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Szanowni Państwo
Oddajemy w Państwa ręce publikację zawierającą materiał z drugiej edycji kon-
ferencji z cyklu: „Uzdrowiska górskie i podgórskie”. Tym razem spotkaliśmy się 
w Szczawnicy, w odbudowanym Dworku Gościnnym. Tematem wiodącym była 
przestrzeń publiczna. 

Honorowy patronat nad Konferencją objął Marszałek Województwa Mało-
polskiego – Pan Marek Sowa. Do Szczawnicy przybyli Goście między innymi 
z Wroc ławia, Warszawy, Olsztyna, Jeleniej Góry, Puław, Białegostoku, Krakowa. 

Z wielką satysfakcją odnotowaliśmy fakt, iż w konferencji, wzięli udział także: 

 ● Pan Janusz Żbik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Budownictwa Trans-
portu i Gospodarki Morskiej;

 ● Pan Prof. Zygmunt Niewiadomski, przewodniczący Komisji Kodyfikacyj-
nej Prawa Budowlanego, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej;

 ● Pan Prof. Iwon Grys, rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej w Nowym Targu;

 ● Pan Wojciech Gęsiak, prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP;
 ● Pani Gabriela Przystał, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w No-

wym Targu;
 ● przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;
 ● kierownicy Delegatur WUOZ z Nowego Sącza i Nowego Targu;
 ● burmistrzowie Piwnicznej-Zdrój oraz Szczawnicy;
 ● przedstawiciele starostw z Nowego Sącza, Nowego Targu oraz Zakopanego.

Podczas obrad dyskutowano nad dwoma zagadnieniami merytorycz-
nie powiązanymi z sobą: przestrzenią publiczną oraz legislacją, czyli praw-
nymi uwarunkowaniami procesów inwestycyjnych. Duże zainteresowanie 
wzbudziły zagadnienia prawne, w kontekście przygotowywanego Kodeksu 
urbanistyczno-budowlanego. 

Druga edycja konferencji z cyklu „Uzdrowiska górskie i podgórskie”, które or-
ganizuje Małopolska Okręgowa Izba Architektów, potwierdziła, jak ważna jest 
debata w życiu publicznym. 

Jestem przekonany, że możliwość wymiany doświadczeń oraz przedy-
skutowania zagadnień merytorycznych sprzyja rozwojowi osobistemu. Ma 
również znaczenie przy kształtowaniu rozwiązań mających zastosowanie 
w praktyce. 

arch. Marek Tarko, przewodniczący Rady  
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Kraków, 14 maja 2014 r.



66

Konferencja: Uzdrowiska górskie i podgórskie – Szczawnica, 8–9 listopada 2013

Fo
t. 

G
rz

eg
or

z 
G

ór
cz

yk
Fo

t. 
G

rz
eg

or
z 

G
ór

cz
yk

arch. Marek Tarko, arch. Borys Czarakcziew

arch. Bożena Nieroda

prof. Zygmunt Niewiadomski
Fo

t. 
G

rz
eg

or
z 

G
ór

cz
yk



76

Wystąpienie ministra Janusza Żbika 

6

Wystąpienie ministra Janusza Żbika 

Bardzo się cieszę, że mogę być tutaj razem z Pań-
stwem.  Będę częściej przyjeżdżał do Szczawnicy,
zwłaszcza na tak ciekawe konferencje.

Wiem, że w programie konferencji jest dyskusja 
na temat prac legislacyjnych prowadzonych w tej 
chwili w Ministerstwie Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej. Państwa gościem będzie Pan 
Profesor Niewiadomski stojący na czele zespołu 
pracującego nad kodyfikacją prawa budowlanego. 
Przygotowujemy razem Kodeks urbanistyczno-bu-
dowlany – mam zaszczyt być wiceprzewodniczą-
cym tej komisji. Dobrze się stało, że profesor Niewia-
domski jest przewodniczącym tej komisji. Należą 
mu się słowa uznania za determinację, z jaką pracu-
je nad Kodeksem urbanistyczno-architektonicznym. 
Będą Pań stwo rozmawiać o rozwiązaniach legisla-
cyjnych z Profesorem Niewiadomskim, więc prag-
nę jedynie nadmienić, że zmiany legislacyjne to nie 
jest prosta sprawa. Być może przez lata demokracji 
tych zmian było zbyt wiele i wprowadzano je zbyt 
łatwo i stąd teraz nasze kłopoty. Wielokrotnie już to 
podkreślałem, że 90 nowelizacji prawa budowlane-
go i 8 funkcjonujących specustaw, bez których nie 
dałoby się prowadzić działalności inwestycyjnej, to 
obraz tego, co dzieje się w zakresie stanowienia pra-
wa w budownictwie. Jestem ministrem tego rządu 
i chcę publicznie Państwu oświadczyć, że dostrze-
gam złą jakość przestrzeni publicznej. Pan Profesor 
Niewiadomski zapewne przedstawiając kodeks 
i tę obszerną część dotyczącą planowania prze-
strzennego w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym 
(najpierw miał być tylko Kodeks budowlany, teraz 
jest już urbanistyczno-budowlany) powie, że jest 
w nim planowana funkcja planisty przestrzenne-
go. Bez takiej funkcji nasze problemy nie zostaną 
rozwiązane. 

Chcę Państwa poinformować, że zakładamy, 
iż do końca roku 2014 trafi do Sejmu nowelizacja 
ustawy Prawo budowlane. W tej ustawie jest sporo 
zmian technicznych o charakterze deregulacyjnym 
przy prowadzeniu inwestycji. Przede wszystkim 
dzisiaj mamy do czynienia z  absurdalną sytuacją, 
kiedy więcej czasu zajmuje przygotowanie inwe-
stycji niż jej realizacja. Ale jak sami dobrze wiemy, 
naruszenie jednej cegły może obalić cały mur. Dla-
tego stosujemy zasadę dwutaktu: nowelizujemy 
ustawę, a obok tego ogłaszamy tezy Kodeksu ur-
banistyczno-budowlanego. Komisja kodyfikacyjna 

pracuje zgodnie z harmonogramem i jestem prze-
konany, że w pierwszej połowie 2014 r. będziemy 
mieli już napisany pierwszy tekst Kodeksu urbani-
styczno-budowlanego, a jesienią będziemy przesy-
łać projekt do ministra, tak żeby jeszcze w tej ka-
dencji był opracowany projekt kodeksu. 

W ostatnim raporcie Doing Business opraco-
wanym na zlecenie Banku Światowego Polska 
w rankingu przygotowania inwestycji wyprzedziła 
72 kraje. To efekt ostatnich 2 lat i zmian, które za-
uważył Bank Światowy. Ten skok jest niesamowity, 
a my jesteśmy dopiero w połowie drogi. Chcę za-
uważyć, że rozwiązania z ustawy Prawo budowlane 
będą w całości inkorporowane do nowego kodek-
su. Robimy to po to, żeby z pewnych rozwiązań już 
się nie wycofywać. 

Ministerstwo czyni starania, aby usprawnić sy-
stem wydawania decyzji pozwoleń na budowę. 
Celem na przykład zmiany formularza wniosku 
o pozwolenie na budowę było stworzenie sytua-
cji, kiedy projektant podczas pierwszej rozmowy 
z  urzędnikiem dowiaduje się, które dokumenty 
są potrzebne. Nie może być tak, że przedstawiciel 
administracji projektowej w 64. dniu od złożenia 
wniosku pisze do projektanta, że brakuje danych 
dokumentów. Z własnego doświadczenia wiem, 
że często ta procedura przypomina drogę przez 
mękę. W Polsce są urzędy, które dobrze sobie ra-
dzą z  tą procedurą, gdzie projektant czy inwestor 
są traktowani w sposób znakomity. Ale niestety 
ma miejsce również wykorzystywanie niejasnego 
prawa przeciwko inwestorowi. To jest działanie 
wbrew urzędowej etyce i intencjom rządu. Uzna-
łem, że choć to delikatna kwestia, to trzeba zacząć 
ją poruszać, bo niektórzy urzędnicy nie rozumieją, 
że inwestorzy i projektanci angażują swoje środki, 
tworząc koniunkturę, dając miejsca pracy i płacą 
podatki. 

Szanowni Państwo, gminy uzdrowiskowe to 
miejsca, w których jak w soczewce ogniskują się 
wszystkie problemy, z  którymi mamy do czynie-
nia. Jakość przestrzeni jest czymś, co przy istnie-
jących przepisach szczególnie nas architektów 
i urbanistów boli. W Polsce mamy do czynienia 
z  negatywnymi i nieodwracalnymi procesami. 
Tak naprawdę wszyscy jesteśmy temu winni, bo 
wszyscy się na to godzimy. Należy jednak pamię-
tać, że nadrabiamy zaległości wielu dziesiątek lat. 
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Trudno nam się porównać ze Szwajcarią jeśli cho-
dzi o uzdrowiska, bo tam proces kształcenia świa-
domości społeczeństwa trwa już dziesiątki lat. Nam 
z jednej strony zależy na pięknej architekturze i do-
skonałych założeniach urbanistycznych, z  drugiej, 
Polacy masowo jeżdżą do Egiptu, bo wystarcza 
im zamknięty kawałek plaży. Może z czasem to się 
zmieni i zaczniemy doceniać piękno miejscowo-
ści uzdrowiskowych. Władze gmin przyglądając 
się innym gminom i widząc wpływy z  podatków 
np. z centrów handlowych, mogą ulec pokusie in-
nych rozwiązań. Trzeba pamiętać, że takie gminy 
powinny być pod szczególną ochroną państwa, bo 
to jest nasze dziedzictwo. Proszę Państwa, taki jest 
poziom wiedzy władzy publicznej, samorządowej, 
ale i nas architektów. Około 160 tys. decyzji WZiZT 
zostało wydanych w ciągu roku. To, co miało być 
wyjątkiem, stało się zasadą. Brak przewidywalności 
przestrzeni publicznej. Te 160 tys. decyzji WZiZT to 
160 tys. opinii urbanistycznych. Ktoś je przygoto-
wuje. Wszyscy zatem jesteśmy w bardzo trudnej 
sytuacji. Jak wyjść z tak trudnej sytuacji, żeby nasza 
świadomość jakości przestrzeni rosła?

Szanowni Państwo, proszę traktować moją wy-
powiedź jako serię pytań. Na te pytania nie ma 
prostych odpowiedzi. Mamy takie intencje, żeby 
prawo, które teraz tworzymy, było jak najlepsze, 
dlatego w konsultacjach założeń do Kodeksu bu-
dowlanego wzięło udział 2500 osób. Stworzenie 
kodeksu ma na celu dołączenie do krajów, które 

mają stabilne prawo budowlane. Kodeks trudniej 
zmienić niż ustawę. W kodeksie ogromną uwagę 
zwracamy na planowanie przestrzenne. Likwiduje-
my decyzje WZiZT, ta proteza zastosowana w pol-
skim prawie musi zniknąć, z dobrym skutkiem dla 
nas wszystkich. O tym więcej opowie profesor 
Niewiadomski. 

Życzę Państwu owocnych obrad, dobrych dys-
kusji i wniosków. Na pewno i na tej sali są osoby, 
które mają wiele zastrzeżeń. Niestety nie ma osób, 
które mogłyby zaspokoić oczekiwania wszystkich. 
Zaczęliśmy pracę nad kodeksem na Państwa wnio-
sek. Na ostatnich sześciu krajowych zjazdach sły-
szałem apel Państwa środowiska, aby zajmować się 
całością zagadnień związanych z budownictwem. 
Dlatego premier RP powołał komisję kodyfikacyj-
ną, która ma charakter ekspercki. Mam nadzieję, 
że w tej kadencji kodeks zostanie przygotowany 
i po dość długim vacatio legis, bo zmiany są poważ-
ne, zacznie obowiązywać i będzie dobrze służył 
architektom, inżynierom, planistom, urbanistom 
i Polsce.

Janusz Żbik – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruk-
tury i Rozwoju; architekt – pracował w Biurze Projektów 
Budownictwa Komunalnego w Krakowie, pełnił funkcję 
Architekta Miasta i Gminy Krzeszowice oraz Wojewódz-
kiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, był wiceprze-
wodniczącym Rady Miasta i Gminy Krzeszowice, człon-
kiem Prezydium Sejmiku Małopolskiego, a także Zarządu 
Powiatu Krakowskiego. Autor wielu projektów i realizacji
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Bożena Nieroda

Uwarunkowania prawne działań 
legislacyjnych

Idealne prawo inwestycyjne
Wiele osób marzy, by przepisy prawa były powszech-
nie zrozumiałe i ułatwiały rozwiązywanie konfliktów. 
Takie marzenia dotyczą także prawa regulującego 
procesy inwestycyjne w budownictwie. Idealny sy-
stem mógłby sprawić, że przestrzeń publiczna była-
by atrakcyjna, właściciele działek nie obawialiby się 
inwestycji prowadzonych na sąsiednich terenach, 
a wszyscy z przyjemnością czytaliby urzędowe pis-
ma. Niestety, obowiązujące w Polsce prawo dale-
kie jest od ideału i postrzegane bywa jako skompli-
kowane, niespójne, niejednoznaczne, niestabilne, 
kosztowne, uciążliwe do stosowania – a jego rola 
w wygaszaniu konfliktów i kreowaniu wysokiej jako-
ści przestrzeni publicznej wydaje się minimalna. Po-
stępuje degradacja krajobrazu, a budowane obiekty 
generują spory sąsiedzkie. System nie przynosi tak-
że pozytywnych efektów ekonomicznych zarówno 
w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Tak 
negatywny proces ma miejsce, pomimo iż inwe-
stycje objęte są restrykcjami wielu tysięcy regulacji. 
Powszechna świadomość wad systemu prowadzi 
do podejmowania działań naprawczych. Niestety, 
żadna z nich na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat 
nie przyniosła oczekiwanego rezultatu.

Czy możliwa jest zmiana istniejącego 
systemu i opracowanie idealnego 
prawa inwestycyjnego?

Jeżeli przyjmiemy, że idealny system prawa to sy-
stem powszechnie zrozumiały i przynoszący spra-
wiedliwe rozstrzygnięcia, to istotnymi jego cecha-
mi winny być:

 ● jednoznaczność (wszyscy będą go tak samo 
rozumieć);

 ● ograniczona do minimum zawartość (wszy-
scy będą mogli go poznać);

 ● zdolność do rozwiązywania istotnych dla 
społeczeństwa problemów (wszyscy będą 
go cenić).

Przyglądając się systemom prawnym różnych 
epok, można stwierdzić, że w niektórych z nich do-
strzec można cechy systemów idealnych.

Przykładem zbioru praw podanych w zwarty 
sposób, a przy tym skutecznie rozwiązujących ów-
czesne problemy społeczno-gospodarcze jest Ko-
deks Hammurabiego z XVIII w. p.n.e., który zawie
rał wszystkie obowiązujące w państwie przepisy 
prawa, cały ich zbiór mieścił się na dwumetrowej 
steli z czarnego diorytu. Skodyfikowano w nim 
wcześniej panujące zwyczaje i prawa. Dzięki wpro-
wadzeniu jednolitych i zrozumiałych dla wszyst-
kich regulacji zarządzanie dużym państwem było 
łatwiejsze. Babilon za czasów Hammurabiego stał 
się potęgą ówczesnego świata.

Schemat obrazujący funkcjonowanie obowiązującego w Polsce systemu prawa inwestycyjnego (pierwotne zamierzenie 
inwestycyjne, pomimo poddania restrykcyjnym filtrom wielu tysięcy regulacji prawnych – w zbyt wielu przypadkach staje 
się takim zrealizowanym obiektem, który degraduje krajobraz, w tym miejską przestrzeń publiczną oraz otoczony jest pro-
testującymi sąsiadami, bowiem nowa inwestycja marnuje lokalny potencjał gospodarczy najbliższego otoczenia)

Zamiar Inwestora

Efekt – degradacja 
krajobrazu

Efekt – konflikty sąsiedzkie

Efekt – niska efektywność 
gospodarcza

System weryfikujący projekty 
inwestycji składa się z wielu 
tysięcy przepisów i jest:

• skomplikowany
• niespójny
• niejednoznaczny
• niestabilny
• kosztowny
• uciążliwy do stosowania
• nieskuteczny
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Kodeks Hammurabiego zawie-
rał praktyczne regulacje m.in. 
dotyczące odpowiedzialności 
budowniczych za wyrządzone 
szkody.
Fragment Kodeksu Hammura-
biego:
„Jeśli murarz dom obywatelo-
wi zbudował, a pracy swojej 
nie sprawdził i mur się pochy-
lił, murarz ten za srebro swoje 
własne mur ten umocni”1. 
(stela z Kodeksem Hammura-
biego, zbiory Luwru, Paryż, 
pl.wikipedia.org)

Podobnie pozytywne efe-
kty przyniosło rzymskie 
prawo XII tablic spisane 
w V w. p.n.e. na dwunastu 
tablicach. Tekst oparty był 
o wcześniej stosowane 
prawo zwyczajowe. Tablice 
umieszczono w publicz-
nym miejscu na Forum Ro-
manum tak, aby wszyscy 
obywatele mogli się z nim 
zapoznać. Imperium Rzym-
skie także odniosło świato-
wy sukces.

Niestety, oryginał dwunastu tablic uległ zniszczeniu. Treść 
tego prawa znamy z późniejszych rekonstrukcji. Poniżej 
przykładowe regulacje prawa XII tablic:
„Człowiek ma prawo do zbierania owoców, które z jego 
drzewa spadły na posesję jego sąsiada”,
„Jeśli patron wymyśli jakieś kłamstwo przeciw swemu klien-
towi, niechaj będzie przeklęty”2. (zdjęcie; pl.wikipedia.org)

Cechy idealnego prawa miało także średnio
wieaczne prawo lokacyjne, pomagające rozwiązy-
wać istotne dla ówczesnej społeczności problemy 
i przyczyniające się do rozwoju lokalnej gospodarki. 

1 http://www.zrodla.historyczne.prv.pl, dostęp 18.01.2014.
2 Tamże.

Zasady lokacji podlegały ewolucji celem dostoso-
wania do miejscowych potrzeb.

Średniowieczne lokacje – ówczesny system zapewniał:
 ● efektywne wykorzystanie terenu (zwarta zabudowa 

prywatna + rozległa przestrzeń publiczna – miejsce 
spotkań i wymiany handlowej);

 ● łagodzenie konfliktów społecznych (prawie jednako-
we domy mieszkalne);

 ● ponadczasowe walory kompozycyjno-estetyczne 
regularnie rozplanowanej zabudowy.

(Bardejów, Słowacja – zachowany średniowieczny układ ur-
banistyczny; zdjęcie z zasobów BN)

Opisane wyżej systemy posługiwały się po-
wszechnie zrozumiałymi i skutecznymi przepi-
sami. Wszystkie rozwiązywały ważne ówczesne 
problemy gospodarcze i społeczne. Wszystkie 
przyniosły sukces ekonomiczny stosującym je 
społecznościom.

Zbiorem przepisów o cechach prawa idealnego, 
a przy tym bliskim naszym czasom – jest Rozporzą-
dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 
1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osied-
li. Prace nad jego redakcją rozpoczęto po I wojnie 
światowej, po odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości. Wówczas to po złączeniu terenów trzech za-
borów, które stosowały trzy różne systemy prawa, 
zaszła konieczność opracowania jednolitego „pra-
wa inwestycyjnego” dla całego kraju.

Ówcześni legislatorzy dokonali weryfikacji 
wcześniej stosowanych przepisów i w oparciu 
o sprawdzone wzorce przygotowali jednolity tekst 
nowego aktu. Opracowane wówczas przepisy sta
nowią do dzisiaj przykład doskonałego prawa.

Rozporządzenie zawierało 422 artykuły i w racjo-
nalny sposób regulowało szeroki zakres spraw in-
westycyjnych, od zagadnień czysto planistycznych, 
poprzez gospodarkę nieruchomościami do zagad-
nień technicznych. Tekst rozporządzenia pisany był 
łatwym w odbiorze językiem, był jednoznaczny, nie 
wymagał stosowania interpretacji.
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Polska w 1939 r.

Fragment tekstu Rozporządzenia z 1928 r. Dz.U. 28.23.202

Wyżej opisane systemy powstawały stop
niowo, często w wyniku twórczego rozwinięcia 
wcześniejszych regulacji. Przepisy były jedno-
znaczne, wszyscy mogli je tak samo rozumieć. 
Ograniczona do minimum zawartość powodowała, 
że wszyscy mogli je poznać. Zdolność przepisów 
do pomocy w rozwiązywaniu istotnych problemów 
powodowała, że były cenione przez społeczeństwo.

W Polsce współczesnej także może powstać 
taki idealny system, w tym system prawa inwesty-
cyjnego. Dla uzyskania właściwego efektu należy 
opracować listę istotnych dla społeczeństwa prob-
lemów generowanych przez proces inwestycyjny, 
a następnie ustalić sposób ich rozwiązywania – 
za pomocą prostych i powszechnie zrozumiałych 
regulacji.

Lista istotnych problemów, 
generowanych przez proces 
inwestycyjny
Problemy, które mogą być inicjowane przez proces 
inwestycyjny, można podzielić na trzy grupy:

 ● możliwość degradacji lokalnych wartości 
przyrodniczych i kulturowych, w tym obniże-
nia jakości przestrzeni publicznej;

 ● możliwość naruszenia wartości użytkowej 
i ekonomicznej sąsiednich nieruchomości;

 ● możliwość powstania zagrożeń bezpieczeń-
stwa użytkowników obiektów budowlanych.

proces inwestycyjny
prowadzony zgodnie z intencją inwestora i wiedzą zawodową projektanta

możliwy 
konflikt ze społeczeństwem
z powodu zagrożeń utraty:

 – jakości przestrzeni publicznej
 – wartości przyrodniczych
 – wartości kulturowych

możliwy 
konflikt z sąsiadem
z powodu projektowanej: 
funkcji obiektu, odległości od granic, wysokości obiektu

możliwy 
konflikt z użytkownikiem
z powodu zagrożenia bezpieczeństwa

wybór terenu  
dla inwestycji

wybór projektu

Schemat obrazujący miejsca kumulacji problemów w przebiegu procesu inwestycyjnego

Problemy generowane przez proces inwestycyjny kumulują się w dwóch momentach:
 – Pierwsza „krytyczna” sytuacja to wybór terenu dla inwestycji (wówczas następuje konfrontacja planów inwestora z lokal-

nymi warunkami przyrodniczymi i kulturowymi, w tym dotyczącymi przestrzeni publicznej).
 – Druga „krytyczna” sytuacja to wybór projektu (konkretyzowana jest wówczas skala oddziaływań na działki sąsiednie oraz 

ustalane rozwiązania mające zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom obiektu).
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W przebiegu procesu inwestycyjnego wystę
pują dwie sytuacje, w których kumulują się za
gadnienia mogące skutkować konfliktami. Ide-
alne prawo winno ustalać zasady rozwiązywania 
takich konfliktów za pomocą prostych i powszech-
nie zrozumiałych regulacji.

Niestety, obowiązujący w Polsce system nie za-
wsze bywa w tej materii skuteczny. Konieczne jest 
zdiagnozowanie kluczowych wad polskiego prawa 
inwestycyjnego.

W którym miejscu obowiązujący 
system prawny jest wadliwy?
Celem zdiagnozowania polskiego prawa inwesty-
cyjnego należy zbadać elementy całego systemu. 
Ponieważ ma on strukturę hierarchiczną, analizę 
należy rozpocząć od nadrzędnego aktu, tj. Kon-
stytucji RP. Według ustaleń Konstytucji – państwo 
ma obowiązek ochrony takich wartości jak: dzie-
dzictwo narodowe, środowisko, własność, bezpie-
czeństwo, porządek publiczny, zdrowie, prywat-
ność. Tym samym Konstytucja zapewnia ochronę 
wszystkich istotnych dla społeczeństwa wartości, 
które mogą być naruszone procesem inwestycyj
nym. Przepisy określające charakter takiej ochrony 
zamieszczono poniżej.

 ● Art. 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości 
i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia 
wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpie-
czeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowe-
go oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się 
zasadą zrównoważonego rozwoju.

 ● Art. 21.1. Rzeczpospolita Polska chroni własność 
i prawo dziedziczenia.
2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wów-

czas, gdy jest dokonywane na cele publiczne 
i za słusznym odszkodowaniem.

 ● Art. 22. Ograniczenie wolności działalności gospo-
darczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy 
i tylko ze względu na ważny interes publiczny.

 ● Art. 31.3. Ograniczenia w zakresie korzystania z kon-
stytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane 
tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w de-
mokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa 
lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środo-
wiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności 
i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naru-
szać istoty wolności i praw.

 ● Art. 32.1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy 
mają prawo do równego traktowania przez władze 
publiczne.

 ● Art. 64.2. Własność, inne prawa majątkowe oraz pra-
wo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich 
ochronie prawnej.

3. Własność może być ograniczona tylko w drodze 
ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona 
istoty prawa własności.

 ● Art. 76. Władze publiczne chronią konsumentów, 
użytkowników i najemców przed działaniami zagra-
żającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu 
oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Za-
kres tej ochrony określa ustawa.

Z powyższych przepisów wynika m.in., że:

 – (Art. 21.1. Rzeczpospolita Polska chroni włas-
ność) w sytuacji pojawienia się zagrożenia 
nadmiernego oddziaływania planowanej 
inwestycji na działki sąsiednie – ewentualne 
spory sąsiedzkie winny rozstrzygać organy 
państwa; rezygnacja przez państwo z takiego 
działania i odesłanie pokrzywdzonych do są-
dów cywilnych byłoby niezgodne z intencją 
Konstytucji; to trochę jak w sytuacji pospolite-
go rabunku – osoba okradziona może liczyć 
na pomoc organów państwa, które badają 
sprawę i orzekają o winie;

 – (Art. 32.1. Wszyscy są wobec prawa równi. 
Wszyscy mają prawo do równego traktowania 
przez władze publiczne) nie powinna być ak-
ceptowana przez władze publiczne sytuacja, 
w której realizacja inwestycji na jednej działce 
powodowałaby znaczące utrudnienia w rea-
lizacji inwestycji na działce sąsiedniej; każdy 
z sąsiadów ma prawo do równego traktowa-
nia przez władze publiczne.

Przepisy Konstytucji tworzą fundament uwa
runkowań prawnych wszelkich działań legisla
cyjnych. Konstytucja określa, na jakich warunkach 
mogą być wprowadzane ograniczenia swobody 
działania i ograniczenia własności, oraz stanowi, 
że wprowadzenie takich ograniczeń wymaga ak-
ceptacji Sejmu w formie przyjęcia ustawy.

Konstytucja ustala też bardzo przyjazne dla spo-
łeczeństwa zasady zapisane w art. 7, art. 8 i art. 87. 

 ● Art. 7. Organy władzy publicznej działają na podsta-
wie i w granicach prawa.

 ● Art. 8.1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzecz-
pospolitej Polskiej.
2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chy-

ba że Konstytucja stanowi inaczej.
 ● Art. 87.1. Źródłami powszechnie obowiązującego 

prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, 
ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz 
rozporządzenia.
2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa 

Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze dzia-
łania organów, które je ustanowiły, akty prawa 
miejscowego.
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Przepisy pozwalają posługiwać się Konstytucją 
w życiu codziennym, bowiem wg art. 8 przepisy 
Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Kon-
stytucja stanowi inaczej. Jednakże najbardziej istot-
nym jest art. 7, z którego wynika, że urzędy nie 
mogą dowolnie ustalać zasad realizacji inwesty
cji. Muszą działać na podstawie i w granicach pra
wa. Źródłem tego prawa są wg art. 87: Konstytucja, 
ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, 
rozporządzenia i akty prawa miejscowego.

To dlatego ustalenia studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy nie mogą być podstawą do wydawania de-
cyzji o warunkach zabudowy. Studium ma status 
wyłącznie dokumentu wewnętrznego gminy i tym 
samym nie mieści się w katalogu źródeł prawa 
wskazanych w art. 87 Konstytucji. O tym, że stu-
dium nie jest aktem prawa powszechnie obowiązu-
jącego, przesądził Sejm, ustalając w art. 9.5 Ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
że studium nie jest aktem prawa miejscowego.

Uchwalanie konstytucji oraz ustaw, a także ra-
tyfikowanie umów międzynarodowych to domena 
Sejmu. Natomiast niższej rangi akty prawa – rozpo-
rządzenia i akty prawa miejscowego przyjmowane 
są na podstawie i w zakresie delegacji ustawowych, 
a więc także zgodnie z kierunkowymi dyspozycja-
mi Sejmu (art. 92 i art. 94 Konstytucji).

 ● Art. 92.1. Rozporządzenia są wydawane przez orga-
ny wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegóło-
wego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej 
wykonania. Upoważnienie powinno określać organ 
właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw 
przekazanych do uregulowania oraz wytyczne doty-
czące treści aktu.

 ● Art. 94. Organy samorządu terytorialnego oraz tere-
nowe organy administracji rządowej, na podstawie 
i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, 
ustanawiają akty prawa 
miejscowego obowiązujące 
na obszarze działania tych 
organów. Zasady i tryb wy-
dawania aktów prawa miej-
scowego określa ustawa.

Podsumowując, można 
uznać, że Konstytucja RP two-
rzy prawidłowo skonstruowa-
ną podstawę dla „idealnego 
prawa inwestycyjnego”. Wad 
należy szukać w innych miejscach systemu. Z pro-
wadzonych od wielu lat analiz wynika, że niska 
skuteczność prawa inwestycyjnego to zasługa 
ustaw i rozporządzeń.

Ustawy i rozporządzenia zawierają wiele tysię-
cy przepisów, a rozwiązują tylko część problemów. 
Pomimo wieloetapowych procedur – środowisko 
przyrodnicze nie jest w najlepszym stanie, znikają 
obiekty zabytkowe, a skłóceni sąsiedzi i miernej ja-
kości przestrzeń publiczna dowodzą braku zasad 
zapewniających harmonijny rozwój.

Dlaczego przepisy mające chronić 
środowisko bywają nieskuteczne?
Omawiając problemy inwestycyjne, warto zacząć 
od kwestii ochrony środowiska. Przepisy dotyczące 
tej tematyki są skomplikowane, uciążliwe i w kon-
sekwencji nieskuteczne. W długich procedurach 
gubi się sedno sprawy, a wówczas efekt ochrony 
bywa niewielki. Degradacji przyrody nie zatrzyma 
przecież biurokratyczna machina, ale odpowied
nio dobrane kryteria oceny pomagające nego
wać szkodzące środowisku inwestycje.

Przykładem takiej zbyt formalistycznej a za-
wsze kosztownej procedury jest analiza oddziały-
wań na środowisko kilku wariantów przebiegu tras 
komunikacyjnych, do czego obliguje art. 66 Usta-
wy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Konieczność wskazania wariantów przebiegu 
drogi wszczyna wieloletnie dyskusje. Zagrożone 
czują się osoby mieszkające wzdłuż każdego roz-
patrywanego korytarza komunikacyjnego. Spo-
łeczność dzieli się na walczące ze sobą obozy. Dys-
kusjom mającym wykazać, który wariant lepszy 
– nie ma końca. Wygenerowane procedurą konflik-
ty niszczą lokalną wspólnotę. Często końcowym 
efektem jest rezygnacja z potrzebnej inwestycji.

Mapa publikowana w Internecie. Obok napis: „Lębork. Trasa 
Kaszubska. W Łęczycach nie chcą północnego wariantu”.
W innym miejscu w Internecie zamieszczono w 2013 r. arty-
kuł z „Gazety Wyborczej” z tytułem Trasa Kaszubska. Wyda-
nie decyzji środowiskowej potrwa pięć lat?!
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Wybór najlepszych rozwiązań może wyglądać 
całkiem inaczej. Warto popatrzeć na procedury śro-
dowiskowe ubiegłych stuleci. Wówczas także zwra-
cano uwagę na zagrożenia, jakie nieść może naru-
szenie równowagi przyrodniczej. Za ilustrację takich 
działań posłużyć może historia z końca XIX w. budo-
wy kolei łączącej Galicję Wschodnią z Królestwem 
Węgier. Zlecenie na wykonanie projektu i jego reali-
zację otrzymał inż. Stanisław Rawicz-Kosiński. W dru-
gim tomie książki prof. Stanisława Niciei Kresowa 
Atlantyda jest zamieszczony opis ówczesnych prac 
projektowych. Przeczytać można, iż „Najtrudniejszy 
odcinek od Delatyna do węgierskiej granicy (38 km) 
przebiegał w skrajnie trudnym terenie pełnym gór, 
wąwozów, dodatkowo przeciętym korytem «awan-
turniczej» rzeki Prut i jej zakolami. Kosiński spędził 
w tym miejscu kilka miesięcy z młotkiem geologicz-
nym w ręku, z mapami, urządzeniami mierniczymi, 
cyrklami, stołami kreślarskimi, nim zdecydował się 
ostatecznie, że trasa musi przejść głównie przez 
lewy brzeg Prutu, przecinając go w czterech miej-
scach. (...) Kosiński zdecydował, że konieczna będzie 
budowa aż trzech tuneli, z których najdłuższy, przy 
granicy węgierskiej, miał mieć 1200 metrów” oraz 
„W samym Jaremczu zbudowano potężny most ka-
mienny z głównym łukiem o rozpiętości 65 metrów 
– nie było wówczas w Europie większego przęsła”3.

Kamienny most kolejowy w Jaremczu z XIX w. – zdjęcie 
z Ilustrowanego Przewodnika po Galicyi z 1919 r., opracowa-
nego przez dr. Mieczysława Orłowicza.
Most był wysoki na 32 m, jego główny łuk miał rozpiętość 
65 m. Nie było wówczas w Europie większego kamiennego 
przęsła.
Konstrukcja mostu w Jaremczu na długie lata stała się wzo
rem dla budowniczych kamiennych mostów na trasach 
kolejowych w Alpach austriackich i włoskich (informacje 
z książki Kresowa Atlantyda).

3 S. Nicieja, Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kre-
sowych, t. II, Wydawnictwo MS, Opole 2013.

Po przyjęciu zasady polegającej na zawierze
niu projektantom – fachowcom, że to oni do-
konają najlepszych wyborów, nie jest potrzebna 
wieloletnia praca urzędników analizujących różne 
wersje. Dlatego wtedy czas od podjęcia decyzji 
o potrzebie realizacji inwestycji do jej ukończe-
nia był krótki. Pomysł, aby projektant wyznaczył 
kilka alternatywnych tras, a urzędnik nieznający 
miejscowych realiów decydował o wyborze wa-
riantu – byłby dla osób żyjących w XIX w. pewnie 
absurdalny. 

Czy przepisy prawa mogą mieć wpływ 
na jakość przestrzeni publicznej?
W obowiązujących regulacjach trudno wskazać 
te, których zadaniem jest kształtowanie wysokiej 
jakości przestrzeni publicznej. Problem zaczyna 
się już na poziomie braku prawnej definicji prze-
strzeni publicznej. Przepisy nie określają też, jaki 
efekt przestrzenny chcemy osiągnąć, ani jakimi 
metodami należy to uczynić. Nie można w tej sytu-
acji oczekiwać skuteczności systemu.

Dyspozycje art. 1.2 Ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym typu: „W planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia 
się zwłaszcza wymagania ładu przestrzennego, 
w tym urbanistyki i architektury” unikają konkrety-
zacji kryteriów i tym samym niewiele znaczą.

Podobnie skromny wpływ na przestrzeń pub-
liczną ma ogólnikowa definicja ładu przestrzen-
nego, którym wg art. 2 ww. ustawy jest „takie 
ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmo-
nijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych 
relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania 

Nowy most w Jaremczu wybudowany wg współczesnych 
procedur. Most stoi w miejscu starego, kamiennego, wy-
sadzonego w powietrze w 1944 r. (zdjęcie z zasobów BN; 
2013 r.).
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funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowi-
skowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne”.

Konsekwencją takich ustaleń jest chaos prze-
strzenny. Trudno zauważyć, w którym miejscu koń-
czą się tereny wiejskie, a zaczyna miasto. Zatarcie 
odrębnych tożsamości umniejsza atrakcyjność 
krajobrazu. W wielu miejscach nasz kraj przypomi-
na jedno wielkie przedmieście. Budynki obłożone 
reklamami tracą atrakcyjność. Zanika przyuliczna 
zieleń. We frontowych liniach zabudowy masowo 
stawiane są „tymczasowe obiekty”. Do domów pro-
wadzą zbyt wąskie uliczki, do wielu z nich dojść 
można tylko poboczem drogi.

Jednakże, jak pokazuje doświadczenie ubie-
głych wieków, przepisy mogą mieć pozytywny 
wpływ na jakość środowiska kulturowego, jeżeli 
zawierają skonkretyzowane dyspozycje.

Przyglądając się domom budowanym w Polsce 
przed II wojną światową, można jeszcze dostrzec 
ślady dawnej myśli urbanistycznej. Zabudowa 
wsi różni się od miejskiej. Budynki stoją w jednej 
linii. Wysokość ścian harmonizuje z szerokością 
ulic. Wiele dróg to zadrzewione aleje. Często jest 
to efekt działania ówczesnych przepisów. Warto 
w tym miejscu przypomnieć zwłaszcza zawarte 
w Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem 
i zabudowaniu osiedli.

Zasadniczą różnicą pomiędzy tamtymi a współ-
czesnymi przepisami było stosowanie odrębnych 
regulacji dla gmin miejskich i wiejskich. Takie za-
sady pozwalały podtrzymywać odmienność krajo-
brazów terenów wiejskich i miejskich, z korzyścią 
dla wszystkich.

Przestrzeń publiczna. Ulica jednego z dużych miast wojewódzkich (zdjęcie z zasobów BN; 2013 r.)

Przestrzeń publiczna. Droga biegnąca przez jedną z wiosek woj. świętokrzyskiego (zdjęcie z zasobów BN; 2012 r.)
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Przepisy Rozporządzenia z 1928 r. na terenach 
gmin miejskich umożliwiały wykorzystanie walo-
rów ekonomicznych terenów prywatnych – art. 
176 dopuszczał zabudowę 75% powierzchni dział-
ki. Zakładanie zieleni było domeną władz miejskich 
– art. 173 nakazywał według możności zadrzewiać 
ulice i place przeznaczone do użytku publicznego. 

