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WSTĘP
Szanowni Państwo,
Miasta są arenami naszego życia, w których ogniskują się wszelki procesy społeczne.
Są laboratoriami społecznych przeobrażeń i fascynującymi polami naukowych dociekań.
W miastach rozstrzygane są dylematy rozwojowe, toczone debaty i poszukiwane rozwiązania
dotyczące jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń. Nie sposób też dyskutować
o zrównoważonym rozwoju i degradacji środowiska naturalnego bez odwołania się do
miejskich kontekstów
Monografia pt.: „Miasto przyszłości. Dylematy i wyzwania” jest częścią projektu pt.:
„Zrównoważony rozwój miast” i stanowi próbę mierzenia się z wyzwaniami osadzonymi
w miejskim kontekście.
Serdecznie zapraszam Państwa do lektury monografii, której Autorzy zaprezentowali
szereg miejskich problematyk związanych m.in. z: ideą Smart City 3.0; systemami
współdzielenia pojazdów, które stać się mogą remedium na wzmożony ruch samochodowy;
strefami czystego transportu; rewitalizacją w kontekście zachowania tożsamości miasta; ustawą
antysmogową; koncepcją local governnance; hodowlą glonów w miejskich sieciach
kanalizacyjnych.

Z poważaniem,
dr Magdalena Piłat-Borcuch
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Katarzyna Ciemiera1
TEORETYCZNE PODSTAWY MARKETINGU TERYTORIALNEGO
Z PERSPEKTYWY ZARZĄDZANIA HUMANISTYCZNEGO
Streszczenie: Podstawowym zadaniem niniejszej pracy było, po pierwsze, zwrócenie uwagi na konieczność
przyjęcia humanistycznej perspektywy w procesie zarządzania w ramach marketingu terytorialnego, a po drugie,
wskazanie na znaczenie wizerunku jako najważniejszego elementu strategii marketingowej miasta.
W części teoretycznej zrekonstruowano ewolucję pojęcia marketingu z perspektywy zarządzania
humanistycznego, z kolei w części epistemologicznej, w oparciu o poczynione rozpoznania, poddano refleksji rolę
i sposób kreowania pozytywnego wizerunku miasta.
Słowa kluczowe: Marketing terytorialny, negatywny wizerunek, repozycja wizerunku, zarządzanie
humanistyczne.

Wstęp
Zarządzanie humanistyczne w Polsce jest stosunkowo młodą dyscypliną naukową,
której metodologia opiera się na dwóch zasadniczych paradygmatach: interpretatywnosymbolicznym oraz krytycznym2. Pierwszy z nich proponuje spojrzenie na proces zarządzania
poprzez myślenie metaforyczne, które ma na celu dogłębne zrozumienie problemów zastanych
w organizacji. Z kolei, w dużym uproszczeniu, kluczowym dążeniem drugiego z wymienionych
paradygmatów jest „odkrywanie, analiza i poddawanie w wątpliwość” zastanego w organizacji
ładu społecznego, uznawanego za naturalny, oraz normatywnych założeń leżących u podstaw
klasycznej dyscypliny nauk o zarządzaniu3. W odróżnieniu od pozostałych paradygmatów
stosowanych w naukach humanistycznych, nurt krytyczny charakteryzuje się silnym
nacechowaniem aksjologicznym. Oznacza to, że badacz nie jest wolny od wartościowania,
lecz wręcz przeciwnie — jak podaje M. Zawadzki — „w proces badawczy zawsze nieuchronnie
angażuje osobiste wartości (nawet jeżeli twierdzi, że pozostaje neutralny normatywnie),
które wpływają na ten proces i rezultaty badań”4.W takim ujęciu dyscyplina ta staje się istotnym
uzupełnieniem tradycyjnego dyskursu nauk o zarządzaniu, umożliwiając ujawienie wielu jej
słabości. Z tego też powodu w niniejszym artykule zdecydowano się na rozważania na temat
teoretycznych podstaw marketingu terytorialnego z perspektywy zarządzania
humanistycznego. Celem niniejszego rozdziału będzie więc, po pierwsze, zwrócenie uwagi na
konieczność przyjęcia humanistycznej perspektywy w obrębie marketingu terytorialnego,
a po drugie, wskazanie, jak kluczowe miejsce w marketingu terytorialnym zajmuje kwestia
wizerunku – pojęcia naturalnie zakorzenionego w dyskursie humanistycznym.

Studentka, Uniwersytet Jagielloński.
Ł. Sułkowski, Paradygmaty humanistycznego zarządzania [w:] B. Nierenberg, R. Batko, Ł. Sułkowski
[red.] Zarządzanie humanistyczne, Kraków 2015, s. 123-139; M. Kostera, J. Kociatkiewicz, Zarządzanie
humanistyczne: zarys programu, „Problemy zarządzania” 2013, nr 4; M. Zawadzki, Rola i miejsce nurtu
krytycznego w naukach o zarządzaniu, „Culture Managemnet” 2012, nr 4; M. Kostera, Antropologia organizacji.
Metodologia badań terenowych, Warszawa 2013.
3
M. Zawadzki, Rola i miejsce nurtu krytycznego…, s. 3-7; Ł. Sułkowski, Paradygmaty humanistycznego
zarządzania…, s. 126.
4
M. Zawadzki, Rola i miejsce nurtu krytycznego…, s. 5.
1
2
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Humanistyczne pojmowanie marketingu terytorialnego
Rozwój marketingu terytorialnego w latach 70 przypada na szczególny okres, w którym to,
według S. J. Levy’ego i Ph. Kotlera, następuje „poszerzenie i pogłębienie” całościowej wiedzy
na temat marketingu5. Wówczas to dochodzi do ostatecznego ukonstytuowania dążeń tej
dziedziny — rozpoczętych już w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku — zmierzających do
umieszczenia w centrum zainteresowania człowieka — potencjalnego nabywcę.
Zastąpienie funkcjonalistycznej koncepcji, zorientowanej na maksymalizację sprzedaży,
humanistyczną koncepcją marketingu umożliwiło dostrzeżenie skrywanych dotąd aspektów tej
złożonej dyscypliny6. Koncentracja na potrzebach i preferencjach klienta, które — coraz
częściej przybierały charakter niematerialny — implikowało pojawienie się nowych zadań
przed klasycznie pojmowanym marketingiem. W kontekście zachodzących przemian
omawianej kategorii powstały więc jej kolejne rodzaje, które już w pełni reprezentowały
humanistyczną stronę, tej, wydawałoby się, ekonomicznej dziedziny7. W 1971 roku pojawiła
się po raz pierwszy koncepcja marketingu społecznego, której celem było pobudzenie
pożądanych przemian społecznych. W tak pojmowanym marketingu obiektem wymiany stały
się przedmioty niekomercyjne, a pojęcie zysku, które nie mieściło się już w ramach
zakreślonych przez tradycyjne definicje, zaczęło obejmować trudno mierzalne korzyści
społeczne8. Od tamtej pory znaczenie zysku podlegało dalszym modyfikacjom, w których coraz
częściej zwracano uwagę na konieczność zaspokajania potrzeb publicznych. Najbardziej
paradoksalny charakter przyjęło jednak w koncepcji demarketingu Kotlera, w myśl której
marketing należało traktować nie tylko jako narzędzie wzrostu popytu, lecz również, jeżeli było
to społecznie konieczne, jego ograniczenia (np. w celu ochrony zasobów naturalnych)9.
W ten sposób ostatecznie potwierdzono reorientacją marketingu na człowieka.
Na tak zarysowanym tle rozwinął się marketing terytorialny, który stanowi kombinację
dwóch sposobów pojmowania marketingu. Źródła jego wyodrębnienia — poza oczywistym
kryterium produktowym10 — należy upatrywać, z jednej strony, w przemianach koncepcji
marketingowej, z drugiej znowu, w „konieczności praktycznej” wymuszonej ze strony rynku 11.
Ph. Kotler, S. J. Levy, Broadening the Concept of Marketing, „Journal of Marketing” 1969, vol. 38.
Za: A. Szromnik, Marketing terytorialny — koncepcja ogólna i doświadczenie praktyczne [w:] T. Markowski
[red.] Marketing terytorialny, Warszawa 2006, s. 33.
6
Zwracają na to uwagę: Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Warszawa 1994, s. 27;
B. Gregor, Ewolucja oraz współczesne koncepcje marketingu [w:] Marketing terytorialny…, s. 11-12; M. Florek,
Podstawy marketingu terytorialnego, Poznań 2006, s. 8-10.
7
Bogdan Gregor zaznacza, że marketing nie ukształtował się pod wpływem teorii ekonomicznych, lecz złożonych
przemian rynkowych uwzględniających również przemiany społeczne. Zob. B. Gregor, Ewolucja oraz
współczesne koncepcje marketingu…, s. 9.
8
Zob. zwł. G. J. Ashworth, H. Voogd, Marketing and Place Promotion [w:] J. R. Gold, S. V. Vard [red.] Place
Promotion – the Use of Publicity and Marketing to Sell Towns and Regions, Chichester-New York 1994, s. 42.
Zob. także: E. Glinka, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia, Warszawa
2009, s. 18; M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego…, s. 9-10; B. Gregor, Ewolucja oraz współczesne
koncepcje marketingu…, s. 12-13.
9
B. Gregor, Ewolucja oraz współczesne koncepcje marketingu…, s. 12-13; P. Castenow, Nowy marketing
w praktyce, Warszawa 1996, s. 57-59; Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola…, s. 27.
10
O specyfice tej dziedziny marketingu decyduje przede wszystkim odmienność oferowanego produktu, jakim
jest terytorium. Zob. A. Szromnik, Marketing terytorialny — koncepcja ogólna i doświadczenie praktyczne…,
s. 41; M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego…, s. 7.
11
P. Hetzel, Dlaczego marketing terytorialny ma obecnie tak duże znaczenie? [w:] T. Domański [red.] Marketing
terytorialny — strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Łódź 1997, s. 32; M. Florek, Podstawy marketingu
terytorialnego…, s. 7-9.
5
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Innymi słowy, powstanie marketingu terytorialnego wiąże się zarówno ze wzrostem znaczenia
procesów globalizacyjnych (ułatwiających wymianę różnego rodzaju dóbr)12 oraz konkurencji
pomiędzy jednostkami terytorialnymi, jak i pojawieniem się silnej świadomości wspólnotowej
wśród poszczególnych społeczeństw oraz rozwojem humanistycznych koncepcji marketingu
nienastawionego na zysk (zwłaszcza marketingu społecznego)13. To z kolei sprawia, że place
marketing14 można traktować jako pewien sposób myślenia — „filozofię osiągania założonych
celów” (w których centrum zawsze powinien być klient), jak i również jako proces zarządzania,
który ma służyć zaspokojeniu sprecyzowanych wcześniej kierunków dążeń 15.
W literaturze przedmiotu zazwyczaj zwraca się uwagę na aspekt praktyczny tego rodzaju
marketingu, który wynika, przede wszystkim, z popularności metaforycznego obrazu
marketingu terytorialnego jako przedsiębiorstwa16. W dużym uproszczeniu przenośnia
ta zakłada, że w mieście, podobnie jak w przedsiębiorstwie, są wytwarzane produkty,
które mają na celu zaspokajanie potrzeb konsumentów na rynku wewnętrznym (mieszkańców)
i zewnętrznym (turystów). Jednocześnie uczestnicy rynku lokalnego traktowani są jako
pracownicy, gdyż ich postawa wpływa na efektywność realizacji strategicznych planów
(w języku przedsiębiorstwa „na efektywność produkcji”) w warunkach konkurencji
rozgrywającej się pomiędzy różnymi ośrodkami terytorialnymi 17. Przedstawione tu myślenie
metaforyczne pozwoliło dostrzec, między innymi, jak ważne jest opracowanie całościowej,
spójnej strategii marketingowej przed podjęciem jakichkolwiek działań na danym terytorium18.
Należy jednak pamiętać, że metafory, chociaż ułatwiają zrozumienie skomplikowanych
zjawisk oraz abstrakcyjnych i osobliwych problemów, stanowią również uproszczony obraz
Globalizacja, ułatwiając przepływ kapitału, ludzi, dóbr, usług i technologii, w pewnym stopniu uniezależniła
niektóre inwestycje od warunków naturalnych i zasobów jednostek terytorialnych. Zob. E. Zeman-Miszewska,
Marketing terytorialny [w:] Marketing — przełom wieków. Paradygmaty — zastosowania, Wrocław 2000, s. 256.
Za: E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia…, s. 15.
Ponadto implikuje ona również podejmowanie działań na poziomie lokalnym, stanowiąc ich oczywistą
przeciwwagę. Szerzej o tym pisze: P. Hetzel, Dlaczego marketing terytorialny ma tak duże znaczenie?..., s. 32.
13
O znaczeniu nowych, humanistycznych koncepcji marketingu na kształt marketingu terytorialnego pisze:
G. J. Ashworth, H. Voogd, Marketing and Place Promotion …, s. 42; E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska,
Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia…, s. 18; M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego…, s. 9.
14
W tak krótkiej pracy badawczej nie ma wystarczająco miejsca, by omówić zagadnienie problemu nazewnictwa
marketingu terytorialnego. Nadmienię tylko, że określenie place marketing, przetłumaczone bezpośrednio
na język polski jako „marketing terytorialny” nie jest jedynym funkcjonującym określeniem w literaturze
przedmiotu. Z reguły pojawiające się synonimy doprecyzowują to uniwersalne pojęcie, które skupia uwagę
wyłącznie na odmienności oferowanego produktu, jakim jest terytorium. W dużym uproszczeniu można
powiedzieć, że mnogość synonimów potwierdza interdyscyplinarność tej dziedziny. Zob. zwł. V. Girard,
Marketing terytorialny i planowanie strategiczne [w:] Marketing terytorialny —strategiczne wyzwania dla miast
i regionów…, s. 70. Zob. także: E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek miasta. Od koncepcji do
wdrożenia…, s. 11; M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego…, s. 16-17.
15
A. Szromnik, Marketing terytorialny — koncepcja ogólna…, s. 36.
16
Ze względu na wielość prac naukowych posługujących się tą metaforą, wymieniam tylko te, które najlepiej
ją opisują: E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia…,s. 17;
T. Domański, Marketing terytorialny — wybrane aspekty praktyczne [w:] Marketing terytorialny — strategiczne
wyzwania dla miast i regionów…, s. 20; S. Rainisto, Success Factors of Place Marketing: a Study of Place
Marketing Practices in Northern Europe And The United States, Doctoral Dissertations 2003/ 2004, Helsinki
Univerity of Technology, Finland, s. 19- 20 [dok. elektr.] https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/2106 [dostęp:
09.08.2018]; M. Florek, T. Żyminkowski, Transfer wizerunku regionu na wizerunek przedsiębiorstwa
[w:] L. Żabiński, K. Śliwiński [red.] Marketing — koncepcje, badania zarządzanie [red.] Warszawa 2002, s. 358.
17
E. Glińska, M. Florek, A Kowalewska, Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia…, s. 17.
18
S. Rainisto, Sucess Factors of Place Marketing…, s. 70-73; T. Domański, Skuteczna promocja miasta i regionu
podstawowym zadaniem marketingu terytorialnego [w:] Marketing terytorialny…, s. 124-125.
12
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zawiłej i złożonej rzeczywistości19. Z tego też powodu myślenie metaforyczne powinno opierać
się na nieustannym dopełnianiu wytworzonych wcześniej obrazów nowymi — a czasem nawet
ich negowaniu — w celu wytworzenia alternatywnych, antagonistycznych przenośni
w stosunku do poprzednich. Dopiero przyjęcie takiej krytycznej perspektywy
w wykorzystywaniu metafor w badaniach pozwoli częściowo dotrzeć do istoty badanego
zjawiska.
Zgodnie z przedstawioną powyżej koncepcją stwierdzenie, iż działania podejmowane
w ramach marketingu terytorialnego przypominają proces zarządzania przedsiębiorstwem,
należy więc poddać w wątpliwość przez proste zapytanie: dlaczego przenośnia ta nie znajduje
pełnego odzwierciedlenia w rzeczywistości? Niewątpliwie przyczyn znajdzie się wiele,
w zależności od specyfiki i problemów danego regionu. Najbardziej oczywisty powód,
nieuwarunkowany zmiennymi czynnikami, dotyczy niemożności jednoznacznego
zdefiniowania produktu, jakim jest terytorium. Ten niejednorodny i złożony — jak przyjęło się
go nazywać w literaturze przedmiotu — „megaprodukt” składa się z wielu,
często nieprzystających do siebie i trudno mierzalnych komponentów, które pełnią różnorodne
funkcje i służą zaspokajaniu odmiennych potrzeb u różnych grup klientów. Według klasycznej
definicji Ashwortha i Voogda subprodukt miasta (czyli jeden z jego komponentów)
to: „materialny lub niematerialny element szeroko pojętej struktury funkcjonalno-przestrzennej
miasta, który staje się przedmiotem wymiany rynkowej. [Warto zauważyć, że — K. C.]
Wiele produktów miejskich jest kompozycją elementów materialnych i niematerialnych.
Produktem miejskim może być konkretne miejsce, lokalizacja, usługa miejska lub ich zestaw,
a także idea dotycząca np. rozwoju miejskiego”20. Co więcej, jak słusznie zauważyła
M. Czornik, rynek, który z reguły wpływa na ostateczny kształt produktu przedsiębiorstwa,
nie definiuje produktu miasta21.
Okazuje się więc, że nie tylko próba omówienia produktu terytorialnego (pojmowanego
w sposób kompleksowy), ale również jego części składowych, przysparza wiele trudności.
W celu zrozumienia niedefiniowalnej złożoności „megaproduktu” większość polskich prac
posługuje się, tradycyjną już, klasyfikacją Ashwortha i Voogda dzielącą terytorium
na elementy:
1) zasadnicze — składające się ze struktury fizycznej, funkcji, działalności, atmosfery oraz
pozostałych symbolicznych wartości kojarzonych z miejscem jako całością — oraz
2) wspomagające — obejmujące specyficzne cechy, takie jak: usługi, udogodnienia
czy konkretne właściwości22.
W takim ujęciu można powtórzyć za badaczką, że miasto to nie tylko „twór przestrzenny”,
który można zmierzyć i zbadać, lecz, przede wszystkim, „konstrukcja społeczna i kulturowa”23
Zob. zwł. T. Fojt, The Construction of Scientific Knowledge through Metaphor, Toruń 2009, s. 22-27.
Zob. także: M. Kostera, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Warszawa 2013, s. 19-20;
D. Korwin-Piotrowska, Poetyka. Przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011, s. 302-305; G. Morgan, Obrazy
organizacji [tłum.] Z. Wiankowska-Ładyka, Warszawa 2005, s. 9-15.
20
G. J. Ashworth, H. Voogd, Marketing and Place Promotion…, s. 43.
21
M. Czornik, Promocja miasta, Katowice 2000, s. 20.
22
G. J. Ashworth, H. Voogd, Selling the city: Marketing Approaches in Public Sector Urban Planning, London
1990, s. 66. Za (zob. np.): E. Glińska, M. Florek, A Kowalewska, Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia…,
s. 21; M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego…, s. 29; M. Czornik, Promocja miasta…, s. 23.
23
W tym kontekście warto wziąć pod uwagę prace: B. Czarniawska, Trochę inna teoria organizacji.
Organizowanie jako konstrukcja sieci działań, Warszawa 2010.
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10

