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Wprowadzenie
Dynamiczne procesy społeczno-gospodarcze zachodzące wokół największych
miast Polski kreują nowe problemy dla polityki przestrzennej, których rozwiązanie nie wydaje się możliwe w ramach obowiązującego modelu planowania.
Przestrzeń obszarów metropolitalnych w znacznym stopniu dotknięta jest niekontrolowaną suburbanizacją charakteryzującą się nadmiernym rozpraszaniem
zabudowy na obszary wiejskie, powstawaniem niejednolitych i nieciągłych (tzw.
leap-frog development) układów urbanistycznych, ekspansją funkcji mieszkaniowych i produkcyjno-usługowych na tereny o dużych walorach środowiskowych
i krajobrazowych oraz grunty rolne wysokiej klasy, niską jakością przestrzeni
publicznej i chaosem architektonicznym, a także brakami w wyposażeniu nowo
urbanizowanych terenów w infrastrukturę techniczną i społeczną.
W obliczu braku umocowanych prawnie i efektywnych w praktyce instrumentów zintegrowanego planowania metropolitalnego szczególnego znaczenia
nabierają wszelkie formy planowania „miękkiego” (soft planning), oparte na dobrowolnej współpracy zainteresowanych jednostek samorządu lokalnego: zarówno dużych miast, jak i sąsiadujących z nimi dynamicznie rozwijających się gmin
podmiejskich, nierzadko przy wsparciu samorządu powiatowego. Doświadczenia
zebrane w trakcie tego typu działań koncepcyjnych, pomimo oczywistych trudności z dalszym wdrażaniem ich w ramach formalnego systemu dokumentów planistycznych, stanowią nieocenioną bazę merytoryczną, możliwą do bezpośredniego
wykorzystania w sytuacji, gdy zintegrowane podejście metropolitalne do problemów rozwoju przestrzennego uzyska właściwe uznanie prawne i organizacyjne.
Brak jednolitych standardów planowania metropolitalnego w Polsce sprawia,
że wymiana wiedzy pomiędzy poszczególnymi ośrodkami jest szczególnie cenna
i pożądana. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie części doświadczeń zebranych przez poznańskie środowisko akademickie skupione wokół Centrum Badań Metropolitalnych UAM w trakcie opracowywania „Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań”.
W ramach poznańskiego obszaru metropolitalnego Metropolia Poznań obejmuje miasto Poznań i 21 sąsiednich gmin, w tym w całości powiat poznański
ziemski. Jednostki te tworzą od 2011 r. Stowarzyszenie Metropolia Poznań,
którego obszar działania, uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego
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nr 4013/2013 z dnia 7 listopada 2013 r., został również określony jako obszar
realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w miejskim obszarze funkcjonalnym Poznania.
Według stanu na koniec 2015 r. (BDL GUS) Metropolia Poznań zajmuje powierzchnię 3082 km2 i zamieszkiwana jest przez 1 022 844 osoby, co daje gęstość
zaludnienia 332 os./km2. Jest to 10% powierzchni województwa wielkopolskiego
oraz 29% jego populacji.
„Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań” powstała
na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Poznań, ze wsparciem środków pochodzących z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013, jako dokument
wspierający działania planistyczne gmin w celu zapewnienia zrównoważonego

Ryc. 1. Metropolia Poznań na tle podziału administracyjnego województwa wielkopolskiego na powiaty
Źródło: opracowanie własne.
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i trwałego rozwoju na obszarze całej Metropolii Poznań. Opracowanie miało za
zadanie wypełnić lukę pomiędzy wciąż słabo zdefiniowanym i umocowanym
prawnie planowaniem metropolitalnym samorządu województwa a planowaniem lokalnym, opartym na zasadzie władztwa planistycznego gminy.
Istotą koncepcji jest zintegrowane podejście do planowania metropolitalnego,
które dotyczy trzech aspektów:
–– integracji przestrzennej, polegającej na powiązaniu uwarunkowań i czynników rozwoju 22 lokalnych jednostek terytorialnych i wyznaczenia dla nich
wspólnych kierunków rozwoju, równoważąc możliwości, potrzeby, szanse
i zagrożenia rozwoju przestrzenno-funkcjonalnego w skali całej metropolii;
–– integracji sektorowej, uwzględniającej koincydencję przestrzenną różnych
funkcji: przyrodniczych, mieszkaniowych, produkcyjnych, usługowych i wypoczynkowych, w celu unikania kolizji przestrzennych, w tym związanych
z niespójnością planowania na granicach gmin;

Ryc. 2. Metropolia Poznań – podział administracyjny na gminy (2016 r.)
Źródło: Opracowanie własne.
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–– integracji planowania strategicznego i przestrzennego, polegającej na powiązaniu kierunków rozwoju przestrzennego z metropolitalnym planowaniem
strategicznym, w tym „Strategią rozwoju aglomeracji poznańskiej. Metropolia Poznań 2020” oraz „Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
w miejskim obszarze funkcjonalnym Poznania”.
W Koncepcji za nadrzędny cel rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań
przyjęto kształtowanie ładu przestrzennego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, racjonalne zagospodarowanie przestrzeni, stosownie do europejskich norm środowiskowych, krajobrazowych i urbanistycznych oraz w zgodzie
z potrzebami mieszkaniowymi, produkcyjnymi i wypoczynkowymi obecnych
i przyszłych pokoleń mieszkańców metropolii.
Główne cele opracowania nawiązują do podstawowych filarów rozwoju nowoczesnej metropolii, którymi są:
1. Podniesienie konkurencyjności metropolii w sieci osadniczej kraju i Europy.
2. Wzrost spójności przestrzenno-funkcjonalnej metropolii.
W ślad za tym sformułowano również podstawowe zasady rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań, takie jak:
1. Zasada zintegrowanego planowania.
2. Zasada zrównoważonego rozwoju.
3. Zasada racjonalnego wykorzystania środowiska przyrodniczego.
4. Zasada zwartej metropolii.
5. Zasada pierwszeństwa regeneracji terenów zainwestowanych nad zajmowaniem terenów pod nową zabudowę.
6. Zasada bilansowania potrzeb społeczno-gospodarczych i planowania nowych
terenów inwestycyjnych.
7. Zasada równoległej realizacji celów publicznych i prywatnych.
8. Zasada dobrego dostępu do usług na obszarze całej metropolii.
9. Zasada energooszczędności struktur przestrzennych.
10.Zasada koordynacji planowania przestrzennego i spójnego zarządzania infrastrukturą komunalną.
Przyjęte cele strategiczne i zasady rozwoju przestrzennego nie pozostały tylko
w wymiarze deklaratywnym, ale stanowiły główne przesłanki wyznaczenia działań w podstawowych częściach tematycznych koncepcji.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono doświadczenia zdobyte w trakcie
opracowywania kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań w kilku
kluczowych zakresach merytorycznych:
–– podstaw prawnych planowania metropolitalnego (Ł. Mikuła),
–– koncepcji zielonej infrastruktury (I. Zwierzchowska, A. Mizgajski),
–– zintegrowanej gospodarki wodnej na obszarze metropolitalnym (R. Graf, K.
Pyszny),
–– obszarów i kompleksów turystyczno-rekreacyjnych (S. Bródka, I. Miedzińska),
–– transportu metropolitalnego (J. Gadziński, R. Bul, J. Rychlewski),
–– funkcji mieszkaniowych, produkcyjnych i usługowych (Ł. Mikuła),
–– handlu wielkopowierzchniowego (T. Kaczmarek).
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W porównaniu z odpowiednimi rozdziałami Koncepcji zdecydowanie większy
nacisk położono na treści metodyczne i teoretyczne, mające wymiar bardziej uniwersalny i nieograniczający się wyłącznie do specyfiki poznańskiej. Tym samym
autorzy mają nadzieję, że zaprezentowany materiał będzie interesujący nie tylko
dla planistów, samorządowców i mieszkańców Metropolii Poznań, ale również
istotnie wzbogaci wiedzę o problematyce zintegrowanego planowania metropolitalnego w skali ogólnopolskiej.

Łukasz Mikuła

Nowe uregulowania prawne planowania
metropolitalnego w Polsce
1. Wprowadzenie
Prawne regulacje systemu planowania przestrzennego powinny dostrzegać specyfikę obszarów metropolitalnych, a więc przewidywać takie rozwiązania, które wykraczają poza specyfikę planowania lokalnego, mając na uwadze uwarunkowania
i potrzeby rozwojowe w skali metropolitalnej. Tego rodzaju podejście przez wiele lat nie miało żadnego realnego odzwierciedlenia w polskim ustawodawstwie,
ograniczając się wyłącznie do kilku czysto deklaratywnych przepisów prawnych,
trudnych lub wręcz niemożliwych do stosowania w praktyce. Jednak w latach
2014–2015 podjęte zostały działania legislacyjne skutkujące wprowadzeniem
istotnych zmian w stosunku do dotychczasowych uregulowań w zakresie planowania metropolitalnego. W szczególności ustawa z dnia 9 października 2015
r. o związkach metropolitalnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1890), uchwalona dość
nieoczekiwanie pod koniec kadencji parlamentarnej 2011–2015, z jednej strony odpowiada na wieloletnie postulaty środowisk samorządowych o stworzenie
prawnych instrumentów zintegrowanego planowania i zarządzania dla obszarów
metropolitalnych, z drugiej jednak pozostawia w wielu miejscach uczucie niedosytu, gdyż przyjęte rozwiązania mają często formę daleką od optymalnej. Również dalsze perspektywy jej realnego wdrażania pozostają bardzo niepewne1.
W niniejszym rozdziale przedstawiono analizę zmian legislacyjnych wprowadzonych w 2014 i 2015 r. do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które dotyczyły definicji oraz delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych, nowych zasad przygotowywania projektu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a także nowego rodzaju
dokumentu planistycznego: studium metropolitalnego. W ramach krytycznej
analizy istniejących rozwiązań prawnych zwrócono uwagę na ich ograniczenia
1

„Nie będzie metropolii. Wiceminister o ustawie: jest fatalna” (http://www.portalsamorzadowy.pl/
prawo-i-finanse/nie-bedzie-metropolii-wiceminister-o-ustawie-jest-fatalna,78739.html;
dostęp:
17.03.2016).
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oraz potencjalne problemy z praktycznym wdrożeniem, co wskazuje na konieczność dalszego rozwoju mechanizmów dobrowolnej i pozaustawowej współpracy
samorządowej w planowaniu przestrzennym na poziomie metropolitalnym

2. Stan wyjściowy: bezdroża planowania
metropolitalnego w latach 2003–2015
Próby wprowadzenia odrębnych regulacji ustrojowych i planistycznych dla obszarów metropolitalnych w Polsce podejmowano bezustannie od czasu reformy
terytorialno-administracyjnej w 1998 r., ze szczególnym natężeniem w latach
2005–2009. W tym czasie opracowano przynajmniej kilkanaście projektów ustaw
w tej materii, inicjowanych zarówno przez administrację rządową, jak i środowiska samorządowe, z których jednak żadna nie dotarła do końca procesu legislacyjnego (Kaczmarek, Mikuła 2011). Przez dłuższy czas wydawało się, że podobny
los czeka poselski projekt ustawy o powiecie metropolitalnym z 2013 r. (druk nr
2107), który po pierwszym czytaniu na długie miesiące utknął w pracach komisji
sejmowej. Nagłe przyspieszenie prac parlamentarnych w połowie 2015 r. zakończyło się ostatecznym uchwaleniem ustawy na sam koniec VII kadencji Sejmu
RP, choć finalna wersja ustawy w sposób diametralny różni się od pierwotnego
przedłożenia, włącznie ze zmienionym tytułem aktu.
Spoglądając na nieudane przez wiele lat wysiłki legislacyjne, związane z tzw.
ustawą metropolitalną, można zaryzykować stwierdzenie, że do 2015 r. obszary
metropolitalne funkcjonowały na niwie prawnej wyłącznie w sferze planowania
przestrzennego, skądinąd szczególnie interesującej z punktu widzenia niniejszego opracowania. Jednak w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), zwanej dalej
u.p.z.p., regulacja planowania przestrzennego dla obszarów metropolitalnych
została zarysowana bardzo ogólnie i lakonicznie. W istocie sprowadzała się do
jednego przepisu stanowiącego, że „dla obszaru metropolitalnego uchwala się
plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego, jako część
planu zagospodarowania przestrzennego województwa” (art. 39 ust. 6 u.p.z.p.
w pierwotnym brzmieniu). Przepis ten miał charakter blankietowy, gdyż w ślad
za nim nie wprowadzono żadnych bardziej szczegółowych ustaleń, niezbędnych
dla efektywnego korzystania z tego instrumentu planistycznego. Ustawodawca
nie określił chociażby kryteriów identyfikacji i delimitacji obszarów metropolitalnych, a zadanie to w mało precyzyjny sposób scedował na ministra właściwego
ds. rozwoju regionalnego jako organu odpowiedzialnego za sporządzenie ogólnokrajowego dokumentu planistycznego, czyli Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (art. 47 u.p.z.p.), oraz na organy samorządu województwa, które opracowują i uchwalają plany zagospodarowania przestrzennego województw,
będące instrumentem planowania na szczeblu regionalnym (art. 39 u.p.z.p.).
Po wejściu w życie u.p.z.p. z 2003 r. sejmiki odpowiednich województw podjęły uchwały o przystąpieniu do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów metropolitalnych. Opracowanie planów wiązało się
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jednak z wieloma problemami, z których większość miała charakter prawny. Definicja legalna „obszaru metropolitalnego” określała go jako „obszar wielkiego
miasta oraz powiązanego z nim funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia, ustalony w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju” (art. 2 pkt 9 u.p.z.p.).
Wobec długotrwałego procesu przygotowywania nowej wersji koncepcji, zgodnej
z ustawą z 2003 r. u.p.z.p., harmonogramy prac nad planami metropolitalnymi
musiały być wiele razy zmieniane.
Uchwalenie przez Radę Ministrów w dniu 13 grudnia 2011 r. nowej „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”, nie rozwiało wątpliwości co
do kształtowania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów metropolitalnych. W koncepcji tej wprowadzono co prawda kryteria wskazania ośrodków
metropolitalnych oraz przedstawiono zarys merytorycznej treści planów zagospodarowania dla ich obszarów funkcjonalnych, jednak nie podjęto konkretnych
ustaleń delimitacyjnych, przekazując je do dalszych prac na poziomie centralnym
i regionalnym.
Istotne zmiany prawne weszły w życie dopiero w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 379). Najbardziej doniosłe zmiany dotyczyły sfery terminologicznej oraz zagadnień delimitacyjnych.
W nowej wersji ustawy zrezygnowano z pojęcia „obszaru metropolitalnego” i zastąpiono go „miejskim obszarem funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego”. Sam
„obszar funkcjonalny” zdefiniowano jako obszar szczególnego zjawiska z zakresu
gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych, stanowiący zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi
jednolitymi celami rozwoju (art. 2 pkt 6a u.p.z.p.). „Miejski obszar funkcjonalny
ośrodka wojewódzkiego” jest z kolei takim typem obszaru funkcjonalnego, który
obejmuje miasto będące siedzibą władz samorządu województwa lub wojewody
oraz jego bezpośrednie otoczenie powiązane z nim funkcjonalnie (art. 2 pkt 6b).
Odpowiednim zmianom uległy również zapisy dotyczące zawartości Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, która ma określać już nie obszary metropolitalne, a właśnie obszary funkcjonalne (art. 47 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p.).
Obszarom funkcjonalnym poświęcono w powyższej ustawie cały nowy rozdział 4a, jednak większość nowych przepisów dotyczyła kwestii ich delimitacji,
natomiast zmiany w zakresie merytorycznym planowania metropolitalnego mogą
budzić zasadniczy niedosyt. Kluczowy art. 36 ust. 6 tej ustawy został w zasadzie
pozostawiony w nienaruszonej formie, poza zmianą terminologiczną („Dla miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego, uchwala się plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego jako część planu zagospodarowania przestrzennego województwa”).
Nowe możliwości w zakresie planowania metropolitalnego otwiera więc dopiero ustawa o związkach metropolitalnych, która wprowadza do u.p.z.p. nowy
rozdział 2a „Planowanie przestrzenne na obszarze metropolitalnym” i uzupełnia
dotychczasowy system dokumentów planistycznych o ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego,
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zwane „studium metropolitalnym”. Aby jednak skorzystać z tego instrumentu
planistycznego, niezbędne jest wcześniejsze przejście długiej i skomplikowanej
drogi związanej z powołaniem i zorganizowaniem nowej struktury organizacyjnej
– związku metropolitalnego.

3. Tworzenie i zakres działania związku metropolitalnego
Już sama definicja obszaru metropolitalnego, określająca jednocześnie krąg samorządów mogących realnie korzystać z ustawy, została sformułowana w sposób mocno wątpliwy, będąc mieszanką kryteriów formalno-administracyjnych,
demograficznych i funkcjonalnych. Zgodnie z art. 5 ustawy o związkach metropolitalnych, za obszar metropolitalny uznaje się „spójną pod względem przestrzennym strefę oddziaływania miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku
województwa, charakteryzującą się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych
oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, zamieszkałą przez co najmniej
500 000 mieszkańców”. Dodatkowe wskazówki znaleźć można w art. 4 ust. 2, który stanowi, że Rada Ministrów wydając rozporządzenie w sprawie ustalenia granic
obszaru metropolitalnego i utworzenia związku metropolitalnego, uwzględnia:
–– koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju oraz plan zagospodarowania przestrzennego województwa;
–– powiązania funkcjonalne oraz zaawansowanie procesów urbanizacyjnych;
–– jednorodność układu osadniczego i przestrzennego, uwzględniającego więzi
społeczne, gospodarcze i kulturowe.
Wydaje się, że zawężenie ustawy wyłącznie do miast wojewódzkich i wprowadzenie półmilionowego progu liczby mieszkańców jest działaniem zdecydowanie
na wyrost. Problemy planistyczne, transportowe, infrastrukturalne w układzie
miasto centralne – strefa podmiejska pojawiają się także w przypadku ośrodków
mniejszych. Potrzebne byłoby więc nastawienie bardziej praktyczne i funkcjonalne, a mniej dogmatyczne – jeżeli ustawa ma być realnym narzędziem rozwiązywania problemów na styku miejsko-podmiejskim jej zakres stosowania nie powinien być arbitralnie ograniczany.
Innego rodzaju problemów nastręczać mogą mało precyzyjne określenia
w rodzaju: „spójna pod względem przestrzennym”, „zaawansowanie procesów
urbanizacyjnych”, „jednorodność układu osadniczego i przestrzennego”, „więzi
społeczne, gospodarcze i kulturowe” itp. Pojęcia te nie zostały w żaden sposób
w ustawie zdefiniowane operacyjnie, a mają istotny wpływ na delimitację obszaru
metropolitalnego – pośrednio także na samą możliwość jego utworzenia, skoro
wyznaczone granice muszą obejmować min. 500 tys. mieszkańców. Pewną pomoc
dla samorządów stanowić mogłyby tu przepisy rozporządzenia, które Rada Ministrów powinna wydać na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy, precyzując zakres dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o ustanowienie obszaru, i uwzględniając konieczność udokumentowania „istotnych dla rozstrzygnięcia wniosku
okoliczności oraz przesłanek”. Niestety, jak to nagminnie zdarza się w polskim
prawodawstwie, przedmiotowe rozporządzenie nie zostało wydane równolegle
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do wejścia w życie ustawy ani także w rozsądnym późniejszym terminie2, co w zasadzie uniemożliwia stosowanie ustawy.
Tryb tworzenia związku metropolitalnego jest dość oryginalną kombinacją
procedury odgórnej (‘top-down’) i oddolnej (‘bottom-up’). Inicjatywa powołania
związku może wyjść zarówno ze strony rządowej, jak i samorządowej, przy czym
ostateczna decyzja zastrzeżona jest jednak dla Rady Ministrów, która w żaden
sposób nie jest zobligowana do podjęcia pozytywnego rozstrzygnięcia. Nie jest to
więc typowy tryb rejestrowy, jak w przypadku zwykłych związków międzygminnych, w którym nadzór wojewody i MSWiA ogranicza się wyłącznie do badania
zgodności z prawem uchwał w sprawie powołania związku oraz zapisów jego statutu. W procedurę tworzenia związku metropolitalnego zaangażowane są także
jako organy opiniujące:
–– rady gmin położonych w granicach obszaru metropolitalnego;
–– rady powiatów, na których obszarze leży co najmniej jedna gmina położona
w granicach obszaru metropolitalnego;
–– sejmik województwa;
–– wojewoda.
Opinie te nie mają jedynie charakteru formalnego i proceduralnego. Wydanie
rozporządzenia w sprawie utworzenia związku metropolitalnego wymaga pozytywnej opinii:
–– rad co najmniej 70% miast na prawach powiatu położonych w granicach obszaru metropolitalnego;
–– rad co najmniej 70% gmin niemających statusu miasta na prawach powiatu
położonych w granicach obszaru metropolitalnego;
–– rad co najmniej 50% powiatów, na których obszarze leży co najmniej jedna
gmina położona w granicach obszaru metropolitalnego.
Z jednej więc strony, nie ma żadnych przeciwwskazań formalnych, aby do
związku metropolitalnego przyłączona została gmina, która ustosunkowała się
do tej propozycji negatywnie – o ile pozostałe jednostki w wymaganej proporcji
wyraziły opinie pozytywną. Z drugiej zaś strony, wątpliwości może budzić tak
silne umocowanie stanowiska rad powiatów, nawet w przypadku gdyby wejście
w skład związku dotyczyło tylko jednej gminy z ich obszaru. Dzielenie istniejących powiatów ziemskich na część „metropolitalną” i „niemetropolitalną” może
budzić w ich organach stanowiących poważne wątpliwości, co skutkować może
wyrażaniem negatywnych opinii co do powstania związku. Praktycznym efektem
takiego zapisu ustawy może być więc tendencja do ograniczania lub rozszerzania zasięgu przestrzennego związków do całych powiatów. Względy polityczne
i pragmatyczne mogą tutaj wygrać z drobiazgową analizą delimitacyjną opartą
wyłącznie na kryteriach merytorycznych.
Katalog ustawowych obligatoryjnych zadań publicznych związku metropolitalnego został określony dość skromnie i obejmuje sprawy:
–– kształtowania ładu przestrzennego;
–– rozwoju obszaru związku;
2

Por. przypis 1.
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–– publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku;
–– współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku;
–– promocji obszaru metropolitalnego.
Lista ta może ulec rozszerzeniu o inne zadania z zakresu działania gminy,
powiatu lub samorządu województwa, a także administracji rządowej – na podstawie odpowiednich porozumień. Związek metropolitalny może też udzielać pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.
Szczególnie ta ostatnia możliwość wydaje się mieć istotne znaczenie praktyczne. Najatrakcyjniejszym aspektem powołania związku metropolitalnego jest
bowiem stały i regularny napływ bieżących dochodów z tytułu dodatkowego 5%
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota ta
w istotny sposób może wpłynąć na możliwości inwestycyjne oraz finansowanie
bieżących zadań samorządowych w ramach obszaru metropolitalnego. Nie są to
jednak z punktu widzenia pojedynczej gminy pieniądze „łatwe”. Po pierwsze, ich
bezpośrednim beneficjentem jest związek metropolitalny. Po drugie, gmina musi
się podzielić ze związkiem także własnymi dochodami z PIT, finansując składkę
w wysokości równej 4% wszystkich wpływów z podatku PIT od podatników z obszaru gminy.
Kluczową rolę w budżecie związku metropolitalnego odgrywać zapewne będą
w każdym przypadku pozycje związane z transportem. Z drugiej strony, pula nowych środków z budżetu państwa w ramach 5% udziału w PIT wydaje się na tyle
duża, że bez większych problemów dałoby się wydzielić odpowiednie kwoty na
pozostałe (nietransportowe) obligatoryjne działania związku (planowanie przestrzenne, strategia rozwoju, promocja) i obsługę administracyjną.

4. Plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego
obszaru funkcjonalnego a studium ramowe związku
metropolitalnego
Zgodnie z wprowadzonymi w 2014 r. do u.p.z.p. nowymi przepisami, obszary
funkcjonalne o znaczeniu ponadregionalnym i ich granice określa samorząd województwa. Związane z tym propozycje i wnioski samorząd województwa jedynie przedstawia do zaopiniowania przez jednostki samorządu terytorialnego,
znajdujące się na terenie danego województwa. Opinia jest wyrażana podczas
konferencji, w której uczestniczą przedstawiciele samorządu województwa oraz
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (art. 49d ust. 1 i 3 u.p.z.p.).
Uregulowania te mogą budzić liczne wątpliwości merytoryczne i interpretacyjne.
Po pierwsze, nie jest konkretnie wskazane, który organ samorządu województwa
(sejmik czy zarząd) i w jakiej formie prawnej powinien określić granice miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego. Po drugie, w świetle
ministerialnej propozycji bardzo ścisłych kryteriów delimitacji tych obszarów,
w oparciu o dane wskaźnikowe samorząd województwa spełnia bardziej rolę „notariusza” rozstrzygnięcia delimitacyjnego niż aktywnego podmiotu w tym zakre-
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sie. Po trzecie, wyrażenie opinii przez lokalne jednostki samorządowe w formule
„konferencji” powodować będzie rozliczne trudności praktyczne (krąg jednostek
uprawnionych do udziału, sposób ich reprezentacji, forma debaty i wypracowania
stanowiska), a w obliczu małego zakresu swobody po stronie samorządu województwa rola takiej opinii i tak nie będzie miała istotnego znaczenia.
O ile nowelizacją z dnia 24 stycznia 2014 r. znacząco rozbudowane zostały
uregulowania dotyczące delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, o tyle zmiany w zakresie merytorycznym planowania metropolitalnego są w zasadzie kosmetyczne, a cała regulacja wciąż pozostaje nader
lakoniczna i nieprecyzyjna. Modyfikacji uległ art. 39 ust. 3 u.p.z.p., który określa zakres merytoryczny planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
W pkt 3 wskazuje się, że plan ten określa granice i zasady zagospodarowania
obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym. Trudno jednoznacznie
przesądzić, czy chodzi tu o proste przeniesienie do planu województwa ustaleń
delimitacyjnych przyjętych w trybie określonym w rozdziale 4a ustawy, czy też
pojawiają się możliwości ich weryfikacji dla potrzeb planistycznych. Częściowo
wskazywać mógłby na to ust. 7 w tym samym artykule, który stanowi, że „plan
zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka
wojewódzkiego może obejmować również obszary leżące poza granicami miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego”. Nie zostały jednak
określone żadne dodatkowe wytyczne w tym zakresie. Całość uregulowań ustawowych dotyczących delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych charakteryzuje się więc brakiem spójności i konsekwencji.
Podobnie jak w przypadku kwestii delimitacyjnych, nie jest również jasny
zakres rzeczowy planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru
funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego, procedura jego przygotowywania oraz
moc wiążąca zawartych w nim ustaleń wobec samorządów lokalnych. Enigmatyczne „zasady zagospodarowania” miejskich ośrodków funkcjonalnych, określone w planie zagospodarowania przestrzennego województwa (art. 39 ust. 3
pkt 4 u.p.z.p.) są sformułowaniem wyjątkowo lakonicznym. W obecnym stanie
prawnym o zakresie przedmiotowym planu zagospodarowania miejskiego obszaru funkcjonalnego przesądzać będzie w zasadzie ten sam przepis co w przypadku planu zagospodarowania przestrzennego województwa, czyli art. 39 ust. 3
u.p.z.p. Wynika to z faktu, że plan miejskiego obszaru funkcjonalnego jest ustawowo włączony do planu województwa jako jego integralna część. Ustawa nie zawiera żadnych przepisów pozwalających na określenie specyfiki planu miejskiego
obszaru funkcjonalnego. Od planu województwa różnić się on może z pewnością
zasięgiem przestrzennym i skalą opracowania, a także zakresem przedmiotowym
elementów nieobligatoryjnych.
Dotychczasowe regulacje prawne umieszczały planowanie metropolitalne
w ramach planowania regionalnego. Należy w tym kontekście pamiętać, że obszar metropolitalny stanowi najczęściej tylko stosunkowo niewielką część dużego
województwa i w takiej samej proporcji reprezentowany jest w sejmiku. Prowadzi
to do sytuacji, w której plan zagospodarowania dla miejskiego obszaru funkcjonalnego uchwalają osoby wybrane w większości spoza jego obrębu. W procedu-
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rze przygotowania i uchwalania planu rola jednostek samorządu lokalnego jest
ograniczona. Z drugiej strony, samorząd województwa może w niektórych przypadkach zapewnić zintegrowane i zobiektywizowane spojrzenie na sprawy rozwoju przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego, oderwane od lokalnych
partykularyzmów.
Sposobem na uzyskanie przez samorządy lokalne większej swobody i niezależności od samorządu wojewódzkiego w zakresie planowania przestrzennego
jest utworzenie związku metropolitalnego. Zgodnie z nowym art. 49g u.p.z.p.,
„w przypadku utworzenia, na całości lub części obszaru objętego miejskim obszarem funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego, związku metropolitalnego, samorząd województwa niezwłocznie uchyla określenie tego obszaru, uchylając
jednocześnie plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego”. W efekcie integracja planowania przestrzennego na szczeblu metropolitalnym ma odbywać się w oparciu o nowy instrument, czyli ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego związku metropolitalnego, zwanego „studium metropolitalnym”.
Zgodnie z nowym art. 37n u.p.z.p., studium metropolitalne określa:
–– zasady i obszary rozwoju systemów komunikacji, w tym dróg publicznych
z podziałem na klasy i kategorie, infrastruktury technicznej oraz rozmieszczenie innych inwestycji celu publicznego o znaczeniu metropolitalnym;
–– zasady i obszary ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, ponadregionalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, mających
znaczenie dla całości obszaru metropolitalnego, w szczególności w odniesieniu do sposobów realizacji infrastruktury technicznej;
–– maksymalne powierzchnie przeznaczone pod zabudowę, z podziałem na rodzaje zabudowy oraz gminy.
Określając powyższe ustalenia, uwzględnia się potrzeby i możliwości rozwojowe obszaru metropolitalnego, a w szczególności:
–– analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne;
–– prognozy demograficzne, w tym obejmujące, migracje w ramach obszaru metropolitalnego;
–– możliwości finansowania przez gminy oraz związek metropolitalny wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury
społecznej, służących realizacji zadań własnych tych jednostek;
–– bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę.
Dokonując powyższego bilansu, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie, które w tym zakresie zostały wprowadzone ustawą z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777). Powiązanie planowania metropolitalnego z lokalnym w aktualnym stanie prawnym należy rozpatrywać więc
także w kontekście tej ustawy.
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5. Planowanie metropolitalne a lokalne dokumenty
planistyczne
Zgodnie z art. 37o u.p.z.p. studium metropolitalne nie jest aktem prawa miejscowego, a jego ustalenia obejmują jedynie elementy niezbędne do właściwego ukierunkowania polityki przestrzennej gmin należących do związku, ze względu na
spójność przestrzenną i społeczno-gospodarczą obszaru metropolitalnego. Z drugiej jednak strony, ustalenia te są wiążące dla wójta, burmistrza albo prezydenta
miasta przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy. Warto również zauważyć, że art. 37p u.p.z.p. wskazuje
na możliwość jednoczesnego procedowania projektu studium metropolitalnego
i studium gminnego. Co więcej, na podstawie odpowiedniego porozumienia sporządzeniem projektu studium gminnego, zgodnego ze studium metropolitalnym,
może zająć się zarząd związku metropolitalnego, wyręczając w tym zakresie organ
gminy. Inną możliwą formą wsparcia z poziomu metropolitalnego działań związanych z aktualizacją gminnych dokumentów planistycznych może być udzielenie
pomocy finansowej z budżetu związku metropolitalnego
Konieczność nowego spojrzenia na metropolitalną i lokalną politykę przestrzenną wynika także z wprowadzonych przez ustawę o rewitalizacji nowych
generalnych zasad planistycznych, umieszczonych w art. 2 ust. 4 u.p.z.p. W przepisie tym wskazuje się, że „w przypadku sytuowania nowej zabudowy, uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią
oraz walorów ekonomicznych przestrzeni następuje poprzez:
–– kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego;
–– lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający
mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego
jako podstawowego środka transportu;
–– zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się
pieszych i rowerzystów;
–– dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy:
–– na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej, w szczególności poprzez
uzupełnianie istniejącej zabudowy,
–– na terenach położonych na obszarach innych niż wymienione w lit. a, wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów przeznaczonych pod
dany rodzaj zabudowy położonych na obszarach, o których mowa w lit.
a; przy czym w pierwszej kolejności na obszarach w najwyższym stopniu
przygotowanych do zabudowy, przez co rozumie się obszary charakteryzujące się najlepszym dostępem do sieci komunikacyjnej oraz najlepszym
stopniem wyposażenia w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze oraz sieci i urządzenia telekomunikacyjne,
adekwatnych dla nowej, planowanej zabudowy”.
Instrumentem wdrożenia tych zasad ma być między innymi rozszerzenie zakresu uzasadnienia do każdego projektu planu miejscowego. Powinien być w nim
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bowiem przedstawiony sposób realizacji wymogów wynikających z generalnych
wytycznych planistycznych, zawartych w art. 1 ust. 2–4 u.p.z.p.
Wyżej wymienione regulacje dotyczą w sposób bezpośredni planowania gminnego, jednak bez wątpienia wytyczne w zakresie lokalizowania nowej zabudowy
na obszarach zurbanizowanych i ograniczenia transportochłonności wymagają
ścisłej koordynacji w skali ponadgminnej. Istotnym uzupełnieniem tych zasad
jest nowe brzmienie art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.z.p., który ustanawia nakaz brania pod
uwagę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy „potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności:
–– analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne,
–– prognozy demograficzne, w tym uwzględniające tam, gdzie to uzasadnione,
migracje w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego,
–– możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji
zadań własnych gminy,
–– bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę”.
Nowe ust. 5–7 w tym samym artykule szczegółowo precyzują procedurę sporządzenia bilansu, wskazując jednocześnie, że określając zapotrzebowanie na
nową zabudowę, bierze się pod uwagę perspektywę nie dłuższą niż 30 lat oraz
niepewność procesów rozwojowych wyrażającą się możliwością zwiększenia zapotrzebowania w stosunku do wyników analiz nie więcej niż o 30%.
Efektywne wykorzystanie nowych regulacji prawnych do prowadzenia racjonalnej polityki przestrzennej w skali metropolitalnej, w szczególności prawidłowe sporządzanie bilansów chłonności terenu i prognoz demograficznych możliwe jest tylko w oparciu o daleko idącą koordynację na szczeblu ponadlokalnym.
Z jednej strony, powiązanie koniecznych zmian w studiach gminnych z procesem
przygotowywania studium metropolitalnego może skutkować przerzuceniem finansowania całości lub części procesu, z budżetu gminy na budżet związku metropolitalnego. Niewątpliwie jednak dotychczasowa samodzielność planistyczna
gminy uległaby w takiej sytuacji istotnemu ograniczeniu.
Jeżeli ustawa o związkach metropolitalnych nie zostanie realnie wprowadzona w życie, to kluczowym elementem skuteczności planowania metropolitalnego pozostanie współdziałanie gmin z samorządem regionalnym. Zyskało ono
bezpośrednie umocowanie prawne w postaci art. 49f u.p.z.p., który stanowi,
że polityka przestrzenna województwa w stosunku do obszaru funkcjonalnego
o znaczeniu ponadregionalnym jest prowadzona w konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego, które są położone na terenie danego obszaru funkcjonalnego. Ustawa nie przesądza o formie ani zakresie takich konsultacji, nie ulega
jednak wątpliwości, że wspólnie uzgodnione stanowisko samorządów lokalnych,
wyrażone przez wszelkiego rodzaju dokumenty planowania nieformalnego, może
stanowić punkt wyjścia do współpracy z samorządem regionalnym.
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6. Podsumowanie
Ustawa o związkach metropolitalnych istotnie wzmacnia pozycję jednostek samorządu lokalnego wobec samorządu województwa, nadając im silną podmiotowość w zakresie planowania ponadlokalnego. Jednakże korzystanie z owej podmiotowości i poszerzonego władztwa planistycznego może mieć miejsce jedynie
w sposób łączny, poprzez organy związku metropolitalnego. W praktyce więc jest
to instrument atrakcyjny tylko dla jednostek odznaczających się długą tradycją
i wysoką kulturą wzajemnej współpracy planistycznej, dzielących wspólne cele
i wartości przestrzenne. Z perspektywy pojedynczej gminy wejście w skład związku metropolitalnego może oznaczać ograniczenie samodzielności planistycznej,
szczególnie w przypadku mechanizmu „kwotowania” maksymalnych powierzchni zabudowy. Powstaje też pytanie, na ile samorządy lokalne są w stanie realnie
wypracowywać lepsze rozwiązania planistyczne niż opcje poniekąd narzucone
przez władze województwa, zwłaszcza w zakresie przebiegu infrastruktury czy
ustalania systemu obszarów chronionych. Z drugiej jednak strony, gminy i tak
stoją przed wyzwaniem związanym z modernizacją swojego zasobu dokumentów
planistycznych, szczególnie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wynikającym przede wszystkim ze zmian wprowadzonych
ustawą o rewitalizacji. W tej sytuacji przerzucenie części obowiązków w tym zakresie, a także kosztów, na związek metropolitalny i jego budżet może stanowić
atrakcyjną opcję, zwłaszcza dla gmin słabszych ekonomicznie. Naturalne wydaje
się jednak pytanie, czy samorządy będą w ten sposób w stanie częściowo „sprzedać” swoje władztwo planistyczne, będące jedną ze ściśle strzeżonych do tej pory
prerogatyw.
Ożywienie w niektórych kręgach samorządowych wywołane samym uchwaleniem ustawy o związkach metropolitalnych wydaje się w pełni zrozumiałe.
Oto po kilkunastu latach nieudanych prób pojawił się instrument, który, choć
w wysoce niedoskonały sposób, daje jakąkolwiek nadzieję na polepszenie standardów planowania i zarządzania na obszarach metropolitalnych i jednocześnie
jest powiązany z perspektywą dodatkowych funduszy na praktyczną realizację
tych zamierzeń. Znaczący dodatkowy dochód budżetowy, w wysokości 5% udziału w podatku PIT, jest bez wątpienia najbardziej atrakcyjnym elementem całego
rozwiązania ustawowego. Pozyskanie tych pieniędzy będzie jednak bardzo dużym
wyzwaniem politycznym i organizacyjnym dla samorządów lokalnych. Praktyka
najbliższych lat pokaże, na ile zaproponowane zachęty finansowe stanowić będą
wystarczający powód do rezygnacji przez gminy z części autonomii decyzyjnej
i podjęcia wysiłku w celu wypracowania wspólnej polityki metropolitalnej, obejmującej także kluczową problematykę planowania przestrzennego.
Wdrożenie ustawowych instrumentów metropolitalnego planowania przestrzennego wpierw wymaga podjęcia przez miasta, gminy i powiaty dobrowolnej
współpracy w tym zakresie, potrzebnej chociażby do sporządzenia i wystosowania wniosku do Rady Ministrów o ustanowienie obszaru metropolitalnego. Niezależnie od jego dalszego losu, wypracowywane w toku praktyki mechanizmy
koordynacji planistycznej powinny pozwolić w przyszłości znacznie efektywniej

24

Łukasz Mikuła

wdrożyć zintegrowane mechanizmy planowania metropolitalnego. Wykorzystanie analiz i wskazań kierunkowych zawartych w pozaustawowych dokumentach
planistycznych powinno w bardzo istotny sposób ułatwić gminom przystosowanie się do nowych regulacji prawnych.
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Koncepcja zielonej infrastruktury i jej
zastosowanie na terenach zurbanizowanych
1. Pozycja zielonej infrastruktury w planowaniu
przestrzennym
Współczesne zmiany społeczno-gospodarcze i demograficzne mają odzwierciedlenie w strukturze zagospodarowania przestrzennego kraju. Rośnie zainwestowanie obszarów metropolitalnych jako biegunów wzrostu, a jednocześnie następuje ekstensyfikacja użytkowania na obszarach peryferyjnych (Łowicki, Mizgajski
2005). Procesom rozlewania się dużych miast towarzyszy rosnąca presja na środowisko przyrodnicze (Byrant 2006, Makomaska-Juchiewicz 2007, Degórska
2012), choć paradoksalnie to ono jest jednym z istotnych czynników przenoszenia się mieszkańców miast do suburbiów (Beim, Tölle 2008, Parysek 2008). Taki
stan rodzi wyzwanie dla planistów polegające na zachowaniu istniejących jeszcze
ekosystemów zarówno w miastach, jak i na terenach podmiejskich.
Wyrazem podejścia integrującego ochronę środowiska przyrodniczego
z uwzględnieniem korzyści, których dostarcza ono człowiekowi, jest koncepcja
zielonej infrastruktury. Wywodzi się ona ze Stanów Zjednoczonych (McMahon
2000, Benedict, McMahon 2006) i jest coraz szerzej stosowana na świecie. Początkowo odnoszona była do sieci obszarów ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, jednak na gruncie europejskim zyskała szersze wielo
funkcyjne znaczenie (Szulczewska 2009). Współcześnie nawiązuje do niej wielu
autorów, choć proponowane ujęcia teoretyczne i próby praktycznego wykorzystania są ciągle bardzo zróżnicowane (Szulczewska 2015).
Użycie wyrażenia „infrastruktura” podkreśla wagę i rolę obszarów przyrodniczych w rozwoju i funkcjonowaniu terenów zurbanizowanych na równi z infrastrukturą techniczną. Niemniej jednak uznanie terenów tworzących zieloną
infrastrukturę za równie ważne jak tereny komunikacyjne i sieć osadnicza nie jest
jeszcze powszechne (Degórska 2012). W celu dokonania zmian postrzegania tej
kwestii potrzebna jest dyskusja o korzyściach, jakie zielona infrastruktura może
przynieść miastom i regionom (Szulczewska 2015). Jest to wyjątkowo ważne
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w warunkach silnej konkurencji o przestrzeń, gdyż w tej sytuacji zagadnienia środowiska przyrodniczego nie często należą do priorytetowych kierunków działań
czy motywów współpracy władz lokalnych.
Wobec niedoskonałości planowania przestrzennego na poziomie lokalnym
ochrona spójności przestrzennej obszarów o wyróżniających się walorach przyrodniczych jest trudna na poziomie gminy, a jeszcze trudniejsza do zharmonizowania między gminami, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych. Skuteczne
działanie w skali ponadgminnej wymaga, aby zielona infrastruktura była standardowym elementem planowania przestrzennego i rozwoju terytorialnego. Jest to
kluczowy postulat dla utrzymania spójnej przestrzennie sieci ekosystemów mało
przekształconych przez człowieka w regionach zurbanizowanych.
Na kanwie debaty naukowej znaczenie zielonej infrastruktury zostało dostrzeżone na szczeblu Unii Europejskiej i znalazło wyraz w jej dokumentach strategicznych. Wśród nich trzeba wymienić takie dokumenty, jak: „Strategia tematyczna w sprawie środowiska miejskiego”1, „Roadmap to a Resource Efficient
Europe”2, „Nasze ubezpieczenie na życie...”3, a także „Zielona infrastruktura...”4.
W „Strategii tematycznej w sprawie środowiska miejskiego”, zielona infrastruktura została uznana za szczególnie ważną ze względu na dostarczane społeczeństwu korzyści fizyczne, psychologiczne, emocjonalne i społeczno-gospodarcze. W dokumencie „Roadmap to a Resource...” Komisja Europejska zwraca
uwagę na opłacalność inwestowania w zieloną infrastrukturę będącą często
rozwiązaniem korzystniejszym finansowo niż inwestycje techniczne o niższych
kosztach początkowych. Wprowadzenie zielonej infrastruktury do planowania
przestrzennego jest traktowane jako klucz do utrzymania i wzmocnienia funkcji
ekosystemów i odbudowy zdegradowanych ekosystemów. W „Naszym ubezpieczeniu na życie...” zostało to ujęte w celu drugim, sformułowanym jako utrzymanie i wzmocnienie ekosystemów i ich funkcji. Pełniejsze rekomendacje dla krajów
członkowskich zostały przedstawione w „Zielonej infrastrukturze...”, w którym
to opracowaniu zielona infrastruktura została zdefiniowana jako strategicznie
zaplanowana sieć obszarów naturalnych i półnaturalnych z innymi cechami środowiskowymi, zaprojektowana i zarządzana w sposób mający zapewnić szeroką
gamę usług ekosystemowych. Pojęcie to obejmuje również ekosystemy wodne
określane jako niebieska infrastruktura.
Kierunki działań UE w zakresie zielonej infrastruktury znalazły odzwierciedlenie w polskich dokumentach na szczeblu krajowym. W „Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z planem
działań na lata 2015–2020”5 podkreślono znaczenie zielonej infrastruktury dla
1
2
3

4

5

Strategia tematyczna w sprawie środowiska miejskiego P6_TA(2006)0367.
Roadmap to a Resource Efficient Europe. KOM(2011)571 wersja ostateczna.
Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny – unijna strategia ochrony różnorodności
biologicznej na okres do 2020 r. KOM(2011) 244 wersja ostateczna.
Zielona infrastruktura – zwiększanie kapitału naturalnego Europy. KOM(2013) 249 wersja ostateczna.
Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z planem działań na lata 2015–2020 przyjęty uchwałą nr 213 Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2015 r. (Dz.U.
z 2015 r., poz. 1207).
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przeciwdziałania fragmentacji środowiska przyrodniczego. Postępująca utrata
i fragmentacja siedlisk (np. zmniejszenie powierzchni, rozdrobnienie, izolacja obszarów przyrodniczych), która następuje głównie na skutek rozwoju infrastruktury drogowej i zabudowy miejskiej (Breuste 2004, Geneletti 2004, MakomaskaJuchiewicz 2007), stanowi jedno z najistotniejszych zagrożeń dla różnorodności
biologicznej (Collinge 1996, Van Langevelde i in. 2002, Geneletti 2004, Solé i in.
2004), które może być minimalizowane w ramach planowania przestrzennego.
Stąd też w „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju”6 (KPZK) jednym ze wskazanych kierunków działań mających zapobiegać procesowi fragmentacji jest objęcie ochroną planistyczną łączności ekologicznej i integralności obszarów funkcjonalnych największych miast.
„Krajowa Polityka Miejska 2023”7 podkreśla korzystny wpływ zielonej infrastruktury na zdrowie mieszkańców, na poprawę jakości powietrza i zmniejszenie
hałasu oraz jej znaczenie dla ułatwiania migracji zwierząt. Dokument ten wskazuje jednocześnie, że odpowiednio ukształtowana zielona infrastruktura podnosi
atrakcyjność miast dla mieszkańców i inwestorów, nadając specyficzny charakter
poszczególnym dzielnicom. Dostarczanie tych korzyści wymaga powstrzymania
presji zainwestowania na powierzchnie biologicznie czynne oraz zapewnienie dostępności zielonej infrastruktury dla mieszkańców miast.
W celu realizacji unijnej strategii zielonej infrastruktury „Krajowa Polityka
Miejska 2030” zaleca samorządom wykorzystanie w planowaniu przestrzennym
koncepcji świadczeń ekosystemów, co pozwala na kompleksowe uwzględnianie
zagadnień przyrodniczych w planowaniu zagospodarowania przestrzeni miast.
Rekomenduje się przy tym wykorzystanie podejścia zastosowanego w ekspertyzie
„Urban MAES – usługi ekosystemowe na obszarach zurbanizowanych” (Mizgajski i in. 2015).

