Lidia Groeger

1.

ASPEKT SPOàECZNY W KSZTAàTOWANIU PRZESTRZENI
MIESZKANIOWEJ

1.1. Wprowadzenie
Na temat zasad ksztaátowania przestrzeni miejskiej, a w tym spoáecznie
wytwarzanej przestrzeni mieszkaniowej, wypowiadaáo siĊ wielu specjalistów
reprezentujących podejĞcia socjologiczne, geograficzne, psychologiczne,
architektoniczne i inne pokrewne (Jaáowiecki 1988, 1999, 2000; Pióro 1982;
Chmielewski 2001; Parysek 2007).
NajczĊĞciej zwracano uwagĊ na charakter przestrzeni i w związku z tym
odmienne formy i metody jej ksztaátowania. W latach 60. S. Chermayeff
i Ch. Alexander wyróĪnili podstawowe typy struktury przestrzeni. Byáy to –
miejska przestrzeĔ publiczna, która na terenach mieszkaniowych miaáa
charakteryzowaü siĊ powszechnym dostĊpem do dróg, ĞcieĪek, parków oraz
przestrzeĔ semipubliczna z miejscami uĪytku publicznego kontrolowanymi
przez okreĞlone instytucje, np. szkoáy, parkingi, Ğwietlice, boiska sportowe
i inne. Inny rodzaj stanowi przestrzeĔ grupowa publiczna poáoĪona na styku
systemów publicznych i terenów prywatnych, która wymaga wspólnego
dziaáania, dostĊpu i wspólnej odpowiedzialnoĞci, mogą to byü obszary
Ğmietników, dojazdów, dróg przeciwpoĪarowych. Kolejną jest przestrzeĔ
grupowa prywatna, charakteryzująca siĊ róĪnorodnymi terenami pomocniczymi kontrolowanymi przez zarządzających w imieniu prywatnym lub
publicznym, mogą to byü, np. przestrzenie komunikacyjne, wspólne ogrody,
place zabaw. NastĊpne dwa rodzaje przestrzeni mają charakter prywatny.
PrzestrzeĔ rodzinna prywatna jest kontrolowana przez rodzinĊ i jest miejscem spotkaĔ domowników związanych z jedzeniem, rozrywką, czynnoĞciami higienicznymi i gospodarczymi. PrzestrzeĔ indywidualna prywatna
jest najmniej dostĊpna, jest miejscem gdzie moĪna odizolowaü siĊ od
rodziny. KaĪdemu z tych typów przestrzeni powinien odpowiadaü odpowiedni program zagospodarowania. Najbardziej indywidualne prywatne
przestrzenie rodziny i jednostki są w najwiĊkszym stopniu wyrazem naszej
indywidualnoĞci, ale w ramach naszych zasobów finansowych przy zachowaniu ogólnych zasad wspóáĪycia spoáecznego. Jest to pole do wyraĪenia
swojej osobowoĞci, eksperymentów, najáatwiej je przeksztaácaü niewielkimi
nakáadami finansowymi. Ksztaátowanie przestrzeni publicznej i grupowej
wymaga dostosowania jej do potrzeb duĪo wiĊkszej grupy i raz wprowadzo-
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ne zagospodarowanie bĊdzie wpáywaü na jej wartoĞü przez dziesiątki lat.
OdpowiedzialnoĞü urbanistów w tym wzglĊdzie jest ogromna, przy braku
dobrych wzorców chwilowe nie przemyĞlane decyzje, czĊsto jednoosobowe,
zmieniają najwaĪniejszą dla kaĪdego czáowieka przestrzeĔ mieszkaniową na
wiele lat. Nie bez przyczyny rzeczoznawcy majątkowi twierdzą, Īe
o wartoĞci nieruchomoĞci decyduje jej lokalizacja oraz otoczenie a nie sam
stan danej nieruchomoĞci.
Ksztaátowanie przestrzeni mieszkaniowej w okresie PRL-u podporządkowane byáo woli wáadzy politycznej, która decydowaáa o sposobach i kierunkach rozwoju we wszystkich sferach miejskiej przestrzeni w tym i mieszkaniowej. PrzestrzeĔ mieszkaniowa nie miaáa ekonomicznego charakteru, nie
dotyczyáo jej prawo popytu i podaĪy, a jedynie decyzje wáadzy, która
w arbitralny sposób staraáa siĊ rozwiązaü ciągáy problem braku mieszkaĔ.
W okresie transformacji ustrojowej po 1990 r. na skutek wprowadzenia
ustawy uwáaszczeniowej oraz ustawy o nieruchomoĞciach pojawiáy siĊ
w przestrzeni mieszkaniowej nowe podmioty dąĪące do osiągniĊcia korzyĞci
przestrzennych. Takim zupeánie nowym i nie doĞwiadczonym podmiotem
jest gmina, która ma znaczący wpáyw na ksztaátowanie przestrzeni mieszkaniowej dziĊki dysponowaniu narzĊdziem, jakim jest miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Pojawiáy siĊ gáównie prywatne firmy
zajmujące siĊ zawodowo budownictwem. Ich kryterium dziaáalnoĞci jest
osiąganie jak najwyĪszych zysków. WĞród podmiotów funkcjonujących na
nowych warunkach w przestrzeni mieszkaniowej znaczną rolĊ zaczĊáy
odgrywaü osoby fizyczne posiadające zasoby finansowe lub zdolnoĞci
kredytowe do nabycia fragmentu przestrzeni, jak równieĪ dawni wáaĞciciele
dąĪący do uzyskania zwrotu im wczeĞniej odebranej wáasnoĞci w warunkach
gospodarki socjalistycznej. W praktyce kaĪdy z tych podmiotów ma
sprzeczne interesy, dlatego w przestrzeni mieszkaniowej odbywa siĊ swoista
walka o przestrzeĔ, jako dobro ograniczone i posiadające przewaĪnie coraz
wyĪszą wartoĞü. Argumentami są: wartoĞü nieruchomoĞci, bezpieczeĔstwo,
pogorszenie jakoĞci Ğrodowiska, potrzeby spoáeczne.
Aspekt spoáeczny zaczyna odgrywaü coraz wiĊkszą rolĊ ze wzglĊdu na
czynny udziaá spoáeczeĔstwa na pierwotnym i wtórnym rynku nieruchomoĞci
mieszkaniowych, zwiĊkszoną mobilnoĞü przestrzenną związaną ze zmianami
miejsca zamieszkania, spowodowanymi cyklami Īycia rodziny, miejscem
zatrudnienia, potrzebą prestiĪu lub przebywania w znanym sobie Ğrodowisku.
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1.2. Potrzeby i preferencje czáowieka w przestrzeni mieszkaniowej
W literaturze dyscyplin naukowych takich jak geografia, socjologia
i psychologia moĪna spotkaü wiele badaĔ i formuáowanych na ich podstawie
wniosków dotyczących potrzeb spoáecznych (KarwiĔska 1998, 2008).
WiĊkszoĞü klasyfikacji szczególną wagĊ przywiązuje do podstawowych
potrzeb, które nie mają substytutów, a ich odpowiednie zabezpieczenie na
danym poziomie rozwoju spoáeczno-gospodarczego stanowi o satysfakcji
z odgrywanych ról spoáecznych przez poszczególne jednostki i w sumie
przez caáe spoáeczeĔstwo. Z przestrzenią mieszkaniową związana jest
podstawowa potrzeba, ujawniana we wszystkich okresach historycznych
rozwoju ludzkoĞci, a mianowicie najbardziej i wspóáczeĞnie poĪądana
potrzeba bezpieczeĔstwa fizycznego i psychicznego. W poprzednich
okresach historycznych w zaleĪnoĞci od stopnia zagroĪenia zewnĊtrznego
miejsca zamieszkania byáy odgradzane od zewnĊtrznego otoczenia naturalnymi barierami Ğrodowiskowymi, jak przykáadowo gród w Biskupinie
poáoĪony na bagnach, w celu utrudnienia dostĊpu. Naturalne zabezpieczenia
ówczesnej przestrzeni mieszkaniowej w postaci skalistych wzgórz, bagien,
zakoli rzecznych uzupeániano murami obronnymi. WspóáczeĞnie, przy
mniejszych bezpoĞrednich zagroĪeniach niĪ wczeĞniej, wydaje siĊ Īe
osiągniecie poczucia bezpieczeĔstwa jest nadal bardzo duĪym problemem we
wspóáczesnym Ğwiecie. Problem narasta wraz z wielkoĞcią jednostek
osadniczych. W duĪych miastach przy daleko posuniĊtej anonimowoĞci ich
mieszkaĔców, intensywnym tempie Īycia, ciągáych zmianach miejsca
zamieszkania, trudno utoĪsamiaü siĊ z daną przestrzenią mieszkaniową.