Natomiast harmonijne proporcje ścian pierzei 
oraz ulic zapewniał art. 182 ustalający, że wysokość 
budynków nie powinna przekraczać od strony uli-
cy jej szerokości (poza wyjątkami opisanymi w tym 
Rozporządzeniu).

Przepisy dla gmin miejskich i uzdrowisk (Rozporządzenie 
z 1928 r.)

 ● Art. 176. Na każdej działce, z wyjątkiem wypadków, 
przewidzianych niżej w art. 177, powinna być po-
zostawiona niezabudowana przestrzeń, wynosząca 
co najmniej 25% powierzchni całej działki, zapew-
niająca dostęp powietrza i światła i czyniąca zadość 
wymogom bezpieczeństwa od ognia.

 ● Art. 173. Ulice jako też i place, przeznaczone do użyt-
ku publicznego, powinny być według możności 
zadrzewione.

 ● Art. 182. Wysokość budynków nie powinna przekra-
czać od strony ulicy jej szerokości albo odległości 
pomiędzy linjami zabudowania, gdy te ostatnie usta-
lone zostały prawomocnym planem zabudowania.

Na zdjęciu widoczne budynki mieszkalne z 1930 r. i 1932 r. 
Ulica, przy której stoją, była „wytyczona około 1930 roku”4. 
(zdjęcie z zasobów BN – Kraków, ul. Sereno Fenn´a; 2013 r.)

4 K. Jakubowski, Kraków na starych widokówkach, Agora SA, 
Warszawa 2011.

Art. 266 Rozporządzenia z 1928 r. zabraniał 
na terenach gmin wiejskich umieszczać przed bu-
dynkami frontowymi podrzędnych budynków go-
spodarczych, stanowił natomiast, że przestrzeń po-
między budynkiem frontowym a drogą winna być 
przeznaczona na ogródki.

Przepisy dla gmin wiejskich (Rozporządzenie z 1928 r.)
Art.  266.  Przestrzeń pomiędzy budynkami frontowemi 
a drogą nie może być użyta na podrzędne budynki gospo-
darskie, lecz powinna być zużytkowana na ogródki.
Na zdjęciu widać budynek stojący przy jednej z wiejskich 
ulic Lanckorony (Lanckorona utraciła prawa miejskie 
w 1933 r.)
(zdjęcie z zasobów BN – Lanckorona, 2010 r.)

Podsumowując kwestie wpływu przepisów 
na jakość przestrzeni publicznej, warto podkre-
ślić, że przepisy z 1928 r. zawierały skonkretyzo-
wane dyspozycje i przynosiły oczekiwane efekty. 
Wnętrza urbanistyczne, które powstawały w opar-
ciu o ówczesny system prawa, były i są ocenianie 
jako atrakcyjne pod względem funkcjonalnym 
i wizualnym.

Przepisy z 1928 r. już nie obowiązują. Nowe, 
współczesne regulacje zawierają przede wszyst-
kim opis procedur administracyjnych. Natomiast 
cele, które winny być osiągane, podawane są naj-
częściej w bardzo skromnym zakresie, a „jakość 
przestrzeni publicznej” to tylko zmarginalizowane 
hasło.

Oprócz braku skonkretyzowanych przepisów 
dotyczących przestrzeni publicznej problemy ur-
banistyczne generuje także tradycyjny system 
planowania. Hierarchicznie ułożone dokumenty 
planistyczne przygotowywane są przez wiele lat, 
a potem szybko się dezaktualizują. Pomysł inwe-
stycyjny wprowadzony do koncepcji przestrzenne-
go zagospodarowania kraju dopiero po wielu la-
tach procedowania może zostać zapisany w planie 
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miejscowym. System nie potrafi uwzględniać szyb-
ko zmieniających się potrzeb współczesnego świa-
ta. Dlatego taką karierę robią specustawy, które 
pozwalają realizować państwowe inwestycje pub-
liczne w oderwaniu od przyjętych przez państwo 
ustaleń planistycznych.

koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju

uwzględnia
cele zawarte w rządowych dokumentach strategicznych

(art. 47.1.)

plan zagospodarowania przestrzennego województwa

uwzględnia:
ustalenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania 

kraju, o której mowa w art. 47.1.1.
ustalenia strategii rozwoju województwa

programy, o których mowa w art. 48.1.
(art. 39.)

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

nie może naruszać ustaleń studium
oraz musi zawierać wprowadzone do niego ustalenia planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa
(art. 20.1. oraz art. 44.1.)

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy

uwzględnia:
zasady określone w koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju
ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa
oraz strategię rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim 

opracowaniem
(art. 9.2.)

Schemat hierarchicznego układu dokumentów plani
stycznych wprowadzonych Ustawą z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Z zagadnieniem jakości przestrzeni publicznej 
w dużej mierze związana jest jakość przestrze-
ni prywatnej. I ten problem nie jest właściwie 
rozwiązany.

Jakość przestrzeni prywatnej 
jest zagadnieniem pomijanym 
w przepisach prawa
Jak dla społeczeństwa ważna jest jakość przestrze-
ni publicznej, tak dla jednostki istotna jest jakość 
przestrzeni prywatnej. Przestrzeń prywatna w Pol-
sce to miliony nieruchomości. Na części z nich stoją 

domy, inne być może będą zabudowane w przy-
szłości. W takim układzie szczególnie istotne stają 
się relacje sąsiedzkie. A sąsiad może pomóc lub 
zaszkodzić, szczególnie w wyniku procesu inwesty-
cyjnego. Po wybudowaniu nowego budynku za-
chodzi zjawisko jego oddziaływania na otoczenie. 
Wpływ ten może mieć zasięg znikomy lub też zna-
cząco umniejszać walory działki sąsiedniej, zabie-
rając światło i prywatność, a wnosząc niechciany 
hałas. Najczęściej wielkość negatywnych oddzia-
ływań zależna jest od funkcji i wysokości obiektu. 
Możliwość naruszenia wartości użytkowej i ekono-
micznej prywatnej nieruchomości w wyniku dzia-
łań budowlanych sąsiadów wywołuje potrzebę 
wprowadzenie przepisów podających graniczne 
wartości dopuszczalnych oddziaływań. 

Problem właściwej ochrony prywatnej prze-
strzeni stał się dla społeczeństwa tak ważny, że uję-
ty został w przepisach Konstytucji RP. Przepisy te 
zamieszczono poniżej.

 ● Art. 21.1. Rzeczpospolita Polska chroni własność 
i prawo dziedziczenia.
2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wów-

czas, gdy jest dokonywane na cele publiczne 
i za słusznym odszkodowaniem.

 ● Art. 64.2. Własność, inne prawa majątkowe oraz pra-
wo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich 
ochronie prawnej.
3. Własność może być ograniczona tylko w drodze 

ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona 
istoty prawa własności.

 ● Art. 76. Władze publiczne chronią konsumentów, 
użytkowników i najemców przed działaniami zagra-
żającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu 
oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Za-
kres tej ochrony określa ustawa.

Niestety, dyspozycje Konstytucji nie znajdują 
należytej kontynuacji w przepisach ustaw i rozpo
rządzeń. Nierozwiązanym prawidłowo problemem 
jest przede wszystkim kwestia zbliżania wyższych 
budynków do granic działki sąsiedniej, zwłasz-
cza działki jeszcze niezabudowanej. Wprawdzie 
w art. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane pojawiła się dyspozycja, iż obiekt budowlany 
należy projektować, zapewniając „poszanowanie, 
występujących w obszarze oddziaływania obiektu, 
uzasadnionych interesów osób trzecich”, jednakże 
co ma oznaczać „poszanowanie” „uzasadnionych 
interesów” – ustawa nie precyzuje.

Problemem jest także trudność z wyznacze
niem „obszaru oddziaływania obiektu”. Wpraw-
dzie art. 3 pkt 20 Ustawy z 1994 r. Prawo budowlane 
stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o obszarze 
oddziaływania obiektu, to „należy przez to rozumieć 
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teren wyznaczony w oto-
czeniu obiektu budowlane-
go na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzają-
cych związane z tym obiek-
tem ograniczenia w zago-
spodarowaniu tego terenu”, 
jednakże brak listy przepi
sów odrębnych, które nale-
ży wziąć pod uwagę.

Jedynym powszechnie 
znanym jest § 12.4 Rozpo-
rządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
który stanowi, iż „Usytuowanie budynku na dział-
ce budowlanej w sposób, o którym mowa w ust. 2 
i 3, powoduje objęcie sąsiedniej działki budowla-
nej obszarem oddziaływania w rozumieniu art. 3 
pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budow-
lane” (ust. 2 i 3 paragrafu 12 mówi o sytuowaniu 
budynku w odległości 1,5 m od granicy lub bez-
pośrednio przy granicy).

Z powyższego wynika, że przy sytuowaniu na
wet bardzo wysokiego budynku w odległości 4 m 
od granicy przepis już nie mówi o obejmowaniu 
sąsiedniej działki obszarem oddziaływania.

Problem potęguje § 13 wyżej przywołanego 
Rozporządzenia, który ochrania przed pozbawie-
niem naturalnego światła wyłącznie już istniejące 
pomieszczenia, a więc tylko działki sąsiednie już 
zabudowane. Podobny problem pojawia się przy 
interpretowaniu mówiącego o nasłonecznieniu 
§ 60 tegoż Rozporządzenia.

A przecież przepisy prawa mogą wyglądać 
inaczej. Ponieważ na wielkość oddziaływań wpływ 
ma zarówno odległość inwestycji od granicy dział-
ki, jak i wysokość obiektu, to sprawiedliwą i racjo-
nalną byłaby regulacja uzależniająca minimalną 
dopuszczalną odległość od granicy od wysokości 
obiektu. Zasada ta nakazywałaby większe odsu-
nięcie od granicy – wyższych budynków. Taki prze-
pis w jednoznaczny sposób mógłby ustalać zasadę 
odsuwania nie tylko zasadniczej bryły budynku, ale 
i wszystkich jego elementów, jak okapy, lukarny, 
balkony, tarasy, wykusze itp.

Uwzględnienie takiej zasady jest proste i wyma-
ga tylko wykreślenia przy granicy specjalnej stre-
fy. Taka strefa szczególnie wrażliwa na ingerencje 
budowlane bez zgody sąsiada nie mogłaby być 

naruszana żadną częścią budynku. Wielkość „stre
fy wrażliwej” byłaby ustalona przepisem, mogła
by być różnicowana i zależna od lokalnych wzor
ców kulturowych (urbanistycznych).

Wprowadzenie takich prostych, jednoznacz-
nych regulacji jest realne. Przepisy uzależniające 
odległość budynku od granicy od jego wysokości 
stosowano już w różnych systemach prawnych.

Przykładowo:
 ● Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 

3 marca 1922 r. w sprawie wysokości budowli na tere-
nie byłego zaboru rosyjskiego – § 2.2. „Wysokość domu 
od strony podwórza nie może przewyższać półtora 
raza więcej odległości domu od przeciwległej ścia-
ny lub od granicy sąsiada. O ile nieruchomość ma 
zastrzeżone hipotecznie prawo światła na sąsiednią 
posesję, wysokość domu lub oficyny będzie obliczo-
na w  stosunku odległości od przeciwległej ściany 
sąsiada”.

 ● Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928 
r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli – art. 
183 „Wysokość budynków od strony podwórza nie 
powinna przekraczać półtorakrotnej odległości 
od przeciwległej granicy działki, wysokość zaś każ-
dej z przeciwległych ścian w podwórzu nie powinna 
przekraczać półtorakrotnej odległości między niemi”.

Przepisy uzależniające możliwość zbliżania 
budynku do granicy – od jego wysokości, stoso-
wane są także współcześnie. Jako przykład może 

Strefa
wrażliwa
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ic
a 
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ia

łk
i

60° 60°

Na rysunku zaznaczono „strefę wrażliwą” przykładowo 
opartą o kąt 60º.
W zależności od wyboru kąta nachylenia płaszczyzn wy-
znaczających „strefę wrażliwą” można by uzyskać różny 
stopień ażurowości zabudowy, co pozwoliłoby kształtować 
zabudowę zgodnie z lokalnymi wzorcami kulturowymi. 
Kąt 45º–30º kształtuje zabudowę o charakterze podmiej-
skim i wiejskim. Kąt 70º i większy kształtuje zabudowę ty-
powo miejską
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posłużyć prawo niemieckie obowiązujące na tere-
nie Brandenburgii. Jego przepisy akcentują, że od
sunięcie budynku od granicy zapewnia spokój 
zamieszkania sąsiadów (odstęp społeczny).

W jaki sposób oblicza się głębokość powierzchni mini
malnego odstępu?
Głębokość powierzchni minimalnego odstępu, której nie 
wolno zajmować, określana jest na podstawie wysokości 
ścian budynku. Wysokością ściany jest odległość między 
dolnym punktem, w którym przecina się ściana zewnętrz-
na z powierzchnią terenu, a górnym zwieńczeniem ściany, 
które znajduje się w punkcie przecięcia ściany z pokryciem 
dachu, albo – w przypadku dachu prostego – górnym 
zwieńczeniem ściany zewnętrznej. Ta odległość nazywana 
jest wielkością H.
Prawo budowlane Brandenburgii

½H2½H2

½H1½H1

H1H1

H2H2

Bezpieczeństwo użytkowników 
obiektów budowlanych
Ostatnim z podstawowych problemów procesu 
budowlanego jest konieczność zapewnienia odpo-
wiedniego poziomu bezpieczeństwa użytkowni-
kom obiektów budowlanych. W poprzednich epo-
kach poczucie takiego bezpieczeństwa wynikało 
z zaufania do wiedzy i umiejętności projektan
tów i wykonawców. Dowodem są schematyczne 

W prawie budowlanym Brandenburgii zachowanie po-
wierzchni minimalnego odstępu nie jest wymagane, jeżeli 
budynek może albo musi powstać swoją ścianą zewnętrz-
ną bezpośrednio na granicy działki budowlanej.
W przypadku zabudowy zwartej budynki przylegają zwykle 
do granicy działki. Zdjęcie: Kati Köllner

Prawo Brandenburgii dotyczące powierzchni minimalne-
go odstępu w § 68 reguluje odpowiednie nasłonecznienie 
i przewietrzanie budynków oraz konieczność zachowania 
przez sąsiadów odpowiedniej odległości między budyn-
kiem mieszkalnym a granicą działki, aby nie został zakłóco
ny spokój zamieszkania (odstęp społeczny). Zasadniczo 
obowiązuje zasada, iż powierzchnia minimalnego odstępu 
względem granicy działki musi pozostać niezabudowana.
Zabudowa luźna z zachowaniem przestrzeni minimalnego 
odstępu. Zdjęcie: Kati Köllner
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projekty budynków, które były wówczas uznawane 
za wystarczające.

Współczesny system oparty jest przede wszyst-
kim na zaufaniu do przepisów prawa. Konsekwen-
cją są tysiące regulacji oraz szczegółowe instruk-
cje zamieszczane na rysunkach wykonawczych 
projektów.

Otwartym jest pytanie – który z systemów za
pewnia właściwy poziom bezpieczeństwa?

Uwarunkowania prawne 
– podsumowanie
Przepisy Konstytucji RP tworzą fundament uwa
runkowań prawnych działań legislacyjnych:

 ● Konstytucja nakłada na organy państwa obowiązek 
ochrony wszystkich istotnych w procesie inwesty
cyjnym wartości jak: dziedzictwo narodowe, środo-
wisko, własność, bezpieczeństwo, porządek publicz-
ny, zdrowie, prywatność.

 ● Konstytucja określa, na jakich warunkach mogą 
być wprowadzane ograniczenia swobody działania 
i ograniczenia własności, oraz stanowi, że wprowa-
dzenie takich ograniczeń wymaga akceptacji Sejmu 
w formie przyjęcia ustawy.

 ● Urzędy nie mogą dowolnie ustalać zasad realiza
cji inwestycji, bowiem wg art. 7 Konstytucji „organy 
władzy publicznej działają na podstawie w granicach 
prawa”; źródłem tego prawa są wg art. 87 Konstytucji: 
Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzyna-
rodowe, rozporządzenia i akty prawa miejscowego.

Podsumowując, można uznać, że Konstytucja 
RP tworzy prawidłowo skonstruowaną podsta-
wę dla idealnego prawa inwestycyjnego. Niska 

skuteczność systemu to zasługa ustaw i rozporzą
dzeń zawierających wiele tysięcy przepisów a roz-
wiązujących tylko część problemów. Konieczna jest 
reforma. W pracach legislacyjnych należy korzystać 
ze sprawdzonych wzorców z uwzględnieniem po-
stępu cywilizacyjnego.

Przepisy prawa inwestycyjnego winny być po-
wszechnie zrozumiałe i przynoszące sprawiedliwe 
rozstrzygnięcia. Ich istotnymi cechami winny być:

 – jednoznaczność (wszyscy będą je tak samo rozumieć);
 – ograniczona do minimum zawartość (wszyscy będą 

mogli je poznać);
 – zdolność do rozwiązywania istotnych dla społeczeń

stwa problemów (wszyscy będą je cenić).

Tworząc listę istotnych dla społeczeństwa prob-
lemów, należy stwierdzić, że w procesie inwe
stycyjnym występują dwie sytuacje, w których 
kumulują się zagadnienia mogące skutkować 
konfliktami.

 ● Pierwsza „krytyczna” sytuacja to wybór terenu dla 
inwestycji (wówczas następuje konfrontacja planów 
inwestora z lokalnymi warunkami przyrodniczy-
mi i kulturowymi, w tym dotyczącymi przestrzeni 
publicznej).

 ● Druga „krytyczna” sytuacja to wybór projektu 
(konkretyzowana jest wówczas skala oddziaływań 
na działki sąsiednie oraz ustalane rozwiązania mające 
zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom obiektu).

Prawidłowo skonstruowany system prawa wi-
nien zapewniać właściwe rozwiązania dla poja-
wiających się konfliktów za pomocą prostych, po-
wszechnie zrozumiałych regulacji.

Proste zasady są zawsze doskonalsze 
od skomplikowanych.

Wprowadzenie tylko trzech grup przepisów:
 – przepisów precyzyjnie ustalających granicz
ne wartości dopuszczalnych oddziaływań 
inwestycji na teren działek sąsiednich (cel: 
szybkie rozwiązanie sporów sąsiedzkich);

 – przepisów ustalających możliwą lokalną mak
symalną wysokość zabudowy (cel: kształto-
wanie sylwety miasta lub ośrodka wiejskiego);

 – przepisów ustalających linię zabudowy 
od strony przestrzeni publicznej (cel: kształto-
wania przestrzeni publicznej)

pozwoli w przejrzysty, skuteczny i racjonalny 
sposób regulować parametry inwestycji.

Bożena Nieroda – architekt IARP; wiceprzewodnicząca Rady 
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Projekt budynku z 1936 r. (projekt udostępniony przez 
Jacka Jakubca)
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Elżbieta Węcławowicz-Bilska

Przestrzenie publiczne 
w uzdrowiskach europejskich

Rodzaje przestrzeni publicznych w uzdrowisku są 
zależne od podstawowego profilu uzdrowiska. Tro-
chę inne przestrzenie występują w zdrojowiskach, 
gdzie głównym czynnikiem leczniczym są mineral-
ne wody lecznicze pitne i używane do kąpieli tera-
peutycznych, inne w uzdrowiskach borowinowych, 
a jeszcze inne w stacjach klimatycznych. W każdym 
ośrodku istotną zasadą lecznictwa uzdrowiskowe-
go jest korzystanie ze wszystkich naturalnych czyn-
ników przyrodoleczniczych, a więc także z klimatu 
i krajobrazu.

Przyjmuje się, że w rozwoju historycznym zosta-
ły wykształcone pewne istotne przestrzenie pub-
liczne charakterystyczne dla ośrodków lecznictwa 
uzdrowiskowego, które nadal są aktualne przy kre-
acji nowych założeń tego typu.

Do podstawowych typowych przestrzeni pub-
licznych o charakterze reprezentacyjnym w założe-
niach uzdrowiskowych należą:

 – parki zdrojowe,
 – deptaki i promenady.

W bezpośrednim sąsiedztwie tych przestrzeni 
znajdują się najważniejsze obiekty lecznicze uzdro-
wiska, takie jak pijalnie wód mineralnych, łazienki, 
zakłady przyrodolecznicze.

Istotnymi przestrzeniami publicznymi związa-
nymi z obiektami i urządzeniami terapeutycznymi, 
a służącymi celom leczniczym są tereny o charakte-
rze leczniczym, do których zalicza się:

 – parki kinezyterapeutyczne;
 – ogrody aeroterapii;
 – solaria, a w kąpieliskach morskich plaże; 
 – przestrzenie terapeutyczne otwarte, półotwar-
te i częściowo zamknięte takie jak np.: baseny 
termalne, groty solne, tężnie itp., które także są 
lokowane w centralnych obszarach uzdrowiska.

Wymagania technologiczne dotyczące korzy-
stania z naturalnych surowców leczniczych powo-
dują, że obiekty te i urządzenia powinny być usytu-
owane w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł.

Przestrzenie lecznicze zazwyczaj połączone są 
alejami, przejściami otwartymi lub jedynie zada-
szonymi, a także w pełni zamkniętymi ciągami pie-
szymi z obiektami mieszkalnymi i przestrzeniami 
towarzyszącymi zabudowie mieszkalnej.

Przestrzenie rekreacyjne i sportowe niezwykle 
pożądane w uzdrowiskach towarzyszą zabudowie 
mieszkalnej lub są trochę oddalone od samego 
założenia. Przede wszystkim takimi urządzenia-
mi są korty tenisowe, stawy z łódkami i kajakami 
do wiosłowania, pola golfowe, hipodromy, lodowi-
ska, a w terenach górskich stoki i trasy narciarskie 
i saneczkowe.

Ogólnodostępne, publiczne przestrzenie w są-
siadującej z uzdrowiskiem miejscowości zwłaszcza 
w terenach usługowych przeznaczone dla kultury, 
gastronomii, kultu religijnego są często odwiedza-
ne przez kuracjuszy i stanowią jakby przedłużenie 
samego uzdrowiska.

Coraz bardziej istotnymi w uzdrowiskach są 
przestrzenie przeznaczone na parkingi, które za-
zwyczaj lokalizowane są na peryferiach założenia, 
często schowane pod ziemią.

Wielkość i kształt przestrzeni publicznych 
w uzdrowiskach i ich rodzaje są zależne od wielu 
czynników. Jednym z nich jest typ przestrzennych 
powiązań uzdrowiska z sąsiadującym ośrodkiem 
mieszkalnictwa stałego.

W Europie występują różnego rodzaju układy 
powiązań przestrzennych ośrodka lecznictwa bal-
neologicznego z sąsiadującą miejscowością.

Można tu wyróżnić bardzo popularne:
 – samodzielne przestrzennie ośrodki leczni-
ctwa uzdrowiskowego lub spa występujące 
w rożnych lokalizacjach, gdzie prócz obiektów 
leczniczych i terenów publicznych o zmien-
nym stopniu zagospodarowania nie wystę-
pują żadne obiekty mieszkalne czy usługowe;

 – założenia uzdrowiskowe izolowane prze-
strzennie od sąsiedniej miejscowości, gdy 
obiektom przyrodoleczniczym towarzyszą 
pensjonaty i hotele przeznaczone przede 
wszystkim dla kuracjuszy i pacjentów, ale czę-
sto użytkowane też przez osoby im towarzy-
szące lub wypoczywające w uzdrowisku oraz 
najczęściej występujące;

 – uzdrowiska rozmaicie powiązane przestrzen-
nie z miejscowością rożnej wielkości, w formie:

 – sprzężenia prostego lub równoległego,
 – integracji,
 – przemieszania funkcji leczniczej z funkcją 
miejską.

Układ sprzężony prosty jest przykładem powią-
zania uzdrowiska z sąsiednią jednostką osadnictwa 
stałego. Ten typ powiązania wynika często z histo-
rycznego uformowania układu w początkowym 
okresie jego kształtowania, gdy założenie lecznicze 
powstawało przy źródłach, a kuracjusze mieszkali 
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w oddalonym od źródeł zespole osadniczym. Stąd 
bardzo często w takich układaczach dominuje 
główna aleja spacerowa lub deptak, które zostały 
wykreowane w pierwotnym założeniu.

Założenie uzdrowiskowe jest połączone z ośrod-
kiem osadniczym położonym w zasięgu ruchu pie-
szego. Formy przestrzenne tego typu powiązania 
mogą być rozmaite, często jest to aleja lub ulica czy 
trakt pieszy łączące centrum uzdrowiska z centrum 
ośrodka osadnictwa stałego. Często tym ciągom 
pieszym towarzyszą założenia parkowe, skwery 
w różnym usytuowaniu. W niektórych przykładach 
główne połączenie miasto–uzdrowisko bywa obu-
dowywane usługami.

Cechą charakterystyczną tego typu układów 
jest jasne i proste powiązanie uzdrowiska z jed-
nostką osadnictwa stałego oddaloną od ośrod-
ka leczniczego najczęściej w izochronie ruchu 
pieszego.

Można jednocześnie wyróżnić tu dwa przeciw-
stawne przypadki relacji miasta z uzdrowiskiem, 
które charakteryzuje:

 – dominacja uzdrowiska w układzie przestrzen-
nym, co najczęściej dotyczy niewielkich miej-
scowości, małych miasteczek lub wsi (w oma-
wianych przykładach np. w takiej sytuacji jest 
uzdrowisko Rogner Bad Blumau w stosunku 
do wsi Bad Blumau);

 – dominacja miasta w układzie przestrzennym, 
co dotyczy większych jednostek osadniczych. 
Dominacja miasta nad uzdrowiskiem może 
prowadzić do ograniczenia typowych dla 
uzdrowiska przestrzeni publicznych na rzecz 
większego udziału typowych przestrzeni 
miejskich, które mogą być zwłaszcza w mia-
stach średniej wielkości – przez oferowanie 

kuracjuszom dodatkowych terenów usługo-
wych zarówno kulturalnych, gastronomicz-
nych i handlowych – bardzo atrakcyjne.

Układ sprzężony równoległy jest specyficzną for-
mą układu sprzężonego i występuje wówczas, gdy 

Trenčianske Teplice – Słowacja – deptak uzdrowiskowy 
przy łaźni Hammam

Towarzyszący deptakowi dom zdrojowy w Pieszczanach 
– Słowacja

Park Zdrojowy w Trenčianskich Teplicach – Słowacja

Widoczne z przejść pieszych przestrzenie terapeutyczne 
w Rogner Bad Blumau – Austria 
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założenie uzdrowiskowe jest usytuowane w pobliżu 
miejscowości, ale wyraźnie oddzielone od niej przez 
wykorzystanie uwarunkowań ukształtowania tere-
nu, jak bariery liniowe np. rzeka, wąwóz, jar, wysoka 
skarpa czy inna przeszkoda terenowa.

Uzdrowisko wtedy rozwija się niezależnie 
od miejscowości, np. na przeciwległym brzegu 
rzeki, jednak na tyle blisko, że miejscowość jest do-
skonale widoczna oraz osiągalna, czasami kilkoma 
połączeniami, często w zasięgu ruchu pieszego. 
Podnosi to znakomicie atrakcyjność uzdrowiska 
w zakresie dostępności do różnego typu prze-
strzeni publicznych znajdujących się w obszarze 
miejscowości, z których mogą korzystać także ku-
racjusze. Wśród omawianych przykładów sytuacja 
taka dotyczy np. uzdrowiska w Pieszczanach. Istot-
nym walorem takiego rozwiązanie jest, niezależ-
ne od innych funkcji miejscowości, kształtowanie 
przestrzeni leczniczej w sposób samodzielny, bo-
wiem uzdrowisko rozwijane jest po drugiej stro-
nie rzeki. Czasami połączenie obu przestrzeni jest 
utrudnione z uwagi na nieliczne, często pojedyn-
cze przeprawy mostowe.

Podobnie jak w układzie sprzężonym prostym 
można tu wyróżnić dwa rodzaje takich układów – 
albo o dominacji miasta lub dominacji uzdrowiska.

Układ zintegrowany dotyczy przypadku pełne-
go złączenia struktury przestrzennej miejscowości 
ze strukturą uzdrowiska o wyraźnie wykrystalizo-
wanym układzie przestrzennym. Uzdrowiska te są 
tak silnie połączone z tkanką miejską, że czasami 
trudno jednoznacznie określić granice poszcze-
gólnych założeń. Znanymi przykładami tego typu 
założeń są zwłaszcza długo funkcjonujące ośrodki 
np. Vichy, Baden-Baden, Wiesbaden.

W takich miastach równolegle z lecznictwem 
uzdrowiskowym rozwijane są inne funkcje jak 
np. turystyczna, kulturalna itp. Czasami przestrze-
nie uzdrowiskowe adaptowane są do rozmaitych 
funkcji o charakterze miejskim np. kulturalnych lub 
gastronomicznych, a sam ośrodek leczniczy zaczy-
na być rozwijany w innym miejscu. Często w takim 
przypadku centrum uzdrowiska z parkami zdrojo-
wymi, urządzeniami i obiektami leczniczymi nadal 
odgrywa istotna rolę w przestrzeni miasta, które ją 
obudowuje.

Układ przemieszany istnieje wtedy, gdy kilka 
małych założeń uzdrowiskowych lub pojedyncze 
obiekty przyrodolecznicze usytuowane w różnych 
rejonach miejscowości są oddzielone od siebie 
przez tereny o innej funkcji, głównie mieszkalnictwa 
stałego oraz usług ogólnomiejskich. W tym przy-
padku przestrzenie publiczne charakterystyczne 

dla uzdrowiska bezpośrednio łączą się z przestrze-
niami publicznymi o charakterze miejskim.

W takiej sytuacji może istnieć nawet wykrysta-
lizowany układ zdrojowiskowy, ale w sytuacji gdy 

Widoczne z przejść pieszych przestrzenie terapeutyczne 
w Termach Loipersdorf – Austria

Główne wejście do założenia termalnego Loipersdorf przy-
pominające terminal lotniczy

Deptak nad rzeką Traun w mieście uzdrowisku Bad Ischl 
– Austria 
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część założenia znajduje się poza nim i jest od nie-
go oddzielona np. zespołami zabudowy miesz-
kaniowej, założeniami o funkcji usług miejskich, 
oświatowych, sportu masowego czy innych, moż-
na mówić o układzie przemieszanym lub założeniu 
uzdrowiskowym zdezintegrowanym. Założenie ta-
kie powstaje, gdy rozwój uzdrowiska nie jest ciągły 
lub gdy wcześniejsze założenia zostają obudowa-
ne, a wielkości zasobów mineralnych surowców 
leczniczych, czasami odkryte później, pozwalają 
na kreacje dalszych, nowych układów lecznictwa 
balneologicznego. Przemieszana zabudowa i prze-
strzenie publiczne miasta i uzdrowiska powodują, 
że mamy do czynienia z układem mozaikowym. 
Obecność kilku założeń uzdrowiskowych z duży-
mi założeniami zieleni towarzyszącymi obiektom 
i urządzeniom leczniczym usytuowanym w róż-
nych miejscach miasta znakomicie podnosi jego 
atrakcyjność, jednak dla kuracjuszy zmuszonych 
czasami przemierzać mniej atrakcyjne przestrze-
nie zabudowy miejskiej może to być uciążliwe 
i męczące.

Elżbieta Węcławowicz-Bilska – prof. dr hab. inż. arch. dyrektor 
Instytutu Projektowania Miast i Regionów Wydziału Archi-
tektury Politechniki Krakowskiej; kierownik Katedry Pla-
nowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska; członek 
Komisji Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk; 
w latach 1999–2003 ekspert ds. planowania przestrzenne-
go i urbanistyki uzdrowisk w Ministerstwie Zdrowia

Przestrzeń głównego deptaka w nowo kreowanym uzdro-
wisku Bad Fussing w Niemczech

Przestrzeń głównego deptaka w nowo kreowanym uzdro-
wisku Bad Fussing w Niemczech
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Najczęściej firma produkująca znaki wygrywa 
przetarg, zarabia na wykonawstwie, a projekt 
robi „zza biurka” i często za darmo.

 – Po trzecie, regulacje prawne dopuszczają pro-
cedury umożliwiające tworzenie oznakowa-
nia (znaki turystyczne i informacyjne) przez 
amatorów. Dodatkowo, inżynierowie ruchu 
nie uczą się w trakcie studiów projektowania 
znaków, a w praktyce tworzą oznakowanie 
wyłącznie w oparciu o przepisy, które dziś już 
są przestarzałe i zaniedbane.

Chaotyczne wykorzystywanie przestrzeni pub-
licznej owocuje jej marnotrawieniem, psuciem, 
co można porównać do marnotrawienia czasu. 
A przecież przestrzeń publiczna nie jest „workiem 
bez dna” i nie nadaje się do eksponowania każde-
go wizualnego komunikatu. Poza tym trudno, by 
istotne znaki drogowe współistniały z agresywny-
mi reklamami. Tak zwany „przerób blachy” – nota-
bene niekiedy sankcjonowany prawem – działa-
nia na pograniczu „artystycznego wyżywania się” 
nie powinny mieć miejsca w informacyjnej strefie 
przestrzeni publicznej. Jest ona zbyt cenna i w za-
kresie informacyjnym powinna podlegać racjonal-
nym regulacjom. Niestety, coraz rzadziej mamy 

Jerzy Gruszczyński

Komunikacja wizualna w przestrzeni 
publicznej

Zewnętrzna przestrzeń publiczna, do której dostęp 
ma praktycznie każdy, jest specyficznym miejscem 
obecności różnych informacji obejmujących za-
równo krajobraz przyrodniczy, jak i kulturowy. Mie-
ści się w niej również całe spektrum komunikatów 
wizualnych, a więc informacji, które biorą się z czy-
jejś intencji, które ktoś kreuje, by coś przekazać.

Kręgosłupem wszelkiej informacji w przestrzeni 
publicznej jest system znaków drogowych, a jego 
bezpośrednim przedłużeniem są miejskie i tury-
styczne systemy informacji. Razem tworzą mul-
tisystem wymagający najwyższych standardów 
projektowych (w tym analiz i badań), a niedosko-
nałości, wręcz zaniedbania, z systemu znaków dro-
gowych przenoszą się na pozostałe sfery informacji 
i upośledzają ich skuteczność.

Zawartość informacyjna we współczesnej prze-
strzeni publicznej bywa coraz bardziej skompliko-
wana i jej całościowy obraz jest praktycznie dziełem 
przypadku. W konsekwencji informacyjne zaśmie-
cenie krajobrazu jest coraz poważniejszym prob-
lemem. Przyczyna leży w niedoskonałych regula-
cjach prawnych oraz w kreowaniu 
informacji w przestrzeni publicznej 
w oparciu o amatorski rynek, a nie 
o profesjonalistów. Dołączają się 
do tego zaniedbania w edukacji.

Na powyższe zaniedbania wpły-
wa kilka czynników:

 – Po pierwsze, łatwość w two-
rzeniu informacji za pomocą 
programów komputerowych, 
jak również powielanie tej in-
formacji w dowolnych wymia-
rach, rozpowszechnianie jej 
i umieszczenie w przestrzeni 
publicznej.

 – Po drugie, podczas tworze-
nia tych informacji dochodzi 
na ogół do pomijania pro-
jektantów, specjalistów z za-
kresu komunikacji wizualnej. Amatorski projekt znaku zapowiadającego uzdrowiska w Małopolsce

Komunikacja wizualna w rejonach turystycznych i rekreacyjnych, 
również jako element organizacji przestrzeni publicznej
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do czynienia z wizualnymi komunikatami, w wyni-
ku których możemy zadziałać celowo, skutecznie 
i sprawnie. Często jesteśmy wprowadzani w błąd 
brakiem lub nadmiarem informacji oraz komuni-
katami nieczytelnymi, rozpraszającymi uwagę czy 
wprowadzającymi niejasności. 

Ponadto warto sobie uświadomić, iż wycofanie 
się ze współczesnego zaśmiecenia krajobrazu wca-
le nie będzie łatwe, na co mają wpływ między inny-
mi badania stwierdzające, iż tylko niewielka część 
społeczeństwa jest niezadowolona i świadoma 
obecnego natłoku informacyjnego w przestrzeni 
publicznej.

Cele komunikacji wizualnej w przestrzeni 
publicznej

Pomijając brak rzetelnych definicji reklamy, szyldu 
itd., informacje w przestrzeni publicznej sklasyfi-
kujemy w sposób nieco uproszczony, wyróżniając 
trzy grupy:

 – Pierwsza z nich to znaki drogowe, także miej-
skie i turystyczne, które mają zadanie:

1. doprowadzić do danego miejsca;
2. prowadzić do miejsca w sposób bezpieczny;
3. zapewnić w trakcie przemieszczania się moż-

liwość zaspokajania bieżących potrzeb (fizjo-
logicznych i technicznych);

4. zaprezentować miejsca lub zdarzenia cieka-
we dla użytkownika drogi. 

 – Do drugiej grupy należy informacja uzupeł-
niająca, którą w uproszczeniu nazwiemy „pro-
mocją” (od angielskiego pro motion – dla ru-
chu). Będą to szyldy, informacje o imprezach 

kulturalnych, sportowych, społecznych itp. 
czy też promocja różnych zagadnień. Znajdą 
się tutaj także ogłoszenia urzędowe, ale też 
nekrologi czy drobne ogłoszenia o kupnie–
sprzedaży itp.

 – Ostatnią grupę stanowią reklamy i to bez 
względu na ich rodzaj, miejsce czy gabaryty. 
Od pozostałych grup odróżnia je fakt, iż łączą 
w sobie informacje z perswazją nastawioną 
na osiągnięcie zysku (jej celem jest nama-
wianie użytkownika przestrzeni publicznej 
do zakupu jakiegoś towaru czy skorzystania 
z danej usługi).

Istnieją kraje, gdzie przestrzeń publiczna służy 
wyłącznie znakom oraz stonowanej informacji uzu-
pełniającej. Reklama funkcjonuje jedynie w me-
diach, a w przestrzeni publicznej pojawia się w wy-
jątkowych sytuacjach.