MIASTO PRZYSZŁOŚCI. DYLEMATY I WYZWANIA

— opierająca się na interakcjach i relacjach zachodzących pomiędzy ludźmi oraz ludźmi
a terytorium — ukształtowana pod wpływem długotrwałych procesów historycznych24.
„Megaprodukt” stanowi więc, z jednej strony, kategorię dynamiczną, żywą, podlegającą
nieustannym przekształceniom, co sprawia, że „jedno miasto można <<sprzedać>> na wiele
sposobów, za każdym razem komu innemu lub nawet temu samemu klientowi”25.
Z drugiej znowu cechuje je mała podatność na zmiany, co wynika z jego naturalnych
i historycznych uwarunkowań26.
Z tej perspektywy również na marketing terytorialny należałoby spojrzeć jako na proces
społeczny i kierowniczy, który jak podsumowuje Andrzej Szromnik, zmierza do „wykreowania
wymiany wartości i wzajemnego oddziaływania podmiotów komunalnych z innymi
partnerami”27. W moim przekonaniu istotę tak pojmowanego marketingu terytorialnego
najlepiej odzwierciedla definicja Basdereffa (1993), według której: „marketing terytorialny
obejmuje wszystkie podejścia strategiczne i techniczne, które są stosowane przez organizacje
(stowarzyszenia, jednostki, instytucje publiczne i przedsiębiorstwa) w celu zdobycia nowych
zasobów oraz poprawienia skuteczności i jakości realizacji projektu nastawionego
na zaspokojenie określonych potrzeb publicznych (z zachowaniem zasad etyki) prowadzącego
do wypełnienia określonej misji”28.
Jak widać, omawia ona powyższe zagadnienie w sposób kompleksowy, zwracając
uwagę nie tylko na charakter działań — co pojawia się w większości klasycznych definicji
— lecz również na angażowane w nie podmioty. Ponadto klarownie podkreśla prymarny cel
marketingu terytorialnego („zaspokajanie potrzeb publicznych”), nie pozostawiając go jednak
w próżni, lecz umieszczając we właściwym mu kontekście etycznych zasad i opracowanej
odpowiednio strategii. Jak każda definicja, również i ta, wskazana powyżej, mimo swej
precyzji, nie jest w stanie w pełni oddać istoty omawianego zagadnienia. Warto zwrócić uwagę,
że w dużym uproszczeniu traktuje ona, na przykład, kwestię celowości, która — z punktu
widzenia niniejszej pracy — jest szczególnie ważna. Decyduje bowiem o konieczności
przyjęcia humanistycznej perspektywy w badaniach prowadzonych nad marketingiem
terytorialnym. W moim przekonaniu najtrafniej cel tej dziedziny określa Meffert, rozkładając
na poszczególne etapy to, co w literaturze z reguły określano jako „zaspokajanie potrzeb
publicznych”. Definiuje on dążenie marketingu terytorialnego jako „wpływanie na opinie,
postawy i sposoby zachowania się <<zewnętrznych>> i <<wewnętrznych>> grup
zainteresowanych”29.
Tak jak już wspomniano w tej pracy, rynek popytu nie definiuje „megaproduktu”,
ponieważ ten, pomimo swojej dynamiki i złożoności, pozostaje zasadniczo niezmienny.
To oznacza, że marketing terytorialny powinien być raczej zorientowany na poszukiwanie

M. Czornik, Promocja miasta…, s. 20-21.
Tamże, s. 23.
26
T. Markowski, Marketing miasta [w:] Marketing terytorialny…, s. 94.
27
Por. G. J. Ashworth, H. Voogd, Marketing and Place Promotion…, s. 41-42. Badacze również definiują
marketing terytorialny jako proces, ale w kontekście działań, podejmowanych w jego ramach, zmierzających
do poprawy efektywności.
28
Za: A. Szromnik, Marketing terytorialny — koncepcja ogólna…, s. 37. Ze względu na charakter niniejszej pracy
zrezygnowałam z przeglądu klasycznych definicji marketingu terytorialnego. Ich precyzyjne omówienie można
odnaleźć w: tamże, s. 35-38.
29
Za: tamże, s. 40.
24
25
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klientów zainteresowanych produktem niż na zaspokajanie ich potrzeb 30. Z tej perspektywy
pozyskanie nabywcy, który — nie jest w stanie zapoznać się ze wszystkimi oferowanymi
subproduktami miasta31 — wiąże się z dotarciem do niego poprzez uproszczony obraz
— wykreowany wizerunek. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że w ujęciu Mefferta
podstawowym zadaniem marketingu terytorialnego powinna być taka kreacja wizerunku, który
rozpowszechni się w opinii innych („wpływ na opinie”), zyska przychylność potencjalnych
nabywców („wpływ na postawę”), a następnie zmieni ich sposób zachowania, zachęcając do
„konsumpcji”. W marketingu terytorialnym coraz częściej dostrzega się rolę wizerunku
miejsca, na którym, przede wszystkim, opierają się wybory klienta. Stanowi on jeden
z istotniejszych, o ile nie najistotniejszy, element składowy marketingu terytorialnego,
dlatego należy bliżej przyjrzeć się kształtowaniu tego pojęcia32.
Wizerunek jako najważniejszy element strategii marketingowej miasta. O pojmowaniu
wizerunku
Głębsza refleksja badaczy nad koncepcją wizerunku pojawiła się w latach sześćdziesiątych
ubiegłego wieku33. Pierwszymi naukowcami zajmującymi się tym zagadnieniem byli
K.E. Boulding i P. Martineu, którzy stwierdzili, że „wyobrażenia mogą mieć większy wpływ
na zachowanie człowieka, aniżeli obiektywne informacje o postrzeganych przedmiotach lub
otoczeniu”34. W świetle trwających procesów historycznych i kulturowych można stwierdzić,
że skłonność do konstruowania obrazów jest archetypiczna. Już pierwsze relacje z podróży na
temat odmiennych kultur, przekazane przez Herodota i Pauzaniasza, są niczym innym jak
subiektywnymi — nierzadko pejoratywnie — wartościującymi opisami postrzeganej
rzeczywistości. Zagadnieniem kategoryzacji „Innego” — przez konstruowanie jego, często
krzywdzącego, wizerunku — zajmuje się dziedzina nauki zwana imagologią kulturową
(jej specyficzną odmianą jest imagologia literacka), od której pochodzą, między innymi,
dyskursy postkolonialne oraz feministyczne35. W celu ułatwienia dokonania klasyfikacji
prowadzonych przez imagologów badań wyróżniono dwa podstawowe rodzaje wizerunku:
image — wizerunek zgodny z rzeczywistością oraz mirage — wizerunek fałszujący jej obraz.
Już wielokrotnie udowodniono, że miraże, nawet pomimo świadomości ich interpretacji przez
odbiorcę, mają niebagatelny wpływ na postrzeganą przez niego rzeczywistość. Okazuje się
więc, że wykreowany wizerunek, nawet stereotypowy, stanowi zasadniczy element oceny
poznawanego pośrednio lub bezpośrednio świata.
Z tego też powodu dbałość o uzyskanie lub utrzymanie pozytywnego wizerunku miejsca
uznano w większości prac badawczych za najważniejszy element strategii marketingowej

M. Czornik, Promocja miasta…, s. 21
E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia…, s. 25; K. Lynch,
The image of the city, United States of America 1990, s. 2.
32
R. Junghardt, ABC promocji gmin, miast i regionów, Gliwice 1995, s. 33.
33
S. Dudek-Mańkowska, Koncepcja wizerunku miasta [w:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec [red.] Kreowanie
wizerunku miast, Warszawa 2011, s. 43.
34
K. E. Boulding, The Image: Knowledge and Life in Society, Ann Arbor MI 1956 oraz P. Martineau,
The Personality of the Retail Store, “Harvard Business Review” 1958, s. 47-55. Za: tamże, s. 43.
35
Zob. O. Płaszczewska, Imagologia [w:] tejże, Przestrzenie komparatystyki — italianizm, Kraków 2010;
S. Lindqvist, Wytępić całe to bydło, tłum. M. Haykowska, Warszawa 2011.
30
31
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miasta36. Stanowi on bowiem główny czynnik determinujący wybór potencjalnego klienta oraz,
jak twierdzi R. Junghardt „największy kapitał”, jaki może posiadać miasto lub region 37.
Co więcej, dla niektórych badaczy wizerunek stanowi nie tyle integralną część opracowywanej
strategii marketingowej, co jej synonim38. Niematerialność tej kategorii, utrudnia jednak jej
pojmowanie, a tym samym proces jej kształtowania i konieczną kontrolę. Nawet sama próba
zdefiniowania tego pojęcia przysparza wiele trudności, ponieważ w zależności od przyjętej
perspektywy, wizerunek postrzega się w zróżnicowany sposób. W dalszym ciągu najczęściej
cytowaną w pracach naukowych pozostaje definicja Ph. Kotlera i H. Baricha, według której
wizerunek to „suma wierzeń, idei, wyobrażeń, jakie osoba ma w stosunku do miejsca” 39.
Jej popularność wynika prawdopodobnie z prostoty ujęcia problemu oraz trafnego rozpoznania
istoty tego pojęcia. Ponadto bardzo często powyższa definicja jest uzupełniana rozróżnieniem
wizerunku na komponenty afektywne i kognitywne dokonanym przez Kevina Lyncha 40.
Według tej prostej typologii komponenty kognitywne (od cognito — poznanie) związane
są z wiedzą na temat danego obszaru, zebraną nie tylko na podstawie rzetelnych informacji,
lecz także świadectw osób zapoznanych z miejscem (innymi słowy, wizerunków powstałych
po doświadczeniu miasta). Z kolei komponenty afektywne (emocjonalne), które wydają się
dominować w ramach tego pojęcia, odnoszą się do specyficznego odczuwania miasta
— do powstałych, w stosunku do niego, wyobrażeń, oczekiwań i uprzedzeń.
Warto jednak bliżej przyjrzeć się również innym definicjom w celu uściślenia
i głębszego zrozumienia fenomenu tego pojęcia:
Tabela 1 Przegląd definicji wizerunku miejsca wraz z wyjaśnieniem
[adnotacja: uszeregowano je, uwzględniając nie chronologię, lecz zbieżność poruszanych w nich zagadnień]
Autor
Definicja
Istota definicji
Ph. Kotler,
H. Barich
[1991]

Wizerunek może być zdefiniowany jako
suma wierzeń, idei, wyobrażeń, jakie
osoba ma w stosunku do miejsca.

F. Lawson, M.
Bond-Bovy
[1977]

Wizerunek to wyrażenie wiedzy,
wyobrażeń, uprzedzeń, wrażeń i
emocjonalnych myśli, jakie jednostka
ma o pewnym miejscu lub obiekcie.

Zwrócenie uwagi na to, z czego składa się
wizerunek.
Rozróżnienie wyobrażeń (subiektywnych
obrazów) od wierzeń oraz idei (oczekiwań).
Podkreślenie znaczenia komponentów
afektywnych z pominięciem znaczenia
komponentów kognitywnych.
Wzbogacenie poprzedniej definicji o elementy
kognitywne (wiedza).
Podkreślenie znaczenia komponentów
afektywnych.

Wymieniam tylko te prace naukowe, w których wyraźnie podkreślono znaczenie wizerunku dla opracowania
skutecznej strategii marketingowej miasta: E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek miasta. Od
koncepcji do wdrożenia…, s. 26-27; A. Łuczak, Wizerunek jako element strategii marketingowej miasta [w:]
Marketing terytorialny…, s. 166-167; T. Domański, Skuteczna promocja miasta i regionu podstawowym zadaniem
marketingu terytorialnego [w:] Marketing terytorialny…, s. 124-125; R. Junghardt, ABC promocji gmin, miast i
regionów…, s. 33.
37
R. Junghardt, ABC promocji gmin, miast i regionów…, s. 33.
38
S. O Leary, J. Deegan, People, Pace, Place: Qualitative and quantitative images of Ireland as a tourism
destination in France, “Journal of Vacation Marketing” 2003, vol. 9, s. 213-226. Za: E. Glińska, M. Florek, A.
Kowalewska, Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia…, s. 27.
39
Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola…, s. 549.
40
K. Lynch, The image of the city…, s. 7.
36
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A. R.
Oxenfeldt
[1974]
Y. Tuan [1975]

J. D. Fridgen
[1987]

J. Kangas
[1998]
J. Embacher, F.
Buttle [1989]

P. C. Fakeye, J.
L Crompton
[1991]

Wizerunek to zespół wyobrażeń, który
powstaje w wyniku oceny atrybutów,
mogących
zawierać
elementy
kognitywne i afektywne.
Wizerunek środowiska jest czymś
powstającym w ludzkim umyśle w
sytuacji, gdy osoby nie mają kontaktu z
tym środowiskiem.
Wizerunek jest umysłowym
odzwierciedleniem obiektu lub miejsca,
które nie występuje fizycznie przed
obserwatorem.
Wizerunek miasta składa się z wiedzy,
obrazów i doświadczenia, posiadanego
przez osoby spoza miasta.
Wizerunek obejmuje idee lub pojęcia,
które jednostka bądź grupa przypisuje
miejscu, zanim je pozna.
Wizerunek jest umysłową konstrukcją
opracowaną przez potencjalnych
turystów w oparciu o kilka wybranych
wyobrażeń z wszystkich napływających
wrażeń.
Wizerunek miejsca jest sumą idei i
wyobrażeń, jakie potencjalny turysta ma
w stosunku do miejsca, w którym nie
był.

Podkreślenie, po raz pierwszy, prymarnego
znaczenia atrybutów — symboli w procesie
kreowania wizerunku.
Zwrócenie uwagi na proces powstawania
wizerunku (wizerunek jako obraz mentalny).
Wykluczenie z tego procesu mieszkańców oraz
osób z zewnątrz, które zapoznały się z danym
obszarem.
Analogicznie jak w definicji poprzedzającej.
Doprecyzowanie, czym jest „brak kontaktu
ze środowiskiem” (zdefiniowany jako brak
kontaktu fizycznego).
Wykluczenie z tego procesu mieszkańców,
ale nie osób z zewnątrz, które zapoznały się z
danym miejscem.
Potraktowanie wizerunku jako mozaiki
składającej się z gotowych wyobrażeń.
Określenie odbiorców (analogicznie jak
w poprzedzających definicjach).
Potraktowanie wizerunku jako mozaiki.

