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W efekcie pracy zrealizo-

Wprowadzenie

wano diagnozy w skali makro, w

Celem raportu jest wskazanie
najważniejszych

aspektów,

skali lokalnej i w skali jednostki.

na

Wnioski i wizja miejsca do życia w

które trzeba zwracać uwagę pla-

przyszłości odnosiła się do funk-

nując przestrzeń w Polsce mając

cjonowania

na uwadze perspektywę następ-

dów, osiedli i pojedynczych bu-

nych 10 lat. Inspiracją do powsta-

dynków. Wizje zawierały w sobie

nia raportu była praca wykonana

m.in. aspekty zarządcze, plani-

w ramach zajęć akademickich na

styczne, technologiczne, ekolo-

kierunku

prze-

giczne. Występowały różnice rów-

strzenna, specjalności foresight

nież w spojrzeniu na zmiany, jakie

terytorialny na Wydziale Geografii

przyniesie czas – czy wszystkie

i Studiów Regionalnych Uniwersy-

analizowane aspekty się popra-

tetu Warszawskiego. Trzy grupy

wią? Czy zmieni się tylko podejście

robocze miały określić swoją wi-

poszczególnych podmiotów? Czy

zję, jak będzie ich zdaniem wyglą-

przyszłość będzie jedynie kontynu-

dało miejsce do życia w 2030 roku.

acją dzisiaj widocznych działań? Ra-

Jego główną cechą powinno być

port „Miejsce do życia 2030” sta-

umożliwienie integracji społecznej

nowi syntezę wyżej opisanych prac,

młodzieży i seniorów. Każda z

pogłębionych o kolejne metody ba-

grup podjęła się realizacji zadania

dawcze.

gospodarka

poprzez inne podejście do tematu.

państwa, samorzą-

Schemat prac nad raportem
Praca w grupach roboczych

Desk-research

Wywiady ze
sprofilowanymi
mieszkańcami
Prezentacja
wypracowanych
wizji w podziale
na grupy

Wywiady
z ekspertami

Badanie
kwestionariuszowe
na podstawie
wywiadów

Pogłębiony
desk-research

Opracowanie wyników

Założenia raportu

dynamiki wzrostu. Perspektywy
przedpandemiczne

Kondycja

gospodarki

kraju

oraz zamożność społeczeństwa to
kluczowe kwestie w znacznej mierze warunkujące zmiany w jakości
miejsca życia. Aspekty gospodarcze są nierozłącznie związane z
postawami społecznymi, wykorzystaniem

nowych

rozwiązań

oraz jakością realizowanych inwestycji, w zależności od tego na co
stać jest producenta i konsumenta.

trudne jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak dokładnie wyglądać będzie przyszłość polskiej
Prognozy

sprzed

pierwszego lockdownu sugerują,
że Polska wchodzi w fazę stabilnego, ale spowolnionego względem wcześniejszych lat, rozwoju
gospodarczego. Od czasu transformacji ustrojowej odnotowywano bardzo szybki wzrost. Jednak wraz z osiąganiem poziom
kraju wysokorozwiniętego uwydatnia się zjawisko konwergencji,
objawiające

na rozwój PKB w tempie ok. 3%
(pozytywne scenariusze zakładają
ok. 5%). COVID-19 wpłynął nie
tylko na sytuację ekonomiczną
poszczególnych krajów, ale także
na międzynarodowe łańcuchy dostaw. Kryzys spowodował spadek
dochodów, ale także zmianę sposobu funkcjonowania przedsiębiorstw, zmiany prawne prowadzenia działalności, ograniczenie
zapotrzebowania na niektóre usługi

W trakcie pandemii COVID-19

gospodarki.

wskazywały

się

ograniczeniem

etc. Drastyczna zapaść gospodarki, szczególnie w pierwszych
miesiącach pandemii, jest jednak
traktowana jako sytuacja krótkotrwała, która ma minąć po zwalczeniu wirusa. Podobne stanowisko wyrażają prognozy tworzone
po paru miesiącach pandemii, jak i
te po roku jej trwania.
Niemożliwe jest, aby Polska
gospodarka natychmiast po zakończeniu się okresu pandemii
wróciła do identycznej sytuacji
ekonomicznej

jaka

panowała

przed tym okresem. Wzrost gospodarczy będzie zdecydowanie
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spowolniony (ok. 2% PKB rocznie),

i polityk, lokalnych strategii roz-

jednak nastąpi bezpośrednio po

woju największych polskich miast,

zakończeniu się lockdownu. Ozna-

raportów foresightowych oraz ar-

cza to, że kryzys nie powinien mieć

tykułów naukowych i publicystyki.

długotrwałych skutków, na tyle

Pozwoliło to na zapoznanie się z

poważnych, żeby wycofać się z

makrotrendami,

większości zmian rozwojowych i

czynnikami

inwestycji, które zapoczątkowane

określającymi, bądź wpływającymi

zostały

na zmianę miejsca życia mieszkań-

przed rozpowszechnie-

niem wirusa.
Na

podstawie

powyższych

nie, że covid-19 wpłynął na stan
polskiej gospodarki krótkoterminowo, a po etapie lockdownu nastąpi powrót do wzrostu gospodarczego, ale wolniejszego niż
pandemią.

uwarunkowaniami

ców polskich miast.

prognoz formułuje się stwierdze-

przed

i

scenariuszami,

O

taką

tezę

oparte są dalsze części raportu -

Trendy
Zaczynając od makrotrendów,
zostały wyróżnione trzy najważniejsze procesy zachodzące globalnie lub międzynarodowo, które
mogą mieć znaczący wpływ na
kształtowanie przestrzeni i jakość
życia społeczeństwa.

diagnoza i wizja przyszłości. Zakłada się, że główne trendy i uwarunkowania pozostaną w dużej
mierze niezmienione.

