni publicznej na przykła-
dzie projektu zagospodarowania obszaru wokół 
Chojnickiego Centrum Kultury prezentuje rozwa-
żania dotyczące funkcjonowania przestrzeni pu-
blicznej o charakterze kulturalnym oraz jej inte-
grację z systemem przestrzeni miejskich na 
przykładzie Chojnic. Z kolei w artykule Studium 
La Grande Arche na tle struktury funkcjonalno-
-przestrzennej dzielnicy La Defense we Francji 
autorstwa Piotra Kryczki (Politechnika Wrocław-
ska) poddano analizie rozwój przestrzenny stolicy 
Francji w odniesieniu do kreacji nowego ośrodka 
dzielnicowego – La Defense. Wpływ turystyfikacji 

na miasto, a w szczególności współczesne pro-
blemy przestrzeni publicznych miast, takich jak 
ich komercyjne „zawłaszczanie” zostały przed-
stawione w artykule Jana Frąckowiaka (Politech-
nika Gdańska) pt. Przestrzeń ekskluzywna i inklu-
zywna. Rzecz o różnych formach traktowania 
przestrzeni publicznej w mieście turystycznym.

Poza tym w numerze znajdą również Państwo 
analizę konstrukcji normatywnej opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi w artykule 
Krzysztofa Januszkiewicza (PWSZ w Wałbrzy-
chu) pt. Problem elementów konstrukcyjnych 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi. Czy konstrukcja normatywna opłaty uniemoż-
liwia właściwe spełnienie zobowiązań finanso-
wych na rzecz gminnego władcy daninowego? 
Autor podjął próbę rozwiązania zagadnień badaw-
czych związanych z pojęciem opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi oraz ze wskaza-
niem jej elementów konstrukcyjnych.

Numer 10 wieńczy artykuł Piotra Aszkiełowicza 
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) pt. Uwzględ-

nianie wymogów związanych z ochroną środowi-
ska na przykładzie miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego Olsztyna. W artykule 
znajdują się rozważania o sposobie i zakresie re-
alizacji obowiązku uwzględniania wymogów zwią-
zanych z ochroną środowiska przyrodniczego 
w miejscowych planach zagospodarowania prze-
strzennego. 

Autor przedstawił te zagadnienia na przykładzie 
analizy wybranych planów miejscowych uchwa-
lonych przez Radę Miasta Olsztyna. 

Miło nam również poinformować, że nawiązali-
śmy współpracę z Wydawnictwem Wolters Klu-
wer Polska. Od stycznia br. wszystkie numery 
naszego periodyku będą również udostępniane 
w elektronicznym Systemie Informacji Prawnej 
LEX.

W imieniu Redakcji życzę Państwu przyjemnej 
lektury!

dr Katarzyna Szlachetko 
redaktor naczelny 
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INTRODUCTION

The United Nations Climate Change Conference 
(COP24) in Katowice in 2018 recalls the history of 
mining in Poland, and invites all Polish and Europe-
ans people to look at a new way of rebuilding Poland 
with public policies to guarantee a better quality of 
life for the Polish population, a respect for the 
environment and an openness towards the new tech-
nological challenges for each city.

The Polish president, Andrzej Duda in his inaugural 
address at COP24 in Katowice, insisted in front of the 
assembly of the 196 states bound by the Paris 
agreement, on “the importance of the economics, as 
a condition of the success of the environmental poli-
cies”1. 

However, the tragic event that took place on January 
13th, 2019 in Gdansk during the annual Polish chari-
ty event for medical equipment in hospitals2, forced 
us to rethink the concept of “smart-city”, around the 
topics as: education, health, population growth and 
transport, all to guarantee a better “security” of pe-
ople and to build a better style of life. In fact, the at-
tack was not only against the mayor of the Polish city 
of Gdansk Mr. Pawel Adamowicz, but also against all 
the polish people and foreigners living in Poland. 

This study takes up that challenge and proposes 
from an academic and practical context the first step 
towards the reconstruction of Poland, starting from 
the digitization of cities. Taking the city of Gdansk as 
the key point of study, this research proposes an 

analysis with the social sciences for a modeling of 
the public policies in Gdansk, so that the city can 
fulfill the current metropolitan challenges and beco-
me a smart-city. The objective is to contribute with all 
stakeholders to find together the right balance be-
tween economy, job creation and quality of life of its 
population.

The Tricity metropolitan area includes Wejherowo, 
Reda, Rumia, Pruszcz Gdański and also several other 
communities, but this study focuses on the city of 
Gdansk, in the Pomerania region in Poland. It has 
464,293 inhabitants in 261.96 Km2 3. 

The idea about the smart cities as key to fight against 
climate change is one of the more attractive points of 
the different studies about this topic, but not the only 
one. The urban planning and governmental challen-
ges are the two columns which can help one city to 
runs faster to become smart. 

The emphasis here is the role of population in 
Gdansk, industries, and local government in tackling 
climate change and improving new services for bet-
ter style of life of people living in this city.  

In a new digital age, a new on-line model, the benefit 
of having a more open access between the popula-
tion and the government, these first take the risk of 
being also under a type of "control". The sociologist 
Varsov Maciej Gdula believes that under the pretext of 
building another society, "We take the risk not to talk 
about democracy, but autocracy"4.  

1  Reference: Official website of COP24, Poland. Available on-line: https://cop24.gov.pl/ (revi-
sed on December 6th 2018). 

2  Pawel Adamowicz, Gdansk mayor, dies after stabbing. Reference: BBC, published on January 14th, 
2019. Also, Największe Serce Świata i apel żony prezydenta Magdaleny Adamowicz, data publi-
kacji: 16 stycznia 2019 r. z: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/najwieksze-serce-swiata-i-a-
pel-zony-prezydenta-magdaleny-adamowicz,a,136048.

3  According to the official European Union data.
4  M. Gdula, Démocratie en Pologne. «La société plus divisée que jamais», Ouest-France Journalm 
published on March 4th, 2017, available on-line https://www.ouest-france.fr/europe/pologne/
democratie-en-pologne-la-societe-plus-divisee-que-jamais-temoignages-4833422 (revised on De-
cember 6th 2018).

Gdańsk from Tri-City to Smart-city.  
The new challenges and risks
Gdańsk od Trójmiasta do Smart-city. Nowe wyzwania i zagrożenia

Danilo Garcia Caceres

����Professor of International public law at Central University of Ecuador. Currently, Lawyer and officer of 
Ethics Committee at Central University of Ecuador. Post-Ph.D. researcher at European Research Council - 
Human Sea program, University of Nantes (France).  

This study analyzes the organizational, technological and societal changes of Gdansk in the process to become a smart 
city. The Gdansk's planning to climate change to reconcile social, cultural and environmental pillars. Finally analyzes the 
challenges of the Polish government to build participatory governance with companies and citizens.

Cette étude analyse les changements organisationnels, technologiques et sociétaux de Gdansk dans le processus de 
devenir une ville intelligente. La réponse de la ville au changement climatique pour concilier les piliers sociaux, culturels 
et environnementaux. Finalement analyse les défis du gouvernement polonais afin de construire une gouvernance parti-
cipative avec les entreprises et des citoyens.

Niniejsze opracowanie analizuje zmiany organizacyjne, technologiczne i społeczne Gdańska w procesie przekształcania 
się w inteligentne miasto. Zamierzenia Gdańska związane ze zmianą klimatu mają pogodzić filary społeczne, kulturowe 
i środowiskowe. Analiza obejmuje wyzwania stojące przed polskim rządem w budowaniu partycypacyjnego zarządzania 
z firmami i obywatelami.

Słowa kluczowe: Gdansk, Tri-City, Smart-city, challenges, risks
Mot clés: Gdansk, Tri-City, ville-intelligente, défis, risques.
Keywords: Gdańsk, Trójmiasto, Smart-city, wyzwania, zagrożenia
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(+0.09%/year), Gdansk population in 2030 would 
be one of the “Few” highest Polish Cities with a Gro-
wing Population10, is why also it constitutes one im-
portant place to promote the smart-city transition. 

Infrastructure and urbans services are pivotal aspects 
of a smart sustainable city now. Traditionally, there 
have been two types of infrastructure: physical (e.g. 
buildings, roads, transportation, and power plants) 
and digital (information technology - IT & communica-
tions infrastructure)11. Nevertheless, the real challen-
ge here is to have the informatics security for all the 
informatics information. Common physical and servi-
ce infrastructures include: (1) smart energy, (2) smart 

buildings, (3) smart transportation, (4) smart water, 
(5) smart waste, (6) smart physical safety and secu-
rity, (7) smart health care and (8) smart education. 

In this context, it is interesting to see the next graphic 
and understand the population history in Gdansk and 
how it must be considered as the strategical point 
before to planning the transition strategies to become 
a smart-city. 

The annual Gdansk population big change was arri-
ved after the Second World War, until the end of the 
Cold War12. Then, since 1992 to 2002, the population 
decreased with a rhythm of -0.01 %/year, and since 
2002 to 201113, it has been decreased with a rhythm 

The current vision of Gdansk orients the city towards 
the future in order to constitute itself as a smart-city. 
But, what exactly is a smart-city? How Gdansk cans 
turn this challenge on? What are the others challen-
ges to consider and what to learn from examples of 
other cities in the world? These are important qu-
estions that guide the development of this research. 
Knowing that one of the risks that Gdansk faces in 
the hypothetical digital transition could be the limita-
tion of the privacy of his population. 

According to Rudolf Giffinger , smart cities can be 
classified according to six main criteria, linked to re-
gional and neoclassical theories of growth and urban 
development respectively. He focused on six princi-
pal points:

• a smart economy;
• intelligent mobility;
• a smart environment;
• smart inhabitants;
• a smart lifestyle;
• an intelligent administration.

Following Giffinger the Smart-cities standards6, this 
study rethinks these six points and proposes a struc-
ture of two central parts, adapted to the Gdansk’s 
planning to open the horizon to become part of the 
new smart-cities. These two central parts will impli-
cate the regional competitiveness, the economics of 
transport, information and communication technolo-
gies, natural resources, human and social capital, 
quality of life and Polish people’s participation in the 
democratic life of Gdansk, as follow:

•  Urban design in Gdansk to become the next 
smart-city: This part is developed by the Social 
services and the smart cities as tool to guarantee 

a better security, a better style of life and fight aga-
inst the climate change (1). 

•  Governmental challenges: This part focuses on 
the urbanistic contextualization and develops the 
concept of “digital transition to the city model in 
online action”. Finally, it is developed the targets 
and stakeholders (2). 

URBAN DEISGN IN GDAŃSK TO BECOME 
THE NEXT SMART-CITY

The digital transition from cities to smart cities is 
a challenge that involves all stakeholders, including 
Government at national, regional and other level, the 
population (Polish and foreign) and the other organi-
zations (public, private and mixed). 

The key questions here are to know what is meant 
exactly by a ‘smart city’? And why Gdansk could be-
come one? 

There is no universally accepted definition of a smar-
t-city. It means different things to different people. 
The conceptualization of Smart City, therefore, varies 
from city to city and country to country, depending 
on the level of development, willingness to change 
and reform, resources and aspirations of the city re-
sidents7. 

Some definitions indicate that smart cities are those 
cities with a “smart” economic, institutional, social 
and physical infrastructure, which ensure the centra-
lization of their citizens in a sustainable environment8. 
But all this depends of population growth. 

In Gdansk, as in Warsaw, if the population growth 
rate would be the same as in period 2011-2014 

5  R. Giffinger, European Smart-cities, the Vienna University of Technology 2017 (available on-
-line: http://smart-cities.eu/team_1.html).

6  Ibidem.
7  Government of India, Smart Cities mission, Ministry of Housing and Urban Affairs, 2018. Ava-
ilable on-line http://smartcities.gov.in/content/ (visited on October 10th, 2018). 

8  United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development – HABITAT III. Thema-
tic document on smart cities, 21 – smart cities, New York, May 31, 2015, p. 1. (Presented in 
Quito. October 2016). 

9  The Statistical office in Gdańsk, Population projection 2006-2030, (available on-line: http://
gdansk.stat.gov.pl/en/information-about-voivodship/capital-of-voivodship-395/population-
---data-on-gdansk-400/population-projection-2006-2030-401/ (visited on November 27th). 

10  Ref. A. Aleksandrowicz, CEO of InvestGDA, the Gdańsk Economic Development Agency 2015. 
11  S. N. Kondepudi.  An overview of smart sustainable cities and the role of information and 

communication technologies. ITU-T's Technical Reports and Specifications. National Universi-
ty of Singapore (NUS). Research under the ITU-T Focus Group on Smart Sustainable Cities 
(FG-SSC), 2016, p. 11.

12  A. Huizinga, Internationaal aardrijkskundig woordenboek., published in 1958 in Amsterdam by 
Strengholt.

13  Statistics Poland. Local data Bank. Data for selected administrative unit (locality, gmina, 
powiat, voivodship or the entire Poland) or statistical unit (subregion, region, macroregion) 
from multiple subject area. Population data 1992-2014 by regions. Available on-line https://
bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka# (visited on November 28th 2018). 

Fig. 1: Population projection (2006-2030)9. Source: Demographic projection 2003 – 2030, CSO, Warsaw, 2004. 
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Powierzchnia w km² 262

Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1770
2016

URZĄD STATYSTYCZNY
W GDAŃSKU

Miasto GDAŃSK
WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2014 2015 2016

Ludność 461489 462249 463754
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób
   w wieku produkcyjnym 61,6 64,0 66,5
Ludność w % ogółu ludności w wieku:  

przedprodukcyjnym 16,2 16,4 16,7
produkcyjnym 61,9 61,0 60,1
poprodukcyjnym 22,0 22,7 23,2

Urodzenia żywe na 1000 ludności 10,1 10,7 11,9
Zgony na 1000 ludności 10,0 10,6 10,4
Przyrost naturalny na 1000 ludności 0,1 0,1 1,4
Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych
   na pobyt stały na 1000 ludności 1,9 2,5ᵃ 2,7
Dochody ogółem budżetu miasta na 1 mieszkańca  
   w zł 5917 5883 6035
Wydatki ogółem budżetu miasta na 1 mieszkańca   
   w zł 5687 5488 5790
Liczba uczniów przypadająca na 1 oddział  
   w szkołach:

podstawowych 20 20 20
gimnazjalnych 21 21 22
ponadgimnazjalnych i policealnych 24 23 22

Turystyczne obiekty noclegoweᵇ 122 122 139
Mieszkania oddane do użytkowania na 10 tys. 
    ludności 85 98 110
Drogi publiczne o twardej nawierzchni  
   (powiatowe i gminne) na 100 km² w km 197,7 247,3 199,7
Samochody osobowe zarejestrowane na 
   1000 ludności 543 552 572
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze 
   REGON na 10 tys. ludności  w wieku 
   produkcyjnym 2490 2601 2707
Pracującyᶜ  na 1000 ludności 333 338 353
Udział bezrobotnych zarejestrowanych 
   poniżej 25 roku życia w liczbie bezrobotnych 
   ogółem w % 7,9 7,1 7,3
Stopa bezrobocia rejestrowanego w % 5,5 4,0 3,5

LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2016 R.

tys.                                                        tys.

Województwo
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ᵃ  W przypadku migracji zagranicznych dane dotyczą 2014 r. ᵇ Dane dotyczą obiektów posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych. ᶜ Bez podmiotów gospodarczych o liczbie 
pracujących do 9 osób oraz gospodarstw indywidualnych w rolnictwie. 

MIGRACJE LUDNOŚCI NA POBYT STAŁY W 2016 R. ZGONY NIEMOWLĄT 
NA 1000 URODZEŃ ŻYWYCH W 2016 R.

Fig. 2: Population history in Gdansk14

of -0.03 %/year15. Obviously, this statistics data 
shows a big problem in this part of the world, and 
this problem increased the other ones. It reflects 
a lack of economic dynamism, lack of public resour-
ces to finance the administration. This diminishes the 
services that the city can offer to its population. 

Indeed, since 2011 to 2014, the statistics has been 
opposite drastically, the population grew by +0.09 
%/year16. This is “why” this moment is the better mo-
ment, and the Tricity17 constitute one of the most im-
portant places around Poland, where the new gover-
nments (local and national) could promote the new 
era of the smart-city transition, but everything starts 
with a good social service planning.

SOCIAL SERVICES  
(EDUCATION, HEALTH & POPULATION  
GROWTH AND TRANSPORT

This part of study will develop the 3 more sensible 
topics around the smart-cities challenges and risk, 
the educational public service (a), the Health & popu-
lation growth (b), and the transport (c).  

a) Education:
The most basic mission of an organization is to ma-
intain efficient operations, optimize work and assets 
to the maximum. This mission, although basic, is 

also an endless challenge as assets age, transitions 
in the workforce and the additional increase in de-
mand in the production of assets.

The educational system in Poland functions accor-
ding to the Education System Act dated 7 IX 199118 
and the Higher Education and Science Act dated 20 
VII 201819 shows that “Among schools covered by 
the educational system, there are:  
•  since the 1999/2000 school year, 6-years primary 

schools and 3-years lower secondary schools  
(which replaced 8- years primary schools), where  
education is compulsory20, 

•  since the 2002/03 school year, upper secondary 
schools, i.e. 2—3-years basic vocational schools,  
3-years general secondary schools and speciali-
zed secondary schools, 4-years technical secon-
dary schools, as well as since the 2004/05 school 
year supplementary schools for graduates from 
basic vocational schools (i.e. 2-years supplemen-
tary general secondary schools  and 3-years sup-
plementary technical secondary schools), and 
3-years special job-training  schools; upper secon-
dary schools include also art schools leading to 
professional certification  and post-secondary 
schools; moreover, upper secondary (post-prima-
ry) schools (for graduates  from 8-years primary 

14  Central Statistical office of Poland, Household and agricultural research, (Badania gospo-
darstw domowych i rolniczych. Sprawozdawczość podmiotów), available on-line: http://stat.
gov.pl/ (visited on November 27th), Information contrasted with the Statistical Yearbook of 
Poland, Warsaw 1965.

15  Główny Urząd Statystyczny. Statistical yearbook of the Republic of Poland, CSO data, Zakład 
Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2011. Available on-line:  http://stat.gov.pl/cps/rde/
xbcr/gus/rs_rocznik_statystyczny_rp_2011.pdf (visited on November 28th 2018). 

16  Główny Urząd Statystyczny. Baza Demografia, Population in Poland, Size and structure by ter-
ritorial division, (available on-line: http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.
aspx  (visited on November 29th 2018).

17 Webster's new geographical dictionary, 2nd ed. 1972.
18  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 

ze zm.).
19  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1668). 
20 �Główny�Urząd�Statystyczny�Rocznik�statystyczny�Rzeczypospolitej�Polskiej�(Central Statisti-

cal Office. Statistical Yearbook of the Republic of Poland 2011). Rok LXXI Warszawa Year LXXI 
Warsaw, p. 315 ss. 
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schools) operating until  the end of the education 
cycle in the structure of upper secondary schools21. 

This public educational system in Poland will change 
in September 2019 in connection with the amend-
ment of the Education System Act. According to the 
new regulation the educational system covers:
•  8-years for the primary schools;
•  six types of secondary schools: 4-years grammar 

schools, 5-years technical secondary schools, 
3-years vocational schools (first degree), 3-years 
special job training schools, 2-years vocational 
schools (second degree), and 2,5 years post-se-
condary schools.

In the hypothetical context of some technological 
transition arrives soon in Gdansk (public administra-
tion and public services), the educational part is con-
cerned. The Universities of the city, the Technological 
centers and the Metropolitan Institutes have a great 
challenge because their responsibility is to train the 
new professionals that take over the next steps. 

This challenge will be increasingly for the centers of 
education of the youngest. Hi-Schools and then the 
primary schools, gradually, to arrive to involucrate all 
the educational system in the process with the Polish 
Law of Education.

b) Health & population growth: 
Very close to the first point of this research about the 
urban design in Gdansk, the relation between health 
and population growth is the big challenge in this 
process to become smart-city. 

The health system in Poland has been divided in re-
gions and sub-regions for the good management of 
the information, and also has been divided in sectors, 
as population’s health problems, number of hospitals 

(materials and capacity), to planning this system 
with the population growth22. In this context, only 
about the sector of “Gross fertility and reproduction”, 
its rate data shows that the “Sub-region 40 – Gdansk” 
has the high level of fertility in Poland (1.744 fertility 
& of gross reproduction), more than Warszawa 
(1.307 fertility & 0,627 of gross reproduction) in 
201023.

This data is very important before to planning the 
smart-city transition because it permits to have 
a “real perspective” of all the service that the future 
(close or not) will ask the central public administra-
tion and its reply to the locals ones. Will Gdansk have 
the urban capacity to guarantee the good style of life 
to the new generation? Also, what about their “social 
responsibility”? Remember that the population gro-
wth influence directly with the “health public service” 
and Poland, as part of Europe, needs to keep the 
similar standard of public services offered.  

c) Transport:
Technology has evolved in terms of information pro-
cessing capability in parallel with the world's data 
set. It is no longer just computer architectures that 
benefit from technical progress, but all sectors of so-
ciety, including production, commerce, health, po-
litics, and so on. So, how to start a technological 
transition that benefits Gdansk and the Tricity?

In Tri-City was created the Tristar system. It is he In-
tegrated Traffic Management System in Gdynia, 
Gdańsk and Sopot. It was created in order to revolu-
tionize the way of moving around the Tri-City street 
network. Tristar allows the people to control traffic in 
automatic mode throughout the entire Tri-City thro-
ugh the use of available technologies24. 

21  Główny Urząd Statystyczny, Statistical yearbook. Warszawa, 2011, p. 316.
22  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów karty urodzenia 

i karty martwego urodzenia (Dz. U., poz. 2305).
23  The Poland's largest database of the economy, society and the environment Local Data Bank, 

available on-line : https://bdl.stat.gov.pl/BDL/archiwum (visited on November 30th 2018). 
24  Official website of Projekt Tristar, available on-line: https://www.tristar.gdynia.pl (visi-

ted on December 14th 2018). 

But, beyond this effort what else? The available tech-
nologies in Tri-City are enough to the field of Intelli-
gent Transport Systems (ITS)?

The transportation is one of the new challenges for 
all the cities around the world, not only the candidate 
to become smarts. Here, there exist different keys 
points, for example: the strategies to reduce the num-
ber of private cars, the implementation of public elec-
trical transports, and to have the service. All of them 
part of the big new urban model challenge, which 
needs to be developed in the urbanistic planning of 
the city.     

Smart cities need a lot of data for planning and desi-
gning new services. The public transport vehicles are 
everywhere in the city, so it is the best tool to distri-
bute the information. It is therefore logical to use them 
to provide real-time data for these applications. Today, 
with the idea of smart cities, buses became more than 
just a means of transport, and in the future they will 
become mobile sensor platforms generating data25, 
i.e. The Norwegian capital city Oslo intends to make it 
first26. “This means moving from closed, vendor-de-
pendent systems where data is held internally to data 
from the entire transportation fleet available to the pu-
blic space”27. 

The organizational, technological and societal chan-
ges of modern cities are driven by their desire to be 
part of the response to climate change, which 
requires a continuous source of energy, that the en-
tire smart city system is guaranteed. This require-
ment also has complementary initiatives that can 

guarantee it, such as the implementation of an Ener-
gy Commission to regulate it. To take a parallel exam-
ple, we find it in France, the Energy Regulation Com-
mission (CRE), since its creation, on March 24th, 
2000, this Regulatory Commission has been over-
seeing the functioning of the electricity and gas mar-
kets in France28.

Nevertheless, all these 3 key points contribute to gu-
arantee the “social responsibility of Gdansk”, but 
also Poland, as part of Europe, has the high pressure 
of International Law to respect, in the same time, the 
environmental/climate agreements. So, could be 
possible to planning the Smart transition of the city 
as tool to fight against climate changes? 

SMART CITIES AS TOOL TO FIGHT AGAINST 
CLIMATE CHANGES

The smart city seeks to reconcile the social, cultural 
and environmental pillars through a systemic appro-
ach that combines participative governance and enli-
ghtened management of natural resources to meet 
the needs of institutions, businesses and citizens29. 

This is an interesting subject with a very close link to 
the discussion of the urban environmental conserva-
tion and the climate changes.

Cities across Europe are taking concrete steps to re-
duce their carbon emissions through a variety of in-
novative solutions that incorporate businesses and 
civil society to some degree, as a mechanism for 
monitoring and reporting greenhouse gas emissions 

25 ZDNet Journal, Smart cities, by Stig Øyvann, published on May 11th 2018. 
26 Ibidem. 
27  B. R. Jenssen, C.E.O. of “Ruter” - Norwegian enterprise of Transport. Communication, Trans-

port in Oslo, 2018 to ZDNews on May, 2018. Available, https://ruter.no/en/ (visited on No-
vember 30th 2018). 

28  Ref: Website of the Energy Regulation Commission: https://www.cre.fr/ (visited on December 
1st  2018). 

29  SmartGrids - CRS, Les caractéristiques d’une ville intelligente, referenced of tecdev cité 
par�ERDF,�available�on-line: http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=smartcities-caracte-
ristiques (visited on November 5th, 2018).
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and for reporting other information at national and 
Union level relevant to climate change and repealing30. 

Implementing the Paris Agreement progress of the 
EU towards the at least -40% target31. In 2015, the EU 
greenhouse gas emissions were 22 % below the 
1990 level. The EU's share of global emissions has 
also been declining over time. According to the latest 
available EDGAR database, this share stood at 8.8 % 
in 201232. 

Poland hosts a COP for the third time (after Poznań in 
2008 and Warsaw in 2013), this time the COP24 (it 
is the informal name for the 24th Conference of the 
Parties to the United Nations Framework Convention 
on Climate Change)33. Three years after the COP 21, 
the most important UN climate conference since the 
adoption of the Paris Agreement in 2015 opened on 
Sunday (December 2nd) in Katowice. Indeed, Poland 
has chosen the capital of Silesia, a region whose 
economy was traditionally based on the mining and 
steel industry. Highlight the recent and profound re-
conversion of this industrial center towards innova-
tion and culture and present Katowice as the model 
of a "green" transition34. But, what are the Poland’s 
efforts with this serious topic? 

As mentioned in the official website of the COP24, 
the actual Polish government, as a part of the imple-
mentation of the Responsible Development Strategy, 
has developed a series of regulations aiming popula-
rizing low- and zero-emission vehicles. Also, on June 
7, 2018 has been launched the "Clean Air" program, 
and will allocate PLN 103 billion for such activities by 
202935. This initiative tries to create favorable con-
ditions for the construction of a profitable, effective 
and modern hard coal mining sector, based on co-
operation, knowledge and innovation. Pure, innovati-
ve coal technologies, such as coal gasification, are 
tested in Silesia. Śląskie Voivodship was also inc-
luded in the EU initiative addressed to the coal re-
gions in the transformation period (Coal Regions in 
Transition)36. Reminder that all efforts are connected 
to the others “European’s countries actions plans” to 
fight climate changes.

According to the projections based on existing me-
asures provided by Europe member States in 2015, 
emissions are expected to be 24 % lower in 2020 
compared to 199037. 

All this looks like some great news, but how could 
help Gdansk to his perspective about smart city 
planning?

30  Required under Article 21 of Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of 
the Council of  May 21st, 2013, Decision No 280/2004/EC. 

31  European�Commission.�Report�from�the�commission�to�the�European�parliament�and�the�council.�
Implementing�the�Paris�Agreement�-�Progress�of�the�EU�towards�the�at�least�-40%��target,   
available on-line: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu_progress_report_2016_en.
pdf (visited on November 5th, 2018). 

32 Ibidem, pag. 1. 
33 Ref: Official website of COP24, https://cop24.gov.pl/ (Visited on December 1st 2018). 
34  Institute of Sustainable Development and International Relations IDDRI, Déclaration de 

Silésie sur la transition juste - La transition doit s’accélérer et permettre d’anticiper 
des reconversions nécessaires, Billet de Blog, Published on Décember 6th 2018, p.1. 

35  Ministry of the Environment of Poland,103�mld�zł�na�poprawę�jakości�powietrza�w�Polsce, pu-
blished on Jun 7th 2018. 

36  The Platform on Coal Regions in Transition is part of the Coal and Carbon-Intensive Regions 
in Transition Initiative, included in the Clean Energy for All Europeans Package of November 
2016. Ref: Coal�Regions�in�Transition�-�European�Commission. Available on-line: https://
ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/coal-and-other-solid-fuels. (visited on No-
vember 29th 2018). 

37  European�Commission.�Report�from�the�commission�to�the�European�parliament�and�the�council.�
Implementing�the�Paris�Agreement�-�Progress�of�the�EU�towards�the�at�least�-40%��target, p. 2. 

Fig. 3:  Progress towards meeting Europe 2020 targets 

The COP24 should be taken as a great opportunity of 
Gdansk to involve the Polish government in its chal-
lenge to become smart-city. The other environmen-
tal measures could be the strategical link to work as 
an environmental protagonist around the Europe, for 
example, to proclaim Gdansk as a “car-free city” for 
some days per week.  The city which is a good 
example, in this moment, is Pontevedra in Spain. 
This city adopted a strategy to reduce the number of 
private cars. Indeed, this Spanish city has been car-
-free for 19 years38. Its streets are filled with people 
instead of noisy engines. In this city, the air pollution 
has decreased by 61% since 201339. 

During the COP 24, is extremely important also to 
focus on the problem of coal combustion, and it is 
also the opportunity to start Gdansk's efforts for its 
transition to digital, ensuring the environmental pro-
tection (as shown in the chart on reducing emissions 
in Europe for 2020 targets). The stakeholders’ ac-
tions are principal and their responsibility is evident 
to ensure the Gdansk’s planning to become the Po-
lish reference for the climate, an important aspect of 
smart cities after 2020.

The next second part of this research develops to-
wards analysis on the challenges of governments to 
lead to Gdansk towards the digital transition.

38 Ref: Concello de Pontevedra, Spain, 27th November, 2018. 
39   A. de Nazelle, What would happen if we removed cars from cities?. World Economic Forum, pu-

blished on August 9th 2018, p. 1-7.   

Member states' targets for 2020 for emissions under the Effort Sharing Decision 
(million tonnes of CO2 equivalents)
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GOVERNMENTAL CHALLENGES

Cities around the world grow and deteriorate, hi-
ghways and houses spread across the urban land-
scape, minorities cluster in ghettos; sources of water 
supply are polluted and reclaimed40. The central con-
cern in this study is with the role of Polish govern-
ment in shaping urban development in Smart-City of 
Gdansk. 

In a new metropolitan context of urban development, 
the digital transition of cities guarantees a new demo-
cratic-participative level, but above all a greater 
transparency of the public administration. This is 
also because of International Law, i.e. Poland is part 
of the Arhus agreement about Public Participation in 
Decision-Making and Access to Justice in Environ-
mental Matters41. 

For sure, this study lends to contribute to the analysis 
of the new metropolitan mechanisms to develop 
a better participation of all the stakeholders in 
Gdansk, in order to switch on the link of the Polish 
public administrations in a connected world.

Economy, governance, environment and society are 
the four main columns that characterize a smart-city. 
Each of these dimensions has multiple attributes 
which characterizes them. All of these topics need to 
be studied by young people's opportunities in Gdansk.

This is why this research proposes to the Gdansk’s 
government a summary planning to the digital tran-
sition by 3 steps: Firstly, the “urbanistic contextuali-
zation”. Then, the second step will address the topic 
to “the digital transition to the city model in online 
action”. The third step will push the process to the 
“targets” of the stakeholders in the digital transition, 

including the Polish Governments (national, regional 
and other level) and theirs projections (these projec-
tions muss to focus on their effective participation). 
All these steps need a networking context with a high 
level of digital connectivity. 

The Gdansk’s transition need to work with a main di-
mension: “the quality of life of the citizens”.

Follow illustration: Fig.4.

This is how the inhabitants of a city perceive their 
own sense of well-being and the fact that they are 
constantly striving for better, i.e. in terms of wealth, 
health and education. All of the above is needed for 
a successful smart sustainable city.

Urbanistic contextualization

“Everybody plans, (i.e. our workdays, our careers, 
etc.), but private plans are flexible. In contrast, as 
soon as a government plan is written, people who 
benefit from the plan form special interest groups to 
insure that the plan does not change, no matter how 
costly it proves to be to society as a whole”42.

The policies that result from government planning is 
directly proportional from the “urbanistic contextuali-
zation”, it means, the real stocktaking valuation of all 
public services and how it works. 

This is the first challenge for healthy governance, 
which will permit to involve the private and voluntary 
efforts to protect the critical open space, and to se-
parate the plans that do not need the connectivity to 
work, i.e. at the first moment, the activities in-situ, as 
parks restoration. Normally the rapport will need the 
connectivity, but not the activity itself (reminder the 
last illustration, Fig.4). 

40   Government�and�Urban�Development, University of California, USA, UC Press E-Books Collec-
tion, 1982-2004, formerly eScholarship Editions, pSec. 1.  

41   The Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access 
to Justice in Environmental Matters, named Arhus Convention. It was adopted on 25 June 1998 
in the Danish city of Aarhus (Århus) at the Fourth Ministerial Conference as part of the 
"Environment for Europe" process. It entered into force on 30 October 2001.

42   R. O'Toole, Why�Government�Planning�Always�Fails, Cato Institute, Washington, DC. September, 
2007, p.1. 

Fig. 4:  Garcia D. (2018). Gdansk’s transition to become a smart-city.

Such real stocktaking -based solutions do far more 
to improve our quality of life with far looter intended 
consequences to the next smart city planning. Here, 
the governmental administration is apt to push the 
city to the digital level.  

The digital transition to the city model in online 
action

Infrastructure is a pivotal aspect of a smart sustaina-
ble city. Traditionally, there have been two types of in-

frastructure: physical (i.e. buildings, roads, transpor-

tation, and power plants) and digital (information 

technology (IT) and communications infrastructure)43. 

Common physical and service infrastructures inclu-

de: smart energy, smart buildings, smart transporta-

tion, smart water, smart waste, smart physical safety 

and security, smart health care and smart education. 