Poczucie zagroĪenia i alienacji jest na tyle duĪe, Īe czĊsto podĞwiadomie
mieszkaĔcy duĪych miast poszukują w strefach podmiejskich przestrzeni
kontaktu z naturalnym Ğrodowiskiem, które ma bardziej ludzki wymiar niĪ
gĊsto zabudowane, betonowe osiedla wielkich miast. ĝwiadomoĞü tego
procesu jest wyzwaniem dla urbanistów, muszą oni opracowaü odpowiednie
standardy ksztaátowania przestrzeni mieszkaniowej tak aby sprostaü potrzebom obecnym i przyszáym pokoleniom. Niezwykle istotna jest wzajemna
wymiana informacji miedzy socjologami, psychologami, geografami
i architektami w celu okreĞlenia trwaáych zasad ksztaátowania publicznej
przestrzeni mieszkaniowej. W zaleĪnoĞci od warunków fizycznogeograficznych, uwarunkowaĔ kulturowych i aktualnego poziomu rozwoju spoáecznogospodarczego wystĊpuje wyraĨne zróĪnicowanie oczekiwaĔ wzglĊdem
przestrzeni, którą siĊ zamieszkuje. Przykáadem moĪe tu byü, w kulturze
arabskiej zwrócenie do wewnątrz przestrzeni mieszkaniowej i oddzielenie jej
wyraĨne od otoczenia choüby przez formĊ zabudowy mieszkaniowej
w postaci zabudowy atrialnej. Natomiast w kulturze paĔstw Europy Zachodniej widoczne jest wiĊksze otwarcie na otoczenie, a nawet wystawianie
swego Īycia prywatnego prowadzonego w zaciszu domowym na widok
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zewnĊtrzny, dziĊki duĪym przeszkleniom w Ğcianach domów. Polska jest
zawieszona trochĊ miedzy wschodem z poczuciem prywatnoĞci przestrzeni
domu i otwarciem kultury zachodniej. Na specyfikĊ wspóáczeĞnie artykuáowanych potrzeb, wzglĊdem przestrzeni mieszkaniowej znaczący ma wpáyw
ponad 40 lat funkcjonowania spoáeczeĔstwa w gospodarce socjalistycznej.
Miaáa ona zabezpieczaü wszelkie potrzeby spoáeczeĔstwa, byü podstawą
wszechstronnego rozwoju. Te kilkudziesiĊcioletnie doĞwiadczenia spowodowaáy, Īe spoáeczeĔstwo polskie wzglĊdem przestrzeni mieszkaniowej
artykuáuje obecnie trochĊ inne potrzeby niĪ rozwiniĊte i funkcjonujące od
wielu lat w demokracji spoáeczeĔstwa zachodu. MoĪna przypuszczaü, Īe po
przejĞciu kolejnych faz postrzegania przestrzeni mieszkaniowej, podobnych
jak wczeĞniej w paĔstwach kapitalistycznych osiągniemy wspóáczesny,
a moĪe i lepiej skonstruowany dziĊki wykorzystaniu ich wieloletnich
doĞwiadczeĔ, model planowania i zagospodarowania przestrzeni mieszkaniowej zgodnej z ogólnospoáecznymi zasadami racjonalnego jej ksztaátowania.
Ponadczasowa i uniwersalna potrzeba bezpieczeĔstwa przejawia siĊ
wspóáczeĞnie poprzez moĪliwoĞü regulowania kontaktów, poprzez izolacjĊ
fizyczną, bezpoĞrednio zamkniĊtej, prywatnej przestrzeni mieszkaniowej –
samego mieszkania. WspóáczeĞnie coraz rzadsze są niezapowiedziane
kontakty, nawet rodzinne. Prywatna przestrzeĔ mieszkania coraz czĊĞciej jest
zamkniĊtym Ğwiatem, a potrzeba prestiĪu, kontaktów towarzyskich jest
realizowana na zewnątrz. Dlatego tak dynamicznie w ostatnich latach rozwija
siĊ sektor usáug typu puby, kawiarnie, restauracje, kluby fitness i inne.
Funkcje, które wczeĞniej peániáo mieszkanie, np. miejsca spotkaĔ towarzyskich, spoĪywania posiáków, speániane są na zewnątrz mieszkania. Nasilona
wspóáczeĞnie potrzeba izolacji od otoczenia przejawia siĊ w niebezpiecznym
zjawisku grodzenia i zawáaszczania przestrzeni. Po okresie gdy „wszystko
byáo wspólne” wyraĨnie nasiliáa siĊ potrzeba wyznaczania swego stanu
posiadania w przestrzeni mieszkaniowej. Nowo powstaáe, ogrodzone osiedla
w odczuciu znaczącej czĊĞci spoáeczeĔstwa są czymĞ lepszym, dających
poczucie wiĊkszego bezpieczeĔstwa. Czy faktycznie druciana siatka i furtka
są barierą dla potencjalnego záodzieja, chyba iluzorycznie. Dla przeciĊtnych
mieszkaĔców w poruszaniu siĊ w przestrzeni osiedla jest barierą wymuszającą dáuĪsze przejĞcia wzdáuĪ ogrodzeĔ. Grodzenie przestrzeni mieszkaniowej
doszáo do takich rozmiarów, Īe nawet poszczególne bloki mają swoje
ogrodzenia, a mieszkaĔcy poruszają siĊ korytarzami wzdáuĪ ich ogrodzeĔ,
utrudniony jest dostĊp sáuĪb miejskich typu policja, straĪ, pogotowie. To co
miaáo gwarantowaü bezpieczeĔstwo moĪe prowadziü niekiedy do zagroĪenia
Īycia mieszkaĔców, gdyĪ zamkniĊte ulice, utrudniony dojazd wydáuĪają czas
dotarcie na wezwania mieszkaĔców.
W sferze spoáecznej podziaáy na „my” za ogrodzeniem i „oni” na zewnątrz prowadzą do segregacji przestrzennej ludnoĞci i záudnego poczucia
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wyĪszoĞci jednej grupy nad inną. W Ğrodowisku spoáecznym moĪe to
prowadziü do antagonizmów i wzajemnej wrogoĞci. Zjawisko gettoizacji
byáo szeroko opisywane i komentowane we wspóáczesnej literaturze
(Jaáowiecki 2007; WĊcáawowicz 2003). WiĊkszoĞü autorów wskazuje na
negatywne skutki tego zjawiska bowiem mamy do czynienia z nasiloną
swoistą selekcją spoáeczeĔstwa, która powoduje zaburzenia wyobraĪenia
o wartoĞci miejsca zamieszkania. To do czego dostĊp jest ograniczony,
choüby ogrodzeniem, jest postrzegane jako coĞ lepszego, dostĊpnego dla
wybranych, choü czĊsto otoczenie bloków za ogrodzeniem nie róĪni siĊ od
tego ogólnie dostĊpnego. Ta sytuacja rodzi potrzebĊ ,wĞród wielu dotąd
zadowolonych ze swego miejsca zamieszkania, subiektywnego zwiĊkszenia
poczucia bezpieczeĔstwa i prestiĪu poprzez zmianĊ miejsca zamieszkania.
W ĞwiadomoĞci spoáecznej firmy deweloperskie zabiegami marketingowymi
ugruntowują przekonanie o wyjątkowoĞci nowego miejsca zamieszkania,
bowiem dotychczasowe mieszkanie w bloku okreĞlane jest apartamentem,
a nazwa osiedla, np. Teofilów lub Rekinia obecnie nazywa siĊ „Sáoneczną
Doliną” lub np. „Osiedlem pod sosnami” (choü sosen tam prawie nie ma).