Diagnoza
W celu określenia, jak będzie
wyglądało miejsce życia w 2030
roku, rozpoczęto od zapoznania się
z podstawami teoretycznymi poprzez kwerendę krajowych strategii
7

Starzenie się społeczeństwa

Rozwój technologii

Wydłużanie się długości życia i

Rozwój technologii mieści w

zmniejszanie się dzietności w kra-

sobie hasła takie jak: cyfryzacja,

jach rozwiniętych sprawi, że coraz

automatyzacja, możliwość zdal-

większą część populacji będą sta-

nego wykonywania czynności np.

nowiły osoby w wieku poproduk-

zawodowych oraz inne podobne

cyjnym. Mają one specyficzne po-

rozwiązania. Jest to istotny trend

trzeby i wymagania uwarunko-

z

wane, między innymi, ich możliwo-

miast, ponieważ może kompletnie

ściami fizycznymi. W związku z tym

zmienić nasze obecne postrzega-

głównym wyzwaniem dla miast bę-

nie miejsca zamieszkania. Z prze-

dzie dostosowanie się do tych po-

strzeni relaksu i wypoczynku, dom

trzeb. Musi to następować przez

może zmienić się w miejsce pracy

zmiany w przestrzeni i infrastruk-

lub biuro, z którego załatwia się

turze oraz jednoczesne kreowanie

wszystkie niezbędne sprawy. Do-

odpowiednich postaw społecznych.

datkowo

Na trend będą musiały reagować także inne podmioty, takie jak
deweloperzy, zarządcy budynków i
osiedli

oraz

Ewentualne

sami

mieszkańcy.

zahamowanie

tego

trendu może się odbyć między innymi przez wzrost liczby imigran-

perspektywy

sprzyja

rozwój
bardziej

mieszkańców

technologii
efektywnemu

wykorzystaniu przestrzeni miejskiej oraz zmniejsza koszty jej eksploatacji. Może także wspomóc
integrację

mieszkańców

przez

rozwiązania służące do komunikacji i spędzania czasu wolnego.

tów z krajów rozwijających się, którzy osiedlili by się na stałe w krajach
rozwiniętych i podlegli asymilacji
oraz zmiany w prowadzeniu polityki
w celu zwiększania dzietności.
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Zmiany klimatyczne i środowiskowe
Zmiany klimatyczne i środowiskowe są częściowo napędzane
przez emisje gazów cieplarnianych
z transportu, działalności przemysłowej i eksploatacji budynków,
która zachodzi w miastach. Konsekwencje, wynikające z ciągle postępującego ocieplenia klimatu, mogą
być już odczuwalne, szczególnie
przez

mieszkańców

większych

miast. W przyszłości coraz bardziej
uciążliwa będzie wysoka różnica w
temperaturze między miastami a
obszarami poza ich granicami (tzw.
miejska wyspa ciepła). Pokrycie dużej części powierzchni miejskiej materiałami
przyczyni

nieprzepuszczalnymi
się

do

występowania

powodzi

błyska-

wicznych. Obserwacja zwiększonej
częstotliwości i intensywności występowania tego typu zjawisk powinno spowodować, że zasady dotyczące wykorzystywania i kreowania przestrzeni oraz infrastruktury miejskiej będą dostosowywane do tego, aby odpowiadać na
te problemy. Ze zmianami klimatycznymi wiążą się rozwiązania
proekologiczne, m.in. transformacja energetyczna czy nadawanie
większej wartości terenom zielonym. Tego typu interwencje w
kształtowanie

przestrzeni

miej-

skich powinno znacznie wpłynąć na
sprawne i dogodne funkcjonowanie
mieszkańców.

częstszego
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Polskie miasta
Wyżej

dostępnego, które ma zapewniać

wymienione

trendy

oraz czynniki z nimi związane
wpłynęły na określenie aspektów,
które muszą, mogą, bądź powinny
się rozwijać w polskich miastach w
ciągu najbliższych dziesięciu lat.
Na pierwszy plan wysuwa się

każdemu mieszkańcowi wygodne
korzystanie z infrastruktury miejskiej. Miasto zdrowe 2 skupia się na
tworzeniu

środowiska

przyjaz-

nemu zdrowiu, zapewniające dobrą jakość życia, podstawową infrastrukturę sanitarną i dostęp do
opieki zdrowotnej dla mieszkań-

postrzegania

ców. Miasta będą przy tym naci-

miast, które powinny funkcjono-

skały na stosowanie różnorod-

wać w myśl zrównoważonego

nych

rozwoju. Jednocześnie mają do-

(zaczynając od tak prostych jak

stosowywać się do zmieniających

sadzenie dużej ilości zieleni, a koń-

się oczekiwań i możliwości, co im-

cząc na bardziej zaawansowanych

plikuje szereg nowych koncepcji.