2. Świadczenia ekosystemów jako cecha zielonej
infrastruktury
Odwołanie się w definicji zielonej infrastruktury do pojęcia ecosystem services, tłumaczonego jako „świadczenia ekosystemów” lub „usługi ekosystemowe”, jest
konsekwencją włączenia tego podejścia do strategii bioróżnorodności 2020 Unii
Europejskiej, jakkolwiek jego podstawy teoretyczne dopiero się kształtują. We
wspólnej międzynarodowej klasyfikacji usług ekosystemowych (Haines-Young,
Potschin 2013) definiuje się świadczenia jako „wkład, jaki ekosystemy wnoszą do
jakości życia ludzi w wyniku interakcji pomiędzy procesami biotycznymi i abiotycznymi”. Pozycję świadczeń ekosystemów w odniesieniu do systemów przyrodniczych i systemów społecznych ilustruje ryc. 1.
6

7

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 przyjęta Uchwałą Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. (M.P. 2012 poz. 252).
Krajowa Polityka Miejska 2030 przyjęta Uchwałą nr 198 Rady Ministrów z dnia 20 października
2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 1235).
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Ryc. 1. Ideogram świadczeń ekosystemów (na podstawie Maes i in., 2013)

Świadomość korzyści uzyskiwanych dzięki procesom przyrodniczym ma długą
historię, jednak dopiero współcześnie kształtuje się pole badawczo-aplikacyjne
obejmujące identyfikację, kwantyfikację i wycenę świadczeń ekosystemów (Miz
gajski 2010). Sprzyja temu aktywność Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji
Środowiska, które stymulują działania krajów członkowskich realizujących projekty obejmujące kartowanie i ocenę istotnych grup ekosystemów oraz świadczonych przez nie usług (www.biodiversity.europa.eu). Rozwijająca się aktywność
wskazuje na duży potencjał aplikacyjny rozpoznania korzyści dla człowieka wynikających z procesów występujących w ekosystemach. Trzeci raport grupy roboczej
Komisji Europejskiej8 wskazuje na konieczność, aby zrównoważone planowanie
w dużych miastach uwzględniało wykorzystanie zielonej infrastruktury i wzrost
efektywności użytkowania zasobów, co daje różnorakie pozytywne rezultaty
związane ze zdrowiem i dobrobytem mieszkańców, a równolegle pozwala chronić
bioróżnorodność i podnieść jakość ekosystemów w miastach i ich otoczeniu.
Wśród świadczeń dostarczanych przez ekosystemy na terenach zurbanizowanych można wymienić m.in. zwiększoną efektywność korzystania z zasobów naturalnych (zwłaszcza gleb i wód), adaptację do zmian klimatu, ograniczenie erozji
gleb, zmniejszanie niebezpieczeństwa powodziowego, atrakcyjność dla turystyki
i rekreacji, wzrost wartości gruntów8, 9. O ile wyliczenie różnorodnych korzyści
8

9

Mapping and assessing the condition of Europe’s ecosystems: Progress and challenges. European Commission, Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services. 3rd Report – Final.
March 2016.
European ecosystem assessment – concept, data, and implementation. European Environmental
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z funkcjonowania ekosystemów w miastach jest w rosnącym stopniu akceptowane, to często problemem jest zbudowanie wskaźników ilościowych wielkości
świadczeń i przypisanie ich poszczególnym fragmentom zielonej infrastruktury.

3. Praktyczne ujęcia zielonej infrastruktury
Równolegle do trwającej debaty teoretycznej (Szulczewska 2009) zielona infrastruktura zaczyna pojawiać się w praktyce planistycznej. W ostatnich latach obserwujemy próby ujęcia zielonej infrastruktury w dokumentach strategicznych,
planach lub projektach na szczeblu lokalnym i regionalnym. Choć wciąż są to
nieliczne opracowania stosujące różną terminologię i podejścia o zróżnicowanym
stopniu zaawansowania.
W „Strategii rozwoju łódzkiego obszaru metropolitalnego 2020+”10 w ramach
realizacji celu strategicznego „Rozwój gospodarki zasobooszczędnej i niskoemisyjnej oraz ochrona środowiska przyrodniczego” jako jeden z trzech priorytetów
wskazano wspieranie efektywnego wykorzystania zasobów przyrodniczych. W ramach tego priorytetu zwrócono uwagę na zabezpieczenie usług ekosystemowych
poprzez ochronę powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych, gleb, obszarów przyrodniczo cennych itp. Działania w tym zakresie uznano
za niezbędne dla efektywnej realizacji celów społecznych i gospodarczych, obejmujących poprawę stanu zdrowia, warunków życia, a także jakości żywności produkowanej na obszarach wiejskich łódzkiego obszaru metropolitalnego (ŁOM).
W strategii podkreślono także znaczenie systemu przyrodniczego tworzącego
spójną zieloną infrastrukturę, który będzie jednocześnie chronił najcenniejsze
walory przyrodnicze oraz umożliwiał rozwój funkcji rekreacyjnej i turystycznej,
sprzyjającej integracji społecznej oraz poznawaniu walorów dziedzictwa przyrodniczego. Strategia zaleca w ramach realizacji tego priorytetu kontynuowanie
programów renaturalizacji rzek (koncepcja błękitno-zielonej sieci), zalesiania itp.
Pomimo tych zapisów w „Kompleksowym programie ochrony środowiska i efektywności energetycznej ŁOM” postuluje się przede wszystkim wykonanie zadań
związanych z modernizacją infrastruktury komunalnej, przewidzianych do realizacji w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
Innym przykładem praktycznego zastosowania koncepcji jest projekt układu
zielonej infrastruktury dla wrocławskiego obszaru funkcjonalnego (WrOF). Został on wykonany w ramach projektu „Studium spójności funkcjonalnej we wrocławskim obszarze funkcjonalnym” (Borucka i in. 2014). Przy delimitacji układu
zielonej infrastruktury w tym opracowaniu uwzględniono:
–– elementy sieci ekologicznej,
–– obszary objęte formami ochrony przyrody,
–– istniejące uwarunkowania przyrodniczo-kulturowe,

10

Agency, Technical Report, No 6/2015.
Strategia rozwoju łódzkiego obszaru metropolitalnego 2020+. Cz. II. Strategia Rozwoju (2014).
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Łodzi, Łódź.
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–– ustalenia studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
–– przebieg głównych dolin rzecznych i towarzyszących im struktur zieleni,
–– obszary zieleni wysokiej nieobjętej żadnymi formami ochrony.
Projekt układu zielonej infrastruktury dla wrocławskiego obszaru funkcjonalnego oparto na istniejących elementach zielonej infrastruktury. Główną osią
zaprojektowanego modelu systemu pierścieniowo-klinowego są doliny rzeczne
wraz z kompleksami leśnymi. Spaja ją układ trzech pierścieni zieleni o różnej
randze, uzupełniony wielofunkcyjnymi łącznikami pomiędzy poszczególnymi
pierścieniami. W opracowaniu poszczególnym składowym układu zielonej infrastruktury przyporządkowano określone funkcje.
Dla obszaru metropolitalnego Krakowa (KOM) brak planu kształtowania terenów zieleni (Gołąb-Korzeniowska 2011). Na przykładzie KOM-u autorka wymienia jedynie zakres potencjalnych działań interwencyjnych w obszarach będących podstawą zielonej struktury. Jako potencjał przyrodniczy, na którym można
oprzeć budowę systemu terenów otwartych, Gołąb-Korzeniowska (2009) wymienia: obszary objęte ochroną prawną, obszary gruntów ornych (grunty wysokich
klas bonitacyjnych), tereny leśne, doliny rzeczne stanowiące korytarze ekologiczne, obszary o dużych walorach krajobrazowych ze względu na ukształtowanie
tereny o silnej ekspozycji w kierunku gór.
Opracowaniem o charakterze bardziej kompleksowym, choć nie odnoszącym
się bezpośrednio do koncepcji zielonej infrastruktury, jest „Studium planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Warszawy”11, w którym
wskazano na konieczność kształtowania zielonego pierścienia wokół Warszawy.
Zielony pierścień tworzą tereny otwarte położone poza zwartą zabudową, a powiązane funkcjonalnie z obszarem miasta, które otaczają go względnie zwartym
pierścieniem o zmiennej szerokości. Tereny otwarte, które wnikają w tkankę
miejską, tworzą natomiast kliny połączone z zewnętrzną częścią pierścienia, stanowiące część systemu przyrodniczego miasta. Jako tereny predystynowane do
kształtowania zielonego pierścienia wokół Warszawy wyróżniono:
–– doliny rzeczne, zwłaszcza: Wisły, Bugu, Narwi, Świdra, Jeziorki,
–– większe kompleksy leśne, w szczególności: Puszcza Kampinoska, lasy celestynowsko-otwockie, Lasy Chojnowskie, lasy w rejonie Rembertowa, Nieporętu,
Białobrzegów, Radzymina,
–– rolnicze tereny otwarte z zachowanym harmonijnym krajobrazem, głównie
w zachodniej i południowej części obszaru metropolitalnego Warszawy.
Tak zaplanowana struktura ma przyczynić się do utrzymania ciągłości przestrzennej i funkcjonalnej obszarów o znaczących funkcjach przyrodniczych oraz
ochrony rolniczych terenów otwartych przed chaotyczną urbanizacją. Jednakże,
jak wskazuje Degórska (2012), aby ochrona była skuteczna, konieczne jest nie
tylko jakościowe zdefiniowanie terenów wchodzących w skład zielonego pierścienia Warszawy, ale również określenie jego granic przestrzennych.
11

Studium planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Warszawy, 2010. Praca zbiorowa pod kierunkiem Tomasza Sławińskiego. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego
w Warszawie, Warszawa.
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Na terenach predystynowanych do kształtowania zielonego pierścienia autorzy planu wskazali szereg zasad zagospodarowania obejmujących:
–– zagospodarowanie terenów na obszarach objętych ochroną prawną zgodnie
z wymogami ustawy o ochronie przyrody,
–– ustanawianie różnych form ochrony przyrody na obszarach cennych przyrodniczo i krajobrazowo,
–– na terenach o dużej przydatności dla rolnictwa ograniczanie przeznaczania
terenów na cele nierolnicze, zakładanie i pielęgnowanie śródpolnych pasów
zadrzewień, zachowanie mozaikowatych krajobrazów rolniczych, racjonalne użytkowanie naturalnych zbiorowisk roślinnych i zasobów zwierzęcych
(zbiorników wodnych, śródpolnych, oczek wodnych, bagien, miedz),
–– zachowanie układu hydrograficznego i ochronę wód powierzchniowych przed
zanieczyszczeniami oraz ich likwidacją (zasypywaniem cieków, oczek wodnych),
–– udostępnienie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Warszawskie, m.in.
dla potrzeb edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych,
–– utrzymanie lub tworzenie pasów zadrzewień i zakrzewień wzdłuż cieków
i zbiorników wodnych jako naturalnej obudowy biologicznej, ograniczającej
spływ zanieczyszczeń z terenów użytkowanych rolniczo,
–– ochronę przed zmianą użytkowania i zmianą warunków siedliskowych terenów łąk i pastwisk (poza terenami wskazanymi do zainwestowania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego),
–– zachowanie przyrodniczej przestrzeni otwartej pomiędzy terenami zabudowanymi m.in. poprzez określanie w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego minimalnej powierzchni biologicznie czynnej,
–– uwzględnianie powiązań przyrodniczych stanowiących szlaki migracji zwierząt przy budowie, rozbudowie i przebudowie dróg publicznych,
–– tworzenie warunków dla wypoczynku mieszkańców miast (m.in. szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych, gospodarstw agoturystycznych),
–– racjonalne wykorzystanie przestrzeni zurbanizowanej oraz zapobieganie zlewaniu się sąsiadujących ze sobą obszarów zurbanizowanych poprzez wyznaczanie w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego stref
umożliwiających zachowanie lokalnych walorów przyrodniczych.
Przedstawione w dalszej części artykułu opracowanie zielonej infrastruktury
będące częścią „Koncepcji przestrzennego zagospodarowania Metropolii Poznań”
na tle zaprezentowanych powyżej ujęć ma charakter kompleksowy. Wpisuje się
ono w realizację celu „Strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej”, którym jest zachowanie i ochrona pasmowo-węzłowego układu terenów o wysokich walorach
przyrodniczych i rekreacyjnych oraz wzrost lesistości w skali całej metropolii. Nawiązuje również do ustaleń projektu „Planu zagospodarowania przestrzennego
poznańskiego obszaru metropolitalnego (POM)”, przygotowanego przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego, w którym zaproponowano utworzenie
spójnego systemu przyrodniczego, w oparciu o formy ochrony przyrody, płaty
ekologiczne (leśne, wodne, mokradłowe), pasmowe i liniowe korytarze ekologiczne oraz system klinowo-pierścieniowy zieleni miasta Poznania.
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Podsumowując, można stwierdzić, że pojawiające się opracowania o charakterze praktycznym dokumentują celowość uwzględnienia koncepcji zielonej
infrastruktury w planowaniu przestrzennym w skali metropolitalnej. Istniejące
przykłady ujęcia zielonej infrastruktury w dokumentach planistycznych i strategicznych pokazują jednak, że niezbędne są dalsze prace nad rozwojem operacyjnej metodyki pozwalającej na skuteczne harmonizowanie zagospodarowania
przestrzennego z uwarunkowaniami przyrodniczymi.

4. Propozycja metodyki wyznaczania zielonej
infrastruktury
Doświadczenia zebrane w czasie prac nad zapewnieniem skutecznej ochrony
i rozwijania układu terenów wartościowych przyrodniczo w obrębie Metropolii
Poznań pozwalają na zaproponowanie metodyki postępowania, która może mieć
zastosowanie na innych obszarach metropolitalnych.
Wdrożone podejście ma charakter indukcyjny, oparty na obecnym stanie wiedzy z zakresu ekologii krajobrazu, uwzględniającym zwłaszcza model płat–korytarz–matryca, biogeograficzną teorię wysp oraz teorię metapopulacji. Podstawą
działań planistycznych było rozpoznanie struktury przestrzennej i uwarunkowań
środowiska przyrodniczego.
Zastosowaną procedurę wyznaczenia zielonej infrastruktury i kierunków
jej kształtowania w skali metropolitalnej można podzielić na trzy główne etapy
(ryc. 2).
Pierwszy etap polega na wyznaczeniu ram przestrzennych (osnowy przyrodniczej), w których później będzie dokonywana identyfikacja istniejących elementów

Ryc. 2. Główne etapy wyznaczania zielonej infrastruktury (ZI) i kierunków jej kształtowania
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zielonej infrastruktury o znaczeniu metropolitalnym oraz określone zostaną sposoby ich ochrony, wzmacniania i wzbogacania. Osnowa przyrodnicza obejmuje
tereny o wysokiej wartości przyrodniczej w skali ponadgminnej, a jej koncepcja
została ujęta w „Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej” (Mizgajski, Zwierzchowska 2012).
Obszary wchodzące w skład osnowy przyrodniczej podzielono na trzy grupy ze względu na charakter walorów przyrodniczych. Do pierwszej grupy zaliczono obszary o wyróżniających się walorach przyrodniczych, których znaczenie
dla człowieka zostało już usankcjonowane poprzez ustanowienie prawnych form
ochrony przyrody określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody. Są to obszary o wyjątkowym znaczeniu w zakresie dostarczania świadczeń ekosystemów, zwłaszcza kulturowych i regulacyjnych
(Radziejowski 2011, Mizgajski i in. 2015). Utrzymanie i rozwijanie zdolności
do dostarczania świadczeń jest wspierane poprzez restrykcje w zainwestowaniu
obowiązujące w granicach powierzchniowych form ochrony przyrody.
Drugim rodzajem obszarów tworzących osnowę przyrodniczą są doliny i rynny polodowcowe, zaznaczające się w krajobrazie metropolii. Z uwagi na charakter pasmowych obniżeń stanowią one łączniki pomiędzy nierównomiernie rozmieszczonymi obszarami chronionymi. Jednocześnie często same są miejscem
występowania wartościowych i zróżnicowanych zbiorowisk roślinnych (Borysiak
1994) oraz stanowisk rzadkich gatunków (Chmielewski 2013). Doliny i rynny
polodowcowe mają naturalne predyspozycje do pełnienia roli korytarzy ekologicznych. Nierzadko cechują się niekorzystnymi warunkami do zainwestowania
z uwagi na zagrożenie powodzią, płytkie występowanie wód gruntowych, występowanie gruntów organicznych czy niedogodne warunki topoklimatyczne
(Racinowski 1987). Mimo tych niesprzyjających uwarunkowań są one w części
zabudowywane, co prowadzi do fragmentacji układu przyrodniczego i zaburzenia
procesów przyrodniczych, w tym wypełniania funkcji korytarzy ekologicznych.
Trzecim rodzajem obszarów uwzględnionych w osnowie przyrodniczej są ekosystemy leśne charakteryzujące się najwyższą zdolnością do dostarczania regulacyjnych świadczeń ekosystemów w porównaniu z innymi typami pokrycia terenu
(Burkhard i in. 2014).
Przy wyznaczaniu osnowy przyrodniczej wykorzystano zaktualizowane dane
o obowiązujących formach ochrony przyrody oraz plany jednostek samorządowych w zakresie ustanawiania nowych obszarów ochrony przyrody. Doliny i ciągi
obniżeń wyznaczono na podstawie „Mapy geomorfologicznej Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej” pod red. B. Krygowskiego (edycja 2007). Ekosystemy leśne zidentyfikowano na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT)12,
przy czym pomocniczo wykorzystano mapę sozologiczną13.
12

13

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. z 2011 r. nr 279, poz. 1642).
Mapa sozologiczna Polski, skala 1: 50 000, forma numeryczna, 2003–2005. Główny Geodeta Kraju,
wyd. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
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Wstępne ustalenia tego etapu powinny zostać poddane konsultacjom, dla których bardzo dobrą formą są tematyczne posiedzenia rad miast i gmin z udziałem interesariuszy społecznych. Jest to okazja do konfrontacji różnych podejść
do pozycji sfery przyrodniczej w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
daje możliwość „oswojenia” społeczności lokalnej z koniecznością wprowadzenia
pewnych rygorów na określonych fragmentach gminy, a także umożliwia wprowadzenie korekt w zasięgu osnowy w oparciu o szczegółowe rozpoznanie na
poziomie lokalnym. Wyznaczona osnowa przyrodnicza nie ma wprawdzie formy
prawnej, jednak jej przyjęcie określa zakres przestrzenny dalszych analiz co do
celowości wprowadzenia różnych restrykcji.
Drugi etap postępowania obejmuje wydzielenie elementów zielonej infrastruktury w obrębie osnowy przyrodniczej. BDOT pozwala zidentyfikować istniejące elementy zielonej infrastruktury, do której zaliczono następujące kategorie
pokrycia terenu odznaczające się występowaniem trwałej roślinności:
–– lasy i zagajniki,
–– tereny zadrzewione,
–– tereny krzewiaste,
–– tereny roślinności trawiastej,
–– mokradła i szuwary,
a ponadto:
–– wody powierzchniowe, stanowiące niebieską infrastrukturę.
Poszczególnym elementom zielonej infrastruktury nadano znaczenie priorytetowe lub istotne, mając na uwadze wypełniane przez nie funkcje oraz znaczenie,
jakie społeczeństwo przykłada do korzyści wynikających z tych funkcji. Kryterium
podziału stanowił stopień restrykcyjności form ochrony przyrody, występowanie
lasów ochronnych i ekosystemów wodnych oraz lokalizacja ekosystemów nieleśnych względem niebieskiej infrastruktury.
W przypadku pierwszego kryterium oparto się na założeniach krajowego
systemu ochrony przyrody, w którym obszary chronione różnią się wachlarzem
możliwych ograniczeń w użytkowaniu i ich restrykcyjnością stosownie do rangi
walorów przyrodniczych poszczególnych obszarów (ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody).
Drugie kryterium wiąże się z przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach oraz rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich
gospodarki leśnej. Na podstawie tych przepisów ekosystemy leśne, zwłaszcza te,
które wyróżniają się pod względem zdolności do dostarczania świadczeń ekosystemów, mogą być uznane za ochronne. Zaliczają się do nich lasy, które chronią
glebę przed zmywaniem lub wyjałowieniem, powstrzymują usuwanie się ziemi
i obrywanie się skał lub lawin, chronią zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, regulują stosunki hydrologiczne w zlewni oraz na obszarach wododziałów;
ograniczają powstawanie lub rozprzestrzenianie się lotnych piasków, stanowią
drzewostany nasienne lub ostoje zwierząt i stanowiska roślin podlegających
ochronie gatunkowej, mają szczególne znaczenie przyrodniczo-naukowe lub dla
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obronności i bezpieczeństwa państwa, są położone w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących
ponad 50 tys. mieszkańców, w strefach ochronnych uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej lub w strefie górnej granicy lasów.
Kryterium trzecie uwzględnia funkcje niebieskiej infrastruktury oraz niezainwestowanych ekosystemów lądowych obejmujących mokradła, szuwary oraz zadrzewienia, zakrzewienia i roślinność trawiastą w dolinach i rynnach polodowcowych. Obszary te stanowią o spójności przestrzennej zielonej infrastruktury oraz
możliwości funkcjonowania korytarzy ekologicznych. Tworzą one także strefy
buforowe, które przechwytują zanieczyszczenia i ograniczają ich migrację do wód
powierzchniowych (Krupa 2010, Wasilewski 2012). Zachowanie tych obszarów
korzystnie wpływa zatem na jakość wód powierzchniowych.
Do zielonej infrastruktury o znaczeniu priorytetowym zaliczono jej fragmenty występujące w obrębie Wielkopolskiego Parku Narodowego, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000 oraz lasy ochronne.
W tej grupie uwzględniono również położone w dolinach i obniżeniach wody
powierzchniowe oraz znajdujące się w ich bezpośrednim otoczeniu niechronione ekosystemy niezainwestowane, reprezentowane przez mokradła, szuwary, zadrzewienia, zakrzewienia i roślinność trawiastą.
Zielona infrastruktura o znaczeniu istotnym obejmuje pozostałe fragmenty
położone w granicach terenów chronionych o mniej restrykcyjnych reżimach
ochrony przyrody (obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne i zespoły
przyrodniczo-krajobrazowe), występujące poza obszarami chronionymi lasy gospodarcze oraz niezainwestowane ekosystemy reprezentowane przez mokradła,
szuwary oraz zadrzewienia, zakrzewienia i roślinność trawiastą położone w dolinach i obniżeniach, poza bezpośrednim sąsiedztwem wód powierzchniowych.
Trzeci etap postępowania obejmuje analizę układu przestrzennego elementów
zielonej infrastruktury i na tej podstawie sformułowanie rekomendacji dla władz,
służących ochronie i wzmocnieniu zielonej infrastruktury, a także wzbogaceniu
terenów o wybitnie niskim jej udziale. Do tego celu wykorzystano dodatkowo
dane pozyskane z Ewidencji Gruntów i Budynków i z „Programu zwiększania
lesistości powiatu poznańskiego”14. Dokonana diagnoza pozwoliła wyznaczyć obszary na których rekomenduje się:
–– objęcie zielonej infrastruktury różnymi formami prawnej ochrony przyrody,
–– wprowadzenie restrykcji w planowaniu przestrzennym dla zainwestowania,
–– wzmocnienie spójności układu przestrzennego zielonej infrastruktury poprzez wprowadzenie dodatkowej zieleni na fragmentach dolin i rynien polodowcowych użytkowanych rolniczo,
–– wzbogacenie zróżnicowania przyrodniczego obszarów o charakterze wybitnie
rolniczym występujących poza osnową przyrodniczą.

14

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska we współpracy z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z Warszawy, 2008. Program zwiększania lesistości powiatu poznańskiego.
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5. Diagnoza układu przestrzennego zielonej
infrastruktury w Metropolii Poznań
Obszar Metropolii Poznań obejmujący 22 gminy wynosi 3078,9 km2. Jest to teren
zasobny w powierzchnie o trwałej pokrywie roślinnej, których udział stanowi
łącznie 39,5%. W jej strukturze przeważają lasy o powierzchni 793,4 km2, które
zajmują 65,2% pokrycia terenu o charakterze roślinnym. Pozostałe 34,8% przypada na tereny zadrzewione, krzewiaste i trawiaste.
Zielona infrastruktura o znaczeniu metropolitalnym obejmuje część wymienionych powierzchni z trwałą roślinnością, które spełniają kryteria opisane
w metodyce jej wyznaczania. Stanowi ona 81% spośród 1216,8 km2 wszystkich
Tabela 1. Istniejące elementy zielonej infrastruktury Metropolii Poznań według gmin

Gmina

Pow.
gminy
[km2]

Buk
90,5
Czerwonak
82,4
Dopiewo
107,9
Kleszczewo
74,4
Komorniki
66,3
Kostrzyn
154,6
Kórnik
185,9
Luboń
13,5
Mosina
171,3
Murowana Goślina
172,1
Oborniki
339,8
Pobiedziska
189,4
Poznań
261,7
Puszczykowo
16,4
Rokietnica
79,2
Skoki
198,3
Stęszew
174,9
Suchy Las
115,9
Swarzędz
101,7
Szamotuły
175,4
Śrem
205,7
Tarnowo Podgórne
101,7
Razem
3078,9

Lasy i zagajniki
pow.
[km2]
3,7
37,0
17,7
1,8
11,7
20,8
52,0
0,7
67,8
86,2
137,6
54,1
44,2
8,8
6,1
79,8
34,2
44,6
15,2
26,9
35,7
6,7
793,4

udział
[%]
4,1
44,9
16,4
2,5
17,7
13,4
27,9
5,1
39,6
50,1
40,5
28,6
16,9
53,6
7,7
40,3
19,6
38,5
15,0
15,3
17,3
6,6
25,8

Pozostałe pow.
z trwałą roślinnością*
pow.
udział
[km2]
[%]
1,4
1,5
13,5
16,4
2,1
1,9
0,2
0,3
3,3
5,0
3,8
2,5
13,7
7,4
0,5
3,7
20,2
11,8
9,5
5,5
14,1
4,1
12,9
6,8
15,2
5,8
2,1
12,7
5,3
6,6
7,7
3,9
12,0
6,9
21,7
18,7
5,5
5,4
5,5
3,1
20,8
10,1
5,0
4,9
195,9
6,4

* Powierzchnie zadrzewione, zakrzewione, roślinność trawiasta.
Wytłuszczono najwyższą i najniższą wielkość w każdej kolumnie.
Źródło: Mizgajski, Zwierzchowska (2016).

Elementy ZI
razem
pow.
[km2]
5,1
50,5
19,8
2,0
15,0
24,6
65,7
1,2
88,0
95,7
151,7
67
59,4
10,9
11,4
87,5
46,2
66,3
20,7
32,4
56,5
11,7
989,3

udział
[%]
5,6
61,3
18,4
2,7
22,6
15,9
35,3
8,9
51,4
55,6
44,6
35,4
22,7
66,5
14,4
44,1
26,4
57,2
20,4
18,5
27,5
11,5
32,1
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powierzchni zieleni. Należy jednak zauważyć, że analizy ilościowe obejmowały
wyłącznie lądowe składowe zielonej infrastruktury.
Rozmieszczenie zielonej infrastruktury na obszarze metropolii jest nierównomierne (tab. 1) i odpowiada węzłowo-pasmowemu układowi osnowy przyrodniczej (ryc. 3) (Mizgajski, Zwierzchowska 2012), a zróżnicowana zasobność
gmin odzwierciedla strukturę przestrzenną walorów przyrodniczych w obrębie
metropolii. Występują tu gminy bardzo zasobne w zieloną infrastrukturę, takie
jak Puszczykowo i Czerwonak, w których stanowi ona ponad 60% powierzchni,
oraz gminy bardzo ubogie w zieloną infrastrukturę o charakterze wybitnie rolniczym, takie jak Kleszczewo i Buk, cechujące się udziałem poniżej 6%.
Poza zieloną infrastrukturą występuje 227,5 km2 powierzchni zieleni, w tym
zieleń urządzona, która jest najbardziej widoczna w Poznaniu, gdzie przeplata
się z terenami zainwestowanymi. Jest ona traktowana jako powierzchnie zieleni
o znaczeniu lokalnym, których kształtowanie nie wymaga współpracy między
gminnej. Występowanie tych powierzchni nie kompensuje jednak bardzo silnie
zróżnicowanego przestrzennie udziału zielonej infrastruktury pomiędzy gminami, a tym samym głębokich różnic w dostępności dostarczanych przez nią świadczeń ekosystemów.
Poza granicami zielonej infrastruktury zidentyfikowano w metropolii obręby geodezyjne o wybitnej dominacji użytków rolnych i niewielkim udziale powierzchni z trwałą roślinnością. W analizowanych gminach wyróżniono 80 obrębów ewidencyjnych o łącznej powierzchni 451,3 km2, w których udział użytków
rolnych przekracza 90%. Największe obszary o takim charakterze znajdują się
w gminach Kleszczewo i Buk.
Na uwarunkowania przyrodnicze nakłada się zróżnicowanie rozkładu przestrzennego i intensywności zainwestowania w gminach, które powodują, że ciągłość przestrzenna zielonej infrastruktury w Metropolii Poznań jest miejscami
przerywana bądź ograniczona.
Co ważne, prawie ¼ powierzchni metropolii objęta jest prawnymi formami
ochrony przyrody. W ich granicach znajduje się 45,5% wszystkich powierzchni
zieleni występujących na analizowanym obszarze i aż 54,6% zielonej infrastruktury. Bardziej szczegółową strukturę zielonej infrastruktury i zakresu jej ochrony
przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Ogólna struktura istniejącej zielonej infrastruktury w Metropolii Poznań
Rodzaj pokrycie terenu

W granicach form
ochrony przyrody

Lasy
Pozostałe elementy zielonej
infrastruktury*
Razem
* bez niebieskiej infrastruktury.
Źródło: Mizgajski, Zwierzchowska (2016).

431,4

Nie objęta formami
ochrony przyrody
[km2]
362

Razem
793,4

108,5

87,4

195,9

539,9

449,4

989,3
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Elementy zielonej infrastruktury Metropolii Poznań zróżnicowano na mające znaczenie priorytetowe lub istotne. Z powierzchni 989,3 km2 zdecydowana
większość istniejącej zielonej infrastruktury – 866,4 km2 – została uznana za
obszary o znaczeniu priorytetowym. Pozostałe 122,9 km2 zakwalifikowano do
obszarów istotnych dla pełnienia funkcji przyrodniczych i zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczeń ekosystemów. W oparciu o dokonany podział
autorzy zaproponowali zróżnicowane rekomendacje dla kształtowania zielonej
infrastruktury.
Podsumowując, można stwierdzić, że Metropolia Poznań cechuje się dużym
odsetkiem terenów o wysokich walorach przyrodniczych, z których znaczna
część, z uwagi na ich znaczenie dla człowieka, została objęta powierzchniowymi formami ochrony przyrody. Wyraźnie widoczne jest jednak nierównomierne rozłożenie w przestrzeni elementów zielonej infrastruktury na tle obszarów
zainwestowanych oraz brak ciągłości przestrzennej między nimi. Korzystnym
uwarunkowaniem jest występowanie układu dolin rzecznych i ciągów obniżeń
polodowcowych, co stwarza warunki do ukształtowania spójnego przestrzennie
układu zielonej infrastruktury. Część ciągów obniżeń jest jednak rozczłonkowana
przez zainwestowanie miejskie i sieć drogową, co ogranicza możliwość zwiększenia spójności przestrzennej zielonej infrastruktury. Metropolia Poznań cechuje
się także występowaniem rozległych obszarów o charakterze wybitnie rolniczym,
o niewielkim udziale ekosystemów nierolniczych.
Wymienione czynniki stanowią o dużym stopniu trudności w kształtowaniu
zielonej infrastruktury w skali metropolii. Proponowane wytyczne skupiają się
na wykorzystaniu istniejącego potencjału i takim ukierunkowaniu rozwoju przestrzennego zielonej infrastruktury, aby skutecznie służyła zapewnieniu ciągłości
procesów przyrodniczych i zwiększeniu korzyści wynikających z funkcjonowania
ekosystemów na obszarze Metropolii Poznań. Uwzględniono przy tym specyfikę
obszarów miejskich, terenów wykorzystywanych rolniczo i obszarów będących
pod najmniejszą presją człowieka.

6. Kierunki kształtowania zielonej infrastruktury
w Metropolii Poznań
Wyniki diagnozy układu przestrzennego zielonej infrastruktury wskazują, że konieczne są działania harmonizujące wysiłki gmin w skali metropolitalnej. Mając
na względzie węzłowo-pasmową strukturę przyrodniczą obszaru oraz istniejącą ochronę obszarów węzłowych, działania należy skoncentrować na obszarach
łącznikowych, tj. dolinach i rynnach pełniących lub mogących pełnić funkcje korytarzy ekologicznych. Zaproponowano cztery rodzaje działań mających na celu
ukształtowanie spójnej przestrzennie zielonej infrastruktury dostarczającej wielu
świadczeń ekosystemów (ryc. 4).
W ramach prawnej ochrony fragmentów zielonej infrastruktury pełniących
ważne funkcje przyrodnicze proponowane działania obejmują:

Ryc. 3. Osnowa przyrodnicza Metropolii Poznań

Źródło: Mizgajski, Zwierzchowska (2016, zmienione).
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Ryc. 4. Rodzaje działań służących kształtowaniu zielonej infrastruktury Metropolii Poznań

–– ustanawianie form ochrony przyrody na obszarach zielonej infrastruktury
o znaczeniu priorytetowym; w tym zakresie rekomenduje się ustanawianie
zwłaszcza użytków ekologicznych dla ochrony pozostałości ekosystemów
mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej (szczególnie wskazane dla ochrony mokradeł) oraz obszarów chronionego krajobrazu
dla ochrony terenów pełniących funkcje korytarzy ekologicznych (wskazane
przede wszystkim dla ochrony zielonej infrastruktury w ciągach dolinnych);
–– egzekwowanie istniejących rygorów na obszarach objętych ochroną prawną.
Uwzględnianie występowania zielonej infrastruktury i potrzeb jej ochrony
w dokumentach planistycznych obejmuje:
–– wprowadzanie ochrony i restrykcji w zainwestowaniu obszarów zielonej infrastruktury w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin jako terenów nieprzeznaczonych pod zainwestowanie;
–– obejmowanie restrykcjami w ramach ochronnych zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) niezainwestowanych fragmentów zielonej infrastruktury o znaczeniu istotnym;
–– strefowanie w mpzp intensywności zainwestowania dla obszarów w sąsiedztwie dolin i ciągów rynien glacjalnych pełniących funkcje korytarzy ekologicznych. Ma to na celu kształtowanie łagodnych stref przejściowych (ekotonowych) na styku układu przyrodniczego i terenów zurbanizowanych;
–– zapewnienie względnie niskiego poziomu intensywności zainwestowania i zachowanie dużego udziału powierzchni biologicznie czynnych w tych częściach
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miast, gdzie istniejące zagospodarowanie w ciągach dolin i rynien polodowcowych ogranicza możliwość udrożnienia korytarzy ekologicznych;
–– uwzględnianie kierunków działań służących utrzymaniu i kształtowaniu elementów zielonej infrastruktury w decyzjach administracyjnych (o warunkach
zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu, o środowiskowych
uwarunkowaniach).
W ramach wzmacniania struktury przyrodniczej oraz odbudowy zdegradowanych ekosystemów proponuje się objęcie programami wzmocnienia fragmentów
osnowy przyrodniczej w dolinach i obniżeniach, które są użytkowane rolniczo.
Powstrzymanie zabudowy oraz wprowadzenie dodatkowej zieleni ma na celu zapewnienie drożności dla przemieszczania się gatunków oraz wsparcie zdolności
do pełnienia innych funkcji przyrodniczych i generowania świadczeń ekosystemów. W ramach działań wskazuje się także na konieczność aktywnego odtwarzania ekosystemów zdegradowanych w dolinach rzecznych i rynnach glacjalnych.
Identyfikacja potrzeb w tym zakresie wymaga jednak rozpoznania w skali lokalnej.
Wzbogacenie struktury przyrodniczej metropolii poza osnową przyrodniczą obejmuje wprowadzanie zalesień i/lub zadrzewień śródpolnych na terenach
o wybitnej dominacji użytków rolnych oraz na terenach wskazanych do zalesienia
w „Programie zwiększania lesistości powiatu poznańskiego”, a także na gruntach
rolnych oznaczonych w systemie ewidencji gruntów jako grunty klasy VIz.
Równolegle niezbędne jest stałe podnoszenie świadomości w społeczeństwie
w zakresie korzyści, jakie daje zielona infrastruktura, oraz negatywnych skutków
dla człowieka jej zubożenia lub degradacji.
Proponowane kierunki kształtowania zielonej infrastruktury w Metropolii Poznań nie zmieniają istotnie jej struktury przestrzennej (ryc. 5). Do wprowadzenia
dodatkowych rygorów ochronnych wskazano 50,6 km2 spośród obszarów priorytetowych zielonej infrastruktury i 11,2 km2 obszarów o znaczeniu istotnym.
Stanowi to łącznie 1,5% powierzchni obszaru metropolitalnego i zaledwie 6,2%
wyznaczonej powierzchni zielonej infrastruktury.
W celu poprawy spójności przestrzennej zielonej infrastruktury wyznaczono 107 km2 ciągów dolin i rynien polodowcowych, na których rekomenduje się
wprowadzenie dodatkowej zieleni jako działania wzmacniającego zdolność do
pełnienia funkcji przyrodniczych, w tym korytarzy ekologicznych dla przemieszczania gatunków. Do objęcia programami wzmocnienia wskazano fragmenty obniżeń, które są użytkowane rolniczo, stanowiące średnio 3,5% powierzchni gmin.
Na rycinie 6 uporządkowano gminy według powierzchni wskazanych do ochrony oraz do wprowadzenia restrykcji inwestycyjnych poprzez odpowiednie zapisy
mpzp. W żadnej z gmin udział takich powierzchni nie przekracza 4%, a w 8 gminach jest mniejszy niż 1%. W opracowaniu „Koncepcji kierunków zagospodarowania przestrzennego Metropolii Poznań, autorzy wskazali lokalizację proponowanych działań, których granice powinny być uszczegółowione w skali lokalnej.
Realizacja zapisów koncepcji będzie decydującym i najtrudniejszym etapem,
gdyż, jak wskazuje Szulczewska (2004), nieskuteczność planowania objawia się
właśnie w tej fazie. Wdrażanie zielonej infrastruktury w gminach Metropolii Poznań winno zatem podlegać monitoringowi i ocenie. Do tego celu przydatne są

Ryc. 5. Zielona infrastruktura i główne kierunki jej kształtowania
Źródło: Mizgajski, Zwierzchowska (2016, zmienione).
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Ryc. 6. Zróżnicowanie udziału zielonej infrastruktury (ZI) na powierzchniach wskazanych
do ochrony i obszarów do wzmocnienia jej struktury i funkcji korytarzy ekologicznych
w gminach Metropolii Poznań
Źródło: Mizgajski, Zwierzchowska (2016).