Zwrócenie uwagi na to, z czego składa się
wizerunek (w sposób mniej precyzyjny
w odniesieniu do dwóch pierwszych definicji).
Określenie odbiorców (analogicznie jak
w poprzedzających definicjach).
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeglądu klasycznych definicji wizerunku miejsca w: Sylwia DudekMańkowska, Koncepcja wizerunku miasta…, s. 45; M. Gallarza, I. Saura, G. Garcia, Destination Image: Towards
a Conceptual Framework, „Annals of Tourism Research” 2002, vol. 29, s. 56-78.
A. V. Seaton,
M. M. Bennett
[1996]

Z punktu widzenia prowadzonych badań najistotniejsze jest to, że wizerunek stanowi
pewną kategorię myślową (sposób myślenia o rzeczach). Oznacza to, że każdy, kto dokonuje
oceny, nawet bezpośrednio doświadczanego produktu, nim się posługuje. Na potrzeby tej
pracy, przy pomocy przedstawionych tu klasycznych definicji, sformułowano własną definicję
wizerunku, podkreślającą dynamiczność tego pojęcia. Według niej wizerunek to kategoria
dynamiczna, nieustannie tworzona w procesie poznawania danego miejsca przez osoby,
które miały bezpośredni lub pośredni kontakt z tym miejscem. Definicja ta uwzględnia więc,
że istnieje wysokie prawdopodobieństwo odkrycia zafałszowanego wizerunku, ponieważ
postrzeganie danego miejsca zmienia się w czasie. Mogą to być, zarówno nieznaczące
przekształcenia, związanie z osłabieniem „jakości” pierwszego wrażenia, jak i istotne,
powstałe, np. pod wpływem konfrontacji różnych punktów widzenia.
Należy jednak pamiętać, że w rzeczywistości wizerunku nie da się ostatecznie
zdefiniować, ponieważ jak twierdzi G.R. Dowling, „wizerunki różnią się w zależności
od poszczególnych osób z tego powodu, że różne jest podłoże ludzkich przekonań, wyobrażeń,
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uczuć i wrażeń41. Zadaniem władz danego miasta jest więc wykreowanie takiego wizerunku
miejsca, który w miarę możliwości będzie unikatowy, wyrazisty i silny42. Powinien więc on
operować takimi znaczeniami, które są jednoznacznie czytelne w naszej kulturze.
W takim ujęciu jedną z podstawowych funkcji wizerunku będzie więc funkcja identyfikująca,
wskazująca na cechy charakterystyczne miasta. Z kolei wynikające z niej funkcje: orientacyjna
i porządkująca wspomagają pozycjonowanie produktu, a tym samym ułatwiają podjęcie decyzji
potencjalnemu klientowi w panującym szumie informacyjnym43. Nie jest to, rzecz jasna, proste
zadanie, ponieważ każde miejsce odznacza się swoją unikalną aurą, której nie da się porównać
do żadnej innej, a rynek miast, na którym potencjalny klient dokonuje wyboru, jest ułomny.
Wynika to, przede wszystkim, z „niedoskonałości przepływu informacji i małej liczby
zawieranych transakcji, nietypowego charakteru transakcji kupna-sprzedaży miasta,
przejawiającego się w rozerwaniu związku między poniesionymi kosztami promocji
a ich zwrotem44. Na tak zdefiniowanym rynku najwięcej informacji pochodzi z opinii innych
ludzi oraz wiadomości kreowanych przez mass media45. Jak nietrudno wywnioskować,
na powstawanie wizerunku, w dużym stopniu, mają wpływ czynniki niezależne, którą mogą
opierać się na stereotypowych znaczeniach. Z tego też powodu, tak ważne jest kreowanie
pożądanego wizerunku miejsca przez social media, które umożliwiają umiarkowaną kontrolę
nad procesem jego tworzenia.
Kolejna, niezwykle ważna funkcja pozytywnego wizerunku determinuje zwiększoną
skuteczność realizacji zamierzonych celów i działań przez władze lokalne. Wynika to
z umocnienia więzi wspólnotowych pomiędzy organami władzy, a społecznością lokalną46.
Sytuacja idealna powstaje wtedy, gdy uczestnictwo w danej społeczności wiąże się
z odczuwaniem dumy47. Niemożliwe jest bowiem zbudowanie pozytywnego wizerunku miasta
(rzecz jasna — autentycznego) jeżeli zdecydowana większość mieszkańców nie jest
zadowolona z prowadzonego w nim trybu życia48.
W przeciwnym razie, nawet gdy miastu uda się wykreować wizerunek pozytywny w
opinii osób z zewnątrz, to w momencie „doświadczania” przez nich miasta (konfrontacji
wytworzonego obrazu z rzeczywistością) może, niezależnie od starań władz, powstać
alternatywny wizerunek negatywny eksponujący zafałszowanie miejsca. W takim ujęciu
szczególnie przydatna wydaje się definicja wizerunku T. Domańskiego, która zakłada,
że wizerunek można ukazać jako relację między mieszkańcami oraz ich miastem lub
regionem49. W praktyce oznacza to, że jeżeli wizerunek ma być pozytywny, to konieczne jest,

G. R. Dowling, Managing Your Corporate Images, “Industrial Marketing Managemnet”1986, Vol. 15, s. 110.
Za: A. Łuczak, Wizerunek jako element strategii marketingowej miasta…, s. 168. Podobnie wizerunek pojmuje
Kevin Lynch: The environment suggests distinctions and relations, and the observer—with great adaptability and
in the light of his own purposes—selects, organizes, and endows with meaning what he sees w: K. Lynch,
The image of the city…, s. 6.
42
R. Junghardt, ABC promocji gmin, miast i regionów…, s. 29.
43
O funkcjach wizerunku napisano w: T. Żyminkowski, Metody badania wizerunku banku „Zeszyty Naukowe
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu” 1997, nr 242, s. 79; A. Łuczak, Wizerunek jako element…, s. 170.
44
T. Markowski, Marketing miasta…, s. 94.
45
K.Lynch, The image of the city…, s. 12?.
46
A. Łuczak, Wizerunek jako element…, s. 170-171.
47
Tamże, s. 170-171; T. Żyminkowski, Metody badania wizerunku banku…, s. 79.
48
S. Dudek-Mańkowska, Koncepcja wizerunku miasta…, s. 52.
49
T. Domański, Skuteczna promocja miasta i regionu…, s. 124
41
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by taki jego obraz rozpowszechnił się w opinii mieszkańców, a to niemożliwe jest, gdy image
nie wypływa z tożsamości miasta, gdy staje się mirażem.
W opracowaniach naukowych kwestię tożsamości wielokrotnie już omawiano i szeroko
komentowano, jednakże nadal budzi ona pełno wątpliwości, co wynika z rozbieżnych
sposobów jej pojmowania. Według definicji E. Glińskiej tożsamość miast jest swoistym
zadaniem, które podlega kształtowaniu w zależności od celów marketingowych i strategicznych
rozwoju danej miejscowości50. Można powiedzieć, że w takim ujęciu wizerunek stanowi pełną
identyfikację tego, czym jest tożsamość. Z tej perspektywy podstawowym zadaniem
marketingu terytorialnego będzie więc nie kreowanie wizerunku, lecz kreowanie tożsamości.
Z tym rozumowaniem sprzeczna jest definicja J. Olszewskiej, która zaznacza, że na tożsamość
to nic innego jak osobowość (czyli ujednolicone zasady postępowania, wzory komunikacyjne
oraz system wartości wykształcony przez organizacje) rozszerzona o system identyfikacji
wizualnej, czyli całość symboliki w postaci architektury, obrazów i instrumentów
komunikacji51. Badaczka podkreśla, z czego tożsamość się składa, zwracając jednak uwagę
na tak zwane „zaplanowane” części składowe. Najbliższa pojmowaniu tożsamości przyjętemu
w tej pracy jest definicja Agnieszki Łuczak, według której jest to „zbiór uwarunkowanych
historycznie cech charakterystycznych dla miasta, które wyróżniają je spośród innych
i wyrażają się wszelkimi działaniami, jakie są podejmowane w mieście w celu tworzenia jego
swoistej osobowości i charakteru”52. Innymi słowy, tożsamość jest więc prawdą o mieście,
którą wizerunek powinien odpowiednio wydobyć. W takim rozumieniu wizerunek nie musi
odzwierciedlać całej tożsamości, lecz jego element bądź zbiór spójnych elementów.
Najważniejsze jednak, by był z nią zgodny, ponieważ każdy element tożsamości ma swój
odrębny wizerunek53. Relacja pomiędzy poszczególnymi komponentami tożsamości nie
powinna więc być sprzeczna z wizerunkiem kreowanym.
Repozycja negatywnego wizerunku miasta z humanistycznego punktu widzenia
Trudność pojawia się jednak, gdy tożsamość miasta obciążona jest rysem szczególnie
pejoratywnym. Wówczas to najczęściej, również w sposób podświadomy, w opinii
potencjalnych klientów tworzy się wizerunek negatywny. Do najczęściej spotykanych
wizerunków negatywnych należy: obraz miasta monokulturowego, opóźnionego w rozwoju
kulturalnym, czy gospodarczym, dotkniętego tragicznymi wydarzeniami historycznymi lub
katastrofami ekologicznymi, zacofanego, brudnego, a także cechującego się wysoką stopą
bezrobocia54. Najczęściej wizerunki te są mirażami, ponieważ jak już podkreślano,
na tożsamość miasta składają się również te komponenty, których wąskie pojmowanie
wizerunku nie objęło w swoich ramach. Za przykład może tu posłużyć szeroko omawiany
wizerunek województwa śląskiego, a w szczególności najważniejszego ich miasta — Katowic.
Do niedawna miasto to kojarzono wyłącznie z zacofaniem, „nudą i szarzyzną”, a województwo
śląskie — pomimo obecności licznych walorów geograficznych — utożsamiano z byłym
E. Glińska, Socjologiczna i marketingowa koncepcja tożsamości miasta [w:] M. Bieńkowska-Ptasznik,
K. Krzysztofek, A. Sadkowski [red.] Obywatelstwo i tożsamość, Białystok 2006, s. 276.
51
J. Olszewska, Wizerunek jako narzędzie tworzenia przewagi strategicznej gminy, „Marketing i Rynek” 2000,
nr 11, s. 14-15.
52
A. Łuczak, Istota tożsamości miasta „Samorząd terytorialny” 2000, nr 10, s. 47.
53
J. Olszewska, Wizerunek jako narzędzie…, s. 14-15.
54
R. Folga, Kreowanie wizerunku miast-pomników szczególnie naznaczonych przez historię…, s. 191.
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województwem katowickim i „Czarnym Śląskiem”. Jak już wielokrotnie podkreślano,
również i w tej pracy, ważne jest by nowo wytworzony pozytywny wizerunek miasta
(o wcześniejszym wizerunku negatywnym) nie odbiegał zbytnio od swojej tożsamości.
W przeciwnym razie może dojść do wystąpienia jednego z pięciu efektów bumerangowych
opisanych przez Z. Knechta:
− pułapki sukcesu, gdy nadmierne podkreślanie sukcesów powoduje rozpiętość między
stanem faktycznym a przedstawianym;
− niedostosowania formy przekazu do wyobrażeń i doświadczeń odbiorcy, który oczekuje
jasnej interpretacji i wyjaśnienia istoty problemu;
− efektu strukturalnego, gdy treść komunikatu wywołuje u odbiorcy zbyt silne emocje,
− nadmiernej intencjonalności w stosunku do osób o przeciwnych lub obojętnych
przekonaniach,
− przerostu stereotypizacji, gdy działa tendencja do używania określonych słów i zwrotów,
wywołująca efekt uśpienia lub odrzucenia przekazu55.
Jak nietrudno zauważyć, sukces repozycji wizerunku zależny jest od spójności działania,
a ta wynika z głębokiego przekonania wszystkich interesariuszy (a w szczególności
mieszkańców danego obszaru) o konieczności kreacji nowego obrazu miasta.
Markowski podkreśla, że w przypadku istnienia negatywnego obrazu miasta należy
skoncentrować się na sprawnym funkcjonowaniu komunikacji wewnętrznej, która powinna być
zorientowana na „przywrócenie mieszkańcom poczucia zadowolenia z przynależności
do społeczności lokalnej”. Pozytywny wizerunek powinien więc być emitowany na zewnątrz
dopiero po jego wykreowaniu wśród zjednoczonej wspólnoty. Wówczas minimalizuje się
ryzyko wystąpienia efektu bumerangowego. Jak widać, repozycja wizerunku opiera się na
klasycznych instrumentach stosowanych w marketingu terytorialnym z pogłębieniem
znaczenia komunikacji wewnętrznej dla planowanej zmiany. Z kolei takie działanie wpisuje się
stricte w praktyki podejmowane w ramach zarządzania humanistycznego.
Zakończenie
Zarządzanie wizerunkiem wymaga więc szczególnej ostrożności, która wynika, chociażby,
z niemożności opracowania ujednoliconego sposobu jej kreacji. Należy jednak pamiętać,
że niezależnie od zastanego wizerunku miasta, przy opracowywaniu strategii marketingowej
zawsze należy uwzględnić zgodność wizerunku z tożsamością miasta, na którą składają się nie
tylko jego przeszłość historyczna — chociaż ta, jak wielokrotnie podkreślano, odgrywa
znaczącą rolę56 — lecz także sytuacja rynkowa i gospodarcza kraju, cele polityki regionu
i władz lokalnych, otoczenie konkurencyjne, stan infrastruktury, inwestycje techniczne, własna
kultura organizacyjna oraz potencjał intelektualny57. Praktyka ta, podkreślana przez dziedzinę
zarządzania humanistycznego, szczególnie odgrywa istotną rolę w przypadku
repozycjonowania negatywnego wizerunku miasta. Próba ukrycia „negatywnego fundamentu”
przy kreacji nowego, pozytywnego wizerunku często skutkuje jego trwałym zniszczeniem.

Z. Knecht, Zarządzanie public relations, Wrocław 2002, s. 91-92.
S. Kaczmarek, Kreowanie wizerunku miasta przemysłowego na przykładzie Glasgow i Łodzi [w:] Marketing
terytorialny — strategiczne wyzwania dla miast i regionów…, s. 167-172.
57
A. Łuczak, Istota tożsamości miasta…, s. 49-52.
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THEORETICAL GROUNDS OF PLACE MARKETING FROM THE HUMANISTIC
MANAGEMENT’S PERSPECTIVE
Summary: The main task of this report, firstly, is to pay attention that it seems to be a necessary
to affiliate from a human’s perspective within a place marketing, secondly, to indicate on a significance
of an image as the most important element of city marketing’s strategy. In that theoretical part is
reconstructed an evaluation of a marketing’s definition from humane management, in turn,
in the epistemological part is considered the role and the way of creation of a city’s positive image.
Keywords: Place marketing –a negative image –image reposition –humane management.
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Mikołaj Domagała58
WYBRANE SYSTEMY WSPÓŁDZIELENIA POJAZDÓW
JAKO REMEDIUM NA UWOLNIENIE PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
OD WZMOŻONEGO RUCHU SAMOCHODOWEGO
Streszczenie: Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza wybranych systemów współdzielenia pojazdów
takich jak carsharing, carpooling czy platooning, pod kątem ich możliwego wpływu na ograniczenie ruchu
samochodowego na terenie miast. Pomimo, że na krótkich odcinkach drogi przejazd środkami transportu
publicznego jest sprawniejszy i tańszy, nadal znacząca część społeczeństwa decyduje się skorzystać z samochodu
osobowego zamiast transportu zbiorowego. Odpowiedzią na zapotrzebowania części podróżnych są omówione
w niniejszym opracowaniu systemy współdzielenia pojazdów, pozwalające ograniczać ilość pojazdów
poruszających się po drogach, jak i minimalizować emisję szeregu zanieczyszczeń do atmosfery.
Tematyka artykułu jest podyktowana także dostrzegalnym współcześnie trendem, zgodnie z którym nieprzerwana
wymiana danych pomiędzy poszczególnymi elementami infrastruktury drogowej prowadzi do koordynacji popytu
i podaży na wykorzystanie pojazdów, co skutkuje ich efektywnym współdzieleniem.
Słowa kluczowe: Pojazd autonomiczny, system współdzielenia pojazdów, carsharing, carpooling, platooning.