jak

Chęć wdrażania nowych technolo-

transportu i budownictwa).

zmiana

sposobu

ekologicznych

promowanie

rozwiązań

ekologicznego

gii łączy się z koncepcją inteligentnego miasta (ang. smart city) 1,
czyli takiego, które w swoim funkcjonowaniu wykorzystuje technologie „w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej komponentów
składowych”. Starzenie się społeczeństwa i myślenie w kategoriach zapewnienia równych szans
stoi u podstawy myśli miasta

1

https://pl.wikipedia.org/wiki/Inteligentne_miasto

2

https://www.who.int/healthpromotion/healthycities/en/
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Z aspektów sfery społecznej

Już teraz widoczny jest trend

ważny będzie wzrost partycypacji

coraz

mieszkańców w decyzje miast czy

współpracy

osiedli. Partycypacja obywatelska

szczebli administracji z ludnością w

może występować w różnych for-

takich kwestiach jak konsultowanie

mach - jako informowanie, konsul-

strategii, planów oraz różnych de-

towanie, czy współdecydowanie.

cyzji. Pobudzenie do tego typu ak-

Różnią się one między sobą stop-

tywności zwiększa wśród obywa-

niem uczestnictwa tj. zaangażowa-

teli zaufanie do władz i poczucie

nia obywateli w podejmowanie de-

sprawczości. Natomiast na pozio-

cyzji. Samorządy mogą prowadzić

mie komunikacji międzyludzkiej po-

konsultacje z mieszkańcami w celu

prawia

umiejętność

poznania

sprzyja

integracji

ich

potrzeb,

a

także

częstszego

nawiązywania

jednostek

różnych

współpracy,

społecznej,

a

wspólnego poszukiwania rozwią-

także pomaga zapobiegać wyklu-

zań problemów pojawiających się w

czeniu grup i jednostek. W ciągu

przestrzeni miejskiej.

kilku następnych lat partycypacja
będzie stale ewoluować. Jej formy
staną się bardziej kompleksowe, a

Demokracje lokalne, samo-

także

dostępne

dla

większego

rządy powinny na to postawić. Po

grona,

co się obarczać olbrzymią, biuro-

większa świadomość społeczna i

kratyczną machiną decyzyjną, za-

przestrzenna.

słoną oddzielającą nas tak naprawdę od mieszkańca, gdzie o
każdej drobnej rzeczy trzeba decydować, kiedy można znaczną część
decyzji przenieść właśnie na mieszkańców?
Dr hab. Inż. arch. Jacek Kwiatkowski

czego

wynikiem

będzie

Spodziewany jest także rozwój
współpracy samorządów z innymi
podmiotami, między innymi z organizacjami społecznymi (NGO) i gospodarczymi
Obecnie

(przedsiębiorstwa).

współpraca

przyjmuje

formę partnerstwa publiczno-prywatnego lub zlecania zadań.
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Ostatnim z wyszczególnionych

oddolny. Trend ten może wpłynąć

trendów jest wzrost znaczenia sa-

na zarządzanie miastami, na ich

morządów w Unii Europejskiej. Na

zdolność inwestycyjną, samowy-

całym świecie zwiększa się skala

starczalność, a także zwiększyć

urbanizacji i liczba ludności miast.

niezależność jednostek niższego

W UE odpowiedzią na to zjawisko (i

rzędu od szczebla centralnego. Za-

jednoczesnym przeciwstawieniem

uważalne może być także dążenie

się centralizacji państw członkow-

do samowystarczalności jednostek

skich) jest nadanie większej decy-

na

zyjności samorządom. Jest to reali-

równo w kontekście logistycznym

zowane przykładowo przez utwo-

(produkowania i konsumpcji dóbr),

rzenie Europejskiego Komitetu Re-

jak i zarządczym (większa autono-

gionów (w którym zasiadają samo-

mia i niezależność od administracji

rządowcy), czy kierowanie dotacji

rządowej). Warto zwrócić uwagę, że

bezpośrednio do jednostek samo-

ten aspekt stoi w konflikcie z podej-

rządu. Takie działania mają na celu

ściem władzy rządowej, dążącej do

między innymi zwiększenie efek-

większej centralizacji.

tywności

inwestycji

i

różnych

płaszczyznach.

Za-

rozwój

12

Budownictwo

niepełnosprawnych oraz posiadających inne ograniczenia fizyczne.