Innym zabiegiem wpáywającym na odbiór spoáeczny danego miejsca jest
okreĞlanie lokalizacji za pomocą uĪycia okreĞleĔ kojarzących siĊ z dobrymi
miejscami zamieszkania w powszechnym odbiorze spoáecznym, np. osiedle
na Julianowie choü w rzeczywistoĞci poáoĪone kilka przecznic dalej niĪ
faktyczny Julianów, osiedle w otulinie Lasu àagiewnickiego, choü faktycznie
lasu tam w ogóle nie widaü. Oddziaáywanie na sterowane wyobraĪenia
przestrzeni lepszej i gorszej przez firmy deweloperskie ma sáuĪyü zwiĊkszeniu ich zysków. W warunkach gospodarki kapitalistycznej wydaje siĊ
uzasadnione. Powstaje jednak pytanie czy w gospodarce przestrzennej nie
bĊdziemy mieü do czynienia z wieloletnimi negatywnymi skutkami spoáecznymi, np. segregacją przestrzenną ludnoĞci w miastach? Negatywne skutki
tego zjawiska podnosiáo wielu socjologów i geografów (Jaáowiecki, Majer,
SzczepaĔski 2005; Gorzelak, SzczepaĔski, ĝlĊĪak-Tazbir 2009; Kotus 2005;
Sagan 2003), szczególnie, Īe stosunkowo dobra sytuacja odziedziczona
w tym wzglĊdzie po okresie ustroju socjalistycznego – dziĊki wymieszaniu
ludnoĞci moĪe zostaü zaprzepaszczona i spowodowaü cofniĊcie siĊ
w rozwoju spoáecznym w stosunku do innych rozwiniĊtych paĔstw, które
z tym problemem walczą od wielu lat, na przykáad okreĞlając udziaá mieszkaĔ komunalnych w nowobudowanej zabudowie mieszkaniowej. Ma to
sáuĪyü wymieszaniu ludnoĞci, propagowaniu dobrych wzorców korzystania
z przestrzeni mieszkaniowej oraz likwidacji osiedli, a niekiedy i dzielnic
substandardowej zabudowy zamieszkiwanej przez biednych ludzi podatnych
na patologie spoáeczne. Zobrazowaniem tego problemu moĪe byü sytuacja
w podmiejskich blokowych osiedlach ParyĪa zamieszkiwanych gáównie
przez ludnoĞü napáywową, gdzie brak dobrych wzorców ĞcieĪki Īyciowej,
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staáe bezrobocie i ĞwiadomoĞü gorszej pozycji w spoáeczeĔstwie doprowadziáy do wielu zamieszek i radykalnego obniĪenia poczucia bezpieczeĔstwa.
Nieracjonalne ksztaátowanie przestrzeni mieszkaniowej w kategoriach
przestrzennych i spoáecznych moĪe prowadziü do obniĪenia poczucia áadu,
pewnoĞci w Īyciu, akceptacji spoáecznej i satysfakcji. Ludzie dla peánej
satysfakcji z zajmowanego miejsca w przestrzeni potrzebują moĪliwoĞci
bezpoĞrednich kontaktów z rodziną, sąsiadami, znajomymi. Dają one
poczucie przynaleĪnoĞci do okreĞlonego Ğrodowiska lub grupy spoáecznej.
Przez odpowiednie do aspiracji okreĞlonej grupy spoáecznej miejsce
zamieszkania pozwala odczuwaü poczucie speánienia prestiĪu i satysfakcji
Īyciowej. Zadaniem gospodarki przestrzennej jest takie projektowanie
zagospodarowania przestrzennego, aby w danym Ğrodowisku wykonywane
byáy róĪne potrzeby i aby obok siebie funkcjonowaáy osiedla z zabudową
blokową oraz domy jednorodzinne, a ich otoczenie dawaáo moĪliwoĞü
wspólnego spĊdzania czasu przez ich mieszkaĔców na tradycyjnych niedzielnych spacerach, terenach sportowych czy równieĪ w osiedlowej pizzerii
i pubie. Te miejsca dają moĪliwoĞü wspólnych przeĪyü dla mieszkaĔców
konkretnego osiedla i w przestrzeni ogniskują wartoĞci emocjonalne, co ma
niewątpliwy wpáyw na utoĪsamianie siĊ z daną przestrzenią i realizacjĊ
oddĨwiĊku emocjonalnego i uznania spoáecznego. Zobrazowaniem funkcjonowania tej zaleĪnoĞci jest zadowolenie z zajmowanej przestrzeni mieszkaniowej choü dla obserwatora z zewnątrz moĪe byü ona maáo atrakcyjna.
ĝwiadczy to o wiĊziach emocjonalnych i zadowoleniu z zajmowanej
przestrzeni, co w dobie duĪej mobilnoĞci ludzi i poznawania innych miejsc
dowodzi dobrze zagospodarowanej przestrzeni. WskaĨnikiem zadowolenia
z zajmowanej przestrzeni jest udziaá wĞród mieszkaĔców osób nie zamierzających zmieniü obecnego miejsca zamieszkania lub chcących pozostaü na
danym osiedlu w przypadku zmiany mieszkania. Powstaáa w ten sposób
mapa miejskiej przestrzeni mieszkaniowej moĪe stanowiü cenne Ĩródáo
informacji na temat zagospodarowania przestrzeni, która odpowiada
aktualnej skali potrzeb ludnoĞci na danym poziomie rozwoju spoáecznoekonomicznego.
Planowanie przestrzenne musi zabezpieczaü aktualne potrzeby, ale powinno wybiegaü takĪe w przyszáoĞü i w przyszáym zagospodarowaniu
przestrzeni uwzglĊdniü przyszáe potrzeby, które są artykuáowane przez
spoáeczeĔstwa, które podobne etapy rozwoju juĪ mają za sobą. Dzisiejsze
przeznaczenie konkretnej przestrzeni i zaplanowanie jej zagospodarowania
bĊdzie miaáo dáugookresowe konsekwencje. Inwestycje w przestrzeĔ
mieszkaniową przewaĪnie są bardzo kapitaáocháonne, dlatego teĪ tylko
najbardziej atrakcyjne tereny mogą podlegaü nowemu zagospodarowaniu.
DoĞwiadczenia Polski z ostatnich 40 lat w zakresie potrzeb wzglĊdem
przestrzeni mieszkaniowej, wskazują na daleko posuniĊtą ewolucjĊ potrzeb.
W latach 60. i 70. Polacy gáównie chcieli mieszkaü w zabudowie blokowej.
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Spowodowane to byáo moĪliwoĞcią korzystania z mediów typu bieĪąca
woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie. Niewielkie mieszkanie, przydzielane przez spóádzielniĊ mieszkaniową byáo szczytem szczĊĞcia w tych latach.
WspóáczeĞnie dziĊki powszechnemu dostĊpowi do mediów podstawowe
wyposaĪenie w urządzenia infrastrukturalne jest traktowane jak coĞ oczywistego, powszechnie dostĊpnego na poziomie zabezpieczenia podstawowych
potrzeb. Przemiany ustrojowe zapoczątkowane w latach 80. oraz otwarcie na
paĔstwa zachodniej Europy spowodowaáo ewolucjĊ potrzeb w zakresie
preferowanego typu zabudowy mieszkaniowej. WspóáczeĞnie ok. 80%
spoáeczeĔstwa chciaáoby mieszkaü w zabudowie jednorodzinnej, wyraĨnie
wzrosáa potrzeba posiadania wáasnoĞci, a przestrzeĔ mieszkaniowa staáa siĊ
cennym towarem. Nowe warunki funkcjonowania spoáeczeĔstwa oraz
ksztaátowanie siĊ nowych potrzeb wzglĊdem przestrzeni zauwaĪyli równieĪ
architekci. To z ich inicjatywy zostaáy przeprowadzone ogólnopolskie
badania przez CBOS w 2005 r.12, mające na celu okreĞlenie aktualnych
potrzeb wzglĊdem przestrzeni. Uzyskane wyniki wskazywaáy, Īe najwaĪniejsze są potrzeby związane są z miejscem zamieszkania. Staáa i niezmiennie
najwyĪej oceniana byáa potrzeba bezpieczeĔstwa, jednak nie rozumiana tylko
w kategoriach braku przestĊpczoĞci, ale równieĪ stabilnoĞci przestrzeni, áadu,
porządku, braku zagroĪeĔ spowodowanych nieprzewidywalnymi decyzjami
lokalizacyjnymi obiektów niepoĪądanych lub pogarszających warunki
funkcjonowania w obecnie zajmowanej przestrzeni. Drugą najsilniej
artykuáowaną potrzebą na poziomie ok. 60% byáa potrzeba niskich kosztów
utrzymania, która w sposób poĞredni wiąĪe siĊ z poczuciem bezpieczeĔstwa.