It is important to remind the first part of study (edu-

cational and health reality in Gdansk). The govern-

43  S.N. Kondepudi.  An overview of smart sustainable cities and the role of information and 
communication technologies. ITU-T's Technical Reports and Specifications. National Universi-
ty of Singapore (NUS). Research under the ITU-T Focus Group on Smart Sustainable Cities 
(FG-SSC), 2016, p. 11.
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ment needs to adapt their studies to theirs potential 
public services.  But the real challenge here is to have 
the informatics security for all the information. That is 
to say, design an action plan to prevent the cyber-
criminals attacks.

But the real challenge here is to have the informatics 
security for all the information. That is to say, design 
an action plan to prevent the cybercriminals attacks. 
More than ever, now Gdansk is vulnerable to cyberat-
tacks. There exist 104 free hotspots of wifi in Gdansk, 
but the regulations concerning the use of the urban 
wireless in Gdansk is not so complete44, unfortuna-
tely, the Decree No. 1421/11 establish only six prin-
cipal points of regulation, and only one of them about 
the “liability of the user”. The challenge is How to 
prevent the cyber-criminality, if someone uses this 
wifi-network to illicit acts? And it is the polish legal 
system ready to know about these problems? What 
kind of cooperation exists between the local govern-
ment in Gdansk and the polish legal system (court 
and tribunals)? 

Other of the biggest challenges of smart-cities is the 
relationship of governments with private companies 
that do not necessarily have their location in cities, 
but thanks to the way of computerization offer their 
service for its population, especially for the health, 
education and transports.

In the cities transition process to digital era, technical 
changes are accompanied by substantive variations 
in the risks covered by “public contracts”, “new ta-
xes”, etc. Here, the discussions touch the importan-
ce of the government planning to the restructuration 
of the public service staff. This is a big challenge 
around a polish labor law.

In the health sector, technologies have evolved to de-
velop the information system of insurance compa-
nies, during the last four decades45.

If “all” information of the “all” population in Gdansk 
will manage now by informatics way, the key qu-
estions to addressee to the polish central administra-
tion are: What about the impacts for governments in 
the standardization of public data processing? What 
about the legal obligation of Poland to allow public 
access to information? As mentioned before, Poland 
is part of the Arhus agreement and the Polish Gover-
nment (at national, regional and other level)46 has the 
obligation to “shall provide for early public participa-
tion, when all options are open and effective public 
participation can take place”47. But, could be possi-
ble to guarantee the Cybersecurity? What are the pro-
spects of changing the automobile insurance market 
with the connected-public transport and what about 
the fully autonomous ones? How to deal with cyber-
-risks considered as one of the major issues of the 
coming decades?

New perspectives are opening up again with learning 
machine technologies. The government of Gdansk 
must exchange with academics and professionals 
around these stimulating and innovative themes.

Targets and stakeholders

Let's take stock of the integration of technological 
changes currently underway in the various sectors of 
governments and its relations among the others go-
vernments and private sectors. The key questions 
here turn around the guarantee of the effective stake-
holder’s participation, that is to say the participation 
of all the population.

44   Appendix No. 1 to the Decree No. 1421/11 of the Mayor of the City of Gdańsk dated on October 
13th, 2011. Available on-line http://www.gdanskwifi.pl (visited on November 15th, 2018).

45   Le mans University, Symposium of Nouvelles technologies et mutations de l'assurance, France, 
December,2018. 

46   Arhus Convention, Art. 1. 
47  Arhus Convention, Art. 6 (n°5). 

Take the French example here to the inclusion of vul-
nerable people in the public administration with the 
smart-phones applications (App’s) addressed to the 
deaf or hard of hearing48. But first it’s necessary to 
have the real stocktaking (see the last illustration). 

Local companies in Gdansk are also concerned by 
commercial law to structure with the government the 
hypothetical new regulations, especially in the con-
text of e-commerce funds; Information Systems Se-
curity and Enterprise Cybersecurity. Polish govern-
ments must also initiate dialogue with companies on 
alternatives to traditional financing, i.e. crowd-len-
ding and equity crowdfunding, etc. Another challen-
ges identified by this research are about "taxes and 
digital enterprises". 

How to prevent the avoiding unfair tax competition 
for companies located in Gdansk or Poland (subject 
to Polish law), and those not located in Poland but 
offering their services in Gdansk (subject to the fore-
igners rulers)? Maybe, the Polish government can to 
propose some kind of tax advantages to seduce the 
private companies to lodge in Gdansk, and thus to 
multiply the job offers in the city, which plays a do-
mino effect for all economic dynamics. 

In this hypothesis (of a transition to smart-city), go-
vernments will have to implement taxes-mecha-
nisms as digital as its platforms allow them, howe-
ver, local businesses also have to adapt their 
business, which necessarily goes to the e-targets 
and new jobs. Polish Universities are part of the sec-
tor called by this new requirement of work, to act 
appropriately, to adapt their study plans for the new 
generations. 

This is the big difference for companies with the cu-
rrent system. Assuming a transition to Smart-city in 

Gdansk, it will also be confronted with collaborative 
business management platforms, and thus its ma-
nagement system would be more flexible. That is to 
say, it no longer requires a unique expertise, but 
a collaborative, or more holistic, of all human teams 
for each collaborative platform.

CONCLUSIONS

The digital transition from cities to smart cities is 
a big challenge for all actors and stakeholders, inclu-
ding Polish governments (national, local), the popu-
lation (Polish and foreign) and organizations (public, 
private and mixed).

As analyzed throughout this study, the location of 
Gdansk is privileged and needs the fittest and holistic 
urban planning to overcome the challenges. 

The main directions to be adopted in Gdansk, to ar-
rive at a new digital model of the city, are directly 
concerned by the effective participation among all 
actors and these with governments, in a more direct, 
faster and more efficient way to build a security con-
text to ensure the better style of life. All this elements 
guarantees the current democratic mechanisms and 
ensure a better quality of life for the metropolitan po-
pulation and its urban development. 

Do not forget that, the main objective of the smart-
-cities is the quality of life of its population. This re-
flects how the Gdansk’s inhabitants perceive their 
own sense of well-being and the fact that they are 
constantly striving to better themselves, i.e. econo-
mics and environmental wealth, health and educa-
tion. All of the above need to be balanced for a suc-
cessful smart-city.

48   The different app’s for the smart-phones are available to download the dialogue with the deaf 
and hard of hearing in France. i.e. RogerVoice, or AVA App. (available in France since July 
2017) has been launched in November 2016 in the United States; this application translates 
written oral conversations for people who are deaf or hard of hearing. Source: France tv, 
Journal, Allodocteurs.fr. Published on September 26th, 2017.  
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The real questions are, are they really able Polish pu-
blic administrations to transform Gdansk to smart-
-city? Maybe it could be the start to the long change 
from the Tri-city to the new Smart Tri-city. 

Following the real questions, we could focus: Are 
they really able (the polish public administrations) to 
transform Gdansk to smart-city? Could be possible 
to reinforce the security of population in the public 
places? How secure fell the people in Gdansk?  
Maybe, this is the start point to the long change from 
the Tri-city to the new Smart Tri-city. 

Also, there is a financial availability and especially 
what level of political commitment could be envisa-
ged to date in Poland, by current and future policies?

The Polish governments (national and local) need to 
work in a coherent way with the necessities of the 
inhabitants of Gdansk, because all identified challen-
ges are connected. Undoubtedly, the establishment 
of a strategic planning of Gdansk, in order to rebuild 
itself in modern digital models is a vast subject that 
deserves a continuous analysis, in a broader acade-
mic framework, such as a collective book. 
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WSTĘP

Wontakt ze sztuką jest dla wielu czynnikiem humani-
zującym codzienne życie, czyli takim, który regene-
ruje psychiczne siły, a także rozwija osobowość. Ist-
nieje potrzeba uczestnictwa w kulturze współczesnej, 
szczególnie w obszarach śródmiejskich, które same 
w sobie pełnią rolę kulturotwórczą, poprzez nagro-
madzone materialne dziedzictwo historyczne. Odbiór 
sztuki przez widza jest niekiedy bardzo wybiórczy 
i fragmentaryczny, jednocześnie przyczyną tego 
może być nie tylko niedostosowany do grupy odbior-
ców program kulturalny, ale także brak obiektów 
o elastycznym układzie przestrzenno-funkcjonalnym, 
złe powiązanie przestrzeni sztuki z żywotną prze-
strzenią miejską oraz niekorzystną dostępność dane-
go miejsca. Problem ten występuje w strukturze 
omawianego w niniejszym tekście miasta – Chojnic, 
gdzie działania kulturalne różnych instytucji zamykają 
swój zasięg w murach budynków i nie pojawiają się 
w przestrzeni miejskiej na co dzień, poza okazjonal-
nymi wydarzeniami, mimo dużego potencjału obsza-
rów, mogących pretendować do tytułu przestrzeni 
publicznych o funkcji kulturalnej1.

Jeśli chodzi o sam obiekt pełniący funkcje kultury, 
powinien on wrastać w przestrzeń miasta, tak by sta-
nowił integralną jego część nie tylko w znaczeniu fi-
zycznym, ale także w symboliczny sposób zaistnieć 
w całej przestrzeni miejskiej, w świadomości miesz-
kańca i gościa. Do takiego zjawiska, podobnie jak 
w rewitalizacji, potrzebne są odpowiednie komplek-
sowe i długotrwałe działania urbanistyczne, a także 
społeczne i ekonomiczne. Należy przy tym uwzględ-
nić fakt, iż zamykanie działań twórczych wewnątrz 
obiektów i skupianie się na ich stanie techniczno-es-
tetycznym, bez uwzględnienia aspektów związanych 
z funkcjonowaniem i działalnością człowieka, hamuje 
zarówno rozwój pojedynczych instytucji, jak również 
rozwój kultury miejskiej. 

Tematem niniejszego artykułu jest artystyczny wy-
miar przestrzeni publicznej i odniesienie tegoż poję-
cia do struktury miasta Chojnice. Za pośrednictwem 
wybranych elementów wykonanego przez autorkę 
projektu zagospodarowania przestrzeni publicznej 
przy Chojnickim Centrum Kultury oraz koncepcji 
stworzenia spójnego systemu przestrzeni publicz-
nych w śródmieściu Chojnic2, rozważaniom poddane 
zostały wielopłaszczyznowe aspekty istnienia dobrze 
działającej przestrzeni publicznej samej w sobie oraz 
w mieście jako całości, a także jej ujęcia przestrzen-
nego, funkcjonalnego, gospodarczego oraz w dużej 
mierze – społecznego. Tekst podejmuje także proble-
matykę dotyczącą miejsc istniejących w tożsamości 
kulturowej społeczeństwa oraz w świadomości 
mieszkańców i odwiedzających miasto turystów. 

Stanowi też próbę określenia kryteriów dobrze dzia-
łającej przestrzeni, w której realizuje się sztukę, po-
przez twórcze wykorzystanie potencjałów społecz-
nych i fizycznego stanu istniejącego. 

Wyzwaniem projektu było przede wszystkim wyko-
rzystanie walorów lokalizacji i sytuacji istniejącej – 
zarówno przestrzennej, jak i społecznej  – do stwo-
rzenia otwartej przestrzeni publicznej współtworzonej 
przez artystów i mieszkańców miasta, rozwijającej 
kreatywność, budującej tożsamość oraz wzmacnia-
jącej więzi społeczne. Teren projektu głównego ma 
komponent spójnej struktury miejskiej jako prze-
strzeń kultury o wysokiej randze. Celem koncepcji 
było stworzenie wizji zagospodarowania dla zdegra-
dowanych obszarów w tkance śródmiejskiej oraz 
stworzenie spójnego systemu przestrzeni publicz-
nych o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym, włą-
czając w tenże system obszar przy Centrum Kultury. 

Głównym problemem dotyczącym terenu przy Choj-
nickim Centrum Kultury jest zaniedbanie dużego po-
tencjału lokalizacji i zainteresowania kulturą w mie-

Sztuka tworzenia (miasta). O artystycznym 
wymiarze przestrzeni publicznej  
na przykładzie projektu zagospodarowania 
obszaru wokół Chojnickiego Centrum Kultury
The art of creating (a city). About the artistic dimension of public space  
by the example of the project for area of Chojnice Cultural Center

Angelika Muzolf

����Inżynier gospodarki przestrzennej, studentka stopnia magisterskiego Politechniki Gdańskiej.

W artykule przedstawiono rozważania dotyczące funkcjonowania przestrzeni publicznej o charakterze kulturalnym oraz 
jej integrację z systemem przestrzeni miejskich na przykładzie Chojnic. Kontemplacja nad wszystkimi zagadnieniami – 
tożsamości, kultury w mieście, aspektów społecznych przestrzeni publicznej - opiera się na projekcie zagospodarowania 
przestrzeni wokół Chojnickiego Centrum Kultury. W przedstawionym obszarze zauważa się brak aktywności społecz-
nych, zamknięcie działalności kulturalnej wewnątrz obiektu, brak tożsamości miejsca oraz funkcjonalnej integracji ze 
strukturą miasta. Ponadto działania władz miejskich na rzecz poprawy stanu obszaru dotyczą wyłącznie modernizacji 
obiektu wraz z projektem zagospodarowania przestrzeni w funkcję parkingową. Zauważa się także brak powiązań pomię-
dzy przestrzeniami o potencjale kulturowym. Zakres projektu obejmuje część analityczną oraz część projektową. 
W pierwszej części oparto się na literaturze dotyczącej przestrzeni publicznych oraz – w części analiz fizyczno-geogra-
ficznych - na dokumentach sporządzanych dla obszaru miasta. Analizy społeczne oraz gospodarcze poparto danymi 
Głównego Urzędu Statystycznego. Ostatecznym rezultatem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania 
przestrzeni przy Chojnickim Centrum Kultury. Na potrzeby odpowiedniego funkcjonowania obszarów o podobnej funkcji 
publicznej w mieście, stworzono także koncepcję spójnego systemu przestrzeni, za pomocą powiązań przestrzennych 
i funkcjonalnych, na bazie istniejącego potencjału.

In this article it is considered the functioning of art public space and its connection with all structure on the example of 
Chojnice city. The contemplation is based on a development project for the public  space around the Chojnice Cultural 
Center. In this area it could be noticed that there is no social activities, identity and integration between the space and the 
city. Another problem is unavailability of a culture for all the society, because of its introversion into the culture institutes. 
Furthermore, the operations of local authorities refer only to modernization of Cultural Centre building. The thesis contains 
two main parts, the first one - analyses, and the second one - the project of the space. The first part focused on natural 
environmental analyses was based on documents containing environmental information relating to the Chojnice city. 
Social review was made of the basis of available statistical data, and finally spatial analyses resulted from an on-site 
verification. The ultimate result of this study is spatial development project for area of Centre for Culture in Chojnice city, 
which was based on analyses and adapted to existing local conditions . The added value was a project of system of 
public spaces based on relationship between each other.

Słowa kluczowe: przestrzeń publiczna, sztuka, kultura, społeczeństwo, sztuka w przestrzeni publicznej, centrum kultury, 
Chojnice, projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej

Keywords: public space, art, culture, society, art in public space, cultural center, Chojnice city, project for public space
1   Zob. więcej J. Szerszeń,�Śródmieście�jako�obszar�kultury, Warszawa – Łódź 1987.
2   Projekt oraz koncepcja stanowią indywidualną propozycję autorki i powstały w odpowiedzi na 
rozpoznane wcześniej problemy i potencjały miasta.
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Wieloaspektowość pojęcia

Począwszy od starożytnej Agory, sytuowanej w grec-
kich akropolach, w newralgicznych punktach grec-
kich polis, przestrzeń publiczna to miejsce wysokiej 
rangi. Podczas Wielkich Dionizji kultura mieszała się 
z szeregiem innych funkcji miejskich, tak jak społecz-
ność różnych statutów demokratycznych Aten5. Nie 
mniej ważną rolę stanowił średniowieczny rynek jako 
handlowe serce miasta. Pojęcie to niesie ono za sobą 
wiele rozważań w ujęciach badawczych w wyniku 
ewolucji tego zjawiska.

Geograficzne ujęcie rozpatruje przestrzeń publiczną 
w aspekcie morfologicznym – rozplanowania struk-
tur, gdzie istotna jest analiza historycznej ewolucji 
rozwoju miasta. Urbanistyka zajmuje się praktyką 
projektową przestrzeni publicznych, kształtowaniem 
przez nie warunków życia mieszkańców oraz lokali-
zacją działalności miejskich w kompleksowym uję-
ciu. O jakości życia zależnej od jakości przestrzeni 
publicznych mówi Karta Lipska, gdzie ponadto klasy-
fikuje je wśród miękkich czynników lokalizacji, czyli 
odgrywających istotną rolę w przyciąganiu przedsię-
biorstw opartych na wiedzy, wykwalifikowanej 
i twórczej siły roboczej oraz turystyki6. Przedmiotem 
dokumentu stał się także podmiot uczestniczący 
w tworzeniu przestrzeni oraz jej ochrony, za który 
podaje się państwo, władze lokalne i regionalne oraz 
obywateli i przedsiębiorstwa. 

Aspekt społeczny w podejściu do zagadnienia prze-
strzeni publicznej bywa jednak często pomijany przy 
urządzaniu przestrzeni miejskich, na rzecz skupienia 
się na środowisku materialnym. Nie znaczy to, że na-
leży odwrócić to zjawisko, a raczej połączyć obie 
kwestie, by móc korzystać z rozwiązań pochodzą-
cych z ich synergii. Przestrzeń publiczna jako wyraz 
życia miejskiego „dzieje się” przecież w przestrzeni 
fizycznej. 

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 
W WARUNKACH NATURALNYCH CHOJNIC

Rzeźba terenu

Wzgórze Ewangelickie jest charakterystycznym miej-
scem, ponieważ położone bezpośrednio na wzniesie-
niu stanowi dominantę i góruje nad panoramą mia-
sta. W samym obszarze projektowym występuje 
również duża różnica wysokości, której nie określa 
równy spadek na całym obszarze, lecz dwie skarpy 
– jedna przy wejściu na teren Chojnickiego Centrum 
Kultury o spadku 30% oraz druga oddzielającą teren 
Centrum od Parku, o spadku 40%. Można traktować 
to jako barierę, jednak w kontekście przestrzeni pu-
blicznej, także jako atut.

Przestrzeń publiczna bywa nazywana sceną na której 
aktorzy, czyli uczestnicy zdarzeń w tej przestrzeni 
odgrywają pewne role. Jest to paralelna metafora 
przestrzeni publicznej o charakterze artystycznym, 
jednak można rozpatrywać ją dosłownie w kontek-
ście planu wysokościowego obszaru. W przypadku 
omawianej przestrzeni występuje taka rzeźba terenu, 
która tworzy duże pole manewru dla kształtowania 
teatru plenerowego. Pagórek oddzielający park od 
obszaru bezpośrednio przylegającego do Centrum 
Kultury, to potencjał do stworzenia miejsca ekspozy-
cji dla sztuki bądź też jej obserwacji. Teatr plenerowy 
może poprzez swą strukturę łatwiej przystosować 
się do potrzeb elastyczności, wykorzystując formę 
terenu w kształtowaniu przestrzeni. 

Warunki klimatyczne i roślinność

Jedną z determinant wygodnego korzystania z prze-
strzeni otwartej jest kwestia warunków atmosferycz-
nych. Niedogodności z tego wynikające warto 
w miarę możliwości załagodzić, wprowadzając moż-
liwość schronienia się przed opadami czy wiatrem. 
Uciążliwie długa w ciągu miesięcy letnich ekspozycja 
na oświetlenie słoneczne w badanym obszarze nie 

ście. Według obserwacji, w obszarze omawianym 
zauważa się brak aktywności społecznych, zanik toż-
samości miejsca oraz funkcjonalnej integracji ze 
strukturą miasta, w którym brak powiązań pomiędzy 
przestrzeniami o potencjale kulturalnym. Problem tak-
że stanowi introwersja aktywności artystycznych 
w istniejących instytucjach kultury. Działania władz 
miejskich na rzecz poprawy stanu obszaru dotyczą 
modernizacji obiektu wraz z projektem zagospodaro-
wania przestrzeni z funkcją parkingową w roli głównej. 

Chojnice położone są na pograniczu z Borami Tuchol-
skimi, a nieopodal znajdują się Park Narodowy Bory 
Tucholskie i Zaborski Park Krajobrazowy, stąd można 
powiedzieć, że miasto leży w regionie turystycznym, 
czy też jest dla jego przyrodniczego charakteru atrak-
cyjnym dopełnieniem. Sam teren projektowy położo-
ny jest w centrum miasta, niedaleko głównego rynku 
miejskiego. Zawiera on obszar Chojnickiego Centrum 
Kultury oraz Wzgórza Ewangelickiego – parku, będą-
cego dawną nekropolią. Powierzchnia obszaru wyno-
si 2,15 ha, co stanowi ok. 0,1% powierzchni miasta.

W artykule w sposób merytoryczny opierano się na 
literaturze dotyczącej poruszanego zagadnienia oraz 
na własnych analizach przestrzennych, obserwa-
cjach i wizjach terenowych. Subiektywne odczuwa-
nie i osobiste, emocjonalne poznanie przestrzeni 
publicznej, czyli tej materii, która ożywa wraz z zaist-
nieniem w niej interakcji społecznych, jest niezwykle 
istotne, tym bardziej, że w tym przypadku jej naj-
wrażliwszy komponent to sztuka. 

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Pojęcie przestrzeni publicznej interpretowane jest na 
wiele sposobów. Projektowanie wiąże się więc z wie-
lopłaszczyznowymi rozważaniami. Jedno z nich do-
tyczy wpływu elementów fizycznych na jej funkcjo-
nowanie, a następnie funkcjonowanie przestrzeni 

o charakterze społecznym w mieście w ogóle. Zwra-
ca się tu uwagę na elementy sztuki i ich wpływ na 
życie miejskie i współżycie społeczności. Skoro ce-
lem przestrzeni publicznej ma być ich pobudzenie, 
istotne jest znalezienie odpowiednich narzędzi, co 
wiąże się z szerokim pojęciem kontekstu. 

Zważając na znaczenie istnienia przestrzeni publicz-
nej w strukturze miasta, należy zastanowić się w jaki 
sposób przenosi ona pewien kod w postaci tożsamo-
ści. Tożsamość miejsca uznać można za zjawisko, 
w którym elementy materialne wyrażają historię, 
obyczaje czy styl życia miejskiego3. W obszarze pro-
jektowym, mimo własnej historii i obecnej tam insty-
tucji kultury o mocnej pozycji w mieście, nie zaob-
serwowano zainteresowania użytkowników samą 
przestrzenią. To jeden z wielu przejawów zaniedbania 
i powodów zanikania znaczenia przestrzeni ze świa-
domości społeczności, a tym samym utraty tożsa-
mości.

Definicja formalna 

Zgodnie z definicją przewidzianą w art. 2 pkt 6 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, obszarem przestrzeni 
publicznej jest obszar o szczególnym znaczeniu dla 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości 
ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów spo-
łecznych ze względu na jego położenie oraz cechy 
funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy4. Już w tej podstawowej zwięzłej 
definicji istnieje nawiązanie do wieloaspektowości 
owego pojęcia, w ustawie bowiem jest mowa o kon-
tekście społecznym, funkcjonalnym i przestrzennym, 
a także o obowiązku ustaleń planistycznych obszaru 
będącego przestrzenią publiczną, który z kolei pod-
kreśla jej ważność, rozpatrując ją w kryteriach wpły-
wu na jakość życia mieszkańców. 

3   Zob. więcej P. Lorens, Problemy�Kształtowania�Przestrzeni�Publicznych, Gdańsk 2010.
4 Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.

5 Zob. również A. Wallis, Miasto�i�przestrzeń, Warszawa 1977.
6  Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich, Lipsk, 24-25 maja 2007, www.
silesia.org.pl.
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turalnym miasta i rozwoju swoich zainteresowań 
w różnych jej dziedzinach. 

Kultura w zasięgu miasta  

Infrastruktura społeczna z nastawieniem na działania 
kulturalne ma w Chojnicach duży potencjał, szcze-
gólnie jak na miasto średniej wielkości. W mieście 
odbywają się już kultowe imprezy kulturalne zrzesza-
jące dużą ilość osób, a ich program pozostaje nie-
zmieniony od lat – o ile główne jego wydarzenia sta-
nowią pewną tradycję, to w ich punktowym systemie 
brakuje uzupełnienia aktywnościami wnikającymi 
w życie codzienne mieszkańców, choć potencjał lo-
kalnych artystów i ich sukcesy zalicza się do obiecu-
jących trendów rozwojowych. 

Chojnickie Centrum Kultury jest głównym ośrodkiem 
kulturalnym miasta, a jego działalność skupia się 
głównie na organizacji imprez kulturalno-oświato-
wych, występów estradowych, prowadzeniu kół zain-
teresowań, grup artystycznych, zajęć dydaktycznych 
w dziedzinie sztuki, współpracy z innymi jednostkami 
przy organizacji konkursów artystycznych, wystaw 
oraz działalności kinowej. Jedną z głównych imprez 
organizowanych przez ChCK jest Chojnicka Fiesta 
Uliczna, czyli potocznie zwane teatry uliczne z prze-
marszem przez miasto, oraz Chojnicka Noc Poetów, 
odbywające się na scenie Fosy Miejskiej. Przy Cen-
trum Kultury działają m.in. Dyskusyjny Klub Filmowy, 
dwa zespoły teatralne  – Chojnickie Studio Rapso-
dyczne, Teatr Niepokorny, grupa poetycka, zespoły 
taneczne, zespoły muzyczne, w tym orkiestra dęta.

Pozostałymi istotnymi punktami na kulturalnej mapie 
miasta są Miejsca Biblioteka Publiczna, Muzeum Hi-
storyczno-Etnograficzne i Szkoła Muzyczna I stop-
nia, zgromadzone w obszarze śródmieścia, pozosta-
jące w sąsiedztwie centrum.

ZAGADNIENIA URBANISTYCZNE

Śródmieście obszarem kultury 

W Chojnicach wyodrębnia się dość wyraźnie obszar 
tworzący śródmiejskie centrum, przez wspomniane 
nagromadzenie funkcji centrotwórczych, w tym kul-
turalnych, co jest charakterystyczne dla tej części 
miasta. 

Według. A. Wallisa śródmieście występuje w mia-
stach średnich i wielkich miastach z przeszłością, 
które jednocześnie przekroczyły pewien próg wielko-
ści10. Z pewnością wyjątkowe wartości śródmieścia 
są konkurencyjne dla pozostałych dzielnic miasta, 
jako najaktywniejsze i funkcjonalnie pobudzone. 
Istotna jest tu także symbolika tego miejsca, która 
odciska ślad w świadomości człowieka i skłania do 
identyfikacji z daną przestrzenią. Na zjawisko to 
wpływa układ urbanistyczny, dominanty, osie kom-
pozycyjne, zespoły urbanistyczne, wnętrza, ściany 
urbanistyczne i inne obiekty oraz materialne dziedzic-
two kulturowe, a niekiedy i cechy naturalne, takie jak 
topografia. Suma tychże elementów, będących źró-
dłem doznań estetycznych i poznania, tworzy pewien 
kod przestrzeni. Kontakt z kulturą fizyczną i zatrzy-
manie osoby w danej przestrzeni na dłużej ułatwia 
wyjątkowa koegzystencja różnorodnych funkcji11.

Atutem obrazu śródmieścia jest utrzymana ciągłość 
wartości przestrzenno-kulturowych, czyli tradycji. 
W tym nawarstwionym historycznie i kulturowo miej-
scu najlepiej spełniają się emocjonalne potrzeby inte-
gracji, życia społecznego i współistnienia z innymi.  
J. Szerszeń opisuje, iż to wszystko dzieje się za spra-
wą pejzażu kulturowego. Z tego samego powodu 
najlepiej spełniane są tu aspiracje artystyczne w sze-
rokim wachlarzu dziedzin, a ramy przestrzenne 
wzmacniają ich wydźwięk. 

stanowi problemu dzięki gęstemu zadrzewieniu poło-
wy obszaru – wzgórza ewangelickiego. Starodrzew 
rosnący pomiędzy pocmentarnymi alejami jest jego 
szczególnym walorem, pomimo to, teren nie spełnia 
swojej funkcji parkowej.

Poza tym praktycznym zastosowaniem, status przy-
rody w mieście jest niejednoznaczny, choć po-
wszechnie przyjmuje się jego znaczenie rekreacyjne 
i podtrzymujące higienę życia, jak według założeń 
modernistycznych. Przyroda niezauważalnie kształ-
tuje pewne obyczaje życia miejskiego. Połączenie 
natury ze sztuką może odwrócić to spojrzenie, o ile 
natura będzie nie tylko „tłem” dla kultury. Miejscem, 
gdzie spotkać się może miasto, natura i sztuka jest 
przestrzeń miejska. Istnieje dziedzina łącząca bezpo-
średnio sztukę z naturą – plant art, gdzie czerpie się 
z natury inspiracje i materiał do pracy7. 

Projektem bazującym bezpośrednio na drzewosta-
nie jest Wrapped Trees autorstwa Christo i Jeanne-
-Claude, zrealizowany w roku 1997 w Szwajcarii 
w parku Riehen, gdzie wszystkie drzewa owinięto 
połyskującym materiałem. Symbolizowało to wła-
śnie ukrytą obecność natury, czyli jej rolę jako tła 
życia miejskiego. 

ZAGADNIENIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNE 

Klasa kreatywna, a twórcze potrzeby

Uwarunkowania społeczne obejmują środowiska 
twórcze, zarówno artystów, jak i odbiorców. R. Flori-
da porusza zagadnienie kapitału twórczego, który 
znacznie bardziej wpływa na powodzenie miejskich 
strategii rozwojowych niż ich elementy fizyczne. Ma 
to duże znaczenie, bowiem przyjmuje się kapitał 
ludzki za niewyczerpalny stymulator ekspresji i roz-
woju miasta8. 

Etos kreatywności, czyli styl życia w duchu twórczo-
ści zrodził pojęcie klasy kreatywnej, która jak zazna-
cza Florida, powstała na bazie ekonomicznej, gdyż to 
funkcja ekonomiczna wpływa na wybory społeczno-
-kulturalne i styl życia jej członków9. Członkowie tej 
klasy wykonują pracę polegającą na tworzeniu no-
wych form. Zalicza się do niej, m.in. artystów estra-
dowych, aktorów, projektantów, poetów, a wydawcy, 
inżynierowie, i inne grupy zawodowe wchodzą w jej 
skład pod warunkiem wypełniania pracy twórczej. 

Klasa twórcza usadowiona jest w twórczym mieś- 
cie – jest to nierozerwalne połączenie, które wynika 
z potrzeb tej grupy społecznej, z kolei o tym, iż mia-
sto ma cechy twórcze decyduje to, w jakim stopniu 
przyciąga twórczą społeczność. Osoby poszukujące 
form twórczości chcą żyć w środowisku podobnym 
sobie, szukają miejsc stymulujących, kreatywnych, 
tętniących życiem, umożliwiających wymianę opinii, 
idei, ścierania się poglądów, poznania nowych form 
myślenia. 

Zgrzytem w relacjach człowiek twórczy  – miasto, 
może być chęć ciągłego poznania nieustannych no-
wości, zaś struktura miejska dąży do podtrzymywa-
nia tożsamości, pewnego DNA, które sama w sobie 
w naturalny sposób posiada. Wynika to choćby ze 
specyficznych cech lokalizacji, czyli środowiska, 
charakterystyki geograficznej itd. Jednakże w mo-
mencie rozwoju musi ono zapewnić sprzyjające wa-
runki, co – zważając na przymioty opisujące kre-
atywne społeczeństwo – może zagwarantować 
sztuka. 

Dostępność infrastruktury społecznej jest jednym ze 
znaczących kryteriów dobrej jakości życia w danym 
mieście. Wśród jej podstawowych elementów, do-
stęp do kultury i sztuki stał się wartością dodaną 
w kontekście możliwości uczestniczenia w życiu kul-

7  Zob. również E. Rewers, Miasto-twórczość [w:] E. Rewers, A. Skórzyńska (red.), Sztuka-kapitał�
kulturowy polskich miast, Poznań 2010.

8  Por. R. Florida, Narodziny Klasy Kreatywnej, Warszawa 2011.
9  Ibidem, s. 82.

10  Zob. A. Wallis, Miasto i przestrzeń, Warszawa 1977.
11  Zob. również  J. Szerszeń, Śródmieście jako obszar kultury, Warszawa – Łódź 1987.
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Dziedzictwo urbanistyczne i architektoniczne śród-
mieścia Chojnic stanowi miasto lokacyjne, średnio-
wieczne przedmieścia, założenia wczesnonowożyt-
ne, założenia klasztorne średniowieczne i pochodzące 
z przełomu XIX i XX wieku. Obszar projektowy znaj-
duje się w zasięgu makrojednostek średniowiecz-
nych – miasto lokacyjne oraz Przedmieście Gdańskie 
z osadą szpitala Św. Jerzego. W czasach wczesno-
nowożytnych obszar ten powiększono o karczmy 
i teren cmentarza ewangelickiego – przedmiot niniej-
szego opracowania.

Analiza powiązań i funkcjonowania przestrzeni 
miejskich 

Ważnym zagadnieniem w badaniach nad istotą oma-
wianej przestrzeni jest przymiotnik publiczny. Po-
wszechnie stosowany, stał się pojęciem bardzo lapi-
darnym, którego potoczne używanie spłyca 
znaczenie. Wyjaśnienie ułatwia zestawienie pojęcia 
z przeciwnym, czyli ze słowem prywatny. Opisywa-
nie zjawiska w relacji do otaczającej go przestrzeni 
prywatnej, umożliwia stopniowanie go w kontekście 
tej właśnie relacji – podwórko jako przestrzeń najbar-
dziej publiczna wobec budynku mieszkalnego na pry-
watnej działce, salon jako pomieszczenie najbardziej 
publiczne wobec innych pomieszczeń w domu, itd. 
Granice między dwoma pojęciami nie są jasno okre-
ślone i przesuwają się w świetle relacji i kontekstu 
otoczenia12. 