Zmiany w miastach są bezpo-

Powinno to iść w parze z kreo-

średnio związane ze zmianami bu-

waniem

downictwa, które musi dostosowy-

więzi społeczne. Integracja jest

wać się do globalnych i lokalnych

ważną funkcją przestrzeni publicz-

uwarunkowań. Zarówno obiekty

nych, zwłaszcza tych znajdujących

już istniejące, jak i planowane mu-

się w najbliższej okolicy zabudowy

szą uwzględniać obecne, a także

mieszkaniowej. Podwórko jest naj-

przyszłe potrzeby użytkowników

bliższą

oraz sąsiedztwa. Część kwestii jest

którą mieszkańcy mają styczność.

lub będzie uwarunkowana prawnie,

Sposób kształtowania tych prze-

inne są dodatkowe i zależą od świa-

strzeni powinien zapewniać każ-

domości i chęci decydentów.

demu swobodę korzystania z nich,

Jednym z rozwiązań połączonych z takimi potrzebami jest tworzenie przestrzeni inkluzywnej, czyli
takiej, która nie wyklucza żadnego
użytkownika. Oczywiście podział na

miejsc

wzmacniających

przestrzenią

otwartą,

z

niezależnie od wieku czy stopnia
sprawności. Taka przestrzeń ma
służyć pobudzeniu integracji społecznej i budowaniu kontaktów sąsiedzkich.

przestrzeń publiczną, społeczną i
prywatną powinien być przy tym
zachowany, ale dostanie się do takiej przestrzeni nie może być warunkowane czyimś wiekiem lub
sprawnością fizyczną. W związku z
tym budynki powinny zawierać rozwiązania ułatwiające przemieszczanie się, komunikacje i zwiększać
bezpieczeństwo osób starszych,
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Oprócz społecznych aspektów
budownictwa, ważne są także kwestie techniczne. W dobie zrównoważonego rozwoju i transformacji
energetycznej szczególnie istotne
jest propagowanie rozwiązań zapewniających coraz większą efektywność energetyczną tj. formę budynku zużywającą jak najmniejszą
ilość energii. Jest to kwestia regulowana prawnie w budownictwie,

uwzględnieniem jego wpływu na
środowisko”.
Patrząc

całościowo,

można

powiedzieć, że zielona architektura
jest obecnym paradygmatem zawierającym w sobie ogólne postrzeganie budownictwa w dzisiejszym świecie. Dzięki rozwojowi
technologii możliwe jest coraz pełniejsze realizowanie jej założeń.

której normy są systematycznie aktualizowane.

Są plany zagospodarowania

Niezmiennie powinien postępować

proces

wykorzystywania

nowoczesnych technologii w infrastrukturze, inżynierii i wyposażeniu
budynków, polegający na implementacji coraz inteligentniejszych
rozwiązań, które będą podnosiły
wydajność, intuicyjność i komfort
korzystania z obiektów.
Powyższe aspekty łączą się z
tym, co kryje się pod hasłem zielonej architektury, czyli podejściem

przestrzennego, które narzucają
odsetek powierzchni biologicznie
czynnej, ale to jest jeden tylko czynnik. Nie mamy wymogów związanych na przykład z retencją wody.
Tutaj samorządy działają na własną
rękę. Trudno porównać skuteczność programu dotacyjnego ze skutecznością

warunków

technicz-

nych, czyli prawa powszechnie obowiązującego.
Kacper Nosarzewski

„opowiadającym się za zrównoważonymi źródłami energii, ochroną
energii, ponownym użyciem i bezpieczeństwem materiałów budowlanych oraz lokalizacją budynku z
14

Wpływ pandemii
COVID-19
W kontekście funkcjonowania
przestrzeni miejskich warto pamiętać o tendencjach, które uwypukliła
ogólnoświatowa sytuacja epidemiczna. Według prywatnych spostrzeżeń autorów pandemia COVID-

Najbliższa okolica miejsca zamieszkania stała się najważniejsza.
To, co zapewniało bliskie otoczenie,
zaczęło stanowić o jakości życia w
momencie, gdy poruszanie stało się
utrudnione.

19 i wprowadzone przez nią obostrzenia wpłynęły na pięć aspektów
życia w mieście.

Należy jednak zauważyć, że
istotne elementy otoczenia, które
stały się tak bardzo pożądane podczas izolacji – kontakt z naturą, in-

Wzrosło znaczenie terenów

nymi ludźmi, jakość przestrzeni

zielonych i otwartych, które zaczęły

mieszkalnej - są dla ludzi ważne nie

stanowić bezpieczną, a czasem je-

tylko z powodu pandemii dlatego

dyną przestrzeń zewnętrzną za-

pojawiały się już wcześniej jako

pewniającą

rekreacji,

trendy rozwoju miast. Można je

uprawiania sportu lub odpoczynku.

uznać za podstawowe potrzeby

możliwość

społeczne ludzi, którzy przez nowy
styl życia zostali ich pozbawieni, a
pandemia tylko je uwypukliła, pokaSpadła ilość codziennych migracji. Było to spowodowane za-

zała ich ważność.
Ewa Kowalska-Ocneanu

mknięciem wielu destynacji codziennych

podróży

takich

jak

szkoły, czy miejsca pracy, oraz
mniejszym bezpieczeństwem sanitarnym poruszania się po mieście.
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Unaoczniona została wartość