Reguły percepcji

Psychologiczne uwarunkowania możliwości per-
cepcji informacji w przestrzeni publicznej są istot-
ne głównie w przypadku ruchu samochodowego 
wiążącego się z odbiorem informacji przy poru-
szaniu się ze stosunkowo dużą prędkością. Pro-
jektant informacji musi być świadomy, iż człowiek 
spostrzega równocześnie siedem plus minus dwie 
jednostki informacyjne, czyli w zależności od pre-
dyspozycji jeden dostrzeże ich pięć, a drugi dzie-
więć. Oczywistym jest, iż w ruchu drogowym na-
leży liczyć się z tym najsłabszym i zatem w ramach 
drogowych znaków nie należy serwować więcej 
niż pięć jednostek. Co stanowi taką jednostkę in-
formacyjną? Trudno to wyjaśnić w kilku zdaniach, 
ale możemy roboczo przyjąć, że stanowią je: na-
zwa miejscowości, liczba kilometrów (wskazująca 
dystans do danego miejsca), numer drogi, znak 
ostrzegawczy – zakazu lub nakazu, strzałka, prosta 
tabliczka pod znakiem itp. To w sumie coś jak infor-
macja, którą ogarniamy jednym rzutem oka. 

Dostrzeżone informacje pozostają w pamięci 
krótkotrwałej od kilku do kilkudziesięciu sekund. 
Jeżeli mamy motywację, by te informacje zatrzy-
mać, to poprzez ich „wewnętrzne powtórzenie” 
możemy je zachować na dłużej. Jednak, gdy zbyt 
szybko dotrą do nas informacje nowe, to wy-
prą z pamięci krótkotrwałej to, co dostrzegliśmy 
uprzednio. Po bliższym przyjrzeniu się tym uwa-
runkowaniom wynika zestaw dość rygorystycz-
nych reguł dotyczących ilości informacji, które po-
winny być stosowane przy oznakowywaniu dróg.

Przykład znaku turystycznej atrakcji nieprofesjonalnie za-
projektowanego
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Drugim ważnym elementem jest czytelność tej 
informacji, a więc w skrócie mówiąc, jakie tam za-
stosowano „obrazki”, powiedzmy piktogramy, jaki 
krój pisma i w jakich kolorach. Te reguły jednak nie 
dotyczą już tylko kierowców. Szeroko rozumiana 
czytelność komunikatów winna objąć także strefy 
ruchu pieszych z uwzględnieniem różnego oświet-
lenia. Tu należy pamiętać o umieszczeniu infor-
macji na poziomie oczu, pamiętając o osobach ni-
skich, jak i o ludziach z wadami wzroku, co zarówno 
wynika z osłabionego wzroku w wieku podeszłym, 
jak i z różnych wad typu daltonizm itd.

Co znaki odwzorowują?

Pojedyncze znaki – ostrzegawcze, nakazu czy zaka-
zu, jeżeli są właściwie zlokalizowane, odpowiadają 
na ogół rzeczywistej sytuacji. Gorzej jest ze zna-
kami wymagającymi fachowego projektowania. 
Mowa o znakach kierunku, czyli drogowskazach, 
tablicach przeddrogowskazowych itp. (grupa E). 
Także problem stanowi oznakowywanie objazdów 
(grupa F), które bardzo często potrafią sprawić kło-
poty zarówno drogowcom, jak i kierowcom. Kolej-
ne zagadnienie stanowią znaki turystyczne zwłasz-
cza, iż to co zawarto w „warunkach technicznych…” 
(w instrukcji) w bardzo małym stopniu może zaspo-
koić rzeczywiste potrzeby. Dalszą problematyczną 
sprawą jest zestawianie oznakowania, które niejed-
nokrotnie przekazuje niespójne komunikaty lub 

wręcz sprzeczne. Różnie też bywa z konsekwencją 
w ciągach oznakowania, w następstwach znaków.

Warto być świadomym, iż rolą znaków jest 
taka organizacja informacji, aby odbiorca mógł je 
dostrzec, zrozumieć oraz – jeżeli jest taka potrze-
ba – mógł się do nich zastosować. Formułowanie 
wizualnych komunikatów wymaga ujęcia systemo-
wego oraz zapanowania nad całością, nad multisy-
stemem. Nie jest to możliwe, gdy projekt powstaje 
za biurkiem albo znaki „projektują się same” w pro-
gramie komputerowym.

Niestety, błędy w oznakowania dróg wynikają-
ce z prawa, w praktyce przenoszą się na pozosta-
łe sfery informacji, co odbija się na oznakowaniu 
miejskim czy turystycznym. Najczęściej przestrzeń 
publiczną traktuje się jako poletko, na którym 
w każdej chwili można kolejno „dosadzać” różne 
„potrzebne” elementy. Zasadniczo rzadko przeor-
ganizowuje się informację w sposób racjonalny, 
tak by w ramach percepcyjnych możliwości coś 
zdjąć przed doklejeniem czegoś nowego. Infor-
macji przybywa, chaos się powiększa i tylko może 
w rejonie autostrad i dróg ekspresowych jako tako 
pilnuje się porządku.

Patrząc na całość problematyki dotyczącej po-
wstawania komunikatu oraz zestawu komunika-
tów, wypadałoby uwzględnić między innymi:

 – zasadność komunikatu – czy rzeczywiście ko-
munikat jest potrzebny, niezbędny; 

 – dostrzegalność komunikatu – czy jego lokali-
zacja oraz kontekst pozwolą go dostrzec; 

Natłok informacji wzdłuż drogi wjazdowej do Zakopanego
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 – miejsce w hierarchii ważności – czy jest zgod-
ny w hierarchii z informacyjnym sąsiedztwem;

 – adekwatność – czy jest odwzorowaniem kon-
kretnej sytuacji;

 – czytelność – czy poszczególne elementy, jak 
i całość będą widoczne, czytelne;

 – zrozumiałość – czy jest na tyle prosty, by prze-
kaz mógł być poprawnie odczytany;

 – jednoznaczność – czy nie będą możliwe róż-
ne interpretacje przekazu;

 – zgodność z otoczeniem – czy nie jest zbyt 
agresywny lub zlewa się z otoczeniem; 

 – zgodność z następstwem – czy jest zgodny 
z poprzednim i następnym komunikatem do-
tyczącym tego samego zagadnienia.

Lokalny multisystem

Dla miejscowości o charakterze turystycznym, 
zatem i uzdrowisk, stworzenie tzw. miejskiego 
systemu informacji jest z wielu względów już nie-
wystarczające. Należałoby pomyśleć o miejsko-
-turystycznym systemie łączącym obie te sfery, 
który skoordynowany byłby także z oznakowaniem 
drogowym. Jest to zadanie do wykonania głównie 
na szczeblu lokalnym i powinno dotyczyć:

1. korekty w drogowych znakach kierunku;
2. uporządkowania drogowych znaków infor-

macyjnych;
3. stworzenia systemu informacji miejskiej (do-

prowadzenia do adresu, do punktów komuni-
kacyjnych, ważnych placówek itp.);

4. uporządkowania drogowych znaków tury-
stycznych, uzupełnienia ich w lokalnym pod-
systemie wg potrzeb;

5. przewidzenia miejsko-turystycznego pod-
systemu dla pieszych (wraz z elementami 
edukacyjnymi);

6. uporządkowania szyldów;
7. stworzenia ram i reguł dla reklam.
Zbudowanie lokalnego multisystemu nie jest 

łatwą dziedziną. Wymaga przede wszystkim wie-
dzy merytorycznej, sporej pracy oraz dyscypliny, 
a przede wszystkim ścisłej współpracy zespołu 
projektowego z gminą, miastem. Zasadniczo nie 
jest to zadanie dla jednej osoby. Podstawą całości 
jest praca analityczna oraz rozpoznanie i koordyna-
cja potrzeb lokalnych podmiotów. W każdym razie 
rzecz nie polega na działaniu w trybie przetargu 
na wykonanie oznakowania z projektem, z pomi-
nięciem projektantów. Można by przyjąć następu-
jące etapy działania:

1. konkurs na koncepcję opracowania oraz za-
kresu działań;

2. utworzenie projektu miejsko-turystycznego 
systemu informacji;

3. przetarg na wykonawstwo;
4. okres wdrażania pod nadzorem projektantów;
5. stały monitoring funkcjonowania oraz korek-

ty (pod nadzorem projektantów).
Nie należy zapominać, iż zadaniem systemu jest 

zaoferowanie turystom całego wachlarza usług, 
atrakcji oraz prowadzenie ich we wszelkie warte 
odwiedzenia miejsca. Ważne jest też dbanie, by nie 
pobłądzili, by poczuli, że się o nich dba i że nie są 
lekceważeni. Do pełnego rozpoznania zatem ko-
nieczne są poszerzone analizy, rzetelna klasyfikacja 
składowych oraz niezbędne badania. Ważnym win-
no być wykorzystanie koloru do klasyfikacji, dobór 
krojów pisma, utworzenie bazy piktogramów oraz 
wprowadzenie modułowej budowy systemu.

Estetyka i skuteczność

Wśród doświadczonych projektantów komunikacji 
wizualnej czy też produktu (nierzadko określanych 
jako projektanci 2D oraz 3D) istnieje przekonanie, 
iż pod wszelkimi możliwymi względami przemy-
ślany projekt daje również jakość estetyczną. Jeżeli 
projektant dostrzeże i uwzględni potrzeby odbior-
cy, zagadnienia funkcjonalności czy technologicz-
ne (w tym kwestie materiałowe i narzędziowe), 
a także sferę psychologiczną, to na ogół o estetykę 
nie będzie potrzeby dodatkowo się martwić.

Oznakowanie można budować w różny sposób. 
W naszych realiach, gdzie mało informacji w prze-
strzeni publicznej jest uporządkowanych, łatwo 
utworzyć system będący niespójną „naroślą”. Tak 

Estetyczny znak w skali brązów z dróg Francji
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czy inaczej system informacji miejsko-turystycznej 
winien być z zasady „podwiązany” do znaków dro-
gowych i nie powinien ich dublować. Problemem 
jest jednak to, iż zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami wielu racjonalnych rozwiązań wprowadzić 
się nie da, choć niektóre gminy czynią odstępstwa 
w imię poprawności. Odpowiedź na pytanie, jak te 
kwestie regulować w sensie prawnym, jest odręb-
nym tematem. 

Podstawowe zadanie – dotrzeć do miejsca

W miejscu swojego zamieszkania każdy z nas wie 
jak się poruszać, którędy udać się do pracy, na za-
kupy, do znajomych itd. – znamy „swoje rejony”. 
Problem oznakowania drogowego, miejskiego czy 
turystycznego nabiera dla każdego z nas znaczenia 
w sytuacjach, gdy wykorzystując wolny czas albo 
pełniąc jakieś obowiązki, zapuszczamy się w rejo-
ny nam nieznane – do jakiejś miejscowości lub też 
wybieramy się w trasę. Podstawą zatem jest ozna-
kowanie wskazujące nam kierunek. Udając się ja-
kąkolwiek drogą do miejsca przeznaczenia, korzy-
stamy z drogowskazów tak długo, aż osiągniemy 
cel, a istotnym momentem podróży będzie dotar-
cie do znaku pokazującego wjazd do pożądanej 
miejscowości. Jeżeli jedziemy autobusem, to nie 
martwimy się o kierunek jazdy, jednak po opusz-
czeniu pojazdu będziemy poszukiwać informacji 
o tym, jak dojść do określonej ulicy czy szukanego 
budynku. Zatem we wszystkich wspomnianych sy-
stemach informacji najważniejszymi znakami są te, 
które mają doprowadzić użytkownika traktu (dro-
gi, ścieżki pieszej, rowerowej, traktu wodnego itp.) 
do danego miejsca. 

Wstępna orientacja

Należy pamiętać, iż informacja w przestrzeni pub-
licznej skierowana jest zawsze do dwóch grup 
odbiorców: do zmotoryzowanych i do pieszych. 
Kierowca potrzebuje mapy, szkicu orientacyjnego 
miejscowości, który jest wręcz pożądany zaraz przy 
wjeździe do niej, tak aby prowadzący pojazd mógł 
się zatrzymać, zorientować w terenie i przemyśleć 
swoje dalsze poczynania. Nieco inna mapa jest po-
trzebna w rejonie dworca, do którego przyjeżdża 
się zbiorowymi środkami komunikacji.

Ważna jest też możliwość zorientowania się 
w lokalnym „kodzie informacyjnym”. Każdy nieco 
obyty z podróżami dość szybko rozezna, czy nazwy 

ulic pojawiają się w rejonie skrzyżowań, jaka jest 
kolorystyka liter, jaka tła. Czy numery budynków są 
jednakowe i podporządkowane jakiejś regule, czy 
też może znajdują się w różnych, niespodziewa-
nych miejscach, a może nawet ich nie ma.

Doprowadzenie do adresu

Doprowadzenie do adresu jest kolejnym etapem 
podróżowania, a informacje mogą być potrzebne 
w różnym zakresie. Po dotarciu do miejscowości 
czy miasta poszukujemy dzielnicy, kolejno osied-
la lub ulicy. Dalej będzie nam potrzebny budynek 
oznaczony numerem czy też blok i dana klatka. 
Z kolei na domofonie trzeba odnaleźć konkretne 
nazwisko lub ruszyć schodami, by w końcu dotrzeć 
do danego mieszkania. Wszędzie zatem, na każ-
dym etapie podróży od wjazdu do miasta po do-
tarcie do właściwych drzwi potrzebna jest nam 
informacja.

W wielu przypadkach niekoniecznie chcemy 
szukać adresu, lecz placówki. Będziemy chcieli na 
przykład dotrzeć na posterunek policji, do szpita-
la czy apteki albo i do dentysty, czy weterynarza. 
Równie ważne jest dotarcie do punktów komu-
nikacyjnych: do dworca, przystanku, postoju itd. 
Możemy mieć też potrzebę wstąpienia do jakiego 
urzędu, np. miejskiego, skarbowego czy do banku 
lub na pocztę itp. Wszędzie oczekujemy drogo-
wskazów, a na końcu informacji potwierdzającej, iż 
dotarliśmy do pożądanego miejsca.

Jako podsystem powyższego prowadzenia 
do adresu można uznać zagadnienie czasu, a więc 
wszystko z czym związana jest jakaś określona 
godzina. Dotyczy to godzin otwarcia placówek, 
rozkładów jazdy na dworcach i przystankach oraz 
miejskiego zegara wyeksponowanego na ratuszu 
lub ulicy, by można było uregulować zegarek.

Oznakowanie turystyczne

Informacje o oznakowaniu turystycznym zawar-
te w Rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych z 31 lipca 2002 r. oraz w Rozporządzeniu 
o szczegółowych warunkach technicznych z 3 lipca 
2003 r. wprowadziły na polskie drogi znaki wątpli-
wej jakości. Po pierwsze, zaprezentowano wzorce 
niskich lotów – dotyczy znaków: Obiekt na samo-
chodowym szlaku turystycznym (E-22b – przykład 
Zamku w Kórniku) oraz informacja o obiektach tu-
rystycznych (E-22c – przykład prezentacji Krakowa 



3030

Konferencja: Uzdrowiska górskie i podgórskie – Szczawnica, 8–9 listopada 2013

trzema piktogramami), a także wachlarza piktogra-
mów, z których część powstała jeszcze w latach 60. 
XX w., a pozostałe praktycznie zapożyczono z kom-
puterowych programów.

Drugim problemem są zbyt duże znaki prezen-
tujące obiekty turystyczne, podczas gdy znaki ma-
jące kierować lub prowadzić szlakiem są za małe, 
mają zaledwie 25 cm wysokości, co przy dwurzę-
dowym napisie daje wysokość liter 72 i 42 mili-
metrów. Jest to stanowczo za mało w kontekście 
współczesnego natężenia ruchu i lokalizacji tych 
znaków w rejonie skrzyżowań.

W konsekwencji tych zapisów przybywa zna-
ków nieadekwatnych, nieprofesjonalnych oraz 
nieestetycznych. Za przykład niech posłużą znaki 
sygnowane przez Małopolski System Informacji 
Turystycznej prezentujące uzdrowiska w Małopol-
sce. Na dużym znaku narysowano fontannę skła-
dającą się z czterech cienkich strug wody wydoby-
wających się z koła przypominającego metalową 
podkładkę. Znak taki na przykład dla uzdrowiska 
Szczawnica jest wręcz deprecjonujący.

Kolejnym problemem jest wręcz moda 
na tworzenie szlaków. Ich ilość idzie w dziesiątki, 

a oznakowanie pojawiające się na drogach jest 
wyrywkowe. Możliwości ich oznakowania nie ma, 
gdyż niekiedy w jednym miejscu spotyka się, krzy-
żuje czy podąża równolegle kilka, a nieraz kilkana-
ście szlaków. W praktyce zatem znaki typu „szlak 
samochodowy” oznaczają raczej elementy zbioru, 
a nie prowadzą, gdyż podążając za nimi, nigdzie się 
nie dojedzie (np. dwadzieścia sześć znaków Szlaku 
Architektury Drewnianej na terenie Zakopanego).

Owszem, można by rozważać oznakowywanie 
szlaków, ale powinny to być szlaki przestrzenne, 
a więc podążające daną drogą, doliną itp. oraz 
punktujące wszelkie atrakcje w regionie. Wyma-
gałoby to rezygnacji z obecnych znaków i przyję-
cia kilku nowych, o innych parametrach – przede 
wszystkim czytelnych i najlepiej wzorujących się 
na proporcjach utrzymanych w znakach informa-
cyjnych. Natomiast prowadzenie szlakiem win-
no się odbywać za pomocą odpowiednio zapro-
jektowanych strzałek. I należałoby uwzględnić 
różne warianty kierowania na szlaku, takie jak: 
przeciwne końce, rozgałęzienia, odnogi czy szlaki 
alternatywne.

Podsumowanie

Niestety, zaniedbania są, a przykład idzie z góry. 
Trzeba było ponad dwudziestu lat, by nasze wła-
dze rozpoczęły prace nad ustawą o ochronie kra-
jobrazu. Rzecz niestety nie tylko w oszpeceniu na-
szej przestrzeni publicznej – czy w zabałaganieniu 
sfery informacyjnej, ale przede wszystkim w zanie-
dbaniach edukacyjnych, w upadku poszanowania 
tego, co wspólne oraz w hołdowaniu bylejakości 
i regułom podpowiadającym, że o gustach się nie 
dyskutuje. A to tylko argument potwierdzający 
brak argumentów.

Jerzy Gruszczyński – projektant form przemysłowych, ASP

Znak szlaku dziedzictwa Podtatrza (projekt autora artykułu)
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Maria Modzelewska

Przestrzeń publiczna 
w strukturze przestrzennej 
uzdrowisk

Miasto powstało i powstaje dla człowieka i jego wartości, 
wartości ludzkich – humanistycznych, a nie technokratycz-
nych i biznesowych. Jest wyrazem kultury jego mieszkańców. 

(Kelvin Lynch – Obraz miasta – 1960)

Przestrzeń publiczna jest w zasadzie nowym po-
jęciem i większość ludzi, posługując się tym ter-
minem, ma na myśli przestrzeń miejską. Mówiąc 
o przestrzeniach publicznych, myślimy o prze-
strzeniach występujących w miastach i miejsco-
wościach, głównie na terenach, gdzie dokonano 
inwestycji. Mamy więc przestrzenie publiczne 
o charakterze śródmiejskim, przestrzenie publicz-
ne w osiedlach mieszkaniowych, przestrzenie pub-
liczne będące terenami otwartymi o charakterze 
rekreacyjnym czy sportowym. 

W Polsce nie ma jednej definicji przestrzeni 
publicznej, właściwie nie istnieje jako kategoria 
prawna, wynika to być może z faktu, iż samo poję-
cie przestrzeni jest tak wieloznaczne. 

W Ustawie o planowaniu przestrzennym z 2003 r. 
pojawiła się dość kuriozalna definicja obszaru prze-
strzeni publicznej, przez którą „należy rozumieć 
obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia 
i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecz-
nych ze względu na jego położenie oraz cechy 

funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy”. W kontekście powyższej 
definicji przestrzeń nieokreślona w studium nie 
stanowi przestrzeni publicznej, nie istnieje. Dlate-
go też zapis ustawy jest niefortunny i nie do końca 
rozwiązuje problem. 

Przestrzenie miejskie jednak istnieją i są bar-
dzo różnorodne. Pełniąc różne funkcje, mają róż-
ny nastrój i stan techniczny. Obejmują nie tylko 
przestrzenie publiczne, ale również przestrzenie 
społeczne, które nie są tożsame z przestrzeniami 
publicznymi. Potocznie często posługujemy się po-
jęciem przestrzeni publicznej w odniesieniu do ob-
szaru, który tej funkcji nie pełni i nie może pełnić. 
Wynika to z braku jednoznacznie określonych defi-
nicji przestrzeni publicznej, która coraz częściej jest 
przedmiotem debat socjologów oraz obszarem 
działania artystów. W literaturze przestrzeń pub-
liczna jest bardzo różnie nazywana, zawsze jednak 
podkreślany jest fakt, iż od wieków ma ona duże 
znaczenie dla życia miejskiego, ponieważ jest tere-
nem, na którym ludzie mogą się swobodnie spoty-
kać. Z zasady jest wielofunkcyjna, gdyż może być 
miejscem spaceru lub przechadzki, a nawet odpo-
czynku, miejscem różnych uroczystości czy imprez 
komercyjnych. Dla wyglądu miast oraz samopo-
czucia mieszkańców i jakości ich życia duże zna-
czenie mają nie tylko reprezentacyjne przestrzenie 
publiczne, ale również te mniej znaczące prestiżo-
wo. Estetyczne i piękne otoczenie pozytywnie od-
działuje na człowieka, stymulując wszystkie zmy-
sły, nie budzi agresji i zachęca do pozostania w tej 
przestrzeni i korzystania z jej atrakcji.

Słownik poprawnej polszczyzny również nie po-
daje definicji przestrzeni publicznej. Potocznie 

Przestrzeń publiczna w uzdrowiskach Szczawnica i Krynica (fot. Maria Modzelewska)
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rozumie się więc, iż otwarte przestrzenie publiczne 
to miejsca ważne społecznie, które są nieodpłatnie 
dostępne. 

Na świecie rola przestrzeni publicznych w struk-
turze miast jest ogromna. Pełnią one funkcje użytko-
we, ale też dostarczają wielu doznań estetycznych. 
Odgrywają znaczącą rolę w życiu mieszkańców, 
łącząc poszczególne obszary miast lub ich dzielnic, 
podnosząc standard zamieszkania i życia, dając po-
czucie bezpieczeństwa. Pozwalają mieszkańcom 
identyfikować się z miejscem, w którym mieszka-
ją i przebywają. Place, traktowane jako salony miast 
i miejscowości, są najważniejsze w ich strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej. 

Przestrzenie publiczne rozumiane tradycyjnie 
są obecnie zastępowane pseudoprzestrzeniami 
publicznymi, tj. centra handlowe, supermarkety, 
centra rozrywki. Są to przestrzenie społeczne, ale 
nie publiczne, bo nie sprzyjają nawiązywaniu kon-
taktów społecznych z uwagi na m.in. ciągłą obser-
wację i kontrolę. Centrum handlowe, mimo iż lu-
dzie się w nim spotykają, niestety często z braku 

innych możliwości, nie jest przestrzenią publiczną, 
ponieważ należy do prywatnych właścicieli, którzy 
dowolnie nakładają na użytkowników ustanawia-
ne przez siebie ograniczenia lub zasady. 

Również stacje narciarskie, głównie stacje dolne, 
są tylko przestrzeniami społecznymi, nie przestrze-
niami publicznymi, gdyż nie spełniają podstawo-
wego warunku przestrzeni publicznej – nie służą 
do odpoczynku czy spaceru. Są głównie parkin-
gami, a nie placami publicznymi. Podobnie górne 
stacje narciarskie, które w świetle ograniczeń nakła-
danych przez służby ochrony środowiska nie mają 
szans, aby stać się przestrzeniami publicznymi, 
gdyż ze względu na zakaz hałasowania nie może się 
tam odbyć żadna impreza. 

Forma własności nie ma bezpośredniego związ-
ku z tym, czy przestrzeń jest publiczna, czy nie. O tym 
decyduje raczej determinacja władz lokalnych i ich 
siła przebicia. Uważam, że najlepszą definicję prze-
strzeni publicznej posiada Szwajcaria – wszystko, 
co znajduje się poza ścianami obiektów, jest prze-
strzenią publiczną. Podział na przestrzeń publiczną 

Przestrzeń publiczna w Pradze (fot. Katarzyna Salabura)

Przestrzeń publiczna w Toskanii – okolice San Giminiano (fot. Katarzyna Salabura)
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i prywatną nie jest więc najważniejszy, ważne jest, 
aby człowiek dobrze się czuł w określonej przestrze-
ni, aby nie budziła ona w nim agresji i nie wywoły-
wała depresji lub przygnębienia.

Dla jakości przestrzeni publicznej równie waż-
ne jest moim zdaniem to, jak jest ona postrzegana 
i widoczna w skali makro, z pewnych wysokości. 
W znacznym stopniu dotyczy to widoczności za-
budowy z dominant architektonicznych, np. wież, 
wysokich budynków, ale również otaczających 
wzgórz. Dlatego tak ważne jest kształtowanie da-
chów budynków – ich układu i kolorystyki, a także 
estetyczne zagospodarowanie zboczy wzgórz, któ-
re moim zdaniem należy również zacząć traktować 
jak przestrzenie publiczne.

 W Polsce mamy bardzo poważny problem 
z przestrzeniami publicznymi, bo z wielu wzglę-
dów większość społeczeństwa nie dojrzała do two-
rzenia miejsc przyjaznych społecznie i przeby-
wania w nich. Panuje pogląd, iż właściciel terenu 

w ramach wolności, w sposób nieograniczony ko-
rzysta z przestrzeni ponad własnym gruntem, zu-
pełnie nie szanując praw i wolności innych ludzi.

Wydaje się, że Polska nie jest jeszcze na tym 
etapie rozwoju cywilizacyjnego, aby tworzyć prze-
strzenie publiczne. Według badań CBOS-u (gru-
dzień 2008), tylko 12% respondentów obarcza od-
powiedzialnością za estetykę otoczenia właścicieli 
budynków i członków wspólnot mieszkaniowych, 
a tylko niewiele ponad 7% uważa, że odpowie-
dzialność za jakość architektury budynków spo-
czywa na właścicielach. W dzisiejszych czasach 
własność jest fetyszem, a pojęcie „wspólne” kojarzy 
się z PRL-em, wspólne, czyli niczyje. Wspólna prze-
strzeń jest niczyja, czyli nikt za nią nie odpowiada, 
więc nic się nie dzieje. Dlatego tak smutne są pol-
skie miasta, a głównie dzielnice mieszkaniowe. 

W dużych miastach mieszkańcy jednak coraz 
częściej podejmują inicjatywy mające na celu ochro-
nę przestrzeni publicznych przed zawłaszczaniem 

Przestrzeń publiczna w osiedlu mieszkaniowym wielorodzinnym – Krynica (fot. Joanna Babiarz)

Przestrzeń publiczna w osiedlu mieszkaniowym – Londyn (fot. Maria Modzelewska)
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ich przez komercję i nie dotyczy to tylko nośników 
informacji wizualnej. Bo, jak mówi Kelvin Lynch, 
miasto jest wyrazem kultury jego mieszkańców, co 
niektórzy mieszkańcy już zauważają.

A władze miast nie dostrzegają kulturowego 
znaczenia przestrzeni publicznych, a może tylko ig-
norują problem, gdyż realizacja dobrych przestrze-
ni publicznych wymaga często drastycznych decy-
zji, na które niewielu stać. Brakuje też więzi i relacji 
społecznych w społecznościach lokalnych, chociaż 
to się stopniowo zmienia. Być może problem wyni-
ka z tego, iż społeczeństwo nie rozumie, co to jest 
przestrzeń publiczna, i jakie ma znaczenie dla jako-
ści życia. Nie wie, że przestrzenie publiczne mają 
zdolność łączenia społeczności, są miejscami spot-
kań i integracji mieszkańców, a w wypadku uzdro-
wisk również ludności miejscowej z kuracjuszami. 
Aby spełniała funkcję integracyjną, przestrzeń 

publiczna musi być funkcjonalna i estetyczna oraz 
dobrze wykonana, musi przyciągać ludzi i być użyt-
kowana. Nieużytkowana jest martwa. Ale wymóg 
dobrego wykonania i estetyki rodzi skutki finan-
sowe, głównie dla samorządów i właścicieli uzdro-
wisk. I w tym tkwi, oprócz własności, najważniejszy 
problem.

Interesująca definicja przestrzeni publicznej 
jest przedstawiona w publikacji Problemy kształto-
wania przestrzeni publicznych pod redakcją Piotra 
Lorensa i Justyny Martyniuk-Pęczek: „Przestrzenią 
publiczną nazywać więc będziemy ten fragment 
przestrzeni miejskiej, który – poprzez sposób 
swojego urządzenia oraz lokalizację w strukturze 
urbanistycznej – jest przeznaczony na potrzeby 
realizacji bezpośrednich kontaktów pomiędzy 
uczestnikami życia społecznego oraz inne potrze-
by społeczne korzystających z niego zbiorowości, 

Przestrzeń publiczna w Toskanii – okolice Voltery (fot. Katarzyna Salabura)

Przestrzeń publiczna w terenach otwartych – Krynica (fot. Maria Modzelewska)
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pozostając jednocześnie fizycznie dostępny dla 
wszystkich zainteresowanych osób. Fizyczna do-
stępność przestrzeni może być ograniczana cza-
sowo z uwagi na kwestie bezpieczeństwa bądź 
sposób organizacji jej wykorzystania”. 

Definicja ta jednak nie uwzględnia przestrzeni 
publicznej, którą jest teren przyrodniczy. 

Uważam, iż jednakowo ważne dla człowieka 
są przestrzenie w terenach zurbanizowanych, jak 
i w terenach otwartych, w tym chronionych przed 
zainwestowaniem, co jest szczególnie istotne 
w uzdrowiskach, miejscowościach turystycznych 
i wypoczynkowych. 

Jest jednak ogromny problem z ich zagospoda-
rowaniem i użytkowaniem ze względu na własno-
ści oraz mentalność i poczucie estetyki jej użytkow-
ników. Dlatego tereny najbardziej eksponowane 
i ważne dla odbioru zabudowy i krajobrazu jako 

struktur przestrzennych powinny moim zdaniem 
posiadać status przestrzeni publicznej i być chro-
nione przed zabudową. 

Według Jana Macieja Chmielewskiego, z wszyst-
kich rodzajów przestrzeni publicznych „największe 
znaczenie mają układy o wartościach kulturowych” 
– stając się wizytówkami miasta. Dotyczy to głów-
nie zabytkowych śródmieść miast i miasteczek. 
Mimo to, przestrzeń publiczna nie jest i nie może 
być tożsama z rynkami lub centrami miast, które są 
przestrzeniami reprezentacyjnymi. Na starówkach 
jest największy ruch, tu dokonuje się zakupów, 
załatwia liczne sprawy, korzysta z usług, rozrywki 
i rekreacji. Są obiektem zainteresowania turystycz-
nego oraz często miejscem pracy i celem codzien-
nych podróży mieszkańców, ale są nieatrakcyjne 
dla spontanicznych spotkań i swobodnej interakcji, 
nie są więc przestrzeniami publicznymi

Przestrzeń publiczna w centrum uzdrowiska Krynica – deptak (fot. Maria Modzelewska)

Przestrzeń publiczna – deptaki w centrach uzdrowisk – Szczawnica i Iwonicz-Zdrój (fot. Maria Modzelewska)
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Miejsca publiczne będące przestrzeniami pub-
licznymi to: parki, place, rynki miejskie, ulice (nie 
drogi), ślizgawki, place zabaw, przystanki komu-
nikacji miejskiej, przestrzenie wokół instytucji 
lokalnych, obiektów sakralnych, pomników i ich 
otoczenia. Należy je traktować jak scenę, na któ-
rej mają miejsce wydarzenia ważne dla lokalnych 
społeczności, i gdzie ludzie spotykają się spon-
tanicznie, bez ściśle określonego celu, a czasa-
mi w wielu celach. Dlatego też przestrzeń, która 
przyciąga ludzi i zachęca ich do spontanicznego 
spotykania się, jest przestrzenią publiczną. Może 
to być więc fragment ulicy, ale nie drogi, lub zie-
leni pomiędzy domami, hol dworca kolejowego, 
schody przed kościołem, czyli miejsca przypad-
kowych spotkań. Duża ilość przestrzeni publicz-
nych powoduje, iż miasto staje się bardziej bez-
pieczne, gdyż najbardziej niebezpieczna jest 
pusta ulica. Przestrzeń publiczna żyje ludźmi, nie 
budynkami czy przedmiotami i dlatego integruje 

mieszkańców. Jest obszarem, gdzie coś robi się 
wspólnie, tak jak na placu zabaw czy na terenach 
sportu i rekreacji. 

W kontekście powyższego, tereny położone 
w strefie A ochrony uzdrowiskowej w zasadzie 
tworzące uzdrowisko, niedostępne dla ruchu sa-
mochodowego lub o ograniczonej dostępności dla 
ruchu kołowego, są przede wszystkim przestrzenią 
społeczną. Są jednak fragmentarycznie specyficz-
ną formą przestrzeni publicznej, w której najatrak-
cyjniejszym elementem jest deptak, będący prawie 
zawsze układem prezentującym wartości kulturo-
we i zawsze pełniący funkcję wizytówki uzdrowi-
ska. To on tworzy klimat kurortu, na którym kon-
centruje się życie kuracjuszy, często również jego 
stałych mieszkańców. Jednak deptak nie jest czystą 
formą przestrzeni publicznej, ponieważ służy głów-
nie kuracjuszom i turystom do zaspokojenia ich 
potrzeb, a nie potrzeb mieszkańców uzdrowiska, 
mimo iż jest również przez nich wykorzystywany. 

Iwonicz-Zdrój – deptak (fot. M. Modzelewska)

Krynica – deptak (fot. M. Modzelewska)
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Jako wizytówka uzdrowiska jest najładniej zago-
spodarowany i dlatego życie społeczne właśnie 
tu się koncentruje. Aby stał się integralną częścią 
życia uzdrowiska, stwarzając warunki do wzajem-
nych kontaktów – mieszkańców i kuracjuszy oraz 
turystów, powinien być połączony z innymi prze-
strzeniami publicznymi w uzdrowisku, do których 
można dojść pieszo. 

W każdym mieście, ale przede wszystkim 
w uzdrowiskach i miejscowościach turystycznych, 
powinien powstać system przestrzeni publicznych. 
Muszą one być rozproszone po całym uzdrowisku, 
aby wszyscy (kuracjusze, turyści i stali mieszkań-
cy) mieli równy i swobodny dostęp do przestrze-
ni publicznych. Deptak jako najatrakcyjniejsza 
z przestrzeni publicznych w uzdrowisku powinien 
być połączony z placem centralnym (stanowiącym 
przestrzeń publiczną miasta), który nie zawsze wy-
stępuje w istniejących uzdrowiskach. Powinien być 
również połączony z parkiem zdrojowym będącym 
ważną przestrzenią publiczną w uzdrowisku oraz 
urządzonymi promenadami spacerowymi. Ilość 
i jakość przestrzeni publicznych w uzdrowisku za-
leży jednak od jego wielkości, a tym samym jego 
struktury funkcjonalno-przestrzennej i możliwości 
swobodnego pieszego poruszania się po nim. Za 
pomocą przestrzeni publicznych można skanali-
zować ruch pieszy i kołowy, co jest tak ważne dla 
standardu uzdrowiska. W mieście, a już szczegól-
nie w uzdrowisku, nie chodzi o to, by szybko prze-
nieść się z jednego punktu do drugiego. Szybkość 
powoli, ale skutecznie wpływa na odhumanizowa-
nie przestrzeni nie tylko w uzdrowiskach, ale rów-
nież przestrzeni w miastach. 

Współcześnie należy myśleć o uzdrowiskach 
jako efektywnie prosperujących przedsiębior-
stwach, które wspierają gospodarkę kraju, stymu-
lując rozwój lokalny i regionalny. Przedsiębiorstwo, 
w tym wypadku uzdrowisko, aby przynosiło zysk, 
musi być atrakcyjne dla kuracjuszy, wczasowiczów, 
turystów i mieszkańców, posiadać odpowiedni 
standard i odpowiedniej jakości przestrzeń pub-
liczną. Na jakość przestrzeni uzdrowiska wpły-
wa nie tylko intensywność zabudowy i standard 
poszczególnych obiektów, ale przede wszystkim 
powierzchnia terenów zielonych (nie terenów 
biologicznie czynnych) i przestrzeni publicznych. 
Wpływa również wygląd „ścian” przestrzeni pub-
licznych, które w polskich uzdrowiskach wyglądają, 
delikatnie mówiąc, nieestetycznie. Decydującą rolę 
spełniają tu nie tylko elewacje budynków i ich kolo-
rystyka, ale głownie różnego rodzaju elementy wi-
zualizacji przestrzennej, ale to już odrębny temat.

Wnioski i rekomendacje

Konieczna jest zmiana przepisów prawa związa-
nych z wyznaczaniem przestrzeni publicznych. Do-
tyczy to:

 ● Zmiany definicji obszaru przestrzeni pub-
licznej w ustawie o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, gdyż obecnie obo-
wiązująca jest nieprecyzyjna. Jeżeli obszary 
przestrzeni publicznych nie są wyznaczone 
w studium, w zasadzie nie są również wyzna-
czone w planach i nie mają ustalonych wy-
magań co do zasad ich zagospodarowania. 
Dlatego generalnie nie wyznacza się prze-
strzeni publicznych w planach miejscowych. 
Przestrzenie publiczne powstają na takiej 
zasadzie, iż większość mieszkańców nie wie, 
że jest to przestrzeń publiczna, lub na zasadzie 
jej wywalczenia przez określoną społeczność, 
która już wie, że jest to niezbędny element 
prawidłowego funkcjonowania miasta i roz-
woju społeczności.

W nowej definicji należy skreślić wyrażenie 
„określony w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy” lub 
dodać określenie: „lub w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego”. Ponadto należy 
zmienić wyraz „wymagania” i wprowadzić obowią-
zek ustalenia w planach miejsc lokalizacji i zasad 
zagospodarowania przestrzeni publicznych.