Nie wszystkie przestrzenie miejskie w Chojnicach 
można nazwać przestrzeniami publicznymi, gdyż nie 
spełniają one takiej funkcji. Często są to niezabudo-
wane place z zielenią, ławkami bądź bez żadnego 
wyposażenia w meble miejskie. Czasem mimo zde-
gradowanego stanu, obszar można zaliczyć do ma-
gicznych, gdyż stanowi miejsce spotkań. Graficznie 
układ oraz specyfikę przestrzeni śródmieścia miasta 
przestawiono na ryc. 1.  

Sam parkowy fragment obszaru projektowego for-
malnie stanowi przestrzeń publiczną i w dokumen-
tach planistycznych zalicza się go do parków miej-
skich, jednak w praktyce nie funkcjonuje on jako taki, 
również poprzez ubogą infrastrukturę parkową. Na 
obszarze nie zauważa się żadnych aktywności miej-
skich, interakcji wynikających z jego charakteru i za-
gospodarowania, poza ruchem przechodniów o sta-
łych godzinach do szkoły i pracy, których kierunki 
przedstawiono na ryc. 2.

NIE MONOLOG, LECZ DIALOG SZTUKI  
Z PRZESTRZENIĄ 

Wszystkie wnioski z analiz warunkują elementy pro-
jektu i stanowią dla niego kontekst. W przypadku 
wpisywania funkcji artystycznej jest to szczególna 
kwestia, stąd aby przestrzeń ta mogła dobrze funk-
cjonować, należy również zbadać występowanie 
sztuki na tle przestrzennym, przy czym warto uczyć 
się na istniejących już przypadkach. Konteksty moż-
na podzielić tematycznie, jak w niniejszym tekście, 
gdzie ujęto historyczny i przestrzenno-urbanistyczny. 

Funkcjonowanie sztuki łączy się ze szczególnym 
określeniem kontekstu – site-specific, które nie ma 
polskiego odpowiednika (co łączy się z nadal nieczę-
stym praktykowaniem procesu wpisywania w kon-
tekst przestrzeni polskich miast)13.

Kontekst historyczny 

Wpisywanie się i włączanie sztuki w obszar oznacza 
oczywiste więzy  – fizyczne i widzialne oraz więzy 
niewidzialne. Do tych ostatnich należą m. in. przywo-
łanie historii przestrzeni i pobudzanie pamięci o niej. 
To te dzieła, które nawiązują do dziedzictwa danego 
miejsca są nośnikiem tożsamości, a przez to proces 
ich wrastania w tkankę miasta staje się bardziej natu-
ralny niż w przypadku elementu obcego, osadzonego 
bez kontekstu14.

12  Por. J. Chmielewski, Architektura Europejskiej Przestrzeni Kongresowej, Kraków 2010.
13  Zob. również H. Tyborska, Współczesna�sztuka�publiczna�w�spuściźnie�kulturowej�miasta [w:] 

E. Rewers.,  A. Skórzyńska  (red.), Sztuka-kapitał�kulturowy�polskich�miast, Poznań 2010.
14  Ibidem.

Ryc. 1. Analiza powiązań i funkcjonowania przestrzeni miejskich w śródmieściu Chojnic.

Ryc. 2. Analiza stanu zagospodarowania obszaru projektowego

Opracowanie własne

Opracowanie własne
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Przykładem jest projekt murali dla osiedla mieszka-
niowego w mieście Lyon. Dzielnicę VIII, o której 
mowa, oddaną do użytku w roku 1933, uważano 
wówczas za pionierską i nowoczesną realizację 
wspaniałej koncepcji architektonicznej, która jednak 
z czasem uległa degradacji społecznej i materialnej. 
Sytuację poprawiła interwencja artystyczna, która 
polegała na wprowadzeniu w przestrzeń jednego 
z osiedli serii murali nawiązujących do historii miej-
sca. Wkrótce murale stały się znakiem rozpoznaw-
czym i silnym punktem marketingu miasta.  

Kontekst przestrzenno-urbanistyczny 

Sztuka bywa elementem naprawczym chaotycznej, 
lub w jakikolwiek sposób zepsutej przestrzeni miej-
skiej. I tu pojawia się kolejne zagrożenie związane jej 
tłem. Problem polega na nieodpowiedniej, bo nie-
przemyślanej sytuacji sztuki w miejscach, które do 
jej odbioru nie są – z różnych powodów – dobre. 
Jako przykład można podać parkingi czy drogi szyb-
kiego ruchu – z reguły wytwory artystyczne nie spo-
tykają się tam z jakimkolwiek odbiorem i kontempla-
cją15. 

Dyskusyjnym przykładem jest poznańska instalacja 
Jana Berdyszaka Obszar Obrazów Efemerycznych, 
która próbuje zaistnieć przy ruchliwej ulicy. W rozwa-
żania na temat skutków tej próby można wejść po-
znając istotę znaczenia instalacji – chodzi o ukazanie 
przemijalności obrazów miasta w dynamicznym ru-
chu mieszkańca i gościa. 

Miejscotwórczy potencjał konstrukcji artystycznych 
może zaniknąć, w przypadku, gdy występują one 
jako samodzielne jednostki bez tła. Wątpliwym jest 
humanizowanie przestrzeni za pomocą sztuki, która 
stanowi ciało obce w tejże przestrzeni, jednak w nie-
których przypadkach pozornie obcy element stanowi 
pewien przekaz, którego poznanie jest niezbędne do 
pełnego odbioru dzieła.  

Kontekstualny design  

W świetle dostępności i tego, co znajduje się w za-
sięgu wzroku, oraz jaki ma to wpływ na subiektywny 
odbiór, przestrzeń publiczną rozpatruje kontekstual-
ny design. Oprócz estetyki ważną rolę pełni funkcjo-
nalność. 

Przykładem takiego designu jest projekt Superkilen 
w Kopenhadze, którego celem społecznym było po-
łączenie mieszkańców różnych narodowości i kultur. 
Za pomocą przestrzeni publicznej, zawierającej sym-
bole każdej z nich, dzielnica Nørrebro, zamieszkiwana 
przez klasę średnią, stała się bardziej bezpieczna, 
otwarta i przede wszystkim każdego dnia służąca lo-
kalnej społeczności, stąd dużą rolę pełnił aspekt spo-
łeczny, czyli w głównej mierze konsultacje z miesz-
kańcami. Częścią projektu jest Skwer czerwony, 
powiązany kulturą, ponieważ rozszerza ofertę działań 
kulturalnych odbywających się w pobliskiej hali Nør-
rebrohall. Plac kontynuuje tę funkcję i wkomponowu-
je ją w tkankę miejską. 

Ciekawym zabiegiem jest także projekt interwencyj-
ny Huellas Artes w Santiago grupy 100 architeckts, 
który uznaje się za dialog z użytkownikami i zapro-
szenie ich do współżycia społecznego w danej prze-
strzeni. 

Teatr 

Przestrzeń teatralna ma nie tylko znaczenie stricte 
architektoniczne, ponieważ może zaistnieć w każdej 
fizycznej przestrzeni – polanie, schodach czy placu 
publicznym i to niezależnie od tego, czy łączy się 
z terenem obserwacji, czyli tradycyjnie  – z widow-
nią. Ze względu na charakter tej dziedziny sztuki, za-
gadnienie kontekstu staje się nieograniczone, gdyż 
otaczające warunki stają się na żywo ogrywane.  

Strefy gry i obserwacji mogą być elastyczne, wów-
czas przestrzeń teatralna, gdzie nie ma na stałe usy-
tuowanych sztywnych granic, jest zmienna i można 

ją przeorganizowywać dla danego widowiska lub 
w czasie, gdy ono trwa. Przestrzeń zmienna pojawiła 
się już w teatrze średniowiecznym, gdy mansjony dla 
widzów i aktorów ustawiano w różnych konfigura-
cjach, uczestnicy gry przemieszczali się w trakcie 
trwania widowiska. Wszystko to odbywało się w ka-
tedrach bądź w plenerze. Przestrzeń zmienną posia-
dały także teatry romantyczne – cyrki. Projektować 
przestrzenie w sposób każdorazowo inaczej ustawny 
zaczęto w I poł. XX w., terminem określającym to zja-
wisko zdaje się być angielskie flexible space, multi-
form space, environmenthal theatre16. 

Przestrzeń zmienna jest szerokim zagadnieniem 
i w kontekście działalności artystycznej i społecznej 
wiąże się także z innego rodzaju dziedzinami. W II 
połowie XX w. zaczęto wykorzystywać zasadę zmien-
ności przy tworzeniu tzw. sal wielofunkcyjnych, czyli 
przestrzeni dla różnego rodzaju sztuki – teatralnej, 
muzycznej, tanecznej, kinowej, czy innego charakte-
ru zgromadzeń publicznych. Takie obiekty pojawiły 
się zwłaszcza we francuskich domach kultury 
i ośrodkach uniwersyteckich w Stanach Zjednoczo-
nych. Obiekty te powstawały na małą, jak i wielką – 
liczącą nawet kilkanaście tysięcy miejsc – skalę17.

ODPOWIEDŹ PROJEKTOWA

Powiązać miasto – koncepcja dla Chojnic

Odpowiedzią na rozpoznane w Chojnicach uwarun-
kowania, która wykorzystuje przytoczone praktyki 
studiów przypadku, jest koncepcja zakładająca 
stworzenie spójnego systemu przestrzeni publicz-
nych. Ze względu na występujące uwarunkowania 
w poszczególnych przestrzeniach delimitowanego 
śródmieścia miasta, podzielono je na rekreacyjno-
-sportowe oraz związane z kulturą i sztuką. Prze-
strzenie, które wybrano, w większości stanowią za-
pomniane i zdegradowane miejsca.

Obszary, które projekt włącza w system przestrzeni 
o charakterze artystyczno-kulturalnym to plac przy 
Wszechnicy Chojnickiej, Plac przy Szkole Muzycz-
nej, Fosa Miejska, przestrzeń przy murach obron-
nych z obu stron Bramy Człuchowskiej, zaś charak-
ter sportowo-rekreacyjny ma zostać nadany trzem 
zaniedbanym zieleńcom. Główna przestrzeń o sku-
mulowanych aktywnościach artystycznych to Wzgó-
rze Ewangelickie  – Park Ewangelicki i obszar Choj-
nickiego Centrum Kultury. 

W każdej z przestrzeni, szczególnie o charakterze 
kulturalnym, istotne jest zaangażowanie lokalnych 
działaczy i artystów, którzy mieliby zaaranżować tę 
przestrzeń wkładem własnym nie tylko w wykonanie, 
ale również koncepcję i wizję przestrzeni, stąd do-
brym rozwiązaniem byłaby organizacja szeregu spo-
tkań partycypacyjnych z mieszkańcami. Pomoże to 
zbudować świadomość mieszkańców, iż ich działa-
nia i sztuka sama w sobie jest katalizatorem zmian 
struktury miasta, które wiążą się z inwestycją środ-
ków publicznych w dane obszary, co także przyczyni 
się do większego poczucia więzi z przestrzeniami. 

Rozwiązania zastosowane mają poprawić estetykę 
oraz bezpieczeństwo i stworzyć sprzyjający spotka-
niom anturaż. Niektóre z wyznaczonych miejsc  
wymagają ponadto podstawowego wyposażenia 
w postaci wprowadzenia infrastruktury parkowej, na-
wierzchni i mebli miejskich. 

Elementem spinającym artystyczne przestrzenie pu-
bliczne, a jednocześnie mającym na celu poprowa-
dzenie pieszych ku centrum miałaby być nitka świa-
tła, czyli oświetlenia LED na trasie pomiędzy rze- 
czonymi przestrzeni. System informacji miałyby sta-
nowić malunki na posadzce w różnych częściach 
miasta. Charakter przestrzeni artystycznych można 
dodatkowo pokreślić grą świetlnych instalacji, które 
przyciągałaby osoby a także zapewniły poczucie bez-
pieczeństwa o późnych porach. Połączenie przestrze-

15  W. Bryl-Roman, Sztuka�Publiczna�służbie�miastu [w:] E. Rewers, A. Skórzyńska  (red.), Sztu-
ka-kapitał�kulturowy�polskich�miast, Poznań 2010.

16  Zob. K. Braun, Przestrzeń�Teatralna, Warszawa 1982.
17  Ibidem.
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ni o charakterze sportowo-rekreacyjnym zaprojekto-
wano wykorzystując system trampolin w nawierzchni 
chodników. Początek sportowej trasy proponuje się 
ulokować przy fosie miejskiej, czyli skrajnym punkcie 
systemu przestrzeni kulturalnych, a jednocześnie na 
głównym ciągu pieszym śródmieścia.

Ważne jest, aby aranżacja przestrzeni była przedłu-
żeniem funkcji obiektu przy jakim się znajduje  – tak 
w przypadku biblioteki miejskiej w okresie letnim 
przewiduje się istnienie stoisk przeznaczonych na 
działalności takie jak plenerowy kiermasz książek 
i mini czytelnie w przestrzeni miejskiej.

Amfiteatr przy Fosie Miejskiej, służący mieszkańcom 
okazjonalnie, przekształcono w projekcie na prze-
strzeń wystawienniczą, podkreślając krajobraz wido-
kowy historycznych obiektów. To samo dotyczy zauł-
ków przy murach obronnych miasta, które stanowić 
mają ciąg pieszy z towarzyszeniem usług handlowo-
-gastronomicznych w postaci stoisk tymczasowych. 
Przestrzeń ma tworzyć pewnego rodzaju jarmark, 
gdzie spotykać się mogą mieszkańcy, będąc blisko 
historii swojego miasta, a także dzieł tutejszych twór-
ców.

Ślepe ściany budynków w luce pierzei przy murach 
obronnych o szerokości jednego budynku mogłyby 
stać się polem eksperymentu muralistycznego 
i przywrócić życie martwej dotychczas przestrzeni. 
Ich tematyka oscylowałaby wokół miasta lub regionu 
ze względu na podkreślenie szczególnej lokalizacji. 
Propozycje zwizualizowano na ryc. 4. 

W koncepcji zieleńce zagospodarowano urządzenia-
mi sportowo-rekreacyjnymi – świetlnym placem za-
baw w formie przeznaczonej dla wszystkich grup 
wiekowych, które spełniałyby funkcje rekreacji, oży-
wiając przestrzeń swoją ciekawą formą, a jednocze-
śnie łączyłyby się z przestrzeniami artystycznymi, 
jak przedstawiono na ryc. 5. Pole dla sportowych 
aktywności projekt zakłada ulokować w miejscu, któ-
re ze względu na walory istniejącego drzewostanu, 
mogłoby zamienić się w mini-park linowy dla dzieci 
i dorosłych. 

Projekt zagospodarowania obszaru wokół  
Chojnickiego Centrum Kultury

Przestrzeń przy obiekcie Centrum Kultury, według 
projektu, ma stać się tętniącą życiem przestrzenią 
miejską dla artystów i mieszkańców. Akcje tam wpro-

Ryc. 3. Wizja systemu przestrzeni publicznych o charakterze artystycznym i rekreacyjnym

Opracowanie własne na podstawie mapy zasadniczej

Ryc. 4. Wizualizacje koncepcji dla artystycznych przestrzeni publicznych

Opracowanie własne 

wadzane dotyczą zatem zajęć artystycznych i udo-
stępnienia odpowiednich do tego przestrzeni oraz 
codziennych aktywności rekreacji dla mieszkańców 
w formie kreatywnego spędzania wolnego czasu. 

Kolorowe malunki na posadzce prowadzą ku różnym 
strefom przestrzeni, a ponadto wyznaczają pewne 
obszary aktywności artystycznych np. parkiet ta-
neczny, strefa muzykowania, kącik plastyczny czy 
zajęcia na świeżym powietrzu. Dla biernego relaksu 
w przyjaznym otoczeniu projektuje się schody, łączą-
ce nawierzchnie ze ścianami budynku odrębnym ko-

lorem. Oświetlenie placu zaaranżowano w sposób 
charakterystyczny, np. w formie ażurowych kloszy, 
które rzucałyby ciekawe cienie na posadzkę placu. 
Bezpośrednio przy budynku lokalizuje się parkingi 
rowerowe.

Dodatkową atrakcją mają być gry planszowe, karty, 
książki i inne przybory do użytku uczestników prze-
strzeni, schowane w boksach usytuowanych na pla-
cu, skąd dostępne byłyby także poduszki do siedze-
nia na ziemi w cieplejsze dni. Każdy z mieszkańców 
mógłby uzupełnić ofertę boksów w postaci podarun-

Ryc. 5. Wizualizacje możliwych zmian przestrzeni sportowo-rekreacyjnych. 

Opracowanie własne 
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ku dla Chojnickiego Centrum Kultury, w zamian za 
bilety na wydarzenie kulturalne. 

Skarpę łączącą obszar Centrum Kultury z Parkiem 
Ewangelickim przeznacza się dla widowni kina letnie-
go lub sceny plenerowej, która miałaby znaleźć się 
na dachu centrum kultury, co przedstawia ryc. 4. Na 
co dzień przestrzeń publiczna łączyłaby się z prze-
strzenią prób. 

Kolejną podstrefę stanowi Park Ewangelicki. W ob-
szarze całego parku wyróżniono strefę artystyczną, 
na której mogą odbywać się działania związane ze 
sztuką, natomiast całość parku, ze względu na wyjąt-
kowe walory przyrodniczo-krajobrazowe pozosta-
wiono w istniejącej formie, jednak z charakterystycz-

nym systemem oświetlenia – gęsto zawieszoną 
wśród drzew siecią lampek. Urozmaiceniem na-
wierzchni mają być czerwone malunki na posadzce 
prowadzące aż z obszaru centrum kultury ku skraj-
nym punktom parku. Tematycznym akcentem obsza-
ru są przystanki autobusowe, które przedstawiono 
na ryc. 5, nawiązujące do przestrzeni teatralnej. Dzię-
ki temu zabiegowi przechodnie i przejezdni już z da-
leka będą mogli w szybki sposób powiązać prze-
strzeń z jej główną funkcją, czym wzmocni się jej 
tożsamość.

Przestrzeń artysty to podstrefa projektowana w sa-
mym środku Parku Ewangelickiego. Przestrzeń pla-
nuje się pokryć gumową czerwoną nawierzchnią. 

Ryc. 6. Nowe aktywności na obszarze projektowym Wzgórza Ewangelickiego

Opracowanie własne

Ryc. 7. Koncepcja zagospodarowania obszaru projektowego oraz wizualizacja wybranych elementów 

Opracowanie własne na podstawie mapy zasadniczej

W jej centrum projektuje się szklany Pawilon Artysty 
– centrum kumulacji artystycznych aktywności, jako 
otwarte ku przestrzeni pomieszczenia warsztatowe, 
głównie dla plastyków. Szklane ściany obiektu po-
zwalają na obserwacje tego, co dzieje się wewnątrz, 
jednocześnie zachęcając do udziału w zajęciach. 
Poza tym, dzięki wyposażeniu w sprzęt grający i in-
strumenty, twórczą aurę tworzyłoby tło muzyczne 
przez cały czas otwarcia pawilonu. Ciekawe, przede 
wszystkim dla starszych osób, byłoby wykorzystanie 
gramofonu, ze względu na jego wyjątkowość, i rzad-
kość występowania już dziś w prywatnych zasobach. 
Zbiór płyt winylowych mógłby spowodować zawiąza-
nie grupy społecznej ich miłośników. Do zbiorów na-
leżałyby również książki, które znalazłyby się w pawi-
lonie dzięki współpracy z pobliską filią biblioteczną. 

Przestrzeń artysty to przestrzeń poświęcona również 
na wystawy prac, przy czym sugeruje się kreatywne 
wykorzystanie obszaru i jego naturalnych elementów, 
np. drzew. Prace mogłyby być bezpośrednio na nich 
tworzone jako tzw. plant art. Odpoczynek pośród 
drzew w tej przestrzeni możliwy byłby na hamakach. 

Promocję wszystkich działań powierza się lokalnym 
mediom, oraz akcjom takim jak spontaniczny perfor-
mance w przestrzeni, w nietypowych dla niego, acz 
codziennych okolicznościach. 

Z powodu wykluczenia z projektu koncepcji parkingu, 
na większości powierzchni placu przy centrum kultu-
ry, która w rzeczywistości jest realizowana, projektu-
je się urządzone miejsca postojowe przy Parku 
Ewangelickim w liczbie 29 miejsc, mające obsługi-
wać przede wszystkim pracowników Centrum Kultu-
ry. Nadmienia się, że miejsca te nie wystarczą do 
obsługi wszystkich dojeżdżających samochodami 
podczas imprez, jednak nie stanowi to problemu ze 
względu na pobliski ogólnodostępny wielkopo-
wierzchniowy parking miejski.

ZAKOŃCZENIE

Realizacja projektu, poza najbliższą perspektywą 
w przypadku działań twardych, może nieść za sobą 

wiele skutków w różnych obszarach, nawet w dale-
kiej przyszłości. Do przestrzennych zalicza się zwięk-
szenie atrakcyjności i poprawę estetyki, zagospoda-
rowanie przestrzeni zdegradowanych i wykorzystanie 
obszarów śródmiejskich. Efektem wprowadzenia 
koncepcji systemu przestrzeni publicznych wraz 
z propozycjami artystycznych interwencji, ma być 
integracja i ciągłość systemu przestrzeni publicz-
nych, a także zintegrowanie tkanki śródmiejskiej. Po-
średnim potencjalnym rezultatem rozwiązań jest tak-
że poprawa infrastruktury, w zakresie nowego 
systemu nawierzchni i oświetlenia, a zatem poprawa 
bezpieczeństwa i komfortu życia miejskiego.

Szczególne są wpływy działań projektowych na 
aspekty społeczne miasta, bowiem wszystkie działa-
nia mają w nich swoje odzwierciedlenie, jednak tylko 
przy odpowiednim zaangażowaniu społecznym. Do 
pozytywnych skutków społecznych, zakładając reali-
zację projektu, zaliczyć można zapobieganie wyklu-
czeniu społecznemu, integrację mieszkańców, two-
rzenie więzi społecznych, aktywizację ludzi starszych, 
możliwość rozwoju pasji i kreatywności, możliwość 
edukacji i rozwoju talentów. Ogólną aktywizację do 
zachowań społecznych sprowokować może prze-
strzeń publiczna, dostępna w sposób fizyczny 
i przede wszystkim symboliczny, czyli taka, która za-
prasza użytkowników, w omawianym przypadku, 
ofertą artystyczną. Ważnymi elementami są również 
wzmacnianie tożsamości lokalnej i identyfikacji 
z miastem, co także wpływa na ogólną jakość życia 
mieszkańców. Wzmacnianie kapitału społecznego 
w rozsądny i kompleksowy sposób ma dalekosiężne 
skutki, które mogą umacniać pozycje ośrodka miej-
skiego za wiele lat. W omawianym przypadku, nośni-
kiem tożsamości są twory artystyczne, nawiązujące 
do kontekstu przestrzennego czy społecznego mia-
sta lub obszaru.   

Skutki realizacji projektu w sektorze gospodarczym 
to przede wszystkim możliwy rozwój turystyki, po-
przez poprawę atrakcyjności turystycznej miasta, 
jako bogatego w ofertę całoroczną w kontraście do 
charakteru turystyki regionu. Aktywizacja mieszkań-
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ców może przyczynić się także do wzmocnienia sek-

tora usług.

Podsumowując, realizacja projektu wsparłaby roz-

wój miasta w szerokim zakresie, mogłaby pomnożyć 

korzyści wynikające z modernizacji obiektu kultury 

oraz, przy sukcesie działań społecznych, otworzyć 
drogę do nowego sposobu tworzenia przestrzeni 
miejskiej. Jednoczesną konkluzją jest słuszność po-
dejścia kompleksowego do tego typu działań i sty-
mulacji procesu w ten sposób, aby społeczność 
i ważne dla niej wartości, stały się priorytetem. 
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Przestrzeń ekskluzywna i inkluzywna. 
Rzecz o różnych formach traktowania 
przestrzeni publicznej w mieście  
turystycznym

Exclusive and inclusive space. The discourse about different forms 
of treatment of public space in a tourist city

Jan Frąckowiak

����Magister Gospodarki Przestrzennej na Politechnice Gdańskiej, obecnie badawczo zainteresowany wpływem 
środowiska zurbanizowanego na zdrowie psychiczne mieszkańców miast. Zajmują go również tematy 
implementacji innowacyjnych strategii miejskich, szczególnie związanych z przestrzeniami publicznymi, 
użytkownikami pieszymi i rowerowymi.

����Artykuł powstał na podstawie obronionej przez autora pracy inżynierskiej pt. „Studium możliwości 
adaptacji dachów na przestrzenie publiczne na przykładzie Śródmieścia Gdyni”.

Artykuł rozważa zasadność wyodrębnienia oraz cechy przestrzeni ekskluzywnej i inkluzywnej, reinterpretując podział na 
przestrzeń i miejsce dokonane przez Yi-Fu Tuan’a (Przestrzeń i miejsce). Opisuje współczesne problemy przestrzeni 
publicznych miast, w szczególności w kontekście rozwoju turystyki miejskiej, takich jak komercyjne zawłaszczanie prze-
strzeni publicznej, jej kondycja kiedyś i dziś. Podejmuje temat wpływu turystyfikacji na miasto, poszukując odpowiedzi 
na pytanie, czy miasta turystyczne wciąż należą jeszcze do swoich mieszkańców. Przywołuje przykłady niegdyś i obecnie 
funkcjonujących inkluzywnych oraz ekskluzywnych przestrzeni będących częściami budynków oraz przytacza – jako 
odpowiedź projektową – autorskie propozycje takich przestrzeni w odniesieniu do powierzchni dachów.

The article considers the legitimacy of the separation and features of exclusive and inclusive space, reinterpreting the 
division into space and place made by Yi-Fu Tuan (Space and Place). It describes the contemporary problems of public 
spaces in cities, in particular in the context of the development of urban tourism, such as the commercial appropriation 
of public space, its condition formerly and today. It takes up the topic of the influence of urban tourism on the cities and 
is looking for an answer to the question whether tourist cities still belong to their inhabitants. It recalls examples of inc-
lusive and exclusive spaces that are part of buildings that have been functioning over the years and now and - as a pro-
jected resolution – it evokes an auctorial proposals of such examples on the roof spaces.

Słowa kluczowe: przestrzeń publiczna, przestrzeń ekskluzywna i inkluzywna, przestrzeń 
i miejsce, miasto turystyczne, komercjalizacja, turystyfikacja

Keywords: public space, exclusive and inclusive space, space and place, tourist city, commercialization, touristification

WSTĘP

Niemal każdy szuka w mieście „swoich” miejsc, 
miejsc kontemplacji. Nawiązuje z przestrzenią 
i rozciągającymi się widokami emocjonalną 
więź, dzięki której może utrzymać dystans do 
świata skupionego na przyziemnych, prozaicz-
nych czynnościach. Czy jednak między pojęcia-
mi przestrzeń i miejsce należy postawić znak 
równości? Dlaczego „miejsce” jest z psycholo-
gicznego punktu widzenia – w ewolucji utożsa-
miania się ludzi ze swoim otoczeniem – czymś 
lepszym, częściowo wtórnym wobec „prze-
strzeni”? Co zrobić, aby przestrzeń stała się 
miejscem? Według Yi-Fu Tuan’a1 zasadnicza 
różnica między pojęciami leży w sposobie ich 
emocjonalnego postrzegania. Z miejscem zwią-
zane są uczucia przywiązania, swojskości, bez-
pieczeństwa, z miejscem ma się rozmaite sko-
jarzenia i wspomnienia, zarówno te dobre jak 
i złe. Tymczasem przestrzeń jest dla ludzkiej 
percepcji jedynie tworem pozostającym na 
płaszczyźnie fizyczności i neutralnego jej użyt-
kowania, mijanym bez refleksji nad swoją nie-
wymierną wartością.

Gdyby jednak rozpatrywać podział dokonany 
przez Tuan’a w kontekście ruchu turystycznego, 
reżyserowania dostępności określonych użyt-
kowników do konkretnych stref, nabrałby on 
zupełnie nowego, nieoczywistego znaczenia. 
Wyodrębnienie „przestrzeni inkluzywnej”  jako 
tej dostępnej dla wszystkich, łącznie z obcymi 
turystami oraz „przestrzeni ekskluzywnej” czy 
też właściwie „miejsca ekskluzywnego”, zare-
zerwowanego dla wybranych grup społecz-

nych, np. mieszkańców danej wspólnoty miesz-
kaniowej czy kwartału zabudowy oznacza 
możliwość zastosowania znanego nam podziału 
na przestrzeń i miejsce w praktyce we współ-
czesnym mieście turystycznym.

PRZESTRZEŃ INKLUZYWNA  
A EKSKLUZYWNA

Warto jednak odpowiedzieć sobie na pytanie jak 
miałaby funkcjonować przestrzeń inkluzywna 
i jakie rozwiązania przestrzenne należałoby za-
stosować w budynkach, które się na nią składa-
ją. Zgodnie z tradycyjnym wyobrażeniem o mie-
ście, trudno znaleźć coś bardziej ekskluzywnego 
niż budynek czy nawet samo miasto. Obydwa 
twory wywodzą się przecież z radykalnego wy-
dzielenia przestrzeni – greckie polis odgrodzone 
od barbarzyńców, cywilizacja oddzielona od na-
tury, wnętrze od zewnętrza. Te wyraźnie kontra-
stujące przykłady uwypuklają istnienie utrwalo-
nej w miastach od wieków trudności w próbach 
osiągnięcia inkluzywności przestrzeni. Dezaktu-
alizacja obronnej funkcji miasta, jak i głębokie 
poczucie potrzeby demokratyzacji dóbr to bo-
wiem stosunkowo nowe stany naszej cywiliza-
cji. Z drugiej zaś strony współczesne miasto, 
które aspiruje do bycia atrakcyjnym zawsze 
nosi etykietę różnorodnego, otwartego, a archi-
tekci prześcigają się w projektowaniu możliwie 
jak najbardziej wielofunkcyjnych i elastycznych 
budynków. 

K. Nawratek podejmuje próbę ukazania możli-
wości rozwoju architektury poza obowiązujący 

1  Zob. Y. Tuan, Przestrzeń�i�miejsce, Warszawa 1987.
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dziś paradygmat autonomicznego obiektu o ści-
śle zdefiniowanych funkcjach2.  To, co przykuwa 
uwagę w poglądach autora, to niecodzienne 
spojrzenie na budynek nie jako na produkt, ale 
proces. Aby to osiągnąć, Nawratek proponuje 
wprowadzenie do architektury czwartego wy-
miaru, czyli czasu. Manipulowanie nim wydaje 
się być skuteczną techniką pozwalającą zbliżać 
się do tzw. absolutnego inkluzywizmu (konkret-
na przestrzeń może być wykorzystywana przez 
różnych użytkowników w różnym czasie w róż-
nych celach). 

Czas stawia architekturę przed pytaniami 
o koszty (lub zyski) społeczne i środowiskowe. 
Architektura tzw. radykalnego inkluzywizmu jest 
założeniem znaczącej, niemal rewolucyjnej 
zmiany mającej na celu „wyrwać architekturę 
z neoliberalnego paradygmatu krótkotermino-
wego zysku, z architektury będącej efektem 
spekulacji gruntami i nieruchomościami”3. Za 
publiczną przestrzeń ekskluzywną uznawać mo-
żemy natomiast tę, którą chcemy pozostawić 
(stale lub też o określonych porach roku, dnia) 
na wyłączność osób, które są z tym miejscem 
w jakiś sposób związane na stałe.

Dobrym przykładem do rozważań nad tak zary-
sowanym modelem przestrzeni jest budynek 
wielokondygnacyjny, który jest nie tylko próbą 
zwielokrotnionej kapitalizacji wartości działki, 
ale może być też sposobem na ominięcie nie-
możliwego do przezwyciężenia, jak by się mo-
gło wydawać, roszczenia wielu ludzi (lokalnych 
mieszkańców jak i przyjezdnych turystów) do 
tej samej przestrzeni. Rozumieć można przez to 
użytkowanie budynku na różne sposoby, przez 
różnych użytkowników. Niemal każdy element 

infrastruktury, który służy „egoistycznemu inte-
resowi” budynku, może być więc również wyko-
rzystywany przez innych. Dachy budynków to, 
obok innych przestrzeni związanych z budyn-
kiem jak podcienie, przejścia przez budynki, we-
wnętrzne dziedzińce w obiektach użyteczności 
publicznej czy wnętrza kwartałów, przestrzenie 
mogące tworzyć dobro wspólne. Oznacza to, iż 
bez trudu, a jedynie przy sprzyjającej woli 
mieszkańców budynku, zarządców czy użyt-
kowników mogą stanowić – poza oczywistą dla 
wymienionych formą ekskluzywną – także prze-
strzeń inkluzywną. Dzięki temu budynek stano-
wić może element społecznej infrastruktury, 
strefę społecznych spotkań, interakcji i ekspery-
mentów. W architekturze można więc myśleć 
o budynkach, które robią o wiele więcej, niż tyl-
ko stoją i spełniają swoją podstawową funkcję.

APLIKACJA TEORII PRZESTRZENI  
EKSKLUZYWNEJ I INKLUZYWNEJ 
W PRAKTYCE

Między połową VIII w. p.n.e. a końcem VI w. 
p.n.e. w południowej Anatolii, na terenach dzi-
siejszej Turcji, istniała nietypowa osada – Çatal-
höyük. Domy stawiane były tam jeden przy dru-
gim i nie było pomiędzy nimi żadnych dróg czy 
ścieżek pieszych. Budynki tworzyły zwartą, nie-
co chaotyczną strukturę która z góry przypomi-
nała labirynt. Dachy pełniły rozliczne funkcje. 
Przede wszystkim były swego rodzaju chodni-
kami, na które nie było już miejsca na po-
wierzchni ziemi. Skoro budynki sytuowano tuż 
obok siebie, zastosowania nie znalazły tam 
okna, dachy stanowiły więc jedyne źródło wen-
tylacji z palenisk wewnątrz mieszkań. 