Nastąpił rozwój usług zdal-

więzi społecznych. Gdy przemiesz-

nych. Wraz z ograniczoną możliwo-

czanie

zostało ograniczone,

ścią świadczenia usług w formie fi-

osoby z grup podwyższonego ry-

zycznej, część z nich uległa digitali-

zyka zarażeniem praktycznie nie

zacji. Zarówno sektor prywatny jak

mogły

własnego

i publiczny zmodyfikował swój mo-

mieszkania. W tym krytycznym mo-

del funkcjonowania, umożliwiając

mencie wielu osobom potrzebna

zdalną relację z klientem. Tym sa-

była pomoc i wsparcie nie tylko ro-

mym wzrosło znaczenie takich pro-

dziny, ale także znajomych lub są-

duktów jak komunikatory interne-

siadów. Można było wtedy zaob-

towe, sprzęt elektroniczny i aplika-

serwować zwiększony nacisk na or-

cje mobilne. Na części społeczeń-

ganizację akcji (chociażby takich, jak

stwa wymusiło to dostosowanie się

zrobienie zakupów dla seniora), ma-

do wirtualnej rzeczywistości.

się

wychodzić

z

jących na celu niesienie pomocy
osobom potrzebującym.
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Potrzeby mieszkańców

wiekowymi jest widoczna przy ocenie utrzymywania kontaktów z sąsiadami, sprawnego działania admi-

Jednym z głównych założeń

nistracji, kultury osobistej sąsiadów

niniejszego raportu jest uwzględ-

i

spokojnej

okolicy,

z

których

nienie integracji osób młodych i se-

wszystkie były ważniejsze dla osób

niorów. Według źródeł najważniej-

starszych.

sza dla osób starszych jest dostępność,

możliwość

korzystania

z

usług oraz niezależność. Dla mło-

Poczucie
bezpieczeństwa

dzieży istotna jest potrzeba rozwoju, uczestnictwa, poznawania,
możliwości wyboru i korzystania ze
swoich praw.

Wyniki ankiety

Bliskość
podstawowych
usług

W celu lepszego poznania potrzeb z określonych grup wiekowych zostało przeprowadzone badanie kwestionariuszowe. Wyniki

Dobry stan
infrastruktury
technicznej budynku

badania wskazują, że najistotniejsze kwestie odnoszące się do najbliższego otoczenia zamieszkania
według respondentów to poczucie
bezpieczeństwa, bliskość podsta-

Czystość otoczenia

wowych usług, dobry stan infrastruktury

technicznej

budynku,

czystość otoczenia, bliskość transportu publicznego. Największa rozbieżność

pomiędzy

grupami

Bliskość
transportu
publicznego
17

Jak budować miasta
do 2030?

Władze lokalne
Władze lokalne w postaci urzęd-

Administracja rządowa

ników i samorządowców są odpowiedzialne za uchwalanie miejsco-

Na najwyższym szczeblu, a

wych planów zagospodarowania,

więc rządowym, rozwiązania są

wydawanie pozwoleń na budowę,

bardzo ogólne. Pierwszą propono-

zapewnianie transportu publicz-

waną

zapewnienie

nego, utrzymywanie zieleni miej-

większej sprawczości samorządów

skiej, prowadzenia dialogu z miesz-

i wymuszenie ich odpowiedzialno-

kańcami i inne podobne kwestie.

ści w sprawach związanych z bu-

Podstawowe czynności jakie wła-

downictwem i planowaniem prze-

dze powinny wykonywać w odpo-

strzennym. Można to zrealizować

wiedzi na zdiagnozowane zmiany

na przykład przez regulacje prawne

do 2030 r. to między innymi:

zmianą

jest

w zakresie ekologicznych i zrówno-

 planowanie

przestrzenne

ważonych rozwiązań w budownic-

uwzględniające zasady zrów-

twie, a także regulacje wymusza-

noważonego rozwoju, uwa-

jące większą odpowiedzialność sa-

runkowania społeczne i śro-

morządów

dowiskowe;

przestrzenią.

za

gospodarowanie

Ponadto

państwo

 zwiększenie ilości zieleni w

może kreować konkretne postawy

mieście, utrzymywanie jej w

innych podmiotów przez prowa-

dobrym stanie oraz trakto-

dzenie określonej polityki za po-

wanie jako części infrastruk-

mocą

tury,

instrumentów

strategicz-

nych, w tym także zachęt i pomocy
finansowej.

 promowanie

partycypacji

mieszkańców w życiu i decyzjach samorządu, rozwijanie
sposobów komunikacji;
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 zapewnianie bezpiecznego, i
ekologicznego

transportu

publicznego;

Z

drugiej

strony

miasto

wspiera też młodzież, poprzez realizowanie takich działań jak: dar-

 kreowanie odpowiedzialnych

mowa komunikacja dla osób poni-

postaw wśród mieszkańców

żej 20 roku życia, organizowanie

przez odpowiednio dobrane

licznych warsztatów, konkursy i

instrumenty;

stypendia, telefon

zaufania

dla

 pomoc dla potrzebujących

dzieci i młodzieży, młodzieżowe

mieszkańców, głównie osób

domy kultury, bogata oferta spor-

starszych.

towa, propagowanie idei Zielonego
Sopotu,

Przykład Sopotu

w sferze społecznej, związanych z
wymienionymi

sportowo-rekrea-

cyjne, spotkania zawodoznawcze

Przykłady konkretnych działań

wyżej

place

rozwiąza-

niami można zaobserwować w mieście Sopot. Miasto obecnie zapewnia seniorom takie udogodnienia

„Przystanek praca”. Korzystne dla
obu grup są inwestycje miasta w innowacyjne obiekty, takie jak Ergo
Arena, Park Wodny, Hipodrom, Łazienki