Tabela 3. Wskaźniki oceny wdrażania koncepcji zielonej infrastruktury w gminach Metropolii Poznań
Zakres

Wskaźnik

Polityka
Udział powierzchni w studium uwarunkowań i kierunków zagospodaprzestrzenna rowania przestrzennego kolidujących z zieloną infrastrukturą w skali
metropolitalnej.
Udział powierzchni w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego kolidujących z obszarami wskazanymi do wzmocnienia ZI/funkcji korytarzy ekologicznych.
Planowanie Udział powierzchni wskazanych do ochrony, które zostały objęte ochronprzestrzenne nymi zapisami mpzp.
Udział powierzchni wskazanych do wzmocnienia funkcji korytarzy ekologicznych, które zostały objęte ochronnymi zapisami mpzp.
Ochrona
przyrody

Udział powierzchni, które zostały objęte prawnymi formami ochrony
przyrody spośród wskazanych do ochrony.
Udział nowych powierzchni zadrzewień lub zalesień w stosunku do powierzchni obszarów wymagających wzmocnienia i wzbogacenia struktury przyrodniczej.
Udział powierzchni, na których odtworzono zdegradowane ekosystemy.
Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w przestrzeganiu rygorów
ochronnych na obszarach chronionych.
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wskaźniki pozwalające na pomiar zachodzących zmian. Propozycję wskaźników
służących ocenie działań w zakresie polityki przestrzennej, planowania przestrzennego oraz ochrony przyrody przedstawiono w tabeli 3.
Należy zauważyć, że rekomendowane wskaźniki powinny być obliczane cyklicznie i dopiero porównanie ich wielkości w czasie pozwoli na ocenę postępu
we wdrażaniu koncepcji zielonej infrastruktury w metropolii.
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Zintegrowana gospodarka wodna na obszarze
metropolitalnym
1. Podstawy programowe i prawne
Obszar metropolitalny cechuje się dużą gęstością zaludnienia, co powoduje narastanie problemów związanych z rozwojem i funkcjonowaniem terenu zurbanizowanego, również w aspekcie zaopatrzenia w wodę, użytkowania zasobów wodnych oraz gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków, a także ochrony
mieszkańców przed nadzwyczajnymi zjawiskami hydrologicznymi i klimatycznymi. Strukturę obszaru metropolitalnego w dużej części tworzą strefy stałego
zainwestowania i obszary potencjalnych możliwości rozwojowych. Znaczna koncentracja ludności oraz procesy suburbanizacji wpływają na wzrost potrzeb wodnych i konieczność oczyszczania ścieków, czego efektem jest często przekroczenie zdolności samoregulacji i odnawialności zasobów środowiska przyrodniczego
oraz związana z tym konieczność wzmocnienia działań ochronnych. Realizacja
celów wodnogospodarczych, zintegrowanych z celami środowiskowym na obszarze metropolitalnym, przyczynia się do występowania zjawisk i konfliktów o dużym nasileniu.
Gospodarowanie wodą na rozwijającym się demograficznie, przestrzennie
i gospodarczo obszarze jest problemem złożonym, łączącym aspekty techniczne,
technologiczne, finansowe, środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i polityczne (ryc. 1). Nazywane jest „sztuką niełatwych wyborów” (Kowalczak 2011) lub
„problemem opierającym się rozwiązaniom” (tzw. wicked problem), co oznacza, że
nie musi on być nierozwiązywalny, ale wymaga zmiany sposobów rozwiązywania
(Krauze, Wagner 2014). Gospodarka wodna utożsamiana jest z zarządzaniem zasobami wodnymi, które obejmuje działalność w zakresie planowania, rozwoju,
dystrybucji i optymalnego ich użytkowania, stąd ma wymiar wieloaspektowy i wymaga integracji działań na wielu poziomach: przestrzennym, funkcjonalnym, środowiskowym i społecznym. Wieloaspektowość i interdyscyplinarność zarządzania
zasobami wodnymi na obszarze metropolitalnym wynika z roli i znaczenia wody,
jakie przypisuje się jej w układzie przestrzennym, składającym się z wielu jedno-
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stek osadniczych, terenów o wysokim stopniu zurbanizowania i zainwestowania
oraz terenów cennych przyrodniczo i obszarów prawnie chronionych (ryc. 1).
Wzrost popytu na wodę dobrej jakości i rosnące zagrożenia związane z zanieczyszczeniem wód oraz z ich niedoborem (susze) lub nadmiarem (powodzie),
uwarunkowane klimatycznie i pod wpływem czynników antropogenicznych,
wzmocniły potrzebę wypracowania nowego modelu gospodarki wodnej. Istotne
znaczenie w zakresie realizacji celów gospodarki wodnej mają dwie dyrektywy:
Ramowa Dyrektywa Wodna1 (RDW 2000), określająca główne cele zarządzania
zasobami wodnymi, oraz Dyrektywa Powodziowa2 (DP 2007), wyznaczająca cele
zarządzania ryzykiem powodziowym. Procesem promującym skoordynowany
rozwój i zarządzanie wodą, przestrzenią i innymi zasobami w celu zwiększenia
korzyści społecznych i ekonomicznych w sposób równorzędny, bez konieczności
naruszania równowagi ekosystemów, jest koncepcja zintegrowanego zarządzania

Ryc. 1. Zintegrowana gospodarka wodna w obszarze metropolitalnym
1

2

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.Urz. WE L 327
z 22.12.2000, z późn. zm.).
Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. Urz. UE L 288 z 06.11.2007).
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zasobami wodnymi (ZZZW), stanowiąca podstawy polityki wodnej, realizowanej
przez kraje członkowskie Unii Europejskiej (Integrated Water Resources Management
– IWRM) (Global..., 2000). Koncepcja uwzględnia trzy zasady, wyznaczające równocześnie strukturę procesu zarządzania zasobami wodnymi:
–– sprawiedliwość społeczną, która oznacza zapewnienie wszystkim użytkownikom dostępu do wody o określonej ilości i jakości;
–– wydajność ekonomiczną, która wiąże się z osiągnięciem jak największych korzyści przez jak największą liczbę użytkowników przy odpowiednich zasobach
wodnych i środkach finansowych (wydajne wykorzystanie zasobów wodnych
dla uzyskania korzyści ekonomicznych);
–– równowagę ekologiczną, która zapewnia, poprzez równorzędne traktowanie,
jako użytkownika wód, ekosystemów wodnych i od wód zależnych, zachowanie równowagi ekologicznej i zdolność systemu przyrodniczego do odnawiania i regeneracji.
Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi nawiązuje do idei zrównoważonego rozwoju promującej rozwój społeczny i realizację ekonomicznych potrzeb
przy zapewnieniu ochrony ekosystemów i zachowaniu ich potencjału zasobowego dla przyszłych pokoleń. Wprowadzenie wspólnej polityki wodnej, opartej na
przejrzystych, efektywnych i spójnych ramach legislacyjnych, przy jednoczesnym
wzięciu pod uwagę potrzeb w zakresie użytkowania zasobów wodnych, powinno
przyczynić się do racjonalnego ich wykorzystania i ochrony w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. Założono konieczność kształtowania rozwiązań prawnych,
organizacyjnych, finansowych i technicznych w gospodarowaniu wodami, co
umożliwi trwały i zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy z uwzględnieniem przewidywanych zmian klimatu (Narodowa... 2030).
Istotą koncepcji zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi jest systemowe podejście do rozwiązywania problemów gospodarki wodnej, szczególnie na terenach zurbanizowanych (Integrated Urban Water Management – IUWM)
o dużej gęstości zaludnienia i wysokim stopniu zainwestowania terenu, które
prowadzi do powstania nowych, jakościowo różnych, systemów gospodarowania
zasobami wodnymi. W podejściu systemowym procesu zarządzania uwzględnia
się: perspektywę celów (krajowe, regionalne, lokalne, sektorowe), zarządzanie
procesowe, które oznacza ciągłe i usystematyzowane działania związane z planowaniem i monitorowaniem procesu zarządzania zasobami wodnymi, przyjęcie
standardu zarządzania zasobami wodnymi dla wszystkich rodzajów ryzyka (np.
występujących na obszarze metropolitalnym) oraz optymalizację użytkowania zasobów (Romanowska, Trocki 2004).
Gospodarowanie zasobami wodnymi, zgodnie z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW 2000), uwzględnia tzw. zasadę „zarządzania zlewniowego”,
co oznacza, że jest ono realizowane na obszarach o granicach hydrograficznych
(w zlewniach rzecznych) i ustalonej procedurze ochrony. Integrację polityki
gospodarowania wodą oraz usprawnienie systemu planowania w gospodarce
wodnej, łącznie z wyznaczeniem priorytetów działań planistycznych, zapewnia
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podział państwa na obszary dorzeczy, regiony wodne i zlewnie3. Zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce rozpatrywane jest w dwóch aspektach: zarządzania
ilością i jakością zasobów wodnych oraz zarządzania majątkiem państwowym
i publicznym związanym z gruntami pod wodami powierzchniowymi płynącymi, drogami wodnymi i urządzeniami wodnymi (Głuchowska, Kosiorek-Godyń
2010). Działania w tym zakresie realizowane są przede wszystkim przez administrację rządową i samorządową. Organem koordynującym i odpowiedzialnym za
właściwe i prawidłowe gospodarowanie wodami jest Prezes Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej podlegający ministrowi właściwemu do spraw gospodarki
wodnej (obecnie Minister Środowiska), natomiast na poziomie regionalnym –
dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz właściwe terytorialnie
samorządy województw (zarządy melioracji i urządzeń wodnych).
Koncepcja zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi, jako podstawa
polityki wodnej, znalazła wyraz w krajowych dokumentach planistycznych: programie wodno-środowiskowym kraju, planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym, planach przeciw
działania skutkom suszy, warunkach korzystania z wód regionu wodnego oraz
z wód zlewni (ryc. 1). Planowanie w gospodarce wodnej jest jednym z instrumentów zarządzania zasobami wodnymi, do których zalicza się również: pozwolenia
wodnoprawne, opłaty i należności za korzystanie z wód i urządzeń wodnych, kataster wodny oraz kontrolę gospodarowania wodami.
W polskim prawodawstwie brakuje zapisów w pełni regulujących lokalne
praktyki gospodarowania zasobami wodnymi z uwzględnieniem łączności miast
i gmin (obszarów metropolitalnych) z układem zlewniowym, zapewniającym
spójność systemu gospodarowania wodami, stąd problem ten jest często marginalizowany przez samorządy lokalne (Łomotowski 2008, Kundzewicz 2014, Wagner i in. 2014, Bernaciak i in. 2015, Mrozik i in. 2015).
Osiągnięcie celów strategicznych ujętych w dokumentach unijnych i krajowych jest możliwe poprzez realizację celów zarządzania przestrzenią i zasobami
środowiska na poziomie lokalnym (samorządów lokalnych), gdzie wśród priorytetów rozwoju nadal zbyt rzadko uwzględniane są cele zintegrowanej gospodarki
wodnej i odczuwalny jest brak skutecznych narzędzi prawnych i planistycznych
(Wagner i in. 2014, Kowalczak 2015, Mrozik i in. 2015). Konstruowane na poziomie gmin i miasta własne programy strategiczne stanowią podstawę efektywnego
działania na „swoim” terenie, dla którego wzmocnienia powinny jednak zostać
wykorzystane prawne i strategiczne narzędzia europejskie, krajowe i regionalne.
Obecnie na poziomie krajowym i regionalnym, jak oceniają Mrozik i in. (2015),
w dokumentach strategicznych uwzględnia się zasady IWRM, równocześnie sygnalizują, że problemy z implementacją zasad koncepcji pojawiają się na poziomie lokalnego planowania przestrzennego.

3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów
dorzeczy i regionów wodnych (Dz.U. nr 126, poz. 878).
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2. Metody analizy i planowania
Zarządzanie zasobami wodnymi w wymiarze strategicznym obejmuje: diagnozowanie stanu i potencjału systemu, w tym również istniejących zagrożeń, planowanie strategiczne, czyli sformułowanie strategii działań (modelu) oraz jej
wdrażanie i nadzór. Priorytety działań w zakresie integracji systemu zarządzania
zasobami wodnymi w metropolii opisuje się jako możliwe do osiągnięcia cele, dla
realizacji których konieczne jest podjęcie działań związanych z ich wdrażaniem,
monitorowaniem i kontrolowaniem przebiegu (Graf, Pyszny 2015).
Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi uwzględnia następujące aspekty: równy dostęp do wysokiej jakości zasobów wodnych, ich wydajna eksploatacja
dla uzyskania korzyści ekonomicznych oraz zachowanie równowagi ekologicznej
i zdolności systemu wodnego (systemu przyrodniczego) do regeneracji. System
gospodarki wodnej na obszarze metropolitalnym powinien integrować wszystkie elementy rozpatrywane w skali procesów i funkcji w jedną skoordynowaną
całość, dla której opracowywane są różne strategie i modele zarządzania. Model
zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi wyznacza atrybuty technicznie
sprawnego i wydajnego systemu wodnogospodarczego oraz priorytety działań
planistycznych w gospodarowaniu wodami (Graf, Pyszny 2015). W tym zakresie mieszczą się zagadnienia dotyczące m.in. optymalnego zagospodarowania
potrzeb wodnych w zakresie dyspozycyjności zasobów wodnych, zarządzanie ryzykiem powodziowym i ryzykiem suszy oraz ochrona zasobów wodnych w celu
osiągnięcia dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód (cel środowiskowy),
a także poprawa jakości zarządzania w dziedzinie gospodarki wodnej poprzez
właściwą władzę i monitoring wód. Wśród priorytetów działań planistycznych
w gospodarowaniu wodami wskazuje się przede wszystkim: integrację polityki
gospodarowania wodą, usprawnienie systemu planowania oraz wypracowanie
wspólnych zasad gospodarowania.
Analiza stopnia integracji przestrzennej, funkcjonalnej, ekologicznej i społecznej zarządzania zasobami wodnymi na obszarze metropolitalnym powinna mieć
wymiar strategiczny i uwzględniać (Wagner i in. 2014, Graf, Pyszny 2015):
1. Stan zasobów wodnych (potencjał zasobowy) i potrzeb wodnych na poszczególnych poziomach gospodarowania: potrzeby gospodarki komunalnej, przemysłu, rolnictwa, ekosystemów wodnych i od wód zależnych, których rozpoznanie stanowi podstawę rozwoju funkcji wodnogospodarczej.
2. Sposoby zagospodarowania zasobów wodnych – racjonalne użytkowanie wód.
3. Problemy – konflikty dotyczące:
–– zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, związane z rozwojem infrastruktury technicznej,
–– zagrożeń wód (zanieczyszczenie wód), związane z rozwojem urbanizacji,
–– ochrony wód i realizacji celu środowiskowego w zakresie osiągnięcia dobrego
stanu i potencjału ekologicznego wód,
–– zachowania i utrzymania terenów cennych przyrodniczo i prawnie chronionych,
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–– zagrożeń mieszkańców, związane z występowaniem ekstremalnych zjawisk
meteorologicznych i hydrologicznych (powodzie rzeczne, powodzie miejskie
i podtopienia lokalne, susze).
4. Metody minimalizowania konfliktów i zagrożeń – działania profilaktyczne,
utrzymaniowe, naprawcze i kompensacyjne:
–– instrumenty zarządzania zasobami wodnymi oraz dokumenty strategiczne
i planistyczne.
Strategia zintegrowanej gospodarki wodnej jest złożonym procesem reagowania, pozwalającym tworzyć i utrzymywać odpowiednie relacje między celami gospodarki wodnej i zasobami wodnymi oraz zmiennymi warunkami zewnętrznymi
(np. warunkami środowiskowymi, klimatycznymi). Przyjęte strategie (modele)
określają zbiór wytycznych dla podejmowanych decyzji lub działań w sposób
skoordynowany w poszczególnych obszarach, w odniesieniu zarówno do wielkości i jakości zasobów, jak ich zmian oraz ram czasowych realizacji. Rozwiązanie problemów gospodarki wodnej na obszarze metropolitalnym zależy od analizy szeregu zagadnień gospodarczych, społeczno-ekonomicznych, politycznych,
technicznych i środowiskowych. Skuteczne działania w tym zakresie wymagają
sprawnego instytucjonalnego oraz prawnego zaplecza, a także reprezentatywnych
i kompetentnych władz lokalnych (Kowalczak 2011, Graf, Pyszny 2015).
Preferowana na obszarze metropolitalnym jest gospodarka wodna przyjmująca charakter zarządzania partycypacyjnego, oznaczającego koordynację działań na
poziomie wielosektorowym i wielopoziomowym (Multi-level Governance). Właściwa
władza wiąże się z wypracowaniem kompetencji do współpracy wielopoziomowej
– międzysamorządowej i międzysektorowej – jako narzędzi rozwoju metropolitalnego (ryc. 1). Zarządzanie zasobami wodnymi powinno opierać się na funkcjach
bazowych: planowaniu, organizowaniu, kierowaniu i kontrolowaniu, czyli mieć
cechy „iteratywnego procesu zarządzania”. Iteratywny proces zarządzania, określany mianem zarządzania rozwojem, obejmuje: identyfikację stanu, ustalenie
harmonogramu i planu działań, wdrożenie i monitoring oraz przegląd realizacji,
ocenę i ponowne planowanie. Najbardziej efektywny model zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi działa na zasadzie selekcji i dostosowania działań
do danej sytuacji i charakteru systemu wodnogospodarczego.
Realizacja koncepcji zintegrowanego zarządzania zasobami wodnym odbywa
się na poziomie planowania i implementacji. Planowanie w gospodarce wodnej
umożliwia etapowe formułowanie niezbędnych do osiągnięcia celów, które ustalane są i interpretowane na podstawie analizy stanu istniejącego i prognozy dotyczącej rozwoju obszaru metropolitalnego (Rotko 2006). Na etapie planowania
rozpatrywane są następując elementy: cele krajowe, strategia polityki wodnej,
ocena potrzeb wodnych jej użytkowników, monitorowanie i ocena rozwoju, plan
implementacji założeń oraz działania w zakresie wdrożenia. Do zasadniczych celów planowania, realizowanych głównie poprzez rozbudowane przepisy dotyczące planów gospodarki wodnej, zalicza się m.in.: poprawę stanu ilościowego zasobów wodnych, osiągnięcie i utrzymanie co najmniej dobrego stanu ekologicznego
wód (lub potencjału ekologicznego) poprzez zmniejszanie ilości wprowadzanych
do wód lub do ziemi substancji mogących negatywnie na nie oddziaływać, po-
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prawę możliwości korzystania z wód oraz zmniejszenie ryzyka powodziowego
i wystąpienia suszy.
Gospodarowanie wodami nie powinno być tylko i wyłącznie przedmiotem planowania sektorowego, wymaga bowiem integracji z planowaniem i gospodarką
przestrzenną, a także urbanistyką i architekturą ze względu na istotny wpływ
sposobu zagospodarowania terenu na możliwości zarządzania zasobami wodnymi w zlewni (Januchta-Szostak 2014). Na poziomie planowania i projektowania ważne miejsce zajmuje dyskusja nad wykorzystaniem potencjału gospodarki
wodnej w zakresie zaopatrywania oraz regulacji stanu i funkcji środowiskowych
(Kronenberg 2012)
Istotnym problemem w dziedzinie integracji gospodarki wodnej na obszarze
metropolitalnym jest brak koordynacji dokumentów strategicznych związanych
z gospodarowaniem wodami na poziomie krajowym, regionalnym z lokalnymi
dokumentami planowania przestrzennego. Koordynację działań w zakresie stopnia integracji systemu zarządzania zasobami wodnymi utrudnia również brak
zgodności podziału administracyjnego, obowiązującego w planowaniu przestrzennym, z podziałem na obszary dorzeczy i regiony wodne (podział zlewniowy) w gospodarce wodnej. Na szczeblu lokalnym nie obowiązują żadne formalne
dokumenty planistyczne w zakresie gospodarki wodnej oraz nie został przyjęty
w planowaniu przestrzennym podział zlewniowy jako podstawowy obszar działań planistycznych i decyzyjnych. Aspekt ten powinien być rozpatrywany na etapie opracowywania modelu zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi rekomendowanego do realizacji na obszarach zurbanizowanych (Januchta-Szostak
2014, Wagner i in. 2014, Graf, Pyszny 2015, Mrozik i in. 2015).

3. Źródła danych
Koncepcja zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi, jako podstawa polityki wodnej, określona w dyrektywach unijnych (RDW 2000, DP 2007), jest
transponowana do ustaw krajowych (ustawa Prawo wodne 20014), programów
krajowych oraz strategii i planów regionalnych, natomiast w mniejszym zakresie
znajduje odzwierciedlenie w lokalnych działaniach i strategiach rozwoju miast
i gmin.
Na obszarze metropolitalnym planowanie przestrzenne realizowane jest na
poziomie lokalnym poprzez studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz
różnego rodzaju projekty (nowe inwestycje, obiekty), które zgodnie z ustawą Prawo wodne (art. 113 i 118) powinny wykazywać spójność ze strategiami rozwoju
realizowanymi na wszystkich poziomach administracji rządowej i samorządowej,
w tym z nadrzędnymi programami i planami sektorowymi gospodarki wodnej.
Na poziomie lokalnym opracowuje się również strategie rozwoju i wieloletnie
plany inwestycyjne miasta lub gminy wchodzące w zakres dokumentów strate4

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.).
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gicznych. W ramach zadań własnych gminy, związanych z gospodarką wodną,
a realizowanych na poziomie lokalnym, opracowywane są studium i program gospodarowania wodą na obszarze gminy lub miasta (zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1
ustawy o samorządzie gminnym5), które nie są jednak obowiązkowe.
Formułowanie efektywnych rozwiązań w zakresie zintegrowanej gospodarki
wodnej na obszarze metropolitalnym wymaga badań eksperckich oraz budowy
jednorodnych i wiarygodnych baz danych o odpowiednim zakresie przestrzennym i ciągłości czasowej. W diagnozie i formułowaniu działań kierunkowych jako
konieczne i przydatne wskazuje się wykorzystanie materiałów źródłowych o zróżnicowanym potencjale informacyjnym, takich jak:
–– „Mapa podziału hydrograficznego Polski 1: 50 000” (1:10 000),
–– „Mapa hydrograficzna Polski 1:50 000” (stara edycja) oraz nowa edycja map
w skali 1:50 000 i 1:10 000, opracowanych w ramach projektu „Model bazy
danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych –
enviDMS”, realizowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
–– dane udostępniane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW),
–– dane opublikowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
–– dane udostępniane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,
–– opublikowane wyniki badań monitoringowych Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska,
–– mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego 1:10 000, opublikowane na Hydroportalu przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
–– dokumenty planistyczne: plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz z wód zlewni, plan zarządzania ryzykiem powodziowym, plan przeciwdziałania skutkom suszy,
–– publikacje Państwowej Służby Hydrogeologicznej,
–– wyniki badań własnych.
Część materiałów powinna być pozyskiwana i gromadzona w formie baz danych przestrzennych, które poddawane są analizie z wykorzystaniem możliwości
narzędzi GIS.
Integracja gospodarki wodnej dotycząca realizacji celów zarządzania zasobami
wodnymi i zarządzania ryzykiem powodziowym (ryzykiem wystąpienia suszy)
bazuje na założeniach podstawowych dokumentów planistycznych (dokumenty
jw.). Dla potrzeb ochrony wód (osiągnięcia dobrego stanu wód) opracowywane
są plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, które stanowią jednocześnie podsumowanie każdego z 6-letnich cyklów planistycznych wymaganych
przez Ramową Dyrektywę Wodną oraz podstawę podejmowania decyzji mających
wpływ na stan zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi w przyszłości
(RDW 2000).
Z punktu widzenia planowania przestrzennego i zarządzania zasobami wodnymi w sytuacjach kryzysowych istotne dla planowania przestrzennego i zarządzania wodą są plany zarządzania ryzykiem powodziowym (pzrp), a także mapy
5

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 466 z późn. zm.).
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zagrożenia i ryzyka powodziowego, które uwzględnia się przy planach zagospo
darowania przestrzennego województw, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego oraz wydawaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (Januchta-Szostak 2014). Na ich podstawie opracowywane są strategie zagospodarowania
dolin rzecznych i nadbrzeży, szczególnie na obszarach miejskich, oraz sposoby
dostosowywania terenów zurbanizowanych do poziomu zagrożeń, jak również
minimalizacja zagrożenia i potencjalnych strat powodziowych. Plan zarządzania
ryzykiem powodziowym określa zakres działań technicznych i nietechnicznych
związanych m.in. z: zahamowaniem wzrostu ryzyka powodziowego, minimalizacją istniejącego ryzyka powodziowego i poprawą systemu zarządzania ryzykiem
powodziowym.

4. Specyfika planowania gospodarki wodnej na obszarze
metropolitalnym
Implementacja koncepcji zintegrowanego zarządzania zasobami wodnym odbywa się przy uwzględnieniu: możliwości zasobowych (potencjału) środowiska
przyrodniczego, struktury instytucjonalnej, instrumentów zarządzania oraz zagospodarowania i rozwoju infrastruktury. Na obszarze metropolitalnym model
ten podkreśla różne znaczenie i rolę wody w środowisku silnie przekształconym
oraz zasadę wspólnych interesów, która jest wdrażana dla obniżenia poziomu
ryzyka lub zagrożenia użytkowania zasobów wodnych oraz wzmocnienia stopnia
integracji systemu gospodarki wodnej (ryc. 1). Problemy związane z kształtowaniem, użytkowaniem i ochroną zasobów wodnych na obszarze metropolitalnym
interpretować należy na poziomie ryzyka (zagrożenia) i rodzaju presji identyfikowanych w różnych skalach przestrzennych i czasowych, takich jak np. ryzyko:
nieosiągnięcia celów środowiskowych, tzn. dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód (lokalizacja metropolii na obszarze zagrożonych jednolitych części
wód powierzchniowych), wzrostu presji antropogenicznej na stan zasobów wód
powierzchniowych i podziemnych zwiększającej jednocześnie ryzyko zachwiania równowagi bilansu wodnego oraz zagrożenie i ryzyko powodziowe. Ryzyko
nieosiągnięcia celów środowiskowych (poziom zagrożenia) rozpatrywane jest
w odniesieniu do zlewni jednolitych części wód powierzchniowych (jcwp) i podziemnych (jcwpd), których granice nie pokrywają się przestrzennie z przebiegiem
granic administracyjnych gmin tworzących obszar metropolitalny, co może stanowić czynnik ograniczający skoordynowany rozwój i zarządzanie zasobami wodnymi. Kształtowanie przestrzeni metropolitalnej, uwzględniające aspekt wodny,
powinno być związane z ograniczaniem zagrożeń wynikających z niskiej jakości
wód (gospodarka ściekami, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych) oraz ich nadmiaru i niedoboru (deszcze nawalne, powodzie, podtopienia,
susze) (Januchta-Szostak 2014, Graf, Pyszny 2015).

54

Renata Graf, Krzysztof Pyszny

Wpływ urbanizacji jest szczególnie widoczny w przeobrażeniu układu sieci
hydrograficznej obszaru metropolitalnego, a największy zazwyczaj proces przeobrażenia stosunków wodnych dotyczy strefy o dużym wskaźniku zabudowy.
W strukturze sieci rzecznej obszarów zurbanizowanych identyfikacji podlegają
jednolite części wód powierzchniowych o statusie naturalnych oraz odcinki rzek
silnie zmienione lub sztuczne (źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza), które zwykle cechują się najwyższym ryzykiem nieosiągnięcia celów
środowiskowych. Przekształcenie układu sieci hydrograficznej i regulacje cieków
wpływają na ograniczenie zdolności rzek do zachowania funkcji ekologicznej oraz
zdolności do samooczyszczania. Zauważalne są również zmiany reżimu hydrologicznego, co wpływa na przeobrażenie charakterystyk hydromorfologicznych koryt rzecznych oraz stosunków biologicznych w cieku, przyczyniając się do obniżenia jakości wód, której wyznacznikiem jest dobry stan lub potencjał ekologiczny.
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, która jest przeprowadzana
dla zlewni jcwp, pozwala wyróżnić te jednostki, które są niezagrożone, lub te,
które są narażone na znaczną presję ze strony działalności człowieka i wymagają
wysokiego poziomu interwencji i zarządzania. W przypadku większości zagrożonych jednolitych części wód powierzchniowych wprowadzana jest czasowa derogacja, czyli odstępstwo od realizacji głównego celu środowiskowego (obecnie
do 2021 lub 2027 r.), którym jest osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu lub potencjału ekologicznego. Z kolei wydzielenie na obszarze metropolitalnym grupy
niezagrożonych zlewni jcwp pozwala na wytypowanie terenów, na których presja
została w pewnym stopniu zminimalizowana lub przeprowadzono działania naprawcze i kompensacyjne.
Zanieczyszczenie wód stanowi główny problem zarówno dla użytkowników
zasobów wodnych, jak i dla utrzymywania naturalnych ekosystemów uzależnionych od wody. Na stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych
znajdujących się w granicach obszaru metropolitalnego mogą też wpływać działania wodnogospodarcze podejmowane przez gminy znajdujące się poza jego
granicami, co wynika z braku zgodności w przebiegu granic hydrograficznych
i administracyjnych. Dostęp do zasobów wodnych o odpowiedniej ilości i jakości
ulega również ograniczeniu ze względu na zmiany klimatu, co przejawia się m.in.
wzrostem częstości występowania ekstremalnych zdarzeń hydrologicznych (powodzie, susze). Czynniki te powodują, że zarządzanie zasobami wodnymi na obszarze zurbanizowanym, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, np. zagrożenia
ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych lub wystąpienia ryzyka powodziowego (powodzie rzeczne, powodzie miejskie), nie jest adekwatne do stopnia
jego zagrożenia, jest jednak bardzo trudne i wymaga założenia i przeanalizowania
wielu wariantów działań.
Na obszarze metropolitalnym potrzeby wodne wzrastają m.in. w wyniku zmian
demograficznych, urbanizacji i zmian użytkowania terenu, co wpływa na zmiany
w sposobie konsumpcji wody oraz we wzorcach produkcyjnych. W jego granicach
rejestruje się nakładanie funkcji metropolitalnych: mieszkaniowych, związanych
z zabudową zwartą i rozproszoną, gospodarczych, dotyczących lokalizacji ujęć
wody, systemów kanalizacji i oczyszczalnie ścieków oraz funkcji środowiskowych
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i ochrony wód (parki narodowe, rezerwaty, obszary Natura 2000, strefy ochrony
bezpośredniej i pośredniej ujęć wody, obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego). W zakresie stopnia integracji gospodarki wodnej na obszarze
metropolitalnym istotne powinny być zwłaszcza analizy oceniające relacje funkcjonalno-przestrzenne pomiędzy terenami zainwestowanymi, niezabudowanymi
i prawnie chronionymi. Wzrost presji na stan zasobów wodnych zwiększa ryzyko
zachwiania równowagi bilansu wodnego, które dotyczy potencjalnego zagrożenia
deficytem dostępnych do zagospodarowania zasobów w przypadku przekroczenia poboru wód podziemnych w stosunku do wielkości ich zasobów, jak również
potencjalnych skutków planowanych inwestycji w strefach ochrony pośredniej
i perspektywicznych terenów wodonośnych pod rozbudowę ujęć (Graf, Pyszny
2015). Ochrona ilościowa i jakościowa zasobów wodnych ujęć wody na obszarach metropolitalnych jest realizowana poprzez racjonalizację i optymalizację
poboru wody, równolegle z ochroną przyrody. Obecnie zagrożeniem dla ujęć
wody może być zmiana form zagospodarowania przestrzennego terenów wodonośnych, związana m.in. z rozwojem funkcji turystycznej, budownictwa i tras komunikacyjnych (Górski i in. 2011). Zainwestowanie i przekształcenie obszarów
perspektywicznych dla ujęć wody na inne cele niż ochrona terenów wodonośnych
może wpłynąć na trwałą utratę dostępności terenów stanowiących ich naturalne
zaplecze rozwojowe (Przybyłek 1995, Górski, Przybyłek 1996). Perspektywiczne tereny wodonośne, wyznaczone pod rozbudowę ujęć, mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania systemów wodociągowych
na obszarze metropolitalnym oraz zachowanie rezerw wodnych o dobrej jakości.
Ze względu na ich wysoki priorytet w gospodarce wodnej, tereny te powinny zostać wyłączone z zabudowy lub zaliczone do obszarów o specjalnych warunkach
zabudowy i zagospodarowania.
Do najistotniejszych działań w zakresie obniżania na obszarze metropolitalnym ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych zalicza się: ograniczenie presji
na zasoby wodne na terenach konfliktów środowiskowych, społecznych i gospodarczych, wyznaczenie terenów priorytetowych m.in. w celu zachowania rezerw
perspektywicznych terenów wodonośnych pod rozbudowę ujęć wody oraz zarządzanie gospodarką ściekową zgodne z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK w nawiązaniu do dyrektywy dotyczącej oczyszczania
ścieków komunalnych6). Do zadań własnych gmin tworzących metropolię należy
zabezpieczenie zasobów wodnych oraz budowa infrastruktury zapewniającej ich
właściwą dystrybucję, a także bezpieczne odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
które gwarantują w granicach metropolii systemy kanalizacji i oczyszczalnie ścieków. W ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, dotyczącego wyposażenia aglomeracji powyżej 2000 RLM (1 RLM = 1 mieszkaniec)
w zbiorcze systemy kanalizacji i oczyszczalnie ścieków, wyznacza się aglomeracje

6

Dyrektywa 1991/271/EWG Rady Europy z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków
komunalnych (Dz.Urz. UE L 135/40 z 30.05.1991).
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ściekowe (kanalizacyjne), do których powinno się ograniczać planowanie rozwoju obszaru metropolii.
Koordynacja na obszarze metropolitalnym działań priorytetowych na poziomie integracji przestrzennej i funkcjonalnej, a także sektorowej może przyczynić
się do potencjalnie większych usprawnień i spójności systemu zarządzania zasobami wodnymi. W celu zoptymalizowania i integracji przestrzennej systemu
zarządzania zasobami wodnymi na obszarze metropolitalnym korzystne byłoby
podjęcie wspólnych działań przez gminy, wchodzące w jego skład i obejmujące
swym zasięgiem te same jednostki hydrograficzne (zlewnie jcwp), w których realizowane są cele środowiskowe w zakresie ochrony i poprawy stanu wód. Działania te powinny uwzględniać również możliwość realizacji lokalnych strategii
rozwoju poszczególnych gmin.
Wśród działań korzystnie wpływających na integrację systemu zarządzania zasobami wodnymi należy wymienić porządkowanie sytuacji w zakresie gospodarki
ściekowej sektora komunalnego i zmniejszenie zapotrzebowania na wodę w sektorze komunalnym i w przemyśle. Powinien temu służyć system zarządzania potrzebami wodnymi, tzw. demand management, który polega na kształtowaniu potrzeb wodnych ludności i gospodarki w kierunku ich ograniczenia (ograniczenie
wodochłonności). Założenia te są zazwyczaj uwzględniane jako cel strategiczny
w rozwoju obszarów metropolitalnych. Uzyskanie i utrzymanie dobrego stanu
lub potencjału ekologicznego w perspektywie, początkowo do 2015 r., obecnie
do końca 2021 lub 2027 r., stanowiące zasadniczy cel środowiskowy Ramowej
Dyrektyw Wodnej (RDW 2000), powinno nastąpić w efekcie podjęcia na obszarze metropolitalnym działań ograniczających i minimalizujących presję na zasoby wodne w przypadku naturalnych jednolitych części wód (jcwp) lub działań
naprawczych i kompensacyjnych w przypadku silnie zmienionych i sztucznych
jednolitych części wód. Dla poprawy stanu jakościowego i ilościowego zasobów
wodnych na obszarze metropolitalnym istotne jest zazwyczaj wprowadzenie zasady zapobiegania (np. ograniczenie zanieczyszczeń wód), której celem jest zapobieganie degradacji, a nie jedynie przywracanie stanu pierwotnego. Z kolei
stosowanie zasady ostrożności, która zakłada wstrzymanie działań w sytuacji
wystąpienia wątpliwości co do przewidywanych skutków dla środowiska, jest
najczęściej efektem braku możliwości pozyskania i integracji informacji o przyczynach i skutkach antropopresji wód w skali lokalnej (zlewnia jcwp) i metropolitalnej (Graf, Pyszny 2015). W przypadku gmin obejmujących swymi granicami administracyjnymi większą liczbę jednolitych części wód powierzchniowych
(jcwp) może wzrastać ryzyko nieosiągnięcia dobrego stanu wód ze względu na
brak dostatecznej informacji o funkcjonowaniu tych jednostek: ich statusie, stanie ekologicznym i zasobności wodnej, co utrudnia integrację zarządzania zasobami wodnymi. Większej integracji działań metropolitalnych należy spodziewać
się w gminach „wewnętrznych”, tzn. zlokalizowanych w centralnej części metropolii, niż w gminach w „strefie brzegowej”, które sąsiadują dodatkowo z gminami spoza obszaru metropolitalnego. Podstawą poprawnej identyfikacji powiązań
pomiędzy strukturą i stanem jcwp a procesami degradacji wód w skali gminy
lub metropolii, jest przede wszystkim możliwość dokonania oceny zakresu i ilo-
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ściowego wpływu na nie warunków lokalnych i regionalnych, które ciągle nie są
zadowalająco zidentyfikowane i opisane.
Elementem utrudniającym integrację przestrzenną i funkcjonalną systemu
zarządzania zasobami wodnymi jest również stały rozwój obszaru metropolitalnego oraz zróżnicowany stopień zurbanizowania i struktury powierzchni czynnej. Szczególnie widoczne zmiany są związane z niekontrolowanym wypieraniem
funkcji przyrodniczej przez funkcję mieszkaniową, co jest efektem intensywnego
rozwoju miast i dynamicznych procesów urbanistycznych. Rejestrowane w granicach metropolii zjawisko suburbanizacji, rozlewania się miast, powoduje ekspansję terenów zabudowanych i przekształconych antropogenicznie na przedmieścia,
co może prowadzić do dalszych zakłóceń lokalnego obiegu wody (Graf 2014).
Zabudowa wolnostojąca lokuje się najczęściej na peryferiach metropolii, z dużą
koncentracją terenów rolniczych i funkcji przemysłowej.
Rozwój urbanizacji powoduje przekształcenie i fragmentację krajobrazu, czego efektem jest zmiana struktury powierzchni czynnej zlewni wpływającej na
przebieg procesów hydrologicznych. Proces urbanizacji przejawia się między
innymi przyrostem zwartej zabudowy oraz powierzchni nieprzepuszczalnych,
co prowadzi do obniżenia stabilności obszarowej zlewni oraz zaburzenia relacji
między składowymi bilansu wodnego (Jokiel 2002, Gutry-Korycka 2007, Ciupa
2009, Haase 2009, Graf 2012, Michalczyk 2012, Mrozik i Przybyła 2013, Sojka
i in. 2014, Kowalczak 2015). Ograniczenie powierzchni czynnej biologicznie powoduje szybki odpływ wód z terenu metropolii (miasta), a często w przypadku
opadów nawalnych tworzą się lokalne podtopienia. Do wzrostu zagrożenia terenów zurbanizowanych (terenów miejskich) skutkami powodzi miejskich przyczynia się idea „końca rury”, która polega na jak najszybszym odprowadzeniu
wód opadowych za pomocą sieci kanalizacji deszczowej (Kowalczak 2011). Szybkie odprowadzanie wody opadowej systemem kanalizacji deszczowej powoduje
straty zasobów wodnych i w konsekwencji ich niedostatek zwłaszcza w okresach
posusznych (suszy letniej), co wymusza w niektórych sytuacjach kosztowne
przerzuty wody. Nawet nowoczesne systemy kanalizacji deszczowej nie są w stanie zagwarantować odprowadzenia wód opadowych w czasie wystąpienia ekstremalnych opadów, czego przykłady rejestruje się w większości miast w Polsce
(Kowalczak 2011). Stosowanie sieci kanalizacji deszczowej jako jedynej metody
rozrządu i odprowadzania wód z terenów zurbanizowanych prowadzi często do
wzrostu zagrożenia obszaru metropolitalnego i jego mieszkańców wystąpieniem
stref akumulacji spływu powierzchniowego i lokalnych podtopień. Ma to również
niewątpliwie negatywne skutki dla środowiska naturalnego.
Jednym z istotnych działań w zakresie minimalizowania ryzyka powodziowego na obszarach metropolitalnych powinno być wprowadzenie zintegrowanego
systemu zarządzania ryzykiem powodziowym w aspekcie występowania powodzi
rzecznych i powodzi miejskich (tzw. flash flood). System ten powinien realizować cele związane z ograniczaniem skutków zagrożeń oraz wskazywać efektywne
sposoby zabezpieczenia mieszkańców przed konsekwencjami zdarzeń ekstremalnych, a także sposoby gromadzenia i wykorzystania wód opadowych w strefach
zurbanizowanych, które stanowić będą podstawę tworzenia funkcjonalnego kraj
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obrazu i dostarczą rozwiązania urbanistyczne zgodne z dynamiką wód na terenach zurbanizowanych (Wagner i in. 2014).
Nowy model zarządzania ryzykiem powodziowym związany jest z założeniami Dyrektywy Powodziowej (DP 2007), która jako główny cel strategiczny
wskazała zmniejszenie ryzyka powodziowego i zarządzanie nim. Model ma zastąpić realizowane do tej pory: „ochronę przed powodzią” i „zapewnienie pełnego
bezpieczeństwa”. Duże znaczenie dla planowania przestrzennego i zarządzania
wodą w sytuacjach kryzysowych mają plany zarządzania ryzykiem powodziowym
(pzrp), a także mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego. Zdaniem Januchty-Szostak (2014) minimalizację ryzyka powodziowego, osiąga się poprzez integrację
planów zarządzania ryzykiem powodziowym z planowaniem przestrzennym.
Wśród działań koordynujących wymienia się m.in.: zwiększanie przestrzeni dla
rzek (kontrolowane zalewy), skuteczniejszą retencję wód oraz działania na rzecz
zrównoważonego zagospodarowania terenów zlewni. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, typowane jako tereny wyłączone z zabudowy lub o specjalnych warunkach zabudowy i zagospodarowania, powinny zostać wskazane
w kierunkach rozwoju przestrzennego metropolii.
Obniżenie ryzyka powodziowego i minimalizowanie zagrożenia jest możliwe
poprzez realizację spójnego programu zakładającego zmianę sposobu użytkowania i zagospodarowania dolin rzecznych w kierunku wzrostu ich retencyjności,
co powinno przyczynić się do obniżenia podatności i ekspozycji oraz wrażliwości
zabudowy i społeczeństwa na powódź, a także inne zjawiska ekstremalne, np.
suszę. Właściwe zarządzanie zasobami wodnymi w przestrzeni metropolitalnej
poprzez biotechniczny sposób zagospodarowania wód opadowych, zalesianie lub
ograniczanie uszczelniania powierzchni terenów zurbanizowanych (np. zielone
parkingi) może wpłynąć w istotny sposób na zwiększenie w zlewniach miejskich
powierzchni biologicznie czynnej, która reguluje stany wód powierzchniowych
i podziemnych. Ograniczanie ekspozycji obszaru na powódź poprzez wskazanie
możliwości użytkowania terenów zalewowych w sposób niewrażliwy na skutki
zalania (np. parki, tereny rekreacyjne) stanowi alternatywny – ekologiczny sposób dla systemu technicznej ochrony przeciwpowodziowej, który oddziałuje
zazwyczaj negatywnie na stan środowiska przyrodniczego (Graf, Pyszny 2015).
Ustawy Prawo wodne wraz z Prawem ochrony środowiska obejmują m.in. programy retencji dla zlewni, ale nie określają działań w skali lokalnej, podobnie jak
w przypadku ochrony różnorodności (gatunkowej i siedliskowej) nie wskazują
wytycznych dla terenów przekształconych – miejskich i metropolitalnych. Cele
i plany działań z tego zakresu należy umieszczać jako zalecenia w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Wagner i in. 2014, Graf, Pyszny 2015).
W aspekcie ochrony i zabezpieczenia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej przed skutkami ekstremalnych zjawisk klimatycznych i hydrologicznych konstruktywna w przypadku obszarów metropolitalnych wydaje się integracja działań wielu podmiotów na wielu płaszczyznach.
Problemy związane z ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, wzrostem
presji na stan zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz ryzykiem po-
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wodziowym, identyfikowane na obszarze metropolitalnym, wymagają zapewnienia wysokich standardów w zagospodarowaniu przestrzennym metropolii, łącznie
z uwzględnieniem podejścia interdyscyplinarnego, wielosektorowego oraz wieloletniego planowania i szerokiej współpracy wielu grup interesariuszy, tym bardziej,
że zdecydowana większość funkcji metropolitalnych zlokalizowana jest w jednym,
zazwyczaj największym mieście (Kaczmarek 2015). Poprawa jakości zarządzania
w dziedzinie gospodarki wodnej poprzez właściwą władzę oraz wypracowanie
i przyjęcie wspólnych zasad zarządzania zasobami wodnymi dla wspólnego obszaru funkcjonalnego stanowi podstawowy element technicznie sprawnego i wydajnego systemu wodnogospodarczego. Właściwa władza oznacza wypracowanie
kompetencji do współpracy wielopoziomowej (Governance): międzysamorządowej
i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju metropolitalnego.