Ponadto mieszkańcy wchodzili przez dachowe 
otwory do swoich domów, a do pokonania róż-
nic wysokości między poziomami stropów uży-
wali drabin. Przy dobrej pogodzie dachy były 
miejscem wykonywania wielu codziennych 
czynności. Służyły jako zewnętrzne kuchnie, 
spiżarnie na zboże i owoce. Piąta elewacja więk-
szych obiektów bywała też niekiedy wspólną 
przestrzenią na kształt dzisiejszego skweru czy 
rynku, z dużym ogólnodostępnym paleniskiem 
do przyrządzania posiłków. Warto przy okazji 
zwrócić uwagę jak bliskie musiały panować re-
lacje między całą społecznością anatolijskiego 
miasta, co ukazuje tak „wspólnotowy” układ 
przestrzenny minimalizujący przestrzeń prywat-
ną na rzecz publicznej lub półpublicznej4.

Do dziś pozostało wiele miejsc, w których prak-
tyka wykorzystywania tarasów na płaskich da-
chach jest wciąż żywa. Zabytkowe, zachowane 
do dziś kamienne mury otaczające Stare Miasto 
w Jerozolimie w pewnym momencie stały się 
niewystarczające dla wciąż rozrastającego się 
wówczas miasta. Budowa nowych, rozleglej-
szych murów wiązałaby się z ogromną inwesty-
cją, zarówno czasu jak i pieniędzy, dlatego 
mieszkańcy byli zmuszeni radzić sobie w inny 
sposób. Tym samym dachy wielu budynków 
przekształcone zostały w dodatkowe pomiesz-
czenia należące do domów. Współcześnie zna-
leźć tam możemy świadectwa dawnych uwa-
runkowań, z tym że zmianie uległa nieco funkcja 
połaci dachowych. Są to dziś przestrzenie pu-

2  K. Nawratek, O�denerwującej�niemożliwości�inkluzywnej�architektury, Władza sądzenia 2014, 
z. 3, s. 43-50.

3  Ibidem. 4  J. Mellaart, Catal Huyuk. A�Neolithic�Town�in�Anatolia, Science 1967, 157, s. 1419-1420.

Ryc. 1. Oslo, Operahuset – Opera House, fot. www.arcspace.com/travel/travel-guide-oslo/
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bliczne działające jak typowe place czy chodni-
ki, wyposażone m.in. w miejsca do siedzenia 
oraz – co szczególnie ważne dla użytkowników 
korzystających z nich przede wszystkim po za-
chodzie słońca – „uliczne” oświetlenie.

Kamieniem milowym w dyskursie ogólnodo-
stępnych przestrzeni na dachu jest realizacja 
Oslo Opera House. Fenomen polega tu na dar-
mowym udostępnieniu powierzchni dachu bu-
dynku, którego główna funkcja wymaga uisz-
czenia opłaty. Ten przykład pokazuje, w jak 
przemyślany sposób można zapewnić użytkow-
nikom usługi (w tym przypadku obiektu kultural-
nego) pewną wartość dodaną; coś, co stało się 
magnesem przyciągającym ludzi niekoniecznie 
nawet zainteresowanych samą sztuką – w za-
myśle główną funkcją budynku, a przy okazji 
stanowi przykład niestosowanej dotąd całkowi-
tej inkluzywności obiektu usługi miejskiej.

Innym przykładem, w tym przypadku z Hambur-
ga, jest zakończona dużym sukcesem inicjaty-
wa ogrodu społecznego zlokalizowana na dachu 
parkingu – Garten Deck St. Pauli. Garten Deck 
był początkowo jedynie tymczasowo i sponta-

nicznie stworzonym ogrodem miejskim. Te 
1100 m2 powierzchni dachowej są dziś jednak 
przede wszystkim miejscem, gdzie wskrzesza-
ne są struktury społeczne: sąsiedzi poznają się, 
razem pracują w ogrodzie i w ten sposób współ-
tworzą całą dzielnicę5. Włączenie tego miejsca 
w system przestrzeni publicznych sprawia, że 
z powierzchni dachu może skorzystać nie tylko 
osoba, która zapłaciła za postój swojego auta na 
parkingu, ale każdy, kto ma tylko ochotę na spę-
dzenie wolnego czasu wśród zieleni z imponują-
cym widokiem na miasto.

W realizacje rozlicznych i różnorodnych funkcji 
dachów użytkowych, stanowiących przykłady 
zarówno przestrzeni inkluzywnych jak i eksklu-
zywnych, obfituje Ameryka Północna. 

Od imponującego, pod kątem skali założenia, ale 
też idei architektonicznej, projektu Vancouver Co-
nvention Centre w Kanadzie, po dachowe ogrody 
warzywne służące celom komercyjnym lokali ga-
stronomicznych, takich jak Bastille Cafe & Bar 
w Seattle. Nie wspominając już niezliczonych 
przykładów z Nowego Jorku i Chicago, gdzie go-
spodarowanie wolnych przestrzeni na budyn-

kach jest tak powszechnie stosowane, że wręcz 
coraz rzadziej odnotowywane, jako nie innowa-
cyjna lecz już całkiem typowa praktyka. Coraz 
częściej zachodnie wzorce przekładają na własny 
grunt, a właściwie połać dachową, także projek-
tanci w Azji, choć póki co tamtejsze realizacje 
charakteryzuje w głównej mierze jedynie walor 
estetyczny, a nie ekologiczny czy społeczny.

Jednak decyzja o tym, czy przestrzeń na dachu 
zostanie przekształcona w sąsiedzki ogród czy 
punkt widokowy to już kwestia wtórna. Chodzi 
bowiem o coś znacznie więcej niż zazielenienie 
dachu czy postawienie na nim kilku siedzisk. To 
kwestia fundamentalnej zmiany myślenia 
o przestrzeniach jak dotąd zarezerwowanych 
w ludzkiej świadomości dla wybranej, ograni-
czonej grupy ludzi lub wręcz niczyich. Sama 
forma zagospodarowania dachu natomiast zda-
je się być przy tym najmniej istotna.

Przestrzenie publiczne, autentycznie  
publiczne

Kwestia jednoznacznego rozróżnienia przestrze-
ni publicznej i prywatnej od dawna stanowi spo-
ry problemem teoretyków6. Związane jest to 
m.in. z coraz powszechniejszą praktyką włącza-
nia w obręb budynku różnego typu przestrzeni. 
Granice przestrzeni publicznych są często bar-
dzo płynne i raczej umowne. Ściany budynków 

nie stanowią już tak wyraźnej bariery dla prze-
strzeni wokół nich, a architekci wydają się sta-
wiać sobie za cel przenikanie wnętrza i zewnę-
trza. Teraz poza tradycyjnymi przestrzeniami 
publicznymi takimi jak ulica, park czy plac poja-
wiają się przestrzenie pośrednie, tj. quasi-pu-
bliczne. Spełniają one znamiona przestrzeni pu-
blicznych ale nie spełniają kryteriów „przestrzeni 
autentycznie publicznej”7, tj. charakterystycznej 
dzięki wielofunkcyjności, swobodzie i po-
wszechności użytkowania oraz dzięki spełnianiu 
funkcji dedykowanych zróżnicowanym podmio-
tom, grupom, osobom, bez ograniczeń związa-
nych z kwestią własnościową konkretnych 
obiektów.

Nie bez znaczenia jest w tej kwestii też indywi-
dualne odczuwanie przestrzeni. Każdy w nieco 
inny sposób pojmuje stłoczenie, dystans za-
pewniający intymność lub jej brak czy też swo-
bodę własnych aktywności. Być może właśnie 
człowiek i jego intuicyjne odczuwanie są najlep-
szymi – choć najtrudniejszymi do wymiernego 
określenia – indykatorami ‘publiczności’ czy 
‘prywatności’ przestrzeni.

Kto przy okazji tego dyskursu rozejrzy się wokół 
siebie, temu przyjść może na myśl refleksja, że 
sprawa dotyczy nie tylko tradycyjnych prze-
strzeni jak place, parki i ulice, ale również, i co-
raz częściej, przestrzeni połączonych w pewien 

Od lewej: Ryc. 2. dach użytkowy z ulami dla pszczół i miejscem spotkań, Brooklyn, fot. explorebrooklyn.com;  

Ryc. 3. ogród społeczny na dachu, Garten Deck w Hamburgu, fot. gartendeck.de;  

Ryc. 4. ogródek na dachu restauracji w Seattle, zaopatrujący ją w produkty spożywcze, fot. sunset.insiderguides.com

5  Szczegóły nt. inicjatywy ogrodu społecznego w Hamburgu: http://www.gartendeck.de/ (dostęp: 
13.12.2016 r.).

6  Problem obrazują choćby różne określenia przestrzeni centrów handlowych w literaturze: m.in. 
przestrzeń prywatna publicznie użytkowana (J. S. P. Hopkins, West Edmonton mall as a centre 
for social interaction, 1991), oferowana do użytku publicznego (B. Jałowiecki, M. Szczepań-
ski, Miasto�i�przestrzeń�w�perspektywie�socjologicznej, 2006), pseudopubliczna (M. Davis, 
City�of�Quartz,�Excavating�the�Future�in�Los�Angeles, 2010), quasi-publiczna (A. Tyndall, It’s 
a public, I reckon: publicness and a suburban shopping mall in Sydney’s Southwest, 2010), czy 
też prywatna przestrzeń publiczna, sprywatyzowana przestrzeń publiczna (M. Voyce, Shopping 
malls�in�Australia:�The�end�of�public�space�and�the�rise�of�“consumerist�citizenship”?, 2006); 
za: D. Celińska-Janowicz, Centra handlowe wobec miejskiej przestrzeni publicznej – nie tylko 
imitacja, [w:] I. Jażdżewska  (red.), Konwersatorium�Wiedzy�o�Mieście, Tom XXIV, Człowiek 
w przestrzeni publicznej miasta, Łódź 2011, s. 149. 

7  D. Kochanowska, Śródmiejskie� przestrzenie� publiczne� –� współczesne� przekształcenia, [w:]  
M. Kochanowski (red.), Przestrzeń�publiczna�miasta�postindustrialnego, Gdańsk 2002, s. 53.
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sposób z budynkiem. Przyczyna jest logiczna. 
Przestrzenie potrzebują publiki, walczą o jej 
atencję, a nieodzownym elementem do spełnie-
nia tego warunku jest odpowiednia do niej do-
stępność. Czy istnieje wobec tego miejsce bar-
dziej dostępne ludziom niż samo miejsce ich 
zamieszkania? Gros społeczeństwa, z reguły 
cierpiącego na permanentny deficyt czasu, a za-
razem powoli przekonującego się do potrzeby 
wygospodarowania choć odrobiny tegoż czasu 
dla siebie, potrzebuje przestrzeni wygodnej i ła-
two dostępnej. Jako dostępność nie rozumie się 
wyłącznie nieskrępowanej możliwości wejścia, 
ale też – w ujęciu przestrzennym – bliskość ta-
kiej przestrzeni, skracanie dystansu do jej od-
biorców. Nawet pomimo szczerych chęci oso-
bie zmęczonej po całym dniu w pracy bądź 
w szkole brakuje zazwyczaj motywacji, aby wy-
prawiać się do innej dzielnicy w celach wypo-
czynkowych. Znacznie częściej wybór padnie na 
miejsce w pobliżu miejsca zamieszkania, w za-
sięgu pieszego dojścia, w pobliżu usług, gdzie 
przy okazji można załatwić „swoje sprawy na 
mieście”. Bazując na tych prawidłowościach ty-
powych zachowań użytkowników przestrzeni 
korzystają przedsiębiorcy rozmieszczający 
w mieście funkcje komercyjne, zwłaszcza nie-
które sieci sklepów czy bary szybkiej obsługi. 
Powodzenie prowadzonego biznesu bezwzględ-
nie uzależnione jest od bliskości intensywnie 
uczęszczanych dróg pieszych. Analogicznie, 
przy założeniu, że każda miejska przestrzeń jest 
pewnego rodzaju produktem, potrzebuje ona 
większej lub mniejszej ilości narzędzi marketin-
gowych, aby dobrze prosperować. A zatem bę-
dzie cieszyła się ciągłym zainteresowaniem 

użytkowników, którzy dobrowolnie będą spę-
dzać tam z przyjemnością swój czas wolny.

Postrzeganie przestrzeni wczoraj i dziś

Przestrzeń miejska, poprzez stopień odejścia od 
naturalnego krajobrazu, jest wysoce specyficz-
na. Jak wskazuje Anna Franta8, miasto przeszło-
ści nie było abstrakcją, mieszkańcy znali je na-
macalnie. Każdy realizował swoje potrzeby 
w jednym, ‘swoim’ miejscu. Sąsiedzi znali się, 
mieli wspólne sprawy i wspólnie działali. Funk-
cjonowanie w społeczności było bardzo waż-
nym elementem ich życia. Teraz aktywności 
mieszkańców nie są tak skompresowane prze-
strzennie, rozlewają się po całym mieście, a nie-
rzadko i poza jego granicami. Społeczeństwo 
staje się coraz bardziej mobilne, a aktywność 
jego mieszkańców realizuje się w różnych, od-
dalonych od siebie miejscach, jak również mię-
dzy różnymi grupami ludzi. Zjawisko to powodu-
je wyraźną degradację znaczenia ‘lokalności’. 
Anna Franta stawia boleśnie prawdziwą tezę, 
według której „to, że ludzie nie lubią dzisiaj 
miejsc, w których mieszkają, że nie odczuwają 
więzi lokalnych, jest ceną, jaką zapłaciliśmy za 
postęp cywilizacyjny”9. Podobnego zdania była 
Jane Jacobs, która postrzegała współczesne 
miasto jako „sieć miejscowych relacji łączącą 
fizyczną formę z zamieszkującą ją wspólnotą”10.
Takimi miejscami szczególnie szybkiego tempa 
życia i wielości zmian w życiu jego mieszkań-
ców są zazwyczaj śródmieścia. Rolą odpowied-
nio ukształtowanych oraz różnorodnych prze-
strzeni publicznych może być stworzenie 
możliwości korzystania z tych specyficznych 
cech środowiska kulturowego lub przeciwnie – 

rekompensowanie zbyt szybkiego i chaotyczne-
go życia w centrum miasta.

Przestrzeń miejska w Polsce nie ma za sobą naj-
łatwiejszej historii. W okresie socjalizmu, mimo 
przykładania dużej wagi (i propagandy) do kre-
owania jej jako przestrzeni wspólnej, doszło do 
dewaluacji idei wspólnego miejskiego dobra, 
które w rzeczywistości postrzegane było jako 
dobro niczyje. Po roku 1989 z kolei tendencja 
szybko zaczęła zmierzać ku procesom prywaty-
zacji i zawłaszczania. Ostatnie lata przyniosły 
mimo wszystko pewne odrodzenie wspólnoto-
wego myślenia o przestrzeni miejskiej. Stoją za 
tym głównie rozmaite ruchy miejskie i obywatele 
coraz chętniej egzekwujący swoje „prawo do 
miasta”. Pojawia się jednak pytanie o możliwe 
sposoby tworzenia i realizowania koncepcji 
miejskiego dobra wspólnego, tego co właściwie 
oznacza to pojęcie w zależności od kontekstu 
kulturowego i w jaki sposób odnosi się do dobra 
prywatnego i niczyjego.

Komercyjne zawłaszczanie przestrzeni 
publicznej

Ludzie w mieście nie zawsze się spieszą. Zwłasz-
cza mieszkańcy, którzy wychodzą z domu na 
spacer, aby zaczerpnąć świeżego powietrza 
i złapać parę promieni słońca. Ci użytkownicy 
przestrzeni publicznych powinni mieć możli-
wość zatrzymać się co jakiś czas, znaleźć wy-
godne miejsce do siedzenia z atrakcyjnym wido-
kiem. Jednak z każdym rokiem  przestrzeni 
dających taką szansę jest w naszych miastach 
coraz mniej. Zjawiska grodzenia osiedli, ekspan-
sji centrów handlowych wciąż aspirujących do 
miana przestrzeni publicznych jak również poja-
wienie się symptomów gentryfikacji tylko utrwa-
liły nowy porządek, będący nieuchronnym na-

stępstwem przemian, powstałych w Polsce wraz 
z wprowadzeniem gospodarki rynkowej.

Jednym z często poruszanych w kontekście ery 
późnego kapitalizmu problemów, z którym bory-
kają się w ostatnich latach kraje wysoko rozwi-
nięte, głównie Stany Zjednoczone i kraje euro-
pejskie jest prywatyzacja tamtejszych 
przestrzeni publicznych. Istnieje już nawet zwy-
czajowe określenie tego procesu – privatisation 
by cappuccino11. Popularne miejskie deptaki, 
zwłaszcza na czas sezonu letniego, obrastają 
w ogródki przy restauracjach, barach i kawiar-
niach. Na co dzień nikt nie zastanawia się jednak 
jak wygląda dostępność takich ogródków dla 
kogoś, kto nie jest klientem tych lokali. Zasada 
jest tyleż prosta, co brutalna: kto nie ma pienię-
dzy – ten nie usiądzie. Przestrzeń, która pierwot-
nie była autentycznie publiczna, jak ulice Stare-
go Miasta w Gdańsku czy ciąg pieszy wzdłuż 
sopockiej ulicy Bohaterów Monte Cassino dziś 
przez swoją komercjalizację mają już charakter 
ekskluzywny.

Śródmieście – komfort zamieszkania

Śródmieście, jako rdzeń funkcjonalny miasta, 
skupia funkcje m.in. handlowe, usługowe, admi-
nistracyjne, co stanowi o ich atrakcyjności dla 
mieszkańców. Infrastruktura społeczna jest tu 
z reguły na najwyższym poziomie, a komunika-
cję miejską cechuje najgęstsza siatka połączeń. 
Nie pozostawia wątpliwości, iż wszystko to 
sprzyja stosunkowo wysokiej jakości życia, za-
równo z perspektywy stałego mieszkańca jak 
i czasowo przebywającego w mieście turysty. 
Jednak podstawową kwestią, która tę jakość ży-
cia determinuje jest miejsce zamieszkania. 
W Gdyni, jednym z silniej nastawionych na ruch 
turystyczny mieście Polski, znajduje się kilka re-

8  A. Franta, Jak�kreować�nasze�miejsca�–�o�potrzebie�etyki�współdziałania�synergicznego, Cza-
sopismo techniczne. Architektura 2010, z. 5, s. 70. 

9 Ibidem
10 J. Jacobs, The�Economy�of�Cities, Nowy Jork 1969.

11  Pojęcie to zostało użyte w filmie dokumentalnym Gary’ego Hustwit’a pt. Urbanised z 2011 r., 
poruszającym szereg procesów i problemów, które zachodzą we współczesnych metropoliach.
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cjonalnymi znaczeniami i wartościami, że wręcz 
niewyobrażalnym jest ich upublicznianie, czyli 
w pewnym sensie sprzedanie miejsc, będących 
materializacją tak cennej lokalnej tożsamości. Tu 
pojawia się oczywisty kontrargument związany 
z zyskiem. Jeśli decydujemy się nie udostępniać 
wszystkiego gościom z zewnątrz, musimy li-
czyć się z faktem, że nie odczujemy pozytyw-
nych skutków ekonomicznych ich pobytu, bo 
wybiorą oni inny, bardziej podporządkowany 
sobie i łatwiejszy w eksploracji cel podróży. Wy-
daje się być wątpliwym, czy wówczas satysfak-
cja z pozostania wiernym swoim tradycjom 
i nieoferowania turyście każdego kąta zrekom-
pensuje uszczuplenie potencjalnych przycho-
dów, zwłaszcza w przypadku mieszkańców ty-
powo turystycznych ośrodków, którym niełatwo 
o alternatywne źródła zarobku.

Oferta i baza turystyczna

Dla Gdyni, miasta z morza, turystyka od zawsze 
stanowiła niebagatelny element, oddziałujący na 
jej charakter i funkcjonowanie. Co roku przycią-
ga mnóstwo ludzi spragnionych nadmorskiego 
klimatu, dlatego nieodłącznym elementem pro-
gramu typowego turysty, poza plażą i bulwarem 
wzdłuż brzegu Zatoki Gdańskiej, jest Skwer Ko-
ściuszki ze żaglowcami – muzeami – Darem 
Pomorza i Błyskawicą oraz rejs promem na Hel 
czy do Jastarni. Nie brakuje tu też przyjezdnych 
miłośników wzorcowego przykładu wczesnego 
modernizmu, dla których przygotowano kilka lat 
temu specjalne ścieżki architektonicznych wy-
cieczek, w ramach tzw. Gdyńskiego Szlaku Mo-
dernizmu13. Turystyczny charakter miasta prze-
jawia się w realizowaniu imprez masowych czy 
atrakcyjnych dla turystów przestrzeni i obiek-
tów. Obecnie większość z nich jest jednak płat-
na, a co za tym idzie – dostępna dla wybranych. 
Gdynia potrzebuje propozycji rozwoju zrówno-

ważonego i inkluzyjnego – bo traktującego na 
równi z przyjezdnymi turystami także mieszkań-
ców jako odbiorców – miejskiego programu 
|turystycznego. Nie chodzi tu jednak o powięk-
szanie bazy turystycznej, takiej jak hotele i pen-
sjonaty, gdyż tych jest w mieście pod dostat-
kiem. Ważne jest natomiast stworzenie atrakcji, 
która w trakcie sezonu letniego przyciągałaby do 
miasta wczasowiczów, ale poza sezonem służy-
ła jego mieszkańcom i w pewien sposób popra-
wiała jakość ich życia.

Rozwiązania projektowe – dach turystyczny, 
dach kulturalny

Pomimo niewielu funkcjonujących obecnie 
w Gdyni przykładów przestrzeni inkluzywnych 
będących częścią budynku, kilka miejsc stanowi 
ogromny, wciąż niewykorzystany potencjał dla 
ich stworzenia. Jednym z nich jest dach dawne-
go PLO przy ul. 10 Lutego 24 – symbolu połącze-
nia państwa z morzem i perła gdyńskiego moder-
nizmu – która funkcjonuje obecnie jako siedziba 
wydziałów urzędu miasta, a także centrum infor-
macji turystycznej. Publiczny charakter obiektu 
winien oznaczać demokratyzację przestrzeni 
z nim związanej, tzn. że prawo każdego miesz-
kańca do swobodnego z niego korzystania jest 
takie samo. Bezzasadne jest więc ograniczanie 
dostępu wyłącznie do pracowników urzędu czy 
stróżów budynku, gdyż powinien być w całości 
ogólnodostępny. Dotyczy to także powierzchni na 
jego dachu. Takie rozwiązanie ma istotne znacze-
nie psychosocjologiczne – diametralnie zmieniło-
by bowiem wizerunek administracji publicznej 
z tzw. administracji „klęczącej” na przyjazną oby-
watelom, administrację „służącą”.

Chcąc zachować status jednej z polskich stolic 
letniego wypoczynku, władze Gdyni powinny 
zwracać uwagę na zapewnianie wciąż atrakcyj-

prezentacyjnych parków i skwerów, ale jedno-
cześnie bez trudu odnaleźć można kwartały za-
budowy zupełnie pozbawione zieleńców. 
Podwórza zajęte są zazwyczaj przez wybetono-
wane place parkingowe, wiaty śmietnikowe, 
ewentualnie pojedyncze drzewa. Brakuje tam 
nierzadko choćby najmniejszych zielonych 
skwerów czy placów zabaw dla dzieci. Miesz-
kańcy śródmiejskiej zabudowy potrzebują na-
miastki wiejskiego życia, możliwości kontaktu 
z przyrodą bez konieczności wędrówki z dala od 
miejsca zamieszkania. Kolejną kwestią, która 
może być dla mieszkańców centralnych dzielnic 
Gdyni problemem jest brak lokalnych kameral-
nych przestrzeni. Balkony otwierają się na mało 
atrakcyjne podwórza, co czyni z nich miejsca 
nieomal publiczne, okna natomiast – na głośne, 
ruchliwe ulice czy też okna sąsiednich kamienic. 
Co prawda każdy, kto zamieszkuje centrum mia-
sta musi liczyć się z pewnymi niedogodnościa-
mi, ale gmina powinna podejmować działania 
zrekompensowania negatywnych aspektów lo-
kalizacji mieszkań. Miasto winno oferować 
atrakcyjne środowisko mieszkaniowe także 
przez wzgląd na fakt czasowych „zakłóceń” co-
dziennego miejskiego metabolizmu za sprawą 
organizowanych imprez masowych, dedykowa-
nych przyjezdnym wczasowiczom – w konse-
kwencji zwielokrotniających ich liczbę.

Proces intensywnej turystyfikacji może, rzecz 
jasna, przynieść miastu także pewne pozytywne 
skutki. Aby zarówno zatrzymać ucieczkę miesz-
kańców miasta do własnych domów na jego 
obrzeżach, jak i przyciągnąć doń większą liczbę 
turystów, władze zobligowane są do ciągłego 
dbania o kondycję usług czy też poziom ofero-
wanych atrakcji, a przede wszystkim do kształ-
towania wśród gości pozytywnego wrażenia 
o przyjaznym, bezpiecznym, interesującym, 

miejscu, choćby za sprawą tak prozaicznych 
działań jak poprawa stanu estetycznego jego 
poszczególnych części. Dlatego też niezbędna 
jest estetyzacja nie tylko stref wzdłuż najinten-
sywniej uczęszczanych ciągów pieszych i fasad 
kamienic, ale też m.in. ich dachów, zapewnienie 
konkurencyjnych terenów zieleni, rekreacji 
i sportu oraz warunków obcowania z naturą. 
Najprawdopodobniej właśnie gdyby nie wkro-
czenie do miast funkcji turystycznej, mało który 
włodarz czy właściciel terenu znalazłby moty-
wację, aby przekształcić swoją najbliższą okoli-
cę, poprawić jej walory wizualne czy usprawnić 
w pewien sposób jej funkcjonowanie.

Turystyfikacja miast i jej granice

Prawdziwa tożsamość miasta kryje się nie tylko 
w ikonicznych budynkach, cenionych zabytkach 
czy znanych z pocztówek miejscach, ale też – 
a może przede wszystkim – w zbiorze jego ory-
ginalnych, nieoczywistych elementów przestrze-
ni oraz społeczno – przestrzennej strukturze, 
pokazujących prawdziwy obraz miast12.  W kon-
tekście miasta turystycznego wyczuwalne staje 
się tu jednak pewne niebezpieczeństwo grożące 
jego mieszkańcom. 

Turyści, przynajmniej ci bardziej uwrażliwieni na 
klimat poznawanego miejsca, poszukują auten-
tyczności, pragną być niewidzialnym świadkiem 
niczym nie zmąconego, codziennego życia mia-
sta, które niczego nie udaje, nie stawia sztucz-
nych, kartonowych czy lukrowanych fasad 
przed swoimi gośćmi. Jednak granica między 
dopuszczaniem do takich autentycznych spo-
tkań przyjezdnych z miejscem, a pozbawianiem 
mieszkańców prywatności jest niezwykle cienka 
i delikatna. Czasem miejsca zamieszkania i ich 
najbliższa okolica potrafią być w świadomości 
„tubylców” przepełnione tak osobistymi, emo-

12  Zob. wiecej K. Nawratek, Miasto jako idea polityczna, Kraków 2008. 13  Więcej o projekcie Gdyńskiego Szlaku Modernizmu: http://modernizmgdyni.pl (dostęp: 12.02.2016 r.).
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wiłaby funkcjonowanie całego budynku. Jego 
mieszkańcy, którzy do tej pory nie mieli możli-
wości korzystania z windy, odczują wymierne 
korzyści z modernizacji – zwłaszcza jeśli są to 
osoby starsze lub o ograniczonej sprawności 
ruchowej. Przyczyni się to też do wzrostu war-
tości nieruchomości bazowej i sąsiadujących, 
zwiększając atrakcyjność lokalizacji, głównie 
pod kątem usług (np. gastronomicznych), z któ-
rych po projekcji korzystaliby widzowie, zapew-
niając stały napływ klienteli. Gwarantem popu-
larności takiego miejsca niech będzie rosnące 
zainteresowanie, szczególnie wśród ludzi mło-
dych, działalnością kin studyjnych, klubów fil-
mowych, rosnąca popularność kinematografii 
pozostającej poza nurtem mainstreamowym. 
Projekt ten stara się zresztą realizować podwój-
ną funkcję, z jednej strony zasadnicze założenie 
stworzenia nowych przestrzeni publicznych 
i wzbogacenia oferty kulturalnej dla mieszkań-
ców Gdyni, z drugiej uatrakcyjnienia miasta, 
wpisania miejsca w sieć atrakcji turystycznych 
do których lgną świadomi kultury mieszkańcy 
innych zakątków w Polsce. Taki ruch turystycz-
ny, generowany przez osoby o określonych  
preferencjach i oczekiwaniach estetycznych, 
stworzyłby szansę na napędzenie w Gdyni ko-
niunktury rynku specyficznych usług, stworze-
nie w ich ramach nowych miejsc pracy, wygo-

spodarowanie branżowej niszy dla kreatywnych 
lokalnych przedsiębiorców.

ZAKOŃCZENIE

Coraz częściej zadawane, choć niemal retorycz-
ne pytanie – do kogo należy miasto turystyczne 
– wydaje się być wielowymiarowe, a odpowiedź 
niejednoznaczna. Refleksje na temat dostępno-
ści poszczególnych stref, budynków czy ich 
części sprowadzają się do rozważań ile z nasze-
go poczucia własności i cennej tożsamości 
chcemy i jesteśmy gotowi oddać „na pożarcie” 
turystycznej konsumpcji. Pewnym jest jedynie 
fakt, że rozwijająca się dziś coraz prężniej gałąź 
turystyki miejskiej nie może prowadzić do de-
gradacji walorów, w poszukiwaniu których tury-
ści eksplorują nieznane sobie miejsca. Stąd, 
w obliczu nieuniknionego postępu procesów 
globalizacyjnych, przy fizycznej ograniczoności 
przestrzeni, szczególnie dotkliwie odczuwanej 
w śródmieściach miast historycznych, należy 
wciąż poszukiwać nowego spojrzenia na kwe-
stie własności, definiować granice między pry-
watnością a wspólnotowością. Reżyserować 
i wariantować dostępność użytkowników do 
określonych stref, słowem, rozważnie zarządzać 
przestrzenią, która – o czym niestety często za-
pominamy – nie jest zasobem nieskończonym.

nych przestrzeni. Jednocześnie jednak bez fa-
woryzowania tych miejsc, które służyć mają 
wyłącznie majętnym turystom i pomijania 
mieszkańców, którzy chcą korzystać z oferty 
miasta zarówno w sezonie, jak i poza nim. Roz-
wiązaniem mógłby stać się rozwój miejskiego 
programu turystycznego, którego sercem było-
by pierwsze w Polsce sezonowe, zlokalizowane 
na dachu centrum informacji turystycznej. Dzię-
ki kontynuacji funkcji budynku na jego dachu 
centrum już samo w sobie stałoby się atrakcją 
turystyczną – świetnym punktem widokowym. 
Takie działanie zracjonalizowałoby funkcjono-
wanie całego centrum. Dziś jest to bowiem 
przestrzeń niezbyt przyjazna turystom, zamknię-
ta, ograniczona, z witryną przypominającą nieco 
sklep z pamiątkami (w którym wizyta krępuje 
swobodę niezobowiązujących poszukiwań in-
formacji o mieście). Z tego też powodu niewielu 
turystów się tam udaje. Efekty funkcjonowania 
centrum, szczególnie dla inicjatyw rodzących 
się, jeszcze niespopularyzowanych w mass me-
diach, bywają co najwyżej mierne.

Gdynia jest miastem tętniącym życiem kultural-
nym. W sezonie miejski rytm dyktuje kalendarz 
wydarzeń artystycznych, a w czasie trzech naj-
większych imprez – festiwalu Open’er, Gdyńskie-
go Festiwalu Filmowego i Cudawianków – Gdy-
nia, a w szczególności Śródmieście całkowicie 
ulegają szczególnej atmosferze podekscytowa-
nia i przesiąkają ekspresją tych wydarzeń. Moż-
na dostrzec jednak w okresie między-festiwalo-
wym deficyt dostępnych szerszemu gronu 
odbiorców wydarzeń kinematograficznych. Mia-
no stolicy polskiego kina współczesnego zobo-

wiązuje, stąd należy poszukiwać rozwiązań, któ-
re pozwolą otworzyć kulturę na przestrzeń, 
a przestrzeń na kulturę. Wzorcowym przykładem 
może być berlińska Friedrichshain, w której swą 
alternatywną kontynuację odnajdują wydarzenia 
artystyczne z Mercedes-Benz Areny, nadając 
przez to dzielnicy charakterystycznego, unikato-
wego w skali europejskiej klimatu. Postulaty ta-
kie mogłaby realizować koncepcja zagospodaro-
wania przestrzeni dachu kamienicy przy ul. 
Świętojańskiej 40 na plenerowe kino14.  Stałoby 
się ono alternatywą – ale nie konkurencją – dla 
tradycyjnych projekcji, formą promocji miasta, 
działalności Centrum Filmowego, polskich nieza-
leżnych artystów, być może przyczynkiem do 
nawiązania współpracy z Polskim Instytutem 
Sztuki Filmowej, szkołami aktorskimi, czy kinami 
studyjnymi. 