Północne,

Biblioteka

So-

pocka.

jak: bezpłatna teleopieka, dowożenie ciepłych posiłków, wydawanie
biuletynu „Sopocianie 60+”, funkcjonowanie Sopockiej Rady Seniorów, wsparcie psychologa, akcja
Sopockie Pudełko Życia, Wolontariat Sąsiedzki i Karta Sopocka, pomoc w przystosowaniu przestrzeni
do potrzeb osób niesamodzielnych i
niesprawnych oraz funkcjonowanie
Sopockiego Centrum Seniora.
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Przykład Nowego Jorku

Deweloperzy

Bardziej odległym geograficz-

W kontekście powstawania no-

nie przykładem pożądanych działań

wych obiektów i dostosowywania

jest reorganizacja przestrzeni w

już użytkowanych do obecnych

Nowym Yorku. Zmiana została wy-

norm warto zwrócić uwagę na do-

konana przez przekształcenie ulic,

bre praktyki zrównoważonego bu-

stworzenie nowych placów oraz in-

downictwa.

teligentny rozwój sieci komunikacji
publicznej.

Dodatkowo

Najbardziej

priorytet

nad ruchem samochodowym został

sformalizowaną

formą dobrych praktyk są obecnie

udzielony transportowi pieszemu,

systemy certyfikacji. Zawierają do-

rowerowemu i zbiorowemu. Efek-

kładne normy określające dostoso-

tem były korzyści dla mieszkańców

wanie budynków i terenów inwe-

w każdym wieku w aspektach: eko-

stycji do obecnych i przyszłych wy-

nomicznym, społecznym (w tym integracji i bezpieczeństwa) oraz środowiskowym.
W większości są to rozwiązanie adekwatne jedynie dla najwięk-

magań, sprawdzane przez uprawnionych asesorów na podstawie
dokumentacji i wizyt terenowych.
Systemy certyfikacji polegają na
ocenie następujących aspektów:

szych miast, gdzie popyt na wyko-



Zarządzanie projektem,

rzystanie przestrzeni przez miesz-



Wybór terenu, gospodaro-

kańców jest na tyle duży, że zmiany
są opłacalne dla włodarzy. Z drugiej

wanie przestrzenią i zielenią,


Zdrowie i dobre samopoczu-

strony jednak proponowane działa-

cie

nia były realizowane przy najmniej-

ków,

przyszłych

użytkowni-

szych możliwych nakładach finan-



Efektywność energetyczna,

sowych, pokazując, że nawet bez



Dostępność transportu i udo-

znacznych środków można podnieść jakość życia w mieście.

godnień / usług,


Gospodarowanie wodą,
20



Gospodarowanie odpadami,



Emisja zanieczyszczeń,



Wykorzystanie



Mikroklimat,

adaptacja

zmian klimatu,

innowacyj-



Zapewnienie transportu,

nych i inteligentnych rozwią-



Zapewnienie dostępności,

zań.



Wykorzystanie

Szczególnym rodzajem certyfikacji są systemy skupione na od-

do

odpowied-

nich rozwiązań technicznych
i społecznych.

działywaniu na lokalną społeczność - np. BREEAM Communities.
Tym samym jest związany z planowaniem przestrzennym. Ocenia
trzy etapy inwestycji: Establishing
the principle of development (diagnoza), Determining the layout of
the development (projektowanie),
Designing the details (dokładne

W nowych budynkach ważne
jest, aby zadbać, by sam proces inwestycyjny miał jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko i ludzi, oraz aby stworzyć budynek jako
narzędzie

do

realizacji

założeń

zrównoważonego rozwoju.
Ewa Kowalska-Ocneanu

rozwiązania). Zawiera ocenę takich elementów jak:


Konsultacje z mieszkańcami,
potrzeby lokalnej społeczno-

Zarządcy

ści,


Różnego rodzaju zanieczysz-

Oczywiście należy zacząć od

czenia,

bazy, czyli zapewnienia mieszkań-

Wpływ ekonomiczny inwe-

com podstawowej infrastruktury w

stycji,

jak najlepszej jakości w pobliżu



Strategia energetyczna,

miejsca zamieszkania. Odnosi się to



Wykorzystanie

do aspektów takich jak podłączenie





istniejących

budynków i infrastruktury,

do sieci ciepłowniczej, zapewnienie

Wykorzystanie terenu,

internetu

światłowodowego,
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rozbudowanego transportu zbioro-

ruchu samochodowego (lub jego

wego, rowerowego i pieszego. W

brakiem) i wyraźny podział na

tym celu zarządcy i deweloperzy

przestrzeń publiczną, społeczną i

mogą lobbować za utworzeniem

prywatną dokonany poprzez od-

przystanków, zwiększeniem czę-

powiednie

stotliwości przejazdów, reorgani-

strzenne (w celu uniknięcia izolacji

zacją

przestrzeni

ciągów

utworzeniem

komunikacyjnych,
połączeń

rowero-

wych i rozwiązań przyjaznych pieszym. Ponadto tworzenie miejsc do
spędzenia czasu wolnego takich jak
boiska, place zabaw, siłownie plenerowe, świetlice, domy kultury i
miejsca wypoczynku powinno być
podstawą zagospodarowania terenu, który ma wspierać integrację
społeczną. Oprócz tego pożądane
jest tworzenie sprawnych kanałów
komunikacji z mieszańcami i organizacja wydarzeń integracyjnych
(np. warsztatów).
W