5. Studium przypadku: Metropolia Poznań –
zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi
Na potrzeby „Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań”
(Kaczmarek 2015) przeprowadzono analizę struktury i stanu systemu zarządzania zasobami wodnymi w metropolii, oceniając stopień jego integracji oraz wskazując działania kierunkowe niezbędne do realizacji celów strategicznych w zakresie gospodarki przestrzennej i środowiska przyrodniczego (Graf, Pyszny 2015).
Do działań priorytetowych w gospodarowaniu wodami w metropolii zaliczono:
optymalne zagospodarowanie potrzeb wodnych, ochronę wód, minimalizację zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz poprawę jakości zarządzania w dziedzinie
gospodarki wodnej. Jako identyfikatory zintegrowanego systemu zarządzania zasobami wodnymi przyjęto: integrację polityki gospodarowania wodą, zasady gospodarowania na obszarach zlewni, osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód
oraz właściwą władzę i monitoring wód.
W zakresie zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi w pierwszej kolejności opracowano charakterystykę zasobów wodnych w Metropolii Poznań,
następnie zdiagnozowano główne problemy oraz określono poziom presji na stan
zasobów wód podziemnych i powierzchniowych, omówiono ryzyko zachwiania
równowagi bilansu wodnego oraz zagrożenie i ryzyko powodziowe. Zaproponowano działania, które należy podjąć w celu integracji zarządzania zasobami
wodnymi, a tym samym w celu osiągnięcia założonych celów. Do diagnozy i formułowania działań kierunkowych wykorzystano materiały źródłowe omówione
w rozdziale „Źródła danych”.
W KKRPMP (Kaczmarek 2015) działania priorytetowe w zakresie uspójnienia
systemu zarządzania zasobami wodnymi opisane zostały jako możliwe do osiągnięcia cele: obniżenie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, obniżenie
ryzyka powodziowego i minimalizowanie zagrożenia poprzez zmianę sposobu
użytkowania i zagospodarowania dolin rzecznych w kierunku wzrostu ich retencyjności oraz w kontekście gospodarowania wodami opadowymi, a także integracji zarządzania zasobami wodnymi na obszarach wiejskich i miejskich. Wskazano
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na konieczność koordynacji działań priorytetowych na poziomie integracji: przestrzennej, środowiskowej, funkcjonalnej i sektorowej, co powinno przyczynić się,
w perspektywie czasu, do potencjalnie większych usprawnień i spójności systemu
zarządzania zasobami wodnymi w Metropolii Poznań, bez naruszenia równowagi
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.
Gminom metropolii wskazano rekomendacje, których wdrożenie przyczyniłoby się do koordynacji realizacji założonych celów wodnogospodarczych i środo
wiskowych. Rekomendacje dotyczą konieczności integracji polityki gospodarowania wodą w gminach Metropolii Poznań poprzez wypracowanie zasad zarządzania
zasobami wodnymi dla wspólnego obszaru funkcjonalnego oraz wypracowanie
kompetencji do wieloletniej współpracy samorządowej. Za istotne uznano i rekomendowano podjęcie wspólnych inicjatyw na rzecz zracjonalizowania gospodarki
ściekowej.
Podsumowując, należy zwrócić uwagę, że wskazanie celów i określenie działań, które należy przeprowadzić, by je osiągnąć, to niezwykle istotny moment,
jednak równie ważne jest monitorowanie, kontrolowanie przebiegu działań i doraźne wprowadzanie niezbędnych korekt. W perspektywie krótkoterminowej
wdrażania działań kierunkowych do najistotniejszych zaliczono realizację celów
środowiskowych RDW, związanych z osiągnięcie, dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód (do 2015 r.). Obszar metropolii zaliczony został do obszarów o wysokim ryzyku nieosiągnięcia wskazanych celów (ryc. 2). Realizacja
celów wodnogospodarczych, zintegrowanych z celami środowiskowymi, wymaga również planowania w perspektywie średniookresowej i długoterminowej,
a efektywność w monitorowaniu działań może zapewnić m.in. koncepcja oparta
na powiązaniu sytemu monitoringu i ewaluacji z procesem zmian. W celu zapewnienia wysokich standardów w zagospodarowaniu przestrzennym Metropolii
Poznań uznano za konieczne wprowadzenie zmian w mpzp i suikzp w zakresie
ograniczenia zagospodarowywania stref zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz
stref ochrony pośredniej ujęć i obszarów priorytetowych dla zachowania rezerw
perspektywicznych pod rozbudowę ujęć wody, co ma zagwarantować określoną
przestrzeń i czas dla efektywnej integracji systemu zarządzania zasobami wodnymi, przy uzyskaniu maksymalnym korzyści przez wszystkich interesariuszy.

6. Podsumowanie
Cele działań w zakresie integracji gospodarki wodnej są ściśle określone przez
polityki europejskie (Ramowa Dyrektywa Wodna 2000, Dyrektywa Powodziowa 2007) i krajowe („Krajowy program wodno-środowiskowy”, „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza”, „Plan zarządzania ryzkiem powodziowym”). Na poziomie lokalnym ich realizację umożliwiają narzędzia planowania
strategicznego i zarządzania wodą, wykorzystywane przez władze samorządowe
do tworzenia własnych mechanizmów ich integracji ze strategią rozwoju obszaru metropolitalnego. Osiągnięcie wielowymiarowych korzyści, które jest istotne
z punktu widzenia długoterminowego i zintegrowanego zarządzania, może za-

Ryc. 2. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych do roku 2015 oraz typy derogacji
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pewnić włączenie aspektów wodnych w rozwój wszystkich sektorów metropolii
(miasta) (Szostak-Januchta 2014, Wagner i in. 2014). W tym zakresie wykorzystane mogą zostać m.in. programy ochrony środowiska, studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospoda
rowania przestrzennego, projekty zagospodarowania rzek, programy i projekty
małej retencji, polityki sektorowe w zakresie zasobów wodnych, zasobów przyrody oraz inne strategie rozwoju miasta, gminy lub obszaru metropolitalnego.
Dokumenty planowania przestrzennego, określające m.in. kierunki zarządzania zasobami wodnymi w gminie, rzadko uwzględniają działania na terenie całej
zlewni, które przyczyniłyby się do regulacji warunków spływu wód z obszarów
zurbanizowanych, poprawy jakości wód i ograniczenia ryzyka powodziowego. Zarządzanie zlewniowe, jako preferowany kierunek skutecznego gospodarowania
wodą, nie pokrywa się z granicami administracyjnymi gmin, jest jednak możliwe
do wdrożenia poprzez wypracowanie współpracy międzygminnej i koordynację
celów różnych strategii sektorowych. Model zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi może zostać zrealizowany przy uwzględnieniu i monitorowaniu
środowiskowych (hydrologicznych, ekologicznych) skutków działań oraz decyzji
gospodarczych i przestrzennych podejmowanych przez gminy wchodzące w skład
obszaru metropolitalnego. Jest to tym bardziej istotne, że podstawą planowania
przestrzennego w Polsce jest prawo samorządów lokalnych, które nie uwzględnia podejścia zlewniowego w gospodarowaniu wodami. Brakuje również podstaw
prawnych, które wspierałyby działania koordynujące proces integracji gospodarki
wodnej i zarządzania przestrzenią na obszarach zurbanizowanych. W praktyce
gospodarowania przestrzenią obszarów metropolitalnych rzadko rejestruje się
kompleksowe podejście oraz skuteczne narzędzia wdrażania celów gospodarki
wodnej (Szostak-Janucht 2014, Kowalczak 2015).
Integracja systemu zarządzania zasobami wodnymi na obszarze metropolitalnym wiąże się z koordynacją działań nie tylko na poziomie przestrzennym
i funkcjonalnym, ale również społecznym i środowiskowym. Istotnym aspektem
realizacji celów wodnogospodarczych na poziomie metropolitalnym jest wypracowanie odpowiedniego systemu informowania o zdiagnozowanych problemach
i proponowanych działaniach oraz wdrażanie nowych metod (technicznych
i nietechnicznych) przez wiele instytucji. Ważne miejsce zajmują również opinie i wnioski wypracowane przez gminy na temat możliwości wdrażania działań,
których monitorowanie wymaga zastosowania koncepcji opartej na powiązaniu
systemu monitoringu i ewaluacji z procesem zmian lub powiązaniu wskaźników
z realizacją działań i zmierzeniem efektów (tzw. impact assessment i impact evaluation).
System monitoringu i wdrażania działań na obszarze metropolitalnym powinien bazować na grupie wskaźników wyznaczających poziom ryzyka/zagrożenia, np. wskaźnikach zmian: stanu/potencjału ekologicznego oraz statusu jcwp
(naturalna, silnie zmieniona i sztuczna) w stosunku do poziomu referencyjnego
oraz wskaźnikach poziomu efektywności działań: wydajności wykorzystania wód
deszczowych z powierzchni gruntów o różnym statusie, przeznaczeniu i sposobie użytkowania (Graf, Pyszny 2015). Wskazane kierunki działań stanowią
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zbiór długofalowych celów i wynikających z nich przedsięwzięć realizacyjnych,
opartych na zasadach polityki wodnej preferowanej w krajach Unii Europejskiej
zgodnie z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW 2000). Koordynacja
działań priorytetowych ma na celu osiągnięcie w perspektywie do 2020 r. (Strategia Rozwoju Kraju 2020) i 2030 r. (Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju
Polska 2030) potencjalnie większych usprawnień technicznych i spójności ideowej (perspektywiczny system idealny) systemu zarządzania zasobami wodnymi,
przy uwzględnieniu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zachowaniu kapitału
środowiska przyrodniczego. Zagwarantowanie w planach rozwoju Metropolii Poznań przestrzeni i czasu dla efektywnej integracji systemu zarządzania zasobami
wodnymi sprzyjać będzie uzyskaniu maksymalnych korzyści przez wszystkich interesariuszy.
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Planowanie dla obszarów i kompleksów
turystyczno-rekreacyjnych
1. Podstawy teoretyczne
Specyfika obszarów metropolitalnych traktowanych jako komplementarny układ
miasta i strefy podmiejskiej o silnych powiązaniach gospodarczych, społecznych
i technicznych wymusza potrzebę zintegrowanego podejścia do kreowania ich
rozwoju. W turystyce i rekreacji zagadnienie to należy rozważać w dwóch ujęciach – terytorialnym oraz problemowym. W pierwszym przypadku planowanie
funkcji turystycznych powinno koncentrować się na kwestiach przestrzennej organizacji dóbr i usług turystycznych w granicach określonych jednostek funkcjonalnych. W drugim przypadku programowanie turystyki należy ukierunkować na
tworzeniu ofert o charakterze tematycznym pozwalających na realizowanie ściśle
określonych rodzajów lub form turystyki i wypoczynku.
Turystyka determinuje wiele przemian zachodzących na obszarach recepcyjnych. Jedną z nich jest aktywizowanie procesów gospodarczych związanych
z rozwojem infrastruktury i usług turystycznych, które powinny być skorelowane
z liczbą oraz rozmieszczeniem walorów turystycznych. Efektem końcowym takich działań jest formowanie się produktu turystycznego. W literaturze naukowej
pojęcie „produktu turystycznego” definiowane jest w bardzo różny sposób. Najczęściej termin ten utożsamia się z dostępnym na rynku pakietem materialnych
i niematerialnych składników, umożliwiających realizację celu wyjazdu turystycznego i pozwalających nabywcy na spełnianie różnych potrzeb i osiąganie różnych celów determinujących decyzję o wyjeździe (por. Kornak 2001, Kaczmarek
i in. 2002, Panasiuk 2008). Produkt ten stanowią naturalne i stworzone przez
człowieka dobra turystyczne, towary i usługi umożliwiające przybycie, pobyt
i korzystanie z walorów turystycznych oraz atrakcyjne spędzanie czasu. Według
Kaczmarka (2006) produkt turystyczny charakteryzuje się dużą spójnością tematyczną, organizacyjną oraz konkretnym umiejscowieniem w czasie i przestrzeni.
Zdaniem tego autora szczególnym, zdeterminowanym geograficznie rodzajem
produktu turystycznego jest obszar turystyczny (region, powiat, miejscowość,
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park narodowy itd.). Mianem tym określa się wewnętrznie złożony zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją konkretną lokalizację w przestrzeni oraz
charakteryzujących się walorami turystycznymi. Jednocześnie podkreśla się, że
produkt turystyczny obszaru powinien być:
–– zdeterminowany przestrzennie – jest wypadkową środowiska geograficznego,
dziedzictwa historycznego i kulturowego danego obszaru;
–– złożony – jest zbiorem pewnej liczny elementów oraz ich wzajemnych, wieloaspektowych relacji;
–– multiwytwarzalny – ma wielu wytwórców;
–– komplementarny – elementy produktu wzajemnie się dopełniają i kreują
wspólną wiązkę korzyści dla turysty;
–– synergiczny – zintegrowane działania wielu podmiotów kreujących produkt
zmniejszają koszty jego przygotowania i promocji, a zwiększają szanse rynkowego sukcesu;
–– silnie uzależniony od trudnych do przewidzenia czynników psychospołecznych – takich jak moda, cele i motywacje podróży, indywidualne przyzwyczajenia;
–– nie ma jednej ceny i jednego standardu;
–– konsumpcja tego produktu może być rozłożona w czasie.
W aspekcie przestrzennym produkt turystyczny składa się z trzech typów
jednostek: powierzchniowych, punktowych i liniowych. Jednostki powierzchniowe to wykorzystywane przez turystów tereny leśne i wodne oraz obszary cenne
przyrodniczo lub kulturowo wraz z ich atrakcjami. Jednostki punktowe obejmują
na wyższych poziomach analiz miejscowości o różnych funkcjach turystycznych,
natomiast na szczeblach niższych obiekty bazy noclegowej, żywieniowej i towarzyszącej turystyki, o charakterze stałym lub sezonowym. Z kolei elementy liniowe to przede wszystkim infrastruktura komunikacyjna, czyli trasy i szlaki turystyczne, z której korzystają turyści i która umożliwia dostęp do terenów rekreacji
(obszarów i miejscowości turystycznych) oraz tworzy system powiązań między
nimi (ryc. 1).
W ujęciu tematycznym produkty turystyczne odnosi się najczęściej do rodzajów lub form turystyki, które z osobna lub łączone w różne pakiety produktowe
(tzw. produkty sieciowe) mogą być realizowane na określonym obszarze i podnosić jego atrakcyjność w odbiorze turystów (por. Panasiuk 2008). Do najpopularniejszych kategorii tak rozumianych produktów turystycznych należy zaliczyć te,
które umożliwiają realizację:
–– turystyki biznesowej, obejmującej podróże w interesach, zwłaszcza kongresy,
targi i wystawy, zjazdy, spotkania biznesowe oraz wyjazdy motywacyjne;
–– turystyki miejskiej i kulturowej, połączonej z wycieczkami w najbliższe okolice miast;
–– turystyki na terenach wiejskich, obejmującej wszelkie formy pobytów na tych
terenach, w tym w ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach, schroniskach,
domach letniskowych i w gospodarstwach wiejskich (agroturystyka) oraz ekoturystycznych;
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–– turystyki aktywnej, rekreacyjnej
i specjalistycznej, obejmującej
szeroki zakres rekreacji opartej
na naturalnych zasobach (góry, jeziora, morze, surowce lecznicze)
oraz imprezy turystyki aktywnej
(jeździectwo, żeglarstwo, lotniarstwo itd.); w tej grupie wyróżnia
się także różnego rodzaju wyjazdy
specjalistyczne (np. pielgrzymki,
turystyka sentymentalna, pobyty
uzdrowiskowe);
–– turystyki tranzytowej i przygranicznej, obejmującej jednodniowe
podróże przygraniczne w celu zrobienia zakupów, odbycia krótkich
wizyt lub uczestniczenia w wydarzeniach, imprezach itd.
Ryc. 1. Model struktury przestrzennej obszarowego produktu turystycznego
W opracowaniach o charakterze
Objaśnienia: 1 – jednostki powierzchniowe
strategicznym wykorzystuje się kla(obszar leśne, wodne, cenne przyrodniczo), 2
syfikacje produktów turystycznych,
– jednostki punktowe (miejscowości turystyczktóre są odzwierciedleniem roli, jaką
ne o różnych funkcjach), 3 – jednostki liniowe
(szlaki i trasy turystyczne)
określony produkt odgrywa w buŹródło: Bródka (2012).
dowaniu oferty turystycznej obszaru
lub regionu. Na tej podstawie można
wyróżnić kilka rodzajów produktów turystycznych (por. Słownik pojęć Polskiej
Organizacji Turystycznej):
–– produkt turystyczny wizerunkowy (markowy) – produkt turystyczny o najwyższej rozpoznawalności (powszechnie znany), decydujący o wizerunku
określonego obszaru wśród potencjalnych turystów;
–– produkt turystyczny podstawowy – najpopularniejszy produkt turystyczny,
przyciągający największą liczbę odwiedzających lub generujący największy
wolumen dochodów z turystyki na danym obszarze; produkt ten już dziś decyduje o dominujących formach turystyki;
–– produkt turystyczny niszowy – produkt turystyczny przyciągający niewielką
liczbę turystów o specyficznych lub wyjątkowych upodobaniach, poszukujących unikatowych lub szczególnie atrakcyjnych miejsc docelowych, które
mogą zaspokoić ich potrzeby;
–– produkt turystyczny potencjalny – produkt turystyczny, który może powstać
bądź gwałtownie się rozwijać na bazie walorów (atrakcji) naturalnych i antropogenicznych pod warunkiem przygotowania odpowiedniej infrastruktury
umożliwiającej korzystanie z tych walorów i uprawianie danego rodzaju turystyki.
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2. Uwarunkowania prawne i dokumenty strategiczne
Zarządzanie przestrzenią turystyczną w Polsce opiera się na ramach prawnych,
które wyznacza kilka ustaw oraz szereg przepisów szczegółowych. W przypadku obszarów o wysokich walorach przyrodniczych zasady ich ochrony, zrównoważonego użytkowania oraz odnawiania reguluje ustawa o ochronie przyrody
z 2004 r. oraz ustawa Prawo ochrony środowiska z 2001 r. Powiązanie z turystyką
mają również przepisy odnoszące się do ochrony innych elementów środowiska
przyrodniczego (np. zasobów geologicznych – ustawa Prawo geologiczne i górnicze z 1991 r., wód powierzchniowych – ustawa Prawo wodne z 2001 r., gleb
i powierzchni ziemi – ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 1995 r.,
zasobów leśnych – ustawa o lasach z 1991 r.). Ochrona zasobów kulturowych
realizowana jest przede wszystkim na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Z kolei prawne uwarunkowania świadczenia usług
turystycznych reguluje ustawa o usługach turystycznych z 1997 r. oraz ustawa
o organizacjach turystycznych z 1999 r. Ustawy poruszają zagadnienia organizatorów usług turystycznych, pośredników i agentów turystycznych oraz świadczenia usług hotelarskich, a także tworzenia regionalnych i lokalnych organizacji
turystycznych. Na podstawie ustawowych kompetencji oraz przy uwzględnieniu
innych uwarunkowań formalnych turystyka jest również przedmiotem planowania przestrzennego oraz strategicznego. W ustawie o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju z 2006 r. stwierdza się, że polityka rozwoju dotyczy różnych
obszarów problemowych, w tym m.in. kultury, kultury fizycznej oraz sportu i turystyki. Uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju tych obszarów określone są
w strategiach sektorowych, które w zależności od potrzeb tworzone są na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Rosnąca rola samorządu gminnego
oraz duża samodzielność w decydowaniu o własnym rozwoju sprzyjają organizacji i zarządzaniu turystyką na poziomie lokalnym (por. ustawa o samorządzie
gminnym z 1990 r.).
O znaczeniu planowania przestrzennego i strategicznego w skali Metropolii
Poznań świadczy m.in. ranking programów służących wyznaczeniu priorytetowych działań rozwojowych (por. Strategia rozwoju aglomeracji... 2020). Wysoką
pozycję w rankingu zajęły działania związane wprost lub pośrednio z turystyką
i rekreacją. Poza wysuwanymi na plan pierwszy kwestiami transportu i komunikacji (m.in. powstanie kolei metropolitalnej, integracja komunikacji publicznej,
rozwijanie komunikacji rowerowej), zwrócono uwagę na potrzebę koordynowania prac dotyczących ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego oraz terenów cennych przyrodniczo, budowania metropolitalnego systemu informacji
turystycznej, opracowania metropolitalnej oferty turystycznej, wreszcie współpracy i uczestnictwa w kulturze oraz promowania innowacyjnych kierunków rozwoju sportu i rekreacji. Z kolei w „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku” (2005) do priorytetowych celów rozwoju sektora turystyki
zaliczono m.in.: dostosowanie zagospodarowania środowiska do bezpiecznego
rozwoju usług turystycznych oraz rekreacji, lepsze wykorzystanie dróg wodnych
dla gospodarki i turystyki, ochronę dorobku kulturowego, rozwój funkcji konfe-
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rencyjnych i kongresowych oraz sportowych o charakterze ponadregionalnym,
wsparcie rozwoju bazy hotelowej i gastronomicznej, promowanie agroturystyki
oraz turystyki alternatywnej. Uzupełnieniem wyżej wymienionych celów są działania uwzględnione w „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim” (2007). W dokumencie tym szczególne znaczenie przypisano kreowaniu
regionalnych i markowych produktów turystycznych, zwiększeniu innowacyjności oraz konkurencyjności oferty turystycznej regionu, rozwojowi walorów turystycznych, a także podnoszeniu atrakcyjności turystycznej regionu poprzez lepszą
ochronę, ekspozycję i organizację zasobów kulturowych i przyrodniczych oraz
kreowanie nowych walorów turystycznych w formie krajowych i międzynarodowych wydarzeń kulturalnych.
Należy podkreślić, że część opisanych celów rozwojowych uzyskała status priorytetów inwestycyjnych przewidzianych do finansowania w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wielkopolska 2012–2020 („Priorytet VI: Turystyka i środowisko kulturowe”) czy też „Strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych
w miejskim obszarze funkcjonalnym Poznania” (2015). Do najistotniejszych projektów zaliczyć należy: inwestycje wspierające rozwój publicznej infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej wykorzystującej walory środowiskowe, m.in. punkty
i platformy widokowe, szlaki oraz ścieżki dydaktyczne, modernizację, adaptację
i rewitalizację instytucji kultury, obiektów zabytkowych, obiektów poprzemysłowych o wartościach historycznych i muzeów, wykorzystanie potencjału rzek, rozbudowę metropolitalnego systemu szlaków i ścieżek rowerowych.

3. Etapy i metody badań oraz materiały źródłowe
Opracowanie zostało zrealizowane w kilku etapach. Pierwsza część badań miała
charakter diagnostyczny i służyła rozpoznaniu czynników warunkujących rozwoju turystyki w Metropolii Poznań. Na tym etapie korzystano przede wszystkim
z materiałów archiwalnych, w tym zaktualizowanej bazy danych zgromadzonej na
potrzeby diagnoz cząstkowych wykonanych w ramach „Studium uwarunkowań
rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej” (2012). Do najważniejszych
kategorii materiałów źródłowych zaliczyć należy:
–– dokumenty strategiczne, materiały informacyjne i promocyjne gmin, opracowania monograficzne i problemowe,
–– zasoby archiwalnych materiałów kartograficznych w postaci rastrowej oraz tematyczne bazy danych cyfrowych,
–– źródła statystyczne (m.in. sprawozdawczość GUS).
Analiza struktury i rozmieszczenia walorów turystycznych oraz zagospodarowania turystycznego pozwoliła na zrealizowanie drugiego etapu badań o charakterze kierunkowym. Polegał on na delimitacji obszarów odgrywających wiodącą
rolę w obsłudze ruchu turystycznego oraz przyporządkowaniu każdemu z nich
oferty programowej uwzględniającej aktualne i potencjalne możliwości rozwoju.
Zaproponowany podział przeprowadzony został w oparciu o kilka założeń:
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1. Wyznaczone jednostki funkcjonalne utożsamiane są z obecnością określonych
walorów przyrodniczych i kulturowych, traktowanych jako ważny element
oferty turystycznej aglomeracji.
2. Wśród delimitowanych jednostek podstawowe znaczenie mają obszary turystyczno-wypoczynkowe, jako struktury wyższego rzędu, w których skład
wchodzą mniejsze powierzchniowo kompleksy, związane z występowaniem
konkretnych atrakcji o znaczeniu krajoznawczym lub wypoczynkowym.
3. Granice poszczególnych jednostek oparte są na układzie komunikacyjnym,
który decyduje o dostępności poszczególnych obszarów lub kompleksów oraz
tworzy system powiązań między nimi.
4. Uzupełnieniem jednostek o charakterze powierzchniowym są miejscowości
turystyczne o wiodących funkcjach krajoznawczych, wypoczynkowych lub
usługowych.
Wszystkie jednostki zostały przeanalizowane i ocenione z punktu widzenia
atrakcyjności walorów turystycznych oraz warunków ich udostępniania. Z tego
względu do podstawowych kryteriów zaliczono: dominujący typ i rangę walorów
turystycznych, rygory ochrony prawnej, predyspozycje do realizowania różnych
form turystyki, poziom zagospodarowania turystycznego, atrakcyjność w odbiorze społecznym. Dla każdej z jednostek opracowano następnie koncepcję programową bazującą na czterech kategoriach produktów ujętych w dwa pakiety ofertowe: pakiet produktów wiodących, do którego zaliczono produkty wizerunkowe
i podstawowe, oraz pakiet produktów wspierających, składający się z produktów
niszowych i potencjalnych. Pakiety produktowe objęły łącznie dziesięć różnych
rodzajów i form turystyki (tab. 1).
Szczegółowej analizie poddano również miejscowości, dla których zdefiniowano preferowane kierunki działalności turystycznej, a na tej podstawie zaproponowaną rangę poszczególnych miejscowości w systemie turystycznym metropolii. Funkcje ponadlokalne przypisano ośrodkom turystycznym o wysokiej randze
walorów krajoznawczych oraz dobrym zapleczu usługowym, do których zaliczono centra turystyczne oraz wielofunkcyjne miejscowości turystyczne. Odrębne
kategorie tworzą miejscowości wypoczynkowe nastawione w głównej mierze na
realizowanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców metropolii. Dodatkowo wyeksponowano miejscowości o dominującej funkcji usługowej szczególnie predysponowane do realizowania turystyki biznesowej, konferencyjnej i tranzytowej.
Ostatnią grupę stanowią potencjalne miejscowości o funkcjach turystycznych
wskazane do aktywizacji.
Dalsza część badań polegała na opracowaniu koncepcji rozwoju turystyki na
przykładzie wybranego obszaru funkcjonalnego. Zdecydowano, że dokładnej analizie poddana zostanie dolina Warty, która stanowi główną oś w układzie terenów
o dużym znaczeniu turystycznym i rekreacyjnym w Metropolii Poznań. Jest to jednostka silnie zróżnicowana wewnętrznie ze względu na walory przyrodnicze i kulturowe oraz poziom zagospodarowania turystycznego, co powoduje, że w jej granicach można wydzielić kilka mniejszych kompleksów o odmiennym charakterze.
Diagnozę uwarunkowań oraz określenie kierunków rozwoju turystyki w dolinie Warty przygotowano na podstawie badań terenowych. Kartowanie tereno-
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Tabela 1. Zakres analizy uwarunkowań i kierunków rozwoju turystyki na obszarach oraz
w kompleksach turystyczno-rekreacyjnych Metropolii Poznań
Część diagnostyczna
Kryteria oceny

Opis

Dominujący typ walorów turystycznych

walory przyrodnicze (powierzchnia obszarów atrakcyjnych ze względu na walory
rzeźby terenu, wód powierzchniowych oraz
szaty roślinnej)
walory kulturowe (liczba i zróżnicowanie
rodzajowe obiektów dziedzictwa kulturowego)

Ranga walorów turystycznych

liczba obiektów uwzględnionych w krajowym lub regionalnym kanonie krajoznawczym

Ochrona walorów turystycznych

kategoria i zakres ochrony prawnej walorów turystycznych (powierzchnia lub
liczba obiektów objętych różnymi formami
ochrony prawnej)

Poziom zagospodarowania turystycznego

liczba oraz zróżnicowanie obiektów zagospodarowania turystycznego, pojemność
bazy noclegowej
liczba miejscowości mających infrastrukturę turystyczną umożliwiającą realizację
funkcji: wypoczynkowych, krajoznawczych,
usługowych, komunikacyjnych

dostępność komunikacyjna (ranga i gęstość
dróg komunikacji kołowej i kolejowej)
Część kierunkowa
Proponowane produkty turystyczne
kategorie produktów: wizerunkowe (marz uwzględnieniem preferowanych rodzajów kowe), podstawowe, niszowe, potencjalne
i form turystyki
rodzaje turystyki: turystyka kulturowa
krajoznawcza, turystyka biznesowa, turystyka festiwalowa, turystyka rozrywkowa,
turystyka kulinarna, turystyka wypoczynkowa, turystyka aktywna kwalifikowana,
turystyka przyrodnicza (poznawczo-eduka
cyjna)
Odwołanie do kategorii produktów turystycznych w dokumentach strategicznych

kategorie produktów: wizerunkowe (markowe), podstawowe, niszowe, potencjalne
rodzaj dokumentu – dokumenty o randze
regionalnej oraz lokalnej

Działania na rzecz zintegrowanego rozwoju produktów turystycznych
Źródło: opracowanie własne.

uczestnictwo w organizacjach lub projektach dotyczących współpracy na rzecz
rozwoju turystyki
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we doliny Warty zrealizowano z wykorzystaniem formularza inwentaryzacyjnego
zawierającego 23 kryteria szczegółowe, które zagregowano następnie w ramach
trzech kategorii odnoszących się osobno do walorów przyrodniczo-krajobrazowych doliny rzeki oraz jej koryta, a także do użytkowania i zagospodarowania
doliny rzeki (por. tab. 2). Na dobór kryteriów oceny wpływ miała duża zmienność
warunków przyrodniczych w dolinie Warty, które są w różnym stopniu modyfikowane przez działalność człowieka (zróżnicowanie form użytkowania i zagospodarowania terenu, obecność elementów dziedzictwa kulturowego, ilość i zróżnicowanie obiektów infrastruktury turystycznej). O wyborze cech diagnostycznych
zdecydowały również stosowane powszechnie kryteria wykorzystywane w ekologicznej waloryzacji dolin rzek w krajach Unii Europejskiej (por. CEN/TC... 2003),
Gacka-Grześkiewicz i in. 1997, Ilnicki, Lewandowski 1997, Final... 2004) oraz
w opracowaniach o charakterze planistyczno-architektonicznym (por. Schneider-Skalska 1997, Drapella-Harmansdorfer 2004, Panacewicz 2004, Kosiński 2007,
Jachuta-Szostak 2008, 2009, 2011). W zakres prac terenowych weszły ponadto
badania społeczne, które zrealizowane zostały metodą sondażu diagnostycznego
Tabela 2. Zakres inwentaryzacji walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz zagospodarowania doliny Warty
Część diagnostyczna
Walory przyrodniczo-krajobrazowe
Doliny rzeki
Koryta rzeki
–– morfologia doliny
–– głębokość koryta rzeki

Zagospodarowanie doliny
i koryta rzeki
–– użytkowanie terenu
w dolinie
–– krawędzie doliny
–– morfologia koryta rzeki
–– obecność oraz
rodzaj wałów
przeciwpowodziowych
–– układ doliny
–– szerokość strefy
–– obecność innych
przybrzeżnej
obiektów gospodarki
wodnej
–– obecność wód w dolinie
–– roślinność wodna
–– ilość, zróżnicowanie
oraz ranga obiektów
dziedzictwa kulturowego
–– wartość przyrodnicza
–– roślinność skarp
–– ilość i zróżnicowanie
doliny
obiektów
zagospodarowania
turystycznego
–– liczba planów
–– zróżnicowanie gatunkowe –– występowanie elementów
w krajobrazie
roślinności na skarpach
ograniczających
dostępność oraz
–– liczba oraz zróżnicowanie –– zadrzewienie brzegów
możliwość użytkowania
elementów budujących
rzeki
turystycznego doliny
krajobraz
i koryta rzeki
–– występowanie dominant –– warunki świetlne koryta
–– liczba i rodzaj
krajobrazowych
miejscowości
–– obudowa brzegów cieku
turystycznych
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Część kierunkowa
–– turystyka wodna
–– turystyka przyrodnicza (poznawcza i edukacyjna)
–– turystyka aktywna i rekreacja
–– turystyka miejska (kulturowa, biznesowa, rozrywkowa,
rekreacja miejska)
–– nazwa produktu turystycznego oraz opis działań
inwestycyjnych i logistycznych związanych z jego
wdrażaniem

Proponowane kategorie
produktów turystycznych
z uwzględnieniem preferowanych rodzajów i form
turystyki
Planowane zagospodarowa- –– infrastruktura turystyki wodnej: porty i przystanie
turystyczne oraz zagospodarowanie towarzyszące
nie turystyczne
–– infrastruktura turystyki przyrodniczej, aktywnej
i wypoczynku: pomosty stacjonarne i pływające, tarasy
widokowe, ścieżki przyrodniczo-krajobrazowe, zielone
ciągi pieszo-rowerowe
–– infrastruktura turystyki miejskiej (kulturowej,
biznesowej, rozrywkowej, rekreacji miejskiej): tarasy
widokowe, bulwary portowe, promenady spacerowe,
zielone ciągi pieszo-rowerowe, otwarte przestrzenie
koncertowe, nadbrzeżne parki i tereny sportowe
–– infrastruktura komunikacyjna: promy turystyczne,
kładki pieszo-rowerowe, mosty drogowe
Proponowane miejscowości –– centra zintegrowanej obsługi ruchu turystycznego,
o funkcjach turystycznych
–– miejscowości do aktywizacji funkcji turystycznych
(wypoczynkowe, krajoznawcze, usługowe)
Źródło: opracowanie własne.

z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego. Badania przeprowadzono metodą doboru nielosowego w letnim sezonie rekreacyjnym 2014 r. Wzięło w nich
udział 470 osób. Głównym ich celem było rozpoznanie opinii turystów i mieszkańców Metropolii Poznań na temat znaczenia naturalnych i kulturowych walorów oraz zagospodarowania doliny Warty w realizowaniu potrzeb wypoczynkowych. Za równie ważne uznano wskazanie elementów decydujących o wysokiej
jakości środowiska i krajobrazu oraz czynników zagrażających potencjałowi przyrodniczemu tego obszaru.

4. Rekomendowane kierunki rozwoju turystyki
w Metropolii Poznań
Opisane w poprzednim rozdziale podejście metodyczne umożliwiło wyodrębnienie 10 obszarów mających podstawowe znaczenie dla kształtowania funkcji
turystycznych i rekreacyjnym w aglomeracji poznańskiej. W przypadku 7 z nich
udało się zidentyfikować mniejsze jednostki (łącznie 14 kompleksów turystycz-
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no-wypoczynkowych) (tab. 3). Szczególną rolę przypisano dolinie Warty, która
powinna pełnić funkcję głównego traktu turystycznego, obsługującego różnorodne formy aktywności rekreacyjnej. Atutem tej jednostki jest jej integracja z Poznaniem jako centrum turystycznym oraz z dowiązanymi do niej od zachodu i od
wschodu obszarami turystyczno-wypoczynkowymi dolin rzek: Samicy i Bogdanki
oraz Cybiny i Głównej. Wymienione tereny charakteryzuje duże zróżnicowanie
wewnętrzne walorów i zagospodarowania turystycznego, odmienne uwarunkowania historyczno-kulturowe oraz związane z tym różne doświadczenia w kreowaniu funkcji turystycznych. Do podstawowych działań kierunkowych zaliczyć
należy wyrównanie występujących dysproporcji, lepsze nawiązanie do tradycji
poprzez odtworzenie lub rewitalizację dawnych miejsc wypoczynku, a także dostosowanie oferty turystycznej do potrzeb społecznych oraz specyfiki warunków
przyrodniczych i kulturowych.
Wysokie walory wód powierzchniowych zdecydowały o wyodrębnieniu funkcjonujących niezależnie obszarów i kompleksów turystyczno-wypoczynkowych
jezior: Niepruszewskiego i Strykowskiego, Witobelskiego i Łódzko-Dymaczewskiego, Kórnickiego i Bnińskiego, Stęszewskiego i Wronczyńskiego, Lusowskiego
i Kowalskiego oraz jezior okolic Skoków. Są to jednostki wyróżniające się na tle
innych obecnością dobrze zorganizowanych miejsc wypoczynku (plaże, pomosty, kąpieliska, przystanie wodne, wypożyczalnie sprzętu wodnego) oraz zaplecza
noclegowego i gastronomicznego. W ich pobliżu rozwinęło się wiele miejscowości wypoczynkowych. Przewaga prywatnej zabudowy letniskowej, często zlokalizowanej w bliskim sąsiedztwie linii brzegowej, oraz nieuregulowany problem
gospodarki wodno-ściekowej są poważnym ograniczeniem dla dalszego rozwoju
turystyki. Duże znaczenie sportowe i wypoczynkowe mają kompleksy rekreacyjne poznańskich jezior: Kierskiego, Maltańskiego i Rusałki z bogatym zapleczem
sportowo-rekreacyjnym, które dopełniają obiekty noclegowe i gastronomiczne
oraz położone w sąsiedztwie nowoczesne centra handlowo-rozrywkowe. Ogromną rolę odgrywają obszary turystyczno-wypoczynkowe związane z terenami leśnymi. Wysoką rangę mają trzy duże zespoły leśne znajdujące się w granicach
Wielkopolskiego Parku Narodowego (WPN), Puszczy Zielonki oraz Puszczy Noteckiej. Bliskie położenie w stosunku do Poznania, dobra dostępność komunikacyjna oraz rozwinięta sieć szlaków rowerowych i pieszych (w przypadku WPN
i Puszczy Zielonki) powodują, że są to jedne z częściej odwiedzanych miejsc wypoczynku w Metropolii Poznań.
Rangę turystyczną opisanych jednostek podnosi obecność obiektów dziedzictwa kulturowego oraz infrastruktury turystycznej. Interesująca oferta kulturowa
i usługowa występuje w wielu miejscowościach i sprzyja tworzeniu tematycznych
szlaków i tras turystycznych (np. Szlak Piastowski, Szlak Cysterski, Szlak Kościołów Drewnianych, Trasa Kórnicka) (por. tab. 3). Kluczową rolę wśród ośrodków
turystycznych odgrywa Poznań jako centrum turystyczne metropolii. O znaczeniu
Poznania decyduje koncentracja obiektów dziedzictwa kulturowego, duża ilość
placówek muzealnych, a także znaczna liczba imprez kulturalnych i handlowych.
Miasto ma bogate tradycje turystyki biznesowej związane przede wszystkim
z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi (MTP). Poza Poznaniem w metropo-
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lii znajduje się wiele ośrodków mających odpowiednie warunki dla obsługi różnych rodzajów turystyki. Miejscowości te potraktowano perspektywicznie jako
ponadlokalne ośrodki wielofunkcyjne, które już dysponują elementami zaplecza
krajoznawczego i infrastrukturalnego, a poprzez jego wzmocnienie i promocję
mogą w przyszłości generować znaczący ruch turystyczny. Do tej grupy zaliczono
m.in.: Będlewo, Błażejewko, Iwno, Kórnik, Luboń, Mosinę, Murowaną Goślinę,
Owińska, Pobiedziska, Puszczykowo, Rogalin, Skoki, Stęszew, Szamotuły, Śrem.
Ważną pozycję w strukturze ośrodków turystycznych zajęły miejscowości o funkcjach wypoczynkowych ukierunkowane przede wszystkim na obsługę mieszkańców aglomeracji. Kolejną kategorię stanowią ośrodki o funkcjach usługowych,
o których roli decyduje liczebność obiektów bazy turystycznej i paraturystycznej, wzmocniona o elementy ciekawej oferty krajoznawczej. Zróżnicowane i nowoczesne zaplecze zarówno wielofunkcyjnych miejscowości turystycznych, jak
i miejscowości o funkcjach wypoczynkowych czy usługowych umożliwia organizowanie różnego typu wydarzeń kulturalnych, sportowych, biznesowych, konferencyjno-kongresowych, edukacyjno-szkoleniowych, targowo-wystawienniczych
oraz okolicznościowych. Duża ilość takich ośrodków występuje w gminach: Kórnik, Puszczykowo, Swarzędz, Śrem, Czerwonak, Komorniki, Mosina, Murowana
Goślina, Pobiedziska, Stęszew, Tarnowo Podgórne, Suchy Las. Ostatnią kategorią
w strukturze ośrodków turystycznych metropolii są potencjalne miejscowości
turystyczne, w przypadku których stwierdzono obecność przesłanek uzasadniających możliwości wzrostu ich znaczenia turystycznego w zakresie wybranych,
często specjalistycznych usług turystycznych.
Opisane czynniki umożliwiają zarówno obecnie, jak i w przyszłości realizację
zróżnicowanych form aktywności turystycznej i stwarzają możliwość budowania
kompleksowej oferty produktów turystycznych związanych przede wszystkim
z turystyką krajoznawczą (przyrodnicza i kulturową), wypoczynkową i aktywną
oraz miejską i biznesową (por. tab. 3, 4 oraz ryc. 2). Wszelkie działania w tym
zakresie należy prowadzić z uwzględnieniem ich wpływu na rozwój przestrzenno-funkcjonalny całej metropolii, a także z dbałością o stan środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz krajobrazu. Zagospodarowanie i wykorzystanie
obszarów turystyczno-rekreacyjnych należy realizować w oparciu o szczegółowe
analizy ich potencjału i w ścisłym związku z chłonnością środowiska przyrodniczego oraz pojemnością bazy turystycznej. Rozwój zagospodarowania na obszarach i w kompleksach turystyczno-rekreacyjnych musi być prowadzony w sposób
planowy z wykorzystaniem instrumentów formalnych, jakimi są dokumenty programowe (planistyczne, strategie rozwoju społeczno-gospodarczego, strategie
sektorowe). Należy zapewniać spójność ustaleń polityk lokalnych z celami i kierunkami rozwoju określonymi w dokumentach strategicznych wyższego szczebla. Za równie ważne należy uznać działania zapewniające udział społeczeństwa
w procesie decyzyjnym, poprzez budowę atmosfery dialogu społecznego oraz dobry dostęp do informacji.