Wprowadzenie
Nasilone, dostrzegalne obecnie pojawianie się innowacji technologicznych oraz rewolucyjnych
modeli biznesowych doprowadziło do rosnącego zapotrzebowania na nowe usługi w zakresie
mobilności59. W ocenie Komisji Europejskiej technologie cyfrowe umożliwiają i pobudzają ten
proces w największym stopniu60. Wymiana danych między różnymi podmiotami w systemie
transportowym pozwala dopasowywać popyt i podaż w czasie rzeczywistym, co skutkuje
efektywniejszym wykorzystaniem zasobów, w tym także współdzielonych pojazdów61.
Komisja Europejska wskazuje również, że nowoczesne technologie doprowadzą z czasem do
powstania multimodalnego systemu transportowego62, łączącego poszczególne rodzaje
transportu w jedną usługę w zakresie mobilności, umożliwiającego zarazem sprawny przewóz
ludzi bądź ładunków „od drzwi do drzwi”.
Współczesne pojazdy to urządzenia połączone między sobą (V2V), z infrastrukturą
drogową (V2I), a także z pozostałymi obiektami (V2X)63. W perspektywie najbliższych kilku
lat będą one współdziałać bezpośrednio z innymi pojazdami oraz z infrastrukturą drogową,
tworząc inteligentne systemy transportowe. Współpracujące inteligentne systemy transportowe
(ang. Cooperative Intelligent Transport Systems, C-ITS64) opierają się na wzajemnym
Mgr, Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii, Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Opolskiego.
59
Więcej na ten temat: J. Wesołowski, Miasto w ruchu. Przewodnik po dobrych praktykach w organizowaniu
transportu miejskiego, Łódź 2008.
60
Europejska strategia na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych - ważny krok
w kierunku mobilności pojazdów współpracujących, połączonych i zautomatyzowanych, Komunikat Komisji
Europejskiej z dnia 30.11.2016 r., COM(2016) 766.
61
J. Nowakowska-Grunt, M. Chłąd, Mobilność jako element zarządzania miastem, „Zeszyty Naukowe
Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2015, nr 20, s. 128-138.
62
Ibidem.
63
Automated Driving Roadmap, ERTRAC Working Group “Connectivity and Automated Driving”, 2017, s. 7-8,
https://www.ertrac.org/uploads/images/ERTRAC_Automated_Driving_2017.pdf [dostęp: 06.07.2019],
64
Zob. J. Malasek, C-ITS - skoordynowany transport w inteligentnym mieście, „Transport Miejski i Regionalny”
2017, nr 8, s. 11-17.
58
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współdziałaniu poszczególnych elementów infrastruktury, co umożliwia użytkownikom dróg
oraz podmiotom zarządzającym ruchem wymianę i wykorzystywanie informacji pobieranych
z pozostałych segmentów oraz koordynowanie ich działań. Rozwijająca się dzięki łączności
cyfrowej współpraca pomoże kierowcy w podejmowaniu właściwych decyzji i dostosowaniu
się do sytuacji na drodze, co poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, jego efektywność
i komfort jazdy, a także pozwoli w znaczącym zakresie uwolnić przestrzeń miejską
od nasilającego się ruchu samochodowego.
Zachowanie łączności pomiędzy pojazdami, infrastrukturą oraz pozostałymi
użytkownikami ruchu jest konieczne także w celu zwiększenia bezpieczeństwa
zautomatyzowanych pojazdów i ich pełnej integracji z systemem transportowym65.
Zdaniem Komisji Europejskiej współpraca, łączność i automatyzacja nie tylko uzupełniają się
technologicznie, ale wzmacniają się wzajemnie, a z czasem całkowicie się scalą.
Współpraca nabierze jeszcze większego znaczenia, gdy w przyszłości pojazdy
zautomatyzowane będą musiały w bezpieczny i efektywny sposób rozwiązywać
skomplikowane problemy pojawiające się na drodze.
Wobec powyższego tematyka niniejszego artykułu koncentruje się na eksploracji trzech
obranych przez autora systemów pozwalających na współdzielenie pojazdów, tj. carsharing,
carpooling oraz platooning. Ostatecznie przedstawione systemy zostaną zaprezentowane jako
sposoby walki z ciągle rosnącym ruchem samochodowym w obrębie miast oraz jako remedium
na swoiste wyzwolenie przestrzeni miejskiej od permanentnie przepełnionych parkingów,
co stanowi cel niniejszego opracowania.
Carsharing
Co roku na świecie, w tym także w Polsce, wzrasta ilość samochodów przypadających na
jednego mieszkańca, co przekłada się zarazem na wzrost liczby samochodów na drogach.
Problem jest najbardziej dostrzegalny w centrach dużych miast, gdzie parkingi stają się
przepełnione, a infrastruktura miejska nie radzi sobie z wzrastającą liczbą pojazdów.
Aktualnie w celu zredukowania w miastach natężenia ruchu władze sięgają po metody
i strategie mające odwieść mieszkańców od korzystania z transportu indywidualnego i zachęcić
ich do korzystania ze zbiorowego transportu miejskiego. Jednakże, pomimo że przejazd
transportem publicznym jest sprawniejszy i tańszy na krótkich odcinkach, niemała część
społeczeństwa niezmiennie wybiera samochód osobowy zamiast transportu zbiorowego.
Alternatywą dla takich podróżnych może okazać się system carsharing66.
Carsharing to usługa mobilna umożliwiająca wspólne korzystanie z samochodu
za pomocą aplikacji mobilnej carsharing. System wspólnego użytkowania samochodów
osobowych funkcjonuje w ponad 600 miastach na świecie. Samochody są udostępniane za
opłatą użytkownikom przez operatorów floty pojazdów, którymi są różne spółki, agencje
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I. Ivanska, L. Onyshchuk, P. Kardasz, E. Kardasz, Automatyzacja w Transporcie - Autonomiczne pojazdy
[w:] Innowacje w polskiej nauce w obszarze nauk technicznych. Przegląd aktualnej tematyki badawczej,
J. Doskocz, T. Janiczek (red.), Brzeziny 2016, s. 64-65.
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M. Olejniczak, A. Mendakiewicz, Analiza wykorzystania systemu car-sharing i jednoosobowych samochodów
elektrycznych w transporcie miejskim [w:] Różne oblicza logistyki. Zbiór prac studentów, U. Motowidlak,
D. Wronkowski, A. Reńda (red.), Łódź 2018, s. 191-200; szerzej o systemie car-sharing w: A. Millard-Ball,
G. Murray, J.T. Schure, C. Fox, Car-Sharing: Where and How It Succeeds, Washington 2005.
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publiczne, spółdzielnie, stowarzyszenia lub grupy osób fizycznych67. Stosowanie tego systemu
zwiększa intensywność wykorzystania pojazdów w ciągu doby, co prowadzi do zahamowania
wzrostu liczby samochodów rejestrowanych prywatnie.
W odróżnieniu od tradycyjnej wypożyczalni samochodów, usługa carsharing nie
wymusza na użytkowniku zwrotu samochodu w miejscu jego pobrania. Usługa jest kierowana
do osób korzystających z samochodu sporadycznie, które przejeżdżają rocznie mniej niż
dziesięć tysięcy kilometrów oraz podmiotów, które nie wykorzystują na co dzień swoich
samochodów firmowych68. Zjawisko carsharingu jest szczególnie rozwinięte w obszarach
o wysokim zaludnieniu. Celem wprowadzenia usługi jest redukcja liczby samochodów
w miastach poprzez wydajniejsze wykorzystanie środków transportu
Carsharing umożliwia korzystanie z samochodu osobowego w obrębie miasta
bez konieczności posiadania go na własność. System pozwala wynająć pojazd w dogodnej dla
użytkownika lokalizacji i zwrócić go w dowolnym miejscu wybranym przez użytkownika69.
Czas użytkowania pojazdu zostaje ustalony na podstawie liczby opłaconych godzin.
Nadto system umożliwia wynajęcie samochodu przy użyciu urządzenia mobilnego,
a rezerwacja pojazdu zostaje zrealizowana za pośrednictwem Internetu. Użytkownik dokonuje
samoobsługowego odbioru samochodu, ponieważ istnieje możliwość otwarcia samochodu
za pomocą smartfona bądź karty carsharingowej.
Carsharing jest zjawiskiem korzystnie wpływającym na osoby nieposiadające własnego
pojazdu, bowiem dysponują one zwiększoną dostępnością do transportu. Jednocześnie usługa
przyczynia się do redukcji liczby samochodów na drogach oraz zwiększenia ilości miejsc na
parkingach miejskich. Ponadto koszt wynajęcia samochodu jest realnie niszy niż koszty
wynikające z utrzymania własnego pojazdu70, bowiem opłaty związane z eksploatacją pojazdu
ponosi firma oferująca usługę carsharingową.
Współcześnie wyróżnia się trzy rodzaje usługi: carsharing stacjonarny – miejsca poboru
i zwrotu pojazdu są stałe, nie ma jednak konieczności zwrotu pojazdu w miejscu jego pobrania;
carsharing niestacjonarny – istnieje możliwość pozostawienia pojazdu w dowolnym miejscu
na obszarze działalności podmiotu prowadzącego działalność z zakresu udostępniania
pojazdów; carsharing prywatny – oferujący pojazdy od osób prywatnych71.
Warto przy tym zauważyć, iż przykładem miasta o rozbudowanej ofercie usług typu
carsharing jest Kopenhaga, gdzie wskaźnik motoryzacji wynosi 228 samochodów na 1000
mieszkańców i jest o 60% niższy niż średnia krajowa w Danii. Wskaźnik samochodowy
w porównywalnych miastach Europy jest kilkukrotnie wyższy, a w polskich miastach wynosi

Słownik pojęć strategii rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, s. 3, https://www.gov.pl/web/infrastruktura/strategia-rozwojutransportu-do-2020-roku-z-perspektywa-do-2030-roku [dostęp: 06.07.2019].
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R. Larisch, Car sharing, „Biblioteka Źródłowa Energetyki Prosumenckiej” 2014.
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M. Kubera, Geneza i rozwój carsharingu w Polsce, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej.
Zarządzanie” 2018, nr 31, s. 119-133.
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Y. Hui, W. Wang, M. Ding, Y. Liu, Behavior Patterns of Long-term Car-sharing Users in China,
„Transportation Research Procedia” 2017, nr 25, s. 4662-4678; J. Kęsek, M. Kościelniak, System carsharing
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około 500 samochodów na 1000 mieszkańców72. W 2004 roku władze Kopenhagi podjęły
współpracę z operatorami carsharingu w celu lepszego skomunikowania systemu ze środkami
transportu publicznego73. Natomiast w 2005 roku przeprowadzono kampanię marketingową,
a w ramach promocji osobom posiadającym bilety okresowe na przejazdy transportem
zbiorowym, zaoferowano bezpłatne trzymiesięczne członkostwo w systemie carsharingu.
Z przeprowadzonych badań wynika, że osoby, które zdecydowały się na przystąpienie do
systemu carsharing ograniczyły liczbę przejeżdżanych rocznie kilometrów średnio o 32%
- z 5.800 do 4.000 km74.
W ostatnich latach usługi typu carsharing zyskują swoich zwolenników również
w Polsce, stając się coraz bardziej popularne pośród mieszkańców większości miast
wojewódzkich. Obecnie tego typu wypożyczalnie zostały zlokalizowane m.in. w Warszawie,
Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Trójmieście, Bydgoszczy, Lublinie czy
Białymstoku75. Warto przy tym zauważyć, że na terenie Warszawy działa już pięć podmiotów
posiadających w swojej flocie łącznie niespełna 1.700 pojazdów, na terenie Katowic cztery
firmy dysponujące łącznie 150 pojazdami, w Poznaniu pięć podmiotów posiadających flotę
około 400, a w Trójmieście kolejne trzy firmy mające w swojej ofercie nawet 810
samochodów76. Największe spółki dysponują flotami na poziomie około 1.300 pojazdów
rozdysponowanymi w różnych miastach.
Carpooling
Pomimo ciągłego postępu technologicznego władze największych aglomeracji miejskich
po dziś dzień nie rozprawiły się ostatecznie z narastającym problemem zanieczyszczenia
powietrza spowodowanego splinami samochodowymi, ciągłymi korkami oraz niedostateczną
ilością miejsc parkingowych. Jednym ze sposobów rozwiązania wskazanych problemów jest
dalsze rozwijanie usług opartych na carsharingu. Podobnym rozwiązaniem jest także
carpooling polegający na podnoszeniu liczby pasażerów w trakcie przejazdu pojazdem77.
Usługa wpływa na redukcję zużywanego paliwa, ogranicza ilość niezbędnych miejsc
parkingowych, a także znacząco wpływa na płynność ruchu w aglomeracjach.
Carpooling opiera się na odpłatnym, wspólnym podróżowaniu przez kilka osób
prywatnym bądź służbowym samochodem osobowym. System polega na udostępnieniu
wolnego miejsca w pojeździe oraz możliwości skorzystania z tego miejsca w trakcie podróży
przez innego użytkownika78. W celu zoptymalizowania przejazdów opartych o zasadę
carpooling, w części amerykańskich miast stworzono specjalne pasy (ang. High-occupancy
M. Brychcy, A. Przybyłowski, Funkcjonowanie i rola carsharingu w równoważeniu mobilności na przykładzie
Trójmiasta, „Studia i Prace. Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy” 169/2018, s. 43-56;
A. Radzimski, Transport zbiorowy oraz car sharing jako element systemu zrównoważonego transportu miejskiego
w Kopenhadze, „Transport Miejski i Regionalny” 2011, nr 12, s. 18-26.
73
Ibidem.
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vehicle lane) dedykowane wyłącznie dla pojazdów przewożących większą liczbę pasażerów79.
Usługa znajduje zastosowanie do szeregu różnego rodzaju przejazdów, w tym:
krótkodystansowych (w obrębie miasta), długodystansowych (na trasach między miastami),
wahadłowych, regularnych (w stałych odstępach czasu), okazjonalnych (na wakacje, koncerty,
w celu zwiedzania innych krajów pojazdem), docelowych (do szkół, pracy, na dworzec lub
lotnisko)80.
Słownik pojęć strategii rozwoju transportu definiuje carpooling jako system
upodobniający i dostosowujący samochód osobowy do transportu zbiorowego. Polega na
zwiększaniu liczby pasażerów w czasie przejazdu samochodem, głównie poprzez kojarzenie
osób dojeżdżających do pracy lub ośrodków nauki na tych samych trasach 81. Jest rozwijany w
sytuacjach, gdy ze względu na małe natężenie ruchu nieopłacalne jest uruchamianie linii
zorganizowanego transportu zbiorowego. Funkcjonuje w oparciu o społecznościowe portale
internetowe lub tablice informacyjne w miejscach publicznych.
Należy jednocześnie zauważyć, że idea współdzielenia pojazdu podczas podróży nie
stanowi rozwiązania specjalnie innowacyjnego, zapoczątkowanego w czasach współczesnych,
bowiem podobne systemy funkcjonowały w Stanach Zjednoczonych już podczas II wojny
światowej82. Współcześnie prężny rozwój carpoolingu wpłynął na powstanie szeregu serwisów
oraz aplikacji kojarzących pasażerów z kierowcami83, których łączy wspólny cel podróży.
Carpooling opiera się zatem na bazie danych osób podróżujących, gdzie liczba
zarejestrowanych osób pozwala oszacować spodziewane korzyści wynikające
z funkcjonowania systemu84. Gwarancją bezpieczeństwa carpoolingu ma być gromadzenie
danych osobowych osób korzystających z przejazdu, na wypadek ewentualnego wypadku bądź
innego zdarzenia. Osoby planujące odbyć podróż własnym samochodem zgłaszają w serwisie
chęć udostępnienia pojazdu, określając przy tym ilość wolnych miejsc, datę i czas przejazdu
oraz trasę85.
Serwisy carpoolingowe dostępne na polskim rynku różnią się od siebie m.in. grupą
docelową, do której kierują swoje usługi bądź odległością, jaką użytkownik może pokonać
korzystając z oferowanego przejazdu86. Za przykład mogą tu posłużyć serwisy BlaBlaCar.pl
oraz inOneCar.pl. Podczas gdy pierwszy z nich koncentruje się przede wszystkim na łączeniu
ze sobą osób, które szukają transportu na trasie pomiędzy różnymi miastami, drugi serwis
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świadczy usługi skierowane do użytkowników zainteresowanych wspólnymi dojazdami
do pracy czy miejsca kształcenia w obrębie jednej firmy, szkoły lub uczelni.
System carpooling stanowi przykład działania na rzecz zrównoważonego transportu.
Co oczywiste, wspólna podróż jednym pojazdem wpływa na ograniczenie liczby samochodów
na drogach87, co wiąże się ze zmniejszeniem liczby wypadków oraz z ograniczeniem hałasu,
wpływa na podniesienie jakości infrastruktury drogowej, a także na ograniczenie emisji
zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza88. Ponadto system powinien doprowadzić do
zredukowania kongestii transportowej89, tj. sytuacji zwiększenia liczby pojazdów na
konkretnym odcinku drogi w określonym czasie, czego następstwem jest znaczne spowolnienie
prędkości względem tej, z jaką pojazdy poruszałyby się w przypadku ich swobodnego
przepływu90. Jednak najistotniejsza zmiana wypływająca z wejścia do powszechnego użytku
carpoolingu to ogólna zmiana zachowań społeczeństwa doceniającego proekologiczne
podejście do transportu91.
Platooning
Ostatnim, szczególnym systemem współdzielenia pojazdów jest platooning związany ściśle
z transportem drogowym w zakresie przewozu towarów. Bowiem nie tylko przyszłość
transportu osobowego, ale także transportu drogowego towarów, zmierza w kierunku
autonomizacji pojazdów92.
Samo określenie platooning należy rozpatrywać w odniesieniu do zautomatyzowanych
ciężarówek poruszających się w konwoju kierowanym przez kierowcę będącego liderem,
znajdującego się w pierwszej ciężarówce93. Kolejne pojazdy pozostają połączone
z inteligentnym systemem, który umożliwia wzajemną komunikację i synchronizację
pojazdów. Pozostali kierowcy ciężarówek podczas jazdy za liderem mogą wykonywać inne
czynności, pozostając jednocześnie na stanowisku kierowcy, a pojazdy samodzielnie naśladują
manewry lidera. W systemie platooning ciężarówki są wyposażone w technologię, która ma na
celu wspomaganie pracy floty pojazdów poprzez komunikację, kontrolę, wymianę parametrów
wydajności między pojazdami, pozycjonowanie, komunikację na oraz poza pasami ruchu,
różne prowadzenie pojazdu i tryby śledzenia, a także monitorowanie zachowań występujących
pomiędzy kierowcą a urządzeniem.
Obecnie prowadzone przez szereg podmiotów testy pojazdów stosujących platooning
mają na celu wyeliminowanie problemów, które mogą powstać w związku z szeroko rozumianą
zmianą sposobu jazdy. Niektóre spodziewane zalety wdrożenia do powszechnego użycia
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platooningu to m.in. zmniejszenie zużycia paliwa i ruchu ulicznego, przy jednoczesnym
podniesieniu poziomu bezpieczeństwa i komfortu jazdy.
Istnieje wiele różnych definicji omawianego pojęcia, co wynika z celów wprowadzenia
platooningu, sposobu jego wdrożenia, pojazdów wchodzących w skład konwoju oraz wymagań
dotyczących infrastruktury94. Platooning stanowi także przykład inteligentnego systemu
transportowego, który w doktrynie prawa amerykańskiego definiuje się jako zbiór pojazdów,
które podróżują razem, będąc aktywnie koordynowane w stałej formacji95.
Wśród prowadzonych obecnie testów pojazdów można wyróżnić m.in. następujące projekty:
SARTRE96 - europejski projekt przygotowywany pod nadzorem Komisji Europejskiej;
PATH - kalifornijski program automatyzacji ruchu, który obejmuje także platooning; GCDC
- projekt zintegrowanego kierowania ciężarówkami, SCANIA-platooning oraz Energy ITS97
- projekt wdrażający zintegrowane konwoje ciężarówek, finansowany przez japońskie
ministerstwo ekonomii.
Szczegółowe parametry techniczne systemów platooning różnią się na płaszczyznach
poszczególnych projektów, ponieważ ich wdrożenie jest motywowane rozmaitymi celami,
a podmioty odpowiedzialne za przeprowadzenie badań, opierają działanie systemu o odmienne
rozwiązania techniczne98. Najbardziej przystającym do warunków drogowych panujących
w Polsce, także ze względu na fakt, iż program jest prowadzony na terenie Unii Europejskiej
i finansowany ze środków unijnych, jest wspomniany system SARTRE (ang. Safe Road Trains
for the Environment)99. Do chwili obecnej grupa badawcza przeprowadziła szereg testów100,
a jednym z sukcesów okazała się próba przeprowadzona pod Göteborgiem w 2011 roku,
podczas której samochód osobowy bez udziału kierowcy pokonał za ciężarówką odcinek
o długości kilkudziesięciu kilometrów. Kolejne testy miały miejsce w 2012 roku w Barcelonie,
kiedy to trzy autonomiczne pojazdy poruszające się w konwoju za ciężarówką z prędkością
maksymalną do 90 km/h naśladowały manewry wykonywane przez pierwszy pojazd.
Współcześnie platooning funkcjonuje już w ruchu ulicznym. Na początku 2017 roku
zintegrowane konwoje wprowadzono do użytku w Singapurze, gdzie autonomiczne ciężarówki
dołączyły na drogach do autonomicznych taksówek i autobusów. Inicjatywy wspomagające
wdrożenie platooningu pojawiają się także w Europie. Za przykład może posłużyć European
Truck Platooning Challenge101 zorganizowany według koncepcji Holandii, która
przewodniczyła Unii Europejskiej w 2016 roku. Wydarzenie było pierwszą transgraniczną
94
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inicjatywą platooningową na świecie. W jej ramach sześciu producentów samochodów
ciężarowych (Mercedes, Scania, Volvo, DAF, Iveco i MAN) zorganizowało na drogach
publicznych zintegrowane konwoje zmierzające z europejskich miast do Rotterdamu.
Najdłuższa z wyznaczonych, pokonanych tras liczyła ponad 2.000 km.
Do chwili obecnej na terenie Unii Europejskiej nie został wprowadzony system
umożliwiający stosowanie platooningu na szeroką skalę po niezmodyfikowanych drogach
publicznych, jednakże w perspektywie najbliższych kilku lat należy spodziewać się wdrożenia
zaawansowanych technologii pozwalających kierowcy wykorzystać czas podróży
na odpoczynek lub pracę102.
Podsumowanie
Dokumentem wyznaczającym obecnie trendy z zakresu rozwoju transportu w Polsce jest
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku103, gdzie autorzy wskazują
wprost, że konieczne jest przygotowanie warunków w celu systematycznego wprowadzania na
rynek pojazdów autonomicznych, które umożliwią m.in. optymalizację czasu pracy kierowców
poprzez zastosowanie tzw. pojazdów połączonych - platooning, a także lepszą współpracę
pojazdów z działającymi w miastach systemami sterowania i zarządzania ruchem, by poprawić
efektywność wykorzystania istniejącej sieci drogowej, skrócić czas przejazdu, lepiej
wykorzystywać pojazdy (tu autorzy wskazują na rozwiązanie typu carsharing) oraz wdrożyć
nowe metody organizacji transportu publicznego.
Współcześnie zwiększające się współdziałanie elementów infrastruktury drogowej
niewątpliwie będzie pomagało kierowcom w podejmowaniu stosownych decyzji oraz pozwoli
dostosować się do sytuacji na drodze, co finalnie doprowadzi do uwolnienia w znaczącym
zakresie przestrzeni miejskiej od nasilającego się ruchu samochodowego. Tymczasem z badań
prowadzonych przez Komisję Europejską wynika, że bez względu na to, że przejazd środkami
transportu publicznego jest sprawniejszy i tańszy na krótkich odcinkach, niemała część
społeczeństwa niezmiennie wybiera samochód osobowy zamiast transportu zbiorowego.
Rozwiązaniami odpowiadającymi na zapotrzebowania takich podróżnych są omówione
w niniejszym artykule systemy typu carsharing, carpooling oraz częściowo platooning.
Opisane środki stanowią przykłady działań na rzecz zrównoważonego transportu,
gdyż wspólna podróż jednym pojazdem wpływa zarówno na minimalizowanie ilości pojazdów
na drogach, podniesienie jakości infrastruktury drogowej, ograniczenie emisji do atmosfery
różnego rodzaju zanieczyszczeń, jak i na zredukowanie uciążliwej kongestii transportowej.
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SELECTED SYSTEMS OF VEHICLES SHARING AS A REMEDY FOR THE RELEASE OF
URBAN SPACE FROM AN INCREASED ROAD TRAFFIC
Summary: The subject of this study is the analysis of selected vehicle sharing systems such
as carsharing, carpooling or platooning, in terms of their possible impact on the reduction of car traffic
in cities. Despite the fact, that on short distances the public transport is more efficient and cheaper,
a significant part of the society still decides to use a car instead of public transport. The response to the
needs of some travelers are the vehicle sharing systems discussed in this study, allowing to limit
the number of vehicles on the road and minimizing the emission of pollution into the atmosphere.
The subject of the article is also dictated by the contemporary trend, according to which continuous
exchange of data between individual elements of road infrastructure leads to the coordination of demand
and supply for the use of vehicles, which results in their effective sharing.
Keywords: Autonomous vehicle, vehicle sharing systems, carsharing, carpooling, platooning.
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Katarzyna M. Gorzkowska104
SMART CITY 3.0
UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW W ZARZĄDZANIU MIASTEM PRZY
WYKORZYSTANIU NARZĘDZI ELEKTRONICZNEGO
GŁOSOWANIA
Streszczenie: W niniejszej pracy poruszono zagadnienia dotyczące modnego w ostatnich czasach tematu „smart
city”. W szczególności wyjaśniono koncepcję „inteligentnego miasta”, w tym pokrótce scharakteryzowano jego
poszczególne generacje. Uwagę skupiono na trzeciej generacji miast „smart city”, zwłaszcza w zakresie
współdecydowania i zarządzania przy wykorzystaniu narzędzi głosowania elektronicznego i internetowego
(e-voting/i-voting). Analizie poddano koncepcję głosowania elektronicznego oraz możliwości prawne
jej implementacji w przypadku polskich miast i gmin. Poruszono także kwestie związane z budżetem
obywatelskim. Ponadto omówiono bariery prawne związane z wdrażaniem głosowań opartych na technologii
oraz poruszono kwestie techniczne. Na końcu zaprezentowano propozycje rozwiązania zdiagnozowanych
problemów. Wymaga zaznaczenia, że ze względu na szeroką problematykę, zakres analizy został ograniczony
do podstawowych zagadnień.
Słowa kluczowe: Głosowanie elektroniczne, demokracja partycypacyjna, inteligentne miasto, blockchain.