Dostępność zaplecza w postaci Gdyńskiego 
Centrum Filmowego znacząco ułatwia realizację 
wszystkich aspektów technicznych projektu, 
a sama lokalizacja ‘dachu filmowego’ stwarza 
przestrzenne wydłużenie osi kulturalnej od te-
atru muzycznego, przez Gdyńskie Centrum Fil-
mowe, aż po kultową ulicę Świętojańską. W po-
zostałym zakresie, propozycję cechuje 
stosunkowa prostota, a więc ekonomiczna real-
ność inwestycji. Realizacja miejsca tego typu 
imprez wiąże się z koniecznością zapewnienia 
odpowiedniego dostępu na dach. Wymagana 
byłaby więc instalacja nowych, zewnętrznych 
pionów komunikacyjnych z windami. Jednak 
poza usprawnieniem przemieszczania się użyt-
kowników nowo zaadaptowanej przestrzeni na 
powierzchnię dachu, realizacja znacząco popra-

14  Celem badawczym autora w ramach pracy inżynierskiej było m.in. dokonanie analizy możliwości 
i zasadności realizacji przestrzeni wspólnych na dachach modernistycznych kamienic w obrębie 
gdyńskich dzielnic Śródmieścia i Wzgórza św. Maksymiliana, w wyniku których wytypowanych 
zostało 7 atrakcyjnych pod kątem takiego zagospodarowania lokalizacji i powierzchni dacho-
wych. Znalazły się wśród nich wspomniane: kamienica przy ul. Świętojańskiej 40 i budynek 
dawnego PLO przy ul. 10 Lutego 24.
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Procesy rozwojowe miast związane są ściśle z uwarunkowaniami ekonomicznymi oraz przestrzenno-społecznymi, które 
odnoszą się do możliwości terytorialnych prowadzenia ekspansji przestrzennej oraz zgodą społeczną na ich realizację. 
Procesy te wymagają zatem interdyscyplinarnego podejścia, których efekty powinny być uwzględnione w programach 
zagospodarowania przestrzennego osiedli. W związku z powyższym, w niniejszym artykule poddano analizie rozwój 
przestrzenny stolicy Francji w odniesieniu do kreacji nowego ośrodka dzielnicowego – La Defense. Na jego podstawie 
określono podstawowe zasady kompozycyjno-funkcjonalne wielofunkcyjnych ośrodków usługowych, wskazując m.in. 
jako cechy pryncypialne: potrzebę zróżnicowania funkcjonalnego, wysoką jakość przestrzeni publicznych oraz wysoką 
dostępnością komunikacyjną. W odniesieniu do kreacji różnego typu zabudowy wskazano ważność fizjografii w anali-
zach geoprzestrzennych. W tym kontekście poddano weryfikacji aspekty przewietrzenia i nasłonecznienia w ramach 
budynku La Grande Arche De La Defense projektu Johanna Otto von Spreckelsena oraz wskazano potencjał analityczny 
w ramach efektu samoczyszczenia miasta wynikającego z logicznego sytuowania względem siebie obiektów wysoko-
ściowych. We wnioskach artykułu zwrócono uwagę na potrzebę holistycznego podejścia w projektowaniu urbanistycz-
no-architektonicznym, jako elementu stymulującego intensyfikację społeczno-gospodarczą. 

Development processes of cities are related to economic, spatial and social conditions, which refer to the territorial possi-
bilities of spatial expansion and social consent for their implementation. Therefore, these processes require an interdisci-
plinary approach, the effects of which should be included in spatial development programs for housing estates. In connec-
tion, this article analyzes the spatial development of the capital of France in relation to the creation of a new district – La 
Defense. Subsequently, the basic compositional and functional principles of multifunctional service centers were determi-
ned, indicating, among the others, as: the need for functional differentiation, high quality public spaces and high commu-
nication availability. With reference to creations of various types of buildings, the validity of physiography in geospatial 
analyzes was indicated. In this context, aspects of airing and insolation of La Grande Arche De La Defense (project by 
Johann Otto von Spreckelsen) were verified and the analytical potential of the self-cleaning effect of the city resulting from 
the logical localization of altitude buildings were indicated. The articles’ conclusions draw attention to the need for a holi-
stic approach in urban and architectural design as an element of stimulating socio-economic intensification.

Słowa kluczowe: La Defense, ośrodek usługowy, La Grande Arche De La Defense, fizjografia, budownictwo  
wysokościowe, analiza funkcjonalna 

Keywords: La Defense, service centre, La Grande Arche De La Defense, physiography, high-rise construction, 
functional analysis

WSTĘP

W 2007 roku ludność miejsca zdominowała 
liczbę ludności zamieszkującą wsie. Wieloletnia, 
niemniej w największej skali zapoczątkowana 
tuż przed rewolucją przemysłową, migracja lud-
ności ze wsi do miast, spowodowała wiele 
zmian w strukturach urbanistycznych. Proces 
ten związany jest również z nowo powstałymi 
trendami w architekturze i urbanistyce. Zwięk-
szające się zagęszczenie liczby ludności w mia-
stach wywołało potrzebę kreowania miejsc za-
mieszkania, charakteryzujących się możliwie jak 
największą efektywnością wykorzystania prze-
strzeni. Proces ten wiązał się z ekspansją prze-
strzenną wkraczającą w otwarte tereny pod-
miejskie. Próbami ograniczania negatywnych 
efektów metropolizacji było kreowanie nowych, 
wielofunkcyjnych centrów miast, czy rewitaliza-
cja śródmieść1. Jednym z przykładów maksy-
malizacji wykorzystania przestrzeni miejskiej 
stało się propagowanie trendu budownictwa 
wysokościowego. Niebagatelny wpływ na roz-
wój tego typu zabudowań miało wynalezienie 
żelbetu (1848 rok), dźwigu hydraulicznego 
(1852 rok), a w konsekwencji dźwigu elektrycz-
nego (1880 rok), który de facto rozpoczął nową 
erę budownictwa – erę drapaczy chmur, w któ-
rej otwarły się możliwości budowania naprawdę 
wysoko oraz z nowo odkrytych materiałów. 

W artykule poddano analizie rozwój przestrzen-
ny Paryża w odniesieniu do nowego ośrodka 

biznesowego – La Defense. Określono podsta-
wowe zasady kompozycyjno-funkcjonalne dziel-
nicy będącej wielofunkcyjnym ośrodkiem usłu-
gowym, a następnie na podstawie doświadczeń 
projektowych, przeanalizowano wyróżnik krajo-
brazowy jakim jest budynek La Grande Arche 
w kontekście fizjografii miejsca. 

Rozwój budownictwa wysokościowego, czyli 
zgodnie z obowiązującą w Polsce terminologią 
określoną w rozporządzeniu Ministra Infrastruk-
tury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie2 budynków 
wyższych niż 55 metrów wysokości licząc od 
poziomu terenu, przyczynił się do wytworzenia 
wielu landmarków o funkcjach symbolicznych 
i fatycznych w kontekście krajobrazu3 dla miejsc 
ich realizacji, a utrwalonych w percepcji odbior-
ców. Współczesne tendencje wskazują, że prócz 
samej materii architektonicznej, istotne jest 
stworzenie budynku wysokościowego wraz 
z takim zagospodarowaniem, które wytworzy 
przestrzeń publiczną wysokiej klasy. Dlatego 
w realizacjach architektoniczno-urbanistycz-
nych dąży się do tego, aby stwarzać szeroką 
ofertę rekreacyjną, w ramach założeń projekto-
wych. Wielokrotnie realizowane jest to poprzez 
nawiązanie do już istniejących uwarunkowań 
historycznych, społecznych czy środowiskowo-
-przyrodniczych.

1  E. Trocka-Leszczyńska, A. Tomaszewicz,�Dyskusja�wokół�usytuowania�budynków�wysokich�w�struk-
turze�współczesnego�Wrocławia, Czasopismo Techniczne. A, Architektura. 2008, R. 105, z. 6-A, 
s. 171-177.

2  Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.
3  I. Mironowicz, T. Ossowicz, Koncepcja�teoretyczna�analizy�kompozycyjnej�układów�przestrzen-
nych [w:] E. Bagiński (red.), Techniki�i�metody�badawcze�w�planowaniu�przestrzennym, Wrocław 
1997. s. 101-113.
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LA DEFENSE – WIELOFUNKCYJNY OŚRODEK 
USŁUGOWY

Rozwój terytorialny Francji warunkowany był 
znaczącym wzrostem liczby ludności kraju 
w schyłkowej fazie II wojny światowej [Ryc. 1]. 
Istota kreowania ładu przestrzennego na tere-
nach przeznaczonych do zagospodarowania 
odzwierciedlona została w sukcesywnej, po- 
wojennej reformie systemu planistycznego. 
W szczególności w latach ’80 XX w. zdecentrali-
zowano odgórny proces planowania, w którym 
ład przestrzenny przeniesiono na poziom pla-
nów gminnych i międzygminnych, co w znaczą-
cym stopniu umożliwiło prowadzenie koherent-
nej polityki przestrzennej.

Rozwiązaniem pozwalającym na zachowanie 
tożsamości przestrzeni, jest zasada dobrej kon-
tynuacji, czyli przekształcanie przestrzeni w du-
chu postępu, przy jednoczesnym zachowaniu 
ciągłości historycznej. Wytyczna ta została wy-
korzystana przy tworzeniu dzielnicy La Defense. 

Mimo wskazanej powyżej decentralizacji proce-
su planistycznego, francuskie władze z chęcią 
podejmują działania z zakresu urbanistyki i pla-
nowania przestrzennego4. 

Z inicjatywy François Mitterranda zrealizowano 
szereg konkursów urbanistyczno-architektonicz-
nych, w tym konkurs na zwieńczenie wielkiej osi 
(1982 r.)5. Miał to być punkt uzupełniający dziel-
nicę biznesową na Paryskiej Osi Historycznej. 
Zanim jednak przystąpiono do konkursu, opra-
cowano plan rozwoju poprzemysłowego przed-
mieścia Paryża, które w początkowej fazie  
rozrastało się spontanicznie. Dzielnica zaprojek-
towana została poza obszarem centralnego ob-
szaru Paryża, na pograniczu gmin Nanterre, 
Courbevoire i Puteaux, a ponadto oddzielona 
linią Sekwany od granic administracyjnych sto-
licy Francji. Dzięki temu, obszar ten, będący 
głównym centrum biznesowym kraju z siedzibą 
międzynarodowych korporacji, spełniający 
funkcje handlowe, biurowe, wystawiennicze, 
mieszkalne i rozrywkowe6, i będąc tym samym 

odpowiedzią na konsumpcyjne potrzeby miesz-
kańców, nie jest bytem ingerującym w tożsa-
mość historycznego obszaru Paryża, ale jest 
swego rodzaju kontynuacją postępującą w du-
chu rozwijającej się cywilizacji uwzględniającą 
szereg istniejących uwarunkowań. 

Możliwość realizacji dzielnicy biznesowej La De-
fense wiązał się z szeregiem wcześniej wprowa-
dzonych działań. W 1705 roku wytyczono Wiel-
ką Aleję stanowiącą przedłużenie osi ogrodów 
Tuileries do Wzgórza Chaillot oraz m.in. spalenie 
Pałacu Tuleries (de facto umożliwiające połącze-
nie Wielkiej Alei z Luwrem), spowodowało, że 
przez kolejne dziesięciolecia kreowanie kompo-

zycji urbanistycznej Paryża wiązało się z  rozbu-
dową Wielkiej Osi – aż do 1836 r., kiedy zbudo-
wano Łuk Triumfalny na Placu Gwiazdy7 . 

Do budowy La Defense w Paryżu zaangażowa-
no nową organizację: Instytucję Publiczną Zago-
spodarowania Defense, której celem było okre-
ślenie ram zadaniowych powstania dzielnicy 
w perspektywie trzydziestoletniej, przy jedno-
czesnym uwzględnieniu uwarunkowań kompo-
zycyjnych Wielkiej Osi. 

W ramach La Defense powstał szereg budyn-
ków wysokościowych, których łączna po-
wierzchnia biurowa wynosi około 3,5 mln m2 8. 
Uwzględniono również separację ruchu piesze-

Ryc. 1. Liczba ludności w obszarze Francji metropolitalnej [*103] Ryc. 2 Lokalizacja La Defense w układzie kompozycyjnym Paryża

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Narodowego Instytutu Statystycznego Insee, https://www.insee.fr/fr/

statistiques/1892088?sommaire=1912926 [dostęp: 02.01.2018]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ortofotomapy ESRI

4  Z. Wysocka, Kształtowanie�ładu�przestrzennego�–�doświadczenia�francuskie, MAZOWSZE Studia 
Regionalne,  z. 6, s. 181-190. 

5 Ibidem.
6  M. Kumorek, Analiza rozwoju budownictwa wysokiego, Czasopismo Przestrzeń i Forma, 2010,  
nr 14, s. 112-113

7  M. Kostrzewska, Miasto�europejskie�na�przestrzeni�dziejów, seria skryptów Miasto • Metropolia 
• Region, Gdańsk 2013, s. 136-140. 

8  R. Musiał, Kompozycja�krajobrazu�miejskiego�–�jakość�i�wizerunek�współczesnego�miasta, Kwar-
talnik Architektury i Urbanistyki, 2011, t. 56, z. 2, s. 25.
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go realizowanego na podniesionym poziomie. 
Modernistyczna koncepcja La Defense poprzez 
pionową segregację funkcji – odseparowanie 
ruchu pieszego, usytuowanego na podniesionej 
ponad poziom terenu płycie – pozwoliła na od-
danie pieszym monumentalnie skomponowane-
go półtorakilometrowego odcinka ośmiokilome-
trowej Wielkiej Osi9. 

La Defense jest ponadregionalnym ośrodkiem 
usługowym. Prócz dominującej funkcji usługo-
wej, w ramach dzielnicy wprowadzono zagospo-

darowanie związane z funkcjami mieszkaniowy-
mi, dzięki czemu dzielnica po standardowych 
godzinach pracy w usługach nie wyludnia się 
[Ryc. 3]. W ramach dzielnicy występują różne 
atraktory ruchu, m.in. wieża widokowa, kina, ga-
stronomia, centra handlowe, parki. Dostępność 
przestrzenna La Defense przejawia się w aspek-
tach komunikacyjnych – w ramach dzielnicy zlo-
kalizowane są stacje szybkiej kolei aglomeracyj-
nej RER, metra oraz autostrady, które zostały 
zrealizowane jeszcze przed zagospodarowaniem 

budynkami. Obszar jest kompaktowo zaplano-
wany, jednak mimo intensywnego zagospodaro-
wania występują przestrzenie publiczne o wyso-
kiej jakości, które uzupełnione są różnymi 
formami zieleni (zieleń niska, średnia, wysoka, 
wertykalna), jak i małą architekturą.

Współcześnie kreowana dzielnica będąca wie-
lofunkcyjnym ośrodkiem usługowym powinna 
posiadać jasno określony program funkcjonal-
no-kompozycyjny, który odzwierciedlony został 
w zagospodarowaniu La Defense: 
•  potrzeba wielofunkcyjnego rozwoju odzwier-

ciedlona w zróżnicowaniu funkcjonalnym 
obiektów budowlanych i zagospodarowaniu 
terenów (usługi, mieszkalnictwo, zieleń, itp.),

•  różnorodność architektoniczna zlokalizowana 
w zdefiniowanych ramach urbanistycznych, 

•  wysoka dostępność przestrzenna mierzona 
łatwością poruszania się pieszo wraz z sepa-
racją ruchu, 

•  wysoka dostępność komunikacyjna różnego 
rodzajami środków transportu (metro, pociąg, 
autostrady), 

•  przestrzenie publiczne o wysokiej jakości, za-
chęcające do przebywania w nich, 

•  częściowe otwarcie parterów budynków na 
usługi, w szczególności gastronomię,

•  poszanowanie uwarunkowań historycznych, 
przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb 
rozwojowych, 

•  wyposażenie przestrzeni publicznych zielenią. 

Rozwój przestrzenny współczesnych centrów, 
w których lokalizowane są budynki wysokościo-
we, wymaga uwzględnienia szeregu czynników, 
niewynikających wyłącznie z opisanych po- 
wyżej zasad kształtowania wielofunkcyjnych 

ośrodków usługowych. Pojedyncze obiekty sta-
nowią wartość samą w sobie, a tym samym 
muszą realizować ideę zrównoważonego roz-
woju, opartego również o wskaźniki społeczne, 
gospodarcze, czy uwarunkowania geoprze-
strzenne, w tym o aspekty fizjograficzne – na-
słonecznienie, stosunki wietrzne, etc. 

LA GRANDE ARCHE DE LA DEFENSE

W 1982 roku ogłoszono konkurs na ukształto-
wanie architektoniczne czoła dzielnicy Defense 
(Tete Defense)10. Celem konkursu miało być od-
powiednie na miarę czasów zakończenie znane-
go na całym świecie założenia Wielkiej Osi. Au-
torem zwycięskiego projektu został Johann Otto 
von Spreckelsen, duński architekt, który koń-
czył, a następnie pracował w jednej z najlep-
szych szkół urbanistycznych  Królewskiej Aka-
demii Sztuk w Kopenhadze. 

Jego projekt stał się wyróżnikiem dla idei współ-
czesnej urbanistyki. W swoim opracowaniu za-
proponował obiekt o nazwie Grande Arche 
(tłum. Wielki Łuk)11 stanowiący odwzorowanie 
dla Łuku Triumfalnego, który został opisany 
przez Jacka Gyurkovicha jako: Budowla ta jest 
niezbędnym w kompozycji urbanistycznej Wiel-
kiej Osi zwornikiem spinającym miasto. Lekkie 
skręcenie bryły jest genialnym zabiegiem Sprec-
kelsena sprawiającym, że zamykając pięciokilo-
metrowy odcinek Wielkiej Osi dzielący go od 
napoleońskiego Łuku Triumfalnego, otwiera całą 
kompozycję w nowym kierunku, w stronę przy-
szłości12. 

Grande Arche jest budynkiem w kształcie sze-
ścianu z wyciętym środkiem, który otwiera 

10  A. Pieńkos, Nowy�Paryż�Mitteranda, Architektura Murator, nr 5, 1996, s. 44-45.
11  W literaturze pojawiają się również nazwy: La Grande Arche de la Defense – Wielki Łuk La 

Defense, Grande�Arche�de�la�Fraternité�– Wielki Łuk Braterstwa. 
12  J. Gyurkovich, E. Węcławowicz-Gyurkovich,�Współczesne�miejskie�bramy�i�wieże, Kwartalnik 

Architektury i Urbanistyki, 2008, t. LIII, z. 2, s. 6.

9  J. Gyurkovich, E. Węcławowicz-Gyurkovich, Współczesne�miejskie�bramy�i�wieże, Kwartalnik Ar-
chitektury i Urbanistyki, 2008, t. LIII, z. 2, s. 5-6.

Ryc. 3. Analiza funkcjonalna dzielnicy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ortofotomapy oraz danych katastralnych francuskiego geoportalu [https://

www.geoportail.gouv.fr/donnees/paris-haute-resolution] 
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Wielką Oś na nowo, co uwidocznione jest rów-
nież w obecnym planie miasta, gdyż oś jest kon-
tynuowana za Grande Arche13 w kierunku zakola 
Sekwany. Według polskiej klasyfikacji należy do 
budynków wysokościowych, jego wysokość 
wynosi 110 metrów, szerokość 108 metrów, 
natomiast głębokość 112 metrów. Budowa zo-
stała rozpoczęta w 1985 roku, a zakończono ją 
w 1989 roku. W 1986 roku, rok przed własną 
śmiercią, Johann Otto von Spreckelsen zrezy-
gnował z nadzorowania budowy i przekazał pra-
wa francuskiemu architektowi – Paulowi Andeu. 
Omawiany powyżej przez Jacka Gyurkovicha 
obrót wokół pionowej osi o kącie 6.33°, prócz 

nadanej temu idei urbanistycznej otwierania na 
nowo Wielkiej Osi, jest związane stricte z aspek-
tami technicznymi – poniżej zlokalizowana sta-
cja RER i autostrada uniemożliwiły sposób po-
sadowienia Grande Arche w sposób idealnie 
symetryczny na Wielkiej Osi. Gabaryty oraz 
kształt odzwierciedlają ważność obiektu, który 
mimo nie najwyższej wartości wysokości w ca-
łej dzielnicy, dominuje w przestrzeni.

Kształt budynku zakłada również wprowadzenie 
ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w ra-
mach najniżej położonych kondygnacji – wynie-
sioną powyżej poziomu placu przy którym stoi, 
jednak dostępną poprzez wprowadzenie scho-

dów terenowych. Przestrzeń wykreowana mię-
dzy ścianami Grande Arche oraz na samym pla-
cu przed budynkiem w pierwotnej fazie nie 
uwzględniały aspektów fizjograficznych, które 
później zmodyfikowano. Mimo to zaplanowanie 
obiektu z uwzględnieniem szeregu istniejących 
uwarunkowań odzwierciedla jakość założenia 
dzielnicowego, będącego pozytywnym pomni-
kiem epoki.

FIZJOGRAFIA A ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 

Wprowadzenie w budynku wycięcia kontynuują-
cego paryską oś kompozycyjną spowodowało 
szereg elementów związanych bezpośrednio 

z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi. Gene-
ralne zasady kształtowania urbanistyki miasta 
wskazują, że realizacja szerokiego traktu ulicz-
nego może spowodować zmianę sposobu prze-
wietrzania miasta, a tym samym lokalną zmianę 
kierunków wiatru14. Efektem tego, w odniesieniu 
do Grande Arche, jest częściowo przypadkowe 
wykreowanie dyszy powietrznej, czyli przyspie-
szenia prędkości wiatru w ramach zwężonej 
ścianami budynku przestrzeni. W wyniku, wy-
niesiona do góry przestrzeń publiczna staje się 
mniej przyjemna ze względu na wiatr oraz efekty 
akustyczne powstające przy odbijaniu fal po-
wietrznych. Dodatkowo, podniesienie przestrze-
ni między ścianami powyżej poziomu placu 

14     R. Gnatowska, Planowanie terenów zabudowanych w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju 
z zastosowaniem metod modelowych, Inżynieria Ekologiczna, 2013, nr 33, s. 35-40.

Ryc. 4. La Grande Arche

Źródło: https://pixabay.com/pl/budynku-wie%C5%BCa-zabytki-la-d%C3%A9fense-2353100; [dostęp: 02.10.2018]

13  M. Kumorek, Analiza rozwoju budownictwa wysokiego, Czasopismo Przestrzeń i Forma, 2010,  
nr 14, s. 113.

Ryc. 5. Grande Arche – schemat przekroju poziomego z widokiem na poziom terenu i elementy ograniczające 

niekorzystne warunki wietrzne

Źródło: Opracowanie własne
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jak również kompozycji całości obszaru zurba-
nizowanego, co bezpośrednio ma odzwiercie-
dlenie w omawianym zagadnieniu. 

ZAKOŃCZENIE

Ekspansja przestrzenna miast w kontekście in-
tensyfikacji gospodarczej jest złożonym zjawi-
skiem wymagającym interdyscyplinarnego po-
dejścia, w szczególności odnoszącego się do 
procesów kształtowania i stymulowania rozwoju 
przy pomocy urbanistyki. 

Przykład Paryża i jego wysoce zurbanizowanego 
obszaru metropolitalnego wskazuje, że określe-
nie nadrzędnych ram rozwojowych La Defense 
umożliwiło na przestrzeni lat powstanie wie-
lofunkcyjnego ośrodka usługowego, który speł-

nia zarówno funkcje ponadregionalne (m.in. 
siedziby międzynarodowych korporacji, walory 
turystyczne wynikające ze szczególnych walo-
rów architektonicznych), jak i funkcje lokalne 
(m.in. przestrzenie publiczne wysokiej jakości, 
funkcja biznesowa uzupełniona o funkcję miesz-
kaniową). Wynikiem tego jest całościowa kre-
acja obszaru oparta o rozwój gospodarczy, re-
alizowana w wysokiej klasie założeniu 
urbanistyczno-architektonicznym. W rezultacie, 
dziś prowadzone są rozmowy na temat rozbu-
dowy dzielnicy La Defense oraz rozszerzeniu 
programu funkcjonalnego obszaru, m.in. o sys-
tem zieleni urządzonej i innych obiektów wyso-
kościowych. 

Realizowanie współczesnej architektury wyso-
kościowej, w szczególności w obszarach roz-

umożliwia bliższy kontakt człowieka z prądami 
o większej prędkości. 

W związku z tak powstałymi zmianami środowi-
skowymi, zdecydowano się wprowadzić zada-
szenie o opływowym kształcie, które ma na celu 
przenoszenie prądów powietrznych w górę, 
a te, które trafiają poniżej zadaszenia – tłumione 
są przez szklane płyty, będące jednocześnie ele-
mentem wystawowym [Ryc. 6]. 

Wprowadzenie elementów ograniczających ne-
gatywne powiewy wiatru w znacznym stopniu 
przyczyniło się do poprawy jakości przestrzeni, 
mimo to nadal wiatr jest nieprzyjemnym elemen-
tem akustycznym. Pozytywnym elementem jest 
uwzględnienie i racjonalne zrealizowanie pozo-
stałych składowych fizjograficznych, a w szcze-
gólności nasłonecznienia.  

Ponadto za pozytywne należy uznać ukształto-
wanie gabarytów i wysokości zabudowy w ska-
li ogólnomiejskiej. Tak wykreowana przestrzeń 
sprzyja efektowi samooczyszczenia, który przy 
uwzględnieniu sumy kierunków wiatrów umożli-
wia wyparcie poza centrum i obszary zabudowy 
nieczystości takie jak: kurze, unoszące się 
w powietrzu zawiesiny, etc. 

Zagadnienie efektu samoczyszczenia się miasta, 
mimo powszechnej wiedzy w kręgu urbanistów 
dotyczących jego występowania, nie zostało 
wskaźnikowo zbadane w celu znormalizowania, 
a w dalszym etapie, np. wykorzystania do pro-
wadzenia analiz geoprzestrzennych w środowi-
sku GIS. Proces optymalizacji wysokości zabu-
dowy w mieście wymaga holistycznego 
uwzględnienia elementów takich jak topografia 
terenu, kształt i gabaryty istniejącej zabudowy, 

Ryc. 6. Schemat zadaszeń i szklanych płyt wystawowych 

Źródło: Opracowanie własne

Ryc. 7. Schemat kompozycyjny dzielnicy (A) w kontekście efektu samooczyszczenia miasta (B)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie A – Schema Directeur de Renouveau de la Defense, B - http://www.

ladefensehotels.com/images/slideshow4.jpg; [dostęp: 10.01.2018]
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wojowych i zurbanizowanych,  wiąże się z sze-
regiem analiz oraz uwarunkowań, które mają na 
celu zwiększenie zainteresowania obiektem jak 
i jego otoczeniem, a w efekcie zwiększeniem 
prestiżu miejsca. Ważnym jest, aby w szeregu 
niezbędnych uwarunkowań nie pominąć tych 
związanych z fizjografią w skali mikro (pojedyn-
czego obiektu – np. nasłonecznienie, przewie-
trzanie) oraz w skali makro, z uwzględnieniem 
zjawisk mających bezpośredni wpływ na oto-
czenie. Zrealizowanie w 1982 roku konkursu na 
zwieńczenie osi paryskiej, a w 1985 roku rozpo-

częcie budowy Grande Arche stało się istotnym 
momentem dla współczesnej architektury 
i urbanistyki, który rozpoczął szereg debat na 
temat zasad kształtowania ośrodków usługo-
wych, jak i wpływu założeń urbanistycznych na 
środowisko antropogeniczne. Dodatkowo na 
przykładzie La Defense, warte podkreślenia jest 
holistyczne podejście w kształtowaniu nowych 
obszarów wielofunkcjonalnych, jako miejsc sty-
mulujących intensyfikację społeczno-gospodar-
czą poprzez lokalizację różnego typu zabudowy 
i funkcji.
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Problem elementów konstrukcyjnych 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Czy konstrukcja  
normatywna opłaty uniemożliwia  
właściwe spełnienie zobowiązań  
finansowych na rzecz gminnego  
władcy daninowego?1

The legal status of the municipal waste management fee.  
Does the normative construction prevent proper fulfillment  
of financial obligations for the commune?

Krzysztof Januszkiewicz

����Administratywista; absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

W artykule zaprezentowano problematykę dotyczącą konstrukcji normatywnej opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. Autor podjął próbę rozwiązania zagadnień badawczych związanych z pojęciem opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ze wskazaniem elementów konstrukcyjnych tej opłaty, tj. kto ją musi uiścić, od czego jest 
pobierana, a także jakie ustanawia się zwolnienia od tej opłaty oraz kto zwalnia z płacenia określonej daniny publicznej. 
Odpowiedź na przedstawione pytania nastręcza pewnych trudności, ponieważ ustawodawca skonstruował normatywnie 
określone przepisy niezgodnie z zasadami tworzenia prawa (szczególnie chodzi tu o niedoprecyzowanie poszczególnych, 
niejasnych, terminów używanych przez samego ustawodawcę). Należy zwrócić uwagę na przykład na brak jasnych 
znaczeń pojęć „właściciela nieruchomości zamieszkałej”, czy „gospodarowania odpadami komunalnymi” w ustawie 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach2. Artykuł dotyczył opłaty, która została ustano-
wiona nie tyle dla osiągnięcia zysku, co dla rozwoju świadomości proekologicznej społeczności lokalnych, umożliwiając 
osiągnięcie stanu zrównoważonego rozwoju. Rozważania zawarte w artykule uwzględniają poglądy prezentowane w dok-
trynie prawniczej oraz w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (TK) i sądów administracyjnych.

This article describes the problem of the municipal waste management fee. The author attempts to solve research tasks 
connected with analysis the concept and indication of structural elements of this fee. The article presents legal status of 
the municipal waste management fee, which shall be determined not so much for profit, but for increasing the pro-eco-
logical awareness of local communities. In this way, it is possible to achieve sustainable development. All the considera-
tions contained in the paper are based on juridical doctrine and case-law administrative and constitutional court. 

Słowa kluczowe: przesłanki ochrony środowiska naturalnego, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opła-
ta, elementy konstrukcyjne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Keywords:  grounds for environmental protection, the fee, the municipal waste management fee, structural elements of 
municipal waste management fee

2  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm., dalej jako u.c.p.g.)

1  Niniejszy artykuł został opracowany na podstawie pracy magisterskiej Opłata�za�gospodarowanie�
odpadami� komunalnymi� na� przykładzie� Gminy� Jedlina-Zdrój� w� latach� 2013–2016, obronionej 
w czerwcu 2017 roku. Promotorem pracy była Klaudia Stelmaszczyk  doktor nauk prawnych. 
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Analizowana danina publiczna jest powiązana 
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 
a problem związany z nieczystościami jest tak 
„stary”, jak historia istnienia człowieka, ponie-
waż  jak to ujął trafnie J. Boć „(…) sam żywot 
człowieka w sobie jest zanieczyszczający (…)”8. 
W polskim ustawodawstwie kwestia administro-
wania odpadami realnie zaczęła być żywotna 
dopiero na początku 20 wieku9. Kluczowe jest to, 
że od zawsze problem regulacji „śmieci” rozpo-
czynał się w gminach (w społecznościach lokal-
nych), a „prawo państwowe było zawsze póź-
niejsze” jak celnie skonstatował J. Boć10. 

W Rzeczypospolitej Polskiej okres stanowienia 
tzw. prawa śmieciowego  obejmuje blisko 100 

lat i zawsze kompetencje, w tym zakresie, nale-
żały do „małych społeczności” od samorządu 
gminnego, przez terenowe rady narodowe, aż po 
dzisiejszy samorząd na poziomie podstawo-
wym. Te zadania były różne, od zapewnienia zor-
ganizowania systemu irygacyjnego, przez za-
chowanie spluwaczek, aż po ustrój segregowania, 
odbioru, transportu odpadów przez właściwe 
podmioty prywatne lub publiczne. Można wyróż-
nić trzy okresy pojawiania się i ewaluowania ak-
tów prawnych związanych z organizacją nieczy-
stości. Pierwszy to stan prawny do momentu 
wejścia w życie ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r.  
o ochronie i kształtowaniu środowiska11. Drugi 
obejmuje czas do uchwalenia ustawy. Ostatni 

WSTĘP

W 2011 r. ustawodawca wprowadził do polskie-
go systemu prawnego pieniężnych danin pu-
blicznych3, a ściślej do opłat za korzystanie ze 
środowiska, nową należność publicznoprawną 
w postaci opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, która stała się jedną z wielu źródeł 
dochodów samorządu gminnego4. Do tej pory 
ciężko doszukać się opracowania naukowego, 
którego przedmiotem była analiza struktury tej 
opłaty, szczególnie jeśli chodzi o jej poprawność 
konstrukcyjną w kontekście rzetelnego spełnie-
nia obowiązku opłatowoprawnego.

Adekwatne określenie obowiązku daninowego 
jest kluczową kwestią dla możliwości jego re-
alizacji. Zdolność do spełnienia świadczenia 
jest wtedy właściwa, gdy treść praw i obowiąz-
ków tego stosunku jest jasna, zrozumiała dla 
obu podmiotów. Dlatego w tym ujęciu będzie 
ważna funkcjonalność opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. Jeśli pojawiają się 

istotne trudności w uiszczaniu tej pieniężnej 
daniny, to wtedy można mówić o pewnej jej 
dysfunkcji.

GENEZA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMNALNYMI

 Opłata za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, stanowi jeden z kilku typów instrumentów 
finansowoprawnych w ochronie środowiska5, 
zatem źródła wprowadzenia tej daniny należy 
upatrywać w przesłankach ochrony środowiska 
naturalnego6. Wynika z tego prosta konstatacja, 
iż środowisko naturalne podlega ochronie praw-
nej ze względu na zabezpieczenie zdrowia i życia 
człowieka (przesłanka biologiczna), zachowanie 
środowiska dla przyszłego pokolenia (przesłan-
ka społeczna) urzeczywistniająca tzw. sprawie-
dliwość międzypokoleniową) i spetryfikowanie 
równowagi między nasilającym się postępem, 
a stopniowo wzrastającymi klęskami żywiołowy-
mi (przesłanka ekonomiczna)7.

3  Doktryna prawa finansowego wyróżnia osobowe, rzeczowe i pieniężne daniny publiczne. Więcej na 
temat ewolucji danin publicznych zob. w C. Kosikowski, J. Matuszewski,�Geneza�i�pojęcie�oraz�
ewolucja�zakresu�prawa�finansowego [w:] C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse�publiczne�
i�prawo�finansowe, Poznań 2006, s. 46-58. 

4  Na podstawie art. 6h ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152 poz. 897) zwana dalej ustawą 
nowelizującą u.c.p.g. 

5  A. Jaworowicz-Rudolf, M. Górski,� Instrumenty� finansowoprawne [w:] M. Górski (red.), Prawo 
ochrony�środowiska, Warszawa 2014, s. 145-151. 