(+)

(+)

(-)

(+)

B. Obszar Parku
Krajobrazowego
Puszcza Zielonka

C. Obszar dolin rzek (+)
Głównej i Cybiny

D. Obszar dolin rzek (+)
Samicy i Bogdanki

(+)

(+)

przyrodnicze

A. Obszar Doliny
Warty

Nazwa obszaru
turystycznowypoczynkowego
kulturowe
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typ walorów
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turystycznych
(-)
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ściowo

(+)
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atrakcyjność walorów
turystycznych w odbiorze społecznym

(+)
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wizerunkowe
(markowe)

(+)
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turystyka wyczę
częściowo poczynkowa
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podstawowe
turystyka
aktywna
kwalifiko
wana
turystyka
aktywna
kwalifiko
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turystyka
aktywna
kwalifiko
wana

turystyka
aktywna
kwalifiko
wana

wiodące

wspierające

turystyka
kulturowa
krajoznaw
cza

turystyka
wypo
czynkowa

turystyka
kulturowa
krajoznaw
cza

turystyka
wodna

niszowe

Część kierunkowa
Proponowane produkty turystyczne

turystyka
przyrodnicza
(poznawczoedukacyjna)

turystyka
kulturowa
festiwalowa,
turystyka
biznesowa
turystyka
kulturowa
festiwalowa

turystyka
przyrodnicza
(poznawczoedukacyjna)

potencjalne

Część diagnostyczna
obszary i kompleksy
o wysokim poziomie
zagospodarowania turystycznego

Tabela 3. Główne obszary turystyczno-rekreacyjne w Metropolii Poznań oraz ich charakterystyka z uwzględnieniem części diagnostycznej i kierunkowej
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Ryc. 2. Fragmenty map tematycznych prezentujących diagnozę walorów przyrodniczo-kulturowych (I) i zagospodarowania turystycznego (II) oraz
strukturę przestrzenną i ofertę programową jednostek turystyczno-rekreacyjnych (III) w Metropolii Poznań
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bródka, Miedzińska 2015.

(+)
czę
ściowo

(+)

J. Obszar okolic
Skoków

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

(-)

(-)

(+)
czę
ściowo

(+)
czę
ściowo

(+)

(-)

(-)

turystyka wypoczynkowa

(+)
turystyka
częściowo przyrodnicza
(poznawczoedukacyjna)

turystyka wy(+)
częściowo poczynkowa

(-)

(-)

(+)

(-)

(-)

turystyka wypoczynkowa

turystyka wypoczynkowa

(+)
(+)
turystyka
czę
częściowo kulturowa
ściowo
krajoznawcza

(+)

(-)

(-)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bródka, Miedzińska (2015).
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A. Obszar Doliny
Warty

Nazwa obszaru
turystycznowypoczynko
wego
Owińska Biedrusko,
Rogalin, Rogalinek,
Mosina, Oborniki,
Łukowo, Śrem,
Psarskie, Poznań,
Luboń, Puszczykowo

krajoznawcza
Oborniki, Stobnica,
Bolechowo, Czerwo
nak, Koziegłowy,
Owińska, Promnice,
Mściszewo, Biedru
sko, Rogalinek,
Rogalin, Radzewice,
Mosina, Świąt
nik, Korzonkowo,
Krajkowo, Sowiniec, Wiórek, Śrem,
Kawcze, Kotowo,
Psarskie, Zbrudzewo, Poznań, Luboń,
Puszczykowo

usługowa
Bolechowo, Czerwo
nak, Koziegłowy,
Owińska, Biedrusko,
Mosina, Świątniki,
Oborniki, Śrem,
Luboń, Poznań,
Puszczykowo

komunikacyjna

Bolechowo, Bolechówko, Promnice,
Mściszewo, Korzon
kowo, Krajkowo,
Sowiniec, Wiórek,
Kawcze, Kotowo,
Psarskie, Zbru
dzewo, Bąblinek,
Kiszewo, Łukowo,
Niemieczkowo,
Stobnica, Słonawy

do aktywizacji
funkcji
turystycznych

Trasy i szlaki turystyczne:
System dróg: kołowych – fragment drogi międzynarodowej E30 autostrada A2, drogi wojewódzkie [178, 184, 187,
196, 307, 430, 431]; linie kolejowe [271, 272, 351, 352. 353, 354, 356]; lotnisko Poznań-Ławica; szlak wodny
rangi regionalnej – Wielka Pętla Wielkopolski jako element Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, EuroVelo 9 i Eu
roVelo 2 – europejska sieć szlaków rowerowych, Nadwarciański Szlak Rowerowy – szlak regionalny w Wielkopolskim Systemie Szlaków Rowerowych, Ziemiański Szlak Rowerowy; szlaki turystyczne międzynarodowe i regio
nalne: Wielkopolska Droga św. Jakuba, Szlak Romański, Szlak Napoleona, Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu;
znakowany szlak konny „Wilczy Szlak”

Bolechowo, Kozie
głowy, Owińska,
Rogalinek, Roga
lin, Radzewice,
Świątniki, Mosina;
Zbrudzewo, Śrem,
Luboń, Poznań,
Puszczykowo, Bąbli
nek, Niemieczkowo

wypoczynkowa

Miejscowości turystyczne według proponowanej funkcji

Tabela 4. Miejscowości oraz szlaki i trasy turystyczne według proponowanych funkcji z uwzględnieniem ich położenia na obszarach
turystyczno-wypoczynkowych Metropolii Poznań
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D. Obszar dolin
rzek Samicy
i Bogdanki

C. Obszar dolin
rzek Głównej
i Cybiny:

B. Obszar Parku
Krajobrazowego
Puszcza Zielonka

Kicin

Kicin, Dębogóra,
Kamińsko, Pławno,
Zielonka, Prusze
wiec, Tuczno

Kamińsko, Sława
Wielkopolska

Łoskoń Stary,
Pławno, Zielonka,
Stęszewice, Pruszewiec, Tuczno

Poznań, Po
biedziska, Swarzędz,
Uzarzewo, Wierzenica

Poznań, Pobie
dziska, Swarzędz,
Bogucin, Gruszczyn,
Kobylnica

Poznań, Bogucin,
Swarzędz, Po
biedziska

Uzarzewo, Wie
rzenica

Objezierze, Sobota,
Poznań-Kiekrz

Objezierze, Sobota,
Poznań (PoznańKiekrz, Strzeszyn)

Poznań-Kiekrz,
Bytkowo, Sobota,
Baranowo

Objezierze, Prze
cławek, Bytkowo,
Cerekwica, Sobota

Trasy i szlaki turystyczne:
System dróg: kołowych – droga krajowa [92], droga wojewódzka [184]; linie kolejowe [351]; szlaki turystyczne
miedzynarodowe, krajowe i regionalne: Pierścień Rowerowy dookoła Poznania [R-1, R-2], EuroVelo 2 – europejska sieć szlaków rowerowych

Cerekwica, Poznań
(Poznań-Kiekrz,
Poznań-Strzeszyn)

Trasy i szlaki turystyczne:
System dróg: kołowych – droga krajowa [92], linie kolejowe [2]; szlaki turystyczne miedzynarodowe, krajowe
i regionalne: Wierzenica, Uzarzewo – Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka; Wierzenica, Kobylnica, Gruszczyn – Wielkopolska Droga św. Jakuba; Wierzonka, Kobylnica, Swarzędz – Szlak Napoleona; Piastowski Trakt Rowerowy, Szlak Piastowski – certyfikat POT za najlepszy produkt turystyczny (2012), EuroVelo 9,
EuroVelo 2 – europejska sieć szlaków rowerowych

Gruszczyn

Trasy i szlaki turystyczne:
System dróg: kołowych – drogi wojewódzkie [187, 196]; linie kolejowe [356]; szlaki turystyczne – ponad
regionalny i regionalne: Kicin, Długa Goślina, Węglewo, Skoki, Jabłkowo, Reczkowo, Rejowiec – Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka; Głęboczek, Boduszewo, Murowana Goślina, Szlachęcin, Bolechowo,
Owińska, Dziewicza Góra, Kicin – Wielkopolska Droga św. Jakuba; Bolechowo, Owińska, Czerwonak, Kicin
– Szlak Napoleona; znakowany szlak konny „Wilczy Szlak”, Pierścień Rowerowy dookoła Poznania [R-3], Szlak
Kajakowy Puszcza Zielonka

Dębogóra, Kicin,
Stęszewice, Tuczno,
Kamińsko, Pławno,
Zielonka
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G. Obszar
Wielkopolskiego
Parku Narodo
wego

F. Obszar jezior
Niepruszewskiego i Strykowskiego

E. Obszar Jeziora Lusowskiego

Nazwa obszaru
turystycznowypoczynko
wego
Lusowo

krajoznawcza
Lusowo, Sierosław

usługowa
Lusowo

komunikacyjna
_

do aktywizacji
funkcji
turystycznych

Niepruszewo;
Skrzynki, Strykowo,
Tomice

Niepruszewo,
Lisówki, Zborowo,
Sapowice, Skrzynki,
Strykowo, Rybo
jedzko, Tomice,
Tomiczki

Niepruszewo

Zborowo, Sapkowice, Rybojedzko,
Tomice, Tomiczki

Łódź, Szreniawa,
Puszczykowo

Dymaczewo Stare,
Dymaczewo Nowe,
Trzebaw, Puszczykowo

Szreniawa, Dy
maczewo Nowe,
Puszczykowo

Szreniawa, Trzebaw

Trasy i szlaki turystyczne:
System dróg: kołowych – droga krajowa [5], drogi wojewódzkie [430, 431]; linie kolejowe [271, 357], szlak
turystyczny rangi międzynarodowej i regionalnej: Stęszew, Konarzewo, Szreniawa, Komorniki – Szlak Napoleona,
Pierścień Rowerowy dookoła Poznania [R-6], Ziemiański Szlak Rowerowy, EuroVelo 9 – europejska sieć szlaków
rowerowych

Dymaczewo Stare,
Dymaczewo Nowe

Trasy i szlaki turystyczne:
System dróg: kołowych – G9 drogi wojewódzkie [306, 307], linie kolejowe [2]; szlaki turystyczne rangi regionalnej: Szlak Napoleona, Pierścień Rowerowy dookoła Poznania [R-7]

Niepruszewo, Lisówki, Więckowice,
Zborowo, Rybo
jedzko, Sapowice,
Skrzynki, Słupia,
Strykowo, Tomiczki

Trasy i szlaki turystyczne:
System dróg: kołowych – droga krajowa [92], droga wojewódzka [307]; szlak turystyczny rangi regionalnej: Pierścień Rowerowy dookoła Poznania [R-1, R-7]

Lusówko, Lusowo

wypoczynkowa

Miejscowości turystyczne według proponowanej funkcji
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Kórnik, Bnin

Kórnik, Błażejewko,
Skrzynki

Kórnik, Bnin, Borówiec

Bnin, Borówiec

Kowanówko

Dąbrówka Leśna,
Kowanówko, Słonawy

Oborniki

Bębnikąt, Dąbrówka
Leśna, Kowanówko
Słonawy

Antoniewo, Skoki,
Rejowiec

Skoki, Rościnno

Skoki

Antoniewo, Rejo
wiec, Rościnno

Trasy i szlaki turystyczne:
System dróg: kołowych – drogi wojewódzkie [196, 197]; linie kolejowe [356]; szlaki turystyczne – po
nadregionalny i regionalne: Skoki, Jabłkowo, Reczkowo, Rejowiec – Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy
Zielonka; Pierścień Rowerowy dookoła Poznania [R-3]

Skoki

Trasy i szlaki turystyczne:
System dróg: kołowych – droga krajowa [11], drogi wojewódzkie [178, 187]; linie kolejowe [354]; szlak turystyczny ponadregionalny: znakowany szlak konny „Wilczy Szlak”

Bębnikąt, Kowa
nówko, Słonawy

Trasy i szlaki turystyczne:
System dróg: kołowych lokalnych; szlak turystyczny rangi regionalnej: Wielkopolska Droga św. Jakuba, Pierścień
Rowerowy dookoła Poznania [R-5]

Kórnik, Błażejewko,
Skrzynki

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bródka, Miedzińska (2015).

J. Obszar okolic
Skoków

I. Obszar Puszczy Noteckiej

H. Obszar dolin
rzek Głuszynki
i Kopli
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5. Studium przypadku: obszar funkcjonalny „Dolina
Warty”
W granicach Metropolii Poznań dolina Warty w swym zasięgu przestrzennym
obejmuje gminy: Śrem, Mosinę, Puszczykowo, Komorniki, Luboń, Poznań, Suchy Las, Czerwonak, Murowaną Goślinę oraz Oborniki. Jest to odcinek o długości
120 km, zlokalizowany pomiędzy 303 km a 183 km biegu rzeki. Potencjał ekologiczno-krajobrazowy doliny Warty jest mocno zróżnicowany i wpływa na sposób
jej zagospodarowania oraz możliwości wykorzystania na cele turystyczne. Dolina
rzeki w części północnej i środkowej jest wąska i na znacznej długości głęboko
wcięta, a jej szerokość nie przekracza 200–300 m. W części południowej, od Mosiny do Śremu, szerokość doliny wyraźnie wzrasta (przeważnie do ok. 2 km). Koryto rzeki jest na wielu odcinkach uregulowane i zabezpieczone za pomocą ostróg
kamienno-faszynowych, a w obrębie Poznania płyt betonowych. Użytkowanie terenu w dolinie rzeki różnicuje się przestrzennie. W części północnej dominują
duże kompleksy leśne, a znajdujące się tam grunty rolne użytkowane są ekstensywnie. W części środkowej, w granicach Poznania oraz mniejszych miejscowości
(Czerwonak, Luboń, Puszczykowo), przeważa zabudowa o różnej intensywności,
często usytuowana blisko koryta rzeki, a także tereny zieleni urządzonej, ogrodów
działkowych oraz sportu i rekreacji. W części południowej użytkowanie terenu
jest bardziej urozmaicone. W okolicach Mosiny, w lewobrzeżnym fragmencie doliny, dominują użytki zielone z licznymi zadrzewieniami, które przechodzą następnie w zwarte powierzchnie leśne. Część prawobrzeżna odznacza się z kolei mozaiką łąk, pastwisk, lasów łęgowych, zadrzewień drobnopowierzchniowych oraz
mokradeł i starorzeczy. Zupełnie odmienny jest natomiast mocno zabudowany,
miejski fragment doliny w Śremie. Znaczna część doliny znajduje się na terenach
objętych różnymi formami ochrony przyrody, takimi jak m.in.: Wielkopolski Park
Narodowy, Rogaliński Park Krajobrazowy, rezerwaty przyrody (Krajkowo, Śnieżycowy Jar, Słonawy, Dołęga), Obszar Chronionego Krajobrazu Biedrusko oraz szereg obszarów sieci Natura 2000 (Rogalińska Dolina Warty, Ostoja Wielkopolska,
Fortyfikacje w Poznaniu, Biedrusko, Dolina Wełny, Kiszewo, Puszcza Notecka).
Wymienione tereny odznaczają się również wysokimi walorami kulturowymi.
Dotyczy to w szczególności odcinka doliny Warty w granicach administracyjnych
Poznania, a także wielu miejscowości na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Są to jednocześnie miejsca lepiej
przystosowane do obsługi ruchu turystycznego dzięki występującym tam elementom zagospodarowania. Do szczególnie wartościowych pod względem warunków
ekologiczno-krajobrazowych oraz zagospodarowania zaliczono fragmenty doliny
Warty położone w granicach gmin: Śrem (283–289 km i 294–303 km biegu rzeki),
Mosina, Puszczykowo i Komorniki (255–263 km i 265–283 km), Suchy Las i Czerwonak (220–233 km) oraz Oborniki (184–188 km i 193–216 km). Najniższą ocenę uzyskały odcinki zlokalizowane w granicach terenów zurbanizowanych: Śremu (290–303 km), Czerwonaka, Poznania i Lubonia (230–254 km) oraz Obornik
i Murowanej Gośliny (205–218 km). Należy podkreślić, że wymienione odcinki
uzyskały zbliżone oceny w odbiorze społecznym (por. ryc. 3).
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Wyniki badań społecznych jednoznacznie wskazują, że dolina Warty jest ważną przestrzenią dla realizowania potrzeb turystycznych i rekreacyjnych. W opinii
respondentów do szczególnie atrakcyjnych turystycznie zalicza się obszary o wyróżniających się walorach przyrodniczych i krajobrazowych (25%), umożliwiające
obcowanie z przyrodą w wymiarze wypoczynkowym, poznawczym, edukacyjnym
i estetycznym. Wysoką ocenę w tej grupie uzyskały tereny cenne przyrodniczo
(18%), np.: Wielkopolski Park Narodowy, Rogaliński Park Krajobrazowy, Park
Krajobrazowy Puszcza Zielonka oraz punkt widokowy na Dziewiczej Górze, Łęgi
Nadwarciańskie, Puszcza Notecka, dolina Kończaka i dolina Wełny. Duże znaczenie ankietowani przywiązują do terenów zieleni urządzonej (15%). Wysoko
oceniane są ponadto: duży stopień naturalności i harmonia krajobrazu (17%),
obecność i walory obszarów wodnych oraz leśnych (15%), otwarte przestrzenie,
rozległe i dalekie panoramy widokowe (13%) oraz różnorodność form ukształtowania i pokrycia terenu (7%). Wśród czynników obniżających atrakcyjność doliny
Warty respondenci wymienili niewystarczającą dbałość o teren rozumianą jako
brak „gospodarza” (31%) oraz znaczne zaśmiecenie obszaru (dzikie składowiska
odpadów, przepełnione pojemniki na odpady, śmieci na szlakach turystycznych
pieszych i rowerowych, stałe i płynne zanieczyszczenia przenoszone z nurtem
rzeki oraz występujące wzdłuż linii brzegowej) (47%). Dużym mankamentem jest
brak zaplecza rekreacyjnego w postaci wypożyczalni sprzętu sportowego i wodnego, boisk, placów zabaw, ławek, miejsc wypoczynkowych, miejsc piknikowych,
parkingów oraz szlaków i ścieżek zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie koryta
rzeki (wytyczone i oznakowane trasy spacerowe oraz szlaki piesze i rowerowe)
(29%). Do elementów uciążliwych dla wypoczynku ankietowani zaliczyli ponadto
wszechobecny hałas (21%), małą ilość terenów zieleni urządzonej o charakterze
parkowym (7%), brak poczucia bezpieczeństwa (4%) oraz rozwój „niekontrolowanej” zabudowy w granicach doliny (3%).
Analiza walorów i zagospodarowania doliny Warty wskazuje na konieczność
podjęcia działań służących tworzeniu nowoczesnej i spójnej podbudowy infrastrukturalnej oraz organizacyjnej w sferze turystyki i rekreacji. W przypadku
turystyki wodnej powinno się to wiązać z szerszą promocją sportów wodnych
(kajakarstwo, wioślarstwo, żeglarstwo), popularyzacją krótkich i długich rejsów
turystycznych po Warcie w wariantach indywidualnych lub zorganizowanych (np.
statki, łodzie, barki, promy, tratwy turystyczne), tworzeniem nadwarciańskich
łowisk oraz budową i modernizacją zaplecza infrastrukturalnego dla tych form
aktywności (np. porty turystyczne, przystanie i pomosty cumownicze, zorganizowane miejsca odpoczynku). W zakresie turystyki przyrodniczej (poznawcza
i edukacyjna) oraz turystyki aktywnej i rekreacji wskazana jest lepsza promocja
walorów ekologicznych doliny Warty oraz ich znaczenia dla jakości życia i wypoczynku. Do równie ważnych działań zaliczyć należy tworzenie stacji ekologicznych, ścieżek edukacyjno-przyrodniczych, miejsc obserwacji przyrody (np. kładki
i platformy pływające, tarasy i wieże widokowe) oraz gospodarstw ekoturystycznych, a także opracowanie jednolitego systemu informacji i identyfikacji wizualnej na terenach cennych przyrodniczo i w strefie przybrzeżnej. W sferze turystyki
miejskiej (kulturowej, biznesowej, rozrywkowej) za priorytetowe należy uznać

84

Sylwia Bródka, Iwona Miedzińska

działania służące skutecznemu wykorzystaniu oraz promowaniu dziedzictwa
kulturowego miejskich odcinków doliny Warty, poprawie jakości nadbrzeżnych
przestrzeni publicznych (tzw. frontów wodnych) oraz integracji ich funkcji kulturowych, usługowych, mieszkaniowych i rekreacyjnych (otwarte przestrzenie koncertowe, tematyczne parki rozrywki, nadbrzeżne tereny sportowe, nadbrzeżne
strefy gastronomiczne). Tak zdefiniowane działania zamknięto w formułę produktów turystycznych, nadając im nazwy własne:
–– dla turystyki wodnej w zakresie sportów wodnych (produkt „EKSTREMALNIE na Warcie”), turystycznych rejsów po rzece (produkt „SPACEREM po
Warcie”) oraz wędkarstwa (produkt „WARTO-branie”);
–– dla turystyki aktywnej i rekreacji (produkt „WARTO odpocząć”) oraz turystyki
rowerowej (produkt „WARTO-strada”);
–– dla turystyki przyrodniczej poznawczej i edukacyjnej (produkt „NATURA-lnie
z Wartą” oraz „WARTO wiedzieć”);
–– dla turystyki miejskiej kulturowej, biznesowej i rozrywkowej (produkty:
„Z NURTEM HISTORII”, „FRONTEM do Warty”, „Warta – KULTUROWO/
ROZRYWKOWO”) oraz rekreacji miejskiej (produkt „ZIELONA DOLINA
Warty”).

6. Podsumowanie
Celem opracowania było zaprezentowanie zintegrowanego podejścia do planowania turystyki i rekreacji w skali obszarów metropolitalnych. Przedstawiona
metodyka badań w sposób efektywny łączy dwa ujęcia tego zagadnienia – przestrzenne i problemowe. Daje jednocześnie okazję do spojrzenia na proces planowania i programowania funkcji turystycznych w różnych skalach przestrzennych
– w skali całej metropolii oraz w odniesieniu do mniejszych jednostek funkcjonalnych. Pierwszy poziom analiz dotyczył Metropolii Poznań i koncentrował się na
delimitacji podstawowych jednostek funkcjonalnych (obszarów i miejscowości
turystycznych) oraz systemu powiązań między nimi (trasy i szlaki turystyczne),
a w dalszej kolejności opracowaniu dla nich oferty programowej uwzględniającej
rzeczywiste i potencjalne możliwości ich rozwoju. Kryteria służące wydzieleniu
poszczególnych jednostek zostały dobrane w taki sposób, aby na ich podstawie
możliwa była kompleksowa diagnoza i ocena ich potencjału. Część diagnostyczna
stała się przesłanką dla wyznaczenia kierunków rozwoju obszarów i miejscowości turystycznych na bazie czterech kategorii produktów turystycznych (wizerunkowe, podstawowe, niszowe i potencjalne), które powiązano z kilkunastoma
rodzajami i formami turystyki. Drugi poziom analiz potraktowano jako studium
przypadku, które posłużyło zaprezentowaniu metodyki badań służącej planowaniu turystyki i rekreacji w dokładniejszej skali. Jako obszar testowy wybrano jednostkę funkcjonalną „Dolina Warty”. W tym przypadku badania są połączeniem
oceny eksperckiej (inwentaryzacja terenowa walorów ekologiczno-krajobrazowych oraz zagospodarowania doliny Warty) i społecznej (sondaż diagnostyczny
z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego na temat potrzeb i możliwości

Ryc. 3. Fragment mapy prezentującej wyniki waloryzacji ekologiczno-krajobrazowej śremskiego odcinka doliny Warty (kolorem ciemnoniebieskim oznaczono
fragmenty o najwyższych walorach) na tle oceny społecznej (kolorem ciemnozielonym oznaczono fragmenty najbardziej atrakcyjne w opinii respondentów)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych.
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realizowania turystyki w dolinie Warty). W efekcie tak przeprowadzonych badań
w dolinie Warty wydzielono strefy o różnej przydatności dla potrzeb turystyki
i rekreacji, określono deficyty w zakresie jakości zasobów przyrodniczo-kulturowych i zagospodarowania turystycznego oraz opracowano na tej podstawie pakiety ofert tematycznych dla najbardziej popularnych w odbiorze społecznym rodzajów turystyki (wodnej, przyrodniczej i edukacyjnej, aktywnej, wypoczynkowej
oraz miejskiej) z przyporządkowanym do nich zestawem działań inwestycyjnych
i logistycznych.
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Kierunki i standardy planowania
metropolitalnego systemu transportu

1. Rola systemu transportowego w funkcjonowaniu
metropolii
Jednym z wyznaczników poziomu rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego
jest jakość infrastruktury transportowej (Rychlewski 2012a). Dobrej jakości infrastruktura umożliwia sprawne przemieszczanie się po całym obszarze metropolii,
stanowi również jeden z głównych wskaźników poziomu życia jej mieszkańców.
W ankiecie przeprowadzonej wśród mieszkańców Metropolii Poznań respondenci za najważniejsze uznali kwestie transportowe – wśród 26 wymienionych problemów zajęły one 1, 2, 3, 4, 6 i 7 miejsce, stanowiąc łącznie 45,3% odpowiedzi
(Kaczmarek i in. 2011).
Pochodną istnienia wysokiej jakości sieci transportowej w ramach obszaru
funkcjonalnego jest dobra dostępność transportowa, utożsamiana najczęściej
z możliwością osiągnięcia celu podróży wybranym środkiem transportu w sensownym czasie, zarówno w ramach samej metropolii jak i poza nią. Dostępność
danego miejsca (w tym metropolii) stanowi również jeden z podstawowych czynników lokalizacji, który określa dostępność rynku pracy, rynku zbytu i powiązania
produkcyjno-osobowe (Rychlewski, Bul 2012). Dostępność komunikacyjna uznawana jest za istotny element organizacji przestrzeni znajdujący odzwierciedlenie
w zróżnicowaniu atrakcyjności poszczególnych miejsc (Guzik 2011), wpływa ona
również na koszty funkcjonowania gospodarki, stan środowiska przyrodniczego
i jakość życia mieszkańców (Bul 2014). Z tego też względu należy dążyć do poprawy dostępności transportowej zarówno w aspekcie zewnętrznym (powiązania
z innymi metropoliami), jak i wewnętrznym (relacje między gminami wewnątrz
metropolii).
Planowanie infrastruktury transportowej na obszarach metropolitalnych jest
zadaniem nad wyraz skomplikowanym. Wymaga ono uwzględnienia szeregu
uwarunkowań o charakterze planistycznym, przyrodniczo-środowiskowym czy
technicznym. Dodatkowe utrudnienie w przypadku planowania sieci transporto-
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wych stanowi znaczna liczba podmiotów oraz złożoność struktury organizacyjno-prawnej instytucji zarządzających infrastrukturą, a także konieczność planowania w ramach różnych jednostek terytorialnych, co wiąże się z koniecznością
pogodzenia często sprzecznych ze sobą interesów różnych gmin. Jednocześnie
należy pamiętać, że planuje się w określonej, często ukształtowanej już przestrzeni geograficznej, której możliwość zagospodarowania jest ograniczona (Krych
2001, Rychlewski 2011b).
Dobry system transportowy metropolii powinien spełniać następujące kryteria (Rychlewski 2012a):
–– możliwość szybkiej podróży osób, których czas jest bardzo drogi,
–– wysoka jakość podróży dla osób o dużym potencjale intelektualnym,
–– sprawny przejazd dla mieszkańców, w szczególności w podróżach obligatoryjnych,
–– dostępność metropolitalnych węzłów transportowych,
–– dostępność miejsc o tzw. „wysokiej funkcji metropolitalnej”,
–– ograniczenie społecznego wykluczenia,
–– spełnianie zasad zrównoważonego rozwoju, w tym ograniczenie emisji,
–– dostępność innych metropolii,
–– możliwość transportu i przechowywania towarów, w tym nietypowych.
Budowa systemu spełniającego powyższe kryteria stanowi jedno z najważniejszych wyzwań także dla włodarzy miast i gmin polskich metropolii (Banister
2005). Jego kształtowanie w ostatnich kilkunastu latach utrudnia jednak rozlewanie się miast na tereny podmiejskie i rosnący poziom motoryzacji. Zjawiska
te generują na obszarach metropolitalnych nowe problemy transportowe, wśród
których szczególnie często zwraca się uwagę na następujące kwestie (Radziejowski 2010, Gadziński 2013):
–– rozwój sieci transportu publicznego nie nadąża za przyrostem obszarów
mieszkaniowych;
–– występuje problem z dostępem do usług transportu publicznego na obszarach
peryferyjnych (przede wszystkim na nowych osiedlach mieszkaniowych zlokalizowanych z dala od istniejącej wcześniej zabudowy);
–– czas podróży z wykorzystaniem transportu publicznego (szczególnie autobusowego) z obszarów peryferyjnych do centrów miast w większości wypadków
nie jest konkurencyjny w stosunku do czasu podróży samochodem (ze względu na rosnącą liczbę migracji wahadłowych powodujących kongestię, konieczność licznych przesiadek itd.);
–– bardzo ograniczone są możliwości bezpośredniego podróżowania pomiędzy
obszarami peryferyjnymi z pominięciem miasta centralnego (co np. przy rosnącej liczbie miejsc pracy na obszarach peryferyjnych zmusza do korzystania
z samochodu).
W efekcie przed władzami miast i gmin metropolitalnych stoją obecnie istotne
wyzwania związane z kreowaniem efektywnej i racjonalnej polityki transportowej, która jednocześnie nie pogłębi negatywnych zjawisk związanych z ruchem
samochodowym (kongestia, duża emisyjność i terenochłonność) i przyczyni się
do poprawy warunków życia mieszkańców. Jednocześnie należy mieć na uwadze,
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że wszystkie decyzje związane ze zmianami w funkcjonowaniu transportu, w tym
z priorytetem dla transportu publicznego, bardzo często budzą silne emocje
wśród mieszkańców, gdyż bezpośrednio wpływają na warunki przemieszczania
się po danym ośrodku. Pogodzenie interesów użytkowników różnych środków
transportu jest niemożliwe (Buchanan 1963, Rychlewski, Krych 2013), co może
budzić poczucie niezadowolenia u części z nich. W szczególności występuje dy
sonans między chęcią korzystania przez mieszkańców z własnego samochodu (co
daje poczucie komfortu, ale też jest silnie reklamowane w mediach) a optymalną
z punktu widzenia efektywności transportu (optymalną dla włodarzy gmin i metropolii) dominacją w przewozach transportu publicznego. Dysonans ten występuje też przestrzennie – mieszkańcy centralnych obszarów metropolii mają
lepszy dostęp do dobrej jakości transportu zbiorowego oraz w większym stopniu
doświadczają uciążliwości od ruchu samochodowego niż mieszkańcy obszarów
peryferyjnych, którzy z kolei, z racji pokonywanej odległości, wymagają od systemu transportowego dużej prędkości przemieszczania się. Powyższe dysonanse
wpływają na politykę realizowaną przez poszczególne gminy, tymczasem dobre
praktyki współdziałania w metropolii, określone w Karcie Lipskiej (2007), wymagają osiągnięcia równorzędnego partnerstwa między poszczególnymi jednostkami samorządowymi.
Warto podkreślić, że akcentowanie potrzeby promowania przewozów zbiorowych widoczne jest również w politykach transportowych obowiązujących
w Polsce. Potwierdza to przegląd dokumentów strategicznych i planistycznych
o charakterze ponadlokalnym (europejskim, krajowym, regionalnym) dotyczących sektora transportu. Do najistotniejszych wskazówek dla rozwoju systemu
transportu należą:
1. Zwiększanie roli transportu szynowego w metropoliach, w tym np.:
–– promowanie i wspomaganie w dużych miastach transportu szynowego,
w szczególności kolei i tramwaju, jako podstawowych środków transportu
publicznego (Polityka… 2005),
–– zwiększenie możliwości przewozów środkami transportu szynowego na
obszarach aglomeracji (Strategia… 2013).
2. Podjęcie działań na rzecz integracji różnych form transportu zbiorowego oraz
indywidualnego, w tym np. tworzenie warunków do integracji różnych gałęzi
transportu, poprzez wdrażanie systemów intermodalnych (węzły przesiadkowe, systemy „parkuj i jedź” itp.), wspólnych rozkładów jazdy, jednolitych systemów taryfowych, wprowadzenia biletu ważnego na wszystkie środki transportu u wszystkich przewoźników w skali regionów i kraju (Strategia… 2013).
3. Usprawnienie transportu publicznego, nawet kosztem pogorszenia warunków
ruchu innych środków transportu (Polityka… 2005, Zaktualizowana… 2013).
4. Integracja działań na rzecz rozwoju transportu z działaniami z zakresu planowania przestrzennego i ochrony środowiska:
–– w kontekście miejskim dla ograniczenia zatorów i emisji niezbędna jest
strategia łączona obejmująca planowanie przestrzenne, systemy cen, wydajne usługi transportu publicznego czy infrastrukturę dla niezmotoryzowanych środków transportu (Biała księga… 2011),
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–– upowszechnienie i wdrożenie zasady inwestowania w systemy transportu
przed inwestycjami w zabudowę (Zaktualizowana… 2013).
Wspomniane rekomendowane kierunki rozwoju transportu publicznego mają
bardzo ogólny charakter. Problem pojawia się w momencie, gdy na poziomie lokalnym próbuje się wprowadzić te pomysły w życie. Jedną z podstawowych kwestii staje się wtedy sposób wyznaczenia obszarów, które wymagają poprawy dostępności transportu publicznego.
Pod hasłem transport zbiorowy zwykle rozumie się przewóz pasażerów, dobry
system transportowy metropolii wymaga jednak również odpowiedniej polityki
względem transportu towarowego. Istotne jest promowanie lokalnych przewozów kolejowych, zarówno jako konkurencji dla transportu samochodowego (Rychlewski, Bul 2012, Rydzkowski, Wojewódzka-Król 1997), jak i dla zapewnienia
punktualności i efektywności dostaw oraz realizacji rozkładu jazdy przy opóźnieniach pociągów dalekobieżnych (Kosicki, Rychlewski 2014).
W tym kontekście warto postawić pytanie: w jaki sposób należy planować rozwój sieci transportu, aby uzyskać najlepsze efekty – tzn. by zapewnić wszystkim
mieszkańcom jego dobrą dostępność i skrócić czas podróży? Jak podają Krych,
Rychlewski (2003), sprawny system transportowy w metropoliach musi być
oparty „na szynie”, czyli na systemach kolejowych w ramach metropolii oraz systemach tramwajowych (i opcjonalnie metra lub LRT) w ośrodkach centralnych
tych metropolii – systemach wymagających dużych nakładów i spójnego planowania przestrzennego (Krych 2015). Tymczasem podejmowane decyzje, zarówno dotyczące inwestycji w infrastrukturę transportową, jak i zagospodarowania
przestrzennego, często są dość przypadkowe, spontaniczne i obliczone na pozyskanie doraźnego poparcia mieszkańców. Niejednokrotnie spowodowane jest to
brakiem odpowiednich narzędzi, które mogłyby pomóc w podejmowaniu najlepszych decyzji z ogólnospołecznego punktu widzenia. W tym kontekście konieczne jest wypracowanie obiektywnych narzędzi przydatnych w planowaniu rozwoju
sieci transportu, a zwłaszcza transportu publicznego.
Niniejszy tekst powstał na bazie doświadczeń autorów przy realizacji projektu badawczego pt. „Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii
Poznań” przygotowanego w ramach współpracy z Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Dzięki pracy nad koncepcją autorzy mieli możliwość zmierzenia
się z zagadnieniem planowania infrastruktury transportowej w ujęciu metropolitalnym. Podstawowym celem opracowania było wskazanie kierunków rozwoju
sieci transportu drogowego (samochodowego, rowerowego i szynowego), które
powinny stać się podstawowym elementem wielofunkcyjnego multimodalnego
węzła transportowego o znaczeniu europejskim i krajowym. W ramach projektu
przygotowano również plany funkcjonowania sprawnego i efektywnego systemu
transportu publicznego oraz zasady kształtowania ciągów rowerowych i przestrzeni pieszej. Przyjęto, że projektowana infrastruktura z założenia powinna
być konkurencyjna względem innych form transportu i przyjazna dla środowiska
przyrodniczego. Planowano, że na skutek realizacji koncepcji nastąpi wyraźna
poprawa dostępności transportowej metropolii jako całości oraz poszczególnych
miast i gmin wchodzących w jej skład, co przyczyni się do wzmocnienia spójności
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całego obszaru, a to z kolei stanie się podstawą zrównoważonego rozwoju metropolii. Efektem realizacji planu ma być również poprawa pozycji konkurencyjnej
Metropolii Poznań w układzie krajowym i kontynentalnym.
Za główny cel artykułu uznano wyznaczenie kierunków rozwoju infrastruktury transportowej za pomocą zaproponowanej metodyki badawczej, umożliwiającej określenie obszarów priorytetowych dla poprawy dostępności i konkurencyjności optymalnych w danym miejscu środków transportu, z zastosowaniem
oprogramowania GIS. W efekcie, wykorzystując zaproponowaną metodykę, na
przykładzie Metropolii Poznań ukazano wady obecnej sieci transportu i zaproponowano przyszłe kierunki jej rozwoju.