Staáe zwiĊkszanie opáat za korzystanie z mediów, czĊĞciowe uwolnienie
czynszów za mieszkania oraz sytuacja na rynku nieruchomoĞci mieszkaniowych wymagają coraz wiĊkszych nakáadów finansowych na pozyskanie,
a nastĊpnie utrzymanie swego miejsca zamieszkania. Do kosztów utrzymania
coraz wiĊksza grupa osób musi doliczaü koszt kredytu mieszkaniowego,
który czĊsto jest najwiĊkszym obciąĪeniem dla osób nabywających swój
wáasny fragment przestrzeni mieszkaniowej. CzĊsto potrzeba stabilnoĞci
i bezpieczeĔstwa osiągana przez uzyskiwanie na wáasnoĞü mieszkania, którą
w szczególny sposób chroni prawo, jest ograniczona wysoką hipoteką, która
obniĪa znacząco poczucie niezmiennoĞci i stabilnoĞci potencjalnego
wáaĞciciela. Wysokie znaczenie, na poziomie 30–40% respondenci przywiązywali do funkcjonalnoĞci budynku i samego mieszkania, zwracano uwagĊ
na przestrzeĔ i usáonecznienie mieszkaĔ. W bezpoĞrednim otoczeniu miejsca
zamieszkania wciąĪ istotna jest komunikacja miejska oraz poáączenia
drogowe, duĪa iloĞü zieleni oraz wolnej przestrzeni wokóá miejsca zamieszkania. DuĪo mniejsze znaczenie w wyborze miejsca zamieszkania ma
12
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wyposaĪenie w usáugi typu basen, kino, szkoáa i przedszkole. Natomiast
formuáowano zaskakujące opinie na temat cech wizualnych budynków
mieszkalnych. NadrzĊdna zawsze byáa ich funkcjonalnoĞü oraz koszty
związane z ich uĪytkowaniem. Natomiast estetyka, dopasowanie do otaczającej architektury lub proekologiczne technologie wykonania, byáy istotne dla
zaledwie od 2 do 5% respondentów. Na obecnym poziomie rozwoju
spoáeczno-ekonomicznego, po latach pomijania kryterium estetyki, urody
miejsca zamieszkania, spoáeczeĔstwo w ogólnej masie nie artykuáuje
wiĊkszych oczekiwaĔ. Natomiast grupy lepiej wyksztaácone o wyĪszych
dochodach mają w tym wzglĊdzie zwiĊkszone oczekiwania wzglĊdem
przestrzeni mieszkaniowej.
Bardzo zbliĪone wyniki preferencji wzglĊdem miejsca zamieszkania
uzyskano w badaniach prowadzonych w àodzi w koĔcu lat 90. na mniejszej
liczebnie próbie klientów biur obrotu nieruchomoĞciami (Groeger 2004). JuĪ
wówczas zauwaĪono wyraĨną tendencjĊ zwrotu w kierunku zabudowy
jednorodzinnej niskiej, szczególnie w grupach o wyĪszym poziomie wyksztaáceniu i wyĪszych dochodach. RównieĪ ta grupa wykazaáa zwiĊkszone
zainteresowanie moĪliwoĞcią uniezaleĪnienia swego miejsca zamieszkania
od miejskich sieci infrastruktury typu gazociąg, kanalizacja, wodociąg.
Wiązaáo siĊ to z wiĊkszą wiedzą w tej grupie, na temat nowych technologii
budowy i eksploatacji urządzeĔ infrastrukturalnych oraz moĪliwoĞci
ograniczenia kosztów eksploatacyjnych, dziĊki zastosowaniu odpowiednich
technologii na etapie projektu i budowy budynku mieszkalnego. Nowe
technologie przewaĪnie wiąĪą siĊ początkowo z wiĊkszymi nakáadami
finansowymi. Dopiero dáugotrwale stosowanie daje rezultaty w zakresie
oszczĊdnoĞci. W latach 70. kiedy budowano najwiĊcej mieszkaĔ, dominowaáa technologia budowy z duĪej betonowej páyty. WskaĨniki przenikania
ciepáa miaáy maáe znaczenie przy projektowaniu budynków mieszkalnych,
liczyáa siĊ iloĞü, a nie jakoĞü. Stawiano wiĊc na iloĞü. Obecnie w kategoriach
potrzeb spoáecznych coraz wiĊksze znaczenie mają koszty eksploatacji
związane gáównie z ogrzewaniem. Symptomem waĪnoĞci tego elementu
w zabudowie mieszkaniowej jest wprowadzony ustawowo obowiązek
posiadania Ğwiadectwa energetycznego budynku od 2009 r., w chwili jego
odbioru technicznego lub w chwili sprzedaĪy, a nawet wynajĊcia.
W latach 60. nastąpiáy wyraĨne zmiany w kwestii preferowanych typów
zabudowy. NajwiĊksza czĊĞü ludnoĞci marzyáa o zamieszkaniu w bloku,
wyposaĪonym we wszystkie urządzenia infrastrukturalne, które wyeliminowaáy noszenie wĊgla, palenie w piecu czy noszenie wody (Barszczewska,
Guzek, Pindor 1971). Preferencje ludnoĞci zróĪnicowane byáy przestrzennie.
Badania Jaáowieckiego we Wrocáawiu w koĔcu lat 60. wskazywaáy na
dominujące preferencje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Natomiast
w àodzi w latach 90. zaledwie okoáo 50% respondentów chciaáo mieszkaü
w tym typie zabudowy, przy wciąĪ wysokim udziale preferujących mieszka-
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nia w blokach (41%). Na wyniki badaĔ preferencji wzglĊdem typu zabudowy
najwiĊkszy wpáyw miaá poziom wyksztaácenia respondentów oraz moĪliwoĞci finansowe. Utrzymuje siĊ tu staáa zaleĪnoĞü im wyĪsze wyksztaácenie tym
wyĪsze moĪliwoĞci finansowe i oczekiwania wzglĊdem jakoĞci oraz cech
przestrzeni mieszkaniowej.
Badania prowadzone w àodzi w koĔcu lat 90. wĞród klientów biur obrotu
nieruchomoĞciami, czyli osób posiadających potencjalną moĪliwoĞü nabycia
nieruchomoĞci wykazaáy juĪ 70% udziaá osób preferujących zabudowĊ
jednorodzinną. Na typ preferowanej zabudowy znaczący ma wpáyw wielkoĞü
gospodarstwa domowego. Osoby samotne bez wzglĊdu na wiek w najwyĪszym stopniu preferowaáy niską zabudowĊ blokową. Wyniki tych badaĔ
jasno wskazują, Īe planiĞci powinni uwzglĊdniaü obecne i prawdopodobne
przyszáe potrzeby ludnoĞci skoro znane są funkcjonujące od wielu lat w tym
zakresie prawidáowoĞci. Dlatego teĪ przeznaczanie nowych terenów pod
wysoką zabudowĊ blokową wydaje siĊ maáo uzasadnione. Ludzie w wieloosobowych gospodarstwach generalnie marzą o maáym domku z ogródkiem,
na uboczu gwarnych terenów handlu i usáug. Chcą posiadaü ten fragment
przestrzeni na wáasnoĞü, czuü siĊ swojsko, u siebie, odseparowani od
miejskiego otoczenia. Takie enklawy spokoju, gdzie zna siĊ sąsiadów i ich
dzieci dają poczucie bezpieczeĔstwa, satysfakcji i zadowolenia z zajmowanego miejsca w przestrzeni. Rolą planistów w zakresie ksztaátowania
zabudowy mieszkaniowej jest oddzielenie zabudowy niskiej jednorodzinnej
od gwarnej zabudowy blokowej, przewaĪnie wyĪszej, której obecnoĞü
w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej powoduje brak prywatnoĞci
i spokoju sennych uliczek z zabudową jednorodzinną wolnostojącą. Nie
znaczy to, Īe w przestrzeni mieszkaniowej powinna powstawaü tylko
zabudowa jednorodzinna. Te same badania wskazaáy, Īe niska zabudowa
blokowa ma swoich zwolenników w grupie emerytów i osób samotnych
i máodych maáĪeĔstw bez dzieci. ZnajomoĞü tych wspóáczesnych prawidáowoĞci jest realną wskazówką dla ksztaátowania centrów miast z funkcjonująca tam zabudową mieszkaniową, która dziĊki ograniczeniu czasu dojazdów
i bliskoĞci wszelkich instytucji jest obszarem niezwykle atrakcyjnym do
lokalizacji mieszkaĔ dla tej okreĞlonej grupy ludnoĞci. W centrach miast
powinny powstawaü niewielkie mieszkania najlepiej wokóá miejskich
parków, które bĊdą zapewniaü namiastkĊ kontaktu z przyrodą, na co
wskazują, jedną z podstawowych potrzeb, respondenci. Zurbanizowane
obszary miast w wiĊkszoĞci posiadają utwardzone i oĞwietlone ulice, są to
elementy zagospodarowania terenów mieszkaniowych oceniane przez badaną
spoáecznoĞü bardzo wysoko, zatem wdroĪenie odpowiednich programów
budownictwa mieszkaniowego w centrach miast moĪe zahamowaü wyludnianie tych rejonów i pobudziü zamierające miasta.
W zakresie pozostaáych elementów zagospodarowania przestrzeni mieszkaniowej bardzo poĪądana jest lokalizacja sklepu spoĪywczego, apteki,
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oĞrodka zdrowia, oraz poczty. Poczucie komfortu i bezpieczeĔstwa mieszkaĔcom daje cisza w otoczeniu miejsc zamieszkania, odseparowanie od
Ĩródeá zanieczyszczeĔ oraz obecnoĞü instytucji warunkujących wyĪszy
poziom bezpieczeĔstwa (Groeger 2004).
Problemem w ksztaátowaniu przestrzeni mieszkaniowej jest áączenie
zabudowy blokowej z jednorodzinną. Ta druga ze wzglĊdu na swe mniejsze
gabaryty w sąsiedztwie z dominującą przewaĪnie wyĪszą zabudowa blokową
moĪe traciü na komforcie, poniewaĪ trudno ograniczyü w takiej sytuacji
udziaá sąsiadów z bloku w codziennym Īyciu domku jednorodzinnego.
Podstawowa potrzeba odseparowania od haáasu, inwigilacji i czucia siĊ
u siebie jest ograniczona, wiĊc wáaĞciciel nie odczuwając komfortu w danym
miejscu odczuwa równieĪ wymierny na rynku nieruchomoĞci spadek
wartoĞci jego nieruchomoĞci.
PlaniĞci ksztaátując przestrzeĔ mogą te dwa typy zabudowy oddzieliü
ciągami spacerowymi z zielenią na duĪym obszarze. ZwiĊkszy siĊ wówczas
publiczna przestrzeĔ mieszkaniowa zagospodarowana zielenią miejską.
WyraĨnie zyskają na wartoĞci w ogólnym rozrachunku wszystkie okoliczne
nieruchomoĞci. Jednak powszechna praktyka oceny projektów osiedli przez
deweloperów pod kątem maksymalnych zysków ze sprzedaĪy mieszkaĔ nie
odpowiada oczekiwaniom spoáecznym. W sytuacji ciągáego niedoboru
mieszkaĔ wiele gmin przystaje na oczekiwania deweloperów i pod ich
wskazówki przygotowuje warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Jest
to bardzo krótkowzroczne dziaáanie, bowiem nie odpowiada faktycznym
potrzebom komfortu w miejscu zamieszkania. Dlatego najwyĪsze ceny
osiągają grunty zlokalizowane w sąsiedzie terenów zielonych, prawnie
chronionych, które dają podstawĊ sądziü, Īe nie bĊdą ĞciĞle zabudowywane.
W rezultacie moĪna poáączyü bezkonfliktowo te dwa typy stosując zabiegi
architektoniczne, opisywane na przykáad przez Chmieleckiego (2001)
w pozycji poĞwiĊconej humanizacji osiedli mieszkaniowych.
1.3. Ksztaátowanie publicznej przestrzeni mieszkaniowej
Ksztaátowanie przestrzeni publicznej wymaga odmiennego podejĞcia do
jej zagospodarowania, poniewaĪ powinna byü ona rozpatrywana od strony
sposobu uĪytkowania, a nie od strony wáasnoĞci. Prawo wáasnoĞci w tym
przypadku ma drugoplanowe znaczenie i nie naleĪy utoĪsamiaü przestrzeni
publicznej z wáasnoĞcią paĔstwową. PrzestrzeĔ publiczna jest formą dobra
wolnego, wytworem ludzkiej dziaáalnoĞci uĪytkowników miasta, zatem jest
dobrem ekonomicznym posiadającym swoją wartoĞü, wiec tym bardziej
konieczna jest kontrola spoáeczna jej wytwarzania i uĪytkowania (Markowski
2007; KiciĔski 2005; Magdziarska 2008). PrzestrzeĔ publiczna moĪe mieü
wartoĞü pozytywną jak i negatywną, przez co wpáywa na wartoĞü nierucho-
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moĞci. W zaleĪnoĞci od form zagospodarowania i funkcji tam zlokalizowanych podnosi lub obniĪa wartoĞü sąsiednich nieruchomoĞci. Wpáywa zatem
w sposób poĞredni na rynek nieruchomoĞci i zachowania jej uĪytkowników.
Brak planowego rozwoju i jego kontroli moĪe prowadziü do zawáaszczania
i dewastacji przestrzeni publicznej w wyniku gry rynkowej pomiĊdzy
róĪnymi podmiotami nastawionymi na efekty w krótkim czasie. Przykáadem
moĪe byü ekspansywne dziaáanie deweloperów na terenach atrakcyjnych np.
przyrodniczo, dobrze zlokalizowanych w stosunku do centrum miasta.
Wysoki koszt dziaáek, a czĊĞciej równieĪ dąĪnoĞü do osiągniĊcia duĪego
zysku powodują naciski na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy nie
odpowiadających faktycznemu zagospodarowaniu danego obszaru. Chodzi tu
o wymuszanie jak najwiĊkszej liczby kondygnacji zabudowy na terenach
z niską zabudową lub zwiĊkszania wspóáczynnika zabudowy tak aby
osiągnąü jak najwiĊkszą intensywnoĞü zabudowy na danym fragmencie
przestrzeni mieszkaniowej. Deweloper zainteresowany jest daną przestrzenią
przez okres 2–3 lat, w okresie trwania inwestycji. To wáaĞnie na atrakcyjnoĞü
jego inwestycji i póĨniejsze zyski wpáywa otoczenie jednak po oddaniu
inwestycji sąsiedztwo w takiej sytuacji moĪe straciü. Dewelopera nie
obchodzi co na danym terenie bĊdzie dalej, Īe nie bĊdzie wolnej przestrzeni,
nie bĊdzie terenów zieleni, alei spacerowych, ĞcieĪek rowerowych, a jedynie
wzroĞnie haáas i natĊĪenie ruchu samochodów przy bardzo intensywnej
zabudowie. Dany rejon dotychczas atrakcyjny stanie siĊ w krótkim czasie
jeszcze jednym zatáoczonym osiedlem bez odpowiedniej infrastruktury,
a mieszkaĔcy mogą czuü siĊ jak w getcie odizolowani ogrodzeniami bez
terenów publicznych. W dáuĪszym czasie, przy takiej polityce organizowania
mieszkaniowej przestrzeni publicznej miasta bĊdą miaáy coraz wiĊkszy
problem z odpáywem ludnoĞci na tereny podmiejskie, które dają poczucie
kontaktu z przyrodą, ciszĊ oraz nawiązanie kontaktów w mniejszych
zbiorowoĞciach spoáecznych. CzĊsto wáadze miasta nie są w stanie pozytywnie zmieniü zagospodarowania przy juĪ wydanych nietrafionych decyzjach.
Sposób ksztaátowania i funkcjonowania publicznej przestrzeni mieszkaniowej zaleĪy od spoáecznego systemu wartoĞci jego lokalnych uwarunkowaĔ jak równieĪ od jakoĞci prawa i konsekwencji w jego stosowaniu.
Znaczącą role w tym wzglĊdzie mają instytucje wáadzy lokalnej oraz inne
instytucje publiczne jak równieĪ kaĪdy obywatel. Po latach ograniczenia
inwencji wáadz lokalnych oraz pozbawienia wpáywu spoáecznego na decyzje
w zakresie ksztaátowania przestrzeni, mimo Īe funkcjonują nowe uregulowania prawne, jest niska ĞwiadomoĞü spoáeczna moĪliwoĞci wpáywania na
decyzje odnoszące siĊ do otaczającej nas przestrzeni. Odnosi siĊ wraĪenie, Īe
wáadze lokalne nie nadąĪają za dziaáaniami róĪnorodnych podmiotów, które
wedáug krótkookresowych potrzeb starają siĊ ksztaátowaü przestrzeĔ
mieszkaniową. W tej sytuacji powstaje wiele konfliktów miĊdzy wáaĞcicielami okreĞlonej przestrzeni. Deweloperzy dąĪą do osiągniĊcia jak najwiĊk-
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szego zysku, starają siĊ budowaü z maksymalną intensywnoĞcią, jak
najwiĊcej mieszkaĔ i jak najgĊĞciej. Lokalne spoáecznoĞci dąĪą do ograniczenia haáasu, wszelkich uciąĪliwoĞci, utrzymania jak najwiĊkszych terenów
zielonych, alei spacerowych, podstawowych obiektów handlowych
i usáugowych, obszarów rekreacyjnych. Te odmienne oczekiwania wzglĊdem
przestrzeni mieszkaniowej powinny podlegaü regulacji na podstawie
przepisów prawnych dotyczących planowania przestrzennego, a na ich straĪy
powinny staü odpowiednie urzĊdy. W praktyce, w tym wzglĊdzie nie
obowiązują staáe standardy, w powszechnym odczuciu, im wiĊkszy inwestor,
tym ma wiĊkszą siáĊ przebicia w starciu o okreĞloną przestrzeĔ mieszkaniową. Wydaje siĊ Īe w tej „grze o przestrzeĔ” niezorganizowane grupy
mieszkaĔców mają obecnie ograniczone moĪliwoĞci wpáywania na ksztaátowanie przestrzeni mieszkaniowej. Dodatkowo zaszáoĞci z okresu funkcjonowania ustroju socjalistycznego w spoáeczeĔstwie polskim, spowodowaáy
przekonanie, Īe decyzje podejmowane są przez instytucje i urzĊdy, tak jak to
miaáo miejsce wczeĞniej, a wpáyw spoáeczny jest znikomy. Dlatego na straĪy
zagospodarowania przestrzennego i racjonalnego planowania przestrzennego
uwzglĊdniającego potrzeby obecnych i przyszáych mieszkaĔców powinny
staü instytucje planistyczne, które zabezpieczą rozwój przestrzenny zgodnie
z zasadami ksztaátowania áadu przestrzennego, jak równieĪ powinien byü
zagwarantowany i powszechnie stosowany szeroki udziaá spoáeczny
w okreĞlaniu zagospodarowania terenów mieszkaniowych zgodnie
z oczekiwaniami ich mieszkaĔców.
1.4. Przepisy prawne regulujące udziaá spoáeczny w planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
W polskim prawodawstwie mamy szereg przepisów prawnych regulujących udziaá spoáeczny w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni
mieszkaniowej. Od 2003 r. obowiązuje nowa Ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Szeroki udziaá spoáeczny zostaá
uwzglĊdniony na poziomie planowania miejscowego, wykonywanego
w gminie. ĝwiadomoĞü spoáeczna moĪliwoĞci wpáywania na ksztaát
i zagospodarowanie przestrzeni jest wĞród spoáeczeĔstwa wyjątkowo
ograniczona. Na Īadnym poziomie ksztaácenia nie przekazuje siĊ informacji
o praktycznych zasadach stosowania przepisów prawnych. W praktyce
dopiero na studiach kierunkowych z planowania przestrzennego zwiĊksza siĊ
ĞwiadomoĞü spoáeczna moĪliwoĞci udziaáu w procesie przygotowania
opracowaĔ planistycznych. WĞród urzĊdników gminnych czĊsto wystĊpuje
swobodna interpretacja przepisów prawnych, jak równieĪ báĊdne ich
stosowanie, co widoczne staje siĊ w sytuacjach odwoáaĔ od decyzji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Ustawa okreĞla
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zasady ksztaátowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu
terytorialnego i organy administracji rządowej jak równieĪ wyznacza zakres
i sposoby postĊpowania w sprawach dotyczących przeznaczenia terenów na
okreĞlone funkcje oraz ustala zasady ich zabudowy i zagospodarowania
zgodnie z áadem przestrzennymi13 i zasadami zrównowaĪonego rozwoju14.
W przygotowywaniu opracowaĔ planistycznych powinno siĊ uwzglĊdniaü
walory architektoniczne i krajobrazowe, wymagania ochrony Ğrodowiska,
ochrony zabytków, dóbr kultury wspóáczesnej, ochrony zdrowia i bezpieczeĔstwa. W opracowaniach planistycznych musi byü respektowane prawo
wáasnoĞci jak i walory ekonomiczne przestrzeni oraz potrzeby interesu
publicznego. Ten szeroki zakres elementów wymagających uwzglĊdnienia
przy opracowaniach planistycznych wymaga fachowego zespoáu ekspertów
z róĪnych dziedzin, których wspóápraca moĪe daü w efekcie finalnym
profesjonalne opracowanie planu zagospodarowania. DoraĨne, wydawane
jednoosobowo decyzje o warunkach zabudowy w obecnych warunkach
ekonomicznych i spoáecznych nie dają rĊkojmi uwzglĊdniania wszystkich
czynników i zasad ksztaátowania przestrzeni mieszkaniowej zgodnie
z obowiązującym prawem.
W praktyce planistycznej udziaá spoáeczny na podstawie obowiązujących
przepisów prawnych jest uwzglĊdniany przy sporządzaniu studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przy sporządzaniu
planu miejscowego oraz w sytuacji braku planu istnieje moĪliwoĞü odwoáania siĊ od wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu. Z punktu widzenia planowania przestrzennego i zagospodarowania
przestrzennego najistotniejszym opracowanie planistycznym jest studium
uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest to
opracowanie planistyczne, które na podstawie obowiązujących przepisów
prawnych powinno powstaü w kaĪdej gminie i powinno obejmowaü caáy jej
obszar. Ze wzglĊdu na zakres opracowania, ustalony w przepisach ustawy,
konieczny jest przy jego opracowaniu udziaá urbanistów z szerokim przygotowaniem geograficznym w zakresie elementów Ğrodowiska fizycznego ze
13

àad przestrzenny – „takie uksztaátowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną
caáoĞü oraz uwzglĊdnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania,
wymagania funkcjonalne, spoáeczno-gospodarcze, Ğrodowiskowe, kulturowe oraz
kompozycyjno-estetyczne”(Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.).
14
ZrównowaĪony rozwój – „Rozwój spoáeczno-gospodarczy, w którym nastĊpuje
proces integrowania dziaáaĔ politycznych, gospodarczych i spoáecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwaáoĞci podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania moĪliwoĞci zaspokajania podstawowych potrzeb
poszczególnych spoáecznoĞci lub obywateli zarówno wspóáczesnego pokolenia, jak
i przyszáych pokoleĔ” (Ustawa Prawo ochrony Ğrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001
r.).