Wstęp
W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie tematyką „inteligentnych miast” (ang. smart city),
o czym świadczą działania mające na celu promowanie wykorzystania technologii w miastach.
Aspekt transformacji technologicznej stał się elementem kampanii wyborczych kandydatów do
samorządu105, czy elementem programu ugrupowań politycznych 106 i poszczególnych
polityków107. Chociaż termin „inteligentne miasto” lub jego angielskojęzyczny odpowiednik
„smart city” coraz częściej jest używany przez przedstawicieli głównych nurtów (w tym ruchów
miejskich), poza znawcami mało kto orientuje się, że w istocie chodzi także o wykorzystanie
potencjału mieszkańców we współdecydowaniu o sprawach miasta.
Niniejsza praca ma na celu omówienie zagadnienia elektronicznego głosowania
i możliwości wykorzystania takiego narzędzia w procesie współdecydowania przez
mieszkańców polskich miast. Uwagę skupiono na aspektach prawnych, w szczególności
zdiagnozowaniu barier.
1. Ewolucja koncepcji „inteligentnego miasta”
Przed przystąpieniem do rozważań nad problematyką związaną z niniejszą publikacją,
w pierwszej kolejności należy wyjaśnić zagadnienie tzw. „inteligentnego miasta”
(ang. smart city). Wymaga zaznaczenia, że aktualnie można odnaleźć liczne informacje na ten
temat. Są one dostępne zarówno w formie monografii, artykułów naukowych, czy raportów
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bądź innego rodzaju opracowań, jak również w formie wypowiedzi zawartych na stronach
internetowych dotyczących tej tematyki. Czym zatem tak właściwie są inteligentne miasta?
Z pojęciem „smart city” (mądre/inteligentne miasto) wiążą się także inne określenia
dotyczące zjawiska technologicznej transformacji miasta. Najczęściej występują: „cyfrowe
miasto” (ang. digital city), „miasto przyszłości” (ang. future city) i „miasto zrównoważone”
(ang. sustainable city). W przypadku wszystkich powyżej wskazanych sformułowań wspólny
element stanowi proces polegający na wdrażaniu nowoczesnych technologii cyfrowych w
trakcie budowania lub rozwijania współczesnego miasta108. Niemniej jednak spośród
wspomnianych terminów to właśnie „smart city” zyskał popularność. Pojęcie „inteligentne
miasto” przyjęło się i jest powszechnie używana dla oznaczenia miasta zarządzanego przy
wykorzystaniu nowoczesnych, cyfrowych rozwiązań.
Tematyka „inteligentnych miast” nie jest nowym zagadnieniem, gdyż termin ten
funkcjonuje od kilkunastu lat. Wraz z upływem czasu i rozwojem technologii, ewoluowała
również wizja miast, których poziom „inteligencji” zaczął być postrzegany przez pryzmat
spełniania coraz to nowszych kryteriów. W dzisiejszych czasach, przy obecnym poziomie
rozwoju technologii i licznych wdrożeniach koncepcji „smart city” wyróżniane
są poszczególne fazy rozwoju „inteligentnych miast”. Aktualnie najbardziej rozwiniętą formę
„inteligentnego miasta” stanowi „smart city 3.0”.
Wyodrębnienia faz rozwoju „inteligentnego miasta” na poszczególne jego etapy,
w zależności od stopnia zagazowania technologii i poziomu rozwoju mieszkańców dokonał
Boyd Cohen, naukowiec związany z Universidad del Desarrollo w Santiago de Chile.
Wnioski Cohena zostały oparte na obserwacji rozwoju „inteligentnych miast”. Analizując różne
miasta na całym świecie Cohen uznał, iż procesy wdrażania technologii bywają stymulowane
przez różne środowiska, stąd, w zależności od podmiotu inspirującego działania, uzasadnione
jest rozróżnienie trzech poziomów świadomości i etapów rozwoju „inteligentnych miast”.
Postęp „smart cities” może być bowiem napędzany: po pierwsze aktywnością firm
technologicznych, po drugie własnymi działaniami władz miast i po trzecie z inicjatywy
i z udziałem mieszkańców109.
Zdaniem Cohena na samym początku powstawania, czyli w przypadku pierwszego
z etapów rozwoju „inteligentnego miasta” (smart city 1.0), wprowadzenie rozwiązań
technologicznych wiązało się z zaangażowaniem przedsiębiorców z branży nowych
technologii110 (właściwie ICT111). W tym wypadku implementacja wiąże się z lobbingiem na
rzecz zakupu przygotowanych i proponowanych rozwiązań. Na tym etapie istotny czynnik
stanowi budowanie „sztucznego” popytu na wynalazki technologiczne, przy czym dzieje się to
bez uprzedniej weryfikacji rzeczywistych potrzeb danego miasta, jak również potrzeb
mieszkańców. Adresatami ofert nabycia technologii są głównie włodarze miast,
którzy posiadają decyzyjność. Skrajną formą „inteligentnych miast 1.0” są Masdar
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Songdo w Korei Południowej.
Wymienione miasta zostały wybudowane od podstaw jako efekt technologicznych
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eksperymentów. Obecnie stanowią przedmiot licznej krytyki, gdyż przy opracowywaniu
koncepcji ich powstawania nie uwzględniono najważniejszego czynnika, którym jest rola
samych mieszkańców112.
Na drugim z poziomów rozwoju „inteligentnego miasta” (smart city 2.0) znajduje
się miasto, w przypadku którego pomysł wykorzystania nowoczesnych technologii nie wynika
z lobbingu sektora prywatnego, lecz wychodzi od władz miasta. W tym wypadku włodarze
posiadają znajomość istniejących problemów i poszukują nowoczesnych rozwiązań
dla poprawienia poziomu życia mieszkańców. Charakterystyczną cechą jest to, że czas
zachwytu nad nowoczesnymi rozwiązaniami przeminął, zaś istotne stają się efekty w postaci
zastosowanych i działających rozwiązań. „Inteligentne miasta” drugiej generacji to także
rozwój „internetu rzeczy” (ang. Internet of Things) i świadome oraz aktywne włączanie
inteligentnych sensorów, liczników, sterowników, służących lepszemu zarządzaniu
miastem113. Zasadniczą wadą, „smart city 2.0” jest nadmierny technokratyzm miast, gdyż na
pierwszym miejscu stawiana jest technologia, zaś rola mieszkańców pozostaje na dalszej
pozycji. Według Cohena, większość miast realizujących projekty z obszaru „smart city” należy
dziś do generacji 2.0114. Ze względu na wzrost zainteresowania tematyką115 oraz podjęciem
działań mających na celu rozwój „internetu rzeczy”116, należy przypuszczać, że również w
przypadku polskich miast, w niedalekiej przyszłości rozwój wykorzystywanych w nich
technologii sprawi, że przejdą do poziomu drugiej generacji. Niemniej jednak przed polskimi
miastami pozostaje jeszcze do pokonania długa droga. Tym bardziej wzmożonych wysiłków
będzie wymagało przejście na trzeci poziom rozwoju.
Trzecia generacja „inteligentnych miast” wyróżnia się bowiem odejściem od
technokratyzmu w kierunku zwiększenia zaangażowania mieszkańców. Charakteryzuje się
wspieraniem aktywnej postawy mieszkańców oraz zwiększaniem ich wpływu na kreowanie
dalszego rozwoju miasta. Rolą władz lokalnych staje się wspieranie potencjału mieszkańców
i tworzenie do tego przestrzeni. „Inteligentne miasta” trzeciej generacji bywają określane
mianami „human smart cities” lub „sharing smart cities”117. Pomimo zwrócenia uwagi
na korzyści płynące z zaangażowania mieszkańców, „smart city 3.0” nadal troszczy się
o wdrażanie nowoczesnych technologii. Niemniej jednak, od miast poprzednich poziomów
wyróżnia się znacznym zainteresowaniem społeczeństwem i przyznaniem mieszkańcom
możliwości udziału w tworzeniu między innymi lokalnej polityki. Efektem przyjętego modelu
rozwoju staje się rosnąca rola jego mieszkańców118. Miasta „smart” na poziomie 3.0 otwierają
się na aktywną postawę mieszkańców, którym pozwalają na tworzenie lub współtworzenie
miasta. W tym przypadku aktywność władz lokalnych przejawia się w tworzeni przestrzeni
Źródło: http://smartcityforum.pl/artykul/inteligentne-miasta-trzeciej-generacji/ dostęp 01.07.2019 r.
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dla wykorzystania potencjału mieszkańców. Władze nie tylko zachęcają mieszkańców
do korzystania z nowoczesnych technologii; ponadto umożliwiają im tworzenia własnych
rozwiązań119. Wymaga podkreślenia, że elementem odróżniającym trzecią generację
„inteligentnych miast” od poprzednich etapów rozwoju jest współpraca z mieszkańcami.
Władze stawiają bowiem na czerpanie z pomysłów mieszkańców i wraz z mieszkańcami
współdecydują o rozwiązaniach wykorzystania zasobów120. Przykładami inteligentnych miast
trzeciej generacji są m.in.: Barcelona, Vancouver, Wiedeń, Kopenhaga, Amsterdam121.
Jako przykłady pionierów w zakresie nowatorskich rozwiązań wymieniane są: Wiedeń,
Vancouver, Barcelonę, Amsterdam czy Seul122.
2. Współdecydowanie
Reasumując, „inteligentne miasta” trzeciej generacji to nie tylko rozwiązania technologiczne,
ale stawianie na udział mieszkańców w tworzeniu wspólnoty. Istotne, aby zaangażowanie
mieszkańców nie było wyłącznie iluzoryczne, lecz skutkowało efektywnym wpływem na
rozwój miasta. W dzisiejszych czasach główne decyzje dotyczące rozwoju miast podejmowane
są zazwyczaj przez ciała kolegialne (rada miasta, rada gminy, itp.) składające się
z przedstawicieli wybranych przez mieszkańców. Podobny schemat wprowadzony został
w Polsce. Model demokracji przedstawicielskiej (również na szczeblu lokalnym) często jednak
spotyka się z dezaprobatą. Główny zarzut stanowi brak rzeczywistego wpływu mieszkańców
(obywateli miast) na proces decyzyjności.
Zdaniem krytyków, w przypadku demokracji przedstawicielskiej władza obywateli ma
charakter wyłącznie pozorny i wynika z braku zaufania do ich kompetencji. W efekcie udział
obywateli ogranicza się jedynie do samego aktu wyboru123. Ponadto krytyce poddawana jest
praktyka polegająca na przenoszeniu zagranicznych wzorców bez uwzględnienia kontekstu
i różnic kulturowych. Podnoszony jest także problem faktycznego ograniczana wpływu
wspólnoty na rozwój samorządu124, co „w dalszej konsekwencji prowadzi to do
technokratycznego podejmowania decyzji i braku dyskusji”125. Tymczasem rozkwit miast jest
nieodłącznie powiązany z aktywnością mieszkańców, a zwłaszcza grup mieszkańców,
w tym poszczególnych środowisk, jak: akademickie czy artystyczne. Zgłoszone przez nich
pomysły i postulaty tworzą bowiem obszar do debaty publicznej126.
Obecnie, rozważania na temat uczestnictwa mieszkańców skupiają się wokół obszarów,
w ramach których mieszkańcy mogą decydować o sprawach miasta (np. budżet obywatelski,
referenda, rady osiedli). W szczególności proponowany jest wzrost kompetencji jednostek
pomocniczych (min. sołectwa, rady dzielnic, itp.)127. Jednakże w celu urzeczywistnienia idei
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demokracji i zapewnienia sprawnie działającego systemu demokratycznego należy zachęcić
do aktywnego udziału jak największą liczbę obywateli128.
Współdecydowanie natomiast stanowi istotny element demokracji partycypacyjnej.
Demokracja partycypacyjna przyjmuje dobrowolne, bezpośrednie uczestniczenie jednostek w
przestrzeni publicznej. Tradycyjna demokracja przedstawicielska z kolei stanowi kombinację
pośredniego uczestnictwa i roli jednostki. „Gdy rola obywatela łączy się z partycypacją pojawia
się demokracja uczestnicząca, gdzie obywatel ma możliwość udziału w podejmowaniu decyzji
we wszystkich sprawach istotnych dla wspólnoty”129.
Udział mieszkańców w podejmowaniu decyzji, czyli „współdecydowanie”, oznacza
wspólne podejmowanie decyzji (decyzja podejmowana jest przez więcej niż jeden podmiot)
w sprawach ważnych dla konkretnej jednostki lub wszystkich spośród współdecydujących.
Nie jest to jednak forma powszechnie wykorzystywana na płaszczyźnie krajowej130.
Obecnie dominują instrumenty demokracji przedstawicielskiej. Stosowanie instrumentów
demokracji bezpośredniej jak referendum stanowi niestety rzadkość (zarówno na poziomie
krajowym, jak i lokalnym). W przypadku Europy jako wyjątek wskazywana jest Szwajcaria,
w której mechanizmy demokracji bezpośredniej w zarządzaniu publicznym są stosowane
stosunkowo często131. Przyczynami zaniechań w zakresie korzystania z narzędzi demokracji
bezpośredniej najczęściej bywają wysokie koszty organizacji referendów, niska frekwencja.
Wskazywany jest także paradoks w postaci spadku efektywności uczestnictwa na poziomie
lokalnym132.
Kolejne zagadnienie ściśle związane z procesem współdecydowania stanowi konieczność
zapewnienia równowagi statusów podmiotów zaangażowanych w proces decyzyjności.
W wyniku każdych wyborów pojawia się relacja rządzący – rządzeni. W takim układzie sił
rządzący stają się dysponentami uprawnień władczych. Rządzonymi są obywatele
(mieszkańcy), na rzecz których władza jest realizowana, zaś rządzący powinni czuć się
zobowiązani do sprawowania władzy w imieniu obywateli 133. Natomiast podmioty
współdecydujące, w celu zapewnienia realnego procesu stanowienia powinny mieć względem
siebie taki sam status. Wspólne podejmowanie decyzji będzie bowiem utrudnione,
gdy podmioty względem siebie będą miały różne statusy, tzn. jeden z podmiotów będzie miał
pozycję nadrzędną (podmiot rządzący). W szczególności w sytuacji, gdy jeden z podmiotów
ma prerogatywy władcze do podejmowania decyzji dotyczących większej zbiorowości.
Niewątpliwie zarządzanie miastem jest elementem administracji, zaś jej elementem
oddziaływanie na ludzi w celu skłonienia ich do wykonania określonych zadań 134.
Tymczasem administracja publiczna „inteligentnego miasta” to taka, która pozostaje
w kontakcie z mieszkańcami i liczy się z ich opinią. Mieszkańcy są informowani na bieżąco
K. Wojtas, Partycypacja i współdecydowanie? Budżet partycypacyjny na Słowacji, [w:] Polityka w mieście:
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o przebiegu spraw i mają dostęp do danych. Chętnie też uczestniczą w wyborach
i konsultacjach135.
Wymaga podkreślenia, że dążeniom w kierunku osiągnięcia modelu „smart city 3.0”
coraz częściej sprzyjają pojawiające się propozycje zmian legislacyjnych, jak koncepcja
utworzenia senatu miejskiego złożonego z przedstawicieli elity miejskiej136. Można także
napotkać inicjatywy powołania radnych zawodowych bądź zatrudnienia city menagera137.
Jednym z kluczowych postulatów jest demokratyzacja życia lokalnego poprzez zwiększenie
partycypacji mieszkańców, czyli demokratyzacja procesów lokalnego zarządzania sprawami
publicznymi, w tym również w formie włączenia mieszkańców w decydowanie o finansowaniu
(budżety partycypacyjne). Coraz głośniej staje się również o koncepcji współzarządzania
publicznego, czyli model partycypacyjnego zarządzania publicznego, polegającego
na zarzadzaniu bez rządów. Nacisk jest kładziony na zarządzaniu wspólnotą lokalną z udziałem
podmiotów sektora publicznego i prywatnego w postaci samoorganizującej się sieci.
Jest to forma połączonego zarządzania z demokracji liberalnej138. Przy czym coraz częściej
uwaga zwracana jest na korzyści związane z wykorzystaniem telefonu i Internetu, ze względu
na ich dynamiczny rozwój139. W szczególności rozważane są możliwości użycia tych narzędzi
w procesie budowaniu „smart city”140.
3. Koncepcja głosowania elektronicznego (e-votingu)
Współdecydowanie wymaga umożliwienia wszystkim mieszkańcom udziału w procesie
podejmowania decyzji, wyrażenia opinii. Wiąże się zatem ze znacznym wysiłkiem
organizacyjnym i kosztami. Dlatego poszukiwane są alternatywne rozwiązania, zaś szans na
umożliwienie obywatelom (mieszkańcom) częstszej partycypacji w sprawach ich dotyczących
upatruje się w elektronicznym głosowaniu.
Termin „e-voting” (czyli głosowanie elektroniczne elektroniczne) określa sposób
głosowania, którego podstawowe założenie stanowi wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych (inaczej technologii teleinformacyjnych, w skrócie ICT (ang. Information
and Communication Technologies) w procesach takich jak np. wybory powszechne
przedstawicieli, referenda, głosowania przy budżetach obywatelskich, konsultacje społeczne.
Wymaga podkreślenia, że termin „e-voting” nie oznacza wyłącznie głosowań przy pomocy
sieci Internet, ale dotyczy szerszego spektrum możliwości.
Należy zwrócić uwagę, że tematyka alternatywnych form głosowania, wykorzystujących
narzędzia technologiczne stała się przedmiotem zainteresowania również instytucji Unii
Europejskiej. Kwestia cyfrowych głosowań między innymi została poruszona
w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie e-demokracji w Unii
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Europejskiej141, w której wskazano na liczne korzyści dla demokracji związane
z wykorzystaniem cyfrowych głosowań, przede wszystkim poprzez wzmocnienie pozycji
obywatela142.
Wymaga podkreślenia, że najczęściej zagadnienia związane z głosowaniami
elektronicznymi poruszane są w kontekście organizacji wyborów powszechnych.
Z tych względów zdecydowana większość opracowań dotyczy właśnie możliwości i zasad
użycia nowych technologii w wyborach do ciał przedstawicielskich jak parlament krajowy.
Jako przykład można wskazać Estonię, która od 2005 roku z powodzeniem wykorzystuje jedną
z form elektronicznego głosowania (mianowicie i-voting). Warto podkreślić, że narzędzie
elektronicznego głosowania cieszy się coraz większym zainteresowaniem na co wskazuje fakt,
iż aż 44% głosujących w trakcie ostatnich wyborów zdecydowało się na oddanie głosu w ten
sposób143.
Form elektronicznego głosowania jest wiele. Element warunkujący uznanie konkretnego
rozwiązania za narzędzie „e-votingu” stanowi wykorzystanie technologii w minimalnym
zakresie, jakim jest czynność oddania głosu144. Termin „glosowanie elektroniczne” stosowany
jest zatem także do określenia innych narzędzi głosowania niż wyłącznie „i voting”,
który z założenia oznacza sposób głosowania oparty wyłącznie na sieci Internet.
Zasadniczo zatem „i-voting” stanowi element szerszej kategorii, jaką stanowi „e-voting”145.
Posłużenie się technologią w procesie głosowania nie musi zostać ograniczone wyłącznie
do aktu oddania głosu przez Internet. Podobnie jak w przypadku wyróżnienia poszczególnych
generacji „smart city”, można dokonać klasyfikacji państw, w zależności od osiągniętego
poziomu głosowania elektronicznego. Wdrożenie rozwiązań technologicznych uzależnione jest
bowiem od fazy dojrzałości konkretnego państwa i jego otwartości na technologię.
Porównywalnie jak przy pierwszej, drugiej i trzeciej generacji „inteligentnych miast”,
wyróżniane są trzy etapy wykorzystania technologii w procesie głosowania, w celu:
wizualizacji wyborów, elektronicznego wspomagania procesu głosowania, bądź głosowania
przez Internet146.
W stadiach początkowych system informatyczny wykorzystywany jest wyłącznie dla
samego zobrazowania wyników wyborów. Sam proces głosowania (oddanie głosu) przebiega
natomiast w sposób tradycyjny147 (głos na karcie wrzucany jest do urny wyborczej).
W wyższej fazie zaawansowania (w krajach takich jak: w USA, Estonii, Brazylii) technologia
141