2. Problemy metodyczne analizy i planowania transportu
metropolitalnego
2.1. Źródła danych
Potrzeba rozbudowy i poprawy funkcjonowania infrastruktury transportowej
w ramach obszarów funkcjonalnych wynika z istniejącego zapotrzebowania na
przewozy w obliczu rosnącej skali mobilności w metropoliach oraz w wyniku
postępujących procesów suburbanizacji. Sytuacja taka występuje również w Metropolii Poznań. Pierwszym z głównych celów realizacji „Koncepcji kierunków
rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań” było zinwentaryzowanie istniejącej
infrastruktury transportowej oraz określenie jakości jej funkcjonowania. Aby dokonać pełnej diagnozy, niezbędne było pozyskanie danych faktograficznych dotyczących stanu technicznego, parametrów sieci oraz wskaźników mobilności pozwalających na ocenę użyteczności istniejącej infrastruktury.
W celu zdiagnozowania stanu sieci drogowej na obszarze Metropolii Poznań
pozyskano informacje z instytucji zarządzających drogami publicznymi, tj.:
–– Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o. w Poznaniu,
–– Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,
–– zarządów dróg powiatowych w Poznaniu, Śremie, Wągrowcu, Szamotułach
i Obornikach,
–– urzędów gmin.
Istotnym źródłem danych o stanie sieci, w tym o aktualnych oraz planowanych przebiegach dróg, były dokumenty planistyczne szczebla regionalnego oraz
gminnego. Do najważniejszych z nich należały:
–– „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego”,
–– projekt „Planu zagospodarowania przestrzennego poznańskiego obszaru metropolitalnego”,
–– dokumenty studialne różnych szczebli samorządowych,
–– miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na szczeblu gminnym.
Dodatkowe źródła informacji stanowiły: Baza Danych Obiektów Topograficznych pozyskana przez CBM UAM oraz informacje uzyskane z jednostek naukowo-badawczych (m.in. opracowania Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Po-

92

Jeremi Rychlewski, Radosław Bul, Jędrzej Gadziński

znańskiej oraz BIT Poznań). W ramach badań przepływów pomiędzy jednostkami
posłużono się również danymi dotyczącymi skali i kierunków dojazdów do pracy
pozyskanymi z zasobów Głównego Urzędu Statystycznego.
Do przygotowania koncepcji rozwoju sieci transportu szynowego (kolejowego
i tramwajowego) niezbędne było pozyskanie danych obrazujących stan obecny.
Informacje o aktualnej sieci kolejowej pochodziły z instytucji zarządzającej liniami kolejowymi, tj. PKP PLK S.A. Odział Regionalny w Poznaniu. Dane przestrzenne o aktualnych oraz planowanych przebiegach linii kolejowych uzyskano
na podstawie analizy dokumentów planistycznych szczebla krajowego, regionalnego oraz gminnego. Do najważniejszych z nich należały:
–– „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”,
–– „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego”,
–– projekt „Planu zagospodarowania przestrzennego poznańskiego obszaru metropolitalnego”,
–– dokumenty studialne wojewódzkie i powiatowe,
–– miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na szczeblu gminnym.
Dodatkowe źródła informacji (m.in. o lokalizacji przystanków, stanie infrastruktury kolejowej) stanowiły: Baza Danych Obiektów Topograficznych oraz informacje z Instytutu Inżynierii Lądowej PP. Dane o mobilności z wykorzystaniem
połączeń kolejowych pozyskano z opracowań eksperckich, m.in. z „Diagnozy
społecznego zapotrzebowania na usługi transportowe Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” czy też „Analizy zapotrzebowania na pasażerskie przewozy kolejowe
w otoczeniu komunikacyjnym linii kolejowych w województwie wielkopolskim
pod kątem zaspokojenia potrzeb przewozowych przez środki transportu” (2010).
Informacje o stanie i parametrach sieci tramwajowej na obszarze miasta Poznania pozyskano od przewoźnika MPK Poznań. Dane przestrzenne o aktualnych
oraz planowanych przebiegach tras tramwajowych uzyskano w drodze analizy dokumentów planistycznych miasta Poznania. Informacje o mobilności mieszkańców i wykorzystaniu sieci tramwajowej pochodziły z raportu na temat projektu
„Planu transportowego aglomeracji poznańskiej”.
2.2. Kryteria analizy
Inwentaryzacja infrastruktury posłużyła do analizy przyszłych kierunków rozwoju sieci transportowych. Pierwszym krokiem było przeprowadzenie analiz zapotrzebowania na usługi transportowe oraz sprawdzenie zakresu realizacji tak
określonych potrzeb w ramach istniejącej infrastruktury. W tym celu niezbędna
okazała się identyfikacja potencjału demograficznego poszczególnych części metropolii, główną przyczyną wzrostu liczby i częstotliwości przemieszczeń są bowiem zmiany demograficzne zachodzące na obszarze miasta i okolicznych gmin.
Dane odnoszące się do liczby ludności w największych polskich miastach i ich
strefach podmiejskich (Śleszyński 2013) wskazują, że Poznań i jednostki zlokalizowane wokół miasta tworzą drugą najdynamiczniej rozwijającą się aglomerację
miejską w kraju. Szczególnie intensywnie rozwija się strefa podmiejska – w ciągu ostatnich 10 lat liczba mieszkańców podpoznańskich gmin wzrosła o ponad
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80 tys. osób. Migracje mieszkańców Poznania do gmin podmiejskich skutkują
zwiększeniem liczby przemieszczeń osób, które zmieniając miejsce zamieszkania,
najczęściej pracują lub uczą się w dotychczasowym miejscu. Określenie potencjału demograficznego poszczególnych lokalizacji w ramach metropolii jest zatem
zadaniem kluczowym przy wyznaczaniu kierunków rozwoju sieci. W tym celu
w ramach koncepcji posłużono się przede wszystkim analizami rozmieszczenia
terenów pod budownictwo mieszkaniowe w dokumentach studialnych na szczeblu regionalnym i lokalnym. Określono chłonność danego terenu oraz możliwość
realizacji zapisów zawartych w dokumentach. Informacja o potencjale demograficznym była podstawowym źródłem wiedzy w kontekście:
–– planowania sieci drogowej:
• uzupełnienia istniejącego układu;
• zmian klasy technicznej dróg;
• zmian kategorii dróg;
• zmian przepustowości sieci;
• dostosowania poszczególnych dróg do przewidzianych potrzeb transportu
towarowego;
–– planowania sieci kolejowej:
• budowy nowych linii;
• rozbudowy istniejących linii;
• zmian w systemie sterowania i regulacji ruchu kolejowego;
• lokalizacji nowych przystanków;
• lokalizacji centrów i punktów logistycznych, a także bocznic;
–– planowania sieci tramwajowej: budowy nowych tras, zmiany przebiegu wybranych tras;
–– planowania sieci transportu zbiorowego pod kątem:
• dostępności transportu publicznego;
• konkurencyjności transportu publicznego;
• poziomu integracji różnych form transportu zbiorowego i transportu indywidualnego;
–– kształtowania węzłów i punktów intermodalnych (ewentualnie również transportu kombinowanego):
• lokalizacji węzłów i punktów przesiadkowych transportu pasażerskiego;
• zasad kształtowania wyżej wymienionych węzłów i punktów;
• ograniczania liczby niezbędnych przesiadek;
• zasad synchronizacji czasowej, taryfowej i organizacyjnej przewozów intermodalnych;
• lokalizacji centrów i punktów logistycznych.
Przy projektowaniu szlaków transportowych uwzględniano także potencjał
gospodarczy danego miejsca. Na podstawie planów zagospodarowania przestrzennego wytypowano miejsca szczególnie preferowane do prowadzenia działalności gospodarczej (centra logistyczne, centra handlowe, giełdy) i przemysłowej. Bazując na powyższych danych, wzięto pod uwagę potrzebę zapewnienia
dostępu do tych obszarów z sieci transportowej, z uwzględnieniem transportu
towarów.
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Do analizy niezbędnych zmian w systemie transportu zbiorowego przyjęto
następujące założenia:
1. Na poziom dostępności transportu publicznego wpływa czas dojścia do przystanków, odległość przystanków od zabudowy mieszkaniowej, częstotliwość
kursowania pojazdów transportu publicznego, liczba dostępnych kierunków
podróży oraz całkowity czas podróży.
2. Za atrakcyjne uznano, za Loose (2001), przystanki zlokalizowane w odległości
od zabudowy mieszkaniowej:
–– 300 m dla autobusów,
–– 400 m dla tramwajów,
–– 500 m dla kolei.
3. Podróżni do przystanków dochodzą pieszo, z prędkością v=4,8 km/h (1,33
m/s).
4. Zasięgi dojść pieszych mają kształt okręgów – jedyną barierą jest odległość.
5. Wydłużenie drogi dojścia (spowodowane przebiegiem ulic, ewentualnymi barierami przestrzennymi itd.) do przystanku wynosi 25% (wskaźnik wydłużenia drogi = 1,25).
6. Na całkowity czas podróży składają się: czas dojść pieszych, rozkładowy czas
jazdy, czas przesiadek.
Szczegółowo etapy postępowania badawczego przedstawiono na schemacie
na rycinie 1.
Analizę sieci dróg samochodowych wykonano w oparciu o założoną hierarchizację tej sieci. Problemem okazała się zmienność prawa państwowego (w tym
demontaż spójności systemu hierarchizacji dróg), a także ściśle administracyjne
(bez uwzględnienia aspektów funkcjonalnych) dostosowywanie kategorii dróg po
oddaniu do użytku nowo zbudowanych odcinków (Rychlewski 2015). Na poziomie ogólnym przyjęto następujące założenia:

Ryc. 1. Etapy wyznaczenia obszarów rekomendowanych do poprawy dostępności i konkurencyjności transportu publicznego
Źródło: opracowanie własne.

Kierunki i standardy planowania metropolitalnego systemu transportu

95

1. Drogi krajowe w metropolii powinny:
–– wynikać z zaplanowanych na poziomie krajowym połączeń Poznania z innymi miastami, ale też zapewnić możliwość przejazdu dookoła Poznania
(stanowić obwodnicę metropolitalną i obwodnicę miejską);
–– być realizowane w standardzie dróg szybkiego ruchu, z możliwością ograniczenia klasy do GP na odcinkach mniej istotnych dla ruchu tranzytowego;
–– prowadzić ruch tranzytowy, w tym ciężarowy, natomiast poza obwodnicą
miejską obsługiwać ruch wewnętrzny metropolii w niewielkim zakresie;
–– mieć przepustowość dostosowaną do popytu transportowego;
–– być projektowane bez obsługi przyległego terenu.
2. Drogi wojewódzkie w metropolii powinny:
–– wynikać z zaplanowanych na poziomie wojewódzkim połączeń Poznania
z innymi miastami, stanowić obwodnicę śródmiejską Poznania włącznie
z dojazdami zewnętrznymi do tej obwodnicy, łączyć miasta;
–– być realizowane w standardzie dróg klasy GP i G, z dążeniem (nie zawsze
realnym), aby prędkość nie była ograniczana poniżej 70 km/h;
–– omijać miasta (poza Poznaniem);
–– prowadzić ruch tranzytowy i wewnętrzny dla metropolii, w tym ruch ciężarowy bez ograniczeń;
–– prowadzić trasy metropolitalnego transportu zbiorowego;
–– bramkować dostęp do Poznania i innych lokalizacji o dużym popycie transportowym i dobrej dostępności transportem publicznym;
–– być projektowane bez obsługi przyległego terenu.
3. Drogi powiatowe w metropolii powinny:
–– łączyć stolice gmin, stanowić uzupełnienie podstawowej sieci drogowej;
–– być realizowane w standardzie dróg klasy G i Z, z dopuszczeniem L;
–– być projektowane z dążeniem, aby prędkość nie była ograniczana poniżej
50 km/h;
–– prowadzić ruch wewnętrzny dla metropolii i lokalny;
–– prowadzić ruch ciężarowy w ograniczonym zakresie;
–– prowadzić trasy metropolitalnego transportu zbiorowego z priorytetem dla
tego transportu;
–– bramkować dostęp do Poznania i innych lokalizacji o dużym popycie transportowym i dobrej dostępności transportem publicznym;
–– być projektowane z ograniczoną obsługą przyległego terenu.
4. Drogi gminne w metropolii powinny:
–– mieć natężenie ruchu szczytowego ograniczone do 200 (drogi klasy D) lub
600 (drogi klasy L) poj./h w jednym kierunku;
–– w terenie zabudowanym być projektowane dla prędkości 20 lub 30 km/h,
–– prowadzić wyłącznie ruch lokalny;
–– być pozbawione ruchu ciężarowego (poza obsługą komunalną, dojazdem
do pojedynczych gospodarstw rolnych i sytuacjami wyjątkowymi);
–– prowadzić trasy metropolitalnego transportu zbiorowego w ograniczonym
zakresie (nie powinno być tych tras na ulicach klasy D), z priorytetem dla
tego transportu;
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–– zapewniać bezpieczny ruch pieszych i rowerzystów bez segregacji.
5. Dla lokalizacji punktów logistycznych i obiektów przemysłowych założono
potrzebę:
–– dla ważniejszych obiektów – dostępu do węzła drogi krajowej oraz do sieci
kolejowej,
–– dla mniej ważnych obiektów – dostępu do węzła drogi krajowej lub dostępu do drogi wojewódzkiej wraz z dostępem do sieci kolejowej.
Potrzeba realizacji wskazanego w koncepcji zadania w sposób zintegrowany
wynika ze specyfiki sieci transportowych. Układ drogowy metropolii tworzy jedną całość, w której bardzo często jeden element (tzw. wąskie gardło) waży o przepustowości całej sieci. Takie wąskie gardło na ważnej drodze może też powodować przenoszenie się ruchu na drogi niższych klas i kategorii, niedostosowanych
do tego ruchu funkcjonalnie i technicznie. Ponadto natężenie ruchu zależy od
czynników niezależnych od administracyjnej przynależności czy lokalizacji dróg,
istotniejszymi czynnikami są chociażby rozmieszczenie źródeł i celów ruchu czy
parametry dróg. Z tego też względu problemy transportowe na obszarze metropolii należy rozwiązywać w ramach współpracy pomiędzy wszystkimi administratorami dróg.
2.3. Agregacja danych i wyników analiz
Pierwszą czynność w celu określenia docelowego układu drogowego stanowiła
inwentaryzacja wszystkich miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dokumentów studialnych na obszarze metropolii pod kątem zapisanego
potencjału demograficzno-gospodarczego i proponowanych rozwiązań transportowych. Następnie w oparciu o przedstawione wyżej uwarunkowania dokonano
selekcji zapisów, które mają uzasadnienie, i uwzględniono je w koncepcji. Zauważono, że część zapisów w ramach dokumentów planistycznych różnych jednostek
jest ze sobą sprzeczna.
Wytypowane na podstawie uwarunkowań demograficznych, gospodarczych,
środowiskowych i planistyczno-politycznych projekty przeanalizowano pod kątem możliwości technicznych realizacji infrastruktury. Projektowane nowe drogi,
zarówno samochodowe, jak i szynowe, muszą spełniać określone normy techniczne – promienie łuków poziomych, szerokości dróg czy odległości między
przystankami bądź węzłami – zależne od prędkości, dla której są projektowane.
Uwarunkowania techniczne wpływają zatem często na kształt i koszt danej drogi.
Z tego też względu część proponowanych dróg nie jest realizowana w wariancie
technicznie optymalnym, lecz z uwzględnieniem kosztu: np. projektowana linia
kolejowa do Tarnowa Podgórnego omija łukiem teren lotniska Ławica, choć jej
poprowadzenie pod lotniskiem byłoby technicznie i eksploatacyjnie znacznie korzystniejsze.
Ostatnią grupą uwarunkowań, które uwzględniono w opracowaniu, są uwarunkowania prawne wynikające z obowiązujących aktów normatywnych. Są one
silnie powiązane ze wskazanymi wcześniej pozostałymi grupami uwarunkowań.
Całość koncepcji przygotowano w zgodzie z zapisami ustawy z dnia 27 marca
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2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Konieczność realizacji
infrastruktury o określonych parametrach technicznych wynika również z potrzeby uwzględnienia aktów prawnych, w największym zakresie z rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Z kolei ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z dalszymi aktami prawnymi warunkuje możliwość budowy infrastruktury na obszarach chronionych. Warto zatem podkreślić, że uwarunkowania prawne w dużym stopniu
ingerują w możliwość rozbudowy infrastruktury transportowej.
Wszystkie analizy przeprowadzano przy założeniu jak najmniejszej ingerencji
w istniejący stan zagospodarowania przestrzennego metropolii oraz maksymalizacji wykorzystania istniejącej infrastruktury. W tym względzie szczególnie duże
znaczenie miały uwarunkowania przyrodnicze i środowiskowe oraz wynikające
z nich ograniczenia. Na obszarze Metropolii Poznań znajdują się park narodowy, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu,
a także inne elementy osnowy przyrodniczej. Szczególnie duża kolizyjność istniejącej i planowanej infrastruktury pojawiała się na kierunkach południkowych.
Dotyczy to zwłaszcza odcinków dróg samochodowych i kolejowych zlokalizowanych w okolicach Wielkopolskiego Parku Narodowego (m.in. droga wojewódzka
nr 430, linie kolejowe nr 271 i 357), Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, Parku
Krajobrazowego Promno czy Puszczy Zielonki. Powyższe ograniczenia uniemożliwiły wytrasowanie lub poprawę parametrów technicznych części szlaków ważnych z punktu widzenia spójności sieci. Istotną barierą dla spójności sieci transportowej jest też poligon wojskowy w Biedrusku.
Duże znaczenie dla realizacji projektu badawczego miały uwarunkowania planistyczne i polityczne. Potrzebę rozbudowy i poprawy jakości funkcjonowania
infrastruktury transportowej podkreśla się w wielu dokumentach strategicznych
i planistycznych rangi krajowej, regionalnej i lokalnej, m.in. „Strategii rozwoju
kraju”, „Strategii rozwoju transportu do 2020” czy „Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030”. Z kolei dokumenty na szczeblu regionalnym
oraz lokalnym wskazują również na potrzebę wzmacniania spójności metropolii.
Konieczność poprawy dostępności transportowej w ujęciu zewnętrznym oraz wewnętrznym zapisano m.in. w „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego
do roku 2020”, „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego” oraz projekcie „Planu zagospodarowania przestrzennego POM”. Precyzyjne zapisy dotyczące potrzeby rozbudowy sieci transportu drogowego i szynowego znajdują się w dokumentach strategicznych (ogólnych i sektorowych)
oraz planistycznych rangi lokalnej. Konieczność stworzenia multimodalnego
wielofunkcyjnego węzła transportowego, którego podstawą będzie układ drogowy, czy też potrzebę budowy poznańskiej kolei metropolitalnej i integracji transportu publicznego podkreśla się w „Strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej.
Metropolia Poznań 2020”. Informacje o planach rozbudowy dróg można odnaleźć także w strategiach rozwoju oraz dokumentach studialnych i miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego gmin wchodzących w skład metropolii. Należy zaznaczyć, że również te dokumenty były dla sąsiadujących jednostek
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samorządu sprzeczne, a w trakcie konsultacji uzyskiwano przeciwstawne opinie
o niektórych projektowanych drogach (odpowiedź z jednej gminy: „budować jak
najszybciej”; odpowiedź z gminy sąsiadującej: „budować w ostatniej kolejności”).
Tak określona metodologia pozwoliła osiągnąć trojakie rezultaty:
–– w oparciu o prognozowaną użyteczność, trafność, efektywność i kapitałochłonność, a także możliwości finansowania danej inwestycji dokonano wyboru kluczowych elementów infrastruktury, które powinny być realizowane
(budowane lub modernizowane) w pierwszej kolejności, zgodnie z przyjętym
harmonogramem; pozostałe inwestycje wskazano do realizacji w terminie
późniejszym;
–– określono oczekiwane parametry dróg oraz ich własność (kategoryzację);
–– wyznaczono obszary preferowane z punktu widzenia jakości obsługi transportowej do inwestycji mieszkaniowych i przemysłowych, a także obszary,
na których na takie inwestycje nie powinno się pozwalać. Łączna powierzchnia inwestycyjna w Metropolii Poznań, określona przez zsumowanie zapisów
z dokumentów strategicznych poszczególnych gmin, kilkakrotnie przekraczała
potencjał inwestycyjny metropolii, stąd ograniczenie inwestycji do obszarów
dobrze obsługiwanych transportowo (a także wyposażonych w odpowiednią
infrastrukturę komunalną i społeczną tudzież pozbawionych wybitnych walorów przyrodniczych i kulturowych) jest zasadne.

3. Kierunki rozwoju systemu transportowego Metropolii
Poznań
Bazując na przedstawionych powyżej uwarunkowaniach oraz metodologii, przygotowano koncepcję kierunków rozwoju przestrzennego infrastruktury transportowej na obszarze Metropolii Poznań. W ramach dokumentu zaproponowano
plany rozwoju infrastruktury transportu drogowego (samochodowego, rowerowego, szynowego) oraz koncepcję budowy sprawnej i efektywnej sieci transportu
publicznego. W niniejszym artykule przedstawiono jedynie podstawowe informacje dotyczące tych propozycji – szczegółowe plany zaprezentowano w ramach
publikacji obejmującej całą koncepcję.
Podstawowym wyzwaniem dla rozwoju układu dróg samochodowych, zaplanowanego w ramach koncepcji, jest potrzeba zapewnienia wysokiej klasy technicznej i funkcjonalnej głównego szkieletu dróg, którego celem będzie przejęcie
ruchu tranzytowego, oraz usprawnienie ruchu lokalnego, jednakże przy zachowaniu konkurencyjności transportu zbiorowego w ramach metropolii. Określono
następujące wytyczne:
–– kluczowym zadaniem inwestycyjnym w zakresie infrastruktury drogowej okazała się potrzeba dokończenia obwodnicy Poznania oraz stopniowa przebudowa pozostałych odcinków dróg nr 5 i 11 do klasy dróg ekspresowych (S);
–– na drogach wojewódzkich szczególnie ważna okazała się budowa obwodnic,
pozwalająca uspokoić ruch w miejscowościach oraz poprawić bezpieczeństwo;
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–– na drogach powiatowych za niezbędne uznano inwestycje dostosowujące sieć
tych dróg do nowych przebiegów dróg krajowych i wojewódzkich, zapewnienie dojazdu do nowych osiedli, budowę dróg dla prowadzenia nowych linii
transportu autobusowego, a w ograniczonym zakresie również kształtowanie
nowych połączeń. Należy zaznaczyć, że bardzo ważnym elementem jest podniesienie i poprawa spójności parametrów technicznych dróg powiatowych, co
pozwoli znacząco poprawić bezpieczeństwo ruchu.
Polepszenie spójności sieci i zrównoważony rozwój metropolii (2. zasada rozwoju przestrzennego metropolii) wymaga jednoczesnych inwestycji w drogi różnych szczebli samorządu. Realizacja powyższych zadań wiąże się z koniecznością
poniesienia dużych wydatków finansowych. Zdobycie środków finansowych oraz
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego będą podstawowym wyzwaniem dla
rozwoju transportu drogowego w metropolii.
Planowanie realizacji założeń stawianych drogom krajowym i wojewódzkim
napotkało na następujące problemy:
1. Północna obwodnica Poznania, kategorii drogi krajowej, była przez niektórych
decydentów uznana za niepotrzebną (bez niej jednak transport towarowy,
w tym transport paliw, musiałby odbywać się ulicami Poznania) i konkurencyjną dla planowanego układu ulicznego – ostatecznie przyjęto planowanie
tej drogi w przewidzianym przebiegu i kategorii, uwzględniając argumenty
bezpieczeństwa (transport materiałów niebezpiecznych) i militarne (łączenie
ważnych obiektów wojskowych).
2. Nie udało się ominąć wszystkich miejscowości:
–– pozostawiono przebieg drogi krajowej nr 92 przez miasto Swarzędz, z racji
rangi tego miasta oraz ograniczonej roli (droga alternatywna dla autostrady na niepłatnym odcinku) drogi;
–– pozostawiono przebieg drogi wojewódzkiej nr 430 przez miasto Luboń,
z racji lokalizacji węzła autostrady;
–– pozostawiono przebieg dróg wojewódzkich nr 430 i 431 przez miasta Puszczykowo i Mosina, spowodowane bliskimi granicami terenów chronionych
(w tym Wielkopolskiego Parku Narodowego);
–– ograniczono, wbrew lokalnym planom, liczbę obwodnic miasta Szamotuł
kategorii wojewódzkiej z 2 do 1.
Szczególnym problemem okazała się droga z Poznania do Gniezna (ryc. 2) –
droga ta była kategorii krajowej do czasu wybudowania nowej drogi, klasy S (ekspresowej), w przebiegu drogi wojewódzkiej nr 434. Po oddaniu do użytku drogi
ekspresowej stara droga została zdegradowana do kategorii gminnej, wbrew zapisom niektórych paragrafów ustawy o drogach publicznych. Jednocześnie droga
wojewódzka nr 434 zachowała swoją kategorię pomimo jej fragmentacji i prowadzenia ocalałych fragmentów w bezpośredniej bliskości drogi krajowej nr 5 (S5). Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy zaproponowano więc, z racji klasy
GP i łączenia miast, kategoryzację drogi Poznań–Gniezno jako wojewódzkiej oraz
zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 434 (zamiast kończenia drogi w stolicy
gminy wiejskiej Łubowie przewidziano jej poprowadzenie przez miasto Pobiedziska).
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Ryc. 2. Problemy z kategoryzacją dróg po wybudowaniu nowej drogi ekspresowej: a) sieć
dróg krajowych (na czerwono) i wojewódzkich (na żółto) przed wybudowaniem drogi ekspresowej, b) sieć dróg krajowych i wojewódzkich po oddaniu do użytku drogi
ekspresowej, c) problemy ze zrealizowaną kategoryzacją dróg, d) proponowana przez
autorów kategoryzacja dróg zgodna z zapisami ustawy o drogach publicznych
Źródło: Rychlewski (2015).

Dla sieci ulicznej miasta Poznania zaakceptowano zaplanowany układ hierarchiczny zakładający następujący układ ramowy:
–– I ramę jako obwodnicę centrum miasta w standardzie ulicy klasy G i kategorii
drogi powiatowej; wewnątrz ramy przewidziano ulice klasy Z, L i D kategorii
powiatowej lub gminnej;
–– II ramę jako obwodnicę śródmieścia miasta w standardzie ulicy klasy GP i kategorii drogi wojewódzkiej; między I i II ramą przewidziano ulice radialne
klasy G i kategorii drogi powiatowej oraz ulice klasy Z, L i D kategorii drogi
powiatowej lub gminnej;
–– III ramę jako obwodnicę miasta w standardzie bezkolizyjnej ulicy klasy GP
i kategorii drogi krajowej; między II i III ramą przewidziano ulice radialne
klasy GP i G kategorii drogi wojewódzkiej, ulice klasy G, Z i L kategorii drogi
powiatowej i ulice klasy L i D kategorii drogi gminnej;
–– IV ramę jako obwodnicę metropolitalną w standardzie autostrady (na odcinku południowym), drogi ekspresowej (na odcinkach wschodnim i zachodnim)
oraz drogi klasy GP (na odcinkach północnym i wschodnim) kategorii drogi
krajowej; wewnątrz IV ramy nie przewidziano dróg szybkiego ruchu, a drogi
krajowe ograniczono do III ramy i dróg radialnych prowadzących do niej.
Zmiany w sieci dróg powiatowych zaproponowano w celu dowiązania tych
dróg do nowych przebiegów dróg krajowych i wojewódzkich, a w kilku miej-
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scach również dla poprawy logiki sieci. Zaproponowano też budowę mostu na
Warcie (między Luboniem i Czapurami) w rejonie dawnej przeprawy promowej.
Założono, że po drogach powiatowych będzie prowadzona większość linii autobusowych (z prowadzenia metropolitalnych linii autobusowych wyłączono drogi
gminne i drogi szybkiego ruchu). Głównym problemem było uzyskanie odpowiednich parametrów technicznych na terenach o dużej gęstości zabudowy.
Istotnym problemem okazało się niedostosowanie parametrów poszczególnych dróg do obecnych przepisów. W ramach koncepcji wskazano na konieczność
weryfikacji kategorii dróg, ale także zadbania o spójność technicznych parametrów dróg i ich dostosowanie do wymogów klasy funkcjonalnej danej drogi.
Działania w postaci rozbudowy i modernizacji infrastruktury szynowej (w tym
tramwajowej) mają na celu ukształtowanie docelowego układu transportowego,
który będzie konkurencyjny dla ruchu samochodowego oraz podniesie jakość podróży i poprawi dostępność transportu publicznego na obszarze metropolii. Dla
transportu szynowego w Metropolii Poznań przewidziano istotną rolę, zarówno
w zakresie wewnętrznym, jak i dla poprawy dostępności w skali krajowej i europejskiej.
Infrastrukturę kolejową w Poznaniu i powiecie cechuje duża spójność oraz
korzystny gwiaździsty układ 9 linii (wszystkie linie prowadzą promieniście do
głównego dworca w Poznaniu). Ponadto większość linii ma również bezpośrednie
(w tym omijające główną stację osobową) połączenie ze stacją rozrządową Poznań-Franowo. Miasto i metropolia są także bardzo korzystnie położone w układzie sieci krajowej. Wskutek takich walorów Metropolia Poznań, dzięki stosunkowo dużej liczbie połączeń kolejowych, jest jednym z najważniejszych węzłów
kolejowych w Polsce. Stacja Poznań Główny zajmuje drugie miejsce pod względem
liczby odprawianych pasażerów w kraju (większą liczbę pasażerów obsługuje jedynie dworzec Warszawa Centralna). Stan techniczny infrastruktury kolejowej jest
zróżnicowany, część linii została w ostatnim okresie zmodernizowana.
W ramach koncepcji założono rozbudowę i modernizację sieci transportu kolejowego na obszarze Metropolii Poznań. Planuje się zachowanie układu gwiaździstego ukierunkowanego na stację pasażerską Poznań Główny i towarową Poznań-Franowo. Wśród potrzeb modernizacji sieci kolejowej zidentyfikowano:
1. Zwiększenie przepustowości stacji Poznań Główny i przyległych szlaków kolejowych (Rychlewski 2009, Kosicki, Plucińska 2014, Kosicki, Rychlewski 2014,
Kosicki 2015) poprzez:
–– poprawę jakości sterowania ruchem,
–– poprawę stanu technicznego szlaków przyległych do stacji Poznań Główny
i mostu kolejowego na Starołęce (most ten do momentu napisania niniejszej publikacji został już zmodernizowany),
–– ograniczenie kolizyjności tras pociągów, w tym odbudowę torów prowadzących przez dawną stację towarową (ryc. 3),
–– odpowiednią organizację przewozów.
2. Poprawę obsługi pasażerów na stacji Poznań Główny (Kosicki, Plucińska
2013, Kosicki 2015) poprzez:
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–– określenie optymalnego systemu koordynacji pociągów metropolitalnych,
poprzez integrację czasową lub przestrzenną,
–– poprawę przejść między peronami kolejowymi a peronami miejskiego
transportu zbiorowego, parkingami miejskimi i przyległymi dzielnicami.
3. Synchronizację prędkości handlowej z lokalizacją mijanek, pozwalających na
wyprzedzanie pociągów metropolitalnych przez pociągi kwalifikowane bądź
mijanie się pociągów metropolitalnych na liniach jednotorowych (Kosicki, Rychlewski 2015).
4. Budowę nowej linii kolejowej do lotniska na Ławicy i gminy Tarnowo Podgórne.
5. Utworzenie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, której celem ma być uzupełnienie oferty przewozowej kolei do standardów metropolitalnych w relacjach
aglomeracja–miasto, a także pomiędzy wybranymi lokalizacjami w ramach
pozamiejskiej aglomeracji; jakość tego przejazdu powinna być na tyle wysoka, aby zachęcić dotychczasowych kierowców do skorzystania z pociągu, jej
uzyskanie (szczegółowo opisane przez Rychlewskiego 2011) wymaga jednak
zapewnienia odpowiedniej prędkości, gwarancji dowozu i powrotu oraz wła-

Ryc. 3. Obecna kolizyjność układu torowego stacji Poznań Główny i postulowane jej ograniczenie poprzez odbudowę połączenia przez tereny dawnej stacji towarowej. Pokazano przebiegi pociągów dalekobieżnych, ale podobny układ przewidziano również dla
pociągów metropolitalnych
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ściwego kształtowania stacji i przystanków, a więc działań na obszarze całej
aglomeracji (Rychlewski, Bul 2012).
6. Integracja czasowa, przestrzenna i taryfowa różnych form transportu.
7. Modernizacja przejazdów kolejowych.
Z uwagi na plany rozwoju systemu kolei dużej prędkości (KDP) w Polsce
w dokumencie uwzględnia się także jej przebieg przez obszar metropolii.
Zgodnie z założeniami dokumentu sieć tramwajowa na obszarze miasta Poznania i metropolii ma być rozbudowana i zmodernizowana. Uwzględniono w tym
zakresie przede wszystkim plany miasta Poznania, ukierunkowane na optymalizację układu torowego w centrum miasta oraz poprawę dostępności tramwaju
poprzez przedłużenie tras w kierunku gęsto zaludnionych osiedli mieszkaniowych. Przewidziano jednak też wydłużenie sieci tramwajowej do Lubonia i dopuszczenie zastosowania w Swarzędzu i Tarnowie Podgórnym mieszanego systemu tramwajowo-kolejowego. Zapisano potrzebę modernizacji istniejących tras,
podnoszenie ich parametrów technicznych i integrację przestrzenną sieci tramwajowej z innymi formami transportu (Gadziński, Beim 2009, Plucińska 2015).
Transport publiczny w Metropolii Poznań tworzy niezwykle skomplikowaną
sieć obejmująca przewozy o charakterze międzynarodowym, międzyregionalnym,
regionalnym, aglomeracyjnym i gminnym, obsługiwane przez transport autobusowy (w tym gminny, PKS, przewozy prywatne, dowozy do szkół), kolejowy,
tramwajowy i lotniczy. W analizowanych gminach funkcjonuje ponad dwudziestu przewoźników, którzy zatrzymują się na ponad trzech tysiącach przystanków.
Najbardziej rozwinięta jest sieć połączeń autobusowych obsługująca wszystkie
ważniejsze jednostki osadnicze. Z kolei sieć tramwajowa ogranicza się jedynie do
obszaru Poznania. Poziom dostępności transportu publicznego na analizowanym
terenie jest zróżnicowany i w wielu przypadkach wymaga znaczącej poprawy. Za
główne wyzwania na przyszłość można uznać kwestie takie, jak:
–– zapewnienie sprawnego funkcjonowanie transportu publicznego przy rosnącej kongestii na drogach;
–– lepszą organizację transportu zbiorowego na obszarach rozlewającej się zabudowy;
–– zwiększenie wykorzystania infrastruktury kolejowej w przewozach mieszkańców;
–– wzrost spójności sieci połączeń, tak by zapewnić możliwość dotarcia do głównych celów podróży mieszkańców;
–– konieczność ściślejszego uzależnienia inwestycji w zabudowę od możliwości
zapewnienia obsługi obszaru transportem publicznym, w tym prawidłowego
z punktu widzenia interesów transportu zbiorowego kształtowania podmiejskich osiedli;
–– ułatwienie możliwości przesiadania się między różnymi środkami transportu
na głównych węzłach przesiadkowych;
–– budowę wspólnego dla wszystkich środków transportu drogowego (autobusów, tramwajów, kolei itp.) systemu informacji pasażerskiej.
Rozwiązanie tych kwestii wydaje się kluczowe dla zapewnienia w niedalekiej
przyszłości sprawnego systemu transportu publicznego na terenie Metropolii
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Poznań. Niezwykle istotne jest również wskazanie konkretnych obszarów problemowych, gdzie działania naprawcze powinny być wprowadzone w pierwszej
kolejności (tab. 3) – określenie tych obszarów było możliwe dzięki zastosowaniu
zaproponowanej (opisanej w rozdziale 2) metodyki badawczej, która pozwoliła
na ustalenie poziomu dostępności i konkurencyjności czasowej w różnych częściach Metropolii Poznań. Wyniki w formie zbiorczej zostały przedstawione w tabelach 1 i 2.
Obszary rekomendowane do poprawy dostępności i konkurencyjności wyznaczone zostały jednak dopiero po zestawieniu otrzymanych wyników z wartościami gęstości zaludnienia i zabudowy. Dzięki temu uniknięto sytuacji, w której sugerowany rozwój transportu publicznego dotyczyłby obszarów niezamieszkanych
dzisiaj lub w przyszłości. Zbiorcze wyniki w podziale na trzy kategorie przedstawiono w tabeli 3.
Na podstawie przeglądu polityk ponadlokalnych i zidentyfikowanych problemów oraz analiz zaproponowano dla obszaru Metropolii Poznań wyznaczenie
czterech podstawowych celów rozwojowych w zakresie transportu publicznego.
Należą do nich:
1. Poprawa dostępności transportu publicznego. Należy dążyć do ściślejszego
powiązania sieci transportowej z rozmieszczeniem ludności i zabudowy na
obszarze Metropolii Poznań. Szczególne znaczenie ma to dla terenów podleTabela 1. Poziom dostępności środków transportu publicznego w Metropolii Poznań
Wartości wskaźnika
Interpretacja –
dostępności
poziom dostępności
1,00–0,80
0,79–0,60
0,59–0,40
0,39–0,20
0,19–0,01
0

bardzo wysoki
wysoki
średniowysoki
średnioniski
niski
bardzo niski/brak

Udział
w powierzchni
Metropolii Poznań
2,28%
11,52%
13,19%
6,24%
3,96%
62,81%

Udział w liczbie
mieszkańców
Metropolii Poznań
37,59%
33,32%
17,33%
4,12%
0,59%
7,04%

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Poziom konkurencyjności czasowej centrum Metropolii Poznań
Całkowity czas
podróży (w min)
1–30
31–45
46–60
60–75
75–125
126 i więcej

Interpretacja – poziom konkurencyjności czasowej
bardzo wysoki
wysoki
średniowysoki
średnioniski
niski
bardzo niski/brak

Źródło: opracowanie własne.

Udział
w powierzchni
Metropolii Poznań
11,87%
18,81%
23,12%
17,06%
16,62%
12,42%

Udział w liczbie
mieszkańców
Metropolii Poznań
66,78%
17,38%
8,71%
4,69%
1,79%
0,65%
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Tabela 3. Udział powierzchni i liczby mieszkańców Metropolii Poznań wymagających poprawienia jakości transportu zbiorowego pod względem dostępności i konkurencyjności
Obszary wymagające poprawy
Obszary wymagające poprawy
poziomu dostępności
poziomu konkurencyjności
udział w liczbie
udział w liczbie
Kategoria obszaru udział w poudział w pomieszkańców
mieszkańców
wierzchni Mewierzchni MeMetropolii
Metropolii
tropolii Poznań
tropolii Poznań
Poznań
Poznań
priorytetowe
1,04%
4,71%
0,69%
6,04%
rekomendowane
1,41%
2,32%
0,57%
2,04%
do rozważenia
5,69%
2,93%
3,71%
3,92%
Źródło: opracowanie własne.

gających intensywnej urbanizacji (przede wszystkim gmin sąsiadujących z Poznaniem). Należy zadbać, by droga do przystanków była bezpieczna i możliwie krótka, tak by nie zniechęcała do korzystania z transportu publicznego.
2. Poprawa konkurencyjności transportu publicznego. Metropolia Poznań
powinna mieć sprawny system transportu publicznego opierający się na szybkich przewozach transportem kolejowym (w ramach kolei metropolitalnej),
a na obszarze Poznania również transportem tramwajowym. Przewozy autobusowe powinny stanowić uzupełnienie systemu, a na obszarach peryferyjnych zapewniać szybki dojazd do przystanków kolei metropolitalnej. Należy
dążyć do przyspieszenia wszystkich środków transportu publicznego poprzez
odpowiednie rozwiązania inżynieryjne (Rychlewski 2012b) i planowanie przestrzenne, a w niektórych przypadkach również poprzez ograniczenie ruchu
samochodowego.
3. Integracja transportu publicznego na różnych płaszczyznach. Metropolia
Poznań powinna podjąć próby skutecznej integracji różnych form transportu
publicznego i indywidualnego na różnych płaszczyznach. Konieczna jest intensywna współpraca międzygminna w zakresie organizacji przewozów. Nie
mniej ważne są kwestie takie, jak wspólny dla wszystkich przewoźników system taryfowy oraz jednolita informacja pasażerska. Należy także zainwestować w rozwój centrów przesiadkowych (przede wszystkim w pobliżu stacji
kolei metropolitalnej lub pętli tramwajowych) wyposażonych w bezpieczne
parkingi, co pozwoli (szczególnie mieszkańcom obszarów peryferyjnych) korzystać z podróży łączonych (ryc. 4, 5).
4. Integracja działań z zakresu rozwoju transportu publicznego, planowania przestrzennego i ochrony środowiska.
Na obszarze Metropolii Poznań należy podjąć próbę ściślejszego powiązania
procesów urbanizacyjnych z rozwojem sieci transportu publicznego. Zasada zapewnienia jego dostępności powinna być podstawowym warunkiem „uruchamiania” nowych obszarów pod zabudowę mieszkaniową. Ważne jest bezpieczne
(zarówno pod względem osobistym, jak i związanym z ruchem samochodów)
dojście na perony przystanków transportu zbiorowego. Należy również zwrócić
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Ryc. 4. Schemat postulowanych kierunków integracji transportu publicznego – etap I i II