6  A. Hłobił, Motywy�ochrony�środowiska�a�zachowania�proekologiczne�człowieka [w:] http://wis.
pol.lublin.pl/kongres3/tom2/6.pdf. (dostęp: 18.01.2018 r.). 

7  J. Boć, E. Samborska-Boć, Przesłanki�ochrony�środowiska [w:] J. Boć, K. Nowacki, E. Sambor-
ska-Boć, Ochrona�środowiska, Wrocław 2008, s. 57 i n. Na skutek zaistnienia biologicznych, 
społecznych i ekonomicznych przesłanek ochrony środowiska, doszło do umiędzynarodowienia zadań 
proekologicznych. W ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), zaczęła działać tzw. ko-
misja Brundtlanda, która jako pierwsza sformułowała tzw. rule of Sustainable Development (za-
sada zrównoważonego rozwoju), którą można odnaleźć już w polskiej ustawie z dnia 31 stycznia 
1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz w innych aktach prawnych dotyczących ochro-
ny środowiska, aż wreszcie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia1997 r. 
(Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.), zwana dalej Konstytucją. Więcej na temat raportu komi-
sji ONZ zob. Report�of�the�World�Commission�on�Environment�and�Development:�Our�Common�Future�
[w:] http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf,  (dostęp: 18. 01. 2018 r.).

8  J. Boć, Prawo�miejscowe�w�systemie�źródeł�prawa [w:] wystąpienie na konferencji naukowej 
w dniu 16-17 października, 2012 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego  „Prawne i organizacyjne zadania i obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami 
komunalnymi” [w:] https://www.youtube.com/watch?v=yqKjDeP6Hic, (dostęp: 18.01.2018 r.). 

9  Generalnie problematyka pojawienia się tematyki „śmieci” była znana ludzkości wcześniej, bo 
już w czasach antycznych. Natomiast na ziemiach polskich, w 1 poł. 16 w., wprowadzono pierw-
sze rozwiązania służące eliminacji tego problemu w postaci utworzenia policji sanitarnej 
i pierwszego polskiego wysypiska śmieci (Gnoja Góra w Warszawie). Trzeba zaznaczyć jednak, 
że ówcześnie nie było kompleksowego systemu organizacji odpadów, ponieważ nieczystości nie 
traktowano jako poważne zagrożenie dla otoczenia. Więcej zob. w Z. Rydzicki, J. Sibiga, 
Utrzymanie�porządku�i�czystości�w�gminach. Praktyczny poradnik, Warszawa–Zielona Góra 1997, 
s. 7. Dopiero w okresie tzw. rewolucji przemysłowej (2 poł. 20 w.), która spowodowała m.in. 
pojawienie się nowych surowców i rozwoju produkcji, zaczęto interesować się materią odpadów. 
Zob. również M. Jakubiak, Wdrażanie�strategii�i�wymogów�Unii�Europejskiej�na�przykładzie�
wprowadzania�zrównoważonej�gospodarki�odpadami�w�Polsce, Zeszyty Naukowe. Polskie Towarzy-
stwo Ekonomiczne 2014, nr 16, s. 34-37. W książce M. Jakubiaka można znaleźć następującą 
informację na temat jednego z ówczesnych sposobów utylizacji śmieci: „(…) Ponieważ organicz-
ną frakcję odpadów miejskich zaczęto traktować jako tani pokarm dla trzody chlewnej, aż do 
II wojny światowej również częstym rozwiązaniem było karmienie odpadami świń na farmach. 
Zaprzestano tej metody utylizacji odpadów, gdy naukowcy dowiedli, że pożywienie to powoduje 
zainfekowanie zwierząt pasożytami, które mogą przenosić się na ludzi w wyniku konsumpcji 
niedogotowanego mięsa”. 

10  Zapewne przyczyną pojawienia się regulacji prawnych z zakresu gospodarki odpadami w gminie 
wiąże się z tym, że „śmieci” od zawsze tam powstawały i powstają i w związku z tym, to „wład-
ca lokalny”, wie, jak sobie z tym problemem poradzić. Zresztą, generalnie zadania z zakresu 
ochrony środowiska zawsze będą wykonywane przez wspólnotę terytorialną. Więcej zob. w M. 
Górski, Prawne�podstawy�systemu�postępowania�z�odpadami,�rola�przepisów�unijnych [w:] J. Boć, 
M. Górski, A. Chajbowicz, J. Jerzmański, K. Nowacki, M. Rudy, E. Samborska-Boć, J. Boć 
(red.), Wybrane�zagadnienia�prawnej�ochrony�środowiska, Wrocław 2013, s. 174-175. Więcej na 
temat genezy gospodarowania odpadami zob. W. Radecki, Utrzymanie�porządku�i�czystości�w�gmi-
nach. Komentarz. Wydanie V, Warszawa 2015, s. 4-16. 

11 Tekst jedn. Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późn. zm.
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związany jest z sytuacją prawną gospodarowa-
nia odpadami po 2013 r.12, kiedy ustawodawca 
określił, iż utrzymanie czystości i porządku 
w gminach stanowi obligatoryjne zadanie wła-
sne, a następnie dodał to zadanie do ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym13.

Do 2013 roku były dwie nowelizacje ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. 
ustawa nowelizująca u.c.p.g., a także ustawa 
z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy 
o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach14, lecz nie miały 
one charakteru istotnego dla organizacji gospo-
darki odpadami. Zmiany przepisów wynikały bo-

wiem z obowiązku transpozycji dyrektyw w spra-
wie odpadów15. Ważne jest to, iż pojawiła się 
nowa forma daniny publicznej. Od 2011 r. była 
nią opłata za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi16.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OPŁATY  
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI

Podmiot zobowiązany do uiszczenia opłaty

Ustawodawca w art. 6h u.c.p.g. określił podmio-
ty opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, którymi są właściciele nieruchomości 
zobligowani do jej uiszczenia na rzecz gminy, na 

której znajdują się ich nieruchomości. Dodatko-
wo art. 6c u.c.p.g. uszczegóławia osoby obcią-
żone opłatą, do których należą:
1)  właściciele nieruchomości wytwarzający od-

pady komunalne, na których zamieszkują 
mieszkańcy;

2)  właściciele nieruchomości niezamieszkałej, 
lecz tylko wtedy, gdy uchwała rady gminy tak 
stanowi17. 

Normodawca ustanawiając art. 2 ust. 1 pkt 4 
oraz w art. 2 ust 2a i 3 u.c.p.g., wyróżnił dwa 
rodzaje podmiotów związanych stosunkiem pu-

blicznoprawnym wynikającym z omawianej 
ustawy, których można określić, jako właścicieli 
nieruchomości, oraz podmioty wykonujące 
funkcje właścicieli nieruchomości jako wspólno-
ty, czy spółdzielnie mieszkaniowe18.

W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach można odnaleźć określenie właściciela 
nieruchomości, czyli właściciela19, współwłaści-
ciela20, użytkownika wieczystego21 oraz podmioty 
zorganizowane i osoby posiadające nierucho-
mość w zarządzie22 lub użytkowaniu23, a także 
inne podmioty władające nieruchomością24.

12  Więcej zob. W. Radecki, Utrzymanie�porządku…, s. 21-53. 
13  Tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. 
14  Dz. U. Nr 230 poz. 1373. 
15  Jeśli chodzi o implementację aktów prawa Unii Europejskiej, to Rzeczypospolita Polska musia-

ła włączyć do systemu prawnego dyrektywę 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczysz-
czania ścieków komunalnych (Dz. U. UE L 135 z 30.5.1991), dyrektywę 1999/31/WE z dnia  
26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. UE L 182, 16/07/1999 P. 0001-
0019), i ostatnia dyrektywa 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 w sprawie odpadów raz uchy-
lająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11. 2008 r.).

16  Do najistotniejszych kompetencji gminnych organów administracji w zakresie zadań utrzymania 
czystości i porządku w gminach było ustanowienie: górnych stawek za opłatę, którą był obcią-
żony właściciel nieruchomości, regulaminu i gminnego planu gospodarki odpadami komunalnymi, 
oraz kryteriów formalnych uzyskania zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych przez przedsię-
biorców. Poprzednio obowiązująca ustawa musiała jednak ulec zmianie z powodu pewnych niedo-
skonałości systemu, które stanowiły według oceny Najwyższej Izby Kontroli (NIK): nieobjęcie 
wszystkich mieszkańców strukturą gospodarki odpadami do 2007 r., nieuchwalanie terminowo 
regulaminów przez gminy, niepełny nadzór władz gminy nad przedsiębiorcami legitymowanymi do 
odbioru odpadów. Zob. Informacja o wynikach kontroli gospodarki w gminach wybranych woje-
wództw�stałymi�odpadami�komunalnymi,�w�tym�zwłaszcza�ulegającymi�biodegradacji, Najwyższa 
Izba Kontroli Delegatura w Katowicach, grudzień 2010,  [w:] https://www.nik.gov.pl/plik/
id,1780,vp,2032.pdf, [dostęp: 26.12. 2016 r.]. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach była wielokrotnie nowelizowana z powodu rosnącego problemu tzw. dzikich wysypisk. 
Więcej zob. w Przygotowanie wybranych gmin do wprowadzenia nowego systemu gospodarki                                                                                           
odpadami komunalnymi, Najwyższa Izba Kontroli, 2013, [w:] http://www.silesia.org.pl/upload/ 
raport%20NIK%20nt%20wdrazania%20uocipg.pdf, [dostęp: 28. 06. 2016 r.].Wdrożenie w gminach 
nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, Najwyższa Izba Kontroli, 2014 [w:] https://
www.nik.gov.pl/plik/id,8670,vp,10785.pdf, , (dostęp: 28. 12. 2016 r.).   Oczywiście mimo 
wymienionych wyżej dysfunkcji systemu gospodarki odpadami komunalnymi, istniały także pewne 
pozytywne aspekty działania tej struktury, jak np. sukces wdrożenia nowych przepisów przez 
wszystkie gminy o czym więcej zob. w Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji, druk sej-
mowy Nr 1000.

17  Dosyć sporne stwierdzenie zawarł w wyroku  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach z dnia 
9 czerwca 2015 r. Sygn. akt. I SA/Ke 174/15 [w:] http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/92F-
F7E99B3, [dostęp: 21.01.2018 r.]. Ta kontrowersja polegała na tym, iż określając podmiotowy 
aspekt zobowiązania opłatowoprawnego sędziowie, orzekli, iż w skład podmiotów opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi weszli także, ci, którzy nie mają obowiązku zapłaty, 
w sytuacji kiedy nie mają umowy z przedsiębiorstwem wywożącym śmieci. Argumentuje tą sytuację 
M. Cyrankiewicz, Opłata�za�odbiór�śmieci�jest�danina�publiczną [w:] http://www.rp.pl/arty-
kul/1054654-Oplata-za-odbior-smieci-jest-danina-publiczna.html#ap-1 [dostęp: 13.11. 2016 
r.].  Chodzi tu o osoby prowadzące warsztat, urzędy, czy przedsiębiorstwa. Uzasadnieniem 
wskazanej idei płacenia opłaty należy szukać w samym posiadaniu nieruchomości przez właści-
ciela, zatem wytwarzanie śmieci nie jest ostatecznym, najistotniejszym kryterium powstania 
zdarzenia opłatoprawnego (art. 6c). Należy zadać pytanie, czy taka teza jest kompatybilna 
z przedmiotem opłaty i z art. 83 oraz 217 Konstytucji, z których wynika m.in. zasada nullum 
tributum sine lege certa i nullum tributum sine lege scripta, czyli nie ma zobowiązania da-
ninowego bez dostatecznie określonych jego elementów konstrukcyjnych w ustawie. 

18  Przykładem powstania obowiązku opłatowego w stosunku do właścicieli terenów niezamieszka-
łych, na których prowadzona jest określona działalność m.in. hotelarska, czy przemysłowa 
itd. Zob. Pismo�z�dnia�1�października�2013�r.�Ministerstwo�Środowiska�Podsekretarz�Stanu�
SPS-024-5216/13�Interpretacja�przepisów�ustawy�o�utrzymaniu�czystości�i�porządku�w�gminach.�
W opinii ówczesnego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska zakres podmiotowy opłaty 
odnosi się tylko do nieruchomości gruntowych wraz z przyległymi do niego budynkami. 

19  Art. 140 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2018  r. poz. 
1025), zwana dalej k.c. 

20  Art. 195 k.c. 
21  Art. 232 k.c. 
22  Art. 43 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. 

z  2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089). 
23  Art. 252 k.c. 
24  Zatem chodzi tu o: posiadacza rzeczy (podmiot faktycznie władający rzeczą jak użytkownik), 

najemcę, zastawcę, czy dzierżyciela (każdy, kto faktycznie włada rzeczą w imieniu innej oso-
by) a także inną osobę mającą władztwo nad rzeczą. Zob. więcej w Z. Bukowski, Zarządza-
nie� nieruchomością� [w:] https://sip.lex.pl/#/monografia/369273776/46/zarzadzanie-nierucho-
mosciami [dostęp: 20. 01. 2018 r.].
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osoba. Jeśli nieruchomość jest niezamieszka-
na, to stosunek obligacyjny powstaje za każdy 
miesiąc, w którym odpady są wytwarzane. 
Ostatnią sytuacją, kiedy powstaje powinność 
uiszczenia opłaty z mocy samego prawa, to 
stan zamieszkiwania nieruchomości w sposób 
nieregularny w danym miesiącu. Jeśli osoba 
przebywa na terenie danej nieruchomości 
przez część miesiąca, to opłatę uiszcza w do-
tychczasowej gminie, w której nastąpiła zmia-
na, albo w nowym miejscu zamieszkania, po-
cząwszy od następnego miesiąca, po którym 
nastąpiła zmiana28.

b) Powstanie obowiązku na podstawie decyzji

Z art. 21 ust. 3 o.p. można wywnioskować, iż 
zobowiązanie do zapłaty uiszczenia może po-
wstać także z mocy doręczenia decyzji ustala-

jącej wydanej przez podmiot czynny (właści-
wy organ daninowy). Decyzja ustalająca ma 
charakter decyzji konstytutywnej29, która jest 
znana w prawie administracyjnym. W ustawie 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
można znaleźć sytuacje powstawania takiego 
zobowiązania. Przepis art. 6 ust. 7 u.c.p.g. 
stanowi, iż wójt, burmistrz, prezydent miasta 
wyda decyzję ustalającą obowiązek uiszczenia 
opłaty za odbiór odpadów lub opróżnienia 
zbiorników bezodpływowych od tych właści-
cieli nieruchomości, którzy są zobowiązani do 
udokumentowania zawarcia umowy z pod-
miotem odbierającym śmieci. Wskazana de-
cyzja ustalająca zawiera wszystkie formalne 
i materialne elementy konstytutywne jak dla 
aktu administracyjnego, a także wysokość 

Ustawodawca w art. 2 u.c.p.g. uregulował stan, 
w którym obowiązek uiszczenia opłaty dotyczy 
kilku typów właścicieli nieruchomości. Wtedy 
stroną podmiotową opłaty jest jednostka fak-
tycznie władająca tą rzeczą. Jeśli natomiast, 
umowa wskaże właściciela nieruchomości, to ex 
tunc ten akt konsensualny ma pierwszeństwo 
przed realnym władztwem, pod kątem wystąpie-
nia zdarzenia publicznoprawnego (tj. powstania 
zobowiązania opłatowoprawnego), oznacza to, 
iż od wtedy podmiotem biernym opłaty będzie 
wskazany kontrahent umowy.

Zgodnie z tym, co zostało uregulowane, opłatę 
za tzw. śmieci uiszcza obowiązkowo właściciel 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkań-
cy, a w stosunku do niezamieszkałej nierucho-
mości obowiązek taki powstaje z mocy podjęcia 
uchwały przez właściwą radę gminy. O ile poję-
cie „zamieszkania” nie budzi wątpliwości, ponie-
waż wystarczy zastosować definicję legalną za-
mieszczoną w art. 25 k.c., czy też w ustawie 
z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludno-
ści25, o tyle wyrażenie „właściciela nieruchomo-
ści, na której zamieszkują mieszkańcy” nie jest 
już jasne.

Obowiązek opłatowoprawny  sposób  
powstawania

Nieodłączny z wszelkim zdarzeniem prawnym, 
w którym uczestniczy jednostka w życiu spo-
łecznym (np. kupno nieruchomości, czy zjawi-
sko pożaru) jest jego stosunek normatywny26. 
Kupno nieruchomości jest zatem przesłanką 
uiszczenia podatku od nieruchomości – tutaj ro-
dzi się stosunek administracyjnoprawny, w przy-
padku pożaru może dojść do zaistnienia więzi 
publicznoprawnej, przez wprowadzenie stanu 
wyjątkowego, jak i stosunku cywilnego, tj. zro-
dzenie się przesłanki odpowiedzialności odszko-
dowawczej.

W prawie administracyjnym stosunek i sytuacja 
prawna jest kształtowana dychotomicznie, to 
jest albo przez wydanie decyzji administracyjnej, 
bądź z mocy prawa27.

a) Zaistnienie obowiązku z mocy prawa

W art. 6i u.c.p.g ustawodawca uregulował po-
wstawanie obowiązku opłatowego właśnie ex 
lege. W stosunku do nieruchomości, na której 
zamieszkują mieszkańcy, obowiązek powstaje 
za każdy miesiąc, w którym zamieszkuje dana 

25  Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 657, 2286, z późn. zm., zwana dalej ustawą o ewidencji 
ludności. W tym akcie „używane” jest określone tymczasowy, albo stały pobyt. W znaczeniu 
cywilistycznym na zamieszkanie wpływa corpus (fakt przebywania) i animus (wola bycia w danym 
miejscu). Według art. 25 ustawy o ewidencji ludności „Pobytem stałym jest zamieszkanie 
w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania”. Artykuł 7 
ust. 2 ustawy o ewidencji ludności stanowi iż „Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamia-
ru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej 
miejscowości, lecz pod innym adresem.”. Wyrażenie „zamieszkanie” ma charakter niefunkcjonal-
ny w stosunku do u.c.p.g. ponieważ dla tej materii liczy się faktyczne zamieszkanie, tj. 
takie, które rodzi wytworzenie odpadów, a nie zamiar, będący definiens zamieszkania i pobytu 
(stałego i czasowego). 

26  J. Helios, W. Jedlecka, Podstawowe�pojęcia�prawa�i�prawoznawstwa�dla�ekonomistów, Wrocław 
2015, s. 69-70; A. Kozak, Fakt prawny [w:] A. Bator (red.), Wprowadzenie do nauk prawnych. 
Leksykon tematyczny, Warszawa 2012, s. 296. 

27  J. Boć, Stosunki administracyjnoprawne i sytuacje administracyjnoprawne [w:] J. Boć (red.), 
Prawo administracyjne, Wrocław 2010, s. 368-374. W prawie podatkowym takim synonimem zdarze-
nia prawnego jest właśnie zobowiązanie podatkowe, które moment powstania wyznacza art. 21 
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800,  650, 
723, 771, 1000, 1039, 1075), zwana dalej o.p. Zakres zastosowania tego przepisu należy kwa-
lifikować do obowiązku opłatowego w myśl art. 5 ust. 7 pkt 12 u.c.p.g.

28  Jeśli chodzi o zdarzenie, kiedy to obowiązek opłatowy powstaje na skutek okresowego zamiesz-
kania osoby w różnych gminach, to ustawodawca ma tu na myśli np. sytuację przenoszenia się 
mieszkańca z gminy X do Y. W tedy podmiot płaci w gminie X za wrzesień, a w gminie Y już od 
1 października. 

29  W wyroku WSA w Warszawie z dnia 3 marca 2006 r. III SA/Wa 77/06 (LEX nr 204447) sąd stwier-
dził, iż decyzja ustalająca nabierze waloru konstytutywnego dopiero od momentu właściwego 
zakomunikowania tego rozstrzygnięcia stronie postępowania, tj. doręczenia. Więcej na temat 
charakteru decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe jako konstytutywnej zob. w Wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 25 marca 1999 r. Sygn. akt III RN 161/98 (OSNP 2000, nr 3, poz. 88); 
A. Sędkowska, K. Stelmaszczyk, Nieprawidłowości�w�doręczaniu�decyzji�podatkowych�ustalane�
podczas�kontroli�gospodarki�finansowej�prowadzonej�przez�regionalne�izby�obrachunkowe, Finan-
se Komunalne, 2008, nr 6, s. 56. Podział decyzji administracyjnej na konstytutywne i dekla-
ratoryjne jest jednym z bardziej kontrowersyjnych zagadnień badawczych spotykanych w doktry-
nie i orzecznictwie prawa administracyjnego. Decyzje konstytutywne są to takie 
rozstrzygnięcia które tworzą, znoszą, zmieniają sytuacje prawną jednostki od momentu jej 
ogłoszenia (doręczania). Natomiast decyzja deklaratoryjna stwierdza zaistnienie danym skutków 
prawnych ex tunc (od wtedy), które wynikają z ustawy. Więcej zob. M. Kurach, Nabycie praw 
z mocy decyzji administracyjnej [w:] M. Sadowski, P. Szymaniec, E. Bojek (red.), Wrocławskie�
Studia�Erazmiańskie, Zeszyty Studenckie. Studia Erasmiana Wratislaviensia. Acta Studentium 
2009, nr 2, s. 391-409. Od razu należy zaznaczyć, że podobną specyfikę do decyzji stwierdza-
jących wykazuje zaświadczenie, bo też potwierdza, ale określony stan faktyczny, a nieprawny. 
Zob. również postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 września 2014 r., II 
OSK 2339/14 (LEX nr 1530716). Ważna kwestią w zakresie skutków prawnych decyzji jest to, iż 
taki akt nie może, co do zasady, naruszać praw słusznie nabytych przez jednostkę na mocy 
wcześniejszego rozstrzygnięcia organu. Wynika to z konstytucyjnie ukształtowanej, metanormie, 
wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP zasady demokratycznego państwa prawnego. Jedynym wyjątkiem 
od tej reguły jest możliwość uchylenia, bądź zmiany decyzji w trybie przewidzianym dla  po-
stępowania administracyjnego (art.154-155 i art. 161) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z  2017 r. ze zm., dalej jako k.p.a.).
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i termin uiszczenia opłaty, czas i tryb udostęp-
nienia do opróżnienia pojemników lub zbiorni-
ków. Takie indywidualne rozstrzygnięcie jest 
opatrzone walorem natychmiastowej wyko-
nalności, której moc może zostać jednak za-
wieszona przez właściwy organ odwoław-
czy30, albo na mocy właściwego rozstrzygnięcia 
sądu administracyjnego31. Ten akt jest wyda-
wany na roczny okres, przy czym na mocy 
odrębnej decyzji ten termin jest przedłużany, 
jeśli właściciel nieruchomości nie przedstawi 
umowy w ciągu 3-ech miesięcy przed upły-
wem terminu obowiązywania tego aktu32.

Normodawca w art. 6 o.p sformułował sposób 
zaistnienia zobowiązania opłatowego w skutek 
wydania decyzji określającej wysokość ów pie-
niężnej daniny publicznej33. Ten rodzaj rozstrzy-
gnięcia jest antynomią decyzji ustalającej, zatem 
ma charakter deklaratoryjny, ergo stwierdza pe-

wien obowiązek prawny, a nie tworzy. Przesłanką 
funkcjonowania w ten sposób administracji jest, 
albo stan w ogóle nie złożenia deklaracji, bądź 
kiedy dane zawarte w deklaracji budzą uzasad-
nione wątpliwości34. W tej sytuacji to wójt, bur-
mistrz, lub prezydent miasta wydaje decyzję 
stwierdzającą wysokość opłaty w oparciu o dane 
charakterystyczne dla metody ustalonej przez or-
gan stanowiący, a w przypadku braku – podstawą 
ustanowienia decyzji będą uzasadnione szacunki, 
jak w przypadku nieruchomości niezamieszkałej, 
czyli ilość wytwarzanych odpadów komunalnych.

Przedmiot opłaty

Ustawodawca w ustawie z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach nie określa wprost, co składa się na 
zakres rzeczowy opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi35.
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Generalnie, przedmiotem stosunku opłatowego 
jest, albo konkretna czynność procesowa, albo 
świadczenie usług. Zatem w przypadku omawia-
nej opłaty będzie to gospodarowanie odpadami 
przez gminę, przy czym normodawca nie określił 
definicji legalnej tego pojęcia. W ustawie z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach36 zostało określo-
ne wyrażenie „gospodarowanie odpadami”, 
przez które rozumie się je szerzej w stosunku do 
tego terminu użytego w u.c.p.g.37. 

 Mimo pewnych przeszkód wskazanych wcze-
śniej, w określeniu przedmiotu opłaty, można 
wykoncypować za co jest uiszczana ta danina 
publiczna. W art. 6r ust. 2 u.c.p.g ustawodawca 
zawarł zakres kosztów gospodarowania odpada-
mi komunalnymi, w skład którego wchodzą pro-
cesy związane z: odbieraniem, transportem, 
zbieraniem, odzyskiem, usuwaniem śmieci, ob-

sługę administracyjną tego systemu, edukacją 
proekologiczną z zakresu postępowania z odpa-
dami komunalnymi. Wyżej wymienione elementy 
są obowiązkowo wpisane w strukturę zarządza-
nia nieczystościami. Skład opłaty stanowią także 
fakultatywne rozwiązania jak: zapewnienie przez 
administrację lokalną utrzymania, usuwania od-
padów z miejsc nieprzeznaczonych do magazy-
nowania, dostarczanie i utrzymanie w odpo-
wiednim stanie sanitarnym pojemników lub 
worków na odpady, ale tylko gdy środki pocho-
dzące z opłat nie zostały wykorzystane. Rada 
gminy będzie świadczyć wyżej wymienione, do-
datkowe usługi, jeśli podejmie stosowną uchwa-
łę. Ważne jest to, iż gmina nie musi uiszczać 
podatku od towarów i usług, dzięki temu władze 
gminy nie poniosą i tak już nadmiernych kosz-
tów związanych z organizacją systemu gospo-
darowania odpadami komunalnymi38.

30  Art. 135 k.p.a.
31  Art. 61 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-

nymi (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. ze zm.). 
32  Więcej na temat rygoru natychmiastowej wykonalności zob. B. Augustyńska, Kilka uwag o rygorze 

natychmiastowej�wykonalności�decyzji:�na�przykładzie�Kodeksu�postępowania�administracyjnego�
i Ordynacji podatkowej, Administracja: teoria, dydaktyka, praktyk” 2014, nr 4, s. 148-184. 

33  Niedopuszczalne jest wydanie w tej samej sprawie decyzji ustalającej i decyzji określającej. 
Wydanie decyzji ustalającej kasuje z obrotu prawnego decyzji określającą. Więcej na ten temat 
zob. w L. Etel, Zobowiązania�podatkowe�[w:] C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, 
M. Popławski, S. Presnarowicz (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2011, s. 244. 

34  Konstrukcja tego przepisu nie jest jednoznaczna a to przez zastosowanie zwrotu „uzasadnione 
wątpliwości” w odniesieniu do danych zawartych w deklaracji, który jest przyczyną stwierdze-
nia zaistnienia zobowiązania. Mimo to można domniemywać, iż chodzi np. o sytuację, w której 
deklarację składa podmiot, który uprzednio popełnił błąd w tym oświadczeniu, lub kiedy takie 
wyjaśnienie składa osoba, uprzednio będąca karaną za czyn krzywoprzysięstwa w stosunku do 
organu podatkowego, a także gdy stopień skomplikowania danych przerasta kompetencję osoby 
deklarującej, ze względu np. na wykształcenie. Katalog przesłanek jest” otwarty”, ale wciąż 
pozostaje pytanie czy taka „elastyczność” jest słuszna? 

35  W prawie podatkowym, jak i w pozostałych przepisach prawnych także w zakresie opłat lokalnych 
normodawca wyraźnie wskazuje, co wchodzi (lub nie należy) do zakresu danej daniny publicznej 
np. przez posłużenie się zwrotem „opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają nastę-
pujące nieruchomości (…)”, czy „opłatę reklamową pobiera się od (…)” zob. więcej w usta-
wie z  dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.  
poz. 1785, 2141, 2372, 2432, z późn. zm.). W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach brak jest takiej identyfikacji przedmiotu opłaty.

36  Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 992, 1000, dalej ustawa o odpadach. 
37  Gospodarowanie odpadami na gruncie ustawy o odpadach to „zbieranie, transport, przetwarzanie 

odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie 
z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy od-
padów lub pośrednika w obrocie odpadami”. Ta definicja będzie stosowana w ograniczonym zakre-
sie w stosunku do omawianej opłaty, ponieważ zgodnie z zakresową regułą kolizyjną lex specia-
lis (u.c.p.g.) derogat legi generalis (ustawa o odpadach). Zatem liczyć się będzie  tylko sam  
transport, czyli odbiór w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Inne 
rozumienie tego terminu spowodowało by powstanie niedopuszczalnej wykładni ad absurdum. 

38  Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę jest kosztowny jak 
wszystkie zadania z zakresu ochrony środowiska. Wymaga to poniesienia pewnych nakładów orga-
nizacyjnych (powołania specjalnej komisji przetargowej, czy też ogłoszenia przetargu na wy-
konawcę, który będzie odbierał odpady), finansowych (zaplanowanie w uchwale budżetowej wydat-
ków na uposażenia dla komisji, odbiorcy odpadów, czy edukacji proekologicznej), prawnych (na 
system utrzymania czystości i porządku wchodzą: prawo międzynarodowe, chodzi tu o przepisy 
wydawane w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Rady Europy, akty 
konstytucyjne, ustawowe). Może dlatego i z tych względów (należy także zaznaczyć, iż jakość 
tworzonego prawa pozostawia wiele do życzenia, gdyż często te przepisy są kreowane w sposób 
nie do końca przemyślany i niesystemowy) było tyle trudności w gminach z wdrożeniem nowego 
systemu gospodarki odpadami. Więcej zob. w J. Jerzmanowski,�Nowelizacja�przepisów�o�postępo-
waniu z odpadami komunalnymi dokonana w 2011 r. [w:] M. Górski, K. Nowacki (red.), Prawne 
i�organizacyjne�obowiązki�gmin�w�postępowaniu�z�odpadami�komunalnymi, Wrocław 2012, s. 59 i n. 
Ostatnio jakość stanowionego prawa stała na bardzo niskim poziomie merytorycznym. Ten fakt 
wynika z tego, iż od listopada 2015 do grudnia 2016 uchwalono 246 ustaw, w tym 156 były wa-
dliwe (m.in. brak konsultacji społecznych, negatywna ocena skutków regulacji, brak jawności 
procesu stanowienia prawa, naruszenie tzw. prawa wspólnotowego, nadregulacja, czy błędy 
w procesie legislacyjnym). Więcej na temat analizy procesu stanowienia prawa w Polsce zob. 
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Uiszczona opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi dochód gminy, który 
przeznaczany jest wyłącznie na pokrycie kosz-
tów utrzymania systemu gospodarowania odpa-
dami. 

Sposób ustalenia wielkości opłaty

Ustawodawca w art. 6j u.c.p.g. określił kolejny 
element konstrukcyjny opłaty, jakim jest ustale-
nie jej wysokości. Generalnie, na wysokość tej 
pieniężnej daniny publicznej ma wpływ metoda 
ustalenia stawki i jej wysokość. Ta zaś będzie 
różnie pojmowana, w zależności od tego kto bę-
dzie podmiotem tej daniny publicznej i przypisa-
nej do niej metody ustalenia wartości ilościowej. 
Przedstawia to poniższa tabela.

Z przedstawionych wyżej metod rada gminy na 
podstawie uchwały musi wybrać co najmniej 
jedną z nich choć oczywiście ustawodawca do-
puszcza zastosowanie kilku. Wybierając daną 
metodę lokalny organ stanowiący musi uwzględ-
nić jej cel i wagę. Istotą metody jest realizacja 
zadań z zakresu gospodarki odpadami, a z dru-
giej strony, należy zważyć, iż obciążenie opłatą 

mieszkańców nie może być nakładane w sposób 
nadmierny.

Przepis art. 6k u.c.p.g. określa kompetencje 
prawne rady gminy w zakresie ustalania stawek. 
Ten przepis prawny pojawił się podczas noweliza-
cji w lipcu 2011 r., a już w 2014 r. musiał zostać 
zmieniony z powodu stwierdzenia niezgodności 
tego przepisu z Konstytucją w wyroku przez  
Trybunał Konstytucyjny40. Dlatego od 2014 r.  
ten przepis prawny, upoważnia radę gminy do 
ustalenia stawek za pojemnik o danej głęboko-
ści. Określając stawki opłaty komunalny organ 
stanowiący bierze pod uwagę: liczbę mieszkań-
ców, ilość odpadów wytwarzanych oraz nakłady 
funkcjonowania systemu.

Konsekwencją wykonania wyroku przez normo-
dawcę było ustanowienie art. 7k ust. 2a u.c.p.g., 
który prowadził obowiązek określenia przez 
gminny organ stanowiący maksymalnych sta-
wek za opłaty ustosunkowując je do średniego 
miesięcznego dochodu rozporządzalnego, ko-
rzystając ze sposobu sygnalizowanego przez 
TK. Wysokość średniego dochodu miesięcznego 

w A. Pączka, 7�grzechów�głównych�stanowienia�prawa�w�Polsce.�Prezentacja�raportu�legislacyj-
nego,�Pracodawcy�Rzeczypospolitej�Polskiej, Warszawa 2017 [w:] http://webcache.googleuser-
content.com/search?q=cache:yr6DkxdDMEoJ:www.pracodawcyp.pl/download/gfx/kpp/pl/defaultaktu-
alnosci/14/2856/1/raport_siedem_grzechow_glownych_stanowienia_prawa_w_polsce.
pdf+&cd=2&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b, [dostęp: 18.04. 2017 r.]. Z tego raportu wy-
nika m.in. bardzo niepokojąca tendencja niestabilności prawa- 1/3 spośród 5,8 tysiąca stron 
przepisów prawa podatkowego uległa zmianie tylko w samym 2016 roku. Według danych Autora 
najczęstszym błędem ustawodawcy, ale także innych organów biorących udział w procesie tworze-
nia prawa (Rada Ministrów przy wnoszeniu tzw. rządowego projektu ustawy) były nierzetelne 
konsultacje - 39%. Do 2013 r. pojemniki na nieczystości były dostarczane przez zakład, z któ-
rym właściciel nieruchomości zawarł umowę. Zatem ich wielkość, głębokość były ustalane na 
mocy czynności konsensualnych. od 2013 r. właściciel nieruchomości musi wyposażyć nierucho-
mość w pojemniki i zadbać o nie odpowiednio, albo władze gminy mogą przejąć obowiązek wypo-
sażenia i utrzymania pod kątem sanitarnym urządzeń do gromadzenia odpadów. Ta zmiana statusu 
prawnego pojemników na odpady wywołała szereg problemów szczególnie dla właścicieli nierucho-

Tabela nr 1. Ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Podmiot opłaty Metoda określenia wysokości opłaty

1.  Nieruchomość, na której zamieszkują 
mieszkańcy.

Wysokość stawki (S) x:
1)  liczbę mieszkańców zamieszkujących daną  

nieruchomość albo,
2) ilość zużytej wody z danej nieruchomości, albo,
3) powierzchnię lokalu mieszkalnego.

2.  Nieruchomość, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy.

Liczba stwierdzonych pojemników odpadowych x S. 

3.  Nieruchomość, na której są świadczone 
usługi hotelarskie.

Ilość zużytej wody x S.

4.  Nieruchomość, na której znajdują się 
domki letniskowe lub są wykorzystywane 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
jedynie przez część roku.

Średnia ilość odpadów x S.

5.  Nieruchomość, na której jedna jej części 
jest zamieszkana przez mieszkańców; albo 
w pozostałej części nie jest zamieszkana.

1)  albo odrębnie ustala się metodę obliczenia opłaty dla 
każdej części, 2) bądź Rada gminy ustali jeden sposób 
obliczenia stawki w formie aktu prawa miejscowego. 
Czyli albo metodę z pkt 1, 2 (przy czym jeśli w części 
nieruchomości jest prowadzona działalność to należy 
uwzględnić wtedy powierzchnię użytkową), albo 
przyjęcie jednej stawki.

6.  W stosunku do nieruchomości, na której 
jest prowadzona działalność gospodarcza

Wysokość stawki (S) x 1)liczbę mieszkańców  
zamieszkujących daną nieruchomość albo,
2) ilość zużytej wody z danej nieruchomości, albo,
3) powierzchnię lokalu mieszkalnego

7.  Od gospodarstwa domowego. Liczba gospodarstw x S

Źródło: opracowanie własne39.

mości, którzy wyposażyli się w te urządzenia, które okazały się niezgodne z kryteriami wiel-
kościowymi ustalonymi w regulaminie rady gminy dla pojemników. Więcej na ten temat zob.  
w K. Gruszecki, v. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości iporządku w gminach, [w:]www.lex.
online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?# content. Rpc ASKnro=201335383&-wersja= 
0&localNroPart=587351159&fullTextQuery. query= Gruszecki +Krzysztof&reqId=1432846702054 
_492717929&class=CONTENT&loc=4&full=1&hId=7, (dostęp: 13.11. 2016 r.). 

39  M. Paczocha, Ustawa�o�utrzymaniu�czystości�i�porządku�w�gminach�a�zasada�przyzwoitej�legi-
slacji (dostęp online na dzień 23 09. 2016 r.) [w:] legislacjihttps://sip.lex.pl/#/publika-
cja/151173374/ustawa-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w-gminach-a-zasada-przyzwoitej legi-
slacji. W stosunku do „Nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy” rada gminy może 
zróżnicować opłatę w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców za-
mieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, rodzaju 
zabudowy (zwarta lub rozproszona). 

40  O tym więcej w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2013, sygn. akt K 17/12 
(Dz. U. z 2013 poz. 1593). TK uznał w wyroku, iż pozostawienie radzie gminy dużej swobody 
w ustalaniu zwolnień podmiotowych, przedmiotowych, dopłat jest niezgodny z art. 86, art. 168 
i art. 217 Konstytucji RP. Według TK nieokreślenie przez ustawodawcę maksymalnych stawek opłat 
jest stanem mijającym się z kanonem konstytucyjnym. Ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na podstawie głębokości pojemnika będzie się odnosiło do nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.
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na osobę za poprzedni rok obwieszcza Prezes 
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski” w pierwszym kwartale każdego roku.

Zwolnienia podmiotowe

Od nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach z 2013 r. ustawodawca 
przekazał organom stanowiącym gminy kompe-
tencję prawną do decydowania o powstaniu 
zwolnień podmiotowych, przedmiotowych, 
a także ustalenia dopłaty dla właścicieli nieru-
chomości. Te rozwiązanie legislacyjne jednak 
okazało się w części niekonstytucyjne względem 
art. 168 w zw. z art. 217 Konstytucji. Na mocy 
orzeczenia Trybunał Konstytucyjny nakazał usta-
wodawcy derogować normy prawne, które 
wprowadziły zwolnienia przedmiotowe i dopłaty. 

Z tego powodu doszło do kolejnej noweli tej 
ustawy w 2014 roku42.

Obecnie obowiązujący przepis ustawy wiąże od 
1 stycznia 2016 r. Jak wynika z treści przepisu, 
ratio legis było polepszenie sytuacji demogra-
ficznej przez zastosowanie pewnych wyłączeń 
opłatowoprawnych w stosunku do rodzin wielo-
dzietnych. Na gruncie normatywnym w art. 6k 
ust. 4 u.c.p.g. normodawca delegował prawo 
stanowiącym organom komunalnym do zwolnie-
nia określonego kręgu jednostek z obowiązku 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Rada gminy może podjąć uchwa-
łę, która wyklucza (w całości, lub w części) wła-
ścicieli nieruchomości zamieszkałej z opłatowe-
go stosunku obligacyjnego, ale tylko dotyczy do 
gospodarstw domowych, których dochód jest 
wystarczający, aby pobrać pieniężne świadcze-

43  Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm. Ustawodawca w u.p.s. określił warunki, jakie 
trzeba spełnić, aby być objętym pomocą społeczną w postaci świadczeń pieniężnych. Te kryteria 
można podzielić na pieniężne i pozapieniężne.

44  Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm. Z obowiązku uiszczenia opłaty mogą być też 
zwolnieni posiadacze k.d.r., czyli rodziny wielodzietne, przez, które rozumie się rodzinę, 
w której rodzic, rodzice, lub małżonek rodzica ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: 
w wieku do 18 lat, albo 25 jeśli się uczy, bądź bez względu na wiek, jeśli dziecko ma orze-
czoną umiarkowaną, bądź znaczna niepełnosprawność.

41  Na podstawie: art. 6k ust. 2a u.c.p.g. rada gminy może uchwalić wyższą stawkę na wysokość 
dwukrotności procentowych sum pieniężnych określonych w Tabeli 2, jeśli odpady nie będą zbie-
rane i odbierane w sposób selektywny. Wykładnia operatywna wyrażenia „gospodarstwo domowe” 
oznacza więcej niż jedną osobę. Na temat tego terminu wypowiadał się w wyroku Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Olsztynie w Olsztynie z dnia 12 listopada 2015 r. I SA/Ol 462/15  [w:] orze-
czenia.nsa.gov.pl/doc/C703DED4, (dostęp: 22.06.2018 r.). 

42  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2013 r. sygn. akt K 17/12 (Dz.U. z 2013 
poz. 1593). 

Tabela nr 2.  Sposób ustalenia przez radę gminy maksymalnych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami  
komunalnymi.

Metoda ustalenia stawki [jednostka 
pomiarowa]

Maksymalny przeciętny dochód osobowy na miesiąc 

Liczba mieszkańców [liczba] 2%

Ilość zużytej wody [na m3] 0,7%

Powierzchnia lokalu mieszkalnego [na m2] 0, 08%

Gospodarstwo domowe [liczba] 5,6%

Źródło: opracowanie własne41.

nie socjalne na podstawie ustawy z dnia 12 mar-
ca 2004 r. o pomocy społecznej43 lub rodzin wie-
lodzietnych z mocy ustawy z dnia 5 grudnia 
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny44.

ZAKOŃCZENIE

Argumentami pozytywnie rozstrzygającymi py-
tanie zawarte w temacie artykułu jest:

1)  brak określenia pojęcia „nieruchomości za-
mieszkałej” w ustawie o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Jest to bardzo ważne 
określenie, ponieważ właściciel zamieszkałej 
nieruchomość, na której są wytwarzane odpa-
dy jest zobowiązany do zapłaty, a w zakresie 
nieruchomości niezamieszkałej rada gminy 
może nałożyć taką powinność. Nieadekwatne 
jest używanie pojęcia „zamieszkania” w no-
menklaturze cywilistycznej, czy publiczno-
prawnej, ponieważ te pojęcia odnoszą się do 
stanu bycia w danym miejscu, co powodowa-
łoby, iż każdy kto ma zamiar i wolę bycia w da-
nym miejscu musiał by uiścić opłatę. 

Brak skonkretyzowania cech podmiotów zobo-
wiązanych do uiszczenia opłaty, może spowodo-
wać, iż np. jednostka nie zapłaci opłaty (z powo-
du np. braku wiedzy, czy mieści się w zakresie 
„właściciel nieruchomości zamieszkałej”) i to 
lokalny władca daninowy będzie musiał rozstrzy-
gnąć taki problem w drodze decyzji deklaratoryj-
nej. Jest to pozostawienie dość dużej swobody 
w decydowaniu o podmiocie opłaty, która po-

winna być ustalana według kanonu konstytucyj-
nego ex lege i to możliwie jak najdokładniej (art. 
217 w zw. z art. 2 Konstytucji). Ten stan można 
rozwiązać w dwojaki sposób: 
a)  wprowadzając definicję legalną do u.c.p.g., 

albo,
b)  przez skonstruowanie przepisu prawnego od-

syłającego, który zawierałby wzmiankę, 
iż w sprawach nieuregulowanych stosuje się 
ustawę o odpadach, ponieważ tam jest poję-
cie wytwórcy odpadów, czyli „każdego, które-
go działalność lub bytowanie powoduje po-
wstawanie odpadów (…)”.

2)  Podobna sytuacja dotyczy braku określenia 
pojęcia „gospodarstwo domowe” i  „ gospo-
darowanie odpadami”. Pierwszy przypadek 
dotyczy znowu podmiotu opłaty, dla którego 
ustawodawca wyznacza odrębny sposób wy-
liczenia wysokości tej pieniężnej daniny. Sko-
ro na gruncie normatywnym nie wiadomo, co 
to jest „gospodarstwo domowe”, a stosuje 
się je, to ów sytuacja powoduje naruszenie 
zasady o racjonalnym prawodawcy, z której 
przecież wynika reguła, że ustawodawca zna 
zasady posługiwania się językiem i definiuje 
to co jest nieznane, a nie określa to co jest 
oczywiste w myśl zasady clara non sunt inter-
pretanda (nie dokonuje się wykładni tego,  
co jasne). Mimo zaistnienia tego problemu, 
można rozwiązać ten problem przez skon-
struowanie znaczenia tego pojęcia w oparciu 
o wykładnie operatywną sądu administracyj-
nego, według którego gospodarstwo domowe 
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Kosikowski C.,Ruśkowski R.(red.), Finanse publiczne i pra-
wo finansowe, Poznań 2006

Paczocha M., Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach a zasada przyzwoitej legislacji, [w:] legislacjiht-
tps://sip.lex.pl/#/publikacja/151173374/ustawa-o-utrzy-
maniu-czystosci-i-porzadku-w-gminach-a-zasada-przy-
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Pączka A., 7 grzechów głównych stanowienia prawa w Pol-
sce. Prezentacja raportu legislacyjnego, Pracodawcy Rze-
czypospolitej Polskiej, Warszawa 2017, [w:] http://webca-
che.googleusercontent .com/search?q=cache:yr 
6DkxdDMEoJ:www.pracodawcyp.pl/download/gfx/kpp/pl/
defaultaktualnosci/14/2856/1/raport_siedem_grzechow_

glownych_stanowienia_prawa_w_polsce.pdf+&cd=2&hl 
=pl&ct=clnk&g l=pl&c l ien t=f i re fox-b , [dos tęp : 
18.04.2017 r.]

Radecki W., Utrzymanie porządku i czystości w gminach. 
Komentarz. Wydanie V, Warszawa 2015

Rydzicki Z.,  Sibiga J., Utrzymanie porządku i czystości 
w gminach. Praktyczny poradnik, Warszawa–Zielona Góra 
1997

Sadowski M., Szymaniec P., Bojek E. (red.), Wrocławskie 
Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie. Studia Erasmiana 
Wratislaviensia. Acta Studentium, Wrocław 2009, nr 2

Sędkowska A.,  Stelmaszczyk K., Nieprawidłowości w do-
ręczaniu decyzji podatkowych ustalane podczas kontroli 
gospodarki finansowej prowadzonej przez regionalne izby 
obrachunkowe, Finanse Komunalne 2008, nr 6

stanowi więcej niż jedna osoba. Jeśli chodzi 
o wyjaśnienie tego drugiego terminu – „go-
spodarowanie odpadami”, które jest kluczowe 
w u.c.p.g. jako przedmiot opłaty, to należy roz-
wiązać tak samo, jak w przypadku wyrażenia 
„właściciela nieruchomości zamieszkałej”.

3)  W pracy zostało ukazane nielogiczne rozwią-
zanie zastosowane przez ustawodawcę, któ-
re polega na  ustaleniu wysokości opłaty na 
podstawie zastosowania metody od zużycia 
wody przez podmiot zobowiązany. W tej sy-
tuacji brak jest związku przyczynowo-skut-
kowego między ilością zużytej wody, a wy-
twarzaniem odpadów ergo znowu została 
złamana reguła o racjonalnym prawodawcy, 
który przez umieszczenie tego przepisu 

może chciał zwiększyć samodzielność legi-
slacyjną samorządu gminnego.

Argumentem negatywnym wobec postawionego 
problemu badawczego  na pewno jest skonstru-
owanie pewnych udogodnień dla podmiotu 
czynnego, czyli zwolnień podmiotowych.

Odpowiedź jednoznaczna na postawioną tezę, 
nie jest łatwa, ponieważ rozpatrując tę kwestie 
pod kątem ilości argumentów „za” dysfunkcjo-
nalnym charakterem opłaty należy stwierdzić 
pozytywnie, ale to byłoby zbyt proste i spowodo-
wałoby to nieprawdziwy osąd. Dlatego należy 
przede wszystkim brać pod uwagę stopień 
uciążliwości i dogodności, jakie powoduje ta in-
stytucja, a ten zależy od indywidualnych prefe-
rencji. 

LITERATURA

Augustyńska A., Kilka uwag o rygorze natychmiastowej wy-
konalności decyzji: na przykładzie Kodeksu postępowania 
administracyjnego i Ordynacji podatkowej, Administracja: 
teoria, dydaktyka, praktyka 2014

Bator A., Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon te-
matyczny, Warszawa 2012

Boć J., Prawo administracyjne, Wrocław 2010

Boć J., Prawo miejscowe w systemie źródeł prawa,[w:] wy-
stąpienie na konferencji naukowej w dniu 16-17 październi-
ka, 2012 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uni-
wersytetu Wrocławskiego  „Prawne i organizacyjne zadania 
i obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalny-
mi”, [w:] https://www.youtube.com/watch?v=yqKjDe-
P6Hic, [dostęp: 18.01.2018 r.]

Boć J., Górski M. Chajbowicz A., Jerzmański J., Nowacki 
K., Rudy M., Samborska-Boć E., Wybrane zagadnienia 
prawnej ochrony środowiska, Wrocław 2013

Bukowski Z., Zarządzanie nieruchomością, [w:] https://sip.
lex.pl/#/monografia/369273776/46/zarzadzanie nierucho-
mościami, [dostęp: 23. 09. 2016 r.]

Cyrankiewicz C., Opłata za odbiór śmieci jest danina pu-
bliczną, [w:] http://www.rp.pl/artykul/1054654-Oplata-za-

-odbior-smieci-jest-danina-publiczna.html#ap-1, [dostęp: 
13.11. 2016 r.]

Górski M. (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 
2014

Górski M., Nowacki K. (red.), Prawne i organizacyjne obo-
wiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, 
Wrocław 2012

Gruszecki K., Utrzymanie czystości i porządku w gminach. 
Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia  
25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach, [w:] www.lex.online.woltersklu-
wer.pl/WKPLOnline/index.rpc?# content. rpc –ASK–      
nro=201335383&wersja=0&localNroPa t=5873511 
59&fullTextQueryquery= Gruszecki +Krzysztof &reqId= 
1432846702054_492717929&class=CONTENT&loc= 
4&full=1&hId=7, [dostęp: 13.11. 2016 r.]

Helios J., Jedlecka W., Podstawowe pojęcia prawa i pra-
woznawstwa dla ekonomistów, Wrocław 2015

Jakubiak M., Wdrażanie strategii i wymogów Unii Europej-
skiej na przykładzie wprowadzania zrównoważonej gospo-
darki odpadami w Polsce, Zeszyty Naukowe. Polskie Towa-
rzystwo Ekonomiczne 2014, nr 16



METROPOLITAN NR 2(10)/2018  81

Uwzględnianie wymogów związanych  
z ochroną środowiska na przykładzie  
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Celem niniejszego artykułu jest rozważenie w jaki sposób i w jakim zakresie realizowany jest obowiązek uwzględniania 
wymogów związanych z ochroną środowiska przyrodniczego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzenne-
go. Autor publikacji pragnie również dokonać analizy sposobów i metod uwzględniania przez lokalnych prawodawców 
przepisów o ochronie przyrody i prawa ochrony środowiskach w planach zagospodarowania przestrzennego. Zamiarem 
autora jest przeprowadzenie badań na wybranych planach zagospodarowania przestrzennego uchwalonych przez Radę 
Miasta Olsztyna. 

The environment is an element of special legal protection. Already Art. 5 of the Constitution of 2 April 1997 states that the 
Republic of Poland safeguards the independence and inviolability of its territory, ensures freedoms and human and civil 
rights and citizens' safety, safeguards national heritage and ensures environmental protection, guided by the principle of 
sustainable development. However, art. 31 para. 3 of the Basic Law indicates environmental protection as a substantive 
premise for restricting rights and freedoms. It is also worth mentioning art. 74 par. 2 of the Constitution, which states that 
environmental protection is the responsibility of public authorities. The legislator undertook, on the basis of the Constitu-
tion, to undertake necessary actions not only to protect the environment, but also to maintain a rich natural heritage.  
The above liabilities are also implemented by implementing the principle of sustainable development, which in its 
assumptions is to guarantee socio-economic development with respect for environmental protection. The purpose of this 
article is to consider how and to what extent the obligation to take into account the requirements related to the protection 
of the natural environment in urban spatial development plans is met. The author of the publication also wishes to analy-
ze the ways and methods of including local lawmakers' laws and environmental protection laws in spatial development 
plans by local lawmakers. The author's intention is to conduct research on selected spatial development plans adopted 
by the City Council of Olsztyn

Słowa kluczowe: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, unikalny obszar, ochrona środowiska

Keywords: local spatial planning act, a unique area, environmental protection

WSTĘP

Środowisko jest elementem szczególnej ochrony 
prawnej. Już art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku1 stanowi, iż 
Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości 
i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia 
wolności i prawa człowieka i obywatela oraz 
bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa 
narodowego oraz zapewnia ochronę środowi-
ska, kierując się zasadą zrównoważonego  
rozwoju. Natomiast zgodnie z art. 31 ust. 3 kon-
stytucji ograniczenia w zakresie korzystania 
z konstytucyjnych wolności i praw mogą być 
ustanawiane tylko w ustawie, gdy są konieczne 
w demokratycznym państwie dla jego bezpie-
czeństwa lub porządku publicznego, bądź dla 
ochrony środowiska, zdrowia i moralności pu-
blicznej, albo wolności i praw innych osób. Nale-
ży również wspomnieć o art. 74 ust. 2 konstytu-
cji, który stanowi że ochrona środowiska jest 
obowiązkiem władzy publicznej. Prawodawca 
zobowiązał się na gruncie konstytucji do podej-
mowania niezbędnych działań zmierzających nie 
tylko do ochrony środowiska, ale także do utrzy-
mania bogatego dziedzictwa naturalnego. Po-
wyższe zobowiązania realizowane są również 
poprzez urzeczywistnianie zasady zrównoważo-
nego rozwoju, która w swoich założeniach ma 
gwarantować rozwój społeczno-gospodarczy 
z poszanowaniem ochrony środowiska.

USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWA-
NIU PRZESTRZENNYM A PRZEPISY O OCHRONIE 
ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Refleksje dotyczące przedmiotu badań należy 
rozpocząć od zdefiniowania pojęcia środowi-

sko. Przepisy Konstytucji, które zostały wspo-
mniane we wstępie artykułu nie wyjaśniają jak 
należy je intepretować, ani jak określać jego 
zakres przedmiotowy. W doktrynie prawa kon-
stytucyjnego wskazuje się, że cele określone 
w art. 5 ustawy zasadniczej w tym omawiana 
ochrona środowiska  mają charakter wręcz fun-
damentalny. Programowy wyraz tejże normy 
prawnej, powoduje iż zadania oraz intencje 
w niej zawarte są wiążące dla wszystkich orga-
nów władzy publicznej. Środowisko, które zo-
stało ujęte w art. 5 pojmuje się w kontekście 
celów, a nie jej części składowych. Ochrona 
środowiska polega na zapewnieniu czystości 
środowiska, ochronie zasobów wodnych czy 
też na ochronie krajobrazu2. Środowisko jako 
pojęcie prawne zostało dopiero zdefiniowane 
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo 
ochrony środowiska3, tj. w art. 3 ust. 1 pkt 39. 
Cytowany przepis stanowi, że środowisko nale-
ży rozumieć jako ogół elementów przyrodni-
czych, w tym także przekształconych w wyniku 
działalności człowieka, a w szczególności po-
wierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, 
krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy róż-
norodności biologicznej, a także wzajemne od-
działywania pomiędzy tymi elementami.

M. Roliński podkreśla, że definicja legalna śro-
dowiska ulegała na przestrzeni dziejów licznym 
modyfikacjom. Wskazuje, iż sam termin środo-
wiska powstał dopiero po drugiej wojnie świa-
towej i stosowany był w sposób wieloznaczny 
(środowisko człowieka, kulturowe, środowisko 
geograficzne, społeczne czy wodne). Nie istnia-
ło również wyraźne odróżnienie ochrony środo-
wiska od ochrony przyrody. W ustawie z dnia  
7 kwietnia 1949 roku o ochronie przyrody, 

1  Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.
2  P. Sarnecki, art. 5 [w;] L. Garlicki, M. Zubik, Konstytucja�Rzeczypospolitej�Polskiej.�Komen-
tarz, LEX 2016/el.

3  Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm, dalej jako u.p.o.ś,
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styczność działań na podstawie obowiązujących 
przepisów9. Odmienną nomenklaturę stosuje 
A. Plucińska-Filipowicz oraz T. Filipowicz. Obaj 
autorzy nie korzystają z pojęcia „zasady”, ale 
stosują pojęcie „wartości”. W ocenie cytowa-
nych autorów art. 1 ust. 2 u.p.z.p nakazuje or-
ganom planistycznym uwzględnienie otwarte-
go katalogu wartości10.

Mając na uwadze definicję środowiska z art. 3 
ust. 1 pkt 39 u.p.o.ś, należy wskazać że ustawo-
dawca nakazał uwzględniać jako część środo-
wiska walory architektoniczne i krajobrazowe 
oraz wymagania ochrony środowiska, w tym 
gospodarowania wodami i ochrony gruntów rol-
nych i leśnych. G. Ninard oceniając owe wymo-
gi stwierdził, że nakładają one na organy plani-
styczne wymóg prowadzenia działań pro- 
filaktycznych, zwłaszcza w aspekcie ochrony 
środowiska. Obowiązkiem organów administra-
cji publicznej jest prowadzenie racjonalnej go-
spodarki przestrzennej, która ma gwarantować 
utrzymywanie równowagi ekologicznej i wyko-
rzystywanie zasobów środowiska. Jest to rów-
nież element wchodzących w szerszą politykę 
zarządzania środowiskiem i jego zasobami11.

NSA w wyroku z dnia 14 marca 2018 roku 
stwierdził, iż ochronie środowiska oraz zdrowia 
w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym przysługuje tożsama ochrona jak prawu 

własności12. Natomiast w wyroku z dnia 13 
grudnia 2017 roku Naczelny Sąd Administracyj-
ny zaznaczył, ze wymagania związane z ochro-
ną środowiska stanowią element ładu prze-
strzennego, który ma być realizowany przy 
kreowaniu polityki przestrzennej13. Warto rów-
nież wspomnieć o wyroku NSA w Warszawie 
z dnia 15 grudnia 2016 roku, w którym zostało 
wykazane, że określenie w planie miejscowym 
zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu jest obowiązkowe, a organ planistyczny jest 
zobowiązany do uwzględnienia zasady zrówno-
ważonego rozwoju14. Sposób uwzględniania po-
trzeb wspólnoty w procesie tworzenia planów 
zagospodarowania przestrzennego został omó-
wiony przez WSA w Gdańsku w wyroku z dnia  
2 sierpnia 2017 roku. W uzasadnieniu swojego 
orzeczenia WSA przedstawił argumenty, że na 
organie planistycznym ciąży obowiązek wywa-
żenia wszelakich interesów oraz wartości, w taki 
sposób by jednocześnie zabezpieczając interesy 
ogółu, jak w najmniejszym stopniu ograniczyć 
prawo własności. Kreowanie planu zagospoda-
rowania przestrzennego musi się odbywać za 
pomocą uzasadnionych i proporcjonalnych me-
tod. Sąd orzekł także, iż kreowanie zapisów pla-
nu zagospodarowania przestrzennego nie jest 
oparte na pełnej swobodzie i dowolności ze 
strony organu administracji publicznej15.

w kontekście jej celów wskazywano na ko-
nieczność ochrony zasobów przyrody żywej 
i nieożywionej, a także konserwatorski wymiar 
ochrony przyrody. Autor wskazał, że dopiero 
definicja środowiska została wprowadzona 
w ustawie z 31 stycznia 1980 roku, która jedno-
znacznie określiła, że w skład środowiska 
„wchodzi” przyroda4.

Ochrona środowiska, która została zawarta 
w art. 5 konstytucji, nie może być intepretowana 
w sposób rozłączny od zasady zrównoważone-
go rozwoju. M. Szymańska podkreśla, że zasa-
da zrównoważonego rozwoju spełnia rolę klau-
zuli generalnej, która powinna być przestrzegana 
zarówno w procesie stanowienia jak stosowania 
prawa. Ma ona umożliwić zapewnienie równo-
wagi i odnawiania się eksploatowanych zaso-
bów naturalnych, a także by nie zaburzać wol-
ności gospodarczej5. Interesujące rozważania 
przedstawił A. Krzywoń, który wprost wywiódł, 
że obowiązkiem władzy publicznej jest równo-
ważenie konstytucyjnych wartości społecznych, 
ekonomicznych i środowiskowych6. Wprowa-
dzenie do art. 5 zasady zrównoważonego roz-
woju skutkuje tym, że ochrona środowiska nie 
staje się wartością o wymiarze absolutnym, 
a jej realizacja powinna odbywać się za pomocą 
środków proporcjonalnych do chronionych 
wartości i z poszanowaniem innych, chronio-
nych prawem wolności oraz wartości.

Dla omawianej problematyki ochrony środowi-
ska kluczowe znaczenie ma art. 31 ust. 3 kon-
stytucji. Środowisko i ochrona wszystkich jego 

części składowych stanowi jedną z merytorycz-
nych przesłanek  do ograniczeń praw i wolności. 
Z treści tego przepisu wynika również nakaz, iż 
wszystkie ograniczenia, zakazy muszą mieć 
podstawę w ustawach. Przyjęcie takiego rozwią-
zania powoduje, iż nie można stosować wykład-
ni rozszerzającej przy interpretacji tychże ograni-
czeń. Ograniczenia nie mogą również naruszać 
fundament chronionej wartości. Szczególnie 
dotyczy to prawa własności, które ulega czę-
stym modyfikacjom przy ochronie środowiska.

Art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym7 określa jakie wymagania należy uwzględ-
nić przy realizacji polityki planistycznej i gospo-
darując przestrzenią. Z. Niewiadowski wskazał 
na brak jednoznacznej koncepcji dotyczącej 
interpretacji znaczenia zasad określonych 
w art. 1 ust. 2 u.p.z.p. Autor wskazał, iż w pi-
śmiennictwie przejawiał pogląd, iż owe przepi-
sy należy traktować jako przepisy odsyłające 
do przepisów szczególnych. Jednakże, sam 
autor wskazał, że najbardziej dominującą teorią 
jest traktowanie tych zasad jako pojęcia nie-
ostre, które służą do rekonstrukcji normy praw-
nej. W ocenie autora, owe zasady bezwzględ-
nie obowiązują organ planistyczny w procesie 
tworzenia aktu planistycznego i uzależniają 
jego ważność od ich uwzględnienia8. T. Bąkow-
ski przedstawił pogląd, że zasady stosowane 
w planowaniu i zagospodarowania przestrzen-
nym stanowią nie tylko dyrektywy interpreta-
cyjne, ale także zapewniają swobodę i ela-

4  M. Roliński, Ewolucja�pojęcia�prawnego�„środowisko”�i�„ochrona�środowiska”, Studia Iuridica 
Lublinesia 2005, nr 6, s. 159-166. Zob. także R. Łyżwa, Ochrona�zasobów,�tworów�i�składników�
przyrody, Prawo i Środowisko 2012, nr 2, s. 64-78.

5  M. Szymańska, Zasada�zrównoważonego�rozwoju�rolnictwa�w�świetle�uregulowań�gałęzi�prawa�i�po-
lityki rolnej, Studia Iuridica Lublinensia 2016, nr 1, s. 121-136. Zob. także. J. Ciechano-
wicz-McLean, Konstytucyjna� zasada� wspólności� gospodarczej� a� ochrona� środowiska, Gdańskie 
Studia Prawnicze 2014, nr 1, s. 99-108.

6  A. Krzywoń, Konstytucja�RP�a�środowisko, Państwo i Prawo 2012, nr 8, s. 3-17. 
7  Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz.1945 ze zm., dalej jako u.p.z.p. 
8  Z. Niewiadomski (red), K. Jaroszyński, A.Szmytt, Ł. Złakowski, Planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne Komentarz, Warszawa 2016, s. 8-11.

9  T. Bąkowski, Zasady� regulacji� prawnej� planowania� i� zagospodarowania� przestrzennego [w:] 
B. Dobkowska, P. Sobotko, M. A. Zieniewicz, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne wobec 
potrzeb�inwestycyjnych�i�bezpieczeństwa�państwa, Olsztyn 2015, s. 21. 

10  A. Plucińska-Filipowicz, T. Filipowicz, art. 1 [w:] M. Wierzbowski, Ustawa�o�planowaniu�i�za-
gospodarowaniu przestrzennym komentarz, Warszawa 2018, s. 1-17. 

11  G. Ninard, Formalnoprawne�wymogi�ochrony�środowiska�w�procedurze�tworzenia�miejscowego�pla-
nu zagospodarowania przestrzennego, „Samorząd Terytorialny” 2004, nr 9, s. 49-63.; Zob. 
także A. Barczak, Wpływ�samorządowych�instrumentów�planowania�przestrzennego�na�ochronę�śro-
dowiska, Prawo i Środowisko 2003, nr 3,s.88-97.

12  Wyrok NSA w Warszawie z dnia 14 marca 2018 roku, II OSK 1281/16, LEX nr 2469106. 
13  Wyrok NSA w Warszawie z dnia 13 grudnia 2017 roku, II OSK 644/16, LEX nr 2450632.
14  Ustawa�o�planowanie�i�zagospodarowaniu�przestrzennym�w�kontekście�pojęcie�zasady�zrównowa-

żonego�rozwoju�nakazuje odwoływanie się do art. 3 pkt. 50 ustawy prawo ochrony środowiska; 
wyrok NSA w Warszawie z dnia 15 grudnia 2016 roku, II OSK 762/15, LEX nr 2252169. 

15  Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 2 sierpnia 2017 roku, II SA/Gd 344/17, LEX nr 2343230; zob. tak-
że wyrok NSA w Warszawie z dnia 4 lipca 2017 roku, II OSK 2461/15, LEX nr 2345622. 



84  METROPOLITAN NR 2(10)/2018 METROPOLITAN NR 2(10)/2018  85

wie, w wyroku z dnia 12 grudnia 2017 roku 
wskazał, że przepisy odrębne w rozumieniu art. 
15 ust. 1 tejże ustawy należy rozumieć jako 
przepisy prawa powszechnie obowiązujące 
inne niż normy ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym20. Organ uchwalają-
cy miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, uwzględniając wymogi związane 
z ochroną szerokorozumianego środowiska, 
będzie opierał się na regulacjach ustawowych, 
a przez to nie będzie uprawniony do formułowa-
nia zakazów, które nie zostały uwzględnione 
przez te akty.

A. Fogel przedstawiła pogląd, iż uchwalenie pla-
nu miejscowego nie musi wcale oznaczać inge-
rencję w prawo własności. Niemniej jednak, in-
gerencja ta nie może mieć charakteru 
dowolnego i musi odbywać się w granicach 
przyznanych gminom kompetencji. Autorka 
ukazała jednak szereg innych przesłanek, które 
organ planistyczny musi spełnić, by uchwalany 
akt planistyczny mieścił się w konstytucyjnych 
standardach. Pierwszą kwestią poruszoną 
przez autorkę jest obowiązek wykazania przez 
gminę obiektywnie istniejących uwarunkowań, 
które uzasadniają wprowadzanie ograniczeń. 
Powołała się na wyrok NSA z dnia 22 kwietnia 
2009 roku, w którym zostało stwierdzone, że 
każde wyznaczenie dodatkowych granic wyko-
nywania prawa własności musi być adekwatnie 

szczegółowo, profesjonalnie i wiarygodnie uza-
sadnione. W drugim przytoczonym wyroku 
NSA z dnia 28 kwietnia 2010 roku autorka 
wskazała na stanowisko, iż brak uzasadnienia 
dla wprowadzenia ograniczeń może być pod-
stawą dla stwierdzenia nieważności planu21.