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie e-demokracji w Unii Europejskiej:
potencjał i wyzwania (2016/2008(INI)). Dz.U.UE.C.2018.263.156. Źródło: https://www.prawo.pl/akty/dz-u-ue-c2018-263-156,69074068.html dostęp 11.07.2019 r.
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potencjał i wyzwania (2016/2008(INI)). Dz.U.UE.C.2018.263.156. Źródło: https://www.prawo.pl/akty/dz-u-ue-c2018-263-156,69074068.html dostęp 11.07.2019 r. Por. C. Banasiński, Podstawy prawne cyberbezpieczeństwa
[w:] Cyberbezpieczeństwo zarys wykładu, red. C. Banasiński, Warszawa 2018, s. 47.
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Źródło: https://e-estonia.com/solutions/e-governance/i-voting/ dostęp 06.07.2019 r.
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J. Zbieranek, Głosowanie przez internet (i-voting) w wybranych państwach, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz
Kancelarii Sejmu”, 2018, 1 (57), s. 10.
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M. Kulikowska, E. Epa, Perspektywy uregulowania powszechnego dostępu do Internetu i elektronicznego
głosowania w Polsce, „Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea”, (V) 2015, s. 82.
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I. Dyś-Branicka, E-voting jako alternatywna procedura głosowania na przykładzie Estonii – szanse
i zagrożenia, [w:] Instytucje demokracji bezpośredniej w praktyce, red. O. Hałub, M. Jabłońsk, M. Radajewski,
Wrocław 2016, s. 259.
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Ten etap wdrożenia w zasadzie został już osiągnięty w większości państw.
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pełni funkcję pomocniczą, czyli wspomaga proces głosowania. Głosowanie nadal przebiega
w sposób tradycyjny, czyli czynność oddania głosu następuje w lokalu wyborczym, lecz już nie
za pośrednictwem wyłącznie karty do głosowania i urny. Na drugim etapie zaawansowania,
głosowanie jest przeprowadzane za pośrednictwem znajdujących się w lokalu maszyn
elektronicznych148.
System stosowany na drugim poziomie określany jest Internet Voting at the Polling
Place, czyli głosowaniem polegającym na oddawaniu głosów w lokalach wyborczych
z wykorzystaniem Internetu. Określany bywa również jako system głosowania wspomagany
elektronicznie149. W tym systemie osoba głosująca przed dopuszczeniem do oddaniem głosu
jest identyfikowana przez członków danej komisji wyborczej150. Na tym poziomie rozróżniane
są systemy oparte na maszynach do głosowania (ang. direct recording electronic voting
machines), które mogą się składać ze skanerów umożliwiających odczytanie karty osoby
oddającej głos (ang. optical mark recognition); ponadto systemy oparte na drukarkach głosów
elektronicznych umożliwiających wydruk kart przygotowanych do odczytu (ang. EBPs
– electronic ballot printers)151. We wszystkich z wymienionych możliwości wspólny element
stanowi to, że do aktu oddania głosu dochodzi w lokalu wyborczym. Wykorzystanie maszyn
do głosowania stanowi wyłącznie inną niż tradycyjna karta papierowa, formę udziału w
głosowaniu, która wymaga udania się do lokalu wyborczego. Ponadto posłużenie się
maszynami odbywa się pod kontrolą, pod ścisłym nadzorem organów organizujących
wybory152.
Klasyczny „i-voting” polegający na przeprowadzeniu wyborów w całości
z wykorzystaniem systemów informatycznych plasuje się dopiero na trzecim etapie dojrzałości
technologicznej. Na tym etapie całe głosowanie przebiega z wykorzystaniem systemów
informatycznych. Głosowanie przebiega zdalnie. Głos oddawany jest poza lokalem
wyborczym. Głosujący oddaje wówczas głos za pośrednictwem sieci Internet z dowolnego
miejsca znajdującego się poza lokalem wyborczym153. Wśród proponowanych rozwiązań
wskazuje się Remote Internet Voting – sposób oddania głosu przez wyborcę poza lokalem
wyborczym za pomocą urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci154.
Niezaprzeczalnie największe wyzwania niesie wdrożenie głosowania opartego wyłącznie
o „i-voting”, czyli bez użycia urządzeń znajdujących się w lokalach wyborczych. W przypadku
państw, które podjęły się wdrożenia internetowego głosowania, odbywa się ono przy
wykorzystaniu komputera osobistego połączonego z Internetem. Taki sposób organizacji
procesu głosowania umożliwia udział i oddane głosu poza lokalem wyborczym. Tego typu
proces, w którym nie ma miejsce tradycyjne głosowanie w lokalu wyborczym, bywa również
określany alternatywną procedurą głosowania155. Nie mniej istotna pozostaje kwestia
zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa, w tym odporności systemów na
potencjalne zewnętrzne manipulacje. Przede wszystkim niezbędne jest wprowadzenie
I. Dyś-Branicka, op. cit., s. 259.
M. Sobota, Wybrane aspekty głosowania elektronicznego, „Organizacja i Zarządzanie”, 2016, z. 96, s. 418.
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152
J. Zbieranek, op. cit., s. 10.
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odpowiednich zabezpieczeń przed ewentualnymi cyberatakami i wykluczenia potencjalnych
manipulacji głosami. Powszechne poczucie pewności co do wiarygodności wyniku głosowania
wpływa bowiem na zaufanie użytkowników. Zatem wyłącznie wprowadzenie systemów
bezpiecznych, wiarygodnych, skutecznych, sprawnych technicznie, otwartych na niezależną
weryfikację oraz łatwo dostępnych dla głosujących, będzie sprzyjało budowaniu zaufania
i zwiększeniu udziału w tak organizowanych głosowaniach156.
4. Internetowe głosowanie w zarządzaniu inteligentnym miastem 3.0
Poniżej skupiono się na tematyce wykorzystania nowych technologii w „inteligentnych
miastach 3.0”. Analiza dotyczy użyteczności technologii dla procesu zarządzania miejskimi
sprawami przy czynnym udziale mieszkańców. Rzecz jasna chodzi o aktywną rolę
mieszkańców przejawiającą się w wyrażaniu opinii, decyzji i głosowaniu za pośrednictwem
narzędzi „elektronicznego głosowania”. Rozważania objęły prowadzone aktualnie
lub zapowiedziane projekty realizujące koncepcje „smart city” oraz „e-votingu”, a także
diagnozę podstawowych problemów prawnych.
Powyżej zaprezentowane zostały koncepcje pożądanych kierunków rozwoju
„inteligentnego miasta”, które zmierza ku zwiększeniu wpływu mieszkańców na
funkcjonowanie miast, a tym samym osiągnięcia poziomu rozwoju właściwego dla generacji
3.0. Zwiększenie zaangażowania mieszkańców jest połączone z przyznaniem realnego wpływu
na proces kształtowania miasta, czyli decyzyjności. Realizację takiego celu niewątpliwie
znacznie ułatwiłoby wykorzystanie na szczeblach lokalnych możliwości „elektronicznego
głosowania”, zwłaszcza „internetowego głosowania” (czyli i-votingu).
W tym miejscu należy wskazać, na propozycje wykorzystania technologii w procesie
miejskiego głosowania, które pojawiają się również na polskim „podwórku”.
W raporcie zatytułowanym „IoT w Polskiej Gospodarcze”, przygotowanym przez Ministerstwo
Cyfryzacji we współpracy z grupą ekspertów (grupa roboczą do spraw Internetu Rzeczy przy
Ministerstwie Cyfryzacji), oficjalnie opublikowanym w dniu 3 lipca 2019 r. 157 wskazano
cyfrowe głosowania jako jeden z istotnych elementów dla rozwoju „smart city”. Co również
ważne, wspomniane rozwiązanie dotyczy narzędzi opartych na technologii blockchain. Kwestia
samej technologii blockchain oraz jej wagi dla rozwoju głosowania elektronicznego zostanie
omówiona w dalszych częściach.
Z kolei odnosząc się do kwestii poziomu zaawansowania polskich miast pod kątem
wdrażania koncepcji „smart city” należy zwrócić uwagę na pewną specyfikę charakteryzującą
rodzime ośrodki. Przede wszystkim nie powinno budzić wątpliwości, że polskie miasta pod
względem technologicznym nie znajdują się w światowej czołówce rankingów „inteligentnych
miast”. Ich pozycja z uwagi na stopień implementacji rozwiązań technologicznych plasuje się
pomiędzy „smart city 1.0”, a „smart city 2.0” (pierwszą, a drugą generacją).
Na aktualną pozycję polskich miast wpływa niewątpliwie relatywnie niski poziom wdrożenia
technologii, w szczególności w zakresie rozwiązań Internetu rzeczy. Z drugiej strony coraz
więcej ośrodków prowadzi politykę aktywizującą mieszkańców, np. poprzez organizowanie
156
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konsultacji społecznych (w tym również z wykorzystaniem internetowych głosowań).
Nie bez znaczenia pozostaje kwestia przeprowadzania głosowań nad projektami do budżetów
obywatelskich. Zatem w przypadku polskich miast, pomimo niskiego poziomu zastosowania
technologii, istnieje i rozwija się element roli mieszkańców charakteryzujący „smart city 3.0”.
Nie można jednak pomijać, że w wielu wypadkach (jak to ma miejsce w przypadku głosowań
nad projektami do budżetów obywatelskich) przeprowadzanie konsultacji społecznych,
czy referendów nie wynika z dobrej woli lokalnych włodarzy, lecz z odgórne narzuconego
obowiązku.
Faktycznie, również w Polsce są powszechnie wykorzystywane narzędzia głosowania
elektronicznego w głosowaniach nad projektami do budżetu obywatelskiego.
Metody oddawania głosu on-line są stosowane między innymi przez miasta: Gdańsk158,
czy Warszawa159. Ze względu na aktualną treść art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (dalej: „usg”)160 „w gminach będących miastami na prawach powiatu
utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe, z tym, że wysokość budżetu
obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym
sprawozdaniu z wykonania budżetu”. Niewątpliwie wprowadzenie tego przepisu nałożyło na
władze lokalne obowiązek polegający na konieczności zorganizowania głosowania nad
projektami do budżetów. Jednocześnie przyznając swobodę w zakresie sposobów realizacji,
albowiem zgodnie z art. 5a ust. 7 pkt 4) usg do kompetencji rady gminy należy określenie
w drodze uchwały wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu, w tym między innymi
w formie uchwały rady gminy ustalane są „zasady przeprowadzania głosowania, ustalania
wyników i podawania ich do publicznej wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady
przeprowadzania głosowania muszą zapewniać równość i bezpośredniość głosowania”.
Przeważnie można się zetknąć z definiowaniem instytucji budżetu obywatelskiego jako
formy „współudziału mieszkańców danej społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji
o przeznaczeniu określonej puli środków publicznych”. Bywa on także charakteryzowany jako
forma „współuczestniczenia mieszkańców gminy, dzielnicy, osiedla lub sołectwa
w projektowaniu lokalnych wydatków”. Wprowadzenie instytucji budżetu obywatelskiego
miało na celu przyznanie mieszkańcom uprawnienia do decydowania o części budżetu
i określania jego wydatków161. Sama instytucja budżetu obywatelskiego została wprowadzona
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych. Budżet obywatelski służy angażowaniu mieszkańców