 ● Ochrony krajobrazu, w tym przed zaśmie-
caniem nośnikami informacji wizualnej, 
co będzie możliwe dopiero wtedy, gdy uzna-
my również tereny otwarte za przestrzeń pub-
liczną i będziemy je chronić przed zabudową 
oraz wpływać na ich kształt ustaleniami doku-
mentów planistycznych. W ustawie powinny 
być wyraźnie określone kryteria wydzielenia 
terenów otwartych jako przestrzeni publicz-
nych (ważnych dla tożsamości miejscowości 
i danego regionu geograficznego) oraz kry-
teria ustalania zasad ich zagospodarowania. 
Szczególnym regulacjom winny podlegać 
nośniki informacji wizualnej w przestrzeniach 
publicznych, czego nie zapewniają nowe pro-
pozycje legislacyjne (zmiany ustaw związane 
z ochroną krajobrazu).

W terenach górskich, szczególnie w uzdrowi-
skach, należy zacząć tworzyć liniowe przestrzenie 
publiczne wzdłuż cieków wodnych, które z uwa-
gi na gwałtowne powodzie są zupełnie pomijane 
w zagospodarowaniu jako przestrzenie publiczne. 
Pozytywnym wyjątkiem jest rozpoczęcie procesu 
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zagospodarowania brzegów Kryniczanki w Krynicy-
-Zdroju i potoku Grajcarek w Szczawnicy. Jest to 
bardzo skomplikowany problem, na zupełnie inną 
konferencję. Z wielu powodów, pomijając obecną 
szpetotę tych terenów i zupełne odcięcie rzek i po-
toków od terenów osiedleńczych, budowa wałów 
przeciwpowodziowych w terenach górskich jest 
moim zdaniem niewskazana, gdyż z wyjątkiem szyb-
kiego odpływu wód na tereny nizinne nie przynosi 
żadnych korzyści dla przestrzeni, wręcz odwrotnie, 
szpeci ją. Z uwagi na wielkość zasobów wody w Pol-
sce, wody na terenach górskich należy zatrzymywać 
i retencjonować, a to wymaga zupełnie innych zasad 
budowy miast i miasteczek, ale przede wszystkim 
innego sposobu zagospodarowania brzegów rzek. 

Pomijając historycznie zlokalizowaną zabudowę, 
konieczność budowy wałów przeciwpowodziowych 
pojawiła się, gdy zaczęto budować w terenach od lat 
niezabudowanych, narażonych na zalewanie, a tym 
samym tańszych. Zbliżanie się do wód z zabudową 
kubaturową wywołało z powodu częstych wypłat 
odszkodowań jeden skutek – zakaz budowy w tere-
nach narażonych na zalewanie. A tereny nadrzecz-
ne i brzegi rzek we wszystkich miastach, nie tylko 
w uzdrowiskach, należy mądrze zaprojektować i za-
gospodarować, włączając je w strukturę przestrzeni 
publicznych danej jednostki osiedleńczej.

Maria Modzelewska – architekt, urbanista, Biuro Urbanistycz-
ne Maria Modzelewska
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Dworzec Główny (1)

Projekt przebudowy dworca został sprowokowany 
zbliżającą się imprezą EURO 2012. Początek jed-
nak rysował się dramatycznie, ponieważ inwestor 
PKP postanowił rozpisać przetarg na przebudo-
wę. Nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że dla tej 
– tak ważnej – lokalizacji zostanie utracona jedyna 
szansa optymalnego przekształcenia mocno zde-
gradowanego obszaru przed dworcem. Prezydent 
Miasta zaproponował przedsiębiorstwu PKP prze-
prowadzenie otwartego konkursu, oferując pomoc 

Piotr Fokczyński

Kształtowanie przestrzeni 
publicznych Wrocławia. 
Uwarunkowania – przykłady – 
metody

Opowieść o sposobach kształtowania przestrzeni 
publicznej (szczególnie zaprezentowane tu meto-
dy i uzyskane efekty) została potraktowana jako 
propozycja uniwersalna, osadzona w uwarunko-
waniach prawnych. Nie ma żadnych przeszkód 
w stosowaniu tych metod na terenie całego kraju. 
Celem prezentacji jest wywołanie refleksji i zainspi-
rowanie osób mających wpływ na kreowanie prze-
strzeni, na inwestycje i planowanie. 

Prowadzone przez miasto inwestycje są naj-
lepszym sposobem na wzorcowe zaprojektowa-
nie przestrzeni publicznych. Jednak specyfika 
tych wrocławskich realizacji pokazuje, jak bardzo 
różnym uwarunkowaniom podlegały, a to z kolei 
spowodowało konieczność stosowania różnych 
metod. Metody te zostały omówione na sied-
miu – przedstawionych dalej – zrealizowanych 
przykładach.

1



40

Konferencja: Uzdrowiska górskie i podgórskie – Szczawnica, 8–9 listopada 2013

w jego organizacji. Zespół Architekta Miasta przy-
gotował regulamin konkursu i konsultacje z zespo-
łem sędziów. Praca nagrodzona I nagrodą (grupa 5) 
została skierowana do realizacji, a efekt został bar-
dzo dobrze przyjęty przez mieszkańców i wyróż-
niony w konkursie ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. (1)

Plac Nowy Targ (2)

Plac Nowy Targ – leżący w sercu Wrocławia tuż 
obok Rynku Głównego – został wpisany w sy-
stem parkingów miejskich, a tym samym w plany 
inwestycyjne miasta. Przewidywana pojemność 
podziemnego garażu (320 m.p.) wskazywała 
na konieczność zaprojektowania kompleksowo 
części nadziemnej parkingu, nadania jej nowej 

funkcjonalności i całkowitej zmiany architektu-
ry tej przestrzeni. Ze względu na przyjęty sposób 
finansowania (oparty o koncesję budowlaną 
i wykonanie powierzchni placu ze środków miasta) 
pojawiła się konieczność szybkiej koordynacji pro-
jektu koncepcyjnego placu z prowadzonym prze-
targiem na wybór koncesjonariusza. Zespół Ar-
chitekta Miasta przygotował analizy funkcjonalne 
i urbanistyczne, model architektoniczny i wytyczne 
do konkursu, przeprowadził także otwarty konkurs 
na zagospodarowanie placu, a wybrana koncep-
cja architektoniczna (Roman Rutkowski Architekci) 
została wpisana w przetarg i obligowała koncesjo-
nariusza do realizacji wybranego projektu. W celu 
prawidłowego nadzoru miasto podpisało z auto-
rem projektu umowę na prowadzenie nadzoru 
autorskiego. (2)

Przystanek Stadion (3)

Bardzo ciekawy sposób współpracy pomiędzy Ar-
chitektem Miasta i projektantem obiektu. Koniecz-
ność prawidłowej obsługi tego miejsca komunikacją 
masową spowodowała opracowanie projektu zin-
tegrowanego przystanku komunikacji. Przystanek 

Stadion to miejsce szczególne. Krzyżują się tu linie: 
kolejowa, tramwajowa i autobusowa. Pierwotnie 
służby inwestycyjne miasta zaproponowały naj-
prostszą formę estakady z dostawionymi wiatami. 
Udało się jednak przekonać Prezydenta, że w stre-
fie wejścia na stadion konieczna jest architektura, 
która w sposób właściwy będzie akcentowała strefę 

2
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wejścia. Grupa miejskich urbanistów w przygotowa-
ła wytyczne urbanistyczne i masterplan dla otocze-
nia stadionu. Zespół Architekta Miasta opracował 
wytyczne przestrzenne i funkcjonalne dla projektu 
przystanku i wstępną koncepcję. Następnie zapro-
szono do opracowania koncepcji biuro Maćków 
Pracownia Projektowa (wyróżnienie w konkursie 
na stadion miejski) do opracowania koncepcji ar-
chitektonicznej. Koncepcja powstała we współ-
pracy z Architektem Miejskim i została zapisana 
jako uwarunkowanie do przetargu na komplekso-
wą dokumentację projektową. W trakcie budowy 

prowadzony był intensywny nadzór autorski, a sam 
obiekt przeszedł swój chrzest bojowy w trakcie trwa-
nia EURO, bardzo dobrze radząc sobie z dużym ob-
ciążeniem i koniecznością szybkiego opróżnienia te-
renu stadionu. Już w założeniach wstępnych obiekt 
miał (w miejscu skomplikowanego skrzyżowania 
infrastruktury komunikacyjnej) stworzyć przestrzeń 
publiczną. To wydawało się zadaniem niemożliwym, 
ale dzięki ścisłej współpracy stworzono nową jakość. 
Realizacja została uhonorowana pierwszą nagrodą 
w konkursie ŻYCIE W ARCHITEKTURZE – za najlepszą 
przestrzeń publiczną. (3)

Inwestycje prywatne – współpraca

Jednym z ważniejszych uwarunkowań kształto-
wania przestrzeni miejskich jest szereg inwestycji 
prywatnych na styku z terenami publicznymi. Jest 
to szczególnie ważne w obszarach śródmieścia. 

Wskazane realizacje, jak np. otoczenie Renomy (4), 
stanowią dobry przykład współpracy między inwe-
storem a urzędem, Architektem Miejskim i Plasty-
kiem Miejskim. Wydział Architektury Urzędu Miasta 
oprócz zatwierdzania projektu konsultuje projekt 
zagospodarowania terenu: zastosowane tam ele-
menty architektoniczne, wyposażenie, oświetlenie 
czy meble miejskie. Trzeba jednak zwrócić uwagę, 
że ta praktyka chociaż powszechna w śródmieściu, 
to na obszarach od niego oddalonych i stanowią-
cych ofertę firm deweloperskich w praktyce nie jest 
stosowana. 

W obecnej chwili we Wrocławiu są przygoto-
wywane projekty, w których przestrzenie publicz-
ne stanowią jeden z priorytetów. W dwóch z nich 
są głównym przedmiotem opracowania. Projek-
ty przebudowy BULWARU DUNIKOWSKIEGO (5) 
i PRZEJŚCIA ŚWIDNICKIEGO (6) są w trakcie wpro-
wadzania do realizacji. Projekty tych bardzo waż-
nych i wręcz symbolicznych dla Wrocławia miejsc 
są efektem konkursów architektonicznych. 

3
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Zupełnie unikatowym w skali kraju projektem 
czerpiącym z wielu istniejących światowych przy-
kładów jest zaprojektowanie i wybudowanie wzor-
cowego osiedla mieszkaniowego. Projekt ma także 
swoją inspirację w słynnej wystawie WUWA zorga-
nizowanej w 1929 r. To przedsięwzięcie nazwane 

NOWE ŻERNIKI-WUWA2 (7) realizowane jest przy 
współpracy miasta, środowiska architektów oraz 
prywatnych inwestorów i deweloperów. Projekt jest 
jednym z wydarzeń w dziedzinie architektury szyko-
wanym na 2016 r., kiedy to Wrocław będzie Europej-
ską Stolicą Kultury. Układ urbanistyczny, architektura 

5

6



4342

Piotr Fokczyński: Kształtowanie przestrzeni publicznych Wrocławia. Uwarunkowania – przykłady – metody

i wszystkie przestrzenie publiczne zostały zaprojek-
towane przez grupę czterdziestu wrocławskich ar-
chitektów. W tej chwili trwają przygotowania do re-
alizacji infrastruktury technicznej i drogowej, która 
(wykonana z budżetu miasta) ma stanowić spójną 

osnowę dla realizacji poszczególnych kwartałów 
mieszkaniowych. Właśnie tutaj wdrażany jest w prak-
tyce sposób kształtowania architektury ulicy. Kon-
cepcja architektoniczna w formie wytycznych trafi 
do specyfikacji projektu drogowego.

Metody

Najkrótszym podsumowaniem jest wymienienie 
wszystkich zaprezentowanych metod, które da-
jąc możliwość łącznego stosowania, bez wątpie-
nia doprowadzają do bardzo dobrych efektów 
realizacyjnych: 

1. KOORDYNACJA na pierwszym miejscu, co 
oznacza, że potrzebna jest osoba, która tym zagad-
nieniem będzie się stale zajmowała. Stanowiska Ar-
chitekta Miasta i Plastyka Miasta współpracujących 
ze sobą są idealnym rozwiązaniem; 

2. MEBLE MIEJSKIE: stworzenie katalogu mebli 
miejskich stanowi absolutną podstawę przy wy-
znaczeniu standardów dla małej architektury; 

3. KONKURSY ARCHITEKTONICZNE: umiejęt-
ność przygotowywania trudnych w formule i opi-
sie przedmiotu konkursów architektonicznych oraz 

konsekwencja w ich rozpisywaniu, przynajmniej 
na hierarchicznie ważne miejsca, to kolejny funda-
ment działań. 

Pozostałe miejsca w żadnym razie nie powinny 
być podporządkowane tylko i wyłącznie przepisom 
technicznym. Nauczmy się stosować w praktyce 
pojęcie architektury ulicy i wprowadzać je w posta-
ci wytycznych architektonicznych do zakresu pro-
jektów drogowych. Ten prosty zabieg doprowadzi 
do tego, że zespoły projektowe będą musiały skła-
dać się z  projektantów wielu branż i specjalizacji, 
a architekt będzie tak samo ważnym uczestnikiem 
procesu kształtowania przestrzeni publicznej (tak-
że tej komunikacyjnej) jak inżynier o specjalności 
drogowej.

Piotr Fokczyński – architekt IARP, Architekt Miasta Wrocławia, 
wiceprzewodniczący Rady Dolnośląskiej OIA RP

7
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Krzysztof Mańkowski

Praktyczne działania 
w przestrzeni publicznej 
na przykładzie Szczawnicy

Nie od dziś wiadomo, iż ciekawość jest odwieczną 
cechą człowieka. To ona każe mu błądzić, pytać, my-
lić się czy też podróżować w poszukiwaniu szczęś-
cia. To właśnie te podróże, w które udajemy się czy 
to w poszukiwaniu wrażeń, wspomnień lub dodat-
kowych atrakcji w życiu, mogą zaprowadzić zbłą-
dzonego podróżnika do uzdrowiska w Szczawnicy.

Historia tego miejsca ma swój początek w idei 
hrabiego Adama Stadnickiego, którego celem 
było stworzenie kurortu z pełną gamą zabiegów 
i dostępem do komfortowych sanatoriów, posia-
dającego bogate zaplecze infrastrukturalne oraz 
szeroką ofertę kulturalną. W roku 1909 hrabia Stad-
nicki został właścicielem miejscowości. Dzięki jego 
pracy ośrodek rozwijał się dynamicznie, stawał się 
coraz bardziej popularny, również poza granicami 

Polski. W 1948 r. władze PRL upaństwowiły uzdro-
wisko, co zmieniło się dopiero w 2004 r., gdy po-
wstała rodzinna spółka Thermaleo założona przez 
prawnuków hrabiego Stadnickiego. Dzięki wspól-
nemu wysiłkowi całej rodziny w 2005 r. udało się 
sprawić, aby majątek uzdrowiska trafił do spad-
kobierców rodu Stadnickich. Od tego momentu 
w dziejach ośrodka pisze się nowa karta, na której 
najczęściej odmienianym słowem przez przypadki 
jest rewitalizacja. 

Położenie geograficzne (uzdrowisko znajduje się 
bowiem pomiędzy Pienińskim Parkiem Narodowym 
a Parkiem Krajobrazowym) ośrodka intensyfikuje 
jego atrakcyjność. Jednakże urok miejsca stał się 
tylko punktem wyjścia do procesu rewitalizacji a nie 
celem samym w sobie. Na pierwsze, na efekty prac 
nie trzeba było czekać długo, bo już w 2008 r. otwar-
to pijalnię wód mineralnych na placu Dietla. Obiekt 
ten bardzo szybko stał się sercem całego kompleksu 
uzdrowiskowego. Można w nim obejrzeć prace za-
równo artystów o światowej renomie, jak i wystawy 
początkujących twórców. W tym samym roku odda-
no do użytku Cafe Helenka. Od samego początku 
kawiarnia ta przypadła do gustu gościom uzdro-
wiska. Wraz z biegiem lat jej popularność wzrasta, 
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dzięki czemu staje się ona ważnym dla miasta miej-
scem relaksu. 

Kluczowym elementem procesu rewitalizacji 
jest projekt rozbudowy miasta Szczawnica. W ra-
mach jego realizacji otwarto w 2009 r. Modrzewie 
Park Hotel – pierwszy hotel pięciogwiazdkowy, jak 
również odbudowano i ponownie oddano do użyt-
ku w 2011 r. Dworek Gościnny uznawany przez 
mieszkańców miasta za kulturalny salon Szczaw-
nicy. Budynek ten istnieje od 1884 r. Aktualnie od-
zyskał swój dawny blask, są w nim organizowane 
koncerty oraz inne imprezy artystyczne. Dzięki do-
tacjom unijnym rozpoczęto rewitalizację Dolnego 
i Górnego Parku, bez których kompleks uzdrowi-
skowy w Szczawnicy nie mógłby istnieć. Park stano-
wi bowiem centrum życia dla każdego uzdrowiska. 
Wszechobecna przyroda współgra tutaj z potrzebą 
wyciszenia, a atrakcyjność skwerów zieleni wpływa 
również dodatnio na atrakcyjność całego komplek-
su sprawiając, iż jest on ciekawym miejscem także 
dla najmłodszych bywalców kurortu. 

Najbliższe plany na przyszłość dla Thermaleo to 
realizacja Zakładu Przyrodoleczniczego, który ma 
pełnić rolę kompletnie wyposażonego centrum 
rehabilitacyjno-leczniczego. Obiekt ten ma liczyć 
7000 m2 usytuowanych na dwóch poziomach, 
a do dyspozycji gości zostaną oddane gabinety le-
karskie oraz komfortowe sale zabiegowe, których 
liczba, a przede wszystkim standard, umożliwią 

przeprowadzenie 200 zabiegów jednocześnie. 
Do dyspozycji gości oddane również będą baseny 
dostosowane do zabiegów leczniczych oraz pły-
wania rekreacyjnego. Znajdą tam również coś dla 
siebie amatorzy masaży i inhalacji, a po spędzeniu 
aktywnego dnia kuracjusze będą mogli odpocząć 
na przeszklonej werandzie. 

Spółka Thermaleo posiada również w planach 
kapitalny remont i ponowne otwarcie Sanatorium 
Hutnik. Głównym celem remontu jest nadanie 
obiektowi nowoczesnej formy, przy jednoczesnych 
zachowaniu regionalnej specyfiki architektonicz-
nej tak, aby obiekt ten współgrał swoim charakte-
rem z pozostałymi budynkami należącymi do kom-
pleksu uzdrowiskowego oraz lokalnej zabudowy 
architektonicznej. 

Ponieważ ambicją rodziny Stadnickich i jej 
potomków jest stworzenie na mapie Szczawni-
cy miejsca będącego uzupełnieniem obecnych 
atrakcji o propozycje kulturalne, Grupa Thermaleo 
podjęła się również objęcia mecenatem wydarzeń 
ze świata kultury, sztuki i sportu. Głównym celem 
patronatu jest propagowanie zdrowego stylu życia 
połączonego z promocją młodych talentów arty-
stycznych. Sprzyja temu lokalny koloryt Szczawni-
cy, liczne zwyczaje lokalne związane z obróbką skór 
czy drewna przekazywane z pokolenia na pokole-
nia przez zespoły regionalne oraz Pieniński Oddział 
Związku Podhalan. Miłośników tradycji zaprasza 
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w swe progi Muzeum Uzdrowiska w Szczawnicy, 
gdzie można na własne oczy zobaczyć, jak trady-
cja łączy się z nowoczesnością, poczuć klimat daw-
nych lat oraz przekonać się, jak wielką rolę dla mia-
sta odegrał ród Stadnickich. 

W celu rozwoju życia kulturalnego Szczawni-
cy powołana do życia została również Fundacja 
Andrzeja Mańkowskiego – Szczawnica. Misją fun-
dacji jest rozwój życia kulturalnego uzdrowiska, 
promocja aktywnego wypoczynku zarówno wśród 
szczawniczan, jak i gości uzdrowiska oraz interpre-
tacja lokalnych dzieł kultury i sztuki w kontekście 
kultury europejskiej oraz światowej.

Bliskość natury pozwala na wykorzystanie na-
turalnej atrakcji, jakim jest otoczenie przyrody, 
do celów sportowych. Szczawnica jest bowiem 
idealnym miejscem dla wielbicieli pieszych wędró-
wek, miłośników jazdy konnej oraz amatorów spor-
tów zimowych. Atrakcje te stanowią uzupełnienie 
standardowej oferty, którą kuracjusz może spotkać 
w trakcie pobytu w uzdrowisku. 

Lista obiektów poddanych rewitalizacji jest dłu-
ga, a celów czekających na realizację jeszcze dłuż-
sza. Wyzwania czekające na Grupę Thermaleo są 
ambitne, ale sprostanie im nie podlega zakwestio-
nowaniu. Uzdrowisko w Szczawnicy jest bowiem 
częścią rodzinnego majątku, tradycji, lokalnej 
tożsamości szczawniczan. Pomimo poniesionych 
trudów, kontynuacja procesu rewitalizacji jest nie-
unikniona. Łączy ona w sobie bowiem nowoczes-
ne trendy (natura adaptowana w miastach) z wie-
loletnią tradycją (godła umieszczane na domach). 
Uzdrowiska, takie jak Szczawnica, są doskonałym 
terenem do połączenia tych elementów, gdyż ich 
owocem jest stworzenie czegoś unikatowego, je-
dynego w swoim rodzaju. 

Krzysztof Mańkowski – prezes zarządu Uzdrowiska Szczaw-
nica S.A., prawnuk hr. Adama Stadnickiego, prezes zarzą-
du Thermaleo Sp. z o.o., reprezentującej spadkobierców 
Adama Stadnickiego
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Marek Tarko

Przestrzeń publiczna

Rewitalizacja Bulwarów Dietla w KrynicyZdroju

Kształtowanie przestrzeni publicznej w istniejących uzdrowiskach – to w istocie dążenie do powrotu. Po-
wrotu na innym poziomie cywilizacyjnym. Przestrzeń publiczna wymaga stałej dbałości. Mając za sobą 
okres niewystarczających inwestycji w tej sferze – wykonanie pierwszego kroku ku rewitalizacji tych prze-
strzeni – wymaga znaczącego wysiłku. Tak było w przypadku fragmentu krynickiego deptaka. W tej opo-
wieści najpierw poszukamy śladów przeszłości, później ocenimy stan współczesny, żeby podjąć próbę re-
alizacji nowej przestrzeni – jednakże (co ważne) zakorzenionej w tożsamości miejsca.

Część I. Ślady przeszłości 

Świadczą o niej stare fotografie

Nowoczesna ulica wraz z ciągiem pieszym 
po przeciwnej stronie potoku – stanowiły ważny ciąg 

komunikacji w uzdrowisku. Potok był elementem 
kompozycji przestrzeni.

W rejonie deptaka znajdowały się tereny zieleni, 
wraz z towarzyszącymi obiektami.

Fontanna, tzw. okrągła. Zlokalizowana pomiędzy 
deptakiem a ulicą biegnącą wzdłuż potoku Kryniczanka.
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Część II. Dlaczego rewitalizacja? 

Obszar problemowy

Deptak krynicki, wraz z otaczającymi terenami, nadaje 
charakter przestrzeni publicznej uzdrowiska oraz wpływa 

na kształtowanie rangi miejsca. Jest sceną dla wielu 
aktywności miasta, jego mieszkańców i kuracjuszy.

Bulwary Dietla, położone przy deptaku i Starym Domu 
Zdrojowym, posiadały i posiadają potencjał lokalizacyjny, 

co ilustrują stare fotografie.

Z biegiem czasu Bulwary stały się ulicą  
o podrzędnej randze, oddzieloną od deptaka gmachem 

Starego Domu Zdrojowego.

Pełniły funkcję drogi technicznej,  
a zimą stają się awaryjną trasą tranzytową.

Prawy brzeg Kryniczanki (dawny ciąg spacerowy) 
został wyłączony z układu komunikacji pieszej.

Atrakcje centrum miasta „odwróciły się”.  
Potok miejski – stał się „ciekiem technicznym”.
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Pojawiło się handlowe miasteczko namiotowe.  
Aktywność mieszkańców musi mieć swoje miejsce. 

Jednakże w tym przypadku rzeczywistość  
przerosła zamiar.

Budynek szaletu miejskiego i zaplecza gospodarczego. 
Na elewacji zaznaczony ryzalit z bardzo interesującym 
detalem w stylu art déco. Niestety, późniejsze działania 

„inwestycyjne” osłabiły wartość estetyczną.

Fontanna. Obecna w przestrzeni miasta od dawna. 
W 2012 r. jej wartość techniczna oraz kompozycja 
układu wodnego były świadkami minionej epoki.

Potok Kryniczanka zagospodarowano na początku XX w. 
Zbudowano również żelbetowe kładki piesze. Na owe 

czasy była to nowatorska inwestycja.

Upływ czasu i niszcząca siła górskiego potoku 
spowodowały pogorszenie stanu technicznego elementów 

inżynierskich: murów, balustrad, kładek pieszych.

Stworzyło to zagrożenie dla dalszego funkcjonowania 
obszaru centrum Krynicy. Na fotografii: fragment obudowy 
oraz kładka piesza – zniszczone przez potok Kryniczanka.
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Część III. Rewitalizacja.

Obszary – strefy, objęte rewitalizacją:

I. Skarpa z układem zieleni
II. Potok Kryniczanka

III. Bulwary Dietla
IV. Skwer południowy
V. Skwer północny

Projektowane obiekty:

1. IT  – informacja turystyczna
2. P12 i P35  – pawilony handlowe
3. Ł12  – ławki
4. KN1 i KN2  – kładki piesze, nowe
5. KS1 i KS2  – kładki piesze, stare
6. A1, A2  – pawilony
7. F  – fontanna

Cele rewitalizacji

 ● Włączenie Bulwarów Dietla i potoku Kry-
niczanka do układu ważnych przestrzeni 
uzdrowiska.

 ● Eliminacja funkcji i zjawisk niepożądanych: 
rozrost miasteczka namiotowego, degrada-
cja ważnych przestrzeni uzdrowiska.

 ● Rozdysponowanie przestrzenne funkcji oraz 
określenie form ich realizacji.

 ● Uszanowanie przestrzeni społecznej; wspar-
cie pozytywnych aktywności; harmonijne po-
wiązanie przestrzeni i życia.

 ● Świadomość roli przestrzeni w procesie bu-
dowania wrażliwości, wspierania społecz-
nych relacji, edukacji.

Założenia projektowe

 ● Woda – klimat – geologia.
 ● Potok – jako oś układu. Odwrócenie kompo-

zycji Bulwarów Dietla w kierunku wody. 
 ● Renowacja elementów obudowy potoku, ba-

lustrad oraz istniejących kładek pieszych.
 ● Uaktywnienie prawego brzegu poprzez reali-

zację nowych kładek pieszych oraz obiektów 
o funkcji rekreacyjnej i użytkowej. 

 ● Fontanna – integracja i atrakcja. Realizacja 
nowej fontanny w nawiązaniu do historycz-
nie ukształtowanego kontekstu.

 ● Altana meteorologiczna. Miejsce przeznaczo-
ne do lokalizacji informacji o klimacie Kryni-
cy-Zdroju i okolicy.

 ● Altana geologiczna. Miejsce przeznaczone 
do lokalizacji ekspozycji plenerowej dotyczą-
cej budowy geologicznej Krynicy-Zdroju i fe-
nomenu wód leczniczych

 ● Renowacja kompozycji zieleni.
 ● Przebudowa szaletu miejskiego z realizacją 

nowego przeznaczenia: Punktu Informacji 
Turystycznej
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Fotografia ilustrująca historyczną kompozycję bulwaru. W ramach rewitalizacji Bulwary Dietla przekształciły się 
w trakt spacerowy (pieszo-jezdny) oraz rowerowy.

Powstały nowe kładki piesze łączące brzegi Kryniczanki. Prawy brzeg Kryniczanki ponownie stał się ciągiem pieszym.

Potok Kryniczanka – odzyskał ważną rolę w kompozycji 
przestrzeni Bulwarów.

Powstały nowe pawilony usługowe oraz pergola. 
Przebudowano balustrady nad potokiem.
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Fontanna „okrągła” – zyskała nowy układ wodny – w dalszym ciągu jest miejscem spotkań i relaksu.

Detal wejścia na nową kładkę pieszą. Jedna z dwóch altan – „meteorologiczna”.

Zabytkowa kładka – w fazie rewaloryzacji. Inspiracja formy zadaszenia altan – kiosk przy wejściu 
na Deptak Krynicki.
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Punkt Informacji Turystycznej – przebudowa w nawiązaniu do historycznych śladów oraz kontekstu.

Budynek przed przebudową – widok od ul. Zdrojowej. Budynek po przebudowie.

Ten sam obiekt – na starej fotografii. Uwagę przykuwa 
interesujący ryzalit.

Projekt i realizacja rewitalizacji ciągu Bulwarów Dietla 
w Krynicy-Zdroju

Inwestor: Urząd Miasta Krynica-Zdrój 
Projekt: Tarko Pracownia Projektowa 
Wykonawcy: ERBET Nowy Sącz; MPGK Sp. z o.o. 

Krynica-Zdrój, Firma Budowlana TERMO-BUD
Fotografie: Tarko, „ERBET”, archiwum Urzędu Mia-

sta Krynica-Zdrój 
Ilustracje: Marek Tarko, Katarzyna Tarko

Marek Tarko – architekt; Tarko Pracownia Projektowa; czło-
nek Komisji Kwalifikacyjnej Małopolskiej Okręgowej Izby 
Architektów
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Zenon Remi

Przyroda, góry, zima, narty, sport, turystyka, wypo-
czynek, zdrowie... I tak już od ponad stu lat.

W Encyklopedii powszechnej S. Orgelbranda 
z roku 1902 czytamy:

„Ski – łyżwy używane w Skandynawii do śliz-
gania się po śniegu. Jest to pręt drewniany, długi 
na 2–3 metry, a na 12–20 cm szeroki, z przodu ku gó-
rze wygięty, z wyniesieniem siodłowatem, stanowią-
cem oparciem dla stopy, która zresztą jest do niego 
przywiązana jedynie przy nasadzie palcy. Na drodze 
pochylonej, śniegiem przymarzłym pokrytej, szyb-
kość na takich łyżwach wyrównywa szybkości po-
ciągu drogi żelaznej; przeszkody napotykane prze-
skakuje jeździec na znaczną odległość, a pręt, który 
trzyma w ręce, posługuje mu jako ster i hamulec”.

Pierwsze narty i pierwsi narciarze pojawili się 
w Polsce w Tatrach na przełomie XIX i XX w. Wśród 
nich był architekt Stanisław Barabasz. Powstały 
pierwsze wytwórnie nart na europejskim pozio-
mie: braci Schielle, Bujaków, Zubków. 

Odpowiednie stroje, klasyczny styl jazdy 
i pierwsze zawody. Biegi, zjazdy, skoki. Jak skoki, to 

i pierwsze skocznie. W Szczawnicy pierwszą skocz-
nię o konstrukcji drewnianej otwarto na zboczach 
Jarmuty w 1932 r. Jeszcze przed wojną wybudo-
wano i oddano do użytku koleje linowo-terenowe 
na Gubałówkę w Zakopanem i Górę Parkową w Kry-
nicy oraz kolej linową na Kasprowy Wierch.

II wojna światowa przerwała ten rozwój, a narty 
przeszły na służbę walki z okupantem. Partyzan-
ci pod wodzą Stadnickich, Zubka „Tatara” walczyli 
w górach od Przehyby Radziejowej, Halę Łabowską 
aż po Nawojową. Zimą podstawowym środkiem 
transportu były narty. Narty również służyły kurie-
rom tatrzańskim w Pieninach i Beskidach, gdy bo-
haterem był Roman Stramka. Po wojnie nastąpiła 
odbudowa kraju, w tym odbudowa obiektów i tere-
nów turystyczno-sportowych. W Szczawnicy w roku 
1948 wybudowano treningową skocznię, wyzna-
czono trasy narciarskie w Beskidzie Sądeckim.

Otwarcie skoczni, 13.02.1932 rok, artykuł ze „Światowida”, 
http://historiawisly.pl

Ze wspomnień kuriera Juliana Zubka ps. „Tatar”

Narciarstwo w Szczawnicy z elementami retrospekcji – projekt 
zagospodarowania Palenicy – Szafranówki 
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Nie tylko szczawniccy kajakarze zdobywali mi-
strzowskie tytuły. Akademickim mistrzem świata 
w biegach narciarskich był ich kolega Kazimierz 
Wójcik z Zawodzia. 

Lecz prawdziwy renesans narciarstwa w Szczaw-
nicy rozpoczął się w 1991 r., kiedy oddano do użyt-
ku kolej krzesełkową Polskich Kolei Linowych – 
na Palenicę. Kolej krzesełkowa czteroosobowa, 
długości 780 m, różnicy poziomów 263,10 m.

Zaprojektowano trasy narciarskie: czarna – ok. 
1000 m, czerwona – ok. 2000 m (oświetlona), zielo-
na na polanę Szafranówka – ok. 400 m (oświetlona). 

W 2005 r. kolej została całkowicie zmodernizo-
wana. W najbliższej okolicy funkcjonuje kilkanaście 

mniejszych i większych ośrodków tu-
rystyczno-narciarskich, wśród nich SKI 
Czorsztyn – Kluszkowce, Polana Sosny 
– Niedzica.

W przygotowaniu są opracowania 
projektowe dużego obszaru narciar-
skiego LUBAŃ w Gorcach czy ośrodka 
w Łapszance.

Na zakończenie chciałbym przypo-
mnieć postać Andrzeja Ziemilskiego 
zmarłego przed dzisięciu laty socjolo-

ga, narciarza, taternika, kajakarza, literata, 
dziennikarza, wielkiego erudytę z trudnego pogra-
nicza humanistyki i sportu. 

Założeniem dla racjonalnego zagospoda-
rowania turystyczno-narciarskiego tego rejo-
nu powinno być stworzenie ciągu (kompleksu) 
niezbyt wielkich ośrodków zróżnicowanych 
krajobrazowo i o odmiennej specyfice progra-
mowej, dla różnego typu klienteli, ale oferują-
cych zróżnicowane tereny, urządzenia i trasy 
narciarskie, a do tego odpowiednią nowoczes-
ną infrastrukturę.

Zenon Remi – architekt, Autorska Pracownia Architektonicz-
na „Jar” Sp. z o.o., członek Rady Małopolskiej Okręgowej 
Izby Architektów RP

Fot. Paweł Murzyn (dyrektor PKL)

Fot. Paweł Murzyn (dyrektor PKL)
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Stanisław Deńko 

Metodologia kształtowania 
przestrzeni publicznej

Autor referatu zamierza zaprezentować dwa przy-
kłady własnych zawodowych doświadczeń projek-
towych, w oparciu o osobiste zasady kształtowania 
przestrzeni i ich rozumienie w aspekcie zawodu za-
ufania publicznego.

By zrozumieć przyjętą metodologię, autor od-
nosi się do definicji pojęcia przestrzeni, w której wy-
różnia dwa zjawiska odzwierciedlające istotę sto-
sowanego terminu, a mianowicie: materię i pustkę, 
które przestrzeń tworzą. Tezą zasadniczą jest twier-
dzenie, że przestrzeń jako zjawisko jest jedna, 
od skali uniwersum po najmniejsze, być może jesz-
cze niedostępne świadomości i wiedzy człowieka 
struktury. Jej cechą jest charakter fragmentarycz-
nych „sekwencji” wynikających z podziałów two-
rzonych materią. Natura i szeroko rozumiane 

środowisko przyrodnicze „dają” człowiekowi prze-
strzeń przez nie utworzoną. Człowiek, jako istota 
kreatywna, posługuje się materią, jej fizyczną po-
stacią do formowania pustki, tym samym nadawa-
nia kształtu przestrzeni. Materia i pustka, choć są 
sobie całkowicie przeciwstawne (pozytyw–nega-
tyw) tworzą związek, w którym rodzi się przestrzeń, 
a ta pozwala ocenić skalę, proporcje i odległości 
„ścian” wnętrza, w którym znajduje się człowiek, 
także ocenić przyjazne lub nieprzyjazne człowie-
kowi otoczenie, w aspekcie także estetycznym. 
Tworzone przez człowieka struktury mają charak-
ter przestrzenny, tzn. wzajemnie przenikające się 
materialne i niematerialne (niewidzialne dla oka 
człowieka) postaci. Ta swoista ciągłość przestrze-
ni ma istotne znaczenie dla zmysłu wzroku, dzię-
ki któremu człowiek posiada zdolność orientacji 
i percepcji cech otoczenia.

Nie bez znaczenia jest szeroko rozumiane śro-
dowisko życiowe człowieka, w którym człowiek się 
rodzi, mieszka, dojrzewa i dostrzega piękno lub 
szpetotę, użyteczne lub bezużyteczne przestrze-
nie, trwałe bądź przejściowe wartości, tak w sen-
sie materialnym, kulturowym, jak i psychicznym, 

Miasto ogród – Powiązania funkcjonalno-przestrzenne
z Parkiem Miejskim 
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1. Brama do parku (informacja,
punkt medyczny, posterunek policji)

2. Komercja
3. Amfiteatr
4. Ścianka wspinaczkowa
5. Tarasy piknikowe
6. Pole biwakowe
7. Klub nurkowy
8. Mała gastronomia
9. Most Zakrzówek

10. Kąpielisko
11. Przystań
12. Toalety publiczne

Obszar objęty analizą 

Park Zakrzówek 

Powiązania obszarów 
funkcjonalnych 

Obszary sportowo-rekreacyjne 
i kulturalne 

5 

12 

12 

12 

Całościowa wizja zagospodarowania terenu – powiązania stref publicznych
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Zakrzówek – Miasto ogród 
Plan zagospodarowania – Użytkowanie terenu

34 m

18 m

Fragment zagospodarowania terenu – przestrzeń półprywatna i publiczna

Tereny publiczno-prywatne 
Przekrój poprzeczny przez ciąg spacerowy 

Przekrój poprzeczny przez ciąg spacerowy
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Zakrzówek – Miasto ogród
Zapis planistyczny – ustalenia

Transpozycja koncepcji urbanistycznej na graficzne ustalenia planu miejscowego

Zakrzówek – Miasto ogród 
Nolli Plan

Nolli Plan dla Zakrzówka z projektowanym zespołem
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Projekt zagospodarowania terenu, 
koncepcja stref widokowych

Osada Czorsztyn – Maniowy

Zakrzówek – Miasto ogród
Zabudowa mieszkaniowa – wizualizacja

Transpozycja koncepcji urbanistycznej na graficzne ustalenia planu miejscowego
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w sensie pozytywnych lub mniej pozytywnych 
doświadczeń. Czynniki te pozwalają człowiekowi 
identyfikować się z tym miejscem i przez pryzmat 
doświadczeń z nim związanych oceniać inne spo-
tykane w życiu sytuacje, przestrzenie i zjawiska 
w nich zachodzące.

