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WPROWADZENIE



„Wbrew rozpowszechnionej opinii o

tym, co, jak i gdzie jest budowane, nie zależy

w Polsce ani od decyzji o warunkach

zabudowy, ani od pozwolenia na budowę,

ani od projektu.

Lista czynników, które decydują o

zagospodarowaniu przestrzeni i o końcowym

efekcie inwestowania w gminie, jest o wiele

dłuższa.



Niestety polskie debaty o usuwaniu progów

inwestycyjnych nie biorą pod uwagę tej znanej w

krajach cywilizowanych prawdy i w konsekwencji

od szeregu lat mamy do czynienia z coraz

większym bałaganem w polskim prawie i z

narastającym ubezwłasnowolnieniem władz

lokalnych odpowiedzialnych za ład

przestrzenny. Koncentrujemy swoją uwagę

na zmianach prawa budowlanego lub

poprawianiu ustawy o planowaniu

przestrzennym, które mają dziś znikomy

wpływ na racjonalność procesu

inwestycyjnego” (Kowalewski 2014).



1. ŁAD  
ZINTEGROWANY



Ryc. 1. Ład zintegrowany jako zespolenie ładu gospodarczego, społecznego i środowiskowego
Źródło: Borys (2011)



Ryc. 2. Standaryzacja jako warunek tworzenia ładu przestrzennego
Źródło: Markowski (2003) zmodyfikowany



2. ISTOTA  
ŁADU  
PRZESTRZENNEGO



Ład przestrzenny − to takie ukształtowanie

przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz

uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie

uwarunkowania i wymagania funkcjonalne,

społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe

oraz kompozycyjno-estetyczne.

(Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym – t.j. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 647)



Ryc. 3. Warunki ładu przestrzennego
Źródło: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – t.j. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 647



Ryc. 4. Wartości aksjologiczne kształtujące ład przestrzenny
Źródło: opracowanie własne



Ryc. 5. Wielowymiarowośd ładu przestrzennego 
Źródło: opracowanie własne



3. STATYCZNY  
I  DYNAMICZNY  
ŁAD  PRZESTRZENNY



Ryc. 6. Porządek i nieporządek 
przestrzenny – podejście 
statyczne 

Źródło: opracowanie własne



Ryc. 7. Hierarchia przestrzenna jako reprezentacja ładu przestrzennego 
Źródło: McCann (2001)



Ryc. 8. Chaos i porządek w heksagonie z miastami o równych masach (μ=0,09) –
podejście dynamiczne

Źródło: modelowanie własne



4. NOWE  KONCEPCJE  
ŁADU  
PRZESTRZENNEGO –
SKŁADNIA  
PRZESTRZENI



Składnia przestrzeni jako kierunek badań

i praktyki planistycznej koncepcyjnie nawiązuje

wprost do teorii lingwistycznych – zgodnie z

którymi, tylko ograniczona, zapisana w

odpowiednim porządku liczba słów, czyni

wypowiedź sensowną.

Podobnie występuje tylko ograniczona

liczba konfiguracji składników przestrzeni, które

pozwalają na prawidłowe odczytanie jej własności

przez grupy i jednostki ludzkie, w których są

aktywne. Te właściwe konfiguracje mogą być także

podstawą ładu przestrzennego (Hillier 2007,

Dalton, Hölscher 2006).



Przestrzeń jest traktowana jako pewien

nieodłączny aspekt ludzkiego istnienia oraz

działania, w sensie przemieszczania się w

przestrzeni, integracji z innymi ludźmi w

przestrzeni, czy po prostu oglądu otaczającej

przestrzeni z jakiegoś jej punktu, aniżeli tło lub

kontekst dla istniejących obiektów.