Zgodnie z § 14 ust. 1 Uchwały nr V/29/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Gdańska
„Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza.
Jednocześnie każdorazowo wyznaczone zostaną punkty konsultacyjne na terenie Miasta Gdańska, w których
mieszkańcy będą mogli zagłosować. Za wyznaczenie punktów odpowiada Prezydent”.
Źródło: edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2019/822/akt.pdf dostęp 11.07.2019 r.
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w proces podejmowania decyzji162. Stanowi także formę demokracji bezpośredniej
„o charakterze rozstrzygającym”163.
Wymaga jednak podkreślenia, że art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym wprowadza możliwość prowadzenia również konsultacji społecznych w sprawach
innych niż budżet obywatelski. Konsultacje społeczne, o których mowa w art. 5a usg,
w pozostałym niż budżet obywatelski zakresie, mają charakter opiniodawczy i są niewiążące.
Ponieważ nie tworzą prawa ich wyniki nie wiążą organów samorządu terytorialnego.
Opiniodawczy charakter zaś z założenia ma służyć organom i umożliwić organom zapoznanie
się z opiniami mieszkańców164. W wielu wypadkach konsultacje społeczne są fikcją,
gdyż ustawodawca nie zawarł katalogu spraw wymagających wyrażenia opinii mieszkańców.
Zatem to w gestii władz danej gminy pozostaje określenie, które sprawy będą (i czy w ogóle
będą) poddane konsultacjom. Ponadto przepisy nie określają sposobu ani terminów
przeprowadzenia konsultacji. Co też zostało wspomniane, wynik konsultacji nie wiąże
organów165.
W efekcie istotne dla danej społeczności zagadnienia w rzeczywistości zazwyczaj nie są
konsultowane w cale bądź wynik konsultacji nie jest brany pod uwagę. Tym bardziej
za zadowalające należy uznać nałożenie obowiązku organizacji konsultacji w formie budżetu
obywatelskiego, zwłaszcza, że w większości przypadków organizatorzy decydują się
na przeprowadzenie elektronicznego głosowania nad projektami 166. Wymaga podkreślenia,
że elektroniczne głosowanie w tym wypadku przybiera różne formy (np. za pośrednictwem
strony www danego budżetu)167.
Jednakże stosowanie rozwiązań technologicznych napotyka komplikacje. Jako przykład
problemu związanego z wdrożeniem głosowania internetowego można wskazać sytuację
budżetu obywatelskiego na rok 2020 miasta Bielsko Biała. Regulamin przyjęty uchwałą rady
miasta wprowadzał i-voting jako sposób głosowania nad wnioskami do budżetu
obywatelskiego. Uchwała została zakwestionowana przez wojewodę. W ocenie wojewody
„regulacje przyjęte w kwestionowanej uchwale nie służą realizacji nałożonego przez
ustawodawcę wymogu uwzględnienia zasad równości i bezpośredniości głosowania”.
System głosowania przyjęty przez Radę Miejską miał rzekomo faworyzować jedną grupę
mieszkańców Gminy Bielsko-Biała, gdyż tylko tej grupie taka forma głosowania miała
zapewniać dostęp do głosowania. Do grupy „uprzywilejowanych mieszkańców” zaliczono
osoby, którzy posiadają dostęp do Internetu i telefonu komórkowego168.
Wymaga zaznaczenia, że głosowanie elektroniczne (w tym również głosowanie
internetowe) bywa przedmiotem krytyki. Niewątpliwie e-voting stanowi odejście
od tradycyjnych form głosowania, stąd może budzić obawy. W przeważającej większości
zastrzeżenia dotyczą głosowania internetowego, aczkolwiek w świadomości przeciętnego
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie o sygn. akt II
SA/Rz 1185/18.
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odbiorcy brak rozróżnienia kategorii głosowania internetowego od głosowania
elektronicznego. Przeciwnicy stosowania e-votingu jako wyłącznego sposobu oddawania głosu
podnoszą, że taka forma głosowania pozbawi ludność biedną, nie posiadającą dostępu
do Internetu możliwości partycypacji w życiu publicznym 169. Takie stanowisko wydaje się nie
być zasadne. Przypomnieć należy, że z uwagi na różnorodność narzędzi e-votingu, aktualnie
istnieją rozwiązania techniczne umożliwiające przeprowadzenie głosowania również w lokalu
wyborczym przy wykorzystaniu maszyn. Technologia e-votingu nie ogranicza się wyłącznie do
i-votinu (głosowania przez Internet). Obecnie na świecie funkcjonują różnorodne sposoby,
w tym wykorzystuje się komputery umieszczone bezpośrednio w lokalach wyborczych 170.
Użycie stacjonarnych urządzeń umożliwia oddanie głosu także osobom nie korzystającym na
co dzień z komputera osobistego, czy tabletu. Odkładając wątek technologiczny,
należy nadmienić, że nawet pomimo zastosowania głosowania elektronicznego, nadal istnieje
możliwość zorganizowania głosowania w dwóch formach, tzn. za pośrednictwem Internetu
oraz przy użyciu tradycyjnej papierowej karty do głosowania.
Odnosząc się do wspomnianej krytyki i zarzutów braku zagwarantowania
bezpośredniości i powszechności głosowania niezbędne staje się odniesienie do zasad prawa
wyborczego, albowiem ze względu na ich uniwersalny charakter, normy w nich zawarte
znajdują zastosowanie w przypadku każdego procesu głosowania 171. Po drugie narzędzia
głosowania elektronicznego mogą zostać wykorzystane również w głosowaniu na kandydatury
przedstawicieli do organów kolegialnych miast (gminy).
Głównie wymaga podkreślenia, że zapewnienie bezpośredniości głosowania podczas
wyborów powszechnych stanowi warunek dla uznania wyborów za wolne i demokratyczne172.
Zasadę tę można zatem odnieść również do głosowania. Zasadę bezpośredniości należy
rozważyć w trzech aspektach173. Przede wszystkim bezpośredniość głosowania wiąże się z jego
jednostopniowością, w których głosuje się (wybiera) bezpośrednio właściwego kandydata
(rozwiązanie), bez udziału innej osoby - pośrednika. Dotychczas przyjmowano, że wybory
(głosowanie) bezpośrednie to również wybory osobiste, czyli wyborca samodzielnie i osobiście
udaje się do lokalu wyborczego i oddaje swój głos174. Ponadto są to wybory, w których głosuje
się na konkretnego kandydata (opcję). W kontekście zasady bezpośredniości wyborów również
nie widać przeszkód dla zastosowania narzędzi e-votingu. Aktualnie akceptowane
jest stanowisko, że zasada bezpośredniości nie wymaga osobistego oddania głosu175,
na co wskazują regulacje umożliwiające głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika176.
Natomiast elektroniczne głosowanie umożliwia osobiste oddanie głosu na wybranego