Człowiek jest istotą zasadniczo żyjącą gromad-
nie, a z tym wiąże się struktura przestrzeni, jej 
materialny oraz niematerialny charakter, poszcze-
gólne sekwencje i fragmenty stanowiące osnowę 
urbanistycznych cech miasta, wioski lub innej jed-
nostki osadniczej.

Różnorodne cechy struktur osadniczych są kon-
sekwencją wielu uwarunkowań, takich m.in. jak: 
położenie geograficzne, warunki klimatyczne, fizjo-
grafia i topografia terenu, szata roślinna, wreszcie 
od człowieka przede wszystkim zależne, stosunki 
społeczne, zwyczaje, warunki ustrojowe, polityczne.

W środowisku życiowym człowieka, a szczegól-
nie w budowanych przez niego strukturach prze-
strzennych występują, w sensie funkcjonalnym, 
obszary i miejsca wspólnego użytkowania bądź pry-
watnego, tak dla jednostki, jak i dla jej najbliższych 
współobywateli – rodziny. Ta swoista koegzystencja 

to właśnie przestrzeń tworzona indywidualnie bądź 
wspólnie przez zbiorowość, a cechy wiążące się z jej 
jakością są identyczne i tak samo ważne zarówno 
dla jednostki, jak i grupy / zbiorowości.

Mówiąc o cechach – architekci, urbaniści czy 
planiści, biorą przede wszystkim pod uwagę jakość 
i atrybuty przestrzeni znane im jako kanony i trak-
tują je jak aksjomaty. Są nimi: użytkowość, trwałość 
i piękno. 

Dla grupy / społeczności / mieszkańców prze-
strzeń wspólną tworzy substancja urbanistyczna 
rozumiana właśnie jako przestrzeń publiczna. Ta zaś 
jest wspólnym mianownikiem tak dla kształtowania 
architektury, jak i tworzenia założeń planistycznych. 
To „dobro wspólne” jest zalążkiem kreatywnych 
działań w innych skalach: architektury i planistyki.

Do zilustrowania wyżej wymienionej problema-
tyki posłużono się dwoma przykładami projektów: 
„City Park” – Zespół mieszkaniowy na Zakrzówku 
w Krakowie oraz „Osada Czorsztyn-Maniowy”.

Stanisław Deńko – architekt IARP, SARP, Biuro Architekto-
niczne „WIZJA” Sp. z o.o., członek Rady Małopolskiej 
Okręgowej Izby Architektów

Kompozycja w krajobrazie jako wartość w kategorii prze-
strzeni publicznej

Wariant budynku mieszkalnego w widoku ze wspólnego 
ciągu pieszego

Archetyp – forma regionalnej architektury

Współczesna forma na bazie archetypu
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Festyn w centrum Cieplic, ok. 1900 r.

Krzysztof Korzeń

Przestrzeń publiczna uzdrowisk 
górskich i podgórskich 
a turystyka kulturowa

Przestrzenie publiczne stanowią zasadniczy ele-
ment tożsamości naszych miast i wsi, a szczególne 
znaczenie maja dla tych miejscowości, w których 
koncentruje się obecność turystów i kuracjuszy. 
Istnieje wiele różnych definicji tego rodzaju prze-
strzeni. Według Ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym z 2003 r. są to obszary 
o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzy-
jające nawiązywaniu kontaktów społecznych 
ze względu na swoje położenie oraz cechy funk-
cjonalno-przestrzenne. Natomiast w popularnej 
Wikipedii opisuje się je jako wszelkie miejsca do-
stępne powszechnie i nieodpłatnie, stanowiące fi-
zyczną przestrzeń, w której może znaleźć się każda 
jednostka. Przykładami przestrzeni publicznych 
są place i parki miejskie, ulice i drogi czy też róż-
ne, stale dostępne budowle i budynki stanowiące 

własność publiczną. Są nimi także różne formy 
chronionego krajobrazu przyrodniczego będące 
własnością państwową lub gminną. To także miej-
sca udostępniane czasowo, np.: pasaże w centrach 
handlowych, hale targowe, dworce lub też miejsca 
użyczane przez ich właścicieli, jak dysponowane 
przez nich budynki, ogrody i parki, parkingi. 

Jak w takim razie powinna brzmieć definicja 
przestrzeni publicznych w uzdrowiskach? Czy 
przytoczone powyżej ich charakterystyczne for-
my można potraktować jako charakterystyczne 
także dla uzdrowisk? Z pewnością tak. Jednakże 
mówiąc o uzdrowiskowych przestrzeniach pub-
licznych, trzeba pamiętać o szerszym ich znacze-
niu. Nie ograniczają się one do centralnego placu 
w zdrojowisku, deptaka i kompleksów zabudowy 
sanatoryjnej, ale obejmują one najbliższe ich oto-
czenie i całą okolicę, która nigdy nie była traktowa-
na w anonimowy sposób. Uzdrowiska, a zwłaszcza 
te położone w górach, zawsze otoczone były pięk-
nym krajobrazem docenianym i wykorzystywanym 
do podniesienia ich atrakcyjności. 

Rozkwit takiego pojmowania przestrzeni pub-
licznej był szczególnie widoczny w XIX w., w epoce 
tworzenia romantycznych kompozycji parkowych 
i ogrodowych oraz szczególnego uwrażliwienia 
na piękno krajobrazu. Przykłady na to można mno-
żyć: jest nim uzdrowisko w Szczawnicy, a także 
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Plan Cieplic i okolic z okresu 1825–1850 

nasze, sudeckie uzdrowiska: Świeradów-Zdrój, 
Polanica-Zdrój czy Lądek-Zdrój. To doskonałe przy-
kłady tego typu myślenia i otoczenia centrów tych 
uzdrowisk bogatą siatką ścieżek spacerowych słu-
żących udostępnianiu krajobrazu, co stanowiło 
istotny czynnik kuracji dla przybyłych tu gości. 

Szczególnym i jednym z najwcześniej ukształ-
towanych w taki sposób uzdrowisk są Cieplice, 
d. Warmbrunn, położone w Kotlinie Jeleniogórskiej. 
Cieplickie uzdrowisko oprócz swoich „standardo-
wych” wyróżników w postaci zdroju, placu, parku 
zdrojowego, kompleksu budynków sanatoryjnych 

otoczone jest w swoim bezpośrednim sąsiedztwie 
spektakularnymi krajobrazami Karkonoszy, Rudaw 
Janowickich i Gór Kaczawskich. 

Świadomie były wykorzystywane te atuty, 
a zwiedzanie bliższych i dalszych okolic uzdro-
wiska należało zawsze do „żelaznego progra-
mu” pobytu. Dowodów na to dostarcza bogata 
ikonografia, w tym liczne zachowane litografie 
przedstawiające poszczególne obiekty zarówno 
samego uzdrowiska, jak i znajdujące się w jego 
sąsiedztwie, oddalone o kilka a czasem nawet kil-
kanaście kilometrów. Stanowiły one także łatwo 
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Pałac w Wojanowie, 2. poł XIX w.

dostępne elementy promocji pomocne w rozwi-
janiu w tamtym czasie w naturalny sposób ruchu 
kuracjuszy po całej Kotlinie Jeleniogórskiej. Prze-
strzenią publiczną w tamtym czasie stała się cała 
Kotlina oraz otaczające ją góry. 

Jednakże nie tylko krajobraz przyrodniczy stał 
się ważnym atutem Cieplic. Magnesem przyciąga-
jącym gości stały się także znajdujące się w Kotlinie 
Jeleniogórskiej liczne rezydencje arystokratyczne 
ze wspaniałymi założeniami parkowymi, stano-
wiące uzupełnienie walorów samego uzdrowiska, 
które ze swymi atrakcjami było idealnym dla nich 
sąsiedztwem. Kotlina dysponowała z jednej strony 
wspaniałymi krajobrazami, a z drugiej – niespoty-
kanym gdzie indziej nagromadzeniem obiektów 
zabytkowych. To charakterystyczne dla niej połą-
czenie walorów naturalnego krajobrazu i dziedzi-
ctwa kultury materialnej nie miało sobie równych 
i nie darmo nazywane było Śląskim Elizjum.

W okresie romantyzmu Cieplice stały się zna-
nym w całej Europie ośrodkiem uzdrowiskowym. 
Dało to początek trwającemu do dziś rozwojowi 
turystyki w Kotlinie Jeleniogórskiej i w Sudetach 
Zachodnich, a także wpłynęło na pojawienie się tu 

przedstawicieli pruskiej rodziny królewskiej i naby-
cie przez nią w 1. poł. XIX w. rezydencji w Karpni-
kach, Mysłakowicach i Wojanowie. Wkrótce też po-
jawiły się tu inni przedstawiciele nie tylko pruskiej 
arystokracji i przebudowali lub na nowo zagospo-
darowali m.in. pałace wraz z otaczającymi je parka-
mi w Łomnicy, Ciszycy (tu trafili poznańscy Radzi-
wiłłowie), Kowarach, Bobrowie oraz Staniszowie.

 Największym i najwybitniejszym przykładem 
sztuki ogrodowej z tego okresu było założenie pa-
łacowo-parkowe w Bukowcu, które ukształtowali 
hrabiostwo Fryderyk i Fryderyka Redenowie. Przy 
pałacu został założony na przełomie XVIII i XIX w. 
rozległy park w formie ogrodu angielskiego, zapro-
jektowany pod wpływem kultu natury będącego 
efektem przemyśleń filozofów, pisarzy i poetów 
XVIII stulecia. W myśl tych idei park krajobrazowy 
miał naśladować pierwotny, naturalny krajobraz 
i być przestrzennie powiązany z otoczeniem. 

Ten wielki romantyczny park, poddawany 
obecnie gruntownej rewitalizacji, został wzboga-
cony o liczne obiekty stanowiące o jego różno-
rodności i charakterze: herbaciarnię w formie świą-
tyni greckiej na wzgórzu w pobliżu pałacu, wieżę 
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widokową ze sztucznymi ruinami, tzw. opactwo – 
okazałe mauzoleum rodzinne nawiązujące swą for-
mą do dawnych budowli gotyckich, domki rybaka 
i ogrodnika oraz szereg innych, eksponujących wi-
doki na dominującą nad Kotliną Śnieżkę. Podobne 
obiekty i urządzone punkty widokowe powstawały 
także w pobliżu Mysłakowic, Karpnik, Staniszowa 
oraz innych miejscowości, co w wybitny sposób 
wzbogaciło zagospodarowanie tej szczególnej 
przestrzeni publicznej.

Z inicjatywy zamieszkującej Kotlinę rodziny Ho-
henzollernów powstały tu także inne, charaktery-
styczne dla regionu takie budowle, jak przeniesiona 
tu z Norwegii świątynia Wang w Karpaczu, kolonia 
domów tyrolskich, a także jeden z najznakomit-
szych przykładów architektury przemysłowej tych 
czasów – przędzalnia lnu w Mysłakowicach. Tak 
wzbogacana atrakcyjność Kotliny miała ogromny 
wpływ na popularność uzdrowiska w Cieplicach. 

Rozkwit całego obszaru trwał do 1945 r. Po za-
kończeniu II wojny światowej i ogromnych zmia-
nach społeczno-politycznych charakterystyczne 
dla tego terenu, ale obce ideowo zabytki, które 
przetrwały działania wojenne w stanie nienaru-
szonym, przez dalsze dziesięciolecia niszczały po-
zbawione należytej konserwacji i opieki. Rozbudo-
wana przez wcześniejsze ponad sto lat przestrzeń 

publiczna uzdrowiska w Cieplicach skurczyła się 
do jego granic. Na pocztówkach z pierwszych po-
wojennych lat można zauważyć jedynie budowle 
uzdrowiskowe, park, deptak. 

Taki stosunek do spuścizny zaowocował postę-
pującymi zniszczeniami, zwłaszcza w obrębie cha-
rakterystycznych dla Kotliny założeń rezydencjo-
nalnych. Skala tych zniszczeń oraz zaniedbań była 
tak duża, że w powszechnej opinii jeszcze w latach 
90. XX w. to niezwykłe dziedzictwo kulturowe było 
zagrożone całkowitym unicestwieniem, czego 
przejawami były pożary pałacu w Wojanowie czy 
folwarku w Bukowcu. 

Na szczęście w końcu lat 90. ubiegłego stulecia 
zaczęto dostrzegać znaczenie tego niezwykłego 
dziedzictwa kulturowego i podjęto pierwsze ini-
cjatywy na rzecz ich zachowania i odnowy. Jednym 
z pierwszych obiektów, w którym rozpoczęto prace 
konserwatorskie, był pałac w Łomnicy. Przed prawie 
20 laty młodzi studenci a później małżeństwo Ulrich 
i Elisabeth von Küsterowie zakupili ten zdewasto-
wany obiekt i rozpoczęli jego mozolny remont, ra-
tując go przed kompletnym zniszczeniem. Obecnie 
jest to jedno z najatrakcyjniejszych, w pełni zrewi-
talizowanych założeń parkowo-pałacowych, które 
wraz z folwarkiem stanowi jedno z najchętniej od-
wiedzanych miejsc w Kotlinie.
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Działania te dały impuls do innych podobnych 
przedsięwzięć podejmowanych w całej Kotlinie 
Jeleniogórskiej i niemających co do skali równych 
sobie w całym kraju. Dziś już możemy z dumą mó-
wić, że co roku w kolejnych obiektach zakończyły 
się lub rozpoczynają się kolejne prace remontowe. 
W ostatnich latach szeroko zakrojone prace kon-
serwatorskie zostały przeprowadzone w pałacu 
i folwarku w Wojanowie, wcześniej w pałacu Pauli-
num w Jeleniej Górze oraz pałacach w Staniszowie 
i w Karpnikach (tu w Dębowym Pałacu), a ostatnio 
w Pakoszowie. W ostatnim czasie rozpoczęto też 
prace remontowe na zamku w Karpnikach, podjęto 
działania dla odnowy parku w Bukowcu, odtwa-
rzając i udostępniając dla turystów herbaciarnię, 
wieżę widokową i dawną stodołę traktowaną jako 
obszerne miejsce spotkań i imprez. 

Działania te spowodowały, że uzdrowisko w Cie-
plicach odzyskało swoją naturalną, wykształcona 
przez wieki przestrzeń publiczną rozciągającą się 
na całą Kotlinę Jeleniogórską. Popularyzacja Cieplic 
i rezydencji znajdujących się w ich pobliżu sprawia-
ją, że Region Karkonoski jest postrzegany przez od-
wiedzających te tereny turystów jako miejsce nie-
zwykłego nagromadzenia różnorodnych obiektów 
zabytkowych stanowiących wielokulturowe dzie-
dzictwo. Docenił to Prezydent RP, wprowadzając 

w 2012 r. jedenaście obiektów rezydencjonalnych 
na prestiżową listę Pomników Historii, a od 2009 r. 
większość z nich wchodzi w skład utworzonego tu 
Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej.

Atrakcyjność tej wielkiej przestrzeni publicznej, 
jaką jest Kotlina, wzrasta poprzez wprowadzanie 
dodatkowych funkcji w obiektach zabytkowych 
znajdujących się na tym terenie. Oto w folwar-
ku przypałacowym w Łomnicy został utworzony 
skansen, przy pałacu w Staniszowie Górnym dzia-
ła fundacja opiekująca się i promująca twórczość 
współczesnych i dawnych artystów z regionu je-
leniogórskiego, a w pałacu w Staniszowie Dolnym 
powstał dom aukcyjny, który będzie miał w swojej 
ofercie sprzedaż dzieł sztuki, zabytkowych ele-
mentów wyposażenia wnętrz. W kolejnym obiek-
cie, który jest obecnie remontowany, w Bukowcu 
ma powstać Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego 
dla młodzieży, a w rewitalizowanym obok parku, 
na powierzchni blisko 100 ha będą prowadzone 
różnego rodzaju kursy, szkolenia oraz praktyki z za-
kresu ogrodnictwa architektury krajobrazu. 

We wszystkich odrestaurowanych obiektach re-
zydencjonalnych obok goszczenia w nich turystów 
w bazie pobytowej realizuje się wiele imprez i wy-
darzeń kulturalnych, a wśród nich wystawy, koncer-
ty, a także interesujące konferencje i seminaria. Są 
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Zawody rowerowe w Cieplicach

to najczęściej bezpłatne wydarzenia, dzięki czemu 
łatwo dostępne zarówno dla mieszkańców całego 
regionu, jak i odwiedzających Cieplice kuracjuszy. 
Podnoszenie atrakcyjności regionu sprawia, że Cie-
plice nie pełnią jedynie funkcji uzdrowiskowych, 
a w ich centrum także organizowane są publicznie 
dostępne, rozmaite imprezy, przyciągające tłumy 
turystów, w tym takie jak rozwijający się festiwal 
światła, imprezy sportowe czy koncerty. 

Dziś można śmiało powiedzieć, że przestrzeń 
publiczna uzdrowiska Cieplice z pewnością znowu, 

po kilkudziesięciu latach zastoju, przekroczyła jego 
granice i staje się ogromnym atutem całego regio-
nu, który odradza się w swoim historycznie ukształ-
towanym pełnym wymiarze jako region o niezwy-
kłym dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym. 

Krzysztof Korzeń – dyrektor Fundacji Doliny Pałaców i Ogro-
dów Kotliny Jeleniogórskiej

Ilustracje pochodzą z zasobów Fundacji Doliny 
Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej
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Walory źródeł karpackich wód 
mineralnych jako element 
przestrzeni publicznej

Wprowadzenie

Źródło to naturalny, samoczynny i skoncentrowany 
wypływ wody podziemnej na powierzchnię terenu 
lub w dnie zbiornika wodnego (źródło zatopio-
ne). Źródła pojawiają się tam, gdzie powierzchnia 
terenu przecina warstwę wodonośną lub statycz-
ne zwierciadło wody podziemnej (Dowgiałło i in. 
2002). Najobficiej występują one w obszarach gór-
skich, gdzie głębokie wcięcia erozyjne rozcinają 
warstwę wodonośną. 

Źródło to naturalny przejaw drenażu wód pod-
ziemnych, to niezwykłe zjawisko, łączące świat 
podziemny z powierzchnią ziemi. Wypływ wody 
podziemnej na powierzchnię terenu jest najbar-
dziej spektakularnym przejawem i dowodem krą-
żenia wody w przyrodzie. Siłą motoryczną, która 
powoduje wypływ wody podziemnej w źródłach, 
jest siła ciężkości lub ciśnienie hydrostatyczne. 
Analizując te kryteria, wszystkie źródła dzielimy 
na ascensyjne lub descensyjne.

Źródło to fenomen występujący w przyrodzie. 
Patrząc na różnorodne formy rzeźby terenu, trudno 
wyobrazić sobie, że tak małe zjawisko jest począt-
kiem rzek, najważniejszych i nieobliczalnych rzeź-
biarzy powierzchni Ziemi.

Wody mineralne oraz towarzyszące im nieraz 
gazy powstają i występują w warunkach natural-
nych w ścisłym powiązaniu z budową geologicz-
ną skorupy ziemskiej oraz bardzo złożonymi pro-
cesami nieustannie w niej zachodzącymi. Wody 
podziemne w wyniku stosunkowo długiego prze-
bywania w różnorodnym środowisku skalnym roz-
puszczają je, wzbogacając swój skład mineralny. 
Tak powstają wody mineralne. Człowiek czerpał 
i pił je pierwotnie tylko u źródeł, wędrując w ich po-
szukiwaniu, ponieważ była one niezbędna do ży-
cia. Woda źródlana jest łatwo dostępna i ma niemal 
gwarantowaną naturalną czystość, a pojęcie woda 
źródlana jest ciągle w wielu językach świata syno-
nimem absolutnej czystości. 

Typy karpackich wód źródlanych

Źródła karpackie wyprowadzają wody typu szcza-
wy, wody chlorkowe (solanki) i wody siarczkowe. 
Są to wody słodkie (czyli o mineralizacji poniżej 
0,5 g/dm3), akratopegi (to wody o mineralizacji 
od 0,5 do 0,999 g/dm3) i wody mineralne (są to 
wody o mineralizacji od 1 g/dm3). Wody źródla-
ne różnią się głównie mineralizacją, zawartością 
poszczególnych jonów i składników swoistych, 
formą wypływu, zjawiskami współtowarzyszący-
mi ich wypływom i genezą. Zróżnicowanie składu 
chemicznego wód jest ściśle związane z budową 
geologiczną Karpat (litologia i tektonika). W tere-
nie poszczególne typy wód możemy rozpoznać 
po charakterystycznym smaku i zapachu, osadzie 
na dnie niszy źródeł i drodze odpływu wody oraz 
wydobywającym się gazie, którym jest głównie 
dwutlenek węgla, metan lub siarkowodór. 

Szczawy, czyli wody lecznicze zawierające od  
1 g/dm3 wolnego CO2, to najważniejszy i najcen-
niejszy surowiec mineralny, występujący w Karpa-
tach polskich wyłącznie na obszarze płaszczowiny 
magurskiej i śląskiej. Udostępniają je 73 źródła 
i 153 odwierty, które znajdują się w 25 miejscowoś-
ciach, z których 8 szczyci się mianem uzdrowiska. 
W Karpatach polskich wydzielono 6 rejonów ich 
występowania (Ryc. 1). Jest to rejon: Szczawy, Kroś-
cienka–Szczawnicy, Doliny Popradu, Wysowej, Iwo-
nicza–Rymanowa i Rabego.

Źródła wód typu szczawy zdradzają swoją obec-
ność charakterystycznym żółto-czerwono-brunat-
nym osadem typu ochry, które zostały nazwane 
przez Świdzińskiego (1972) „rudawkami”, i wydo-
bywającymi się nieustannie z różną częstotliwoś-
cią bąblami CO2. Wody te charakteryzuje również 
kwaśny, szczypiący smak. Największym i najzasob-
niejszym rejonem występowania szczaw jest rejon 
Doliny Popradu, znany jako Popradzkie Zagłębie 
Balneologiczne. Jest to również największe i naj-
popularniejsze w Polsce zagłębie rozlewnicze wód 
mineralnych (Rajchel 2012).

Wody chlorkowe to wody charakteryzujące się 
przewagą jonów Cl- i Na+ (solanki to wody chlorko-
we o mineralizacji od 35 g/dm3). Wody chlorkowe 
o zróżnicowanej mineralizacji udokumentowano 
na obszarze wszystkich jednostek tektonicznych 
Karpat zewnętrznych, a udostępniają je źródła 
i liczne odwierty. Wody te poznajemy po słonawym 
smaku, a ich wypływom często towarzyszy obec-
ność wydobywającego się w postaci bąbli metanu.

Wody siarczkowe to wody lecznicze zawie-
rające od 1 mg/dm3 H2S; zwróciły one na siebie 
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uwagę prawdopodobnie znacznie wcześniej niż 
inne wody mineralne. Przyczynił się do tego ich 
charakterystyczny zapach oraz obecność osadu 
na dnie niszy źródeł i drodze odpływu wody. Źród-
ła wód siarczkowych udokumentowano na obsza-
rze Karpat zewnętrznych i wewnętrznych, choć są 
do siebie podobne, to jednak każde z nich posiada 
swoistą urodę i jest odmienne. Charakteryzują go 
jemu tylko właściwe parametry fizykochemiczne 
i walory krajobrazowe (Rajchel 2000).

Walory źródeł wód mineralnych 
Źródła jako element przestrzeni publicznej współ-
tworzą naturalny krajobraz i są jego wyjątkową 
atrakcją, szczególnie źródła wód mineralnych wy-
stępujące w miejscowościach uzdrowiskowych lub 
na terenie parków krajobrazowych. 

Niektóre źródła „dzikie” są pięknymi elementa-
mi krajobrazu, szczególnie wyprowadzające wody 

typu szczawy lub wody siarczkowe. Charakteryzu-
ją się odmiennym różnobarwnym osadem na dnie 
niszy źródeł i drodze odpływu wody, a w terenie 
manifestując się zwracają na siebie uwagę. Osady 
wód typu szczawy tworzy głównie kwarc, skalenie 
i minerały ilaste. Drugą grupę składników budują-
cych osad i decydujących o jego charakterystycz-
nych barwach reprezentują tlenowodorotlenki że-
laza – ferrihydryt i goethyt. Powstają one w wyniku 
utleniania Fe(II) obecnego w wodach w momencie 
ich kontaktu z tlenem atmosferycznym do Fe(III), 
które natychmiast hydrolizuje, tworząc wodoro-
tlenki. Osad budują również węglany, głównie 
kalcyt, sporadycznie syderyt lub żelazisty dolomit. 
Obecność kalcytu w osadzie należy wiązać z odga-
zowaniem CO2 w trakcie wypływu nasyconej nim 
wody podziemnej na powierzchnię, co sprzyja wy-
trącaniu się węglanu wapnia. Obecność w wodach 
związków żelaza, tlenu i dwutlenku węgla warun-
kuje rozwój autotrofów żelazistych, które asymilują 
CO2 w procesie chemosyntezy, a potrzebną energię 
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Miejscowości, w których występują szczawy i wody kwasowęglowe:

  1 – Szczawa
  2 – Krościenko
  3 – Szczawnica
  4 – Głębokie
  5 – Piwniczna
  6 – Łomnica

13 – Szczawnik
14 – Złockie
15 – Jastrzębik
16 – Leluchów
17 – Wojkowa
18 – Powroźnik

19 – Krynica
20 – Tylicz
21 – Mochnaczka
22 – Wysowa
23 – Iwonicz
24 – Rymanów
25 – Rabe
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I – Szczawy
II – Krościenka–Szczawnicy
III – Doliny Popradu
IV – Wysowej
V – Iwonicza–Rymanowa
VI – Rabego

Ryc. 1. Lokalizacja wystąpień szczaw i wód kwasowęglowych w Karpatach polskich na tle budowy geologicznej (Rajchel 2012)
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czerpią z reakcji utleniania związków Fe(II) do Fe(III) 
z wytrąceniem koloidalnego Fe(OH)3. Rola, jaką 
odgrywają bakterie w powstawaniu osadów, nie 
jest do końca wyjaśniona. Prawdopodobnie wpływ 
na powstanie osadów mają tak czynniki abiotycz-
ne, jak i biotyczne. Osady wód typu szczawy od-
znaczają się zróżnicowanym, niepowtarzalnym 
zabarwieniem od żółtoczerwonej, poprzez czerwo-
ną, rudoczerwoną, ciemnowiśniową do brązowej. 
Występują one w postaci cienkiej powłoki, spienio-
nego żelu lub galaretowatej zawiesiny. Najbardziej 
efektowny osad ze wszystkich wpływów wód mi-
neralnych typu szczawy w Karpatach polskich znaj-
duje się przy źródle „Rudawka” w Wierchomli. Jest 
to źródło szczelinowo-zboczowe, położone na stro-
mym brzegu potoku Izdwór, na skraju lasu (Ryc. 2). 
Woda mineralna typu szczawy wypływa przez wbi-
ty do szczeliny wydrążony pień drzewa o średnicy 
kilku centymetrów, którego wylot położony jest 
kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią. Woda roz-
pryskując się, spływa po stromym zboczu do poto-
ku, a historię drogi odpływu znaczy rudawka, osad 

rdzawoczerwonej martwicy ochrowo-wapiennej 
w postaci naskorupienia, z widocznymi formami 
mikrogrobli, w postaci miniaturowych „pól ryżo-
wych” (Ryc. 3, Ryc. 4) (Rajchel 2012).

Charakterystyczną cechą źródeł wód siarczko-
wych jest obecność osadu, który tworzą kolonie 
bakterii; powstaje on częściowo na drodze chemicz-
nej, a głownie biogenicznej, w procesie metaboli-
zmu bakterii czerpiących energię życiową z utlenia-
nia siarkowodoru do siarki akumulowanej wewnątrz 
i na zewnątrz komórek. Wzbogacone w substancję 
mineralną kolonie bakterii tworzą poniżej lustra 
wody nici, pajęczynowaty osad, frędzle lub nasko-
rupienia. Ich barwa jest biała, różowa, fioletowa lub 
purpurowa. Kształt i barwa kolonii bakterii jest ściśle 
uzależniona od zawartości siarkowodoru i dostępu 
słońca (Ryc. 5, Ryc. 6). Na podstawie badań minera-
logicznych osadu stwierdzono w nim obecność gip-
su, siarki i pirytu framboidalnego oraz illitu, kaolini-
tu, skaleni, kwarcu i smektytu (Rajchel 2000). Ryc. 2. Źródło szczawy „Rudawka” w Wierchomli

Ryc. 3. Osad na drodze odpływu ze źródła „Rudawka”

Ryc. 4. Źródło „Rudawka” – formy mikrogrobli, miniaturowe 
pola ryżowe
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Bywają również źródła stylowo obudowane 
różnego rodzaju formami mini architektury i przez 
to często stają się dodatkowo perełkami kultury 
materialnej. Dobrymi przykładami takich stylowo 
obudowanych źródeł jest np. „Zdrój” w Wierchom-
li, „Katarzyna” w Rytrze, „Łomniczanka” w Łomni-
cy, „Zdrój Główny” w Swoszowicach czy źródło 
„Na łące” w Łomnicy (Ryc. 7–11).

Ryc. 5. Źródło siarczkowe „Paweł” w Polichtach z widocz-
nym „pajęczynowatym” osadem

Ryc. 8. Źródło szczawy „Zdrój” w Wierchomli

Ryc. 10. Źródło siarczkowe „Zdrój Główny” w Swoszowicach

Ryc. 9. Źródło szczawy „Na łące” w Łomnicy

Ryc. 11. Źródło szczawy „Łomniczanka” w Łomnicy

Ryc. 6. Osad na dnie źródła wody siarczkowej „Bohun” 
w Straszydlu

Ryc. 7. Źródło siarczkowe „Katarzyna” w Rytrze
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Niektóre źródła zostały zaaranżowane na pijal-
nie, są one znane i oblegane przez mieszkańców, 
kuracjuszy i turystów. Znane są głównie z miejsco-
wości uzdrowiskowych. Któż nie zna np. pijalni „Jan” 
i „Józef” czy „Słotwinka” w Krynicy, „Anna” w Żegie-
stowie, „Tytus”, „Klaudia” i „Celestyna” w Rymanowie 
czy „Grunwald” w Muszynie (Ryc.12–15). 

Są także źródła, które mają długą i udokumen-
towaną, ciekawą historię. Źródło „Warzelniane”, po-
łożone w miejscowości Sól nieopodal Żywca, któ-
rego bogata historia sięga co najmniej 1662 r.; jak 
podaje Komoniecki w 1937 r.: „we wsi Soli w Pań-
stwie Żywieckim od granic węgierskich sól wa-
rzono, zaciągnąwszy z Wieliczki górników, którzy 
wykopawszy studnie, dostali wód słonych i sól 
z nich warzyli”. Warzenie przerwano, gdyż sól czer-
wieniała, co było spowodowane prawdopodobnie 
dopływem wód z utworów tarasowych, bogatych 
w związki żelaza. Lotna Brygada Straży Skarbowej 
zamknęła źródło w 1933 r., uniemożliwiając korzy-
stanie z solanki mieszkańcom Soli i sąsiednich miej-
scowości (Michalik & Drobisz 1982). Obecnie źród-
ło solanki jest obudowane drewnianą konstrukcją 

i udostępnione (Ryc. 16). Źródła wód chlorkowych 
były świadomie niszczone i zasypywane kamie-
niem i drewnem w okresie rozbiorów Polski, gdyż 
stanowiły konkurencję dla przejętych przez władze 
austriackie kopalń soli w Wieliczce i Bochni. Sól 
w tym okresie była bardzo drogim surowcem.

Ryc. 12. Pijalnie „Jan” i „Józef” w Krynicy

Ryc. 14. Pijalnia „Anna” w Żegiestowie

Ryc. 13. Pijalnia „Słotwinka” w Krynicy

Ryc. 15. Pijalnie: „Tytus”, „Klaudia” i „Celestyna” w Rymanowie

Ryc. 16. Źródło solanki „Warzelniane” w Soli.
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Są również znane źródła, które stały się zaląż-
kami przyszłych uzdrowisk. Historia Krynicy jest 
nierozerwalnie związana ze źródłem „Zdrój Głów-
ny” (Ryc. 17) i to tylko jemu zawdzięcza swoje po-
wstanie i sławę. Źródło, dzięki dużej wydajności 
wody i intensywnym bulgotkom wywołanym wy-
dobywającym się CO2, było ciekawostką w okoli-
cy i dało osadzie nazwę Krzenycze (od greckiego 
słowa krene – źródło, zdrój), późniejsza Krynica. 
Źródło musiało być znane już około roku 1547. 
Pierwsza wzmianka o źródle pochodzi z roku 1721, 
którą podaje ks. Gabriel Rzączyński. Pierwszy opis 
i analizę wody ze źródła wykonał profesor Uniwer-
sytetu Lwowskiego Baltazar Hacquet w roku 1796, 
pisząc: „To źródło wielkości sążnia kwadratowego 
ujęte w drewnianą cembrzynę wytryska u podnóża 
gór, od strony zachodniej, ale nie ma tu żadnego 
domu ani żadnego schronienia. Dlatego musiałem 
przede wszystkim zbudować szałas z gałęzi, gdyż 
celem badania wody ze źródła musiałem pozostać 
na miejscu dwa dni” (Skórczewski 1906). Dzisiejszy 
„Zdrój Główny” ujęty jest szklaną gloriettą, woda 
o tym samym chemizmie wypływa nadal; obecnie 
jest odprowadzana do pijalni i rozlewni. Trudno nie 
mieć refleksji, że najbardziej zmieniło się otoczenie 
źródła, czyli przestrzeń publiczna.

Źródła były i są nadal miejscami kultu, tematem 
legend, natchnieniem poetów i malarzy. To słynnej 
iwonickiej „Bełkotce”, z której wydobywają się bąb-
le metanu, Wincenty Pol poświęcił wiele strof swej 
poezji. Jego popiersie znajduje się tuż przy źródle, 
z wyrytymi w kamieniu strofami wiersza, który po-
świecił temu źródłu (Ryc. 18). Ze źródłem tym zwią-
zanych jest również wiele legend. 

Obecnie kilkanaście karpackich źródeł, o szcze-
gólnych walorach dydaktycznych i naukowych, 
zostało objętych prawną ochroną jako pomniki 

przyrody nieożywionej i są prawem chronione. 
Do najciekawszych należą źródła: „Jacek” i „Waw-
rzyniec” w Lipnicy na Orawie, „Anna” w Barcicach, 
„Katarzyna” i „Rogaś” w Rytrze, „Iwona” w Jastrzębi-
ku, „Hanna” w Wierchomli i „Łomniczanka” w Łom-
nicy (Ryc. 19–23) (Rajchel & Rajchel 1999).

Nieodpowiedzialny sposób obudowy źródeł 
niszczy lub zakłóca ich walory. Przykład takiej 

Ryc. 17. Źródło szczawy „Zdrój Główny” w Krynicy

Ryc. 19. Źródło siarczkowe „Jacek” w Lipnicy na Orawie

Ryc. 18. Źródło wody chlorkowej „Bełkotka” w Iwoniczu
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działalności jest widoczny szczególnie w Krynicy, 
jak również w Łomnicy i Wierchomli (Ryc. 24–28). 
Rewitalizacja źródeł: „Miłość”, „Wiaderko” i „Geo-
logów” zniszczyła ich walory. Przy rewitalizacji 
źródła „Stanisław” w Łomnicy zacementowano 
szczelinę, z której wypływała szczawa siarczkowa 
(źródło „Stanisław 2”), sporadycznie spotykany 

typ wody i ważny obiekt dydaktyczny i nauko-
wy. Natomiast obudowując urokliwe źródło „Za 
Kapliczką” w Wierchomli, zakryto kamieniem 
i zaprawą cementową ciekawą niszę źródła z róż-
nobarwnym osadem. Autorzy artykułu uważają, 
że jest to działanie niedopuszczalne i powinno 
być zabronione. 

Ryc. 20. Źródło siarczkowe „Anna” w Barcicach Ryc. 21. Źródło siarczkowe „Rogaś” w Rytrze

Ryc. 22. Źródło szczawy „Iwona” w Jastrzębiku

Ryc. 24. Źródło szczawy „Wiaderko” w Krynicy

Ryc. 23. Źródło szczawy „Zatopione” w Złockiem

Ryc. 25. Źródło szczawy „Geologów” w Krynicy
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Podsumowanie
Źródła jako element przestrzeni publicznej współ-
tworzą naturalny krajobraz i są jego wyjątkową 
atrakcją, szczególnie źródła wód mineralnych, 
które znajdują się w miejscowościach uzdrowi-
skowych lub na terenie parków krajobrazowych. 
Niektóre źródła dzikie takie, jakimi stworzyła je 
natura, są pięknymi elementami krajobrazu. Są 
również źródła stylowo obudowane, które dostar-
czają walorów estetycznych i zwiększają atrakcyj-
ność krajobrazu. 

Bywają również źródła rewitalizowane w sposób 
nieodpowiedzialny i nieuzasadniony, jest to zjawi-
sko zauważalne w ostatnim czasie, które niszczy 
i zakłóca walory źródeł a zarazem przestrzeń pub-
liczną. Każda decyzja o rewitalizacji źródeł powin-
na być bezwzględnie uzgadniana z organami od-
powiedzialnymi za ochronę przyrody i środowiska 
oraz za zagospodarowanie przestrzenne. Projekt 
rewitalizacji źródeł powinien być konsultowany 
ze specjalistami, głównie architektami, geologami 
oraz służbami parków w celu uzgodnienia i wybo-
ru najodpowiedniejszej dla zachowania walorów 
przestrzeni publicznej oraz najbezpieczniejszej dla 
istnienia źródła, formy i stylu obudowy. 

Wzorowym przykładem w tej dziedzinie jest 
działalność Popradzkiego Parku Krajobrazowego, 
który w sposób profesjonalny i na wysokim pozio-
mie realizuje projekt rewitalizacji i udostępnienia 
źródeł znajdujących się na terenie parku.

Praca została zrealizowana w Akademii Górni-
czo-Hutniczej im. S. Staszica na Wydziale Geologii, 
Geofizyki i Ochrony Środowiska w ramach badań 
statutowych nr. 11.11.140.021 i nr 18.18.140.939 
(NN 307312439).