Ryc. 9. Mapa Globalnej
Integracji Dhaki (2007)
Źródło: Ferdous (2012)



Ryc. 10. Podział planu np. 
miasta na przestrzenie wypukłe, 
które są stabilne ze względu na 
informacje wizualna. 
Cieniowanie odpowiada ilości 
informacji wizualnej dostępnej 
w każdej przestrzeni. Jaśniejszy 
cieo wskazuje na więcej 
dostępnej informacji
Źródło: Peponis, Wineman (2002)



Ryc. 11. Robi House, Chicago, USA. Porządek architektoniczny
Źródło: http://www.gowright.org



Ryc. 12. Rożne typy krajobrazów w Południowo-Wschodnim Queensland, Australia oraz 
odpowiadające im wartości wymiaru fraktalnego. a) Brisbane Botanic Gardens, b) Central 
Brisbane City, c) Chermside Hills Reserve, d) Childers City Centre, e) Harvey Bay Esplanade, f) 
Old Brisbane Botanic Gardens, g) Toowoomba City Centre

Źródło: Perry (2008)
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5.  ŁAD  
PRZESTRZENNY  
A  EKONOMIA  
PRZESTRZENNA



Trudno osiągnąć ład przestrzenny a

dodatkowo estetyczny – tam gdzie we władaniu

publicznym pozostaje zbyt wiele nieruchomości.



Ryc. 13. Gradient renty wytwórczości miejskiej przy uwzględnieniu warunków konkurencyjności
Źródło: McCann (2001)



Ryc. 14. Gradient renty wytwórczości miejskiej przy uwzględnieniu polityki strefowania
Źródło: McCann (2001)



6. ZINTEGROWANY –
ZRÓWNOWAŻONY  
PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO



Ryc. 15. Łady w lokalnej strategii rozwoju zrównoważonego i ważniejsze plany sektorowe
Źródło: Borys (2011) - zmodyfikowany



Rola planowania przestrzennego 

w zapobieganiu klęskom

 Zakaz inwestowania na pewnych ważnych

społecznie obszarach.

 Klasyfikowanie obszarów z punktu widzenia

ich podatności na różnego typu klęski.

 Regulowanie sposobów użytkowania terenów

metodami prawnie wiążącymi.

 Modyfikowanie (osłabianie) niebezpieczeństwa

klęsk poprzez odpowiednie obiekty,

konstrukcje oraz budowle.



Ryc. 16. Konceptualny model zintegrowanej redukcji ryzyka klęsk żywiołowych a planowanie
przestrzenne

Źródło: Sutanta i inni (2011) - zmodyfikowany



Ryc. 17. Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami
w mieście Tomaszów Mazowiecki (2012)

Źródło: Borowska-Stefańska (2014)



Ryc. 18. Czynniki kształtujące zintegrowany – zrównoważony plan zagospodarowania 
przestrzennego jst 

Źródło: opracowanie własne



Ryc. 19. Rola prawa i MPZP w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
Źródło: opracowanie własne



Ryc. 20. Rola dialogu społecznego  w kształtowaniu  decyzji przestrzennych
Źródło: opracowanie własne



Ryc. 21. Decyzje przestrzenne jst w ujęciu ładu zintegrowanego
Źródło: opracowanie własne



Ryc. 22. Ład przestrzenny jako proces złożony
Źródło: opracowanie własne



Ryc. 23. Wzrost gospodarczy, rozwój zrównoważony, dobrostan jst, a ład zintegrowany
Źródło: opracowanie własne



WNIOSKI



(1) Pojęcie ładu przestrzennego jest nieostre i

wymaga ustalenia minimalnych standardów i

zasad, które pozwolą na jego ewaluację w

każdym okresie i miejscu.

(2) Ład przestrzenny jest składnikiem ładu

zintegrowanego, w którym wiodąca rola

przypada zrównoważonemu (podtrzymywal-

nemu) modelowi rozwoju (ekorozwoju).

Dlatego ład przestrzenny musi być

rozpatrywany w aspekcie wypełniania zasad

ekorozwoju.



(3) Ład przestrzenny musi podlegać kontroli

publicznej, która wymaga:

 dobrze (mądrze) sformułowanych zasad i

wymagań prawa przestrzennego.

Oczekiwania w tym względzie muszą jednak wyjść

od SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO,

 zaawansowanych technologii planowania

przestrzennego, wykorzystujących narzędzia

GIS-u oraz Geowizualizacji,

 społecznej partycypacji (współdziałania) w

tworzeniu planów przestrzennych poprzez dialog,

a nie tylko konsultacje,



 skoordynowania działań wszystkich władz

publicznych,

 właściwej polityki, której celem powinno być

wspieranie samorządu terytorialnego np. poprzez

utworzenie Regionalnego Funduszu

Interwencji na Rzecz Zwiększania Ładu

Przestrzennego.

Jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być

w tym dążeniu osamotnione.



DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ


