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Liczne problemy polskich miast związane z kształto-
waniem przestrzeni zostały w Krajowej Polityce Miejskiej 
nazwane po imieniu – mamy do czynienia z degradacją 
przestrzeni, chaosem i niepoddanym planowaniu roz-
wojem miast. Brak rozsądnej i długofalowej troski 
o przestrzeń sprawia, że staje się ona konfliktogenna 
i nieatrakcyjna. Nasze miasta rozrastają się w sposób 
niekontrolowany, a rozproszona zabudowa generuje 
nieracjonalnie wysokie koszty realizacji i utrzyma- 
nia infrastruktury. 

Brak skutecznych mechanizmów realizacji poli-
tyki przestrzennej sprawia, że demokratyczne procesy 
tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego 
ustępują miejsca administracyjnie wydawanym decy- 
zjom o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu tere-
nu. Powstające na tej podstawie inwestycje nie wykazują 
zgodności z ogólną polityką przestrzenną miasta i zabu-
rzają jego spójny rozwój. Jednym z istotnych wyzwań 

Kształtowanie

stojących przed polskimi miastami jest też chaos wizualny 
związany z wszechobecnymi reklamami. 

Nagromadzenie negatywnych zjawisk i doświadczeń 
wskazuje na niedostateczną liczbę skutecznych narzędzi 
mających je neutralizować. Wymusza to konieczność 
przeprowadzenia w tym kontekście spójnych i kon-
sekwentnych działań władz centralnych. Należy 
więc spodziewać się zmian przepisów dotyczących 
gospodarowania przestrzenią miast i ich obsza- 
rów funkcjonalnych. 

Autorzy dokumentu zwracają uwagę, że poza 
przeprowadzeniem zmian prawnych, ważne będzie 
przyjęcie przez władze miast bardziej aktywnej roli 
w długofalowym procesie gospodarowania przestrzenią. 
W pierwszej kolejności skoncentrować się trzeba na 
terenach kumulujących największe zainteresowanie 
inwestorów, wartościowych w różnych kontekstach 
i prowadzić na tych obszarach prace planistyczne, 

przestrzeni
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podnosząc też jakość ich planów miejscowych. 
Administracje miejskie powinny dążyć do zrównowa-
żonego rozwoju miast. Rozwój zabudowy powinien 
prowadzony być więc w obrębie łatwo dostępnych loka-
lizacji, obsługiwanych przez transport publiczny, drogi 
ruchu pieszego i rowerowego.

Przyjmowane dokumenty muszą z kolei zawierać 
treści oparte o prognozy demograficzne i być spójne 
z dokumentami strategicznymi. Powinny one przed-
stawiać konsekwentnie realizowaną, długotrwałą wizję 
zagospodarowania przestrzeni współtworzoną przez 
administracje w ścisłej współpracy z mieszkańcami. 
Istotne jest także, by wszystkie realizowane działania 
władz miejskich wynikały z racjonalizacji wydatków 
publicznych oraz potrzeby przywrócenia ładu prze-
strzennego. Na obszarach rozproszonej zabudowy 
mieszkaniowej powinny one dążyć do ustalenia  
zasad i stabilnych granic rozwoju przestrzennego,  
ochrony terenów zielonych i cennych kulturowo oraz 
naprawy negatywnych skutków procesów żywioło- 
wej suburbanizacji. 

Administracje powinny działać przy tym zgodnie 
z ideą miasta zwartego. Promuje ona ponowne zagospo- 
darowanie terenów zdegradowanych i szeroką moder-
nizację. Opiera się na policentrycznej strukturze, która 
przyjmuje formę gęstej i wielofunkcyjnej tkanki miejskiej 
z terenami zieleni i przestrzeniami publicznymi, obsługi-
wanej komunikacją pieszą, rowerową i publiczną. Miasto 
zwarte to miasto spójne, zielone, obsługiwane przez 
łatwo dostępny transport publiczny, w którym toczy się 
rozwój jakościowy oparty na wartościach kulturowych 
i wewnętrznym potencjale. To ośrodek kumulujący 
obiekty usługi i rekreacji w przestrzeni umożliwiającej 
„lokalne funkcjonowanie” w dzielnicach miejskich. 
Według autorów KPM taki stan przestrzeni można 
też osiągnąć poprzez realizację „dobrych projektów” 
organizowanych w formule konkursów architektoniczno-
-urbanistycznych. Najlepsze rozwiązania przestrzenne 
i estetyczne osiąga się z kolei poprzez prowadzenie kon-
kursów przy współudziale obywateli.  

Krajowa Polityka Miejska rekomenduje także szereg  
zmian prawnych, których celem będzie wsparcie wszyst-
kich aktorów w realizacji głównych celów polityki 
kształtowania przestrzeni. Nowe przepisy mają nie 
tylko wzmocnić dostępne dzisiaj narzędzia planowania 
i egzekwowania ładu przestrzennego, lecz także ułatwić 
miastom przygotowanie, realizację i kontrolę swojej wizji 
rozwoju przestrzennego i społeczno-gospodarczego. 

komentarze
Pogłębiający się w Polsce chaos przestrzenny 

           jest faktem niezaprzeczalnym. Jako pracownia 
konsultingowo-urbanistyczna zajmująca się zjawiskiem 
suburbanizacji od 20 lat uważamy, że projekt Krajowej 
Polityki Miejskiej jest najbardziej obiecującym doku-
mentem rządowym, jaki powstał na ten temat. Jest też 

zaskakująco zbieżny z postulatami wyrażonymi np. w Kar-
cie Nowej Urbanistyki (1993, 2005) oraz działaniami 
wielu naukowców i zachodnich organizacji zawodowych 
(np. PPS – Project for Public Spaces, CNU – Congress 
for the New Urbanism, INTBAU). Na podstawie moich 
doświadczeń w Polsce odniosę się do kilku zagadnień 
poruszonych w pierwszych wątkach tematycznych pro-
jektu KPM, dotyczących „kształtowania przestrzeni” oraz 
„partycypacji społecznej”.

Projekt KPM jest pierwszym dokumentem rządo-
wym w Polsce, który wymienia warsztaty charrette 
jako godną polecenia metodę projektowania. Jest 
to metoda, która istnieje na Zachodzie od 30 lat 
i którą w Polsce od dekady z powodzeniem stosu-
ję z moim zespołem. Udało nam się dzięki temu 
zintegrować interesy zarówno JST, jak i inwestorów, 
przeprowadzić skuteczne procesy partycypacyjne, 
uchwalić odpowiednie dokumenty planistyczne 
(Studium, MPZP) oraz wprowadzić określone 
w nich projekty urbanistyczne na drogę realizacji. 
Warsztaty charrette dają jednak bardziej konkretne 
podłoże do narzędzi „urbanistyki operacyjnej” niż 
do „wytycznych do konkursów”, jak to przedstawio-
no w projekcie KPM. Takie warsztaty dają unikal-
ną możliwość opracowywania realnej i kompletnej 
wizji oraz wytycznych rozwoju wraz z rozwiązaniem 
wszelkich problemów planistycznych, a to wszyst- 
ko z bezpośrednim udziałem decydentów i eksper-
tów z sektora publicznego, prywatnego i naukowego, 
jak również mieszkańców i innych aktorów zain-
teresowanych rozwojem. Wymownym przykładem 
mogą być warsztaty charrette przeprowadzone dla
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) 
Zduńska Wola-Karsznice w styczniu 2014 roku. 
Wypracowane podczas nich koncepcja i wytyczne 
rozwoju uzyskały całkowitą akceptację lokalnych 
władz już 3 miesiące później.

Urbanistyka musi być na nowo odkryta i zrozu-
miana jako pełnowymiarowa sztuka-rzemiosło 
budowania wsi, miast i regionów. Ma ona wpływ 
na jakość życia i moc transformacji rzeczywisto-
ści rozumianej jako przestrzeń życia człowieka 
– stokroć większą niż sama architektura. Tworzy 
wartość ekonomiczną i społeczną, która przetrwa 
niejedną falę inwestycyjną i niejeden kryzys go-
spodarczy. Należy przypominać, że kiedyś umie-
liśmy odbudować unikalną „miejskość” miast ze 
zniszczeń wojennych, tworzyć policentryczność 
miast-ogrodów i budować nowe miasta oraz zinte-
growane dzielnice takie jak Gdynia, warszawskie 
nowe dzielnice z II RP, (stare) Tychy czy Nowa 
Huta w Krakowie. Przed wojną Polska miała jeden 
z najlepszych systemów planowania przestrzen-
nego w Europie, a wiele krajów podpatrywało 
go i wdrażało u siebie, o czym przypomina Filip 
Springer (Wanna z Kolumnadą, 2013). Warto 
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przyjrzeć się temu historycznemu dorobkowi urba-
nistyki właśnie dlatego, że koncepcja policentrycznych 
miast ze zrównoważonymi dzielnicami o mieszanych 
funkcjach, różnymi typami mieszkań, usługami, biu-
rami, miejscami pracy, szkołami i miejscami rekreacji 
itd. z perspektywy czasu bezdyskusyjnie i za każdym 
razem się sprawdziła. Musimy te zasady odkryć 
i zastosować na nowo. My jako biuro już je realizu-
jemy. Nasze nowe dzielnice, takie jak Siewierz- 
-Jeziorna i Gdynia Zachód, mające całkowite 
poparcie lokalnych władz i społeczeństwa, są 
właśnie w taki sposób planowane i budowane, 
dlatego stanowią wyrazistą alternatywę dla szalejącej 
suburbanizacji. Postulujemy, aby wzory historyczne, 
jak również te nowe doświadczenia stały się częścią 
bazy wiedzy i wzorem dla odpowiednich działań 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Do kształtowania lepszej przestrzeni publicznej ko-
nieczne są cztery podstawowe narzędzia. Narzędzia 
te istnieją od lat i są z powodzeniem stosowane 
na Zachodzie, a pojawiają się również w Polsce. 
Proponujemy, aby uzupełniały one już istniejące 
narzędzia, tradycyjnie stosowane w planistyce. 
Zostały one przez nas przedstawione w ramach 
seminariów „Zielone Miasta” (2013) zorganizo-
wanych dla JST przez Ministerstwo Środowiska. 
Postulujemy, aby te propozycje uwzględnić przy 
dalszych pracach nad KPM.

Dokument Strategia Rozwoju sporządzany 
przez gminy powinien być uzupełniony realistycz-
ną i konkretną koncepcją tworzenia miejsc pracy 
dla danej wsi, miasta lub regionu, wynikających 
z międzysektorowej współpracy (na zasadzie triple-
-helix); innymi słowy, nie ma rozwoju urbanistycz-
nego (lub możliwości naprawy chaosu) bez rozwoju 
ekonomicznego i demograficznego.

Partycypacja społeczna sama w sobie nie ma 
wystarczającej mocy, aby skutecznie wpłynąć na 
planistykę. Przy złożonych zagadnieniach warszta-
ty urbanistyczne typu charrette są w stanie w pełni 
uwzględnić wszelkie racjonalne potrzeby lokalnej 
społeczności na podstawie merytorycznie przy-
gotowanych i wizualnie przedstawionych analiz, 
a także wspólnych prac – w taki sposób, że poziom 
zrozumienia zagadnienia i zaufania społecznego 
staje się fundamentem wizji rozwoju, co jest ko-
niecznym warunkiem w demokratycznym ustroju 
Państwa (wzór: warsztaty MOF Zduńska Wola- 
-Karsznice, 2014).

Studium UiKZP gminy powinno być uzu-
pełnione o dodatkową warstwę transect, tj. strefo-
wania ładu przestrzennego według zarówno spe- 
cyfiki środowiska naturalnego, jak i zamierzonej 
morfologii zabudowy. Zasada policentryczności, 
ukierunkowana na potrzeby pieszych (dzieci, ro-
dziny, starsi) wraz z metodologią transect umożliwia 
płynne przejście od najbardziej zurbanizowanych 

obszarów (centra), aż do tych chronionych przyrod-
niczo (bezwzględne granice urbanizacji). Rysunek 
transect jest częścią Raportu Kodeks Urbanistyczny: 
Wytyczne do zrównoważenia dzielnic (danego miasta). 
Raport jako oddzielne opracowanie eksperckie pod- 
sumowuje zagadnienia, przestawia wizje zrówno-
ważonego rozwoju urbanistycznego i kierunkuje 
działania na rzecz danej dzielnicy tak, aby lokalne 
władze uzyskały pełną wiedzę i narzędzia do odpo-
wiedzialnych decyzji. Obejmuje on rozwiązania 
w zakresie mobilności, realistycznego etapowania, 
sposobu implementacji, jak również wytyczne  
do MPZP dotyczące kształtowania ulic, kwarta- 
łów, skwerów, budynków (wzór: Raport Gdynia 
Zachód, 2013).

MPZP powinien być uzupełniony planami re-
gulacyjnymi dla wszelkich przestrzeni publicznych 
(w tym ulic) na podstawie wytycznych z Raportu 
(ww. Kodeksu Urbanistycznego) we współpracy z in-
westorami. Na podstawie planów powinny być 
wydawane pozwolenia na budowę. Plany regula-
cyjne są jedynym realnym narzędziem kształto-
wania przestrzeni w dosłownym znaczeniu tego 
sformułowania. Dla podkreślenia wymiaru reali-
stycznego i odpowiedzialnego planowania, doku-
ment MPZP powinien tracić ważność przy braku 
realizacji po 5 latach (wzór: planistyka w Szwecji).

Zdaję sobie sprawę, że powyższe propozy-
cje mogą być odebrane jako nierealistyczne. Nie 
jest oczywiście celem niniejszego komentarza, 
aby w kilku punktach wyłożyć dekalog urbanisty, 
jednak wskazuję na kierunek działań na postawie 
użytecznych doświadczeń.

W dniu, w którym piszę niniejszy komentarz, 
zawód urbanisty stracił status zaufania publicznego. 
Dlatego nie wiem, na ile powyższe postulaty mają 
jeszcze znaczenie. Nie jestem w stanie również 
oceniać, czy urbanistyka nie została pogrzebana 
już w 2003 roku, w momencie przyjęcia ustawy 
o planowaniu przestrzennym, która pod sztanda-
rem „ładu przestrzennego” długofalowo wspierała 
kompletny chaos i partykularność wydawanych 
decyzji administracyjnych. Można jeszcze zwrócić 
uwagę na fakt, że suburbanizacyjny chaos prze-
strzenny, tzw. wolna amerykanka, jest wspierany 
niewłaściwą interpretacją prawa własności chro-
nionego przez Konstytucję. Sposób zamawiania 
prac planistycznych wg najniższej ceny, a nie 
kwalifikacji, uniemożliwia(ł) urbanistom czynny 
udział w realizacji powyższych zamierzeń w sposób 
systematyczny i uporządkowany. Praktyki te wraz 
z nieszczęśliwą interpretacją prawa własności jako 
prawa do zabudowy nieruchomości nie dają się 
wywieść nawet ze słynnej obrony wszelkich praw 
ustawy zasadniczej Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej. Pytanie „czy możemy zapobiec chaosowi 
przestrzennemu lub co i jak możemy naprawić” 
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może więc pozostać w Polsce retoryczne. Nie widzę 
jednak żadnego usprawiedliwienia, aby wybrać inną 
drogę niż ta, która rzeczywiście umocni, a nie osłabi 
środowisko, gospodarkę i miejski krajobraz Polski. 
Jak na razie z pomocą kilku światłych samorządów 
i inwestorów nasza praca pozostanie na poziomie 
kilku przykładowych projektów. Pytanie, czy na 
poziomie polityki, np. z pomocą dokumentu KPM 
to może się zmienić, zostawiam otwarte.

Maciej Mycielski -– Pracownia projektowa Mycielski Architecture 
& Urbanism – MAU

Przede wszystkim pragnę podkreślić, iż projekt  
           Krajowej Polityki Miejskiej jest niezwykle istot- 
nym dokumentem. Jego autorzy zauważyli istotę centrów 
miast, podważoną w modernizmie, szczególnie socja-
listycznym lat 60., 70., 80. i 90. W projekcie trafnie 
sformułowano diagnozę. Poruszono też, w szerokim 
ujęciu, niemal wszystkie zagadnienia związane z ożywia-
niem społeczno-gospodarczym i ładem przestrzennym 
miast. Opisana w KPM konieczność dbania o centra 
oraz programowanie ich rozwoju „do wewnątrz” jest 
zbieżne z opracowaną przez mój zespół „Strategią 
Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+”. Nie wspomina 
się jednak w dokumencie o tym, że historyczne centra 
miast są również zjawiskami kulturowymi. Oznacza to, 
iż istniejące w ich obszarze dziedzictwo architektonicz-
ne i urbanistyczne tworzy wartość podstawową miasta, 
a osoby w nich działające i inicjatywy przez nie podej-
mowane są częścią tej kultury i powinny stanowić jej 
ciągłość. Zaklęta w historycznej architekturze symbolika, 
tekst kultury, ułatwia każdemu mieszkańcowi świado-
me uczestniczenie w procesie kulturowym. Na kartach 
„KPM” powinny znaleźć się więc zapisy o konieczności 
odzyskiwania ciągłości kulturowej i jej kontynuacji, 
by możliwe było zachowanie miejskiej tożsamości 
zabytkowych śródmieść. Do szeroko opisywanych 

w Krajowej Polityce Miejskiej zagadnień należy więc 
dodać przede wszystkim wartości humanistyczne, dzięki 
czemu stanie się ona dokumentem traktującym rozwój 
miast całościowo.

W rozdziale dotyczącym kształtowania przestrzeni 
niepokoi mnie też tworzenie lokalnych centrów. Trze-
ba być bardzo ostrożnym, aby zasięg i charakter tych 
„centrów” był faktycznie „miejscowy” i by nie uzyskać 
efektu odwrotnego od założeń KPM, czyli rozpraszania 
inicjatyw i rozrzedzania struktury urbanistycznej miasta. 

Marek Janiak – profesor, architekt, artysta, nauczyciel akademicki, 
fotograf. Od 2011 roku Architekt Miasta Łodzi. Główny autor 
„Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+”

W niewielu dokumentach urzędowych mogłoby  
           się znaleźć tyle rzetelnej krytyki stanu przestrzeni 
w polskich miastach co w kilkunastostronicowym frag- 
mencie projektu Krajowej Polityki Miejskiej pt. Kształt-
owanie przestrzeni. Trudno wskazać jakiś istotny aspekt 
problemów z przestrzenią w polskim mieście, który 
zostałby w nim pominięty. Jednocześnie nie sposób 
podważyć słuszności proponowanych działań zarad- 
czych, zwłaszcza że zostały one sformułowane dość 
ogólnie, w trybie imperatywów – powinno się, należy...

Podstawowym celem tego typu dokumentu nie jest 
drążenie przyczyn krytycznie ocenianego stanu rzeczy, do 
którego poprawy ma się on przyczynić. Z różnych źródeł 
płynie wniosek, że te przyczyny nie są proste i jest ich 
cały szereg, od historycznych i kulturowych po polityczne 
i ekonomiczne. Na te pierwsze nie sposób wywrzeć dziś 
wpływ. Natomiast warto i należy przywołać przyczyny 
złego stanu przestrzeni miejskiej, które leżą niejako po 
stronie polityki i polityków, a jako takie mogą zostać 
przezwyciężone na drodze zmiany polityki.

Sam fakt podjęcia się opracowania polityki miejskiej 
wydaje się być przejawem czegoś w rodzaju „rewitalizacji” 
i „rehabilitacji” polityki jako takiej, która dawno temu 
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podała się do „dymisji”, intencjonalnie pozostawiając roz-
wiązywanie problemów wszelakich wolnej grze tzw. sił 
rynku. Dotyczy to jak najbardziej postępowania względem 
przestrzeni miast. Najpierw nastąpiło formalno-prawne 
nadanie gminom samorządnego władztwa nad przestrze- 
nią, która obejmuje ich terytorium. Decyzja ta stanowi-ła 
jakościową nowość po 10-leciach centralnego i państwo-
wego zawiadywania z góry. Jednocześnie jednak wahadło 
dziejów zaczęło się ekstremalnie wychylać w kierunku 
przeciwnym do poprzedniego – ku swobodnemu czerpa-
niu pożytków z własności (przede wszystkim prywatnej) 
i obrotowi gruntami. Mechanizm ten odwrócił uwagę od 
potrzeby racjonalnego planowania przestrzeni miejskiej 
i zarządzania nią pro publico bono. 

Takie potraktowanie sprawy było nie tylko naiwne 
i doktrynerskie, lecz także interesowne. Na tego typu 
priorytetach polityki powstawały liczne fortuny, przede 
wszystkim te należące do firm inwestorskich i dewelo-
perskich. Na dłuższą metę traktowanie przestrzeni 
miast w ten sposób musiało doprowadzić do znanej nam 
dziś dobrze destrukcji miast. Ten wątek nie jest jednak 
wyraźnie widoczny w KPM, a bez zmiany „rynkowej” 
doktryny, której zastosowanie legło u podstaw obecne-
go kryzysu, trudno będzie z tej sytuacji wyjść. Trzeba ją 
uchylić. Inaczej trudno będzie politycznie obronić np. ten 
duży zestaw koniecznych zmian legislacyjnych, o których 
czytamy w KPM, w dużej części od dawna dramatycznie 
pożądanych przez urbanistów i organizacje miejskie.

Lech Mergler - Stowarzyszenie Prawo do Miasta

PKP S.A. uczestniczy w kształtowaniu polity- 
           ki przestrzennej poprzez udział w sporządzaniu 
dokumentów planistycznych. Czynnikiem umożliwia-
jącym przywrócenie terenów kolejowych do struktur 
miejskich i uwzględnienie ich w procedurze planistycznej 
była zmiana Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym wprowadzona w 2010 roku. Coraz więcej 
jednostek samorządu terytorialnego przekonuje się, że 
zmiana zagospodarowania nieruchomości kolejowych 
przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności terenów, 
zwłaszcza pod kątem potrzeb lokalnych społeczno-
ści. PKP S.A. przekazuje więc na rzecz samorządów 
dworce i linie kolejowe, które mogą być przeznaczone 
na realizację zadań własnych gmin. Spółka realizuje 
też szeroko zakrojony program modernizacji dworców 
kolejowych i uczestniczy w projektach dotyczących 
kolei aglomeracyjnych i zintegrowanych centrów ko-
munikacyjnych. Wspólnie z jednostkami samorządu 
terytorialnego podejmujemy także działania w celu 
ożywienia terenów pokolejowych oraz tworzenia nowo-
czesnej i atrakcyjnej przestrzeni miejskiej. Wszystkie te 
przedsięwzięcia wpisują się w projekt Krajowej Polityki 
Miejskiej, w której przewidziano współpracę PKP S.A. 
z władzami samorządowymi w celu określenia warunków 
zagospodarowania nieruchomości kolejowych na terenach 
miast i ich obszarów funkcjonalnych.

W tym kontekście krajowa Polityka Miejska bardzo 
trafnie określa zakres potrzebnych zmian w sposobie 
zarządzania miastami i potrzebę powiązania planowania 
przestrzennego z rozwojem demograficznym i gospo-
darczym. Jako PKP S.A. cieszymy się, że nasze dotych-
czasowe działania wpisują się w stawiane w dokumencie 
postulaty. Mamy nadzieję, że poprzez wprowadzenie 
zmian legislacyjnych i udostępnienie nowych narzędzi 
uda się zoptymalizować trwające już procesy. Intere-
sującymi propozycjami są zwłaszcza mechanizmy per- 
spektywicznego wyznaczania i utrzymania rezerw 
terenowych na potrzeby systemu transportowego oraz 
wprowadzenie tzw. zabudowy warstwowej. Narzędzia  
te umożliwią  podniesienie efektywności prowadzo- 
nych inwestycji i gospodarowanie gruntami kolejo- 
wymi z jeszcze większą korzyścią dla wizerunku miast.

Olga Prusinowska – Departament Geodezji i Współpracy 
z Samorządami, PKP S.A.

W zasadzie należałoby w jednym tekście odnieść
           się do całego dokumentu KPM, bo poszczególne 
jego części są ze sobą powiązane merytorycznie i formal-
nie. Z drugiej strony wyjęcie przed nawias tego, co jest 
istotą budowania miasta, czyli kształtowania przestrzeni 
miejskiej, można uznać za poprawne metodycznie.

Rozdział poświęcony kształtowaniu przestrzeni 
w KPM zaczyna się od opisu uwarunkowań i wyzwań 
stojących przed… no właśnie – przed kim? Wydaje się, 
że powinna to być lista skierowana do rządu, bo przecież 
politykę krajową wobec miast formułuje zwykle rząd. 
Tylko rząd może mówić, co może, chce i powinien 
zrobić dla miast. Tymczasem na następnych stronach 
(kierunki działań) widzimy, że rząd zamiast mówić 
o sobie, przypomina władzom miast o konieczności ich 
aktywnego działania i merytorycznego zaangażowania 
w planowanie przestrzenne. Spis akcji, w które władze 
samorządowe powinny się angażować, jest dobrze po-
myślany (przeciwdziałanie chaosowi przestrzennemu 
i estetycznemu oraz rozpraszaniu zabudowy i żywiołowej 
suburbanizacji), ale co w tym celu zrobi konkretnie rząd?

Czytamy także, że instytucje rządowe, występując 
w roli inwestorów, nie mogą pogłębiać bałaganu w prze-
strzeni, ale sakramentalne zapewnienia, iż będzie się dążyć 
„do wypracowania mechanizmów”, stałych czytelników 
tego i podobnych dokumentów raczej irytują niż cieszą. 
Ponadto w tekście pojawiają się zbyt liczne powtórzenia, 
nieprawdziwe albo zbyt detaliczne stwierdzenia i inne 
usterki. W sumie przed autorami tekstu jest więc jeszcze 
wiele pracy, ale fakt, że została ona już rozpoczęta,  
budzi nadzieje.

Sławomir Gzell – profesor Politechniki Warszawskiej, architekt
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