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W jakim mieście żyjemy?



  

„Miasto industrialne”
Miasto rozwoju ekstensywnego

Miasto motoryzacji
Miasto masowych miejsc pracy
Miasto masowych lokalizacji

mieszkaniowych
Miasto radykalnego podziału funkcji 

Państwa opiekuńcze  
Państwo dobrobytu
Państwo zasobne

Kontrola polityki nad 
gospodarką
System „government”
Planowanie regulacyjne

„Miasto transformacji”
Miasto konfliktów i sprzeczności

Miasto dezintegracji przestrzennej 
i społeczno - gospodarczej
MIASTO - WYZWANIE

Procesy globalizacji Procesy deindustrializacji

„Miasto postindustrialne”
Miasto re-urbanizacji
Miasto przebudowy

Miasto adaptacji
Miasto restrukturyzacji

Miasto konsolidacji
Miasto rewitalizacji

Miasto odzyskiwanej „miejskości”
„Miasto Europejskie”

Miasto zrównoważonego rozwoju
Miasto reintegracji przestrzennej i społeczno - gospodarczej

Przemiany gospodarcze Przemiany społeczne

Nowa technologia
„postfordyzm”

Nowe 
społeczeństwo

Nowe style życia



  

„Miasto Transformacji”
to stan przejściowy

w procesie przechodzenia  
formacji „Miasta Industrialnego” 

do formacji „Miasta Postindustrialnego”

„Miasto Transformacji” 
nie stanowi pożądanej formacji miejskiej, 

ale wyzwanie dla polityki miejskiej



  

Jak przekształcić 
„Miasto Industrialne” w „Miasto 

Postindustrialne”
możliwie szybko wychodząc z etapu 

„Miasta Transformacji”? 



  

Za pomocą
 

„Dobrych Praktyk”,
 

realizowanych w oparciu o
 

„Dobre Założenia”  



  

„Dobre Założenia”:
 Miasto - społecznym podmiotem kolektywnym
 Podmiotowość miasta – polityczna (polityka 

miejska), prawna (miejskie prawo planistyczne) i 
instytucjonalna (instytucje odpowiedzialne za 
rozwój miejski)

 Rozwój miasta - podstawowy czynnik rozwoju 
społeczno – gospodarczego państw i społeczeństw

Standardy światowe – „Zrównoważony rozwój miast” i 
„Good Urban Governance”

Standardy unijne – Model „Miasto Europejskie”, 
„Zintegrowane planowanie rozwoju miejskiego”

Społeczna gospodarka rynkowa 



  

Dobre Założenia

Good Urban Governance
(standard ONZ – Agenda 21)

Wielopodmiotowość procesów 
planowania i zarządzania rozwojem 
miasta – instytucje polityczne, 
instytucje społeczne, podmioty 
gospodarcze  



ADMINISTRACJA

PODMIOTY
GOSPODARCZE

PODMIOTY 
SPOŁECZNE

GOOD URBAN 
GOVERNANCE

WSPOŁRZADZENIE



  

Dobre Założenia

Zrównoważony rozwój miast



„Magiczny trójkąt” 
zrównoważonego rozwoju miasta

EKOLOGIA

SPOŁECZENSTWOEKONOMIA



„Społeczna gospodarka rynkowa”
- podstawą europejskiej polityki 

miejskiej

Dobre Założenie



Potrzeby 
społeczno-

gospodarcze
Interesy rynku

POLITYKA MIEJSKA



  

Dobre Założenie

Model „Miasto Europejskie”



  

Miasto zwarte
Miasto krótkich dróg
Miasto ekologiczne

Miasto integracji
społeczno-gospodarczej

Miasto zarządzane

Tradycja historyczna Zrównoważony rozwój

Tradycja historyczna Społeczeństwo
obywatelskie

Tradycja 
historyczna

Zasady
społecznej

gospodarki rynkowej

Miasto zarządzane politycznie 
w oparciu o równoważenie 

rynku i potrzeb społecznych 
(„GOVERNANCE”)

MIASTO  EUROPEJSKIE



  

Dobra Praktyka

Zintegrowane planowanie rozwoju 
miast

Unijna polityka rozwoju miast
KARTA LIPSKA 2007



ZROWNOWAZONY 
ROZWOJ

MODEL MIASTA 
EUROPEJSKIEGO

POLITYKA SPOJNOSCI UNII EUROPEJSKIEJ,
POLITYKA ROZWOJU MIAST, EUROPEJSKIE SYSTEMY WSPIERANIA

„KARTA LIPSKA DLA ZROWNOWAZONEGO ROZWOJU MIAST EUROPEJSKICH” 2007

PLANOWANIE 
PRZESTRZENNE

POLITYKI 
ROZWOJU

SPOŁECZNO – 
GOSPODARCZEGO 

ZINTEGROWANE KONCEPCJE ROZWOJU MIAST
MISJA – CELE - ZADANIA

STRATEGIE 
FINANSOWANIA

STRATEGIE DZIAŁAN
POZYSKIWANIE 

PODMIOTOW 
SPOŁECZNYCH, 

GOSPODARCZYCH,
STRATEGIE

NEGOCJACJI
I  POROZUMIEN

PROJEKTY    

INSTRUMENTY OPERACYJNE

SPOŁECZNA 
GOSPODARKA RYNKOWA

m.in. Projekty 
Rewitalizacji



Integracja działań sektora publicznego
i

Rynku

Dobra Praktyka



  

SEKTOR PUBLICZNY

Zarządzanie Inwestycje publiczne
Srodki wsparcia

RYNEK

Prywatne środki
 inwestycyjne

ROZWOJ MIASTA

Zintegrowana 
alokacja 

różnych programów
 i środków publicznych

Zintegrowane 
działanie różnych 

instrumentów  
prawnych



  

Dobra Praktyka
Narzędzia zarządzania

Regulacje prawne dla:
 Rewitalizacji

 Restrukturyzacji

 Ochrony struktur społecznych

 Ochrony urbanistyki i obrazu miasta

 Zbywania gruntów gminnych

 Projektów wspierania unijnego



  

DREZNO – Zintegrowany program 
rozwoju i rewitalizacji miasta

Integracja działań polityki przestrzennej i polityk 
społeczno – gospodarczych oparta o 

aktywizację kapitałów prywatnych, programy 
wspierania publicznego i zarządzanie gminy



Tereny zurbanizowane
Tereny zielone
Tereny otwarte – wyłączone z zabudowy



  

Tereny koncentracji działań rozwojowych
Tereny przekształceń
Tereny obserwacji

Programy 
społeczno- gospodarcze



Tereny rozwoju miejsc pracy



ODBUDOWA
STAREGO
MIASTA

REWITALIZACJA
NOWEGO
MIASTA

PRAGER STRASSE



DREZNO 
Restytucja fragmentu Starego Miasta

Konflikty:
Rekonstrukcja historyczna czy „krytyczna rekonstrukcja”?

Strony konfliktu:
 Ochrona zabytków, architekci i urbaniści, niektórzy politycy 
przeciwni rekonstrukcji
Grupy społeczne preferujące rekonstrukcję, reprezentowane 
przez inicjatywę obywatelską oraz część potencjalnych 
inwestorów

Rozwiązanie konfliktu:
 Dyskusje publiczne i referendum mieszkańców – realizacja 
rekonstrukcji z nielicznymi „plombami” architektury 
współczesnej. 
Opracowanie planistycznych i politycznych założeń dla 
odbudowy oraz strategii finansowania





DREZNO 
Restytucja fragmentu Starego Miasta

Cele Projektu:
 Rozwój urbanistyczny i funkcjonalny centrum miasta – 

integracja z istniejącymi obszarami centrum miasta i jego 
funkcjami handlowymi, mieszkaniowymi i kulturalnymi 

 Rozwój miejsc pracy 
 Rozwój powierzchni mieszkaniowych i użytkowych
 Rozwój tożsamości Drezna jako europejskiego miasta 

kultury i sztuki o tradycjach architektury barokowej
 Rozwój poczucia identyfikacji społecznej z miastem i jego 

centrum 
 Poprawa wizerunku miasta dla wzrostu jego atrakcyjności 

jako lokalizacji nowoczesnej gospodarki i wspieranie 
imigracji młodych i wykształconych grup społecznych



DREZNO 
Restytucja fragmentu Starego Miasta

Podmioty uczestniczące:
 Gmina – planowanie, koordynacja, pozyskiwanie 

inwestorów prywatnych, aktywizacja społeczności lokalnej, 
promocja projektu, realizacja infrastruktury

 Społeczność lokalna – określenie sposobu odbudowy, 
aktywizacja instytucji społecznych dla sponsoringu 
(Frauenkirche), aktywizacja lokalnych podmiotów 
gospodarczych

 Inwestorzy zewnętrzni – realizacja i finansowanie projektu 
w zakresie zabudowy

 Sponsorzy – finansowanie odbudowy Frauenkirche







DREZNO – „Krytyczna rekonstrukcja” 
Prager Strasse

Cele projektu:
 Restytucja centralnego obszaru miasta metodą 

„krytycznej rekonstrukcji”
 Rozwój miejsc pracy w zakresie handlu, usług i 

mieszkalnictwa
 Demonstracja wizerunku miasta Drezna jako miasta 

nowoczesnego
 Koncentracja inwestycji prywatnych w centrum 

miasta 









Drezno – Nowe Miasto

Punkt wyjścia 1990:

 Dzielnica squatingu i zdegradowanych pustostanów

 Formowanie się społeczności silnie identyfikującej się z 
obszarem

 Ogłoszenie „Kolorowej Republiki Neustadt”

 Dyskusja publiczna nad koncepcją rozwoju dzielnicy

 Uchwała o wszczęciu programu rewitalizacji 





  

DREZNO – Nowe Miasto
Program rewitalizacji:

 Odnowa zasobów starego budownictwa w oparciu o 
zróżnicowane nakłady inwestycyjne dla szerokiego 
odbiorcy mieszkań i powierzchni użytkowych

 Rozwój miejsc pracy w sektorze drobnego handlu i 
usług, kultury i instytucji socjalnych

 Wspieranie małych i średnich inwestycji prywatnych
 
 Wspieranie specyficznego charakteru i składu 

społecznego dzielnicy

 Wspieranie działań sprzyjających integracji społecznej 
i podejmowaniu lokalnych inicjatyw









  



  



  



  



  



  



  





Lubecka – rewitalizacja Starego Miasta
Cele:

 Restytucja funkcji mieszkaniowych i drobnych 
funkcji handlu i usług na zdegradowanym obszarze 
miasta

 Zachowanie i waloryzacja wartości historyczno – 
kulturowych (UNESCO)

 Integracja społeczna i aktywizacja nowych kultur 
życia, mieszkania i pracy w strukturach 
historycznych

 Rozwijanie lokalnej tożsamości i identyfikacji z 
zamieszkiwanym obszarem miasta

 Wspieranie małych i średnich inwestycji 



  



  



  



  



  

Systemowe „kurczenie miasta”

Problemy demograficzne wielu miast niemieckich 
wymagają ich restrukturyzacji opartej na redukcji 
obszarów zabudowy peryferyjnej oraz poprawie 
walorów obszarów śródmiejskich drogą realizacji 
zintegrowanych programów „Przebudowy Miast”.

Prowadzi to do wzrostu atrakcyjności miasta, ściąga 
nowe inwestycje oraz aktywizuje imigrację – tym 
samym wzrost liczby mieszkańców.



  

Bevölkerungsprognose F_06 als Grundlage STUK III 2007
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ZINTEGROWANYPLAN ROZWOJU MIASTA FRANKFURTU NAD ODRA



Struktura przestrzenna miasta i obszary problemoweStruktura przestrzenna miasta i obszary problemowe

SródmieścieHistoryczne 
przedmieścia

Wielka płyta

Wielka płyta Odra
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Polityka rozwoju miast winna być autonomicznym 
i priorytetowym obszarem polityki państwa.

Brak priorytetu rozwoju miast w polityce rozwoju 
państwa blokuje rozwój społeczno – ekonomiczny 

danego kraju i jego społeczności prowadząc w 
efekcie do ekonomicznej i politycznej 

peryferyzacji.

 



Dziękuję Państwu za uwagę!
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