Z urzeczywistnieniem zasady ochrony środowi-
ska wiąże się konieczność sporządzenia opra-
cowania ekofizjograficznego przed uchwale-
niem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. WSA w Białymstoku, w wyro-
ku z dnia 5 marca 2013 roku, wskazał że jest to 
dokument o charakterze analityczno-instrukcyj-
nym, który sporządzany jest w toku procesu 
planistycznego. Sąd wskazał na jego funkcję 
informacyjną, odnośnie uwarunkowań przyrod-
niczych terenu22. Natomiast NSA w Warszawie, 
w wyroku z dnia 24 maja 2012 r stwierdził, że 
zapisy zawarte w opracowaniu mogą być trak-
towane jako uzasadnienie rozwiązań przyjętych 
w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego23. Warto również odwołać się do się 
do poglądów J.H. Szlachetko, który określił 
opracowanie ekofizjograficzne jako swoisty wa-
runek formalny procesu planistycznego. Autor 
wskazał, że naruszenie wymogu oparcia pro-
jektu aktu na opracowania stanowi naruszenie 
zasad sporządzania24.

Ustanawianie zakazów związanych z realizacją 
wymogów ochrony środowiska nie może odby-

K. Wlaźlak ukazała pogląd, iż na organie plani-
stycznym ciąży obowiązek merytorycznego 
uzasadnienia każdego postanowienia zawarte-
go w przyjmowanym akcie planistycznym. Au-
torka poprzez obowiązek uzasadnienia rozumie 
konieczność wykazania jego celowości oraz 
zasadności poszczególnych regulacji. Stwier-
dziła także, że ustalenia planu muszą cechować 
się wykonywalnością, racjonalnością i być eko-
nomicznie uzasadnione16. Z perspektywy podję-
tych rozważań ochrona środowiska nie jest 
wartością dominującą i absolutną, a jej realiza-
cja nie może być dokonywana w oderwaniu od 
pozostałych wymagań i innych chronionych 
prawem wartości. Niewątpliwie, poprzez obo-
wiązek stosowania klauzuli zrównoważonego 
rozwoju, ustawodawca narzucił na organ ko-
nieczność poszukiwania kompromisowych roz-
wiązań pomiędzy społeczno-gospodarczym 
rozwojem a ochroną środowiska. 

Przepis art. 15 ust. 1 u.p.z.p stanowi, że wójt, 
burmistrz albo prezydent miasta sporządza pro-
jekt planu miejscowego, zawierający część tek-
stową i graficzną, zgodnie z zapisami studium 
oraz przepisami odrębnymi, odnoszącymi się 
do obszaru objętego planem wraz z uzasadnie-
niem. Natomiast art. 15 ust. 2 pkt. 3 stanowi, że 

w planie zagospodarowania miejscowego okre-
śla się obowiązkowo zasady ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu. W piśmiennictwie 
wskazuje się, że w uzasadnionych przypadkach 
można odstąpić od uregulowania w planie nie-
których elementów oraz zasad. Inkorporowanie 
zasad i elementów określonych w art. 15 ust. 2 
musi być podyktowane charakterystyką okre-
ślonego terenu,  sposobem zagospodarowania 
terenu i rodzajem zabudowy. Brak takich regula-
cji nie stanowi o nieważności aktu17. Omawiany 
przepis nie wskazuje w jaki sposób mają być 
realizowane zasady określone w art. 15 ust. 2.
Jednakże doktryna jak i orzecznictwo ukazują, 
że kształtowanie zasad ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu oraz pozostałych zasad 
powinno odbywać się w formie zakazów oraz 
nakazów, a nie rad i zaleceń18. 

Warto również wskazać na zapis art. 15 ust. 1, 
który stanowi że plan zagospodarowania prze-
strzennego musi być sporządzany zgodnie 
z przepisami odrębnymi. W obliczu takiego za-
pisu należy stwierdzić, że realizacja zasad okre-
ślonych w art. 15 ust. 2 powinna odbywać się 
w oparciu o przepisy odrębne, w tym ustawy 
o ochronie przyrody, prawa wodnego czy pra-
wa o ochronie środowiska19. NSA w Warsza-

16  Autorka wykazała, że wymagania określonego w art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym muszą między sobą korelować; K. Wlaźlak, Racjonalność� planowania�
w prawie administracyjnym, LEX 2015/el. 

17  A. Plucińska-Filipowicz, A. Kosicki, art. 15 [w:] M. Wierzbowski (red), Ustawa�o�planowaniu�
i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, LEX 2018/el. Zob. także M. J. Nowak, Postano-
wienia�planów�miejscowych�a�ochrona�środowiska�w�gminach�cennych�przyrodniczo, Samorząd Te-
rytorialny 2015, nr 11, s. 35-44; J. Korczak, A. Ostapski, Opinia rady gminy w sprawie lo-
kalizacji�ośrodka�gier, Samorząd Terytorialny 2010, nr 3, s. 58-73. 

18  Normy zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego mają charakter norm planowy, a przez 
to nie mogą stanowić nakazu likwidacji istniejących na danym terenie obiektów (wyrok WSA 
w Gdańsku z dnia 23 maja 2018 roku, II SA/Gd 72/18, LEX nr 2501892). Zob. także wyrok WSA 
w Poznaniu z dnia 10 maja 2018 roku, IV SA/Po 283/18, LEX nr 2506445; wyrok WSA w Gdańsku 
z dnia 18 kwietnia 2018 roku, II SA/Gd 23/18, LEX nr 2482263; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 21 
lutego 2018 roku, IV SA/Po 1144/17, LEX nr 2457269.

19  Sporządzenie planu wbrew przepisom odrębnym stanowi zgodnie z art. 28 ust. 1 u.p.z.p podsta-
wę do stwierdzenia jego nieważności (zob. wyrok NSA w Warszawie z dnia 21 lutego 2018 roku, 
II OSK 1095/16, LEX nr 2469227). Zob. także wyrok WSA w Białymstoku z dnia 20 lutego 2018 
roku, II SA/Bk 872/17, LEX nr 2454448; wyrok WSA w Opolu z dnia 3 stycznia 2018 roku, II SA/
Op 554/17, LEX nr 2432690.

20  Wyrok NSA w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 roku, II OSK 631/16, LEX nr 2461346. 
21  W omawianej publikacji zostało stwierdzone, że identyfikacja wartości, które wymagają pogłę-

bionej ochrony jest niezwykle skomplikowane. Powoduje to konieczność odwołania się do wiedzy 
specjalistycznej jak chociażby opracowań ekofizjograficznych czy prognozie oddziaływania na 
środowisko.  Taki wymóg wynika z konieczności bezsprzecznego wykazania, czy jest możliwe 
pogodzenie ochrony środowiska tj. interesu społecznego i prawa do zabudowy tj. interes pry-
watny. Zob. A. Fogel [w:] W. Federczyk, A. Fogel, A. Kosieradzka-Federczyk, Prawo ochrony 
środowiska�w�procesie�inwestycyjno-budowlanym, LEX 2015/el. 

22 Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 5 marca 2013 r., II SA/Bk 837/12, LEX nr 1305611. 
23 Wyrok NSA z dnia 24 maja 2012 r., II OSK 639/12, LEX nr 1252136. 
24  J.H. Szlachetko,�Wpływ�braku�opracowania�ekofizjograficznego�na�proces�planistyczny.�Pogląd�

judykatury, Samorząd Terytorialny 2014, nr 10, s.16-20. Zob. także P. Kwaśniak, Plan miej-
scowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, WKP 2009/el.;  D. Danecka, J. Sylwia Kierz-
kowska, D. Trzcińska, Ograniczenia�działalności�gospodarczej�ze�względu�na�ochronę�przyrody, 
LEX 2018/el. 
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sów) stanowią cenne miejsce dla rozwoju bran-
ży turystyczno-rekreacyjnej, mieszkaniowej, 
a także zbiór  unikatowych siedlisk dzikich zwie-
rząt i roślin. Bliskość takich zasobów, jest jedną 
z kluczowych przesłanek determinujących war-
tość nieruchomości. Jednym z założeniem poli-
tyki rozwojowej miasta jest zachęcenie inwe-
storów do lokowania swojego kapitału poprzez 
promowanie bliskości natury oraz szlaków tury-
stycznych. Jednakże, często spotykanym za-
rzutem, a w szczególności stawianym w dys-
kursie politycznym jest niewystarczające 
zagospodarowanie owych terenów, lub brak 
spójnej koncepcji ich użytkowania.

W przypadku miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego zarzuca się organom 
planistycznym nieprawidłowe wskazywanie ty-
pów budynków, które mogą być zlokalizowane 
na danym obszarze. Przykładem tego jest nie-
uzasadniona modyfikacja budynków o charak-
terze usługowym poprzez wprowadzenie naka-
zu posiadania natrysków oraz toalet dostępnych 
dla turystów, którzy nie są usługobiorcami. To 
powoduje, że nie można wnieść dowolnego 
obiektu usługowego, rekreacyjnego lub miesz-
kalnego zgodnie z wolą inwestora. Organ plani-
styczny przyznaje priorytet zabudowie związa-
nej ze świadczeniem usług hotelarskich 
i turystycznych, a przy tym podejmuje działania 
legislacyjne, które zmierzają do ograniczenia 
możliwości zmiany zabudowy turystycznej na 
zabudowę wielorodzinną, która jest skierowana 
na wynajem pokoi. Taka polityka przestrzenna 
prowadzi do zniechęcenia potencjalnych inwe-
storów. Wskazuje to również na fakt, iż organ 
planistyczny nie posiada jednolitej koncepcji 
ochrony środowiska przyrodniczego. Przywoła-
ny problem praktyczny obejmuje również za-
gadnienie sprzedaży nieruchomości należących 
do Gminy Olsztyn, i które są objęte kontrower-
syjnymi planami zagospodarowania przestrzen-
nego. Niewłaściwe, nieracjonalne regulacje  

zawarte w miejscowych planach zagospodaro-
wania przestrzennego powodują, że Gmina od-
cina się od dodatkowych, potencjonalnych źró-
deł podatku od nieruchomości oraz środków 
finansowych, które by mogła uzyskać za sprze-
daż gruntu. W ocenie autora, taki stan rzeczy 
może wynikać z braku jednolitej koncepcji poli-
tyki przestrzennej miasta względem obszarów 
położonych wokół olsztyńskich jezior, w tym 
przede wszystkim sposobu zagospodarowania 
i przeznaczenia tych gruntów.

Oczywiście, powyższe zagadnienia są niezwy-
kle skomplikowane i trudne do jednoznacznej 
oceny. Na organie planistycznym ciąży obowią-
zek nie tylko określenia kierunku rozwoju samo-
rządu lokalnego, ale też obowiązek zrównowa-
żenia często sprzecznych wobec siebie 
wartości oraz interesów. Jak już zostało wspo-
mniane w poprzednim części publikacji, w pro-
cesie zagospodarowania terenów dochodzi do 
„sporu” pomiędzy interesem społecznym a in-
teresem obywatela.

Pierwszym, niezwykle interesującym planem 
zagospodarowania przestrzennego, który nale-
ży poddać analizie jest miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego jeziora Długiego 
w Olsztynie, który został przyjęty uchwałą nr 
XIX/255/16 Rady Miasta Olsztyn z dnia 4 marca 
2016 roku27. Przepis §8 tejże uchwały wprowa-
dza ogólne zasady ochrony środowiska, przy-
rody oraz krajobrazu kulturowego dla obszarów 
objętych planem zagospodarowania prze-
strzennego. W omawianym przepisie lokalny 
prawodawca reguluje dopuszczalną infrastruk-
turę sanitarną, poziom hałasu oraz obejmuje 
ochroną strefy szczególnej zieleni czy zbiorni-
ków wodnych. W dalszej części, cytowana nor-
ma prawna wprowadza w sposób ograniczony 
zakazy mające chronić owe unikatowe obszary. 
Dotyczą one kwestii gospodarki odpadami oraz 
prowadzenia prac ziemnych. Analiza tego prze-

wać się a priori, bez merytorycznej refleksji. 
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, a w szczególności ustawa za-
sadnicza nie zakazują gospodarczego wykorzy-
stywania nieruchomości, ani też ich zabudowy 
zgodnie z wolą właściciela. Przepisy statuujące 
procedurę uchwalania miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego oraz jego tre-
ści umożliwiają gminie dostosowywanie środ-
ków prawnych w stosunku do określonego 
obszaru, jego aktualnej zabudowy oraz długofa-
lowych celów rozwojowych. Kwestie ochrony 
środowiska, które zostały uregulowane w miej-
skim planie zagospodarowania przestrzennego 
są potem przedmiotem opiniowania przez Re-
gionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska. Jed-
nakże, opinia jako rodzaj stanowiska organu 
współdziałającego ma charakter niewiążący 
i co do zasady nie wpływa na kształt procedo-
wanego aktu prawnego. Organ planistyczny po-
winien o ile to możliwe uwzględnić treść opinii 
przy dalszym procedowaniu.

Kolejnym istotnym dokumentem z punktu wi-
dzenia omawianego zagadnienia uwzględniania 
wymagań ochrony środowiska w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego jest 
prognoza oddziaływania na środowisko. Ta pro-
blematyka została uregulowana w ustawie 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko25. 
Zgodnie z art. 46 pkt. 1 tejże ustawy przepro-
wadzenie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko wymagają projekty koncepcji prze-
strzennego, studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, pla-
nów zagospodarowania przestrzennego oraz 
strategii rozwoju regionalnego. A. Fogel w kon-
tekście procedury planistycznej stwierdziła, że 

prognoza oddziaływania jako najważniejszy ele-
ment strategicznej oceny, ma umożliwić analizę 
skutków przyjmowanego dokumentu, a przez to 
dokonywać korekt przyjętych w treści aktu roz-
wiązań26. Warto również wskazać, że proces 
sporządzania takiej analizy gwarantuje udział 
społeczeństwa, a przez to istnieje sposobność 
do zgłaszania uwag w przedmiocie potencjal-
nych zmian w środowisku, wywołanych zmianą 
sposobu zagospodarowania przestrzennego.

Analizując zagadnie realizacji wymogów zwią-
zanych z ochroną środowiska w planach zago-
spodarowania przestrzennego należy wspo-
mnieć o możliwości zgłaszania samych uwag 
do planu zagospodarowania przestrzennego, 
w toku całego procederu planistycznego. Jest 
to swoisty wyraz partycypacji społecznej 
w procesie uchwalania aktu prawa miejscowe-
go. Zgłaszane zastrzeżenia nie są wiążące dla 
organu planistycznego, który może według 
swego uznania zaakceptować przedstawione 
stanowiska lub je odrzucić. Niemniej jednak, 
wymóg ich rozpatrzenia stanowi podstawę le-
galności uchwalanego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. 

REALIZACJA WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWI-
SKA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH AKTÓW  
PLANISTYCZNYCH 

Analizując praktyczną realizację wymogów 
związanych z ochroną środowiska, a w tym tak-
że zasobów przyrodniczych w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego au-
tor publikacji odwołał się do aktów planistycz-
nych, które zostały przyjęte przez Radę Miejską 
w Olsztynie. Dokonanie owej selekcji podykto-
wane jest specyfiką terenów leżących w obrę-
bie administracyjnym Olsztyna. Bogactwo  
zasobów naturalnych(zbiorników wodnych, la-

25 Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm., dalej jako u.o.u.i.ś. 
26  A. Fogel, Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko gminnych aktów planowania prze-

strzennego, Samorząd Terytorialny 2014, nr 9, s. 15-27. 27 Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2019 r., poz. 1067. 
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usług lub budynków, które mogą być w tym ob-
szarze lokalizowane. Brak odniesienia się do 
kwestii oddziaływania na środowisko, wynika 
jedynie z faktu, iż rozwiązanie ustawowe w tym 
zakresie zostały przyjęte później. 

Warto również zauważyć, że lokalny prawo-
dawca sformułował szereg zakazów w stosun-
ku do przyszłej zabudowy, by zminimalizować 
lub ograniczyć ich wpływ na otaczające ich śro-
dowisko. 

Odmiennym przykładem na uwzględnianie wy-
mogów związanych z ochroną środowiska, 
a w szczególności zasobów przyrodniczych 
jest miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego Ukiel-Łupstych przyjętego uchwałą 
Rady Miasta nr XXXIII/519/17 z dnia 25 stycznia 
2017 roku33 . Wyżej wspomniany akt plani-
styczny, jest kolejnym aktem prawnym, który 
reguluje zagospodarowanie terenów, leżących 
wokół jeziora Ukiel i jego sąsiedztwie. Pierwszą 
zasadniczą różnicą między owym planem zago-
spodarowania przestrzennego, a dwoma wcze-
śniej analizowanymi jest odmienne podejście 
do zagadnienia usług nieuciążliwych. Lokalny 
prawodawca definiując to pojęcie, uznał że do-
tyczy to tych usług, które nie powodują przekro-
czenia dopuszczalnych norm oddziaływania na 
środowisko, a także nie są dla niego szkodliwe. 
Organ utożsamia również usługi nieuciążliwe 
z immisjami, które mogą pogarszać korzystanie 
z nieruchomości sąsiednich. Na marginesie na-
leży wskazać, że za szkodliwe oddziaływanie na 

nieruchomości sąsiednie uznano gromadzenie 
w sposób nieestetyczny odpadów. Niniejszy 
plan zagospodarowania przestrzennego nie wy-
jaśniania tegoż pojęcia. 

Mając na uwadze fakt, iż część nieruchomości 
objęta jest Obszarem Ochrony Krajobrazu Doli-
ny Środkowej Łyny, lokalny prawodawca uza-
leżnił dopuszczalność lokalizacji niektórych 
usług lub rodzajów obiektów po ówczesnym 
uzyskaniu prognoz oddziaływania na środowi-
sko34. W niewielkim zakresie zostały uregulo-
wane ogólne zasady ochrony środowiska, przy-
rody czy krajobrazu. Dopiero przy określaniu 
zasad zagospodarowania poszczególnych ob-
szarów, legislator inkorporował rozwiązania, 
które zostały zawarte w uchwale Sejmiku Woje-
wództwa w przedmiocie utworzenia Obszaru 
Ochrony Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny.

Charakteryzowany plan zagospodarowania 
przestrzennego został w taki sposób sporzą-
dzony, że na danym obszarze dochodzi do du-
blowania się zakazów. Prawo własności właści-
cieli nieruchomości podlega ograniczeniu ze 
względu na wymóg ochrony środowiska zarów-
no z tytułu samego planu zagospodarowania 
przestrzennego jak i uchwały samorządu woje-
wództwa. W obu przypadkach zakazy pośred-
nio odwołują się do art. 24 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 o ochronie przyrody35, tj. w prze-
pisie statuującym katalog zakazów, które mogą 
być wprowadzone na obszarze chronionego 
krajobrazu. 

pisu wskazuje, że Rada Miasta zaniechała 
wprowadzenia bardziej szczegółowych rozwią-
zań w zakresie ochrony środowiska, a w nie-
których przypadkach odwołuje się do rozporzą-
dzeń wykonawczych do ustawy prawo 
o ochronie środowiska. Innym elementem reali-
zowania wymogów związanych z ochroną śro-
dowiska jest określenie rodzaju dopuszczalnej 
zabudowy i przeznaczenia terenów, które są 
objęte planem. W rozpatrywanej uchwale usta-
lono, że dominującym typem zabudowy jest 
zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz do-
puszczalne jest tworzenie obiektów „usług 
nieuciążliwych”. 

Pojęcie to nie zostało uwzględnione w ustawie 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, co w praktyce powodowało problemy 
w określaniu jakie usługi są dopuszczalne do 
prowadzenia na danym obszarze. Badany plan 
zagospodarowania nie przewidział takiej defini-
cji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w War-
szawie, w wyroku z dnia 19 lutego 2008 roku 
przedstawił pogląd, iż rada gminy nie może we 
własnym zakresie i w sposób całkowicie do-
wolny interpretować pojęcia uciążliwości. 
W każdym przypadku istnieje obowiązek odwo-
ływania się do zapisów zawartych w aktach 
prawa powszechnie obowiązującego28. Nato-
miast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kra-
kowie, w wyroku z dnia 15 marca 2010 roku 
przedstawił tezę, iż „nieuciążliwość” należy ro-
zumieć w kontekście przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko29. Kwe-
stia interpretacji pojęcia „nieuciążliwych usług” 
była podnoszona w interpelacji posłanki M. Sa-
durskiej do Ministerstwa Infrastruktury. W od-
powiedzi podsekretarza stanu podtrzymano 
konieczność interpretacji tego pojęcia w kon-

tekście przedsięwzięć mogących znacząco od-
działywać na środowisko. 

Zostało stwierdzone, iż te inwestycje muszą być 
związane bezpośrednio z ochroną obszaru30. 
W opisywanym planie zagospodarowania prze-
strzennego, Rada Miasta określając przezna-
czenie poszczególnych obszarów posługuje się 
także pojęciem „standardów jakości środowi-
ska”. Jest to przykład na umieszczenie odwoła-
nia do przepisów u.p.o.ś. oraz aktów wykonaw-
czych do tej ustawy.

Odmienne rozwiązania zostały przyjęte w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego jeziora Ukiel w Olsztynie, który został 
przyjęty uchwałą nr XXII/372/12 Rady Miasta 
Olsztyn z dnia 25 kwietnia 2012 roku31. W prze-
pisie §3 pkt 1 organ planistyczny zdefiniował 
pojęcie usług nieuciążliwych. Podana w tym 
przepisie definicja koreluje z dotychczasowymi 
rozważeniami. Różnicą w sposobie uwzględnia-
nia wymogów ochrony środowiska jest okre-
ślenie tychże zasad w kontekście prognozowa-
nej, dopuszczalnej zabudowy na danym terenie. 
Lokalny prawodawca nakazał, by w procesie 
inwestycyjnym uwzględniać konieczność 
ochrony gatunkowej. 

Powyższe rozwiązania odbiegają od tych przy-
jętych we wcześniejszych planach zagospoda-
rowania przestrzennego. Takim przykładem jest 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego otoczenia jeziora Ukiel, rejon Likusy 
w Olsztynie, który został uchwalony 29 sierpnia 
2007 roku uchwałą Rady Miasta nr XIV/171/0732. 
Charakteryzując treść owego aktu prawnego 
należy wskazać, że przewidział on bardziej 
szczegółową definicję uciążliwych usług, po-
przez wykreowanie katalogu dopuszczalnych 

28 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 lutego 2008 roku, IV SA/Wa 1/08, LEX nr 506896. 
29 Wyrok WSA w Krakowie z dnia 15 marca 2010 roku, II SA/Kr 1812/09, LEX nr 585359. 
30 http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/59D9017E (dostęp: 8 sierpnia 2018 roku). 
31 Dz. Urz. Woj. Warm- Maz. z 2012 r., poz.1748. 
32 http://www.e-bip.pl/Start/47/ActDetails/46214 (dostęp: 8 sierpnia 2018 roku). 

33 Dz. Urz. Woj. Warm- Maz. z 2017 r., poz. 912. 
34  Ten zapis jest niezwykle kontrowersyjny i może budzić uzasadnione zastrzeżenia. Rozporządze-

nie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje możliwość zawarcia 
regulacji uzależniającej dopuszczalność zagospodarowania terenu od uzyskiwania analiz lub 
uzgodnień. Przepisy §2 i §3 tegoż aktu nie przewidują możliwości wprowadzenia takich ustaleń, 
ani też nie mieści się w zakresie dopuszczalnych zakazów oraz nakazów, które należy stosować 
przy formułowaniu aktów planistycznych; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego; Dz.U. z 2003 r., nr 164, poz. 1587. 

35  Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz.1614 ze zm, dalej jako u.o.p. 
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na ograniczeniu powstawania obiektów tury-
stycznych, które są wykorzystywane jako zabu-
dowania wielorodzinna. Projektodawca przedsta-
wia obawy, żę tworzenie takich inwestycji 
doprowadzi do nieuzasadnionego wykluczania 
innych podmiotów od obszarów przyrodniczo-
-krajobrazowych37. Wskazano także, że jeżeli 
w danym obiekcie nie ma innych pomieszczeń 
niż mieszkalne, to nie spełnia on wymogów hote-
lu, a przez to może ulec przekształceniu w zabu-
dowę mieszkaniową38. W uzasadnieniu zawarto 
informację, że podstawową funkcją tych terenów 
ma być funkcja turystyczna i rekreacyjna.

Analiza wyłożonego projektu zmiany planu za-
gospodarowania przestrzennego uregulowano 
czwartą, odmienną definicję usług nieuciążli-
wych. Organ planistyczny formułując owe poję-
cie określił zakres przedmiotowy usług, które są 
traktowane jako nieuciążliwe, a także odwołał 
się do usług nieuciążliwych w kontekście ich 
wpływu na środowisko. Swoistym novum jest 
traktowanie tychże usług w kontekście źródła 
uciążliwych lub szkodliwych odpadów. Należy 
również zwrócić uwagę, że organ utrzymał 
kwestię szkodliwych immisji, jako kryterium se-
lekcji usług nieuciążliwych.

Kolejną, niezwykle interesującą kwestią jest spo-
sób uregulowania zasad ochrony środowiska, 
krajobrazu i przyrody. Projektodawca utożsamia 
je w dużej mierze nie z przepisami ochrony śro-
dowiska, ale ze sposobem zagospodarowania 
terenu czy gęstością zabudowy. W porównaniu 
do ówcześnie analizowanych planów zagospo-
darowania, projektowany akt nie przewidział 
szczegółowych zakazów związanych z eksplo-
atacją zasobów naturalnych. Niemniej jednak, 
sformułowany został ogólny nakaz chronienia 
litosfery i samego jeziora. 

ZAKOŃCZENIE

Miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego są najistotniejszymi aktami prawny-
mi przy wyznaczaniu kierunku polityki prze-
strzennej samorządu. Określając sposób 
zagospodarowania danego obszaru, rady gmin 
wyznaczają lokalizacje kluczowych inwestycji 
publicznych, usytuowanie budynków mieszkal-
nych oraz usługowych. Mają one olbrzymi 
wpływ na korzystanie z prawa własności oraz 
ich kształt może decydować o atrakcyjności 
i wartości danej nieruchomości. Jednym z waż-
niejszych obowiązków organów planistycznych 
przy sporządzaniu planu jest uwzględnienie wy-
mogów związanych z ochroną szeroko rozu-
mianego środowiska, w tym także ochrony za-
sobów przyrody. Przepisy  ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym nie określa-
ją szczegółowego sposobu realizacji tego obo-
wiązku. Niemniej jednak, musi on mieć oparcie 
w przepisach odrębnych (ustawy o ochronie 
przyrody, prawie ochrony środowiska, prawie 
wodnym), spełniać standardy konstytucyjne 
(być zgodny z zasadą proporcjonalności, zasa-
dą zrównoważonego rozwoju). Sposób uregu-
lowania tegoż wymogu i zasad ochrony środo-
wiska, przyrody i krajobrazu nie może być 
również powtórzeniem materii ustawowej, ale 
muszą być sformułowane w formie nakazów 
lub zakazów. Analiza miejskich planów zago-
spodarowania przestrzennego, które zostały 
przyjęte przez Radę Miasta w Olsztynie i które 
określają sposób rozporządzania nieruchomo-
ściami leżącymi wokół dwóch, kluczowych je-
zior wskazuje, że organ planistyczny nie ma 
jednolitej strategii regulowania wymogów zwią-
zanych z ochroną środowiska. 

Cztery odmienne sposoby definiowania usług 
nieuciążliwych, brak kompetencji do  przyjmo-

Wątpliwości natury teoretyczno-praktycznej bu-
dzi kwestia powtarzania w treści aktu plani-
stycznego przepisów, które zostały uregulowa-
ne w ustawie lub innych aktach normatywnych. 
Wojewódzki Sąd Administracyjnych w Pozna-
niu w wyroku z dnia 3 lutego 2015 roku IV SA/
Po 582/1436 wyraził pogląd, że uchwała rady 
gminy nie może regulować jeszcze raz tego co 
jest zawarte w obowiązującej ustawie. Przepis 
§26 ust 6 pkt 2 lit b miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wprowadza 
ograniczenie w zagospodarowaniu terenu i jego 
użytkowaniu w postaci zakazu lokalizowania 
obiektów budowlanych w pasie o szerokości 
100m od linii zbiorników wodnych z wyjątkiem 
urządzeń wodnych. Ograniczenie to nie wynika 
z ustawy o ochronie przyrody, ani też z uchwały 
sejmiku województwa. Zgodnie z art. 24 ust. 1 
pkt 8 u.o.p. ograniczenie to obowiązuje w sze-
rokości 100m od linii brzegów rzek, jezior i in-
nych naturalnych zbiorników wodnych, oraz 
urządzeń wodnych powstałych na mocy po-
zwolenia wodnoprawnego. Tenże przepis zosta-
ły przyjęty do ustawy na mocy nowelizacji 
z 2015 roku, a do uchwały Sejmiku Wojewódz-
twa w kwietniu 2017 roku, tj. miesiąc po wej-
ściu w życie omawianego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. Poza wątpliwościami 
związanymi z techniką prawodawczą, istnieją 
uzasadnione wątpliwości czy Rada Miasta Olsz-
tyna mogła wprowadzać zakaz, który nie był 
uwzględniony w ustawie o ochronie przyrody, 
ani też w projektowanej, nowej uchwale sejmi-
ku województwa. Niewątpliwie zakazy wynika-
jące z uchwały są wystarczające do realizacji 
celów wynikających z wymogu ochrony środo-
wiska. Powielanie analogicznych zakazów 
w treści planu miejscowego jest zbędne.

Przepis § 26 ust. 6 pkt 2 lit b miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego rozsze-
rza w sposób nieuprawniony katalog ograni-
czeń, które mogą być wprowadzone na ob- 

szarze chronionego krajobrazu, a przez to naru-
sza art. 31 ustawy zasadniczej. Gmina nie posia-
da uprawnień do wprowadzania do planu zago-
spodarowania przestrzennego ograniczeń 
związanych z obszarem ochrony krajobrazu. Na 
marginesie należy nadmienić, iż sposób konstru-
owania tych zakazów wskazuje, że organ doko-
nał dowolnej modyfikacji tychże zakazów. Za 
przykład należy podać już omówione ogranicze-
nie dotyczące możliwości zabudowy w pasie 
100 metrów od linii zbiorników wodnych z wy-
jątkiem urządzeń wodnych. Przepis omawianego 
planu zagospodarowania przestrzennego został 
w sposób odmiennie uregulowany, niż ma to 
miejsce w ustawie o ochronie przyrody i uchwa-
le samorządu województwa. Należy wspomnieć, 
że zgodnie z ustawą zasadniczą wszelkie ograni-
czenia praw i wolności muszą mieć umocowanie 
w ustawie zwykłej. Ograniczenia nie mogą rów-
nież naruszać istoty chronionego prawa lub wol-
ności. Ustawa o ochronie przyrody nie przewi-
duje tak daleko idącej i swobodnej modyfikacji 
tegoż zakazu, nawet po stronie organu ustana-
wiającego obszar ochrony krajobrazu. Rada Mia-
sta Olsztyna konstruując przepis dotyczący 
możliwości zabudowy w pasie 100 metrów, roz-
szerzyła go nie tylko na zbiorniki naturalne, ale 
także na wszystkie zbiorniki wodne bez względu 
na sposób ich powstania. Takie działanie jest 
sprzeczne z ustawą o ochronie przyrody i roz-
szerza ograniczenia prawa własności w sposób 
niezgody z ustawą zasadniczą.

Ostatnim przykładem realizacji wymogów zwią-
zanych z ochroną środowiska, w tym środowiska 
przyrodniczego jest projektowana zmiana miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go otoczenia jeziora Ukiel w Olsztynie-rejon Dajt-
ki. Zgodnie z punktem I uzasadnienia dla projektu 
zmiany w planie zagospodarowania przestrzen-
nego mają na celu utrwalenie turystyczno-rekre-
acyjnego charakteru otoczenia jeziora Ukiel 
w Dajtkach. Realizacja tego zadania ma polegać 

36  LEX nr 1650101. 

37  Projektodawca rozpatruje tą kwestię w kontekście interesu publicznego. 
38  Przedstawiony argument jest niezwykle dyskusyjny ponieważ już WSA w Warszawie w wyroku z dnia 

21 sierpnia 2015 r., III SA/Wa 3433/14, LEX nr 1972258 uznał, że wynajem ogólnie dostępnych 
domów, mieszkań noclegowych mieści się w granicach pojęcia usług hotelarskich. Brak dodat-
kowych pomieszczeń nie jest w tej kwestii decydujący.
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wania obowiązujących na obszarze chronione-
go krajobrazu ograniczeń w użytkowaniu nieru-
chomościami, brak wyważenia interesu 
publicznego i interesów prywatnych właścicieli 
nieruchomości, wprowadzanie do planów za-
gospodarowania przestrzennego nieostrych 
pojęć nieznanych ustawom (np.: estetyczne 
śmieci) czy też różne koncepcje przeznaczenia 
nieruchomości (szczegółowe określenie prze-
znaczenia gruntów lub stosowanie ogólnych 
sformułowań) to jedynie wybrane przykłady 
braku jednolitego planu inkorporowania wymo-

gów związanych z ochroną środowiska. Nie-
wątpliwie bogactwo naturalnego Olsztyna sta-
nowi jego najważniejszy dobytek, wokół którego 
tworzone są plany inwestycyjne. 

Jednakże, przepisy nie zabraniają komercjaliza-
cji tychże nieruchomości, które cechują się uni-
kalnymi wartościami. To na organie planistycz-
nym ciąży obowiązek takiego doboru środków, 
by z jednej strony umożliwić korzystanie z pra-
wa własności, a z drugiej zachować minimalny 
stopień ingerencji w środowisko.
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