Ryc. 26. Źródło szczawy „Miłość” w Krynicy

Ryc. 27. Źródło siarczkowe „Za Kapliczką” w Wierchomli

Ryc. 28. Źródło szczawy „Stanisław” w Łomnicy
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Wojciech Gwizdak, Piotr Gadomski

O zaletach schematów 
graficznych,  
czyli o graficznej analizie warsztatu projektowego 
i procesów administracyjnych

Trwające nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym 
prace obserwowane są uważnie przez wszystkie 
środowiska zawodowe związane z procesami plani-
stycznymi, projektowymi i realizacyjnymi. Powierze-
nie decyzją premiera tych prac Komisji Kodyfikacyj-
nej Prawa Budowlanego pod kierownictwem prof. 
Zygmunt Niewiadomskiego postawiło jej członków 
przed dużym wyzwaniem. Środowiska zawodowe, 
nie mając bezpośredniego wpływu na przebieg 
prac komisji, prowadzą równoległe prace meryto-
ryczne w ramach swoich organizacji, konfrontując 
rezultaty swoich prac z materiałami wypracowywa-
nymi przez komisję udostępnianymi internetowo 
np. w formie komunikatów z kolejnych posiedzeń.

W trakcie konstytuowania się składu komisji 
zwracaliśmy uwagę – jako Izba Architektów RP – 
na konieczność współuczestnictwa w jej obradach 
przedstawicieli zawodów urbanistów, architektów 
i inżynierów budownictwa. Zapowiadająca się na-
dreprezentacja środowisk prawniczych nad zawo-
dami praktycznie związanymi z budownictwem 
budziła już wtedy nasze obawy, była także przed-
miotem naszych oficjalnych wystąpień. Na 17 człon-
ków komisji kodyfikacyjnej aż 11 to prawnicy.

Z tego też względu korzystamy z każdej nada-
rzającej się sposobności do wzajemnych spotkań 
z członkami komisji. Przyjęcie przez prof. Z. Niewia-
domskiego zaproszenia do uczestnictwa w konfe-
rencji „Uzdrowiska górskie i podgórskie” zmobilizo-
wało nas, aby na konferencję organizowaną m.in. 
przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów 
przygotować materiał ilustrujący w syntetycznej 
formie problemy środowisk projektowo-budowla-
nych możliwe do uwzględnienia w pracach komi-
sji. Zdecydowaliśmy się na prezentację schematów 
graficznych ilustrujących procesy projektowe, aby 
na ich przykładzie ukazać podstawowe nielogicz-
ności i brak przyczynowo-skutkowej metodologii 
obecnych rozwiązań legislacyjnych. Za najbardziej 
dotkliwe uznaliśmy procedury środowiskowe, kon-
serwatorskie, uzyskiwania warunków zabudowy 
oraz te związane z działaniem tzw. specustaw.

Już w trakcie prac nad graficzną ilustracją proce-
sów przedprojektowych i projektowych okazało się, 

w jak różny sposób można zademonstrować meto-
dologię naszego warsztatu pracy. Z jednej strony 
wszyscy przyzwyczajeni jesteśmy do linearnego 
sposobu działania, opierającego się na metodzie 
przyczynowo-skutkowej. Podjęte decyzje na da-
nym etapie stają się podstawą dalszych wyborów aż 
do osiągnięcia ostatecznego rozwiązania. Cały sche-
mat graficzny ma charakter linearny, często z liczny-
mi bocznymi odgałęzieniami. Możemy go nazwać 
schematem „bezrefleksyjnym”, oczywiście bez nada-
wania temu określeniu negatywnego znaczenia. Po 
prostu raz podjęta decyzja na danym poziomie nie 
jest w toku dalszego procesu kwestionowana, dając 
stabilność kolejnym wyborom. Z grubsza można 
przyjąć, że schematem takim rządzi się administra-
cja, w tym także w pewnym zakresie administracja 
architektoniczno-budowlana. Ilustrować to może 
przygotowany przez nas schemat postępowania 
administracyjnego w projektowaniu, sprowadzony 
do czynności formalnych, niezawierający samego 
twórczego procesu projektowego.
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Modyfikacją schematu liniowego jest prezenta-
cja modelu projektowego i inwestycyjnego opra-
cowana przez członka WMOIA Dariusza Kińskiego. 
Ilustruje ona ten proces w wydaniu rozwiązań nie-
mieckich stosowanych w RFN. Warta odnotowa-
nia jest rola administracji w procesie zatwierdzania 
dokumentacji wymuszająca sprawdzenie przez nią 

dokumentacji pod kątem statyki (i zabezpieczeń 
przeciwpożarowych). Administracja odpowiedzial-
ność za te parametry bierze na siebie1.

1 Grafika opracowana w języku polskim przez Dariusza Kiń-
skiego (architekt IARP, WMOIA) na podstawie tabel procedur 
budowlanych RFN, 
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Schemat „bezrefleksyjny”, przydatny w pewnej 
mierze w postępowaniu formalnym, zupełnie nie 
przystaje do prób zaprezentowania schematu pro-
cesów twórczych w architekturze, a mówiąc szerzej 
w twórczych procesach projektowych, w trakcie któ-
rych raz dokonane wybory wcale nie muszą okazać się 
tymi ostatecznymi, niekwestionowanymi na dalszych 
etapach prac projektowych. Awansowanie prac nad 
projektem, kolejne czynniki niezbędne do uwzględ-
nienia w trakcie tych prac mogą w procesie opty-
malizacji rozwiązania być ciągle kwestionowane aż 

do osiągnięcia najbardziej optymalnego rozwiąza-
nia w zadanych warunkach. Schemat taki przyjmuje 
postać nawracających pętli. Bardzo dobrą tego ilu-
strację jest schemat Zintegrowanego Procesu Pro-
jektowego zaprezentowany w Z:A przez Wojciecha 
Kujawskiego. Chcąc być konsekwentnym, trzeba ten 
schemat nazwać „refleksyjnym”2.

2 Źródło: Wojciech Kujawski (schemat na podstawie N. Lars-
son, iiSBE), Zintegrowany Proces Projektowy, czyli jak możemy 
projektować lepiej, „Zawód:Architekt” 01/2011.

Schemat pracy projektanta polega więc 
na ciągłej iteracji procesu projektowego, czyli wie-
lokrotnego dopracowywania projektu na zasadzie 
od ogółu do szczegółu. Ogólnie przyjęte zasady 
są sprawdzane w detalach i to ich poprawność 
mówi o słuszności założenia ogólnego. W zasadzie 
nie jest to jedna pętla, lecz zestaw pętli, które ko-
lejno realizuje projektant, poruszając się metodą 
kolejnych przybliżeń. Osobne pętle projektowe 
tworzyć mogą: koncepcja architektoniczna, kon-
cepcja wielobranżowa, projekt budowlany, projekt 

przetargowy, projekt wykonawczy czy prace, jakie 
wykonuje architekt w ramach nadzoru autorskiego 
nad realizacją przedsięwzięcia. Oczywiście schemat 
ten może być różny w zależności od wielkości in-
westycji czy wymagań inwestora, rodzaju projektu. 
Przeważnie każda z tych pętli projektowych kończy 
się formą zamkniętego projektu: koncepcyjnego, 
budowlanego, przetargowego itp. Naturalna chęć 
projektanta, aby kolejne fazy były na tyle przemy-
ślane i dopracowane, by nie trzeba było wracać, za-
wsze jest wystawiana na próbę czy to z przyczyny 
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zmian, jakich chce dokonać inwestor, wykonawca 
czy nawet sam projektant. Może to powodować 
konieczność powrotu do już „zatwierdzonych” faz. 
W zasadzie można stwierdzić, że to kołowe poru-
szanie się architekta w pracy nad projektem jest 
sensem projektowania, bez którego nie można 
osiągnąć właściwego poziomu opracowania.

Pojawiające się wskutek wchodzenia w życie no-
wych przepisów kolejne liniowe procedury są dość 
dużym problemem. Wymuszają one bowiem prze-
sądzanie nie tylko decyzji projektowych, które po-
jawią się w dalszych etapach realizacji projektu, ale 
także w nieuzasadniony sposób domagają się roz-
strzygnięć, które wcale nie muszą być ostateczne.

Praca na schematach dla osób nawykłych 
do graficznego ilustrowania problemów ma nie-
wątpliwe zalety. Jeśli próbujemy przekonać ko-
goś o karkołomnej niekonsekwencji postępowań 
np. środowiskowych czy konserwatorskich, to wie-
dza trudno przekazywalna w formie słownej staje 
się namacalna w formie graficznej. Poniżej pokazu-
jemy tego przykłady, gdzie zastosowaliśmy nastę-
pujące oznaczenia:

 – strzałka zielona: prowadzone w ramach pro-
cedury uzyskiwania decyzji o warunkach za-
budowy i zagospodarowania terenu postę-
powanie środowiskowe potrzebuje informacji 
z zakresu rozwiązań projektu budowlanego. 
W przypadku tej procedury decyzja oceniająca 
wpływ na środowisko pełni rolę zasad przed-
projektowych i poprojektowych, co z logicz-
nego punktu widzenia jest czystym absurdem 
(żądanie rozwiązań przed uzyskaniem prawa 
do rozpoczęcia prac nad rozwiązaniami!);

 – strzałka brązowa: podobna sytuacja jak w po-
stępowaniu środowiskowym, ale występu-
jąca w przypadku obiektów podlegających 
ochronie konserwatorskiej. Tutaj często żąda-
nie przez organy ochrony konserwatorskiej 
rozwiązań z etapu projektu budowlanego 
zastępuje ewidentne braki wytycznych kon-
serwatorskich dla poszczególnych obiektów. 
W ewidencjach zabytków często możemy zna-
leźć co najwyżej adres obiektu, braki obejmu-
ją głównie zasady ochrony konserwatorskiej;

 – strzałka czerwona: dla odmiany tym ozna-
czeniem wskazaliśmy, jak administracja pub-
liczna, realizując swoje cele, upraszcza sobie 
karkołomną ścieżkę procedury przygotowa-
nia inwestycji poprzez stosowanie tzw. spec-
ustawy. Niestety, reszta śmiertelników tego 
rozwiązania używać nie może, będąc skazana 
na dotychczasowy bieg z przeszkodami.

Trochę innego rodzaju problemy, lecz tego 
samego kalibru, występują w przypadku decyzji 
o warunkach zabudowy. Ponieważ decyzja taka 
musi być zgodna z wnioskiem, składając wniosek, 
trzeba już wiedzieć dokładnie, czego się chce. Wy-
magana jest znajomość dokładnej nazwy inwesty-
cji, trzeba podać gabaryty budynku i inne parame-
try. Jeśli okaże się w trakcie prac nad projektem, 
że któraś z tych danych powinna ulec zmianie, 
zarówno projektant, jak i inwestor mają problem. 
Na tle zapisów w planach miejscowych informacje, 
jakie przesądza WZ-ka, są zbyt szczegółowe i zbyt 
krępujące. 

Podsumowując coraz trudniejsze relacje projek-
tant – administracja architektoniczno-budowlana, 
można skonkludować:

1. W bardzo ogólnym ujęciu wydaje się, że proces 
projektowania stoi w zasadniczej sprzeczności 
z procesami, jakimi rządzi się administracja i biu-
rokracja. Iteracyjny charakter projektowania 
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kłóci się z linearnym systemem, którym rządzą 
się postępowania administracyjne.

2. Ze względu na ten filozoficzny konflikt należy 
przyjąć zasadę minimalizacji procedur admi-
nistracyjnych w procesach budowlanych. Po-
kazane przykłady ostrych konfliktów między 
wymaganiami procedur administracyjnych 
a możliwościami i logiką projektowania wska-
zują, że dalsze wmontowywanie kolejnych 
postępowań w proces uzyskiwania pozwole-
nia na budowę prowadzi do paraliżu inwesty-
cyjnego, wydłużenia czasu realizacji, podnie-
sienia kosztów i ryzyka inwestycyjnego.

3. Obecnie funkcjonujące, omówione wyżej kon-
fliktowe procedury wymagają natychmiasto-
wego przeglądu i dostosowania ich do logiki 
procesu projektowego.

4. Postępowanie administracyjne powinno da-
wać inwestorowi i projektantom wystarcza-
jącą swobodę w podejmowaniu decyzji do-
tyczących zmian w projekcie. Niezbędne jest 
wyznaczenie granic owej swobody. Przepisy 
rządzące procedurami inwestycyjnymi po-
winny być dostosowane do warsztatu pracy 
projektanta, a nie odwrotnie. Zwróćmy uwa-
gę, że prawo budowlane przewiduje takie 

możliwości, jest w nim np. procedura zmiany 
pozwolenia na budowę, istnieje możliwość 
dokonywania zmian, tak zwanych nieistot-
nych odstępstw od pozwolenia na budowę. 
Jednak już procedury środowiskowe zawie-
rają w sobie istotne błędy metodologiczne, 
uniemożliwiając elastyczność w miejscach, 
w których byłaby ona wskazana.

Na zakończenie należy wskazać, że operowanie 
schematami graficznymi procedur planistyczno-
-inwestycyjnych pomaga w zlokalizowaniu głów-
nych obszarów problemowych. Taki też był za-
miar naszego wystąpienia w Szczawnicy, gdzie 
pragnęliśmy zachęcić członków komisji kodyfi-
kacyjnej do korzystania z legislacyjnego pisma 
obrazkowego w dalszych pracach nad Kodeksem 
urbanistyczno-budowlanym.

Wojciech Gwizdak – architekt, absolwent Politechniki Ślą-
skiej. Członek Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Ar-
chitektów oraz prezes Oddziału Kieleckiego Stowarzy-
szenia Architektów Polskich

Piotr Gadomski – architekt, absolwent Wydziału Architektury 
Politechniki Gdańskiej, od 2010 r. przewodniczący Komi-
sji ds. Legislacji Krajowej Rady Izby Architektów RP
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18 marca 1281 r. książę lwó-
wecki Bernard przekazał na rzecz 
zakonu joannitów ze Strzegomia 
tutejsze źródła oraz 250 łanów 
okolicznej ziemi. 

W 1288 r. w pobliskiej wsi Malin-
nik wznieśli oni gościniec dla cho-
rych. Nie są znane przyczyny odej-
ścia joannitów z Cieplic. Ich nowym 
właścicielem w 2. poł. XIV w., kiedy 
cały Śląsk należał już do Korony 
Czeskiej, został Gotsche Schoff, 
rycerz na usługach księcia świdni-
cko-jaworskiego Bolka II. W rękach 
jego potomków Schaffgotschów 
miejscowość pozostawała przez 
następne stulecia. Protoplasta tego 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej uzdrowiska Cieplice

Krótka historia Cieplic
Prawdopodobnie o istniejących 
tutaj ciepłych źródłach wiedziało 
już słowiańskie plemię Bobrzan. 
Jednakże miejscowe legendy 
przypisują odkrycie cieplickich 
źródeł księciu śląskiemu Bole-
sławowi Wysokiemu, który to 
w 1175 r. zapuścił się w te oko-
lice w pogoni za zranionym 
przez siebie jeleniem. Następnie 
wzniósł on przy źródłach, któ-
rych wody uzdrowiły zranione 
zwierzę, dworek myśliwski mają-
cy dać początek Cieplicom.

Początki Cieplic poświadczo-
ne historycznie sięgają 2. poł. 
XIII w. Już wówczas znane były 
tutejsze gorące źródła. Od nich 
to właśnie miejscowość wzię-
ła swoją nazwę zarówno w ję-
zyku niemieckim – Warmbunn 
(Villa Warmbrona 1288 r.), łaci-
nie – Callidus fons (1281 r.), jak 
i polskim – Cheplewode (1318 r.). 
O ścisłym związku miejscowości 
i gorących wód świadczy najstar-
szy zachowany dokument, który 
ich dotyczy. 
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znakomitego rodu w 1403 r. oddał jedno z dwóch 
znanych w owym czasie źródeł cystersom spro-
wadzonym tu z Krzeszowa. Od tej pory zarówno 
Schaffgotschowie, jak i zakonnicy prowadzili tu dzia-
łalność leczniczą. Już w XVI w. do cieplickiego zdroju 
licznie przybywali kuracjusze z całej Rzeszy, a nawet 
z Polski. Wraz z Królestwem Czeskim w 1526 r. Ciepli-
ce weszły w skład monarchii habsburskiej. 

W 1569 r. medyk Caspar Hoffmann zbadał i opi-
sał tutejsze wody termalne. Po nim w 1607 r. uczy-
nił to Caspar Schwenkfeldt wybitny przyrodnik, le-
karz miejski z Jeleniej Góry. Wojna trzydziestoletnia 
z pewnością zahamowała dalszy rozwój uzdrowi-
ska, choć nie zachowało się wiele informacji z tam-
tych czasów. 2. poł. XVII w. to okres częstych kuracji 
znakomitych osobistości z Polski, co związane jest 
zapewne z „ambasadorowaniem” Christopha Leo-
polda Schaffgotscha na dworze polskim. 

Jego gośćmi byli m.in.: kanclerz wielki litewski 
Albrecht Stanisław Radziwiłł (1653), kasztelan wie-
luński Zygmunt Zapolski (1654), książę Michał Kazi-
mierz Radziwiłł (1677) i prymas Michał Radziejow-
ski (1692). Najznakomitszym gościem w Cieplicach 
była królowa polska Marysieńka Sobieska, która 
bawiła tu z licznym dworem w 1687 r. Jej wizyta 
na długo zapadła w pamięć ciepliczan.

W XVII i XVIII w. kurort słynął także ze szlifierni 
szkła. Od 1741 r. Cieplice znalazły się w granicach 
państwa pruskiego. Przełom wieków XVIII i XIX 
przyniósł wizyty wielu znakomitych gości. Byli 
wśród nich Johann Wolfgang Goethe (1790), król 
pruski Fryderyk Wilhelm III z żoną (1800), John Qui-
ncy Adams późniejszy prezydent USA (1800), Hugo 
Kołłątaj (1792 i 1808), Józef Wybicki (1802) oraz 
Izabella Czartoryska (1816). Po sekularyzacji dóbr 
cystersów Schaffgotschowie nabyli w 1812 r. zdrój 
klasztorny. W ten sposób w ich rękach znalazło się 
całe uzdrowisko. Od 2. poł. XIX w. wielką atrakcją 
Cieplic stały się zbiory Schaffgotschów. Należały 
do nich m.in.: biblioteka, zbrojownia oraz kolekcje 
etnograficzna i mineralogiczna. Największą sławą 
cieszył się jednak gabinet ornitologiczny ucho-
dzący za największą prywatna kolekcję w Europie. 
Również w połowie XIX w. do cieplickich wód przy-
jeżdżały wybitne persony: literaci Karl von Holtei 
i E.T.A. Hoffmann czy malarz Caspar David Friedrich, 
spośród Polaków zaś Wincenty Pol i Kornel Ujejski 
(1847). Od połowy XIX w. rozrastał się w Cieplicach 
początkowo warsztat naprawy, a potem fabryka 
maszyn papierniczych Eugena Füllnera. W 1902 r. 
założono tu znakomitą szkołę snycerską. 

W 1925 r. Cieplice oficjalnie otrzymały przydo-
mek Bad – Uzdrowisko.
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W 1935 r. Cieplice uzyskały prawa miejskie. 
Same działania wojenne nie spowodowały znisz-
czeń w mieście, dopiero później rozproszono ko-
lekcje Schaffgotschów, a samo uzdrowisko stop-
niowo zaczęło tracić dawną renomę.

W 1975 r. Cieplice Śląskie Zdrój zostały przyłą-
czone do Jeleniej Góry, status uzdrowiska zacho-
wały jednak po dziś dzień.

Na bazie powyższych materiałów historycznych, 
zwłaszcza map, mamy możliwość przeanalizowa-
nia rozwoju przestrzeni publicznej na przełomie 
czterech wieków. Widoczny jest rozwój powierzch-
ni, infrastruktury oraz funkcji. Zmieniała się tak-
że dostępność przestrzeni publicznej związana 
z własnością terenu (kościelna, prywatna, miejska), 
z przynależnością społeczną (dostęp dla arysto-
kracji), z pochodzeniem narodowym (te tereny 
podlegały różnym państwom). Degradacja Cieplic 
w każdej dziedzinie miała miejsce po 1945 r. Ten 
stan ilustruje liczba miejsc noclegowych lub hoteli. 
W 1936 r. Cieplice posiadały więcej hoteli niż dzi-
siaj, ogólna liczba miejsc jest podobna. 

Przestrzenie publiczne, przeciwnie do liczby 
hoteli, powiększyły się. Wpływ na to miał rozwój 
cywilizacji, zmiana środków transportu i układu 
komunikacyjnego. Likwidacja linii tramwajowej, 
utworzenie w centrum deptaka, likwidacja cmen-
tarza ewangelickiego w centrum uzdrowiska. 

W tym roku kończy się rewitalizacja Parku Nor-
weskiego z nowym oświetleniem, odtworzeniem 
altany parkowej, odbudową mostków i regulacją 
cieków wodnych. W planie zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonego trzy lata temu jest 
zapis kontynuacji powiększenia strefy publicznej, 
likwidacja ogródków działkowych i połączenie ist-
niejących dwóch parków.

Definicja rewitalizacji i wykorzystanie 
teorii w praktyce na przykładzie 
CieplicZdroju 
Współczesna wiedza urbanistyczna w następujący 
sposób definiuje działania i porządkowanie prze-
strzeni przez człowieka.

Dla zainicjowania procesów rewitalizacji należy 
pogrupować obszary problemowe w zależności 
od rodzaju planowanych polityk interwencyjnych, 
tj. na:

 – obszary wymagające rehabilitacji,
 – obszary wymagające rewitalizacji,
 – obszary wymagające humanizacji,
 – obszary wymagające przekształceń. 

Na terenach miejscowości uzdrowiskowych, 
a zwłaszcza w obszarze przestrzeni publicznych ich 
dzielnic mamy do czynienia z drugą z ww. polityk, 
tj. polityką rewitalizacji. Prowadzona jest ona za-
równo przez samorząd gminy, jak i zarządcę uzdro-
wiska co umożliwia kierowanie działań i środków 
oraz likwidację rzeczywistych problemów na tere-
nach objętych realizacją tej polityki. Dzieje się tak 
dzięki przeanalizowaniu skali problemów, ich rze-
czywistych powodów, a także możliwości pozyska-
nia partnerów zewnętrznych do ich likwidacji przy 
założeniu obopólnych korzyści zarówno dla spo-
łeczności lokalnej, jak i partnerów biznesowych.

Cieplice w ostatnich latach zaczęły powoli od-
zyskiwać należną im pozycję. Dzięki licznym inwe-
stycjom miasta i prywatnych inwestorów kuracju-
sze mają obecnie do dyspozycji nowoczesną bazę 
zabiegową, a cieplicka starówka odzyskuje swój 
dawny blask. Rok 2010 przyniósł oczekiwany od lat 
przełom w Cieplicach, rozpoczęła się budowa du-
żego kompleksu basenów termalnych, z których 
już w styczniu 2014 r. będą korzystać zarówno ku-
racjusze, jak i mieszkańcy. 

Wydaje się, że tak jak dawniej, także i dziś dobro-
byt Cieplic związany jest z ich gorącymi wodami. 
W 2011 r. utworzono Jednostkę Pomocniczą Uzdro-
wiska Cieplice wraz z Radą Dzielnicy, jest to pewne 
novum w Jeleniej Górze. Próby tego eksperymentu 
administracyjnego możemy poznać już dzisiaj. 

Kolejne inwestycje to typowe rewitalizacje prze-
strzeni publicznej. Poza Placem Piastowskim zrewi-
talizowano już Park Zdrojowy i są realizowane pra-
ce budowlane w Parku Norweskim.

Do rewitalizacji przestrzeni publicznej parku 
i placu doliczmy renowacje i remonty poszczegól-
nych zabytków. Ich lokalizacja w centrum Cieplic 
i strefie A uzdrowiska bezpośrednio wpływa na od-
czucia uporządkowania całej przestrzeni publicz-
nej Cieplic.

Układ przestrzenny rewitalizowanych obszarów 
najlepiej będzie widoczny na mapach.

W przedstawionych materiałach historycznych 
zauważalny jest rozwój i rozbudowa uzdrowiska, 
a zarazem ewolucja przestrzeni publicznej. Na jej 
kształt miały wpływ różne czynniki. Udostępnie-
nie parków prywatnych rodziny Schaffgotsch dla 
mieszkańców i kuracjuszy, zmiany systemu komu-
nikacji, utworzenie ciągów pieszych, likwidacja linii 
tramwajowych.

Powyższe zmiany przez wieki kształtowały prze-
strzeń publiczną uzdrowiska, a nasze dzisiejsze dzia-
łania rewitalizacyjne porządkują tę przestrzeń i wy-
dobywają jej najważniejsze i najcenniejsze walory. 
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Komplet zdjęć składających się z części histo-
rycznej – skany widokówek i rycin oraz dzisiejsze 
zdjęcia. 

Na załączonych mapach i planach widoczna jest 
rozbudowa Cieplic i jej przestrzeń publiczna.

1. mapa 1824 r.
2. mapa 1926 r.
3. mapa 2012 r. plan zagospodarowania prze-

strzennego uzdrowiska Cieplice.

Robert Futerhendler – architekt, Biuro Konsultingowo-Pro-
jektowe „CONSULTING-PROJECT”, członek Dolnośląskiej 
Izby Architeków RP, przewodniczący Zarządu Jednostki 
Pomocniczej Miasta Jeleniej Góry – Uzdrowisko Cieplice
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Małgorzata Gruszka 

„Kształtowanie przestrzeni” – program edukacyjny Izby Architektów RP 
dla młodzieży szkół ponadpodstawowych – informacja o działaniach 

Przestrzeń publiczna – przedmiot troski środowi-
ska architektów, zobowiązanie wobec przeszłych 
i przyszłych pokoleń. Publiczna, czyli w potocznym 
rozumieniu… niczyja. Nie wiadomo, kto ma o nią 
dbać i czym się w swojej trosce kierować. Może 
„ładem przestrzennym”? Co to znaczy? Sięgnijmy 
do definicji zawartej w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym: „ład przestrzenny: takie ukształto-
wanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość 
oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach 
wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonal-
ne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kultu-
rowe oraz kompozycyjno-estetyczne”. Natomiast 
w języku potocznym ład przestrzenny oznacza har-
monię, uporządkowanie, piękno, bezpieczeństwo, 
czytelne reguły. 

Jak spowodować, aby piękne hasła zamieni-
ły się w rzeczywistość? Izba Architektów uznała, 

że najskuteczniejszym działaniem na tym polu jest 
edukacja architektoniczna dzieci i młodzieży szkół 
ponadpodstawowych. Potraktowaliśmy poważnie 
powszechnie znaną prawdę, że przyszła jakość na-
szego środowiska będzie określana przez tych, któ-
rzy dziś są dziećmi.

Prekursorem działań edukacyjnych w Izbie Ar-
chitektów była znana z aktywności Małopolska 
Okręgowa Izba Architektów, która od 2007 r. pro-
wadzi liczne akcje edukacyjne. Jedną z nich jest 
Dzień Edukacji Architektonicznej w szkołach pod-
stawowych. Architekci wolontariusze, działając 
w porozumieniu z dyrektorami szkół i nauczyciela-
mi, opowiadają dzieciom o swojej pracy i doświad-
czeniach, a następnie uczniowie mają za zadanie 
wykonać dowolną techniką malarską lub rysun-
kową pracę plastyczną na temat „Dom moich ma-
rzeń”. Jury złożone z architektów wybiera najlep-
sze prace, które są prezentowane na wystawie 
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i wyróżniane nagrodami rzeczowymi podczas spe-
cjalnego wernisażu. 

Dodatkowo każde dziecko otrzymuje w prezen-
cie książkę edukacyjną pt. Historia pewnego domu. 
Książka została wydana przez Małopolską Okręgo-
wą Izbę Architektów w 2009 r. Autorką tekstu jest 
poetka Joanna Babiarz, ilustracje wykonał Zenon 
Remi, konsultacja merytoryczna należała do Marii 
Modzelewskiej oraz Anny Serafin. 

Kolejną akcją edukacyjną podjętą przez archi-
tektów z Małopolskiej Rady Okręgowej Architektów 
jest prowadzona w systemie warsztatowym, adreso-
wana do młodzieży gimnazjalnej „Dzielnica moich 
marzeń”. Do tej pory zrealizowano trzy edycje takich 
warsztatów: w roku szkolnym 2009/2010, kiedy te-
matem były dwa obszary na terenie Krakowa: osied-
le Podwawelskie i Tyniec, przy ogromnym zaangażo-
waniu Macieja Nitki i Joanny Leonowicz, następnie 
w roku 2011 projekt „Miasto moich marzeń – Kryni-
ca-Zdrój”, w realizację którego ogromny wkład pracy 
wnieśli: Maria Modzelewska, Anna Serafin i Marek 
Tarko, oraz w roku 2012 dwa tematy: „Nowy Sącz – 
bulwary nad Kamienicą” prowadzony przez Annę 
Serafin i „Chrzanów – dolina Chechła” prowadzony 
przez Macieja Nitkę przy współpracy studentów ar-
chitektury kierowanych przez Stanisława Deńkę.

Korzystając z bogatych doświadczeń Małopol-
skiej Okręgowej Izby Architektów, Rada Krajowa 
Izby Architektów RP w trosce o przyszłość przestrze-
ni publicznej, uznając, że edukacja jest ważnym ele-
mentem polityki architektonicznej kraju, postano-
wiła opracować i wdrożyć ogólnopolski program 
edukacyjny skierowany do młodzieży szkół ponad-
podstawowych. Zdecydowano o przystosowaniu 
do polskich warunków, za zgodą RIAI (The Royal 
Institute of the Architects of Ireland), irlandzkiego 
programu przyjętego do stosowania w szkołach 
średnich przez tamtejsze ministerstwo edukacji. 

Program nosi nazwę „Shaping Space”, czyli „Kształ-
towanie przestrzeni”. Nie jest on podręcznikiem dla 
uczniów, ale zestawem scenariuszy lekcji przezna-
czonych dla nauczycieli, zaopatrzonym w materiały 
pomocnicze (arkusze pracy i arkusze informacyjne) 
dla uczniów. Program składa się z 3 części – opcji 
do wyboru, a każda z opcji zawiera 10 tematów lek-
cyjnych, które powinny zostać zrealizowane w cią-
gu roku szkolnego. Opcje, pomimo różnej tematyki, 
są skonstruowane na podobnej zasadzie i poruszają 
podobne problemy dotyczące najbliższego otocze-
nia, społeczności i historii architektury. 

Zespół ds. Edukacji Dzieci i Młodzieży działają-
cy przy Radzie Krajowej Izby Architektów pracował 
dwa lata nad przystosowaniem programu. Pod uwa-
gę musiały zostać wzięte różnice w uwarunkowa-
niach geograficznych, historycznych i kulturowych. 
Jako materiał pomocniczy, w ramach programu, 
opracowano minimonografie 16 miast i miaste-
czek o historycznych rodowodach, wybranych po 
jednym z każdego województwa, stanowiące przy-
kłady do ćwiczeń teoretycznych i praktycznych 
na lekcjach architektury. Nasz program uzyskał 
patronat honorowy ministra edukacji narodowej 
i został umieszczony na oficjalnym portalu Ośrodka 
Rozwoju Edukacji www.scholaris.pl. Także Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego objęło ten 
program swym honorowym patronatem. Jednym 
z ważniejszych wydarzeń było pozyskanie partnera 
wspomagającego finansowo Izbę Architektów RP 
w działaniach na rzecz wprowadzenia programu 
do polskiego systemu szkolnictwa. Partnerem tym 
jest znakomita polska firma FAKRO, światowy lider 
w produkcji okien dachowych.

W semestrze letnim roku szkolnego 2012/2013 
Izba Architektów przystąpiła do przeprowadze-
nia pilotażu roboczej wersji „Kształtowania prze-
strzeni”. Nauczyciele biorący udział w akcji zostali 

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI 
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przeszkoleni na zajęciach teoretycznych i praktycz-
nych na podstawie scenariuszy przykładowej lek-
cji zawartej w podręczniku. Ich zadaniem, oprócz 
poprowadzenia zajęć tematycznych, było przesła-
nie uwag i wniosków do wersji testowej progra-
mu oraz nadzór nad pracami uczniów w konkur-
sie na najciekawsze multimedialne sprawozdanie 
z zajęć pilotażowych ogłoszonym przez Izbę. Kon-
kurs został podzielony na dwie kategorie: dla szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W każdej 
kategorii przyznano nagrodę główną i wyróżnie-
nie, a także nagrodę specjalną jury (nagrody i wy-
różnienia można obejrzeć na stronie internetowej 
www.izbaarchitektow.pl w zakładce powszechna 
edukacja architektoniczna). Oficjalne ogłoszenie 
wyników konkursu i prezentacja nagrodzonych prac  
odbyły się podczas uroczystej gali w siedzibie Izby 
Architektów RP w Warszawie przy ul. Stawki 2A.  
W tej ceremonii wzięli udział zaproszeni goście – 
przedstawiciele: Ministerstwa Infrastruktury, Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, samo-
rządowych władz terytorialnych oraz prasy. 

Sprawozdania nauczycieli i prace uczniów po-
zwoliły wyciągnąć wnioski niezbędne do opraco-
wania końcowej wersji programu. Na ich podstawie 
stwierdzono, że program sprawdził się zarówno 
w gimnazjach, jak i w szkołach ponadgimnazjalnych. 

Zajęcia prowadzono ściśle według scenariuszy lekcji 
„Kształtowania przestrzeni” albo metodą projektu 
z zastosowaniem podręcznikowych scenariuszy.

Program umożliwia prowadzenie lekcji do-
stosowanych do różnego poziomu wrażliwości 
i zainteresowań uczniów, jednak dla szkół ponad-
gimnzajalnych pożądane byłoby opracowanie do-
datkowego suplementu pozwalającego na wyko-
rzystanie ścieżki międzyprzedmiotowej w ramach 
obowiązujących programów nauczania różnych 
przedmiotów. Program mobilizuje do zintesyfiko-
wania indywidualnego rozwoju i pobudza kreatyw-
ność uczniów, zachęca do poznawania dziedzictwa 
historycznego i kulturowego na przykładzie bli-
skiego otoczenia i własnej społeczności, uczy anali-
tycznego myślenia, wyciągania wniosków i formu-
łowania propozycji zmian w przestrzeni prywatnej 
i publicznej. Optymalną jednostką przeznaczoną 
na realizację cyklu zajęć programu edukacyjnego 
„Kształtowanie przestrzeni” jest rok szkolny, a pro-
wadzenie zajęć w systemie zblokowanym, w go-
dzinach popołudniowych, daje lepsze rezultaty niż 
pojedyncze lekcje. Zajęcia praktyczne (pomiary, 
szkice, rysunek w skali, modelowanie wirtualne 
i rzeczywiste) przeprowadzane w grupach wyraź-
nie aktywizują młodzież i pozwalają na zdobycie 
konkretnych umiejętności.
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Należy wspomnieć, że prasa informująca o dzia-
łaniach edukacyjnych Izby Architektów RP przy-
chylnie oceniła dotychczasowe akcje, a zamiesz-
czanymi informacjami, wywiadami i komentarzami 
starała się zwrócić uwagę na pozytywne aspekty 
inicjatywy. Oprócz izbowego periodyku „Zawód 
Architekt”, pism branżowych, takich jak „Architek-
tura Murator”, również codzienna prasa ogólnopol-
ska podejmowała temat edukacji architektonicznej 
i programu „Kształtowanie przestrzeni”.

Podsumowując dane statystyczne dotyczące 
skali i zasięgu działań środowiska zawodowego ar-
chitektów skupionych w samorządzie zawodowym, 
można stwierdzić znaczący postęp już na etapie 
początkowym wprowadzania edukacji architekto-
nicznej do szkół. W lokalnych inicjatywach eduka-
cyjnych Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów 
w ciągu 5 lat (2007–2012) wzięły udział 133 szkoły 
podstawowe – 2790 uczniów oraz 4 szkoły gimna-
zjalne. Natomiast sama akcja pilotażowa progra-
mu edukacyjnego IARP „Kształtowanie przestrze-
ni” w okresie luty–czerwiec 2013 r. objęła 13 szkół 
ponadpodstawowych: 7 gimnazjów i 6 liceów 
z terenu 5 województw: mazowieckiego, wielkopol-
skiego, łódzkiego, lubelskiego, małopolskiego; w za-
jęciach uczestniczyło ponad 400 uczniów. Zajęcia 
prowadziło 17 nauczycieli, specjalistów w różnych 
dziedzinach, wspomaganych przez 8 koordynato-
rów: 7 architektów i historyka sztuki. Izba zorgani-
zowała 2 szkolenia dla nauczycieli i koordynatorów, 
odbyły się 3 spotkania z władzami samorządowymi 
w Lublinie, Krakowie, Nowym Sączu oraz liczne pre-
zentacje promujące program. Nadesłano 20 prac 
w pilotażowym konkursie IARP dla młodzieży.

I edycja programu edukacyjnego IARP „Kształ-
towanie przestrzeni” w roku szkolnym 2013/2014 
zaktywizuje 65 szkół ponadpodstawowych z tere-
nu 12 województw: 34 gimnazja, 26 liceów, 6 tech-
ników, 1 szkołę plastyczną i 1 architektury krajo-
brazu. Brak natomiast zgłoszeń z województw: 
warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzy-
skiego i śląskiego. W akcji weźmie udział około 1500 
uczniów. Zajęcia poprowadzi 111 nauczycieli, spe-
cjalistów w różnych dziedzinach, wspomaganych 
przez 23 koordynatorów architektów. W dniach 
4 i 5 listopada 2013 r. w Warszawie w siedzibie IARP 
odbyły się szkolenia dla nauczycieli i koordynato-
rów. Zajęcia poprowadziło 4 trenerów (3 architek-
tów 1 historyk sztuki). Wówczas został ogłoszony 
zamiar kontynuacji konkursu z nagrodami dla 
młodzieży ze szkół zarejestrowanych przez IARP 
do udziału w I edycji. Ogłoszenie regulaminu prze-
widziano na marzec 2014, nagrodzenie zwycięz-
ców i uroczysta gala odbędą się w Warszawie w sie-
dzibie IARP 24 czerwca 2014 r. o godz. 12.00. 