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specjalnoĞciami z dziedziny geologii, gleboznawstwa, geomorfologii,
hydrologii, klimatologii. W zakresie Ğrodowiska spoáeczno-ekonomicznego
konieczny jest udziaá socjologów, ekonomistów, architektów, inĪynierów
budowlanych z róĪnych dziedzin, geografów ekonomicznych, historyków
oraz sáuĪb bezpieczeĔstwa publicznego. ZgodnoĞü ustaleĔ z obowiązującym
prawem oraz zasadami wspóáĪycia spoáecznego powinni zagwarantowaü
prawnicy. Aby zespóá specjalistów przy sporządzaniu opracowania planistycznego nie opieraá siĊ jedynie na wáasnych czĊsto subiektywnych, nie
popartych obiektywnymi badaniami wyobraĪeniach o potrzebach spoáecznych na danym terenie, konieczna jest konsultacja spoáeczna. Ustawodawca
przewidziaá udziaá spoáeczny na etapie przystąpienia do sporządzania
studium okreĞlając formĊ i termin skáadania wniosków dotyczących studium15. W czasie opracowania studium zbiera siĊ informacje dotyczące
aktualnego stanu zagospodarowania przestrzennego danego obszaru oraz
uwzglĊdnia siĊ ustalenia strategii jeĞli dana jednostka administracyjna ją
posiada. Kolejnym etapem jest opracowanie studium, które zawiera czeĞü
graficzną z przestrzennym rozmieszczeniem podstawowych funkcji, które
mają byü wykonywane na danym terenie oraz z innymi mapami, które
pokazują analizowane zjawiska w sposób przestrzenny. Studium posiada
równieĪ czĊĞü opisową wyjaĞniającą stosowane oznaczenia na rysunkach
oraz opis uwzglĊdnionych form zagospodarowania terenu oraz przesáanek
przyjĊtych przy ich opracowywaniu. Szczegóáowy zakres studium okreĞla
artykuá 10 wspomnianej ustawy. Zbiór wszystkich informacji oraz ustaleĔ
studium jest ponownie udostĊpniany do publicznej wiadomoĞci wraz
z prognozą skutków oddziaáywania na Ğrodowisko przez okres co najmniej
30 dni. W tym czasie kaĪdy obywatel ma moĪliwoĞü wziĊcia udziaáu
w publicznej dyskusji nad ustaleniami studium. Kolejne 21 dni od zakoĔczenia wyáoĪenia studium i publicznej dyskusji jest ustawowo zarezerwowane
na wnoszenie uwag do sporządzonego studium. Skáadaü wnioski w początkowym stadium przygotowania studium jak i uwag po jego wyáoĪeniu mogą
wszystkie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nie posiadające
osobowoĞci prawnej i nie ma znaczenia czy są wáaĞcicielami lub uĪytkownikami nieruchomoĞci na obszarze podlegającym opracowaniu studium. Zatem
ustawodawca zaáoĪyá bardzo szeroki udziaá spoáeczny na etapie sporządzania
i uchwalania studium, tym bardziej, Īe záoĪone a nie uwzglĊdnione uwagi do
studium są przedstawiane radzie gminy wraz z projektem uchwaáy studium.
PoniewaĪ studium jest obligatoryjnie sporządzane dla caáego obszaru gminy
dlatego zawiera peáną informacjĊ na temat aktualnego zagospodarowania
i planów na przyszáoĞü, stanowi wiec najpeániejsze Ĩródáo informacji dla
15

Obowiązuje forma pisemna z podaniem danych osobowych, a wnioski muszą
zostaü záoĪone w ciągu 21 dni od dnia ogáoszenia o przystąpieniu do sporządzania
studium.
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kaĪdego obywatela. Niestety to opracowanie planistyczne nie posiada mocy
prawnej. Skutkuje to brakiem moĪliwoĞci powoáywania siĊ na ustalenia
studium w postĊpowaniu przed instytucjami takimi jak sądy i urzĊdy. Z tego
powodu ustalenia studium nie są wiąĪące dla potencjalnych inwestorów
i odpowiednich urzĊdów w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja dla ksztaátowania áadu przestrzennego na danym terenie. Dopiero posiadanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez gminĊ przesądza pod
wzglĊdem prawnym przeznaczenie terenu i granice wystĊpowania róĪnych
form zagospodarowania. Ustawodawca zaleca sporządzenie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla caáej gminy, jednak nie jest to
obowiązkiem. W rezultacie Īadne duĪe miasto w Polsce nie posiada dla
caáego swego obszaru miejscowego planu, który stanowiáby prawo na danym
terenie w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Jest to sytuacja
patologiczna bowiem przeciĊtny obywatel nie moĪe powoáywaü siĊ na
ustalenia planu, którego nie ma. Procedura sporządzania planu jest zbliĪona
do obowiązującej przy sporządzaniu studium. KaĪdy ma prawo wnosiü
wnioski do planu po ogáoszeniu o przystąpieniu do jego sporządzania
w przeciągu 21 dni. Kolejny trzytygodniowy okres poĞwiecony jest na
rozpatrywanie wniosków i sprawdzanie ich zgodnoĞci z ustaleniami studium.
W tym momencie ujawnia siĊ ogromne znaczenie studium dla planowania
zagospodarowania przestrzennego bowiem musi istnieü zgodnoĞü miĊdzy
jego ustaleniami, a planem miejscowym. Zatem o przeznaczeniu przesądza
studium mimo, Īe nie ma mocy prawnej, którą natomiast wedáug aktualnie
obowiązującego prawa posiada plan miejscowy. Obowiązkowy zakres
ustaleĔ planu miejscowego okreĞla art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W stosunku do studium znajdują siĊ tu istotne
uszczegóáowienia dotyczące przeznaczenia terenu, szczegóáowe zasady
ochrony Ğrodowiska, krajobrazu kulturowego, parametry i wskaĨniki
ksztaátowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, szczegóáowe zasady
scaleĔ i podziaáów nieruchomoĞci, granice obszarów chronionych, zakazy
zabudowy i inne. O szczegóáowoĞci planu Ğwiadczy skala wiĊkszoĞci
opracowaĔ 1:1000. To wáaĞnie miejscowy plan przeznacza tereny pod nową
zabudowĊ i okreĞla jej parametry budowlane oraz sposób wyposaĪenia
w infrastrukturĊ, a takĪe ogranicza lub wyáącza spod zabudowy okreĞlone
tereny. Rodzi to wyraĨne skutki spoáeczne dla wáaĞcicieli nieruchomoĞci –
wzrostu lub spadku wartoĞci nieruchomoĞci oraz przesądza na wiele lat
o funkcji i parametrach zagospodarowania danej przestrzeni. Wprowadza
uporządkowanie i zasady ksztaátowania áadu przestrzennego w obowiązujące
przepisy prawne. RównieĪ na etapie wyáoĪenia planu moĪliwe jest skáadanie
uwag do planu, tak jak i w przypadku studium.
Artykuá 30 ustawy okreĞla, Īe „ KaĪdy ma prawo wglądu do studium
i planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów”. Niestety
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doĞwiadczenia wskazują, Īe przepis ten jest bardzo czĊsto nie respektowany
przez urzĊdników, a gminy strzegą studium i planu jako prawie tajnego
dokumentu przeznaczonego do czynnoĞci wewnĊtrznych w gminie. Takie
podejĞcie funkcjonuje caákowicie wbrew obowiązującemu prawu i w ogromnym stopniu ogranicza udziaá spoáeczny przy zbieraniu informacji na temat
przestrzeni w której Īyjemy.
Ludzie dla wáasnego poczucia bezpieczeĔstwa potrzebują stabilnoĞci
i przewidywalnoĞci tego co bĊdzie w otoczeniu ich miejsca zamieszkania.
Daje im to plan miejscowy, bĊdący obowiązującym prawem na danym
terenie, sporządzony wedáug standardów urbanistycznych z uwzglĊdnieniem
oczekiwaĔ spoáecznych formuáowanych na etapie sporządzania studium
i planu miejscowego.
W sytuacji obowiązywania planu wáaĞciciele lub uĪytkownicy nieruchomoĞci mogą dochodziü swoich praw do odszkodowania lub wykupienia
nieruchomoĞci od gminy w przypadku zmiany dotychczasowego przeznaczenia lub ograniczeĔ w korzystaniu z nieruchomoĞci. RównieĪ gmina moĪe
Īądaü renty planistycznej ze wzglĊdu na wzrost wartoĞci nieruchomoĞci na
skutek nowych ustaleĔ planu. Zasady są w tym przypadku jasno okreĞlone,
wiĊc kaĪdy podmiot czyli równieĪ obywatel wie jakich rozwiązaĔ moĪe siĊ
spodziewaü.