planowanie

przez

prze-

tworzenie

sztucznych podziałów za pomocą
np. barier fizycznych).
Zarządzanie i implementacja
zieleni
przez

może

być

omawiane

realizowana
podmioty

na

wiele sposobów. Za podstawę należy uznać utrzymanie już istniejących walorów przestrzeni. Kolejnym krokiem byłoby wzbogacanie
ich i kreowanie bioróżnorodności
z wykorzystaniem odpowiednich
gatunków. Poza domyślnym lokowaniem zieleni na poziomie ulicy,
możliwe jest wykorzystywanie jej

kontekście

zapewnienia

w technologii budynku przez in-

poczucia bezpieczeństwa, oprócz

stalacje zielonych dachów, fasad,

pobudzania kontaktów społecz-

czy wyposażenia wewnętrznego.

nych i ożywiania przestrzeni, roz-

Obecność roślinności w otoczeniu

wiązaniem

i

człowieka ma wielokrotnie już

ochrona (w przyszłości może na-

udowadniany pozytywny wpływ

wet z wykorzystaniem SI, dronów

na samopoczucie psychiczne i fi-

czy robotów), tworzenie stref z

zycznie. Do tego można dodać be-

ograniczonym

nefity takie jak poprawa jakości

jest

monitoring

dostępem

dla
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powietrza oraz ograniczenie efek-

się efektywne dysponowanie ener-

tów miejskiej wyspy ciepła. Warto

gią elektryczną, gospodarka odpa-

zapewnić dostęp do ogródków

dami i wodą. Zmniejszanie zużycia

przydomowych lub ogródków i sa-

energii przez rozwiązania inżynie-

dów osiedlowych, dzięki czemu

ryjne, dobór odpowiednich mate-

mieszkańcy mają możliwość two-

riałów i wyposażenia to jedna

rzenia wspólnoty i dbania o wła-

sprawa, natomiast samodzielne jej

sny kawałek ziemi.

pozyskiwanie to druga. Już teraz
część nowych inwestycji wyposażona jest w panele fotowoltaiczne,
które implementuje się w skali mikro na przykład w lampach ulicznych czy małej architekturze. Wykorzystanie energii słonecznej w
przyszłości może stać się jeszcze łatwiejsze dzięki wykorzystaniu perowskitów do produkcji paneli lub
wykorzystaniu

kropek

kwanto-

wych w szybach. Kolejną ciekawą
W celu zapewnienia funkcjonalności

obiektów

mieszkanio-

możliwością jest wykorzystanie posadzek

kinetycznych

absorbują-

również

cych energię z nacisku podczas

uwzględnianie funkcji, jakie wy-

przemieszczania się po nich (moż-

stępują w ich otoczeniu. Najważ-

liwe wykorzystanie np. na klatkach

niejsze jest zapewnienie dostępu

schodowych). Powyższe rozwiąza-

do podstawowych usług takich jak

nia mogą sprawić, że budynki lub

sklepy spożywcze, drogerie i ap-

osiedla staną się prawdziwie auto-

teki.

nomiczne energetycznie w per-

wych

istotne

jest

spektywie następnych lat. NiewątW kwestii rozwiązań technicz-

pliwym

plusem

jest

możliwość

nych najważniejsze może okazać
23

wykorzystania tych pomysłów w

inteligentne śmietniki, które mia-

już istniejących obiektach.

łyby otwierać się automatycznie

Dużym wyzwaniem w przyszłości może stać się gospodarowanie wodą, ze względu na jej
stale rosnące niedostatki. Odpowiedzią może być inwestowanie w
wyposażenie efektywnie wykorzystujące wodę oraz instalacje,
które wykorzystują ją wielokrotnie. Przykładem jest użycie zużyta
wody z mieszkań, która zostaje
automatycznie

oczyszczona

i

przekazana do nawadniania ro-

po zeskanowaniu identyfikatora
mieszkańca. Zapobiega to podrzucaniu śmieci, wysypywaniu się ich
przy złych warunkach atmosferycznych i nie pozwala na dostęp
zwierzętom,

w

tym

ptakom

i

szczurom. Kosze same ważą odpady, dzięki czemu mogą wysyłać
informacje o zapełnieniu, co może
pozwolić na lepsze zarządzanie
systemem odbioru śmieci z jednostek mieszkaniowych.