TVP Kultura zaoferowała objęcie patronatem 
medialnym działań związanych z programem.

Najlepszą rekomendacją programu edukacyj-
nego Izby Architektów RP jest powtórne zgłoszenie 
szkół biorących udział w pilotażu do I edycji „Kształ-
towani przestrzeni” w roku szkolnym 2013/2014. 
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi 
informacjami zamieszczonymi na naszej stronie in-
ternetowej www.izbaarchitektow.pl. 

Małgorzata Gruszka – członek Rady Krajowej IARP, przewod-
nicząca Zespołu ds. Edukacji Dzieci i Młodzieży
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Zygmunt Niewiadomski

co dzisiaj dzieje się w prawodawstwie w zakresie 
prawa inwestycyjno-budowlanego. W zamiarze 
ustawodawców kodeks ma po pierwsze doprowa-
dzić do rezygnacji z nadmiaru istniejących obecnie 
regulacji, które później przejawiają się w zbyt licz-
nych rozstrzygnięciach administracyjnych. Jeżeli 
sięgniemy do podstawowych postanowień admi-
nistracyjnych, które musi uzyskać inwestor, żeby 
rozpocząć legalnie roboty budowlane, to będą 
to oczywiście warunki zabudowy – na obszarze, 
gdzie nie ma planu decyzja środowiskowa, decyzja 
wywłaszczeniowa, pozwolenie na budowę, a nie-
kiedy pozwolenie na użytkowanie. To przykłady 
podstawowych decyzji. Jest ich znacznie więcej. 
Niestety, wiele z nich rozstrzyga w istocie o tej sa-
mej sprawie. W decyzji środowiskowej o lokalizacji 
inwestycji w pewnej części o tym, co znajduje się 
w ustaleniach decyzji o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania terenu. W pozwoleniu na budo-
wę wraca się do tego, co zostało ustalone w decy-
zji środowiskowej. To nie sprzyja ani inwestorowi, 
ani przejrzystości porządku prawnego. Po drugie, 
w polskim prawie mamy do czynienia z  nadmier-
nie rozbudowanymi procedurami, które wyrażają 
się w całym szeregu opinii i uzgodnień. O ile jesz-
cze opinie można zaakceptować, o tyle uzgodnie-
nia to podjęcie odpowiedniego rozstrzygnięcia 
za zgodą tego czy innego organu. Bez tej zgody 
rozstrzygnięcia nie można podjąć. Każde takie 
uzgodnienie w procesie wydawania decyzji zapa-
da w oddzielnym postępowaniu administracyjnym 
zakończonym odrębnym rozstrzygnięciem, które 
to rozstrzygnięcie może być skarżone w trybie in-
stancyjnym oraz przed sądem administracyjnym 
pierwszej i drugiej instancji. W rezultacie finalna 
decyzja o pozwoleniu na budowę odwleka się. 
Z  punktu widzenia inwestora mamy do czynienia 
w polskich procedurach administracyjnych z  tzw. 
fragmentaryzacją postępowania administracyj-
nego. Dla inwestora jest w zasadzie tylko jedna 
sprawa – pozwolenie na budowę, tymczasem pol-
ski ustawodawca dzieli główną sprawę na wiele 
mniejszych, bo w poszczególnych kwestiach toczą 
się odrębne postępowania. Z  taką fragmentary-
zacją postępowania należy skończyć. Po trzecie, 

Przebieg prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego nad 
projektem tez Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

Tematem mojego wystąpienia będzie problematy-
ka dotycząca dotychczasowych prac nad Kodeksem 
budowlanym, a właściwie – Kodeksem urbanistycz-
no-budowlanym. Propozycja, żeby kodeks nosił 
nazwę urbanistyczno-budowlanego wyniknęła 
z przeświadczenia, że regulacje prawne mają doty-
czyć całości procesu inwestycyjnego, a nazwa Ko-
deks budowlany nie jest odpowiednia dla tak szero-
ko zakreślonej problematyki.

Skąd wziął się zamysł uregulowania procesu 
inwestycyjno-budowlanego i ujęcia go w formę 
kodeksu? Dotychczas formę kodeksu rezerwowa-
no dla podstawowych dziedzin życia społeczno-
-gospodarczego. To znaczy, że regulacja ta jest 
w ustawodawstwie wykorzystywana do rozstrzy-
gania najważniejszych zjawisk życia społeczno-
-gospodarczego. To z jednej strony dobrze, bo nie 
mamy do czynienia z  dewaluacją rozwiązań ko-
deksowych. Z  drugiej jednak strony, nie korzysta-
jąc z  tego instrumentu prawnego, tracimy okazję 
do porządkowania pewnych dziedzin życia. Dzisiaj 
w Europie zachodzi proces szerokiego stosowania 
w ustawodawstwie formuły kodeksu, bo wychodzi 
się z założenia że tylko za pomocą takich regulacji 
można prawo porządkować. Prawo należy porząd-
kować zwłaszcza w polskich warunkach, ze wzglę-
du na jego obszerność, fatalną technikę legislacyj-
ną, ale także dlatego, że całego szeregu dziedzin 
życia nie sposób uporządkować, nie próbując 
poszerzyć pola regulacji prawnych. Z  tego powo-
du np. Niemcy albo Francuzi idą śmiało w stronę 
kodeksowej regulacji określonych dziedzin życia 
społeczno-gospodarczego. Niemcy, mający prob-
lem z inflacją prawa głównie z powodu aktywności 
organów unijnych, wychodzą z założenia, że takim 
instrumentem, który daje im możliwość porządko-
wania prawa, jest właśnie formuła kodeksu. Dlate-
go mają nie tylko Kodeks budowlany, ale i Kodeks 
ochrony środowiska i cały szereg innych regulacji 
kodeksowych. Ostatnio grupa niemieckich profeso-
rów zaproponowała opracowanie kodeksu dostę-
pu do informacji publicznej. W naszych warunkach 
ta ważna kwestia nie zostałaby na tyle doceniona, 
aby zostać poddaną regulacji kodeksowej. Kodeks 
ma w zamyśle projektodawców zapobiec temu, 
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istniejąca nadregulacja wiąże się z  normowaniem 
spraw, które dotyczą wiedzy zawodowej. To jasne, 
że wysokość schodka albo komina może mieć istot-
ne znaczenie np. dla bezpieczeństwa pożarowego, 
ale czy rzeczywiście trzeba takie wymagania okre-
ślać prawem? Czy tego nie powinno się nauczyć 
na politechnice? Czy egzekwowanie tych norm nie 
może następować w trybie odpowiedzialności za-
wodowej? Wydaje się, że tak. 

Można dziś zaobserwować  daleko posuniętą 
dezintegracją prawa. Prawo jest tworzone frag-
mentarycznie w resortach. Oczywiście istnieją 
uzgodnienia międzyresortowe, ale one nie speł-
niają swojej funkcji, bo jej spełniać nie mogą, kiedy 
każde ministerstwo dba o swoje interesy i brakuje 
globalnego, koordynującego spojrzenia. Dlatego 
regulacja kodeksowa może mieć w tym aspekcie 
istotne znaczenie. Problemem polskiego ustawo-
dawstwa jest nie tylko jego nadregulacja i niski po-
ziom techniki legislacyjnej, ale także brak stabilności 
prawa, bo nawet najgorsze prawo obrasta w końcu 
w określoną praktykę stosowania, a istotne wątpli-
wości znajdują rozwiązanie w orzecznictwie sądo-
wym. Ale nic z tego nie wynika, skoro dzieje się tak 
w odniesieniu do normy, której już dawno w obrocie 
prawnym nie ma, a w jej miejsce jest już inna bu-
dząca jeszcze większe wątpliwości interpretacyjne. 
W konsekwencji pracę należy zaczynać od nowa. 
Francuzi też narzekają na jakość swojego prawa, ale 
nawet złe rozwiązania prawne udaje się im popra-
wić poprzez interpretację, bo stabilność ich prawa 
jest dużo większa. W Polsce natomiast pojawia się 
chaos prawny, któremu towarzyszą dysfunkcjonalne 
procesy decyzyjne, a to wszystko negatywnie wpły-
wa na sytuację inwestora i ma niekorzystny wpływ 
na rozwój gospodarczy. Prawo staje się hamulcem 
rozwoju. Wydaje się zatem, że inwestycja w prawo 
jest najlepszą inwestycją, jaką można podjąć. Nie 
potrzeba do tego wielkich środków materialnych. 

W takiej oto sytuacji zrodziła się idea stworzenia 
Kodeksu budowlanego. W chwili obecnej komisja 
kodyfikacyjna jest na etapie formułowania tez Ko-
deksu urbanistyczno-budowlanego. Tezy są dosyć 
szczegółowe, stąd przełożenie ich na język norm 
prawnych powinno być łatwiejsze niż w sytuacji, 
gdyby tezy miały ogólny charakter. Zaplanowali-
śmy, że do kwietnia 2014 r. będzie gotowa pierw-
sza wersja projektu tez. Do końca listopada chce-
my przedłożyć gotowy projekt kodeksu. Wówczas 
chcielibyśmy ten projekt przedyskutować i popra-
cować nad gotowymi rozwiązaniami. Zamierzamy 
wręcz zmienić tryb tworzenia prawa. Dotąd w Pol-
sce najczęściej dyskutuje się nad zamierzeniami 

rozwiązań prawnych a mniej nad tekstami konkret-
nych aktów prawnych, które zaraz zaczną obowią-
zywać, a przecież decydujące znaczenie mają szcze-
gółowe rozwiązania, a nie filozofia tworzenia prawa. 
Stąd tak długi czas, bo od kwietnia do listopada, jaki 
został przeznaczony na testowanie projektowanych 
rozwiązań prawnych. Chcielibyśmy doprowadzić 
testowanie wypracowanego rozwiązania, kiedy roz-
strzygalibyśmy konkretne sprawy wzięte z praktyki 
urbanistyczno-budowlanej w oparciu o dotychcza-
sowy porządek prawny, a następnie na podstawie 
projektowanego porządku prawnego, tak żeby 
na tym etapie zewidencjonować wszystkie kwestie, 
które są nieprecyzyjnie uregulowane. Można bę-
dzie wtedy uniknąć sytuacji, która często występuje 
w polskim procesie ustawodawczym, mianowicie 
zmian ustaw bezpośrednio po ich uchwaleniu, czę-
sto zanim one wejdą w życie w tzw. okresie vacatio 
legis. Mogę podać przykłady ustaw, które były no-
welizowane po kilka razy, zanim weszły w życie. Nie 
ma żadnego uzasadnienia dla nowelizacji aktów 
prawnych, które nie zostały sprawdzone w prakty-
ce. Należało je lepiej przygotować. Czy ten zamiar 
się powiedzie, ocenimy wspólnie, ale mamy nadzie-
ję, że tak. Jeśli zaś chodzi o rozwiązania merytorycz-
ne, to w tym zakresie chcemy pozostawić to, co się 
sprawdziło. Nie zależy nam na zmianach za każdą 
cenę. To co dobre, ma pozostać, w innym przypad-
ku potrzebne są daleko idące zmiany, dotyczące 
przede wszystkim procesu planowania przestrzen-
nego, ale w pewnej mierze także realizacji inwesty-
cji, zwłaszcza w zakresie uproszczenia wymogów 
formalnych koniecznych do rozpoczęcia inwestycji. 

Po pierwsze, proponujemy zmiany polegają-
ce na innej filozofii gospodarowania przestrzenią. 
Ma ono odbywać się w sposób planowy w oparciu 
o miejscowe plany zagospodarowania przestrzen-
nego. Nie zamierzamy wracać do obligatoryjne-
go wymogu przygotowywania planów zagospo-
darowania przestrzennego, jak to miało miejsce 
w minionych czasach. Europejski standard i wymogi 
praktyczne nie rodzą konieczności objęcia planami 
całego obszaru gminy. Istnieją przecież tereny nie-
czynne inwestycyjne lub czynne w znikomym zakre-
sie. Standard europejski wskazuje, że nie uchwala 
się planów dotyczących takich obszarów. Tam się 
gospodaruje na podstawie ustaw i właśnie zasad 
zapisanych w kodeksie. Zasadniczy zwrot w podej-
ściu do gospodarowania przestrzenią polega więc 
na tym, że inwestowanie w oparciu o plan jest za-
sadą, a inwestowanie bez planu jest wyjątkiem. 
W związku z tym proponujemy następujące zmiany. 
Obowiązkiem ustawowym egzekwowanym przez 
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wojewodę byłoby sporządzenie przez gminę stu-
dium, w którym dzieliłaby swój obszar na trzy ka-
tegorie: obszar zabudowany, obszar rozwoju zabu-
dowy oraz obszar ograniczeń w zabudowie z uwagi 
na wartości wysoko cenione – środowisko, grunty 
leśne, zabytki itd. Dla obszarów zabudowanych 
istniałaby nadal fakultatywność planowania tzn. 
gmina mogłaby plan uchwalić, ale nie musiałaby 
tego czynić. Wychodzimy z założenia, że tam, gdzie 
chodzi o uzupełnianie zabudowy, niekiedy wręcz 
o plombowe uzupełnianie, można nawiązać do są-
siedniej zabudowy i plan nie jest konieczny, choć 
oczywiście dobrze byłoby, gdyby i tam gmina taki 
plan sporządziła. Dla obszarów przeznaczonych pod 
zabudowę przewidujemy już obowiązek uchwa-
lenia planu. Gmina nie mogłaby takiego planu nie 
uchwalić. Gdyby gmina tego nie zrobiła, dokonałby 
tego wojewoda w trybie nadzoru. W przypadku ob-
szarów o ograniczonej zabudowie nie byłoby obo-
wiązku uchwalania planów. Ograniczenia narzucają 
tutaj np. przepisy o ochronie środowiska, o gruntach 
leśnych, o ochronie zabytków. To one redukują lub 
wyłączają możliwość zabudowy. Te regulacje zosta-
łyby zsyntetyzowane w kodeksie. 

Po drugie, w projektowanych tezach Kodeksu 
urbanistyczno-budowlanego ulegają doprecyzowa-
niu zasady inwestowania na terenach pozbawio-
nych planów zagospodarowania miejscowego. 
Na tych obszarach rezygnujemy z  instytucji wa-
runków zabudowy i zagospodarowania terenu. 
Tam wprost wchodziłaby zgoda budowlana. Re-
zygnujemy z WZiZT, bo uważamy, że nie muszą być 
one wydawane, kiedy ich celem jest przesądzenie 
o zgodności zamierzonej inwestycji z  porządkiem 
prawnym ustalonym dla danego obszaru. Część 
z Państwa może zaprotestować i powiedzieć, że są 
zalety decyzji WZiZT, bo skoro inwestor ma przy-
rzeczenie, że jego zamierzenie inwestycyjne jest 
zgodne z porządkiem prawnym, to może zacząć in-
westować w projekt budowlany, z którym wystąpi 
o pozwolenie na budowę. Koszty takiego projektu, 
szczególnie w przypadku wielkich inwestycji, są 
znaczne. Poprzez likwidację WZiZT może powstać 
sytuacja, kiedy ktoś nie mając pewności, czy może 
zrealizować zamierzenie inwestycyjne, sporządzi 
projekt, a starosta wydając decyzję o pozwoleniu 
na budowę, stanie na stanowisku, że ta inwestycja 
jest w ogóle niedopuszczalna. Mając na względzie 
taką sytuację, proponujemy fakultatywną insty-
tucję przyrzeczenia budowlanego. Przyrzeczenie 
budowlane, w istocie upraszcza WZiZT, wydawane 
byłoby na wniosek inwestora, zwłaszcza w przy-
padku dużych inwestycji, kiedy w grę wchodziłyby 

znaczne koszty sporządzenia projektu, a inwestor 
nie miałby pewności, że jego inwestycja jest moż-
liwa pod względem prawnym do realizacji na tym 
obszarze. Niezależnie od tego na obszarach bez pla-
nu miejscowego proponujemy wprowadzić daleko 
idące ograniczenia w wydawaniu decyzji na realiza-
cję inwestycji. Generalna zasada jest taka: na obsza-
rze bez planu można zbudować tylko to, co służy 
realizacji funkcji infrastruktury terenu. Zatem jeżeli 
na obszarze bez planu mamy do czynienia z grunta-
mi rolnymi, to wiadomo, że będzie tam można zbu-
dować siedliska, ale nic więcej. Dopuszczamy nawet 
dla jednego gospodarstwa rolnego dwa siedliska, 
mamy bowiem na uwadze interesy następcy praw-
nego, który zechce prowadzić w przyszłości to go-
spodarstwo, ale nie więcej. Siedlisko będzie możliwe, 
jeśli ktoś wykaże, że rzeczywiście posiada gospodar-
stwo rolne i to o średniej wyliczonej według śred-
niej gospodarstwa rolnego w powiecie. Jeśli chodzi 
o inne funkcje terenu, to jeżeli jest on przeznaczony 
pod turystykę, to trudno sobie wyobrazić, żeby nie 
można było tam wznosić obiektów turystycznych, 
oczywiście pod warunkiem zachowania wartości 
szczególnie chronionych. W rezultacie rezygnujemy 
z tego, co jest tak dzisiaj krytykowane, czyli zasady 
dobrego sąsiedztwa w dotychczasowym kształcie. 
Sama zasada dobrego sąsiedztwa nie jest złym roz-
wiązaniem. Została ona przejęta z  prawodawstwa 
niemieckiego. Ale w naszych warunkach stała się 
karykaturą. W Niemczech dobre sąsiedztwo oznacza 
możliwość zabudowy w nawiązaniu do istniejącej 
zabudowy i dotyczy w zasadzie zabudowy o charak-
terze plombowym. Zasada dobrego sąsiedztwa jest 
tam zdefiniowana restrykcyjnie. W polskich warun-
kach reguła ta jest definiowana w sposób niezwy-
kle szeroki. Można budować wszędzie tam, gdzie 
jedna działka w sąsiedztwie została zabudowana. 
Zatem, jeżeli popełniono błąd, to w świetle prawa, 
bo inwestor zawsze to wyegzekwuje, ten błąd dalej 
będzie powielany. 

Po trzecie, idziemy w stronę usprawnienia proce-
sów decyzyjnych. Chcemy doprowadzić do zmniej-
szenia liczby rozstrzygnięć administracyjnych, 
np. w przypadku wielkich inwestycji łączymy de-
cyzję lokalizacyjną z  decyzją środowiskową. Po co 
oddzielać te dwie decyzje, skoro w rozstrzygnięciu 
środowiskowym zapisanych jest szereg warunków 
dotyczących lokalizacji. Idziemy w stronę zintegro-
wanej decyzji budowlanej, która sumowałaby liczne 
rozstrzygnięcia, łącznie z wywłaszczeniem w niektó-
rych kategoriach decyzji tj. celu publicznego. Kolej-
na rzecz to poszerzenie katalogu inwestycji wyma-
gających jedynie zgłoszenia. Z  tym mamy trochę 
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problemów iurydycznych, ale zmierzamy do sytua-
cji, która ma miejsce np. we Francji, gdzie budowa 
domu jednorodzinnego do 170 m2 wymaga jedynie 
zgłoszenia. Chcemy też doprowadzić do ogranicze-
nia możliwości wzruszania decyzji inwestycyjnych 
w trybach nadzwyczajnych. Dzisiaj, kiedy zapadnie 
decyzja ostateczna w drugiej instancji, często jest 
kwestionowana poprzez wniosek o stwierdzenie 
nieważności z  powodu rażącego naruszenia pra-
wa. Konsekwencją takiej sytuacji jest brak poczucia 
stabilności prawa. Przy obecnych przepisach po-
zwolenie na budowę wydane nawet przed wieloma 
laty może zostać zaskarżone. W praktyce sądowej 
obserwujemy takie sytuacje. Co prawda kończą się 
one często niepowodzeniem, ale tworzą wrażenie 
destabilizacji systemu i wprowadzają niepokój in-
westorów. Kolejna rzecz, która może budzić emo-
cje, to zmiany idące w stronę elastycznego działa-
nia administracji. W ograniczony sposób zmierzamy 
do zastosowania w polskich warunkach tzw. admi-
nistracji negocjującej. Do omówienia tego terminu 
posłużę się przykładem. Dzisiaj inspektor nadzoru 
budowlanego, jeżeli zauważy istotne odstępstwo 
od warunków pozwolenia na budowę, nie może 
zrobić nic poza wydaniem stosownej decyzji admi-
nistracyjnej. Od tej decyzji można się odwołać, co 
trwa miesiącami, a niekiedy latami. Biorąc przykład 
z  innych krajów, uważamy, że można tego inspek-
tora wyposażyć w kompetencje negocjowania 
z  inwestorem terminu doprowadzenia inwestycji 
do stanu zgodnego z  planem. Dopiero kiedy ten 
termin nie zostanie dotrzymany, należy sięgnąć 
po decyzje administracyjne (środki władcze). Wy-
daje się, że w tej sytuacji wiele decyzji nie będzie 
wydawanych, kiedy inwestor zrozumie, że nie ma 
szans w starciu z organem nadzoru budowlanego. 
Może ktoś powiedzieć, że jest to działanie budzące 
niebezpieczeństwo korupcji. To prawda, ale nie ma 
rozwiązań idealnych, a czy próba poszukiwania tzw. 
szczelnego prawa, czym charakteryzuje się dzisiej-
sza próba walki z korupcją, jest w pełni skuteczna? 
Wydaje się, że nie, bowiem nie ma takiego prawa, 
które przewidzi każdą sytuację. Normy prawne 
muszą mieć charakter ogólny. To właśnie normy 
szczegółowe prowadzą do korupcji, bo dochodzi 
do próby obejścia istniejącego prawa. Stąd kolejna 
zmiana. Uważamy, że skuteczniejszą formą walki 
z korupcją jest kontrola społeczna. Dlatego zamie-
rzamy wprowadzić instytucję ogólnie dostępnego 
elektronicznego rejestru budowlanego, zawiera-
jącego wszystkie dane dotyczące procesu inwe-
stycyjnego, w tym sytuacji prawno-planistycznej 
działki. Proces inwestycyjny będzie jawny i trudniej 

będzie o zachowania korupcyjne. Jednym kliknię-
ciem będzie można sprawdzić wszystkie decyzje 
dotyczące danej inwestycji w Polsce i zorientować 
się, jaka jest jej aktualna sytuacja prawna. Chcemy, 
żeby największe postępowania, te które budzą naj-
większe emocje, toczyły się w internecie. Zawsze, 
w każdej gminie znajdzie się kilku lub kilkunastu 
emerytów dysponujących wolnym czasem, którzy 
będą śledzić w internecie przebieg postępowania 
inwestycyjnego, a świadomy tego będzie wójt czy 
burmistrz podejmujący rozstrzygnięcie w sprawie. 
Kończąc, stwierdzam, że u podstaw zmian leży 
przekonanie o potrzebie zastępowania wszędzie, 
gdzie to możliwe, instrumentów administracyjnych 
instrumentami ekonomicznymi. Chcemy wymu-
szać na gminach potrzebę racjonalnego gospoda-
rowania przestrzenią tak, aby inwestowanie tam, 
gdzie jest plan, opłaciło się zarówno gminie, jak 
i inwestorowi, a nie opłacało się inwestowanie tam, 
gdzie nie ma planu. 

Jeszcze jedna uwaga dotycząca ważnego prob-
lemu. W propozycjach zmian w projekcie budow-
lanym zawrzemy postulat, żeby składał się z dwóch 
części: urbanistyczno-architektonicznej oraz czę-
ści technicznej. Organ administracji zatwierdzałby 
tylko część urbanistyczno-architektoniczną. Część 
techniczna nie byłaby zatwierdzana, ale to obciąża-
łoby w większym stopniu projektanta, który dzisiaj 
może się tłumaczyć, że w takim a nie innym kształcie 
projekt zatwierdził organ administracji. Prace tech-
niczne mogłyby trwać poza procesem pozwolenia 
na budowę czy zgodą budowlaną. Jak każde rozwią-
zanie oczywiście i to ma wady, ale każde szczegóło-
we rozwiązanie posiada zarówno wady, jak i zalety. 
Nam przyświecała zasada eliminowania wad kon-
kretnych rozwiązań i eksponowania ich zalet. 

Na tych uwagach poprzestanę. Oczekuję na Pań-
stwa opinie i pytania.

Dyskusja po referacie

Piotr Fokczyński
Na podstawie Ustawy o planowaniu przestrzennym 
pracuję od samego początku jej istnienia i od tego 
momentu nie mogę się doczekać definicji działki są-
siedniej. W tej chwili definicja jest traktowana tak li-
beralnie, że wydając w imieniu prezydenta decyzje, 
czuję się ubezwłasnowolniony przez orzecznictwo 
i boję się zgodnie z zasadami etyki zawodowej pod-
pisać decyzję, bo obawiam się oskarżenia o złama-
nie tych zasad. Pytanie zatem, dlaczego dziewięć lat 
temu nie wprowadzono takiej definicji w ustawie? 
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Drugie pytanie dotyczy przyrzeczenia budowlane-
go, czyli wspomnianej tutaj promesy w przypad-
ku dużych inwestycji. Mam wrażenie, że będziemy 
mieli do czynienia z  ogromną ilością wniosków 
w tej sprawie, bo nie ma dużych i małych inwestycji. 
Dla kogoś, kto buduje dom, to jest duża inwesty-
cja, bo to sprawa życiowa i nie może pozwolić so-
bie na jakikolwiek błąd w tej materii. Spodziewam 
się napływu dużej liczby takich wniosków i myślę, 
że wydawanie takich dwóch połączonych decyzji 
stanie się regułą, czyli zamiast jednej, jak teraz, bę-
dziemy mieli dwie. Nie znam intencji rozszerzania 
katalogu zgłoszenia, bo dla inwestora oznacza to 
tylko krótszy czas oczekiwania, bo organ ma 30 dni 
na reakcję w przypadku zgłoszenia. Zgłoszenie bę-
dzie rozpatrywane zgodnie z istniejącymi przepisa-
mi razem z projektem budowlanym, który teraz nie 
jest wymagany. Skutkiem tego administracja archi-
tektoniczno-budowlana będzie rozstrzygać dłużej 
to, co teraz rozstrzyga w 65 dni, bo urzędnik nie 
mając wystarczającego czasu, prewencyjnie wyrazi 
sprzeciw i zamiast szybciej będzie wolniej, bo jest 
odwołanie od sprzeciwu. W przypadku zgłoszenia 
nie ma postępowania administracyjnego, więc są-
siedzi nic o inwestycji nie wiedzą, a praktyka poka-
zuje, że nie ma nic gorszego niż sąsiad zaskoczony 
nową inwestycją. W takiej sytuacji pewnie zacznie 
się proces przed sądem cywilnym. 

Ostatnie pytanie zadaję jako urzędnik samorzą-
dowy. Jak obowiązek infrastrukturalny będzie się 
miał do planów inwestycyjnych gminy? Czy to nie 
doprowadzi do sytuacji, że gmina z  problemami 
budżetowymi nie opracuje planów zagospodaro-
wania, bo zabraknie jej na to środków w budżecie, 
to prywatny właściciel będzie musiał czekać, aż 
na tych terenach zostanie opracowany pan? To się 
może nie udać. Proszę o wyjaśnienie. Dziękuję.

Prof. Zygmunt Niewiadomski
Pierwsza kwestia – naturalnie, że można było 
w obowiązującej ustawie ustalić dwie definicje: 
działki sąsiedniej i dobrego sąsiedztwa. To powin-
no było być zrobione, czego skutkiem mogłoby 
być powstrzymanie rozlewania się zabudowy. 
W nowych rozwiązaniach prawnych przywiązuje-
my dużą wagę do definicji. Słownik definicji jest 
szeroki w odniesieniu do całego kodeksu a następ-
nie poszczególnych jego działów. 

Jeśli zaś chodzi o decyzję o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania terenu, to proponujemy zre-
zygnować z obowiązku jej wydawania. Mając jednak 
na uwadze pozytywny aspekt tej decyzji związany 
z  bezpieczeństwem inwestowania, proponujemy, 

aby na wniosek inwestora można było uzyskać tzw. 
przyrzeczenie inwestycyjne, promesę możliwo-
ści realizacji obiektu na danym terenie. Wydaje się, 
że o promesę będą występować ci, którym grozi wy-
konanie kosztownego projektu budowlanego. Trze-
ba pamiętać, że możliwość wydania promesy będzie 
powodowała namysł inwestora, czy chce budować 
szybko bez promesy, kiedy projekt budowlany bę-
dzie go niewiele kosztował i w sytuacji, kiedy wia-
domo, że można tam budować. Myśląc o promesie, 
mamy na uwadze tych dużych inwestorów, którzy 
ciągle teraz podkreślają, co się stanie, jeśli nie bę-
dzie WZiZT. Ktoś przygotowuje projekt budowlany, 
występuje o pozwolenie i okazuje się, że na danym 
terenie nie można budować. O tych rozwiązaniach 
możemy dyskutować – one nie mają jeszcze osta-
tecznego kształtu. Przy okazji warto zwrócić uwagę, 
że proponujemy zmiany w treści projektu budow-
lanego, dzieląc go na dwie części, i że zatwierdzana 
będzie tylko pierwsza część projektu, a mianowicie 
projekt architektoniczno-urbanistyczny, nie projekt 
techniczny. Co do zgłoszeń, to zgadzam się, że roz-
szerzenie katalogu zgłoszeń rodzi niebezpieczeń-
stwo niemalże automatycznego wyrażania sprze-
ciwu w obawie przed posądzeniem o przeoczenie 
urzędnika. Doszliśmy do wniosku, że trzeba wpro-
wadzić i pewne dolegliwości dla wniesienia nie-
uzasadnionego sprzeciwu. Oczywiście, pojawi się 
pytanie, co to jest nieuzasadniony sprzeciw, ale nie 
ma idealnych rozwiązań. Konstruujemy przepisy do-
tyczące postępowania inwestycyjno-budowlanego 
trochę w oderwaniu od Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego. Narażając się na zarzut dekodyfikacji 
polskiego prawa administracyjnego, przygotowu-
jemy odrębne procedury. Cały proces odwoławczy, 
nie tylko w odniesieniu do pozwolenia na budowę, 
ale i w innych przypadkach, jest tak skonstruowany, 
że odwołanie, inaczej niż w Kodeksie Postępowania 
Administracyjnego, będzie musiało być uzasadnione, 
a więc będą musiał być podane zarzuty naruszenia 
konkretnych przepisów prawa. Zatem istnieje możli-
wość kształtowania rozwiązań w tym kierunku. Jeśli 
chodzi o proponowane rozwiązania planistyczne, 
to rzeczywiście istnieje niebezpieczeństwo, że gmi-
na może osłabić aktywność planistyczną, ale nam 
nie chodzi o aktywność jako wartość samą w sobie, 
tylko o racjonalizację sporządzania planów. Inaczej 
niż jeszcze przed paroma laty dzisiaj mamy nie-
raz sytuacje, w których jest za dużo planów, bo są 
sporządzane nie tam, gdzie trzeba. Jeśli gmina ma 
ograniczone środki, to tym bardziej powinna racjo-
nalnie zagospodarowywać przestrzeń przeznaczo-
ną pod zabudowę. 
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Maria Modzelewska 
Czy pojawi się w kodeksie definicja przestrzeni pub-
licznej? Obecne zapisy są nieprecyzyjne. Drugie 
pytanie, co to są wartości wysoko chronione? W ko-
deksie jest zapis o zakazie realizacji inwestycji na te-
renach potencjalnie osuwiskowych. Całe Karpaty, 
tam gdzie jest fisz karpacki i spadki powyżej 15% to 
tereny potencjalnie osuwiskowe. Jestem za wprowa-
dzeniem zakazu, ale też ciekawi mnie reakcja samo-
rządów. Góry zostaną całkowicie zabudowane, jeżeli 
rolnicy będą mieli możliwość budowania siedlisk.

Prof. Zygmunt Niewiadomski
Ale muszą posiadać gospodarstwo rolne wyliczone 
według średniej w powiecie. 

Maria Modzelewska
Teraz, żeby otrzymać zgodę na zabudowę siedli-
skową, też trzeba było posiadać gospodarstwo i lu-
dzie z listy najbogatszych Polaków jako posiadacze 
gospodarstwa budowali rezydencje. Stąd moje 
poważne wątpliwości co do tego rozwiązania. Na-
stępnie, istnieje pojęcie uprawnieni planiści. Czy 
opracowywane są jakieś uprawnienia dla plani-
stów, egzaminy itd. Następna sprawa to obowiązek 
projektowania prognoz demograficznych dla pla-
nów i dla studiów. Z żadnej prognozy nie wyniknie, 
że jest potrzeba wyznaczenia nowych terenów bu-
dowlanych. Kolejna sprawa to wprowadzenie obo-
wiązku opracowań ekofizjograficznych co cztery 
lata. Nie wiadomo po co, skoro gminy i tak na takie 
opracowania nie mają środków finansowych, chy-
ba że będą wyznaczane w tempie Natury 2000.

Prof. Zygmunt Niewiadomski
W naszych tezach, po raz pierwszy w ustawodaw-
stwie polskim, jest ustalenie, że przestrzeń publicz-
na jest dobrem publicznym podlegającym ochro-
nie prawnej. To oczywiście tylko deklaracja, ale 
niezwykle istotna z punktu widzenia ustawodawcy 
tworzącego akty prawne. Bardzo trudno natomiast 
zdefiniować przestrzeń publiczną. Wychodzimy 
z założenia, że lepiej nie definiować pojęć trudno 
definiowalnych. Przestrzeń publiczna będzie w za-
leżności od kontekstu różnie rozumiana i definicja 
ustawowa mogłaby przynieść więcej szkody niż po-
żytku. To, jak należy rozumieć przestrzeń publiczną 
i w jakim zakresie podlega ona ochronie prawnej, 
będzie wynikać z całości przepisów kodeksu.

O tym, jak należy rozumieć wartości chronio-
ne, nie mogą decydować ani sami zainteresowani, 
ani nawet same organy administracji, ale ustawo-
dawca w ustawie, bo wiąże się to z daleko idącą 

ingerencję w prawo własności: ograniczenia albo 
wyłączenia prawa zabudowy. W związku z tym sto-
sownie do odpowiednich regulacji Konstytucji RP 
takie rozwiązania muszą być uregulowane na dro-
dze ustawy. Stąd zastanawialiśmy się, czy do kodek-
su nie przenieść wszystkich regulacji: o ochronie 
gruntów, o ochronie zabytków itp., ale uznaliśmy, 
że tego jednak nie należy robić, bo wtedy właści-
we przepisy budowlane znalazłyby się na drugim 
planie. To oznacza, że przepisy o ochronie warto-
ści wysoko cenionych znajdą się w prawie mate-
rialnym, czyli poszczególnych ustawach. Uznając 
jednak znaczenie wartości wysoko cenionych, naj-
ważniejsze przepisy, które ich dotyczą znajdą się 
w 1. rozdziale kodeksu. Będą to sui generis zalecenia 
dla ustawodawcy, dlaczego i jak należy przy użyciu 
innych ustaw i przepisów te wartości chronić. 

Jeśli chodzi o uprawnienia planistyczne, to prob-
lem ten ciągle pojawia się w pracach komisji ko-
dyfikacyjnej m.in. w formie postulatów środowisk 
zawodowych żądających, żeby te uprawnienia były 
regulowane w kodeksie. Po długiej dyskusji doszli-
śmy do wniosku, że Kodeks budowlany, regulujący 
proces inwestycyjno-budowlany, nie jest miejscem 
regulacji uprawnień zawodowych. Wychodzimy 
z założenia, że określone czynności muszą być wy-
konywane przez osoby z konkretnymi uprawnienia-
mi. Określenie tych uprawnień powinno znaleźć się 
w innych regulacjach, prawdopodobnie dotyczą-
cych samorządu zawodowego. To jest zasadniczy po-
wód istnienia ustaw korporacyjnych. Uregulowanie 
uprawnień w Kodeksie budowlanym nie jest w ogóle 
możliwe, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w procesie 
inwestycyjno-budowlanym biorą udział osoby re-
prezentujące kilkadziesiąt regulowanych zawodów. 
Kodeks nie może rozstrzygnąć wszystkiego, ale musi 
rozstrzygać to, co podstawowe w procesie inwesty-
cyjnym. Stąd w kodeksie nie znajdą się zagadnienia 
związane z cywilistyczną ochroną własności. Kodeks 
ma dotyczyć sfery ingerencji państwa w proces in-
westycyjny w związku z ochroną interesu publiczne-
go, ładu przestrzennego, wartości wyżej cenionych. 

Bożena Nieroda
Na dzisiaj mamy jeszcze jeden dokument do-
tyczący całości gminy – studium, który nie jest 
aktem prawa miejscowego, tylko dokumen-
tem wewnętrznym i ma to swoje konsekwencje. 
Ze studium muszą być zgodne plany miejscowe, 
ale WZiZT już nie. W dyskutowanym tutaj kodeksie 
ten problem, choć kluczowy, nie jest jednoznacznie 
rozstrzygnięty. W jednym miejscu jest zapis, że stu-
dium nadal nie jest aktem prawa miejscowego, ale 



96

Konferencja: Uzdrowiska górskie i podgórskie – Szczawnica, 8–9 listopada 2013

w innych przepisach jest mowa, że na studium skła-
dają się trzy obszary regulujące poziom zabudowy, 
których to zapisów konsekwencje są daleko idące, 
bo na ich podstawie będą wydawane pozytywne 
lub negatywne decyzje. Czy zatem w tej warstwie 
studium będzie aktem prawa miejscowego? 