Natomiast w sytuacji braku planu miejscowego ksztaátowanie przestrzeni
mieszkaniowej jest wykonywane w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Są one podejmowane przewaĪnie jednoosobowo na podstawie wątpliwych analiz urbanistycznych, pod presją potencjalnego inwestora. Udziaá spoáeczny w tym przypadku ograniczony jest do
ewentualnych stron uczestniczących w postĊpowaniu – czyli wáaĞcicieli
nieruchomoĞci graniczących z terenem dla którego jest wydawana decyzja
o warunkach zabudowy. Ich udziaá ogranicza siĊ jedynie do uzyskania
informacji o podjĊtej decyzji i ewentualnej moĪliwoĞci jej zaskarĪenia,
w drodze postĊpowania administracyjnego. PoniewaĪ znajomoĞü przepisów
prawnych w spoáeczeĔstwie jest bardzo ograniczona, a na odwoáanie ma siĊ
tylko14 dni, wiĊc czĊsto takie wątpliwe ustalenia co do przeznaczenia terenu
i parametrów zabudowy przechodzą bez aktywnego udziaáu spoáecznego. Jest
to bardzo niebezpieczna sytuacja, dotycząca planowania przestrzennego,
szczególnie na terenach mieszkaniowych, poniewaĪ „przeciĊtny” obywatel
nie jest tak wyedukowany jak prawnicy firm deweloperskich, którzy
w imieniu deweloperów kierują siĊ kryterium zysku. JeĪeli juĪ obywatel
zdecyduje siĊ na wyraĪenie swoich zastrzeĪeĔ co do ustaleĔ decyzji naraĪa
siĊ na starcie z silnym podmiotem i jego szanse są bardzo ograniczone.
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1.5. Przykáad kontroli spoáecznej nad decyzjami o warunkach zabudowy
w przestrzeni mieszkaniowej
W powszechnym odczuciu spoáecznym wpáyw Ğrodowisk spoáecznych na
ksztaát zagospodarowania przestrzennego jest bardzo ograniczony. Zobrazowaniem tej sytuacji moĪe byü tocząca siĊ od 3 lat sprawa dotycząca decyzji
o warunkach zabudowy osiedla mieszkaniowego poáoĪonego na 3 hektarowej
dziaáce, przez którą przepáywa ciek wodny. W okresie tym zostaáy wydane
trzy decyzje o warunkach zabudowy, pisane pod dyktando przyszáego
inwestora. Mimo, Īe podstawowym warunkiem wydania decyzji jest
obecnoĞü uzbrojenia lub podpisana umowa wstĊpna na realizacjĊ uzbrojenia
terenu zabezpieczającego realizacjĊ inwestycji na danym terenie, to inwestor
chce budowaü bez faktycznego stwierdzenia moĪliwoĞci podáączenia do
infrastruktury miejskiej nowego osiedla. Wydziaá Urbanistyki wydawaá
pozytywne decyzje dla inwestora opierając siĊ nawet na karkoáomnych
pomysáach podáączenia 200 mieszkaĔ do przydomowych oczyszczalni
zlokalizowanych w sąsiedztwie cieku wodnego na podmokáym terenie. Nikt
nie pokusiá siĊ lub teĪ nie chciaá wnikaü czy ten pomysá i przedstawione
parametry oczyszczalni są w rezultacie moĪliwe do wykonania. Pomysáy
przedstawiane przez inwestorów w dokumentacji, rzadko są weryfikowane.
Kolejne elementy decyzji o parametrach zabudowy powstają w oparciu
o specjalnie wybrane nieruchomoĞci bez uwzglĊdnienia obowiązujących
w tym zakresie przepisów prawa i ich wykáadni. W sumie po odwoáaniach od
decyzji o warunkach zabudowy, wydawanych przez urzĊdy, które powinny
staü na straĪy prawidáowego ksztaátowania áadu przestrzennego, wáaĞciciele
sąsiednich nieruchomoĞci muszą wykazaü siĊ szybką reakcją i dobrą
znajomoĞcią obowiązującego prawa, bowiem na zakwestionowanie decyzji
mają zaledwie 14 dni. Droga prawna prowadzi do Samorządowego Kolegium
Odwoáawczego, które bada zgodnoĞü wydawanej decyzji z obowiązującym
prawem. JeĞli kilkakrotnie nie jest ona prawidáowo wydana, rodzi to
podejrzenie o korupcyjnych zaleĪnoĞciach miĊdzy urzĊdem a inwestorem.
Opisywana praktyka pomijania interesu i udziaáu spoáecznoĞci lokalnej,
a nawet obowiązujących przepisów, Ĩle Ğwiadczy o obecnej sytuacji
w zakresie racjonalnego ksztaátowania przestrzeni mieszkaniowej. Wspomniana sprawa jest szeroko udokumentowana, trafiáa do Sądu Administracyjnego. Takich przykáadów wydawania decyzji na terenach, które są
przeznaczone pod inne funkcje lub są wyáączone z zabudowy w sądach jest
wiele. ĝwiadczy to o deficycie kultury spoáecznej i prawnej w naszym
spoáeczeĔstwie. Dlatego konieczna jest edukacja spoáeczna, oraz szkolenie
urzĊdników tak aby w nich wzbudziü ĞwiadomoĞü wieloletnich i trwaáych
skutków przestrzennych i spoáecznych. Powszechna ĞwiadomoĞü praw
spoáecznych jest bardzo ograniczona, gdyĪ funkcjonują one dopiero od 20
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lat. Konieczna jest tu powszechna edukacja, gdyĪ „przeciĊtny” obywatel ma
wciąĪ maáe szanse na dochodzenie swych praw.
1.6. Podsumowanie
Specyfika przestrzeni mieszkaniowej, ksztaátowanej w róĪnych warunkach ustrojowych, wymaga nowego podejĞcia do jej badania, uwzglĊdniającego zasady wspóáczesnej gospodarki rynkowej. Problem ten jest podnoszony przez przedstawicieli ekonomii, socjologii, geografii, architektury.
W przestrzeni mieszkaniowej funkcjonuje oraz prowadzi dziaáalnoĞü
gospodarczą wiele podmiotów dąĪących do uzyskania jak najwiĊkszych
korzyĞci. W grupie tych podmiotów są gminy, deweloperzy, prywatni
przedsiĊbiorcy i mieszkaĔcy, którzy dziĊki przemianom ustrojowym
i nowym regulacjom prawnym uzyskali wiĊkszy wpáyw na ksztaátowanie
przestrzeni mieszkaniowej. Interesy tych podstawowych grup funkcjonujących w przestrzeni mieszkaniowej czĊsto są sprzeczne. Niskie zorganizowanie spoáeczeĔstwa, maáa znajomoĞü przepisów prawnych oraz ich praktycznego stosowania, stawia przewaĪnie na gorszej pozycji inicjatywy spoáeczne
w starciu o przestrzeĔ z innymi podmiotami .
Znaczenia nabierają badania poĞwiĊcone potrzebom spoáecznym wzglĊdem przestrzeni miejskiej, która jako najbardziej skomplikowana wymaga
racjonalnego ksztaátowania zgodnie z aktualnie formuáowanymi potrzebami
spoáecznymi. Coraz wiĊkszej wagi nabierają postulaty zrównowaĪonego
rozwoju oraz prawidáowego ksztaátowania áadu przestrzennego. Istnieje pilna
potrzeba wspólnych interdyscyplinarnych badaĔ nad zasadami ksztaátowania
przestrzeni miejskiej, po to aby wyeliminowaü czĊsto subiektywne rozwiązania problemów planowania przestrzennego na obszarach miejskich.
W podejmowaniu decyzji rodzących wieloletnie skutki przestrzenne, czynnik
spoáeczny jest czĊsto marginalizowany, poniewaĪ przewaĪnie nie posiada
odpowiednio przygotowanej reprezentacji spoáecznej. Dlatego poĪądanym
jest szerzenie wiedzy na temat moĪliwoĞci udziaáu spoáecznego w procesie
planowania przestrzennego oraz prowadzenie aktualnych badaĔ na temat
potrzeb spoáecznych i moĪliwoĞci ich realizowania zgodnie z zasadami
zrównowaĪonego rozwoju i w poszanowaniu áadu przestrzennego.
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Abstract
Social Aspect in Living Space Creating
In the chapter author explain what living space is and what is its structure.
Among many factors which determine living space the social one was emphasised.
Society (community) needs and preferences was detailed discussed. Author also paid
attention on risks which market economy may cause in pro-social attitudes towards
living space. Planners’ tasks were pointed as far as public space was considered,
giving also legal regulations. At the end citizens rights were presented.