Ryc. 5. Schemat postulowanych kierunków integracji transportu publicznego i samochodowego – etap I i II

szczególną uwagę na kwestie ochrony środowiska i dążyć do ograniczenia najbardziej emisyjnego transportu samochodowego na najcenniejszych przyrodniczo
obszarach oraz w miejscach koncentracji ludności.
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4. Podsumowanie i rekomendacje
Infrastruktura transportowa z uwagi na swój liniowy charakter oraz szeroki zakres oddziaływania stanowi jeden z podstawowych elementów zagospodarowania przestrzennego, który na obszarach wielkomiejskich powinien być planowany
w sposób zintegrowany, w oderwaniu od istniejącego podziału administracyjnego. Z uwagi na zmiany rozmieszczenia ludności w polskich metropoliach zwiększa się liczba i częstotliwość przemieszczeń zarówno obligatoryjnych, jak i fakultatywnych, co wymusza myślenie o infrastrukturze w ujęciu metropolitalnym,
a nie pojedynczej gminy. Jednocześnie infrastruktura transportowa powinna zapewniać dobry poziom dostępności usług w ramach samej metropolii jak i poza
nią. Z tego też względu wskazuje się na potrzebę prowadzenia badań i planowania infrastruktury transportowej w ramach obszarów funkcjonalnych, gdyż tylko
takie podejście daje gwarancję rozwiązania problemów wynikających z rosnącego
zapotrzebowania na usługi transportowe.
W ramach rozdziału przedstawiono podstawowe założenia, w oparciu o które opracowano plany rozwoju infrastruktury transportowej w Metropolii Poznań
zawarte w „Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań”.
Doświadczenie uzyskane w trakcie przygotowywania ww. dokumentu pozwala na
wskazanie podstawowych rekomendacji, które mogą okazać się pomocne w realizacji tego typu koncepcji.
1. Zasadniczą kwestią jest prawidłowe rozpoznanie uwarunkowań rozwoju sieci
transportowych, począwszy od analizy aktualnego stanu zagospodarowania
przestrzennego, poprzez uwarunkowania demograficzne i gospodarcze. Istotną rolę odgrywają również plany i zamierzenia samych jednostek (uwarunkowania planistyczne i polityczne), ograniczenia wynikające z występowania
zasobów przyrodniczych i środowiskowych, a także uwarunkowania wynikające z obowiązujących aktów prawnych i możliwości technicznych oraz ekonomicznych. Bez prawidłowego rozpoznania aktualnej sytuacji nie ma możliwości wyznaczania właściwych kierunków rozwoju. Aby móc wskazać powyższe
uwarunkowania, niezbędny jest dostęp do szerokiej bazy informacyjnej pozwalającej na określenie stanu dzisiejszego i w konsekwencji na przygotowanie planów rozbudowy układu. Z uwagi na konieczność pozyskania danych
z wielu instytucji konieczna jest współpraca z wszystkimi ww. instytucjami.
Wskazuje się perspektywicznie na potrzebę powstania instytucji, która zbierałaby kompleksowe dane dla całego obszaru metropolii, co niewątpliwie ułatwiłoby realizację podobnych projektów badawczych.
2. Kluczowym zagadnieniem jest też potrzeba konsultacji projektu na różnych
etapach jego powstawania. Z uwagi na zróżnicowanie interesów poszczególnych jednostek należy zwrócić uwagę zwłaszcza na obszary styku zarówno
w aspekcie przestrzennym (np. granice gmin), jak i kompetencyjnym. Ważne
w tym względzie jest też zasięgnięcie opinii władz lokalnych oraz mieszkańców i organizacji społecznych, których opinie i wiedza często pozwalają na
znalezienie właściwego rozwiązania planistycznego.
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3. Należy zwrócić uwagę na konieczność kształtowania układów transportowych
w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju rozumianego jako wykorzystanie zróżnicowanych środków transportu i równomierny rozwój przestrzenny całego obszaru. Władze jednostek powinny również prowadzić politykę
przestrzenną i transportową, której celem będzie zwiększenie udziału przemieszczeń przy wykorzystaniu transportu zbiorowego. Jednocześnie projekty
powinny uwzględniać potrzebę wzmacniania spójności całej metropolii, tak
aby możliwe było zapewnienie jednakowej dostępności usług na podobnych
obszarach.
4. Problemem jest wybiórcze stosowanie prawa w realizacji inwestycji transportowych – stan prawny z jednej strony wymaga określenia dopuszczalnych odstępstw, a z drugiej uzupełniania przepisów o dodatkowe lokalne wytyczne.
Wymaga to od planistów dobrego zrozumienia zasad kształtowania technicznego i przestrzennego sieci transportowej.
5. W ramach koncepcji przygotowano m.in listę rankingową niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych wraz przewidywanym terminem ich realizacji. Ważne jest, aby dobór tych inwestycji poprzedzony został analizą możliwości finansowych jednostki odpowiedzialnej za konkretne zadanie. Warto promować
inwestycje, których finansowanie lub współfinansowanie możliwe byłoby ze
źródeł zewnętrznych, takich jak choćby środki UE. Kryterium wyboru inwestycji powinno uwzględniać przede wszystkich aspekt ich użyteczności, efektywności i trafności. Ponadto istotnym czynnikiem przy wskazywaniu priorytetów jest wpływ danej inwestycji na poprawę dostępności i spójności układu.
6. Ważnym zagadnieniem jest również potrzeba przygotowania systemu wdrażania koncepcji (w oparciu o istniejące i planowane dokumenty), a także wskazanie podstawowych mierników, które pozwolą na ocenę stopnia realizacji
zapisów. Istotne jest wytypowanie mierników, które z jednej strony będą trafnie diagnozowały sytuację, a z drugiej strony pozyskanie danych nie będzie
nastręczało wiele trudności.
7. Planowanie infrastruktury transportowej w metropoliach pozwala na spójne
przedstawienie wizji rozwoju infrastruktury na całym obszarze, w ramach którego ma miejsce największa kumulacja przemieszczeń. Z tego też względu podobne koncepcje powinny powstać dla każdego większego systemu miejskiego
i być elementem planu mobilności danego obszaru. Autorzy niniejszego opracowania mają nadzieję, że ich doświadczenie ma szansę przysłużyć się innym
autorom podobnych opracowań, które powstaną w najbliższej przyszłości.
8. Realizacja dobrej jakości metropolitalnej sieci transportu publicznego wymaga
podjęcia szerokiej współpracy pomiędzy podmiotami administracji samorządowej na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, a także aktywnego
zaangażowania lokalnych społeczności i środowisk eksperckich. Na szczeblu
lokalnym należałoby w pierwszej kolejności dążyć do przyjęcia określonych
zapisów w dokumentach planistycznych, a w szczególności:
–– zapewnić rezerwę terenu pod przyszłe inwestycje w transport publiczny
(linie kolejowe, trasy tramwajowe, pasy autobusowe, pętle oraz węzły
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przesiadkowe, parkingi P&R, B&R itd.) poprzez zmiany lub wywołanie
nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
–– zapisać w gminnych dokumentach strategicznych oraz w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego preferencje dla
inwestycji w transport publiczny oraz konieczność jego integracji, w tym
z transportem indywidualnym.
9. Konkurencyjność transportu zbiorowego wymaga realizacji wielu propozycji,
wśród których za najważniejsze uznano:
–– stosowanie bezwzględnego priorytetu, na poziomie pełnym lub wysokim
(klasyfikację priorytetu podaje Rychlewski (2012b) dla transportu publicznego w planowaniu obsługi transportowej gęsto zaludnionych obszarów;
–– respektowanie zasady: w pierwszej kolejności – koncepcja obsługi obszaru
transportem publicznym, a dopiero w drugiej – inwestycje mieszkaniowe;
–– preferencje dla lokalizacji zabudowy na obszarach o dobrej dostępności komunikacyjnej i krótkich czasach dojazdu do centrum metropolii (przede
wszystkim wokół przystanków kolejowych);
–– rozszerzenie zakresu działań w ramach wspólnego (międzygminnego) planowania rozwoju sieci transportu publicznego i jego integracji z innymi
środkami transportu;
–– przyjęcie standardów dotyczących dostępności transportu publicznego
w gminie, które dotyczyć powinny kwestii takich, jak: oddalenie przystanków od zabudowy, maksymalne czasy podróży do ośrodka gminnego, maksymalne czasy podróży do centrum obszaru rdzeniowego, bezpieczeństwo
dojścia (a także dojazdu rowerem);
–– budowę gminnych punktów przesiadkowych integrujących możliwie jak
najwięcej środków transportu publicznego i umożliwiających jednocześnie
bezpieczne pozostawienie samochodu oraz roweru;
–– poprawę gminnej informacji o transporcie publicznym z aktualnymi rozkładami jazdy, „planerami podróży”, informacjami o taryfach i możliwych
przesiadkach;
–– aktywną promocję transportu publicznego jako ekologicznego sposobu
przemieszczania się;
–– kształtowanie sieci transportu publicznego zgodnie z oczekiwaniami
mieszkańców oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi i środowiskiem naukowym w zakresie przygotowywanych koncepcji rozwojowych.
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Łukasz Mikuła

Planowanie rozwoju funkcji mieszkaniowych,
produkcyjnych i usługowych
1. Podstawy programowe i prawne
Problem racjonalizacji polityki przestrzennej w odniesieniu do obszarów rozwoju funkcji mieszkaniowej, produkcyjnej i usługowej jest bez wątpienia jednym
z centralnych zagadnień koordynacji planistycznej na poziomie metropolitalnym.
Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie założeń metodyki wyznaczania
obszarów priorytetowych dla rozwoju funkcji mieszkaniowych, produkcyjnych
i usługowych na podstawie bilansów terenowych i prognoz demograficznych
przeprowadzonych w skali metropolitalnej oraz według ujednoliconych sposobów oceny przydatności terenów dla zagospodarowania zgodnie z określonym
przeznaczeniem. Jako przykład praktycznego zastosowania przyjętych metod posłuży „Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań”.
Konieczność przyjęcia podejścia zintegrowanego w sferze planowania obszarów rozwoju funkcji mieszkaniowej, produkcyjnej i usługowej wynika bezpośrednio z zapisów obowiązujących dokumentów strategicznych, w tym przede
wszystkim „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” (M.P.
z 2012 r. poz. 252). KPZK 2030 wskazuje, że „problemem polskiego systemu
osadniczego jest nieskoordynowany rozwój obszarów funkcjonalnych głównych
ośrodków miejskich. W strefach podmiejskich tych ośrodków nasila się zjawisko
żywiołowej urbanizacji i rosnącego chaosu przestrzennego. Skutkuje to degradacją krajobrazu i rosnącymi kosztami ekonomicznymi i społecznymi ponoszonymi przez poszczególne obszary funkcjonalne. Niekontrolowana suburbanizacja
może doprowadzić do degradacji środowiska przyrodniczego, utraty atrakcyjności
miejsc rekreacyjnych oraz inwestycyjnych, czego skutkiem będzie pogorszenie
wizerunku i atrakcyjności inwestycyjnej”. Koncepcja w sposób jednoznaczny formułuje zasadę pierwszeństwa regeneracji (odnowy) zabudowy nad zajmowaniem
nowych terenów pod zabudowę, co oznacza „intensyfikację procesów urbanizacyjnych na obszarach już zagospodarowanych, tak aby minimalizować ekspansję
na nowe tereny”. Ponadto KPZK 2030 wskazuje, że plany i strategie obszarów
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metropolitalnych powinny uwzględniać przede wszystkim: koncepcję zrównoważonej mobilności, potrzebę ochrony obszarów cennych przyrodniczo, potrzebę
ograniczania zagospodarowania terenów dotychczas niezurbanizowanych i zapobiegania temu zagospodarowaniu.
Podjęcie prac nad integracją planowania terenów mieszkaniowych, produkcyjnych i usługowych w Metropolii Poznań miało swoje uzasadnienie również w dokumentach programowych szczebla aglomeracyjnego, opracowywanych z inicjatywy oddolnej w ramach Rady Aglomeracji Poznańskiej, będącej bezpośrednią
poprzedniczką Stowarzyszenia Metropolia Poznań. W „Strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej. Metropolia Poznań 2020” przedstawiona została diagnoza wskazująca, iż „zestawienie aktualnie istniejących w gminach dokumentów
planistycznych nie pozwala na stwierdzenie, że na ich podstawie możliwe jest
prowadzenie spójnej polityki przestrzennej w skali całej aglomeracji”. Stąd też
w ramach działania strategicznego 1.1.2 przewidziano w strategii opracowanie
koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego metropolii, w której jednym z podstawowych ustaleń powinny być wskazania obszarów priorytetowych dla rozwoju funkcji mieszkaniowych, usługowych i produkcyjnych. Ponadto w kolejnym
dokumencie aglomeracyjnym – „Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego
aglomeracji poznańskiej” (2012) – podkreślono, że proces integracji planowania
przestrzennego w aglomeracji powinien prowadzić do wykształcenia mechani
zmów rozwiązywania problemów dotyczących prognozowania i bilansowania
potrzeb i terenów inwestycyjnych w skali całej aglomeracji, przed „skonsumowaniem” obecnych studiów gminnych przez plany miejscowe i powstaniem nieodwracalnych skutków finansowych dla samorządów. Studium postulowało także
powiązanie planowania przeznaczenia terenów w gminach z ponadlokalną infrastrukturą transportową.
„Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań” powstawała w sytuacji braku realnych podstaw prawnych dla prowadzonych działań.
Wyprzedziła tym samym istotne zmiany w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.),
zwanej dalej u.p.z.p., które zostały wprowadzone w drodze ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) oraz ustawy z dnia 9
października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1890).
Poprzez pierwszą z wyżej wymienionych nowelizacji rozszerzeniu uległ katalog
generalnych zasad planistycznych, zamieszczonych w art. 2 u.p.z.p. Między innymi wskazano, że „w przypadku sytuowania nowej zabudowy, uwzględnienie
wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz
walorów ekonomicznych przestrzeni następuje poprzez:
1. Kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego.
2. Lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający
mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego
jako podstawowego środka transportu.
3. Zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się
pieszych i rowerzystów.
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4. Dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy:
–– na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej, w szczególności poprzez
uzupełnianie istniejącej zabudowy,
–– na terenach położonych na obszarach innych niż wymienione powyżej, wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów przeznaczonych pod
dany rodzaj zabudowy położonych na obszarach, o których mowa w lit.
a; przy czym w pierwszej kolejności na obszarach w najwyższym stopniu
przygotowanych do zabudowy, przez co rozumie się obszary charakteryzujące się najlepszym dostępem do sieci komunikacyjnej oraz najlepszym
stopniem wyposażenia w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze oraz sieci i urządzenia telekomunikacyjne,
adekwatnych dla nowej, planowanej zabudowy”.
Wymienione wyżej zasady stanowią bardzo istotne wytyczne dla planowania
rozmieszczenia terenów mieszkaniowych, produkcyjnych i usługowych, także
w skali metropolitalnej. Ich uzupełnieniem jest nowe brzmienie art. 10 ust. 1 pkt
7 u.p.z.p., który ustanawia nakaz wzięcia pod uwagę w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy „potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności:
–– analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne,
–– prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione,
migracje w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego,
–– możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji
zadań własnych gminy,
–– bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę”.
W bardzo podobny sposób zdefiniowano niezbędny zakres analizy planistycznej w odniesieniu do nowego dokumentu planistycznego, czyli ramowego
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku
metropolitalnego, przy czym oczywiście zupełnie inna w takim przypadku będzie
skala terytorialna prowadzonych prac. Należy zauważyć, że zgodnie z nowym art.
37n u.p.z.p., studium metropolitalne określa m.in. maksymalne powierzchnie
przeznaczone pod zabudowę, z podziałem na rodzaje zabudowy oraz gminy. Tym
samym procedura sporządzenia bilansu w skali metropolitalnej nabrać może wyjątkowego znaczenia, w istotny sposób wpływając na zakres swobody planistycznej samorządu gminnego.
Postępowanie związane z tworzeniem bilansu terenów przeznaczonych pod
zabudowę w ramach studium gminnego precyzuje art. 10 ust. 5–7 u.p.z.p. Poprzez odesłanie w art. 37o ust. 4 tejże ustawy zasady te stosuje się także w odniesieniu do studium metropolitalnego. W obu więc przypadkach kolejnymi etapami
procedury są:
1. Sformułowanie, na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, prognoz demograficznych oraz możliwości finansowych gminy lub
związku metropolitalnego, maksymalnego w skali gminy lub związku zapo-
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trzebowania na nową zabudowę, wyrażonego w ilości powierzchni użytkowej
zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy.
2. Oszacowanie chłonności, położonych na terenie gminy lub związku, obszarów
o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych;
przez chłonność rozumiana jest możliwość lokalizowania na tych obszarach
nowej zabudowy, wyrażona w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale
na funkcje zabudowy.
3. Oszacowanie chłonności, położonych na terenie gminy lub związku, obszarów
przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę, innych niż wymienione w pkt 2.
4. Porównanie maksymalnego w skali gminy lub związku zapotrzebowania na
nową zabudowę (pkt 1) oraz sumy powierzchni użytkowej zabudowy z pkt
2 i 3, w podziale na funkcje zabudowy, przy czym jeżeli maksymalne w skali
gminy lub związku zapotrzebowanie na nową zabudowę:
–– nie przekracza sumy powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na
funkcje zabudowy – nie przewiduje się lokalizacji nowej zabudowy poza
obszarami, o których mowa w pkt 2 i 3,
–– przekracza sumę powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje
zabudowy – bilans terenów pod zabudowę uzupełnia się o różnicę tych
wielkości i przewiduje się lokalizację nowej zabudowy poza obszarami,
o których mowa w pkt 2 i 3, maksymalnie w ilości wynikającej z uzupełnionego bilansu.
5. Określenie możliwości finansowania przez gminę lub związek wykonania sieci
komunikacyjnych i infrastruktury technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy.
6. Określenie potrzeb inwestycyjnych gminy lub związku wynikających z konieczności realizacji zadań własnych, związanych z lokalizacją nowej zabudowy.
7. Zmiana wartości poszczególnych pozycji bilansu, w przypadku gdy potrzeby
inwestycyjne przekraczają możliwości finansowania, w celu dostosowania zapotrzebowania na nową zabudowę do możliwości finansowania przez gminę
lub związek wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz
społecznej.
Powyższe działania mogą wymagać powtórzenia, na zasadzie analizy wariantów lub realizacji procesu iteracyjnego, oraz powtórzenia wszystkich lub części
z nich, także w połączeniu z innymi czynnościami przeprowadzanymi w ramach
prac nad projektem studium. Dodatkowo, określając zapotrzebowanie na nową
zabudowę, bierze się pod uwagę perspektywę nie dłuższą niż 30 lat oraz niepewność procesów rozwojowych wyrażającą się możliwością zwiększenia zapotrzebowania w stosunku do wyników analiz nie więcej niż o 30%.
Wynikające z przytoczonych wyżej przepisów zasady sporządzania bilansów
terenów i późniejszego wykorzystania ich do określenia kierunków rozwoju
przestrzennego są, mimo pozorów dużej szczegółowości, sformułowane w sposób ogólny, pozostawiając w detalach bardzo szerokie pole interpretacyjne. Ich
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praktyczne zastosowanie w skali gminnej, a szczególnie w skali metropolitalnej,
może być bardzo problematyczne, zważywszy na nieostry charakter wielu sformułowań typu „zapotrzebowanie na nową zabudową” czy „możliwości finansowania”. Metody pracy przyjęte przy sporządzaniu „Koncepcji kierunków rozwoju
przestrzennego Metropolii Poznań” nie były, jak już wyżej wspomniano, oparte
na nowych podstawach prawnych, jednak z uwagi na wiele wspólnych elementów postępowania planistycznego uzyskane przy tej okazji doświadczenia mogą
stanowić istotne wskazówki przy prowadzeniu działań planistycznych na bazie
nowego ustawodawstwa.

2. Problemy metodyczne
Przyjęta w „Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań”
metoda wyznaczania priorytetowych obszarów rozwoju funkcji mieszkaniowych,
produkcyjnych i usługowych opierała się na następującej sekwencji działań:
1. Uspójnienie zapisów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin w oparciu o jednolita metodykę standaryzacji.
2. Wykonanie bilansu powierzchni i chłonności demograficznej terenów inwestycyjnych wyznaczonych w studiach gminnych.
3. Oszacowanie zapotrzebowania na tereny inwestycyjne w perspektywie roku
2030 w oparciu o prognozy demograficzne.
4. Wskazanie obszarów najbardziej predysponowanych do zagospodarowania
pod funkcje mieszkaniowe, produkcyjne i usługowe w oparciu o jednolity zestaw kryteriów dla całego obszaru metropolitalnego.
Każdy ze wskazanych etapów stawia przed planistami bardzo duże problemy
metodyczne, których rozwiązanie wymaga rozstrzygnięcia istotnych dylematów.
Podstawowe można sformułować następująco:
1. Jak bilansować przeznaczenie terenu w obowiązujących dokumentach planistycznych?
2. Jak określić zapotrzebowanie na tereny mieszkaniowe?
3. Jak określić zapotrzebowanie na tereny produkcyjne i usługowe ?
4. Jak dostosować zasoby terenów inwestycyjnych w obowiązujących dokumentach planistycznych do realnych potrzeb?
5. Jakie kryteria stosować dla waloryzacji terenów inwestycyjnych w skali metropolitalnej?
Przyjęcie odpowiedniego schematu postępowania i „metropolitalnego” punktu widzenia jest o tyle ważne, że wynikające z niego rekomendacje mogą istotnie
modyfikować dotychczas formułowane polityki gminne.
Pierwszym problemem związanym z bilansowaniem aktualnego przeznaczenia terenów jest ustalenie podstawowego punktu odniesienia: czy powinny
nim być studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
czy też miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego? Z uwagi na bardzo
duże zróżnicowanie pokrycia powierzchni poszczególnych gmin planami miejscowymi, zasadne wydaje się oparcie przede wszystkim na studiach gminnych
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jako dokumentach określających całościową politykę przestrzenną gminy i traktowanie planów miejscowych jako informacji uzupełniającej w zakresie szczegółowych parametrów zagospodarowania terenu oraz przy określaniu wytycznych
kierunkowych. Uwzględnianie w bilansach także wydanych decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania, choć zasadne merytorycznie, powoduje szereg
trudności praktycznych związanych zarówno z ich potencjalnie dużą liczbą, jak
i możliwością funkcjonowania kilku decyzji dla tego samego terenu o wzajemnie
sprzecznej treści.
Oparcie prac związanych z bilansowaniem terenu na studiach uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego rodzi konieczność ich wcześniejszej standaryzacji. Z uwagi na różną metodologię oraz różną szczegółowość ustaleń poszczególnych dokumentów tego rodzaju (znacznie większą niż miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) niezbędne jest ujednolicenie
nie tylko ich grafiki, ale również zapisów merytorycznych. Konieczne wydaje się
stworzenie bazy danych przestrzennych zawierającej dla każdego terenu informację o przeznaczeniu kierunkowym (ustandaryzowanym) wraz z możliwie bezstratną szczegółową informacją o przeznaczeniu szczegółowym oraz parametrach
zabudowy niezbędnych do obliczenia prognozowanej chłonności terenu. Jeżeli
tej ostatniej informacji nie da się pozyskać ze studium, wówczas konieczne jest
przyjęcie parametrów standardowych na podstawie aktualnego sposobu zagospodarowania lub – w przypadku terenów niezainwestowanych – średnich dla całego
obszaru opracowania.
Przyjmując algorytm szacowania prognozowanej chłonności terenów (rozumianej jako liczba osób mogących zamieszkać na danym obszarze), uwzględniać
trzeba inny wzór obliczeń dla zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej.
Dla zabudowy jednorodzinnej podstawowym parametrem powinna być wielkość
działki budowlanej, dla wielorodzinnej – maksymalny procent powierzchni zabudowy działki budowlanej. Dla terenów o funkcji mieszanej, np. z zabudową
mieszkaniowo-usługową, konieczne jest przyjęcie określonej proporcji udziału
zabudowy mieszkaniowej. Ponadto dla obu rodzajów zabudowy należy przyjąć współczynniki zmniejszające, uwzględniające przeznaczenie części terenów
mieszkaniowych brutto w studium pod lokalny układ komunikacji i zieleń towarzyszącą, a także zmniejszenie realnej wielkości gruntów pozostających do dyspozycji inwestorów z uwagi na uwzględnienie geometrii terenów.
Przy określaniu zapotrzebowania na tereny mieszkaniowe pierwszorzędne
znaczenie powinna mieć teoretycznie prognoza demograficzna. W praktyce jednak co najmniej równie istotnym czynnikiem mogą być dążenia społeczeństwa
do poprawy standardów zamieszkania, wyrażone poprzez wzrost przeciętnej powierzchni mieszkaniowej na jedną osobę, i zmieniające się preferencje rynkowe
w zakresie typu zabudowy. Wszystkie te uwarunkowania mogą być przewidywalne z pewną precyzją na przyszłość, jednak trafność prognoz w istotnym stopniu
zależy od przyjętej perspektywy czasowej. Proponowana w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym perspektywa 30-letnia wydaje się stosunkowo dalekosiężna. Większy stopień realności mogą mieć zapewne prognozy o horyzoncie 15–20 lat.

Planowanie rozwoju funkcji mieszkaniowych, produkcyjnych i usługowych

119

O ile prognozowanie rozwoju demograficznego i wieloletniego zapotrzebowania na tereny mieszkaniowe w skali obszaru metropolitalnego może być uznane
za względnie wiarygodne, o tyle zejście z analizą na poziom gminny jest obarczone zdecydowanie większą niepewnością. Nawet Główny Urząd Statystyczny
w swoich prognozach opiera się na poziomie powiatowym, choć i w tym przypadku można mieć wiele zastrzeżeń do założeń metodycznych, przede wszystkim
w zakresie przewidywania ruchów migracyjnych. W szczególności niewłaściwe
wydaje się założenie, że metropolitalną politykę przestrzenną należy dostosować
do dotychczasowych przepływów demograficznych między gminami. Najczęściej
zależność jest w zasadzie odwrotna – ruchy migracyjne są efektem prowadzonych
do tej pory działań planistycznych (lub ich braku), których racjonalność może być
oceniana w sposób różny. Określanie dalszych kierunków rozwoju przestrzennego w oparciu o ekstrapolację danych demograficznych poziomu gminnego z ostatnich 10–15 lat może w wielu przypadkach doprowadzić do utrwalenia niekorzystnych trendów w zagospodarowaniu obszaru metropolitalnego, a nie przyczynić
do racjonalizacji prowadzonej do tej pory polityki
Jeszcze trudniejsze niż w przypadku funkcji mieszkaniowych wydaje się oszacowanie potencjalnego zapotrzebowania na tereny produkcyjno-usługowe. Trudno przyjąć w tym przypadku właściwy punkt odniesienia. Jedną z opcji jest obliczenie przyrostu powierzchni zagospodarowanych na te cele w ciągu ostatnich
10–15 lat i zastosowanie ekstrapolacji dotychczasowego trendu. Jest to jednak
metoda bardzo czasochłonna i wymagająca zebrania odpowiednich danych. Inną
możliwością jest odwołanie się do długofalowych prognoz wzrostu produktu
krajowego brutto, choć w tym przypadku problemem jest wiarygodność ogólno
dostępnych szacunków. Uproszczoną formą bilansowania zapotrzebowania może
być przyjęcie stałej proporcji terenów mieszkaniowych i produkcyjno-usługowych w oparciu o założenie względnej równowagi pomiędzy dynamiką nowych
inwestycji przedsiębiorstw a wzrostem dochodów gospodarstw domowych i ich
wydatków na cele mieszkaniowe. Dodatkowym utrudnieniem przy oparciu się na
wskaźnikach ekonomicznych lub demograficznych jest brak stałych parametrów
terenochłonności dla przyszłych inwestycji w sferze produkcyjno-usługowej,
gdyż uzależnione są one w dużej mierze od trudnych do przewidzenia przemian
technologicznych, organizacyjnych i społecznych. Należy też założyć, że specyficzne potrzeby inwestorów w sferze przemysłowo-usługowej mogą być bardziej
wymagające niż standardy rynku mieszkaniowego, stąd w celu bardziej elastycznego odpowiadania na ich preferencje zasób terenów przeznaczonych pod tego
typu działalność może być nieco szerszy niż realne możliwości całkowitego wykorzystania w określonej perspektywie czasowej.
Praktycznie nieograniczona do tej pory swoboda samorządów gminnych w zakresie polityki przestrzennej doprowadziła do znaczącego przeszacowania ilości
terenów o charakterze inwestycyjnym w studiach i planach miejscowych w stosunku do realnych potrzeb (Koziński, Olbrysz 2011, FRDL 2013, Śleszyński i in.
2013). Pojawia się więc pytanie, w jaki sposób poprzez dokumenty planistyczne
na szczeblu metropolitalnym de facto zmniejszyć zasoby terenów o przeznaczeniu
mieszkaniowym i produkcyjno-usługowym w porównaniu z dotychczasowymi
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oczekiwaniami gmin, a także właścicieli nieruchomości. Kluczowe dylematy w tej
kwestii można sformułować następująco:
1. Jaki pozostawić margines swobody, będący w praktyce nadwyżką terenów
inwestycyjnych w stosunku do wyliczonego zapotrzebowania, żeby, oprócz
uwzględnienia niepewności prognozowania procesów rozwojowych, istniała
także przestrzeń dla wolnej gry rynkowej między gminami, inwestorami i właścicielami nieruchomości?
2. Według jakiego schematu należy rozłożyć ograniczenie podaży terenów na
poziomie metropolitalnym pomiędzy poszczególne gminy? Czy należy przyjąć
podejście równomierne i proporcjonalne dla każdej jednostki (ale w stosunku do czego: dotychczasowego zasobu terenów w studiach, aktualnej liczby
mieszkańców, prognozowanego rozwoju demograficznego, wielkości gminnego budżetu?), czy też można potraktować gminy nierównomiernie, ale według
jednolitych kryteriów waloryzacji terenów?
3. Czy powinny istnieć tereny traktowane szczególnie, czyli takie, które, niezależnie od innych kryteriów, są wskazywane w metropolitalnych dokumentach
planistycznych jako preferowane do rozwoju funkcji mieszkaniowych, produkcyjnych i usługowych? W szczególności rozważyć należy tutaj tereny objęte planami miejscowymi oraz nieruchomości będące własnością komunalną
i Skarbu Państwa.
W kontekście dwóch ostatnich problemów pojawia się także kwestia kryteriów, które należy stosować dla waloryzacji terenów inwestycyjnych i wskazywania optymalnych z metropolitalnego punktu widzenia obszarów rozwoju funkcji
mieszkaniowych, produkcyjnych i usługowych. Nie ulega wątpliwości, że w ich
katalogu powinny znaleźć się elementy środowiskowe (ograniczenie negatywnego oddziaływania rozwoju przestrzennego na sferę przyrodniczą) oraz infrastrukturalne (racjonalizacja rozmieszczenia terenów inwestycyjnych pod kątem aktualnego lub planowanego w najbliższym czasie wyposażenia w sieci infrastruktury
technicznej oraz lokalizację placówek infrastruktury społecznej). Znacznie więcej
problemów i wątpliwości może wzbudzać stosowanie szerzej pojmowanych kryteriów ekonomicznych, społecznych i politycznych. Chodzi tu zwłaszcza o koszty
związane z ewentualnymi odszkodowaniami ze strony gminy za wyłączenie z zabudowy terenów dotychczas przeznaczonych pod inwestycje, negatywne reakcje i nacisk społeczny ze strony właścicieli takich gruntów, a także konieczność
uzgodnienia w miarę spójnego stanowiska na poziomie metropolitalnym przez
organy poszczególnych gmin w przypadku dokumentów planistycznych przyjmowanych na zasadzie oddolnego konsensusu. Szczegółowa analiza powyższych
zagadnień wykracza poza ramy niniejszego rozdziału, jednak w praktyce mogą
one w istotny sposób modyfikować rozwiązania wypracowane w ramach analizy
opartej wyłącznie na obiektywnych kryteriach planistycznych.
Jak wynika z przedstawionego przeglądu, planowanie obszarów rozwoju funkcji mieszkaniowych, produkcyjnych i usługowych na poziomie metropolitalnym
wiąże się z szeregiem problemów, których rozwiązanie musi być dopasowane
do konkretnej sytuacji przestrzennej i społeczno-ekonomicznej. W kolejnej czę-
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ści rozdziału zaprezentowano sposób podejścia do tego tematu, zastosowany
w „Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań”.

3. Wyznaczanie priorytetowych obszarów dla funkcji
mieszkaniowych, produkcyjnych i usługowych
na przykładzie Metropolii Poznań
Opracowanie w zakresie wskazania obszarów priorytetowych dla rozwoju funkcji
mieszkaniowych, produkcyjnych i usługowych w ramach „Koncepcji kierunków
rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań” wykonał zespół w składzie: Łukasz
Mikuła, Agata Kubiak, Piotr Sobczak, Łukasz Brodnicki, Danuta Rybarczyk. Punktem wyjścia dla całego dalszego postępowania było oszacowanie aktualnego zasobu potencjalnych nowych terenów inwestycyjnych. W tym celu poddano analizie
aktualny stan zagospodarowania terenów na obszarze opracowania, a także studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Z uwagi
na skalę opracowania oraz różny poziom szczegółowości studiów, w ramach standaryzacji przyjęto 5 możliwych podstawowych przeznaczeń kierunkowych:
–– tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług podstawowych i publicznych
(symbol MU),
–– tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej (symbol UP),
–– tereny zieleni (symbol Z),
–– tereny infrastruktury technicznej (symbol IT),
–– tereny wielofunkcyjne (symbol X).
Szczegółową strukturę poszczególnych kategorii zbiorczych przedstawiono
w tabeli 1.
Tabela 1. Katalog ustandaryzowanych przeznaczeń terenu ze studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
Przeznaczenie kierunkowe (symbol)
Tereny zabudowy
mieszkaniowej oraz
usług podstawowych
i publicznych (MU)

Przeznaczenie terenu (symbol)
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN)
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW)
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub/i wielo
rodzinnej (MN/MW)
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub/i wielo
rodzinnej lub/i usług podstawowych (MN/MW/U)
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub/i usługowej (MN/U)
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub/i usługowej (MW/U)
tereny zabudowy usługowej – oświaty (UO)
tereny zabudowy usługowej – sakralnej (UK)
tereny zabudowy usługowej – zdrowia (UZ)
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Tereny zabudowy usłu- tereny zabudowy usługowej (usługi ogólnomiejskie) (U)
gowej i produkcyjnej
tereny zabudowy usługowej – nauki i szkolnictwa wyższego (UN)
(UP)
tereny obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2
lub/i usługowej (UC/U)
tereny zabudowy usługowej lub/i z obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów (U/P)
tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P)
obszary i tereny górnicze (PG)
Tereny zieleni (Z)

tereny sportu i rekreacji (US)
tereny usług w forcie (UF)
tereny zieleni urządzonej (ZP)
tereny cmentarzy (ZC)
tereny ogródków działkowych (ZD)
tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody (ZN)
tereny leśne i do zalesienia (ZL)
wody śródlądowe (WS)
tereny rolnicze (R)
tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich
(RU)
tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych i ogrodniczych (RM)

Tereny infrastruktury
technicznej (IT)

tereny lotnisk (L)
tereny infrastruktury technicznej – sieci (IT)
tereny zamknięte (TZ)
tereny dróg publicznych (KD)
tereny kolejowe (kk)

Tereny wielofunkcyjne
(X)

tereny zabudowy mieszkaniowej lub/i usług (podstawowych
i ogólnomiejskich) (MN/MW/U*)
tereny zabudowy mieszkaniowej lub/i usług lub/i produkcji
(MN/MW/U/P)
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub/i usług
(podstawowych i ogólnomiejskich) (MN/U*)
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub/i usług
(podstawowych i ogólnomiejskich) (MW/U*)
tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych i ogrodniczych i innych (RM*)
tereny zabudowy mieszkaniowej lub/i produkcji (MN/MW/P)
tereny zabudowy mieszkaniowej lub/i usług lub/i produkcji
lub/i zieleni (MN/MW/U/P/Z)

Źródło: „Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań” (2016).

Ryc. 1. Przeznaczenie terenów na podstawie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
Źródło: „Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań” (2016).
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Dzięki stworzeniu spójnej bazy danych możliwe było zbilansowanie powierzchni terenów o poszczególnych przeznaczeniach – zarówno w skali każdej
gminy, jak i w skali całego obszaru opracowania. Według przeprowadzonych obliczeń na całym obszarze Metropolii Poznań w studiach gmin wyznaczono:
–– terenów zabudowy mieszkaniowej oraz usług podstawowych i publicznych
(MU) – 41 560 ha,
–– terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej (UP) – 21 246 ha,
–– terenów wielofunkcyjnych (X) – 5847 ha,
–– terenów infrastruktury technicznej (IT) – 16 459 ha,
–– terenów zieleni – 224 082 ha.
Wynik graficzny standaryzacji przedstawiono na rycinie 1.
Do bazy danych dla terenów zabudowy mieszkaniowej wprowadzono również
informacje o parametrach zabudowy przyjęte na podstawie ustaleń studiów bądź
aktualnego sposobu zagospodarowania lub – w przypadku terenów niezainwestowanych – standardowych parametrów. Dzięki parametrom oraz stworzonemu algorytmowi możliwe było oszacowanie prognozowanej chłonności terenów
(liczby osób mogących zamieszkać na danym obszarze).
Przyjęto algorytm uwzględniający inny wzór obliczeń dla zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej (ryc. 2, 3). Dla obu rodzajów zabudowy przyjęto, że
30% powierzchni terenów zostanie przeznaczone pod lokalny układ komunikacji
oraz zieleń towarzyszącą – stąd współczynnik zmniejszający – 0,7. Do algorytmu
dodano również drugi współczynnik zmniejszający – 0,8 – który odzwierciedla
zmniejszenie realnej wielkości gruntów pozostających do dyspozycji inwestorów
z uwagi na uwzględnienie geometrii terenów. Na rycinie 4 przedstawiono porównanie prognozowanej chłonności na podstawie ustaleń studiów z aktualną liczbą
mieszkańców. W tej wersji nie dokonano jeszcze rozróżnienia pomiędzy terenami
już zabudowanymi a niezagospodarowanymi.
Obliczenia chłonności terenów mieszkaniowych w pierwszej kolejności opierają się na obecnych standardach zamieszkania. Zakłada się jednak ich perspektywiczną poprawę, dlatego w dalszej części analiz wprowadzone zostało założenie
wzrostu powierzchni mieszkalnej na 1 osobę o około 20% do średniej 35 m2 na
1 osobę.
Kolejnym etapem analiz koniecznych do stworzenia wytycznych kierunkowych dla rozwoju terenów mieszkaniowych i usługowo-produkcyjnych było wyselekcjonowanie niezagospodarowanych dotąd terenów inwestycyjnych wskazywanych przez każdą gminę w dokumentach planistycznych. Ponieważ, oprócz
Poznania, żadna z gmin nie miała szczegółowego opracowania w tym zakresie,
przyjęto uproszczoną metodologię. Od terenów wskazanych w studiach do zabudowy (tereny MU, X i UP) „odjęto” tereny zabudowane wyznaczone na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych. Odrębnie potraktowano tereny aktualnie zagospodarowane w sposób niezgodny z przeznaczeniem kierunkowym.
Przykładowo tereny przemysłowe znajdujące się na obszarze o przeznaczeniu
kierunkowym pod zabudowę mieszkaniową uznano za tereny do zainwestowania. Wyniki tego etapu postępowania przedstawiono w formie kartograficznej
na rycinie 5. Na rycinie 6 natomiast można zobaczyć porównanie prognozowa-
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nej chłonności niezainwestowanych terenów mieszkaniowych z aktualną liczbą
mieszkańców oraz wyliczeniami dokonanymi w poprzednim etapie, dla lepszej
czytelności danych dla gmin, bez uwzględnienia miasta Poznania.
Za priorytet działań kierunkowych w zakresie terenów inwestycyjnych w Metropolii Poznań przyjęto jednoczesne osiągnięcie dwóch celów:
–– minimalizację negatywnego oddziaływania rozwoju przestrzennego na sferę
przyrodniczą (głównie kolizje z obszarowymi formami ochrony przyrody i występowaniem gleb wysokiej jakości) i społeczno-ekonomiczną (przede wszystkim koszty infrastruktury technicznej i dojazdów mieszkańców);
–– pełne zabezpieczenie terenów mieszkaniowych i produkcyjno-usługowych
pod kątem potrzeb rozwojowych.

Ryc. 2. Algorytm obliczania chłonności demograficznej dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
Źródło: „Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań” (2016).
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Ryc. 3. Algorytm obliczania chłonności demograficznej dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Źródło: „Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań” (2016).

Ryc. 4. Porównanie aktualnej liczby mieszkańców i szacowanej chłonności demograficznej
terenów planowanej zabudowy mieszkaniowej według gmin
Źródło: „Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań” (2016).
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Ryc. 6. Chłonność demograficzna terenów o kierunkowym przeznaczeniu mieszkaniowym
w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
Źródło: opracowanie własne.