Prof. Zygmunt Niewiadomski
Wokół tego zagadnienia rzeczywiście narosło wie-
le nieporozumień. Obecnie gmina sporządza dwa 
rodzaje aktów planistycznych. Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego oraz miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. Studium w świetle obecnie obo-
wiązującej ustawy nie jest aktem powszechnie obo-
wiązującym. Nie wiąże inwestorów ani obywateli, 
nie jest podstawą wydawania decyzji administra-
cyjnych. Pojawiły się co prawda dwa orzeczenia, 
w których NSA odstąpił od tego poglądu, ale zrobił 
to w konkretnych przypadkach i nie jest linia orzecz-
nicza sądu. Druga kategoria aktów planistycznych 
to miejscowe plany zagospodarowania. One są już 
aktami prawa powszechnie obowiązującego. Usta-
wodawca bardzo wyraźnie kwestie te uregulował. 
Jednoznacznie wskazał nie tylko, co jest aktem pra-
wa powszechnie obowiązującego, ale, co niezwykle 
rzadkie, podał, co nie jest aktem takiego prawa. Aby 
uniknąć wątpliwości, użył sformułowania, że stu-
dium nie jest aktem prawa powszechnie obowiązu-
jącego. Błędnie zatem traktuje się niekiedy studium 
jako akt prawa miejscowego. Tym bardziej za akt 
taki nie może być uznana decyzja WZiZT, choć uży-
wa się czasem formuły: inwestuje się na podstawie 
planu bądź decyzji WZiZT. Takie sformułowanie 
jest nie do przyjęcia w demokratycznym państwie 
prawa. Gdyby tak było, to odmawialibyśmy lub 
ograniczalibyśmy komuś prawo do zabudowy. Kon-
stytucja dozwala na ograniczenie takiego prawa 
jedynie w drodze ustawy. Prawidłowe rozumienie 
decyzji WZiZT sprowadza się w istocie do odpo-
wiedzi na pytanie, czy w świetle obowiązujących 
przepisów na danym obszarze gdzie nie ma planu, 
dana inwestycja jest dopuszczalna, czy nie. Zatem, 
to nie sama decyzja rozstrzyga o możliwości budo-
wy, ale rozstrzygają to przepisy tzw. ogólnego po-
rządku przestrzennego. Decyzja jedynie interpretu-
je przepisy prawa. Tam, gdzie gmina nie ma planu, 
czyli gdzie zrezygnowała z  możliwości ustalenia 
własnego miejscowego porządku przestrzennego, 
tam obowiązuje ogólny „państwowy“ porządek 
przestrzenny. który wyznaczają wartości wyżej ce-
nione oraz art. 61 Ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym ustanawiający m.in. zasadę 

dobrego sąsiedztwa. WZiZT nie ma więc charakteru 
konstytutywnego, a jedynie deklaruje (potwierdza) 
to, co wynika z przepisów ustaw. 

Na tle tych uwag przejdę do charakterystyki 
nowych rozwiązań. Wyglądają one w sposób na-
stępujący: pozostawiamy dotychczasowy system 
aktów planistycznych, studium pozostaje aktem 
polityki przestrzennej niemającym charakteru aktu 
prawa powszechnie obowiązującego, a plan nadal 
taki charakter zachowuje. Natomiast rzeczywiście 
pojawia się tutaj pewien problem, bo wpisujemy 
wymóg ustalenia przez gminę w studium trzech ka-
tegorii obszarów: zabudowany, rozwoju zabudowy 
i ograniczonej zabudowy, tj. praktycznie wyłączo-
ny spod zabudowy. W rezultacie już na tym etapie 
dochodzi do ograniczenia czyjegoś prawa. Zatem 
rozstrzygnięcie to wywołuje takie skutki prawne 
jak akt prawa powszechnie obowiązującego. Dlate-
go w naszych tezach jest taka regulacja, że w tym 
zakresie ustalenia studium rodzą skutki odszkodo-
wawcze. To nie oznacza, że studium staje się aktem 
prawa powszechnie obowiązującego. Na podsta-
wie studium, tak jak dotychczas, nie będzie można 
wydać żadnej decyzji, która zezwoli na inwestycję, 
lub odmówi zgody. Ten system jest stosowany po-
wszechnie w Europie. Takie rozwiązanie to standard 
współczesnego państwa i innego systemu nie da się 
zbudować. Gdybyśmy poszli w stronę studium jako 
aktu miejscowego prawa powszechnego, byłby to 
powrót do dawnego systemu aktów planistycznych 
– planu ogólnego i planu szczegółowego. Tamten 
system był związany z  gospodarką centralnie pla-
nowaną, a nie gospodarką wolnorynkową. Teraz 
należy zachować pewną elastyczność w planowa-
niu przestrzeni i studium taką możliwość daje. 

Marek Tarko 
Pierwsze pytanie dotyczy nadzoru budowlane-
go i propozycji idących w kierunku administracji 
negocjacyjnej. Odbiór budynku to nie jest prob-
lem finału, tylko drogi dojścia. Kiedy budynek już 
stoi i zakończył się proces realizacji inwestycji, to 
jest już za późno na negocjacje. Czy zatem ko-
deks przewiduje możliwość negocjacji w toku re-
alizacji inwestycji? Czy będzie możliwa sytuacja, 
w której podczas prac budowlanych będzie mogło 
dojść do spotkania z  inspektorem nadzoru, który 
np. w formie notatki wyjaśni, czy proces inwesty-
cyjny zmierzający w takim kierunku zostanie zaak-
ceptowany. Teraz realizacja inwestycji to często ha-
zard, bo nie wiadomo, czy inwestycja jest zgodna 
z prawem, czy nie. Drugie pytanie dotyczy obsza-
rów zabudowy. Jesteśmy w uzdrowisku; do jakiego 
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obszaru jego centrum zostałoby zakwalifikowane? 
Czy to jest obszar zabudowy, czy to jest obszar 
rozwoju zabudowy, czy też jest to obszar z  ogra-
niczeniami zabudowy? Inwestycja w uzdrowisku 
wiąże się z uzgodnieniami ze statutem uzdrowiska, 
z  prawem ochrony przyrody, z  uwzględnieniem 
ukształtowania terenu w górach. W gąszczu uwa-
runkowań miejscowy plan jest dla inwestora punk-
tem oparcia, bo dostarcza gotowych rozwiązań. 
Czy w takich miejscach jak miejscowości uzdrowi-
skowe nie powinno być wymogu uchwalenia miej-
scowych planów? Z punktu widzenia dbałości pań-
stwa o przestrzeń takie rozwiązanie jest istotne. 

Prof. Zygmunt Niewiadomski
Pierwsza kwestia dotyczy zmiany stylu pracy polskiej 
administracji. Podam przykład. Kiedy inspektor nad-
zoru budowlanego zauważy odstępstwo od projek-
tu, powinien wstrzymać budowę i wynegocjować 
termin usunięcia nieprawidłowości, a nie od razu 
wydawać decyzję administracyjną, która powinna 
pozostać ostatecznym narzędziem, po które inspek-
tor sięgnie, dopiero wtedy, kiedy nie uda się dopro-
wadzić budowy do stanu zgodnego z prawem. 

Jeśli chodzi o kategorię obszarów, to centrum 
uzdrowiska powinno się znaleźć w trzeciej katego-
rii, tj. obszaru ograniczonej zabudowy. Przewiduje-
my dla miejscowości uzdrowiskowych obowiązek 
uchwalania planów miejscowych, tak jak ma to 
miejsce teraz. Tego nie chcemy zmieniać. 

Piotr Andrzejewski
Mam jedną uwagę i jedno pytanie. Instytucja zgło-
szenia rodzi niebezpieczeństwo wyjęcia spod kon-
troli urbanistycznej dużych obszarów terenu.

Uważam, że duże inwestycje będą mogły być 
realizowane na podstawie pojedynczych pozwo-
leń, co wykluczy kontrolę urbanistyczną. Ponadto 
bardzo poważnie zostanie obciążona administra-
cja, a skutki odmowy i wycofania się ze zgłosze-
nia są dla inwestora bardzo poważne, ponieważ 
musi zmienić cały tryb postępowania. Wydaje się, 
że ten pomysł powstał, kiedy próbowano znowe-
lizować prawo budowlane w obecnym systemie 
pozwolenia na budowę, gdzie za główną barierę 
w realizacji inwestycji uważano barierę administra-
cyjną, czyli wydawanie pozwolenia na budowę. 
W związku z tym próbowano maksymalnie uproś-
cić to postępowanie administracyjne. Natomiast 
dzisiaj już wiadomo i to jest poparte statystyką, 
że terminy wydawania decyzji pozwolenia na bu-
dowę nie są bardzo długie. Problemem jest dojście 
do tego momentu, czyli skompletowanie projektu. 

Jeśli dzisiaj przesuwa się pozwolenie na budowę 
na wcześniejszy etap, to dostajemy ułatwienie uzy-
skania pozwolenia i cała lista inwestycji, które mo-
gły być zainteresowane zgłoszeniem, najbardziej 
skorzystają. Dlatego dzisiaj powinniśmy zrobić coś 
odwrotnego. Pozostać przy pozwoleniu na budo-
wę i stworzyć katalog inwestycji, w których można 
sobie takiego trybu zażyczyć i postępować według 
niego. To moja uwaga dotycząca przeniesienia 
zgody na wcześniejszy etap. Natomiast tutaj po-
jawia się pytanie. W ostatnich miesiącach o takich 
rozwiązaniach dyskutowaliśmy. We wrześniu za-
stanawialiśmy się nad przesunięciem pozwolenia 
na budowę na etap uzgodnień urbanistycznych. 
Stanęło na tym, że ten temat będzie przedmiotem 
pracy komisji kodyfikacyjnej. Jaki jest stan prac ko-
misji kodyfikacyjnej w tej kwestii?

Prof. Zygmunt Niewiadomski
Po pierwsze, instytucja zgłoszenia dotyczy tylko 
obszaru, na którym obowiązuje plan, zatem plan 
jest w takim wypadku zabezpieczeniem porządku 
publicznego dla obszarów, gdzie nie ma planu, nie 
ma zgłoszenia, a jest konieczne pozwolenie. 

Po drugie, o kształcie rozwiązań zawartych 
w kodeksie rozmawiamy podczas spotkań z różny-
mi środowiskami: IARP, SARP, IU. To są owocne dys-
kusje. Nieraz przekonujemy się, że to, co propono-
wane, nie musi być lepsze od tego, co obowiązuje 
obecnie. Do prac nad szczegółowymi rozwiąza niami 
w kwestii pozwolenia na budowę dojdzie w trakcie 
przekuwania tez na normy szczegółowe. W tej chwili 
pracujemy nad pierwszymi rozdziałami. Na margi-
nesie dodam, że planista jest uznany za uczestnika 
procesu inwestycyjno-budowlanego, czego nie było 
dotąd. Idziemy chronologicznie rozdziałami kodek-
su, więc na szczegółowe rozwiązania w tej kwestii 
trzeba jeszcze poczekać. 

Piotr Andrzejewski
Tytułem uzupełnienia zapytam, jak Pan Profesor 
ocenia dzisiaj szanse odstąpienia od wydawania 
zgłoszenia?

Prof. Zygmunt Niewiadomski
Rzeczywiście, zmienia się przydatność zgłoszenia 
w sytuacji przekształceń pozwolenia na budowę. 
Bardzo poważnie tą sytuację rozważymy. 

Andrzej Szuba
Prawo budowlane w obecnym kształcie liczy so-
bie 18 lat. Do dzisiaj sądownictwo administracyj-
ne nie wypracowało jednolitego orzecznictwa. 
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Precyzyjne ustalenie procedury zgłoszenia musi się 
znaleźć w Kodeksie budowlanym, bo bez tego dzi-
siejsze problemy nie znikną. Obecnie wielkie inwe-
stycje spotykają się ze sprzeciwem tak „na wszelki 
wypadek”. Starosta wydaje sprzeciw bez wyraźne-
go powodu a wojewoda ten sprzeciw podtrzymuje 
nie z tego powodu, ale dlatego, że sprzeciw wyni-
ka z czegoś innego. Następnie sąd administracyjny 
oddala skargę nie z powodu podanego przez staro-
stę i wojewodę, ale z jeszcze innego. Tak naprawdę 
dzisiaj wystarczy wnieść dowolny sprzeciw, żeby 
on był skuteczny. Ograniczenie sprzeciwu jest 
konieczne. 

Mówi się, że starosta będzie miał 30 dni na wnie-
sienie sprzeciwu, a nie wiadomo, ile czasu będzie 
miał wojewoda. Co się stanie, jeżeli zawróci spra-
wę do ponownego rozpatrzenia, jak wtedy liczyć 
30 dni? Nikt tego nie wyjaśnia. 

Kolejny problem to odstępstwo od dokonane-
go zgłoszenia. Dzisiaj mówi się, że Prawo budowla-
ne definiuje w art. 32 odstępstwo od założonego 
projektu, a nie mówi się, że nie ma odstępstwa 
od zgłoszenia. To oznacza, że odstępstwo jest nie-
możliwe. W tym kodeksie nie mam mowy o tym, 
jakie konsekwencje niesie dokonanie odstępstwa 
od zgłoszenia. Po prostu prawdopodobnie w wyro-
kach sądów nie będzie możliwe. 

Następna rzecz – przebudowa obiektów klasy I i II 
będzie wymagała kierownika budowy i założenia 
dziennika budowy, natomiast żadna przebudowa 
nie wymaga zgody budowlanej. Kto zadba o bez-
pieczeństwo tego obiektu, jeśli obecnie architekt 
musi zadbać o drogi ewakuacyjne, a kierownikiem 
budowy będzie zapewne jedynie konstruktor? 

Prof. Zygmunt Niewiadomski
Konieczność uzasadnienia sprzeciwu musi zostać 
wprowadzona. Na razie jesteśmy na etapie tez i to, 
że czegoś jeszcze nie ma w kodeksie, nie oznacza, 
iż się tam nie znajdzie. 

W przypadku zgody budowlanej dla przebudo-
wy, to myślę, że ten pomysł trzeba zrealizować. 

Rozumiem gorzkie słowa pod adresem sądow-
nictwa administracyjnego. Orzecznictwo nie jest 
jednolite, ale to m.in. skutek jakości ustawodaw-
stwa. Czy w ogóle sąd i organy administracji mogą 
łatwo stosować prawo budowlane, jeżeli ono było 
90 razy nowelizowane. Po tylu zmianach prawo nie 
może być wewnętrznie zintegrowane. 

Ruben Bardanaszwili
Dychotomia studium jednak pozostaje. Widzimy, 
że studium oscyluje wokół planu ogólnego.

Prof. Zygmunt Niewiadomski
Jeśli można wtrącić: studium ewoluuje w stronę za-
chodniego planu struktury. Jest odpowiednikiem 
aktu polityki przestrzennej. 

Ruben Bardanaszwili 
Rozumiem, ale praktyka pokazuje co innego. Od-
rzucenie planu ogólnego powoduje zaburzenie lo-
gicznego planu zagospodarowywania przestrzeni. 
Gminy i województwa zachowują największą sta-
bilność, natomiast nowa filozofia zaburza tę staty-
kę i daje miejsce na działanie specustaw. 

Plany miejscowe mają charakter szczegółowy, 
odnoszą się do ładu i porządku przestrzeni. Dlacze-
go rezygnujemy z przygotowywania planów archi-
tektoniczno-urbanistycznych? Mamy szczegółowe 
przepisy urbanistyczne odnoszące się do detali 
np. drzwi i okien. Ustalenia planistyczne idą za da-
leko w materię projektową. Nie powinniśmy takich 
rzeczy rozstrzygać w kodeksie. 

Prof. Zygmunt Niewiadomski
W tej chwili właśnie jesteśmy na etapie rozstrzyga-
nia treści planu i jedni mówią, że plan powinien być 
ogólny, a drudzy, że szczegółowy. To Państwo, a nie 
prawnicy muszą ostatecznie rozstrzygnąć tę kwestię.

Wojciech Gwizdak
Przyłączam się do krytyki sądownictwa administra-
cyjnego. Niska jakość orzecznictwa to efekt odwró-
cenia hierarchii fachowości. Najbardziej kompeten-
tni architekci przygotowują szczegółowe projekty. 
W starostwach zdarzają się fachowcy przygotowu-
jący plany, ale wyżej się tego nie uświadczy. Sę-
dziowie wychodząc poza KPA, interpretując szcze-
gółowe przepisy prawa budowlanego, zaczynają 
bezprawnie wchodzić w kompetencje architektów, 
nie będąc członkami izby. Połowa sędziów powin-
na, moim zdaniem, z powodu łamania prawa trafić 
do więzienia. Przygotowując projekt sam zaczy-
nam od pójścia do urzędu i pytania, jaka teraz obo-
wiązuje wykładnia. 

Zgadzam się także z opinią, że obecne przepi-
sy budowlane faworyzują rolników. Jeśli ktoś chce 
sobie zbudować dom, to znajduje sobie rolnika 
i przenosi później pozwolenie na budowę. To wielka 
dziura w przepisach i jej powiększanie nie wróży nic 
dobrego. Uważam, że tereny rolne powinny być ob-
jęte obligatoryjnie miejscowym planem zagospoda-
rowania połączonym z obowiązkiem scalenia.

Również uważam, że szczegółowe rozwiązania 
nie powinny być zapisane w planie, bo to jest jed-
nak domena architekta, a nie planisty. 
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Prof. Zygmunt Niewiadomski
Ta ostatnia sprawa skłania mnie to ponownego za-
jęcia się kwestią porządku przestrzennego. Propo-
nowane szczegółowe rozwiązania są reakcją na li-
beralne dotąd przepisy obowiązujące na terenach 
pozbawionych planów. Rozróżnienie pomiędzy 
planowaniem a projektowaniem musi zostać pre-
cyzyjnie zapisane. 

Rozumiem krytyczną ocenę sądów, ale proszę 
pamiętać, że sądy stoją na straży przestrzegania 
prawa. Zgadzam się, że sędziowie powinni ostroż-
nie wypowiadać się w kwestiach fachowych. Pro-
szę nie zwracać nadmiernej uwagi na jednostkowe 
rozstrzygnięcia. Zdarzają się błędne orzeczenia, 
ale najważniejsze, żeby dobrze uchwycić kieru-
nek orzecznictwa. Proszę też pamiętać, że sędzia 
np. uchylając plan, staje przed ogromnym dylema-
tem, bo jego decyzja ma wpływ na tysiące właści-
cieli gruntów i inwestorów, więc nie można abstra-
hować od konkretnego stanu faktycznego. Co zaś 
do prawa do budowy siedliska rolniczego to nie 
sposób nie umożliwić rolnikowi prowadzącemu 
gospodarstwo budowy siedliska. To jego warsztat 
pracy i jako taki powinien zostać dopuszczony 
do budowy. Pytanie polega na tym, jak zapobiec, 
żeby ta możliwość nie była wykorzystywana do in-
nych celów. Próbujemy to zrobić, ograniczając za-
budowę tylko dla rolnika i następcy prawnego. Nie 
będzie też możliwości przeniesienia pozwolenia 
na budowę z rolnika na nierolnika. 

Borys Czarakcziew
Mam jedno pytanie i jedną prośbę. Pan Profesor 
nazywa nas nietrafnie korporacją zawodową. My 
jesteśmy samorządem zawodowym. Korporacja 
działa, żeby poprawiać sytuację zawodową człon-
ków korporacji. My jesteśmy po to, żeby chronić 
społeczeństwo przed błędami naszych członków. 
To podstawowa różnica.

Jesteśmy teraz niedaleko Podhala, gdzie jak 
mówią, prawo budowlane się nie przyjęło. Żyje-
my w kraju, gdzie samowola ma miejsce po dłu-
gim procesie legalizowania inwestycji. Czy kodeks 
doprowadzi do tego, że samo wykrycie samowoli 
będzie już prowadzić do poniesienia kary? Czy 
też dalej będziemy udawać, że nic się nie dzieje 
i zostawimy szeroko otwartą furtkę dla samowoli 
budowlanych?

Prof. Zygmunt Niewiadomski
Konsekwencje zwalczania samowoli budowla-
nej są daleko idące, bo godzą w prawo własności. 

Nakaz rozbiórki to daleko idąca ingerencja w pra-
wo własności. Samowola musi być udowodniona 
i musi istnieć możliwość odwołania się od takiego 
rozstrzygnięcia. Dopiero wtedy można podejmo-
wać działania represyjne. Tak wygląda standard 
demokratycznego państwa prawa. Rzecz w tym, 
aby te działania (nakaz rozbiórki) były skutecznie 
wykorzystywane i w tym kierunku idą prace komi-
sji kodyfikacyjnej. 

Borys Czarakcziew 
W Danii wymiana okien bez zezwolenia w budynku 
zabytkowym to natychmiastowa kara kilku tysięcy 
euro. W Polsce jest społeczne przyzwolenie na sa-
mowolę budowlaną.

Prof. Zygmunt Niewiadomski
Aktualny model prawny walki z  samowolą bu-
dowlaną w Polsce jest generalnie dobry (pomi-
jam np. nonsensowne stawki niektórych kategorii 
inwestycji). Wprowadziliśmy powszechnie stoso-
wany w Europie model, że legalizujemy to, co jest 
możliwe do legalizacji, ale z  tego tytułu inwestor 
ponosi konsekwencje finansowe. Można dyskuto-
wać o stawkach, lecz co jeszcze można w tej spra-
wie więcej zrobić? 

Piotr Gadomski
Dziękujemy Panu Profesorowi za przyjazd na na-
szą konferencję i przedłużone spotkanie. Szkoda, 
że nie wszystkie pytania udało się zadać.

Prof. Zygmunt Niewiadomski
Raz jeszcze dziękuję za możliwość spotkania. Bar-
dzo proszę o Państwa uwagi do wkrótce spodzie-
wanego projektu kodeksu. To nie kurtuazja, ale 
na Państwa opinię bardzo liczę. Oczekuję również 
na głosy krytyki. Mam tylko prośbę, żeby za krytyką 
proponowanych rozwiązań szły nowe propozycje.

Zygmunt Niewiadomski – prof. dr hab. przewodniczący Ko-
misji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (KKPB), dyrektor 
Instytutu Ekonomii Prawa i Polityki Gospodarczej Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie, sędzia NSA w stanie 
spoczynku, specjalista prawa procesu inwestycyjno-
-budowlanego wpływający wiedzą ekspercką na kształt 
rozwiązań w tym zakresie. Autor ponad 200 publikacji 
naukowych, w tym kilkunastu monografii, podręczników 
akademickich i komentarzy

Wystąpienie i dyskusję z nagrania zapisał 
Wojciech Kolarski
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Dyskusja na zakończenie

Jacek Bruzda 

Jestem architektem, a do zabrania głosu skłoniła 
mnie wypowiedź Bożeny Nierody. Jej wystąpień 
słucham od kilku lat – są coraz doskonalsze, mą-
drzejsze, zachowują logiczną precyzję. Wysłuchałem 
wczoraj wystąpienia Pana Profesora Niewiadom-
skiego, którego urzędowego optymizmu nie po-
dzielam. Powstaje nowy Kodeks budowlany, ale nie 
mamy odpowiedzi na pytanie – jaki jest cel zmian? 
W czym to prawo będzie lepsze od istniejącego? 
Wydaje się, że wielu proponowanych rozwiązań nie 
uda się wprowadzić, ponieważ już wcześniej były 
one odrzucane jako niezgodne z Konstytucją. Pod-
czas naszej konferencji Borys Czarakcziew słusznie 
zauważył, że my, architekci, nie jesteśmy korporacją, 
tylko samorządem, którego misją jest dbanie o inte-
res publiczny w zakresie naszego profesjonalizmu. 
Wydaje się, że etycznie i profesjonalnie jesteśmy 
do tego przygotowani, a wypowiedzi Bożeny Nie-
rody i innych prelegentów na to wskazują. Wydaje 
mi się, że nasze kompetencje i dobra wola nie mają 
przełożenia na to, co powstaje w komisji kodyfika-
cyjnej. Jestem tym zaniepokojony, choć nie chciał-
bym, żeby moja wypowiedź miała charakter skargi. 
Chcę raczej zwrócić uwagę, że wypowiedź Bożeny 
Nierody dotyka istoty spraw dotyczących urbani-
styki i zagospodarowania przestrzeni. Tych opinii 
nie znajduję w szykowanych dla nas rozwiązaniach 
prawnych. Powstaje zatem pytanie, czy mamy do-
statecznie dużo czasu, żeby jako kompetentne śro-
dowisko temu przeciwdziałać w dobrze pojętym 
własnym interesie. My nie zrezygnujemy z wykony-
wania swojego zawodu, ale czy musimy go wykony-
wać w coraz trudniejszych warunkach? Dziękuję.

Piotr Gadomski

Przede mną referat wygłosił Pan Prezes Mańkowski, 
który mówił: „Bijmy, bijmy, bijmy. Może z czasem się 
przewali”. Dla zrównoważenia pesymizmu kolegi, 
wyrażam opinię, że zmiany mogą przynieść pewne 
pozytywne skutki. Pewnie czytali Państwo książkę 
Filipa Springera, osoby spoza środowiska architek-
tonicznego, ale zainteresowanej architekturą. On 

stawia tezę, że przestrzeń publiczna i architektura 
będą się degradowały, ponieważ to są dobra wspól-
ne, dzięki którym niektórzy robią świetne interesy. 
To oznacza, że dewastacja przestrzeni, np. po-
przez maksymalizację zabudowy mieszkaniowej, 
jest skutkiem czerpania z tego wielkich pieniędzy, 
które przekładają się na wpływy polityczne. Jeśli 
zaśmieca się przestrzeń publiczną wiszącymi wszę-
dzie wielkoformatowymi reklamami, to dlatego, 
że na nich robi się wielkie pieniądze. Jakość prze-
strzeni jest rzeczą wspólną, ale jednostki wykorzy-
stują ją dla własnych finansowych korzyści. Znane 
jest powiedzenie, że jeżeli pieniądze wchodzą po 
schodach, to wychodzą oknem – to jest ostatnie 
stadium procesu tworzenia lobbystycznych po-
wiązań politycznych, ekonomicznych i gospodar-
czych. Stąd przewaga siły realnego pieniądza nad 
skrupułami i wiedzą. W tym momencie przypomi-
na mi się ostatnie posiedzenie komisji sejmowej 
poświęcone deregulacji, na którym poseł Wipler 
mówił, że należy zlikwidować wszelkie przepisy, 
a niewidzialna ręka rynku wszystko załatwi. Jeśli 
zawali się zaprojektowany budynek, to jego pro-
jektant nie będzie miał zleceń, a jeśli się nie zawali, 
to będzie miał zlecenia. Oczywiście ta filozofia jest 
nie do przyjęcia z punktu widzenia wiedzy zawo-
dowców. Dla tych, którzy bez skrupułów zarabiają 
na wykorzystywaniu przestrzeni publicznej, taka 
filozofia jest do zaakceptowania. Dlatego odpowia-
dając koledze, uważam, że my posiadającym pie-
niądze przeciwstawiamy logikę, mądrość, piękno 
i szlachetność. Dobrze wiemy, jak z takiej konfron-
tacji się wychodzi. Jedyne, co można przeciwstawić 
presji pieniądza, to konsekwencja i czas. Pytanie 
tylko, czy tego czasu nam wystarczy. Zatem, tak jak 
mówił Prezes Mańkowski, należy „bić, a może się 
wywali”. On zresztą powiedział, że tak na pewno 
się stanie. Jeśli chodzi o skuteczność, to nie mamy 
możliwości przeciwstawienia się finansom dewe-
loperów i właścicieli reklam wielkopowierzchnio-
wych. Nikt z nas nie dysponuje takimi środkami 
finansowymi, żeby wygrać z lobbingiem np. dewe-
loperów. Powtórzę – jedynym naszym narzędziem 
jest niezmienność stanowiska. Znowu nawiążę 
do wypowiedzi Pana Mańkowskiego, który mówi, 
że „jak się będzie stało w jednym miejscu, to się 
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dziura zrobi”. Nie widzę innego sposobu walki o na-
sze interesy. Po to na początku kadencji zrobiliśmy 
przegląd naszych propozycji legislacyjnych i po to 
do znudzenia powtarzamy, aż w końcu ktoś, np. Pan 
Profesor Niewiadomski, coś z naszych propozycji 
zacznie wykorzystywać. Chociaż powiedzmy so-
bie, że ostania wersja kodeksu to hybryda. Kodeks 
jest próbą wyrażenia nowym językiem, częściowo 
zawdzięczanemu nam, zasad pochodzących jesz-
cze ze starego systemu. Pomimo, że ten kodeks 
jest wewnętrznie sprzeczny, to w mojej opinii jest 
dowodem poszukiwań autora. Zapewne w tym 
momencie w tej grze tylko tyle możemy zaofero-
wać. Błędnym jest myślenie, że likwidacja Izby Ur-
banistów i liberalizacja przepisów to dobre zmiany. 
Proszę zwrócić uwagę na niezwykłą koincydencję 
tych faktów – likwidacja decyzji WZiZT w gminach 
i nowe destrukcyjne przepisy oparte na zasadzie 
fakultatywności, odwołującej się do sądownictwa 
cywilnego. Wyraźnie widać, że ten relatywizm do-
prowadzi do jeszcze większych problemów niż ry-
goryzm decyzji WZiZT, który, jak pokazuje przykład 
wrocławski, jeśli się chce, to daje dobre rezultaty. 
Ta hybrydowość kodeksu może być traktowana 
jako jedyna możliwość naszego wpływu na prace 
komisji, do których nawet nie jesteśmy zaprasza-
ni. To nasze oddziaływanie szacuję na 10–15%. To 
niewiele, ale zawsze coś. Posłużę się tutaj przykła-
dem wchodzących od stycznia przepisów o warun-
kach technicznych. Początkowy projekt miał dla 
nas charakter rewolucyjny, bo całkowicie zmieniał 
myślenie o projektowaniu. Trzeba by było zaczynać 
projektowanie od modelu energetycznego, a nie 
tak jak dzisiaj: najpierw projekt a później audyt. 
Według nowych przepisów projekt rozpoczyna się 
od zaplanowania źródeł energii i ustalenia pasyw-
ności. To, co od stycznia stanie się naszym warszta-
towym utrudnieniem, choć w dobie ogólnoświa-
towej walki o oszczędność energii to nieuniknione 
rozwiązanie, miało pierwotnie rewolucjonizować 
dwa działy przepisów, m.in. o operatach akustycz-
nych. Ale te przepisy nie stały się częścią decyzji 
WZiZT, ponieważ Izba Architektów postawiła usta-
wodawcy opór. Wyraziliśmy sprzeciw wobec nakła-
dania na nas dodatkowych wymogów. Więc to jest 
przykład, że możemy być skuteczni.

Gabriela Przystał

Nie jestem architektem. Z zawodu jestem inżynie-
rem i zasiadam w Małopolskiej Radzie Inżynierów 
Budowlanych, zatem z legislacją oraz z problemami 

zawodowych inżynierów, czyli także Państwa, mam 
często do czynienia. Pozwolę sobie opowiedzieć pe-
wien żart. Zapytano górala, który siedział na kamie-
niu i palił fajkę: „Co ty właściwie robisz? Siedzę i my-
ślę, a jak mam czas, to tylko siedzę – odpowiedział”. 
Mówię o tym dlatego, ponieważ znam specyfikę pra-
cy architekta. Widzę, jak zmieniła się rola architekta. 
Teraz ma być omnibusem, znać się na wszystkich 
przepisach prawa, być pełnomocnikiem inwestora. 
W zasadzie proces architektoniczny stał się niewiel-
ką częścią procesu inwestycyjnego. Z pewnością 
żaden z absolwentów politechniki nie spodziewa 
się, że tak będzie wyglądać jego praca. Obserwu-
jąc proces inwestycyjny z perspektywy ostatniego 
etapu, czyli nadzoru budowlanego, mam nie tylko 
świadomość problemów, z którymi się Państwo bo-
rykają, ale i mam też swoje przemyślenia na temat 
nowelizacji przepisów prawa budowlanego. Zanim 
wejdą w życie nowe przepisy, musimy pracować 
według obowiązującego prawa. Aktualnie najwięk-
szym problemem są odstępstwa od zatwierdzone-
go projektu budowlanego. My zatem leczymy skut-
ki, a nie działamy prewencyjnie. Zresztą problemy 
nadzoru budowlanego są powszechnie znane. Jest 
nas za mało, więc na prewencję nie starcza nam 
ani środków, ani ludzi. Jedyne, co nam pozostaje, 
to prowadzenie postępowań naprawczych, które 
są spowodowane odstępstwem od projektu pod-
czas prowadzonego procesu inwestycyjnego. Są 
różne przyczyny takiej sytuacji. Nieraz dowiaduję 
się od architektów, że to efekt nieświadomości albo 
wręcz nacisku inwestora. Nie widzę tutaj możliwo-
ści negocjowania z inwestorem podczas prowadzo-
nego procesu inwestycyjnego. Szczególnie, kiedy 
podczas postępowania nie ma obowiązującego 
planu zagospodarowania przestrzennego i inwe-
stor poprzez odstępstwo naruszył podstawy wyda-
nia decyzji WZiZT, to powstaje problem nie na mie-
siące, ale na lata. Stąd wykonując swoją codzienną 
pracę, proszę o niedoprowadzanie do sytuacji, kie-
dy trzeba tworzyć projekty zamienne. Nie mówię 
nawet o sytuacji problemów z prawem autorskim 
przy tworzeniu takich projektów. Druga rzecz, którą 
chcę się z Państwem podzielić, dotyczy samowoli. 
Przyczyn samowoli budowlanej jest bardzo dużo, 
ale na dzień dzisiejszy najczęstszą przyczyną jest 
brak cierpliwości inwestora do dokończenia całe-
go procesu projektowania. Inwestor zaczyna pra-
ce budowlane bez pozwolenia, bo wydaje mu się, 
że załatwienie części decyzji i poświęcenie czasu go 
usprawiedliwia. Dobrze byłoby, żeby nowe przepisy 
pozwalały zwracać większą uwagę na zapobieganie 
takim sytuacjom, czyli na prewencję. 
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Anna Serafin

Serdecznie dziękuję wszystkim za udział w kolejnej 
już konferencji. Mam nadzieję, że w przyszłym roku 
w jeszcze większym gronie będziemy mogli spot-
kać się i dyskutować nad sprawami, które nas naj-
bardziej interesują. Teraz proszę Marka Tarkę o do-
konanie podsumowania naszej konferencji.

Marek Tarko

Dwudniowe obrady zdominowały dwa tematy: 
legislacja i przestrzeń publiczna. Napisałem sobie 
na kartce – piękna sala, piękny obiekt, więc z tego 
miejsca bardzo dziękuję Panu Krzysztofowi za moż-
liwość obradowania w tej wspaniałej sali konferen-
cyjnej. Zanotowałem sobie kilka refleksji pod wpły-
wem naszych rozmów o przestrzeni publicznej. 
Przestrzeń publiczna w odczuciu indywidualnym 
i społecznym jest zjawiskiem odczuwalnym i oczy-
wistym. Przestrzeń zurbanizowana oraz przestrzeń 
otwarta, czyli krajobraz są jednakowo ważne. Prze-
strzeń publiczna nie jest jednakowo zdefiniowana, 
zaakcentowana w systemie prawnym państwa. 
Przestrzeń publiczna wymaga reguł postępowa-
nia oraz ochrony adekwatnie do potrzeb. Wreszcie 
definicja przestrzeni publicznej, reguły jej kształ-
towania, procedura ochrony powinny znaleźć się 
w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym. Powstaje 
zatem pytanie, czy istnieje twórcze i racjonalne 
podejście do kształtowania przestrzeni publicznej 
w ramach obowiązujących warunków formalno-
-prawnych. Aby odpowiedź była twierdząca, mu-
szą zostać spełnione trzy warunki. Musi znaleźć 
się inwestor, który chce być dumny, musi być pro-
jektant, który ma dobre relacje z inwestorem, oraz 
musi znaleźć się przedstawiciel administracji pub-
licznej, który chce współpracować z inwestorem 
i projektantem. W takiej sytuacji mogą powstawać 
znakomite obiekty architektoniczne. Przykładów 
na to jest wiele; o Wrocławiu opowiadał Stanisław 
Deńko. Do tych wniosków mam jeszcze jedną uwa-
gę. Konieczna jest koordynacja, tzn., żeby duma 
inwestora nie przerodziła się w rozpacz, czyli żeby 
np. sąsiad nie zrobił czegoś, co zniweczy wysiłek, 
to musi być koordynacja w tej przestrzeni. Dru-
gim obszernym blokiem tematycznym były spra-
wy legislacji. Wypowiedzi dotyczyły przepisów 
ogólnych, rozmawialiśmy o prawie inwestycyj-
nym i diagnoza wydaje się być przez wszystkich 
podzielana. Widać to w wypowiedziach zarówno 
Bożeny Nierody, jak i Piotra Gadomskiego. Kodeks 

budowlany należy napisać w oparciu o prawid-
łową diagnozę. Tutaj Wojciech Gwizdak niczym 
dr House wspomniał, „żeby było leczenie, musi 
być diagnoza”. Kodeks powinien być kształtowany 
na bazie faktycznych problemów oraz metodolo-
gii i logiki procesu inwestycyjnego. My wiemy, jak 
to wygląda, ale nie mamy pewności, czy uda nam 
się przekonać do tego tych, którzy tworzą prawo. 
Dwie tezy kodeksu: rezygnacja z nadregulacji oraz 
zintegrowany system prawa w randze kodeksu 
brzmią bardzo atrakcyjnie, ale dyskusja po wystą-
pieniu profesora Niewiadomskiego ujawniła wiele 
wątpliwości nurtujących nasze środowisko zawo-
dowe. Konieczne są zatem negocjacje z komisją 
kodyfikacyjną, ale być może potrzebne są jeszcze 
inne sposoby przedstawienia naszych postulatów. 
Regulacje prawne powinny zawierać tylko elemen-
ty konieczne: być czytelne, żeby mogły być zrozu-
miałe i klarowne. Powinny być tworzone w oparciu 
o diagnozę i w odniesieniu do dobrej praktyki. Do-
dałem od siebie, że przepis musi określać narzędzia 
i sankcje, bo prawo jest na tyle skuteczne, na ile jest 
egzekwowalne. Dziękuję. 

Borys Czarakcziew

Jadąc tutaj, pomyślałem, że mamy wreszcie miej-
sce, gdzie możemy robić konferencje. Dziękuję 
za to Panu Krzysztofowi. Po wysłuchaniu wszyst-
kich głosów na temat naszych problemów i stanu 
prawa w Polsce zastanawiam się, co właściwe na-
leży zrobić. Powiem żartem, że mamy już zaprosze-
nia z miejscowości uzdrowiskowych w zachodniej 
Polsce, więc możemy iść na zachód, ale pamiętaj-
my o słowach z filmu – „Chodźmy na wschód. Tam 
może jest cywilizacja”. Dziękuję Panu Krzysztofowi 
– gospodarzowi miejsca oraz Annie Serafin i Mar-
kowi Tarce za zorganizowanie tej konferencji, którą 
uważam za zamkniętą. Bardzo dziękuję. 
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