ślinności, jako tak zwana szara

Wyżej wymienione rozwiąza-

woda. W istniejących obiektach

nia są jedynie małym zbiorem przy-

trudnością może okazać się wy-

kładów tego, co można zmienić w

miana instalacji, natomiast za-

ciągu najbliższych dziesięciu lat,

rządcy mogą inwestować w pro-

aby lepiej dostosować się do uwa-

dukty umiejscawiane poza budyn-

runkowań i zadbać o zmieniające

kiem, jak inteligentne zbiorniki na

się potrzeby mieszkańców oraz

wodę deszczową. Gospodarowa-

otoczenia. Z pewnością istnieją

nie odpadami także może być bar-

także inne propozycje, do których

dziej efektywne. Deweloperzy i

zrozumienia i zaimplementowania

zarządcy nie mają wpływu na ich

potrzebna jest wiedza specjali-

utylizację i składowanie, jednak

styczna. Jednak powyższa część

mogą postarać się, aby segregacja

raportu pokazuje, jak wiele ścieżek

była łatwiejsza, bardziej zachęca-

rozwoju stoi otworem, jeśli tylko

jąca i mniej chaotyczna. Propozy-

zechcemy zainwestować w po-

cją poprawienia tego aspektu są

prawę naszych miejsc do życia.
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Wizja miejsca do życia
w 2030 roku

Zaskutkuje to wyższą jakością życia
mieszkańców. Poruszanie się po
mieście

będzie

ułatwione

ze

Z perspektywy autorów niniej-

względu na kontynuowanie inwe-

szego opracowania, do 2030 r. po-

stycji w transport zbiorowy i budo-

zostało bardzo mało czasu i nie na-

wanie ścieżek rowerowych. Za-

stąpi wiele zmian. Podejście do

rządcy istniejących osiedli i budyn-

ulepszania przestrzeni zamieszka-

ków będą powoli przekonywali się

nia będzie się systematycznie zmie-

do wymiany przestarzałych tech-

niało, za sprawą dostrzegania pły-

nologii na nowe, za sprawą licznych

nących z tego benefitów. Będą to

dofinansowań i promocji ze strony

zmiany niewielkie i powolne, bazu-

władz. Inwestorzy częściej będą

jące na tym co już teraz wykorzy-

wybierali nowe rozwiązania tech-

stujemy. Ze szczebla centralnego

nologiczne i inżynieryjne oraz będą

będą wprowadzane takie regulacje,

bardziej uwzględniali oddziaływa-

które pozwolą zbliżyć się do realiza-

nie inwestycji na otoczenie. Wpływ

cji celów wyznaczonych przez UE i

na to będzie miała presja ze strony

ONZ. Nacisk na zmiany będzie naj-

samorządów, sprawniejsze plano-

bardziej odczuwalny w metropo-

wanie przestrzenne i korzyści wize-

liach. W mniejszych miastach nadal

runkowe z takiego podejścia dla de-

będzie istniał problem z pozyska-

weloperów. Mieszkańcy będą czę-

niem nowych inwestycji i dyktowa-

ściej zauważali i doceniali zmiany w

niem

realizacji.

swoim otoczeniu. Będą chętniej

Ogólne zamierzenia poprawy będą

partycypować w życiu społecznym

dotyczyły kreowania przyjaznego

oraz integrować się w społeczno-

środowiska, możliwości rozwoju dla

ściach, jednak ogólne zaufanie spo-

mieszkańców, atrakcyjnej oferty

łeczne wciąż będzie niskie na tle

spędzania czasu wolnego, walki z

reszty Europy.

warunków

zanieczyszczeniem,

ich

wykorzysty-

waniem inteligentnych rozwiązań.
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Trends to watch

Sytuacja
ekonomiczna –
koszty zmian

Zmiany
w kompetencjach
samorządów

Zmiany
w mentalności
i świadomości
obywateli

Zmiany w prawie
o ochronie
środowiska

Zmiany w prawie
budowalnym

Metodyka

rozwoju największych miast polskich w poszukiwaniu scenariuszy

Badanie kwestionariuszowe
Pierwszym etapem badania
było przeprowadzenie wywiadów
pogłębionych z kilkunastoma osobami, w celu dowiedzenia się, co
uważają o swoim miejscu zamieszkania i jakie cechy powinno
według nich posiadać. W rezultacie

wyróżniono

najważniejsze

aspekty miejsca do życia w ogólnym ujęciu. Informacje uzyskane
podczas wywiadów wykorzystano
do skonstruowania badania kwestionariuszowego. Badanie kwestionariuszowe miało za zadanie
sprawdzić, jakie aspekty najbliższego otoczenia są najważniejsze
dla szerszego grona respondentów. W badaniu wzięło udział 65
osób, które oceniły jak istotna, w
skali od 1 do 5, jest dla nich każda
z 17 wyszczególnionych kwestii.

Desk-research
W ramach analizy danych zastanych dokonano kwerendy najważniejszych polskich dokumentów strategicznych oraz strategii

miejsca do życia w 2030r. Ponadto
wykorzystano

raporty

foresigh-

towe, artykuły naukowe i publicystyczne oraz ustawy związane z badanym zakresem tematycznym.

Wywiady pogłębione
Wywiady pogłębiono przeprowadzono z trójką wybranych
ekspertów. Celem wywiadów było
uzyskanie

merytorycznego

wkładu bazującego na wykonanych wcześniej badaniach. Wywiady odbyły się zdalnie, przez komunikator internetowy. Zakres i
czas trwania wywiadu zależał od
dyspozycyjności stron. Podczas
rozmowy eksperci byli proszeni o
ocenę i ustosunkowanie się do
przedstawionych im materiałów,
które

zostały

także

wcześniej

przesłane drogą mailową. Informacje uzyskane podczas wywiadów zostały zaimplementowane
w projekcie w formie cytatów i
zmian technicznych oraz zostały
wykorzystane do sformułowania
wniosków końcowych.
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