Na potrzeby opracowania przyjęto następujące uproszczone założenia prognostyczne w sferze demograficznej do roku 2030 w skali całej metropolii:
–– przyrost rzeczywisty: +100 tys. os.;
–– wzrost powierzchni mieszkalnej na 1 os. o około 20% do średniej 35 m2 na
1 os., co wymaga dodatkowej chłonności +200 tys. os.
Zgodnie z powyższymi założeniami pełne zaspokojenie popytu na tereny
mieszkaniowe w perspektywie 2030 r. wymaga wskazania jako priorytetowe obszarów o łącznej chłonności około 300 tys. osób.
Znacznie trudniejsze okazało się oszacowanie potencjalnego zapotrzebowania na tereny produkcyjno-usługowe. W chwili obecnej wskaźnik stosunku już
zainwestowanych terenów tego typu do sumy terenów mieszkaniowych i wielo
funkcyjnych (w większości mają one zagospodarowanie mieszkaniowe) wynosi
0,21. Gdyby w pełni zrealizowane zostały wizje zawarte w studiach gminnych, tj.
3-krotny wzrost terenów mieszkaniowych i blisko 7-krotny terenów produkcyjno-usługowych, wówczas wskaźnik ten wyniósłby 0,48. Taki scenariusz należy uznać
za całkowicie nierealistyczny. Trzeba zwrócić uwagę, że przy obecnym wskaźniku

Ryc. 5. Tereny niezabudowane o docelowym przeznaczeniu inwestycyjnym w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
Źródło: „Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań” (2016).
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rynek pracy w metropolii zapewnia w zasadzie pełne zatrudnienie dla mieszkańców. Ostatecznie przyjęto jednak wzrost wskaźnika relacji terenów produkcyjno-usługowych do sumy terenów mieszkaniowych i wielofunkcyjnych do poziomu
około 0,3, opierając się na założeniu, że wymagania inwestorów mogą wymusić
większą elastyczność, jeśli chodzi o potencjalne lokalizacje działalności przemysłowo-usługowej niż w przypadku rynku mieszkaniowego, stąd zasób terenów
przeznaczonych pod tego typu działalność został wskazany znacznie szerzej niż
realne możliwości jego całkowitego wykorzystania w perspektywie 2030 r.
Waloryzacji terenów przeznaczonych pod rozwój funkcji mieszkaniowych,
produkcyjnych i usługowych dokonano za pomocą następujących kroków:
1. Z zasobu terenów inwestycyjnych wyznaczonych w studiach uwarunkowań
i kierunków rozwoju przestrzennego gmin wyłączono tereny kolizyjne z formami ochrony przyrody oraz ich otulinami, a także położone na glebach II
i III klasy bonitacyjnej. W przypadku gleb wyłączenie nie miało charakteru
automatycznego z uwagi na dużą fragmentację tych obszarów. Każdorazowo
analizowano indywidualne przypadki i wyłączenia dokonywano tylko wtedy,
gdy przeważająca część pola inwestycyjnego położona była na glebach wyższych klas, a proces jego zagospodarowania jeszcze się nie rozpoczął.
2. Na mapę zasobu terenów inwestycyjnych wyznaczonych w studiach uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gmin nałożono aktualną warstwę
z granicami aglomeracji kanalizacyjnych. Kryterium to wykorzystano, opierając się na następujących przesłankach:
–– planowane przez gminę zagospodarowanie danego terenu ma wystarczającą intensywność, aby wyposażenie go w infrastrukturę kanalizacyjną miało
uzasadnienie ekonomiczne,
–– gmina ma możliwości finansowe (samodzielnie lub poprzez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne), aby w ciągu najbliższych kilkunastu lat realnie
wykonać uzbrojenie terenu, gdyż w przeciwnym przypadku naraża się na
potencjalne koszty wynikające z niespełnienia odpowiednich wymogów
dotyczących obsługi kanalizacyjnej w aglomeracjach.
Zdając sobie w pełni sprawę z uproszczeń i ograniczeń, jakie wiążą się z przyjęciem powyższych założeń, należy zwrócić uwagę, że kryterium położenia w granicach aglomeracji kanalizacyjnej w praktyczny i obiektywny sposób racjonalizuje
rozmieszczenie terenów inwestycyjnych w zgodzie z zasadą intensyfikacji zagospodarowania w istniejących jednostkach osadniczych oraz zapobiega rozlewaniu
się ekstensywnej zabudowy z dala od istniejącej infrastruktury.
3. W odniesieniu do terenów produkcyjno-usługowych zastosowano kryterium
maksymalnej odległości od węzłów komunikacyjnych, tj. wyznaczono obszary:
–– do 2 km od węzła drogi ekspresowej lub autostrady,
–– 1 km od pozostałych dróg krajowych i wojewódzkich,
–– 1 km od przystanków linii kolejowych.
4. Na wygenerowane we wcześniejszych etapach warstwy terenów inwestycyjnych nałożono zasięgi obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opierając się na założeniu, że wyłączenie możliwości
zabudowy na terenach objętych planami miejscowymi może powodować ne-
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gatywne skutki finansowe dla gmin. W ten sposób pewne tereny wykluczone
w poprzednich etapach przywrócono do zasobu terenów inwestycyjnych.
5. W ostatnim etapie poprzez indywidualną analizę poszczególnych przypadków
wykonano czynności końcowe polegające na:
–– usunięciu błędów i niespójności wynikających z automatycznego nakładania warstw tematycznych na mapie,
–– wyłączeniu terenów o bardzo niewielkiej powierzchni jako nieistotnych
z metropolitalnego punktu widzenia, a zaciemniających odbiór mapy,
–– wyłączeniu niektórych terenów produkcyjno-usługowych w południowo-wschodniej części miasta Poznania, pomimo spełnienia przez nie wszystkich pozostałych kryteriów, z uwagi na konieczność realizacji w celu ich
uruchomienia kosztownych inwestycji drogowych nieprzewidzianych jako
priorytetowe w miejskich dokumentach (przedłużenie ul. R. Maya, trasa
Rondo Żegrze–Pokrzywno z wiaduktem nad stacją towarową Franowo).
W efekcie wszystkich przeprowadzonych czynności powstała syntetyczna
mapa wskazująca tereny rekomendowane do rozwoju funkcji mieszkaniowych,
produkcyjnych i usługowych w perspektywie 2030 r. (ryc. 7).
Wskazane na mapie kierunkowej tereny rekomendowane do rozwoju funkcji
mieszkaniowych pozwalają na zamieszkanie około 500 tys. osób, co nadal przekracza o 2/3 realnie prognozowane zapotrzebowanie. Pozwala to jednak zachować
w odpowiednim zakresie możliwości funkcjonowania mechanizmów rynkowych,
a także zabezpiecza samorządy przed problemami społecznymi i ekonomicznymi,
które mogłyby się pojawić w przypadku zaproponowania jeszcze bardziej radykalnego zwrotu w polityce przestrzennej. W przypadku terenów produkcyjno-usługowych osiągnięto zdecydowanie bardziej realistyczny wskaźnik zapotrzebowania na ich zagospodarowanie, który z jednej strony podwaja dostępny zasób
w stosunku do istniejącego zainwestowania, z drugiej jednak zmniejsza o 3/4
przeszacowane plany lokalnych samorządów, zapisane w studiach uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

4. Wnioski i rekomendacje
Planowanie obszarów rozwoju funkcji mieszkaniowych, produkcyjnych i usługowych na poziomie metropolitalnym wymaga przeprowadzenia skomplikowanej sekwencji działań i jest bez wątpienia bardziej wymagające niż wykonanie
podobnych prac w skali gminnej. Podstawowe etapy takiej procedury to przede
wszystkim:
1. Standaryzacja ustaleń studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin w oparciu o jednolitą metodykę.
2. Wykonanie bilansów powierzchni i chłonności demograficznej dla terenów inwestycyjnych wyznaczonych w studiach gminnych.
3. Wskazanie obszarów priorytetowych dla rozwoju funkcji mieszkaniowych,
produkcyjnych i usługowych w oparciu o zasięg istniejącego zagospodarowania oraz analizę uwarunkowań przyrodniczych i infrastrukturalnych, przy

Ryc. 7. Tereny rekomendowane do rozwoju funkcji mieszkaniowych, produkcyjnych i usługowych w perspektywie 2030 r.
Źródło: „Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań” (2016).
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uwzględnieniu przynajmniej części obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
W przypadku Metropolii Poznań, na podstawie przeprowadzonych prac planistycznych, oprócz zaproponowanej wizji całościowej sformułowano również
podstawowe wytyczne dla gmin o następującej treści:
1. Nie należy powiększać zasobu terenów inwestycyjnych przy zmianach studiów gminnych do czasu zainwestowania potencjału już obecnie wskazanego
w tych dokumentach.
2. Priorytetem polityki przestrzennej powinno być uzupełnianie zabudowy w ramach istniejących jednostek osadniczych.
3. Uchwalanie planów miejscowych na terenach do zainwestowania powinno
być poprzedzone rozważną analizą potencjalnych skutków finansowych dla
gminy oraz stanu zagospodarowania innych terenów o podobnym przeznaczeniu w ramach jednostki.
4. Należy zweryfikować granice aglomeracji kanalizacyjnych pod kątem realnych
możliwości inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej.
5. Weryfikacji powinny zostać poddane granice obszarowych form ochrony przyrody – szczególnie tych, których ustanowienie należy do kompetencji samorządu gminy – pod kątem spójności z prowadzoną polityką przestrzenną.
Jednocześnie wskazano, że zaproponowane ustalenia kierunkowe w zakresie
terenów rekomendowanych do rozwoju funkcji mieszkaniowych, produkcyjnych
i usługowych powinny być odczytywane przy zastosowaniu następujących dodatkowych zasad:
1. Na terenach zurbanizowanych, które nie zostały wskazane jako obszary rekomendowane do rozwoju funkcji mieszkaniowych, produkcyjnych i usługowych, możliwe jest uzupełnienie zabudowy w ramach istniejących jednostek
osadniczych, natomiast należy zapobiegać rozszerzaniu się ich zasięgu przestrzennego.
2. Na terenach niezainwestowanych, które są własnością jednostek samorządu
terytorialnego lub Skarbu Państwa, a nie zostały wskazane jako obszary rekomendowane do rozwoju funkcji mieszkaniowych, produkcyjnych i usługowych, można realizować inwestycje celu publicznego w zakresie usług społecznych.
3. Tereny inwestycyjne wyznaczone w studiach uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gmin, które nie zostały wskazane jako obszary rekomendowane do rozwoju funkcji mieszkaniowych, produkcyjnych i usługowych,
a jednocześnie nie kolidują z formami ochrony przyrody lub glebami II i III
klasy bonitacyjnej, należy traktować jako rezerwę rozwojową do ewentualnego uruchomienia po 2030 r.
4. Tereny produkcyjno-usługowe wyznaczone w studiach uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gmin, które nie znalazły się wśród rekomendowanych do rozwoju tej funkcji z uwagi na położenie poza aglomeracjami kanalizacyjnymi mogą zostać uruchomione pod zagospodarowanie w przypadku
pojawienia się dużego inwestora, który będzie w stanie wykonać na własny
koszt uzbrojenie danego terenu.
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Wyznaczanie obszarów rozwoju funkcji mieszkaniowych, produkcyjnych
i usługowych jest bez wątpienia jednym z centralnych zagadnień planowania metropolitalnego, mogącym budzić bardzo ożywione emocje społeczne i polityczne.
Opracowanie powszechnie akceptowanych obiektywnych kryteriów dla tego elementu pracy planistycznej jest niezwykle trudne, stąd bardzo ważna rola wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi obszarami metropolitalnymi w tym
zakresie. Należy jednak pamiętać, że najbardziej nawet dopracowane warsztatowo metody planowania muszą uzyskać odpowiednią obudowę w postaci umiejętności mediacyjnych i kompetencji społecznych planistów, a także niezbędne
wsparcie polityczne.
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Handel wielkopowierzchniowy
w zagospodarowaniu i planowaniu
przestrzennym obszaru metropolitalnego

1. Funkcje handlu w rozwoju społeczno-gospodarczym
i przestrzennym
Handel jako dziedzina podstawowych usług powinien spełniać oczekiwania ludności zarówno, jeśli chodzi o dostępność placówek handlowych (fizyczną i komunikacyjną), jak i zróżnicowanie oferty handlowej, co do standardu świadczonych usług, cen i asortymentu sprzedawanych towarów. Działalność planistyczna
w sferze handlu musi zatem współgrać z mechanizmami rynkowymi i oczekiwaniami społecznymi mieszkańców. Polityka władz samorządowych wobec handlu
powinna mieć charakter przede wszystkim przestrzenny (wskazywanie obszarów
pod działalność handlowo-usługową i warunków ich użytkowania, sterowanie
przestrzennym rozkładem i doborem pożądanych funkcji) oraz, jeśli zachodzi taka
potrzeba, interwencyjny poprzez wykorzystywanie instrumentów fiskalnych (np.
system ulg podatkowych). Polityka ta uwzględniać powinna potrzeby i oczekiwania
inwestorów, przedsiębiorców i handlowców oraz przede wszystkim mieszkańców,
co oznacza kompromisowe rozwiązania, także w sferze polityki przestrzennej.
Celem opracowania jest przedstawienie funkcji handlu w przestrzeni zurbanizowanej, uwarunkowań prawnych związanych z lokalizacją wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oraz, na przykładzie Metropolii Poznań, wskazanie
metod diagnozowania handlu i rekomendacji dotyczących rozwoju przestrzennego handlu w przyszłości. Detaliczny handel wielkopowierzchniowy, w szczególności duże centra handlowe, jest istotnym elementem zagospodarowania przestrzennego, oddziałującym w skali nie tylko osiedlowej czy miejskiej, ale także
regionalnej (przynajmniej w odniesieniu do regionów miejskich). Przestrzeń
konsumenta i zachowania nabywcze mieszkańców są niezależne od przebiegu
granic administracyjnych. Z tego względu planowanie rozwoju dużych obiektów
handlowych wymaga ujęcia w skali ponadlokalnej (metropolitalnej). Kluczowe
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znaczenie w podejściu metropolitalnym ma dążenie do zapewnienia dobrej dostępności do wielkopowierzchniowych obiektów handlowych jako alternatywy
dla handlu drobnego oraz zrównoważenie rozwoju handlu tradycyjnego i nowoczesnego w skali całej metropolii.
Handel detaliczny jest działalnością o coraz większym znaczeniu dla rozwoju lokalnego i metropolitalnego. Sprowadzony niegdyś głównie do roli konsumenckiej,
obecnie tworzy duży rynek pracy, organizuje przestrzeń miejską, a także kreuje nowego typu relacje społeczne. Potwierdzają to wyniki monograficznych studiów na
temat centrów handlowych, w odniesieniu do ich struktury funkcjonalnej, zasięgu
oddziaływania, położenia w strukturze przestrzennej miasta (m.in. Dudek-Mańkowska 2006, Namyślak 2006, Bejnarowicz 2007, Ledwoń 2008, Dzieciuchowicz
2012, Rochmińska 2013). Nowoczesne placówki handlu detalicznego stały się
jedną z dominant współczesnych miast i ich stref oddziaływania, współdecydując
o ich funkcjonalnym i architektonicznym wizerunku. Handel zaczął odgrywać znaczącą rolę gospodarczą i społeczną. Generując tysiące miejsc pracy, zasila dochody
budżetów lokalnych, zaspokaja coraz to bardziej wyszukane potrzeby zakupowe
mieszkańców, kreuje nowe przestrzenie i formy spędzania wolnego czasu.
W realizacji celów rozwojowych miast i gmin dziedzina szeroko rozumianych
usług handlowych pełni co najmniej sześć podstawowych funkcji (Kaczmarek
2011):
1. Umożliwia dostęp i korzystanie z placówek i obiektów handlowych zgodnie
z powszechnie występującymi potrzebami mieszkańców (funkcja konsumencka).
2. Ma istotny i stale rosnący udział w tworzeniu miejsc pracy (funkcja zatrudnienia).
3. Ma istotny udział w dochodach budżetu miasta, gdyż jako działalność gospodarcza objęta jest różnego rodzaju podatkami (funkcja dochodowa).
4. Kształtuje formy i zaspokaja potrzeby związane ze spędzaniem czasu wolnego,
realizuje społeczne funkcje integracyjne (funkcja kulturowa).
5. Determinuje centralność miejscowości, osiedla, dzielnicy bądź całego miasta,
ich rangę w hierarchii osadniczej miasta i regionu (funkcja centralna);
6. Stanowi o strukturze zagospodarowania i ładzie przestrzennym miasta bądź
gminy wiejskiej (funkcja architektoniczna i urbanistyczna);
Znaczenie funkcji konsumenckiej wynika z prawa obywateli do korzystania
z placówek handlowych. Wiążą się z tym szczególne wymagania dotyczące warunków i standardów funkcjonowania placówek handlowych. Prawo do powszechnego korzystania z handlu oznacza, że jego rozmieszczenie, a szczególnie odległość od miejsc zamieszkania, powinny być dostosowane do częstości
korzystania i liczby mieszkańców, jaką może efektywnie obsługiwać pojedyncza
placówka usługowa. W związku z wolnorynkowym rozwojem różnych typów placówek handlowych można w Polsce mówić o silnej segmentacji rynku konsumentów. Sytuacja ta odnosi się zwłaszcza do dużych miast, gdzie zwiększa się zróżnicowanie oferty handlowej, a rynek dzieli się na zwolenników hipermarketów
i dyskontów oraz klientów tradycyjnych małych sklepów śródmiejskich i osiedlowych. Podział ten dokonuje się z uwagi na takie cechy, jak: miejsce zamieszkania
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i dostępność określonych placówek, wiek, poziom dochodów i związany z tym
status materialny, model konsumpcji i spędzania czasu wolnego, charakter pracy
zawodowej, status rodzinny i społeczny czy wreszcie indywidualne upodobania,
podatność na mody, promocje itp.
Najbardziej spektakularnym segmentem handlu w aglomeracjach miejskich
są centra handlowe, które należą do grupy usług o funkcjach centralnych wyższego rzędu. Wielkość obiektu, zróżnicowanie oferty handlowo-usługowej oraz
lokalizacja względem konsumentów decydują o stopniu centralności tych placówek handlowych. Z tego względu mają one różny potencjał handlowy, mierzony
wielkością obrotów, liczbą klientów i zasięgiem oddziaływania. Centra handlowe pod względem stopnia centralności można podzielić na dzielnicowe, miejskie
oraz o zasięgu ponadmiejskim: metropolitalnym, a nawet regionalnym. Zwłaszcza te ostatnie placówki powodują, że miasto staje się atrakcyjnym punktem dla
migracji zakupowych z bliższej i dalszej okolicy. Generują one napływ klientów
w liczbie od kilku do kilkudziesięciu tysięcy dziennie. Ma to wpływ na rozwój
i podniesienie rangi społeczno-gospodarczej miasta w sieci osadniczej.
Wielofunkcyjny charakter handlu powoduje, że jest on jednym z istotnych
czynników rozwojowych metropolii miejskich. Wynikają stąd pewne szanse i zagrożenia dla rozwoju przestrzenno-funkcjonalnego miasta, jego układu komunikacyjnego i mobilności ludności. Do podstawowych problemów zaliczyć należy:
1. Zagrożenia dla harmonijnego rozwoju przestrzennego miasta, szczególnie dla
roli i żywotności jego centrum.
2. Zagrożenia dla zbytniej komercjalizacji usług i wypierania usług ogólnospołecznych (publicznych) przez usługi komercyjne – w tym handlowe, zwłaszcza
na obszarach o dużej koncentracji ludności (np. tereny dużych osiedli mieszkaniowych).
3. Szanse rozwoju, aktywizacji peryferyjnych, słabo zagospodarowanych obszarów miejskich i podmiejskich.
4. Szanse przemian funkcjonalno-przestrzennych z udziałem działalności handlowej dla starych i zdegradowanych obszarów miejskich.
5. Problemy funkcjonowania komunikacji indywidualnej, związane z dojazdami do placówek handlowych i usługowych, szczególnie do obiektów wielko
powierzchniowych, generujących znaczną liczbę klientów zmotoryzowanych.
6. Problemy funkcjonowania komunikacji publicznej, związane z koniecznością
zapewnienia przewozu środkami komunikacji zbiorowej do ośrodków koncentracji handlu i usług.
7. Procesy reorientacji migracji wewnątrzmiejskich i podmiejskich, a tym samym
zmiany dziennej/tygodniowej ścieżki życia mieszkańców miasta i jego okolic.

2. Lokalizacja obiektów handlowych jako gra
o przestrzeń
Przekształcenia handlu detalicznego w Polsce po 1989 r. objęły nie tylko zmiany
własnościowe, wielkościowe i branżowe sieci handlowej, ale także poważne zmia-
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ny w strukturze przestrzennej handlu. Urynkowienie, internacjonalizacja, modernizacja placówek handlowych, dynamiczny rozwój nowoczesnych powierzchni
handlowych (hiper- i supermarketów, galerii i centrów handlowych), a przede
wszystkim wzrost konkurencyjności na rynku wywołały „bitwę o przestrzeń”,
o najlepsze lokalizacje obiektów i placówek handlowych. W grze rynkowej podstawową rolę zaczęły odgrywać czynniki lokalizacji działalności handlowej. Jak
zauważa Kotler (1994), „sukces w handlu warunkują trzy czynniki: lokalizacja,
lokalizacja i jeszcze raz lokalizacja”. Dlatego też decyzje podejmowane przez inwestorów, obok wyboru segmentu prowadzonej działalności, sposobu ekspansji
(inwestycje bezpośrednie, przejęcie konkurencyjnej firmy, joint-venture, franchising), obejmują także rozstrzygnięcia dotyczące lokalizacji firmy w konkretnym
kraju, regionie, mieście lub gminie, dzielnicy i działce.
Czynniki, które determinują lokalizację sieci handlowej, można podzielić na
kilka kategorii: demograficzne, ekonomiczne, urbanizacyjne, transportowe, związane z konkurencją i finansowe (Szulce 1998). Niektóre z tych kategorii opisywane są przez czynniki istotne na poziomie lokalnym (inaczej: związane z lokalizacją szczegółową), m.in. ceny gruntów i nieruchomości, rodzaj zabudowy,
bliskość i populacja konsumentów oraz ich siła nabywcza, wreszcie zapisy planów
zagospodarowania terenu.
Do głównych decydentów w skali lokalnej w zakresie lokalizacji obiektów
wielkopowierzchniowych zaliczyć należy (ryc. 1):
–– władze miasta, ustalające tereny pod lokalizację działalności handlowej zgodnie z zapisami dokumentów planistycznych, z jednej strony dążące do osiągania wpływów budżetowych, z drugiej zobligowane do konsultowania planów
z mieszkańcami i zainteresowane na ogół łagodzeniem konfliktów lokalizacyjnych;

Ryc. 1. Główni uczestnicy „gry o przestrzeń” w zakresie lokalizacji obiektów handlowych
Źródło: opracowanie własne.
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–– inwestorzy, wywierający nacisk na władze w celu osiągnięcia jak najlepszej
lokalizacji, pożądanej z punktu widzenia ich strategii nakierowanej na maksymalizację, nie zawsze długofalowych zysków;
–– drobni handlowcy, kupcy, konkurujący z dużymi sieciami i wywierający wpływ
na decyzje lokalizacyjne władz miasta (lokalne lobby kupieckie) bądź jako najemcy poddający się reżimowi lokalizacyjnemu wielkich firm inwestujących
w centra handlowe (jako najemcy powierzchni handlowej, przenosząc swoje
sklepy np. z dzielnic śródmiejskich do galerii lub w ich pobliże);
–– mieszkańcy, milczący w sprawach lokalizacji, a więc aprobujący określone
działania władz i inwestorów, które zwiększają dostępność sieci handlowej,
lub też protestujący w przypadku lokalizacji pogarszających ich warunki życia,
głównie w bliskim środowisku zamieszkania.
Rosnący popyt konsumpcyjny, konkurencja cenowa i asortymentowa placówek
handlowych, ich różna dostępność komunikacyjna stają się elementem „gry o przestrzeń”, której efektem jest sukcesja funkcji oraz zmiany lokalizacji placówek handlowych. Generalna tendencja, obserwowana od kilkudziesięciu lat w miastach
zachodnioeuropejskich i od ponad 15 lat w miastach polskich, to przenoszenie się
działalności handlowych z obszarów centralnych miasta do dzielnic peryferyjnych
i na tereny podmiejskie. Można tu wskazać następujące przyczyny tego zjawiska:
–– zbyt mała powierzchnia lokali handlowych w centrach miast, aby pomieścić
rosnący asortyment towarów;
–– wysokie koszty kupna i najmu lokali handlowych, co odbija się na cenie sprzedawanych towarów;
–– rozwój motoryzacji, upowszechnianie się korzystania z transportu indywidualnego, którym trudno dotrzeć do centrum miasta i realizować dłuższe zakupy
(koszty parkowania);
–– przenoszenie się ludności na tereny podmiejskie, a w ślad za tym emigracja
potencjału nabywczego.
Handel od początków urbanizacji należał do funkcji miastotwórczych i jednej
z głównych działalności decydujących o obliczu centrów miast. Emigracja handlu
poza tereny śródmiejskie zagraża ich egzystencji jako dzielnic centralnych, skupiających życie publiczne i stanowiących atrakcyjne miejsce zakupów i spędzania wolnego czasu. Proces ten jest jednak nieunikniony, a polityka przestrzenna
władz miejskich może go jedynie spowalniać lub łagodzić jego negatywne skutki.
W ślad za zmianami lokalizacji handlu zmienia się jego charakter branżowy, gdyż
centra miast stają się ośrodkami handlu specjalistycznego w zakresie zwłaszcza
dóbr osobistych, a peryferyjne ośrodki handlowe nastawiają się na tani handel
masowy i specjalizację w zakresie sprzedaży artykułów przemysłowych. Tak więc
antidotum na degradację centrum miasta jest jego adaptacja do zmieniających się
warunków, przede wszystkim sukcesja funkcji i zmiana strukturalna działalności
gospodarczych i publicznych. Powstawaniu ośrodków handlowych na peryferiach
i poza miastem musi towarzyszyć restrukturyzacja i podnoszenie atrakcyjności
dla konsumentów samego centrum.
Dekoncentracji handlu towarzyszy deglomeracja podstawowych funkcji miasto
twórczych, gdyż za handlem wędrują inne usługi, zwłaszcza bytowe, motoryzacyj-
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ne, rekreacyjne, kulturalne, tworząc nowe centra i ośrodki handlowo-usługowe
o charakterze konkurencyjnym w stosunku do centrum miasta. Pod względem
gospodarczym miasta nabierają policentrycznego charakteru, co generalnie sprzyja dekoncentracji ruchu komunikacyjnego na terenie aglomeracji oraz powoduje
redystrybucję miejsc pracy i związanych z tym migracji wahadłowych.

3. Sieć usług handlowych jako podmiot polityki
przestrzennej
W sektorze handlu w normalnie działającej gospodarce funkcje regulacyjne w odniesieniu do zaspokojenia potrzeb ludności spełnia rynek. Interwencja władzy
publicznej ograniczona jest w zasadzie do oddziaływania instrumentami makroekonomicznymi (ustawy, regulacje na szczeblu państwowym) oraz instrumentami planistycznymi i związanymi z lokalną gospodarką nieruchomościami (władze
samorządowe). Pewien wyjątek, poparty wielowiekową tradycją, stanowią targowiska i hale targowe, których organizowanie i utrzymanie, zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym, jest zadaniem własnym gminy.
Od kilku lat w związku z dynamicznym rozwojem handlu wielkopowierzchniowego, stało się jasne, że proces rozwoju sieci handlowej nie może być żywiołowy, a interwencyjna rola państwa i samorządu powinna obejmować również tę
sferę gospodarki. Pojawiają się projekty zmian w prawie: od nowelizacji dotyczących planowania przestrzennego po propozycje specjalnych ustaw regulujących
zjawisko lokalizacji obiektów wielkopowierzchniowych czy zagadnienia funkcjonowania obiektów wielkopowierzchniowych, takich jak dni i godziny otwarcia
placówek handlowych.
W dziedzinie lokalnej polityki przestrzennej podstawowe znaczenie ma studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jego
zakres problemowy określa ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W art. 10 mówi się o uwzględnianiu w studium
uwarunkowań związanych z jakością życia mieszkańców (pkt 1.5), o inwestycjach
celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym (pkt 2.6 i 2.7) oraz o obszarach, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszarach
wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszarach przestrzeni publicznej. W pkt 3a ustawy precyzuje się, że jeżeli na terenie
gminy przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2, w studium określa się obszary, na których mogą być one sytuowane1. Lokalizacja obiektów, o których mowa w ust. 3a, może nastąpić wyłącz1

Przepis ten pierwotnie przewidywał konieczność określenia w studium obszarów rozmieszczenia
obiektów handlowych powyżej 400 m2. Był on wynikiem art. 12 ustawy z 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz.U. nr 127, poz. 880). Ustawa
o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych została w całości uznana
wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2008 r. (K 46/07, Dz.U. nr 123, poz. 803) za niezgodną z Konstytucją RP.
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nie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyżej
wymienione punkty bardzo ogólnie odnieść można do zagadnień problemowych
lokalizacji i funkcjonowania handlu w mieście.
Sprecyzowania zagadnień dotyczących handlu nie zawiera rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W wymogach dotyczących
zakresu studium wskazuje się na możliwość sporządzania materiałów planistycznych, tj. analiz, prognoz i studiów sporządzanych na potrzeby studium (art. 2
pkt 3). Należy z tego rozumieć, że wskazane jest również opracowanie takich
materiałów na temat funkcjonowania handlu detalicznego (podobnie jak np. terenów zielonych, rolnictwa, turystyki, komunikacji, usług publicznych, dziedzictwa
kulturowego itp.). Przy formułowaniu treści zapisów studium wskazuje się na
konieczność ustalania wskaźników (parametrów urbanistycznych) uwzględniających wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz
zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że tego typu parametry można określać
nie tylko dla zabudowy, ale i innych funkcji i form użytkowania terenu, w tym
funkcji handlowych. Charakter tych parametrów i wskaźników nie został określony, należy więc sądzić, że powinien on wynikać zarówno z ogólnie przyjętych
standardów, jak i z uwarunkowań lokalnych.
W art. 15 o zakresie planu miejscowego stwierdza się: „Wójt, burmistrz albo
prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem. W planie miejscowym określa się obowiązkowo granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa
w art. 10 ust. 3a”.
Miejskie/gminne dokumenty planistyczne opracowane w ostatnich latach na
ogół nie określają szczegółowych zasad gospodarowania przestrzenią pod cele
handlowe, a jedynie wskazują na obszary o funkcjach handlowych istniejących
lub projektowanych. Nie sporządza się też w praktyce lokalnych planów rozwoju handlu, które mogłyby być częścią lokalnych planów rozwoju (zastępujących
często strategie rozwoju). W celu prowadzenia określonej polityki przestrzennej
w zakresie usług nowe lub aktualizowane studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast powinny bardziej szczegółowo uwzględnić kwestie funkcjonowania i lokalizacji handlu, co możliwe jest jedynie poprzez
stworzenie opracowania diagnozującego sytuację handlu w mieście i jego obszarze funkcjonalnym.

4. Struktura przestrzenna handlu w Metropolii Poznań
W opracowaniu „Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań” (2016) sporo uwagi poświęcono diagnozie i kierunkom rozwoju nowoczesnej infrastruktury handlowej. Zastosowano w nim metody badawcze określające
strukturę przestrzenną handlu wielkopowierzchniowego, dostępność obiektów
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oraz sformułowano rekomendacje dla władz lokalnych w zakresie prowadzenia
polityki przestrzennej wobec handlu.
4.1. Źródła i metody badań
Obiekty handlu wielkopowierzchniowego nie są poddane szczegółowej sprawozdawczości statystycznej, państwowej ani lokalnej. Bank danych lokalnych GUS
przedstawia zbiorczo liczby obiektów handlowych według gmin w podziale na
supermarkety, hipermarkety, domy handlowe i domy towarowe, nie ewidencjonując ich powierzchni i branży, a tym bardziej lokalizacji. Dla potrzeb opracowania
„Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań” (KKRPMP)
zebrano materiał źródłowy za pomocą inwentaryzacji w gminach metropolii
wszystkich form handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2,
wraz z ich lokalizacją, profilem branżowym oraz przybliżoną wielkością. Uzupełnieniem tej metody było pozyskanie informacji z gmin na temat funkcjonujących
oraz planowanych obiektów handlu wielkopowierzchniowego, otrzymując jednak
zróżnicowany, nie zawsze precyzyjny obraz tego zagadnienia. Świadczy to o słabym
monitoringu rynku usług handlowych prowadzonym przez samorządy lokalne.
Dysponując własnym materiałem źródłowym obiekty handlu wielkopowierzchniowego w metropolii podzielono według następujących 3 grup cech:
1. Branża: FMCG (dóbr szybko zbywalnych, gł. spożywczych), dom i ogród (budowlane, wyposażenie wnętrz), meblowe, RTV AGD, sport i rekreacja, drogeryjno-kosmetyczne, odzieżowe (w tym obuwnicze), wielobranżowe i in.
2. Wielkość (powierzchnia sprzedaży): 400–2000 m2 – dyskonty, supermarkety, małe centra i galerie handlowe (lokalne, osiedlowe), 2000–8000 m2 – hipermarkety, średnie centra i galerie handlowe (dzielnicowe, gminne), 8000–
20 000 m2 – duże centra i galerie handlowe (miejskie/aglomeracyjne), powyżej
20 000 m2 – wielkie centra handlowe i retail parki (grupy hipermarketów).
3. Ranga w sieci handlowej metropolii.
Dla ustalenia zasięgu oddziaływania obiektów handlowych wykreślono bufory
według przyjętych wartości (tab. 1), określające ich dostępność dla mieszkańców
według określonych typów: osiedlowy, dzielnicowy, miejski, regionalny. Obszary poza wyróżnionymi strefami zaliczono do potencjalnych obszarów lokalizacji
obiektów handlu wielkopowierzchniowego.
4.2. Stan i struktura przestrzenna sieci handlu wielkopowierzchniowego
Poznań i jego strefa podmiejska należą do obszarów o najlepiej w kraju rozwiniętej sieci handlu detalicznego, zarówno pod względem jego formatów, branż, jak
i nasycenia obiektami wielkopowierzchniowymi. Na obszarze Metropolii Poznań
(wg stanu na 30 września 2014 r.) zlokalizowanych było 426 obiektów handlu
wielkopowierzchniowego. Wśród obiektów handlowych połowa – 231 (54,2%)
– reprezentowała segment handlu FMCG, cechujący się największą liczbą konsumentów i najczęstszymi odwiedzinami. Z dużych obiektów według branż
kolejna liczną grupę tworzyły duże sklepy odzieżowe. Pozostałe 144 stanowiły
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Tabela 1. Ranga i zasięg obiektów handlu wielkopowierzchniowego w zależności od stopnia zurbanizowania
Obiekt handlu (ranga)
miasto/teren wiejski

Zasięg oddziaływania Zasięg oddziaływania
środowisko miejskie środowisko wiejskie
gęstość zaludnienia
gęstość zaludnienia
< 400 os/km2
> 400 os./km2

Wielkość
obiektu
handlowego

Osiedlowy/wiejski

400–2000 m2

Dzielnicowy/gminny
Miejski/aglomeracyjny
Centra handlowe I generacji
Regionalny
Centra handlowe II
generacji

do 1 km

do 5 km

2000–8000 m

1–5 km

5–10 km

8000–20 000 m2

5–20 km

10–20 km

>20 000 m2

>20 km

>20 km

2

Źródło: „Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań” (2016).

inne placówki o charakterze specjalistycznym. Tak jak w całym kraju, na terenie
metropolii działa silny sektor sieci handlowych, głównie zagranicznych. Według
stanu na 30 września 2014 r., w branży FMCG na terenie metropolii działały takie
przedsiębiorstwa detaliczne, jak: Biedronka – 76 sklepów, Lidl – 20, Netto – 20,
Tesco – 12, Piotr i Paweł – 12, Polomarket – 12, Chata Polska – 10, Społem – 10,
Carrefour – 7, Intermarche – 6, Stokrotka – 6, Aldi – 5, Alma – 2 sklepy.
Większość obiektów handlu wielkopowierzchniowego znajdowała się na terenie miasta Poznania: 276 obiektów (64,8%), pozostałe – 150 (35,2%) – na obszarze gmin metropolii. Różnice między miastem a strefą podmiejską nie były
tak duże w przypadku placówek FMCG, wśród których liczba marketów w gmiTabela 2. Obiekty handlu wielkopowierzchniowego (powyżej 400 m2) według branż na
obszarze Metropolii Poznań
Segment handlu
FMCG
RTV AGD
Meblowe
Dom i ogród
Sport
Drogeryjno-kosmetyczne
Odzieżowe
Wielobranżowe
Razem
Centra i galerie handlowe
Razem obiekty

Poznań
130
13
14
11
9
12
48
8
245

Liczba obiektów handlowych
gminy metropolii
101
4
3
12
1
4
3
6
134

razem
231
17
17
23
10
16
51
14
379

31

16

47

276

150

426

Źródło: zestawienie własne na podstawie inwentaryzacji terenowej oraz informacji sieci handlowych.

140

Tomasz Kaczmarek

nach metropolii (101) zbliżona była do liczby tych placówek w Poznaniu (130).
Oznacza to względnie równą dostępność tego typu placówek w relacji do liczby
ludności miasta i strefy podmiejskiej.
Segment centrów i galerii handlowych (powyżej 8 tys. m2) reprezentowało
w metropolii 47 obiektów, z czego 31 zlokalizowanych było w Poznaniu, a 16
w gminach metropolii. Mają one znaczenie ponadlokalne: dzielnicowe (w przypadku Poznania), gminne, ogólnomiejskie, metropolitalne a nawet regionalne.
Wielkie centra handlowe określane jako centra II generacji (powyżej 20 tys. m2)
w liczbie 11 znajdują się głównie w Poznaniu, ponadto w Swarzędzu i Luboniu.
Wśród nich 3 obiekty o powierzchni ogólnej bliskiej 50 tys. m2 zalicza się do
grupy centrów handlowych III generacji, z uwagi na obszerną ofertę nie tylko
handlową, ale i usługową, rozrywkową i gastronomiczną. Wszystkie wyżej wymienione mają zasięg regionalny. W metropolii zlokalizowane są także tzw. retail
parki (parki handlowe), stanowiące koncentracje kilku dużych hipermarketów
różnych branż o łącznej powierzchni powyżej 20 tys. m2. Występują one w gminie
Tarnowo Podgórne: Park Handlowy Swadzim (hipermarkety: Auchan, Decathlon,
Leroy Merlin) oraz 2 w Poznaniu: na granicy z gminą Komorniki: Park Handlowy
Komorniki (Auchan, Decathlon, Leroy Merlin) i Park Handlowy Franowo (Ikea,
Decathlon, Jula, Obi).
Mając na uwadze zasięg obsługi nowoczesnym handlem, należy stwierdzić,
że cały obszar metropolii znajduje się (ryc. 2) w strefie oddziaływania kilkunastu centrów handlowych o randze regionalnej (mimo ich generalnie poznańskiej
lokalizacji), obsługujących także tereny poza metropolią. W przypadku centrów
handlowych I generacji (8–20 tys. m2), północne i wschodnie części metropolii
mają do nich ograniczony dostęp (fragmenty gmin: Skoki, Oborniki oraz Pobiedziska i Kostrzyn). W przypadku gminy Pobiedziska dostęp ten jest równie dobry
w stosunku do Gniezna i Swarzędza jak do Poznania. Cały obszar metropolii,
z wyjątkiem gminy Kleszczewo, znajduje się w zasięgu oddziaływania centrów
handlowych o randze miejskiej. W przypadku obiektów gminnych (markety 400–
2000 m2) w większości nie obsługują one całego terytorium gminy. Ww. terytoria
gmin zaliczono do potencjalnych obszarów lokalizacji obiektów handlu wielkopowierzchniowego (o pow. 400–2000 m2).
4.3. Kierunki rozwoju sieci handlowej
Za jeden z priorytetów planowania w skali metropolitalnej należy uznać wypracowanie zasad lokalizacji handlu wielkopowierzchniowego w odniesieniu do stref
zagęszczenia handlu, rozmieszczenia ludności (dziś i w przyszłości) oraz układu
transportowego i ochrony stref handlu tradycyjnego (drobnodetalicznego), szczególnie w śródmieściach miast.
Celem działań kierunkowych w zakresie handlu wielkopowierzchniowego powinno być:
–– zapewnienie właściwego rozmieszczenia obiektów handlowych stosownie do
rozmieszczenia i siły nabywczej ludności z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań lokalizacyjnych,
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Ryc. 2. Zasięg oddziaływania obiektów handlu wielkopowierzchniowego w Metropolii Poznań

–– zapewnienie dojazdu do obiektów handlowych stosownie do ich rangi różnymi środkami transportu, w tym publicznego (zapobieganie ekskluzji, szczególnie osób starszych i niepełnosprawnych),
–– zapobieganie urban malling (dominacji malli i megamalii na całym obszarze
metropolii),
–– zapewnienie równowagi między handlem tradycyjnym a nowoczesnym,
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–– ochrona stref drobnego handlu, w tym zwłaszcza dzielnic śródmiejskich,
–– tworzenie stref bez ruchu samochodowego z preferencją dla rozwoju drobnego handlu, gastronomii, rzemiosła, usług sektora kreatywnego,
–– zapewnienie lokalizacji pod rozwój handlu placowego (bazary, targowiska),
–– tworzenie warunków do rewitalizacji z udziałem funkcji handlowych (brown
field),
–– tworzenie warunków do aktywizacji społecznej i gospodarczej (np. mniejsze
centra handlowe w węzłach przesiadkowych, na dworcach kolejowych, na obszarach stref inwestycyjnych (greenfield),
–– zapobieganie zjawisku demallingu poprzez tworzenie warunków do przebudowy i tworzenia nowej formuły handlu (greyfield).
Szanse w zmianach podejścia do lokalizacji obiektów handlu wielkopowierzchniowego należy upatrywać w zmianach modelu konsumpcji, preferencji
zakupowych, rewitalizacji śródmieść oraz presji społecznej. Zagrożeniem jest natomiast brak regulacji krajowych w odniesieniu do lokalizacji handlu wielkopowierzchniowego, silny lobbing deweloperów i firm wynajmujących nowoczesne
powierzchnie handlowe, a także inwestorzy handlowi działający jako jedyne podmioty na obszarach wymagających rewitalizacji.
4.4. Rekomendacje dla polityk lokalnych
W wyniku analizy rozmieszczenia sieci handlowej na terenie metropolii
w KKRPMP zarekomendowano następujące działania na szczeblu lokalnym:
1. Strefowanie obszaru metropolii w odniesieniu do nasycenia obiektami handlowymi: obszary zurbanizowane i gęsto zaludnione (śródmieścia, osiedla
wielkopłytowe), tereny wiejskie intensywnie urbanizowane (osiedla podmiejskie), tereny wiejskie o rozproszonej zabudowie, tereny o funkcjach rolniczych
i wypoczynkowych, tereny chronione.
2. Wskazanie pożądanych lokalizacji obiektów handlu wielkopowierzchniowego z punktu widzenia dostępności dla mieszkańców według wielkości (centra
i galerie handlowe, hipermarkety wielobranżowe, hipermarkety specjalistyczne, dyskonty i supermarkety) i branży (ze szczególnym uwzględnieniem branży
FMCG jako zaspokajającej podstawowe potrzeby konsumenckie mieszkańców).
3. Rewizję polityk przestrzennych, wprowadzenie odpowiednich zapisów w studiach UiKZP, a w ślad za nimi do planów miejscowych, ograniczających rozwój
dużych obiektów handlowych (jak np. zapis w studium UiKZP miasta Poznania: „nowe realizacje w obszarze funkcjonalnego śródmieścia Poznania nie
mogą przekraczać 10 000 m2 powierzchni sprzedaży”).
4. Dostosowanie gabarytów i formy architektonicznej obiektów handlowych
do charakteru zabudowy terenu, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów
mieszkaniowych śródmieść. Parametry i gabaryty dla wszystkich tego typu
obiektów winny być określone na etapie sporządzania planu miejscowego.
5. Wprowadzanie nowych instrumentów, np. podatkowych, dających możliwości
zrównoważonego rozwoju handlu nowoczesnego i tradycyjnego, zwłaszcza na
obszarze śródmieść.
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Ponadto zaleca się prowadzenie monitoringu sieci handlu wielkopowierzchniowego w metropolii za pomocą następujących wskaźników:
–– wskaźnika nasycenia handlem (m2 nowoczesnej pow. handlowej na 1 mieszkańca), wskaźnika liczby marketów ogółem i FMCG na 10 tys. mieszkańców,
–– wskaźnika dostępności nowoczesnych przestrzeni handlowych w zależności
od ich rangi (wielkości): 10 km dla centrum handlowego, 5 km dla hipermarketu, małej galerii handlowej, 1 km w mieście (5 km na wsi) dla dyskontu/
supermarketu,
–– wskaźnika równowagi między handlem nowoczesnym a tradycyjnym na obszarach gęsto zaludnionych (wartość pożądana 50/50% udziału w powierzchni obiektów handlowych ogółem).

5. Podsumowanie
Mechanizmy rynkowe wydają się ważnym, ale niewystarczającym instrumentem
kształtowania właściwej struktury przestrzennej, wielkościowej i branżowej handlu. Stąd potrzeba stałego diagnozowania, prognozowania i planowania sieci handlowej, w celu harmonizacji jego rozwoju i kształtowania ładu przestrzennego.
Nasycenie obiektami handlu wielkopowierzchniowego zbliża się w wielu dużych
polskich miastach do punktu krytycznego. Będzie nim z pewnością osiągnięcie
powierzchni sprzedaży porównywalnej z miastami zachodnioeuropejskimi (2 m2
na 1 mieszkańca). Należałoby zadbać, aby nie odbywało się to w sposób żywiołowy, ale z uwzględnieniem istniejącej struktury przestrzennej handlu i zaspokajania potrzeb mieszkańców z punktu widzenia nie tylko dostępności obiektów
wielkopowierzchniowych, ale także ich standardu, kształtu architektonicznego
i powiązania z innymi funkcjami usługowymi, których deficyt jest wciąż odczuwalny w wielu gęsto zaludnionych dzielnicach. Wydaje się, że aby podtrzymać
popularność śródmieść miast jako ośrodków zakupów i spędzania wolnego czasu,
należy wykorzystać istniejące jeszcze w nich rezerwy dla powierzchni handlowych i miejsc/przestrzeni publicznych nowego typu (deptaki, nowoczesne ulice
handlowe).
W dużych miastach najszybciej zmienia się model konsumpcji. Jego główne
wyznaczniki to wzrost dochodów, zwiększenie się wydatków na konsumpcję dóbr
i usług, wzrost wymagań co do oferty handlowej, atmosfery zakupów, formy architektonicznej obiektów handlowych, nie tylko jako miejsc zakupów, ale i spędzania wolnego czasu. Z tego względu w miastach powinny nastać czasy większych
wymagań wobec inwestorów, którzy uczynią je atrakcyjnymi i konkurencyjnymi
pod względem handlowym. Jednocześnie, w obliczu pogłębiającego się rozwarstwienia społecznego, postępującego starzenia się ludności, należy utrzymywać
tradycyjne formy handlu, osiedlowego i śródmiejskiego, a także rynków, bazarów
i targowisk, odpowiadających zróżnicowanym potrzebom rynku konsumentów.
Powinno się też tworzyć strefy ochronne ograniczające dostęp wielkopowierzchniowych sklepów do terenów o wysokiej koncentracji małych sklepów. Zachowanie równowagi między handlem nowoczesnym a tradycyjnym stanowi najważ-
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niejsze wyzwanie dla rozwoju sieci handlowej polskich miast w najbliższych kilku
latach.
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