M. Zieliński, Racja bytu głosowania elektronicznego, w Aktualne problemy prawa wyborczego, [w:] Aktualne
problemy prawa wyborczego, red. B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feja-Paszkiewicz, Zielona Góra 2015, s. 473.
170
R. Balicki, E-voting przyszłość demokracji?, s. 4. Publikacja dostępna pod adresem:
www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/22611/edition/34346/content?ref=desc dostęp 09.03.2019 r.
171
J. Szymanek, E-voting w świetle przepisów Konstytucji RP. Źródło: www.marketingpolityczny.org/e-voting-wswietle-przepisow-konstytucji-rp/#.XIQZ6_ZFzsY dostęp 09.02.2019 r.
172
I. Dyś-Branicka, op. cit., s. 10.
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J. Szymanek, op. cit.
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J. Szymanek, op. cit. Porównaj I. Dyś-Branicka, op. cit., s. 12.
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Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie o sygn. akt K 9/11.
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I. Dyś-Branicka, op. cit., s. 12.
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kandydata i pod tym względem sprzyja idei bezpośredniości, gdyż z założenia eliminuje
pośredników177.
Z zasady powszechności wynika obowiązek kreowania rozwiązań, które ułatwią
głosującemu korzystanie z czynnego prawa wyborczego. Wskazuje się również, iż zasada
ta sprowadza się do dążeń uzyskania efektu maksymalizacji udziału obywateli w głosowaniu178.
Pod tym względem posłużenie się samym tylko i-votingu nie powinno budzić kontrowersji,
gdyż ta forma głosowania jest rozwiązaniem prostym, łatwym w użyciu.
W aspekcie pozytywnym zasada ta wiąże się z gwarancją prawa wyborczego, zaś w aspekcie
negatywnym oznacza zakaz pozbawiania lub ograniczania prawa wyborczego179.
Głosowanie elektroniczne realizuje także powyżej wskazane wymagania, gdyż stanowi
wygodne rozwiązanie, łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych, chorych 180.
Osoby, które z przyczyn zdrowotnych nie byłyby w stanie uczestniczyć w tradycyjnych
wyborach, przy wykorzystaniu elektronicznych narzędzi mogłyby oddać głos w sposób zdalny
i mało skomplikowany.
Kolejną kwestię wymagającą rozważenia w przypadku elektronicznego głosowania
stanowi problematyka zapewnienia tajności głosowania. Co prawda w przypadku konsultacji
lokalnych, o których mowa w art. 5a usg ustawodawca wprost nie wskazał na konieczność
zapewnienia tajności głosowania. Mimo to z orzecznictwa wynika, że „każdy mieszkaniec
gminy powinien mieć zagwarantowane, że będzie podejmował decyzję w takich warunkach
technicznych i politycznych, które umożliwią mu nieskrępowane prawo do jej podjęcia i że jego
decyzja nie będzie ustalona i ujawniona”181. Z drugiej jednak strony orzecznictwo wskazuje,
że „konsultacje społeczne nie muszą być przeprowadzane z zachowaniem tajności opinii
mieszkańców”182. Nie oznacza to bynajmniej ujawnienia który mieszkaniec, w jaki sposób
głosował, albowiem brak obowiązku zapewnienia tajności głosowania nie oznacza jeszcze
prawa do przetwarzania opinii osób głosujących183. Procedura konsultacji powinna zostać
uregulowana w sposób, który zapewni ujawnienie treści głosu możliwie jak najmniejszej
liczbie osób, zaś „po zakończeniu procedury wszelkie dokumenty utrwalające opinie
poszczególnych mieszkańców zostaną zniszczone”184.
W przypadku e-votingu istotnym dylematem jest zastosowanie odpowiednich środków
zabezpieczających185. Rozwijając tematykę poufności głosowania elektronicznego należy
omówić wątpliwości związane z identyfikacją głosującego186. Bezpieczny i pewny system
głosowania elektronicznego powinien zapewniać kontrolę nad składanym głosem poprzez
zapobieżenie możliwościom modyfikacji głosu przed jego wysłaniem lub samodzielnego
Do kategorii pośredników nie zaliczono dostawców oprogramowania.
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oddania głosu przez zainfekowany sprzęt używany przez głosującego. Istotna jest także
problematyka odporności na sprzedaż głosów, gdyż istnieje ryzyko możliwości ujawnienia
osobom trzecim sposobu głosowania187.
Dlatego należy rozważyć wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności
sposobów uwierzytelniania głosującego. Jest to zadanie wykonalne, o czym świadczą
rozwiązania przyjęte min. w Estonii188, gdzie zastosowano technikę podwójnego
zaszyfrowania189. Podobnie z problemem poradzono sobie w Szwajcarii, gdzie dane
głosowania zapisywane umieszczane są na specjalnych dokumentach. Wyborca po
wprowadzenia do systemu przydzielonego mu identyfikatora dokonuje wyboru odpowiedzi na
pytanie referendalne, po czym wpisuje z karty do głosowania elektronicznego kod PIN
i utajnione pod „zdrapką” hasło. Ostatnim etapem jest wysłanie głosu przez wyborcę190.
Z kolei w Estonii formą uwierzytelnienia stał się podpis elektroniczny191.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na materię natury technicznej, związanymi z samym
procesem przebiegu głosowania z punktu użytych technologii192. W szczególności obiekcje
dotyczą ryzyka wystąpienia ataków hakerskich, samej transparentności aktu głosowania193,
nakładów finansowych związanych z wdrożeniem elektronicznego głosowania, bariery
psychologiczne194.
5. Wnioski
Narzędzia „e-votingu” dają ogrom możliwości. Aktualnie są jednak eksploatowane jedynie
w wąskim zakresie, mianowicie w głosowaniach do budżetów obywatelskich.
Sposobność podziału miejskich funduszy stanowi zaledwie ułamek spraw lokalnej społeczności
spraw, na które mieszkańcy mogliby mieć realny wpływ.
Rozwój elektronicznych, w tym również internetowych głosowań napotyka wiele
przeszkód, z których bariery prawne na dzień dzisiejszy wydają się odgrywać największą rolę.
Poniżej przedstawiono wnioski odnoszące się do rozpoznanych problemów.
Pierwszy istotny obszar dotyczy postulowanych zmian w zakresie regulacji prawnych.
Przede wszystkim należy wprowadzić instrumenty urzeczywistniające rolę mieszkańców
w zarządzaniu miastem. W tym celu powinny zostać wprowadzone regulacje umożliwiające
egzekwowanie woli mieszkańców. Głownie chodzi o określenie katalogu spraw wymagających
obowiązkowych konsultacji społecznych. Dotychczas ustawodawca nie zdecydował się
bowiem na wyszczególnienie takiej materii.
Wymaga podkreślenia, że nie wszyscy mieszkańcy muszą brać udział w głosowaniach.
Nie każde zagadnienie musi bowiem wydawać się dla nich istotne. Niemniej jednak wynik
głosowania powinien mieć znaczenie na faktyczne decyzje władz miasta, tym samym rezultat
Wymaga podkreślenia, że również w przypadku tradycyjnego głosowania istnieje ryzyko „handlu” głosami.
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konsultacji winien być wiążący. Istotne jest również wprowadzenie precyzyjnych przepisów
usprawniających implementację elektronicznych głosowań.
Drugi ważny filar dla rozwoju form elektronicznego głosowania stanowi dobór
odpowiedniej technologii, czyli rozwiązania zapewniającego pewności procesu głosowania.
Obecnie szanse w przeprowadzeniu bezpiecznego i zarazem pewnego procesu głosowania przy
użyciu Internetu upatrywane są w technologii rozproszonych rejestrów. Przy czym wymaga
podkreślenia, że podobnie jak koncepcja „smart city” również pomysł oparcia internetowego
głosowania na technologii blockchain nie jest nowy195. Aktualnie dyskusja o wprowadzeniu
systemów głosowań w wyborach opartych na technologii blockchain prowadzona jest we
Włoszech196. Podobne rozwiązania są testowane w Szwajcarii, w której rozwiązania e-voting
funkcjonują już od dłuższego czasu. Szwajcarzy również z dostrzegli wartości związane
z wykorzystanemu technologii DLT197. Z raportu przygotowanego przez Szwajcarów wynika,
że większość badanych mieszkańców z zadowoleniem podchodzi do pomysłu zwiększenia
liczby elektronicznych głosowań opartych na technologii blockchain. Statystycznie blisko
ośmiu na dziesięciu respondentów w miejscowości Zug (w której przeprowadzono głosowanie
oparte na blockchainie) akceptuje taką metodę głosowania, zaś jedynie 2% respondentów jest
przeciwnych. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że większość (52%) mieszkańców
opowiada się za wprowadzeniem wyborów w formie elektronicznego głosowania,
jako łatwiejszego i szybszego w ralizacji. W raporcie wskazano także argumenty ekologiczne
i ekonomiczne przemawiające za glosowaniem elektronicznym198.
Prace nad systemem głosowań opartym o technologię blockchain trwają także
w Tajlandii. Plany wykorzystania technologii DLT dotyczą wyborów na szczeblu
ogólnokrajowym i lokalnym199. Wprowadzenie elektronicznego głosowania wynika
z konieczności ograniczenia osobistego stawiennictwa w punktach głosowania, zmniejszenia
kosztów organizacji głosowania, zapobiegania fałszowaniu danych, przyspieszenie procesu
zliczania głosów200. Nad wprowadzeniem systemu głosowania opartego na technologii
blockchain zastanawiają się władze Południowej Korei201.
W celu przybliżenia zagadnienia należy wskazać, że technologia blockchain zaliczana
jest do kategorii rozproszonej sieci komputerowej. Zasadniczo wymieniane są trzy podstawowe
typy sieci komputerowych: scentralizowana, zdecentralizowana i rozproszona202.
Termin „sieć” określa zbiór wzajemnie powiązanych węzłów, które wymieniają ze sobą
informacje203. Z kolei przez „węzeł” (ang. node) należy rozumieć np. użytkownika
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(lub komputer)204. Poszczególne węzły są ze sobą powiązane, czyli łączą się (komunikują,
przekazują informacje)205. Węzeł, który ma połączenia do dość dużej liczby innych węzłów jest
nazywany serwerem206. W przypadku sieci scentralizowanej wszystkie węzły wysyłają swoje
dane do jednego, centralnego węzła, czyli do serwera. Następnie serwer wysyła dane do
odpowiednich węzłów. Potencjalna awaria serwera powoduje awarię całej sieci207.
W sieci rozproszonej nie występuje centralny węzeł (serwer), zaś dane przekazywane
są pomiędzy węzłami po możliwie najkrótszych trasach208. Blockchain natomiast jest
przykładem sieci zdecentralizowanej, czyli rodzajem rozproszonej sieci scentralizowanych
sieci. Niektóre z węzłów mają charakter super węzłów (super nodes), ale nie są centralnymi
serwerami209.
W przypadku technologii blockchain nie występuje centralny komputer (serwer),
ani systemy zarządzające i weryfikując transakcje. Technologia ta działa na zasadzie peer-to
-peer (bezpośredniej komunikacji210), stąd każdy komputer w sieci może brać udział
w przesyłaniu i uwierzytelnianiu transakcji211.
Z technicznego punktu widzenia blockchain składa się z łańcucha bloków służącego
do przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach zawartych w Internecie,
które ułożone są w postaci następujących po sobie bloków danych212. Zgodnie z dosłownym
tłumaczeniem (ang. block – blok, chain – łańcuch) bloki informacji połączone są w łańcuch,
w którym każdy kolejny element zależy od poprzedniego. Blockchain pozwala każdemu
„posiadać” całą bazę danych systemu, tym samym tworząc całkowicie rozproszony
i zdecentralizowany rejestr. Dzięki takiemu rozwiązaniu niemożliwa jest modyfikacja danych,
usuwanie czy dodanie fałszywych informacji213.
Poniżej zamieszczony rysunek przedstawia różnice w budowie poszczególnych typów
sieci.
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6. Zakończenie
W Polsce formy głosowania elektronicznego są wykorzystywane na szczeblu lokalnym
w głosowaniach nad projektami do budżetów obywatelskich. Niemniej jednak odbywa się to
w wąskim zakresie i zazwyczaj wynika z obowiązku nałożonego przez ustawodawcę.
Tymczasem trwałe wykorzystywanie narzędzi elektronicznego głosowania (w tym
głosowania internetowego) mogłoby przynieść wiele korzyści dla mieszkańców miast oraz
wpłynąć pozytywnie na rozwój demokracji partycypacyjnej na szczeblu lokalnym. Żeby tak się
stało niezbędne jest inicjatywa legislacyjna prowadząca do zmiany przepisów regulujących
zakres kwestii obowiązkowo poddawanych pod decyzje mieszkańców. Ponieważ formy
głosowania elektronicznego, a w szczególności głosowanie przez Internet, łączą się
z wykorzystaniem zdobyczy techniki, należy także pracować nad stworzeniem bezpiecznej
technologii, odpornej na ataki cybernetyczne i zapewniającej poufność decyzji osób
głosujących.
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SMART CITY 3.0. PARTICIPATION OF RESIDENTS IN CITY MANAGEMENT WITH
THE USE OF ELECTRONIC VOTING TOOLS. LEGAL CONSIDERATIONS
Summary: This work discusses issues related to the fashionable "smart city" theme in recent times. In
particular, the concept of "smart city" was explained, including its individual generations. Attention was
focused on the third generation of smart cities, especially in the field of codecision and management
using electronic and internet voting tools (e-voting / and-voting). The concept of electronic voting and
the legal possibilities of its implementation in the case of Polish cities and municipalities were analyzed.
Issues related to the civic budget were also discussed. In addition, legal barriers related to the
implementation of technology-based voting were discussed and technical issues were raised. Finally,
proposals for solving diagnosed problems are presented. It needs to be emphasized that due to the wide
range of problems, the scope of the analysis has been limited to the basic issues.
Key words: electronic voting, participatory democracy, intelligent city, blockchain.
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Hubert Kowalski215, Maciej Piejdak216, Mirosław Krzemieniewski217
WARUNKI TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE I EFEKTY
HODOWLI GLONÓW W MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ
Streszczenie: Przedstawiono innowacyjny autorski system sieci kanalizacji miejskiej i nazwano ją kanalizacją
świetlną. W stosunku do istniejących rozwiązań wprowadzono nowe elementy takie jak reaktory do hodowli
glonów oraz różne źródła światła razem z przewodami wyprowadzającymi światło do kanałów.
W kanałach zapewniono rozwój glonów, które po dopłynięciu do oczyszczalni ścieków stanowią dodatkową
substancję organiczną. Glony ulegają biodegradacji w komorach fermentacyjnych i uzyskuje się większe ilości
biogazu jako dodatkowe źródło energii. Celem pracy jest określenie warunków technicznych i technologicznych
stosowania kanalizacji świetlnej i obliczenie wzrostu efektywności energetycznej w przykładowej oczyszczalni
ścieków.
Słowa kluczowe: Kanalizacja świetlna, ścieki miejskie, glony, światło, oczyszczalnia ścieków.

Wprowadzenie
Odpowiednie warunki życia dla mieszkańców w miastach, a szczególnie w wielkich
aglomeracjach w dużym stopniu zależą od sprawnego systemu infrastruktury.
Dostarczanie wody wodociągowej i odprowadzanie ścieków z miejsca ich powstawania
rozwiązano i to bardzo skutecznie już w starożytności218. Obecnie działające wodociągi chociaż
są mocno zbliżone do tamtych systemów, posiadają wiele elementów technicznych
zapewniających wysoki stopień bezpieczeństwa w dostarczaniu wody. Dotyczy to jakości wody
i stałej jej dostawy. Poszukuje się także nowych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Do innowacyjnych rozwiązań należy wybudowany kilkanaście lat temu system wodociągowy
w postaci bezciśnieniowego pierścienia obejmującego swoim zasięgiem centralne dzielnice
Londynu. W przypadku kanalizacji tak rewolucyjnych zmian nie stworzono. Dominuje zasada
jak najszybszego odprowadzania ścieków z budynków mieszkalnych, z budynków
użyteczności publicznej, z zakładów przemysłowych i skierowania ich do centralnej
oczyszczalni ścieków. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w powiększających się
aglomeracjach sieć kanałów kanalizacyjnych rozbudowuje się, włącza się także satelitarne
miejscowości, a to powoduje, że zwiększa się dystans od miejsca powstawania ścieków do ich
ujęcia w oczyszczalniach. Ścieki, jeżeli płyną przez dłuższy okres czasu ulegają biodegradacji,
a gazowe produkty tych przemian znacznie pogarszają również jakość powietrza na terenach
zamieszkałych przez ludność219.
Aby zmniejszyć negatywne oddziaływanie kanalizacji na środowisko miejskie oraz aby
pozyskać dodatkowe źródło energii odnawialnej autorzy opracowania proponują wprowadzić
do istniejących konwencjonalnych systemów sieci kanalizacyjnej, a szczególnie dla
Mgr inż., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Inżynierii
Środowiska.
216
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Inżynierii Środowiska.
217
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Inżynierii Środowiska.
218
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Water Research, 39, s. 210-220.
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T. Hvitved-Jacobsen, J. Vollertsen, A. H. Nielsen, 2005, 9th NORDIWA Conference, Stockholm, Sweden.
Odor from sewer networks - processes and prediction.
215

53

MIASTO PRZYSZŁOŚCI. DYLEMATY I WYZWANIA

grawitacyjnej sieci kanałów sanitarnych, dodatkowy element jakim jest światło.
Jest ono dominującym elementem, dlatego autorzy nowy rodzaj sieci kanalizacyjnej nazwali
„kanalizacja świetlna”.
W ogólnym ujęciu, kanalizacja świetlna działa w ten sposób, że do istniejących sieci
kanałów, wprowadza się światło oraz glony, które płynąc w kanałach powiększają swoją
biomasę. Analizując istniejące systemy kanalizacyjne skupiono się na przybliżeniu zjawisk,
które występują w czasie przepływu ścieków od miejsca ich powstawania do miejsca ich
unieszkodliwiania, czyli do oczyszczalni ścieków. Natomiast charakteryzując glony, które
zaczynają odgrywać znaczącą rolę w wytwarzaniu energii odnawialnej, wskazano na duże
możliwości ich wykorzystania w procesach biologicznego oczyszczania ścieków i gazów
spalinowych. Zjawiska naświetlania ścieków bardzo rzadko wykorzystuje się w inżynierii
sanitarnej. Przedstawiono zarówno znaczenie światła naturalnego i sztucznego w środowisku
naturalnym jak i sposoby jego wytwarzania i dystrybucji w tym również dystrybucji światła
słonecznego.
Celem pracy jest określenie warunków technicznych i technologicznych stosowania
kanalizacji świetlnej i obliczenie wzrostu efektywności energetycznej w przykładowej
oczyszczalni ścieków.
Charakterystyka istniejących systemów sieci kanalizacyjnej
Kanalizacja to zespół urządzeń i obiektów technicznych których zadaniem jest sprawne,
bezpieczne odprowadzenie ścieków z miejsca ich powstawania do oczyszczalni ścieków,
w której następuje ich skuteczne oczyszczanie. Wyróżnić można wiele rodzajów sieci
kanalizacyjnych w zależności od sposobu przepływu ścieków i od rodzaju ścieków220.
Obecnie w miastach kanalizacja o przepływie grawitacyjnym w dużym stopniu uzupełniana
jest kanalizacją ciśnieniową i podciśnieniową. Ma to na celu obniżenie kosztów budowy,
a następnie eksploatacji sieci kanalizacyjnej.
Na przestrzeni nawet kilkunastu lat można zauważyć znaczące zmiany w ilości i jakości
powstających ścieków. Ma na to wpływ coraz bardziej oszczędne gospodarowanie wodą
wodociągową, a w przypadku ścieków przemysłowych stosowanie układów technologicznych
umożliwiających ponowne wykorzystanie ścieków w procesach produkcyjnych.
Ścieki miejskie zawierają duże ilości substancji organicznych zarówno w postaci rozpuszczonej
jak i w postaci koloidalnej i zawiesin221. Ulegają one procesom biodegradacji przy udziale
mikroorganizmów. Początek przemian jakościowych ścieków ma miejsce już w instalacji
wewnętrznej obiektów. Ścieki płynące w pionach kanalizacyjnych poddawane są ponadto silnej
wymianie gazowej i przemianom mechanicznym takim jak częściowe rozdrobnienie ciał
stałych.
Po wprowadzeniu ścieków do przykanalików i następnie do kanałów, biodegradacja
zanieczyszczeń przebiega w warunkach tlenowych, beztlenowych lub fakultatywnych.
Łagód w swojej pracy doktorskiej oraz w wielu publikacjach jako współautor przedstawił
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interesujące modele grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej222. Założono w nim, że sieć kanalizacji
to bioreaktor wstępnego podczyszczania ścieków. Wyróżnia się w nim następujące, powiązane
ze sobą części składowe: część statyczna – konstrukcja i część dynamiczna – czyli ścieki wraz
z zawieszoną w ich toni biomasą organizmów heterotroficznych, błona biologiczna
pokrywająca ścianki przewodów kanalizacyjnych, osady kanalizacyjne oraz powietrze
zajmujące przestrzeń ponad swobodnym zwierciadłem ścieków. W przyszłości zaprezentowane
modele mogą stanowić podstawę do opisu zjawisk zachodzących w kanalizacji świetlnej.
Glony - ogólne dane, energetyczne korzyści z glonów, możliwości stosowania glonów
w procesach oczyszczania ścieków i gazów
Glony należą do roślin fotosyntetyzujących, które nie są zróżnicowane na liście, łodygi
oraz korzenie. Żyją zarówno w wodzie słodkiej rzek, źródeł, bagien i jezior jak też słonych
wodach mórz i oceanów223. Chociaż wiele gatunków glonów jest niewidzialna dla ludzkiego
oka, to są one jednymi z najbardziej ważnych roślin świata. Zajmują bardzo duże obszary
oceanów co sprawia, że stanowią największą część biomasy na Ziemi. Związki organiczne
wyprodukowane podczas procesu fotosyntezy są gromadzone i przechowywane w specjalnych
organellach. Do związków zapasowych zalicza się paramylon, skrobię, lipidy oraz
chryzolaminarynę. Glony do życia i rozwoju potrzebują przede wszystkim wody, dwutlenku
węgla, światła słonecznego oraz soli mineralnych. W dogodnych warunkach potrafią w bardzo
szybkim tempie się namnażać, a co z tego wynika, wytwarzają ogromną ilość biomasy224.
Niektóre gatunki glonów mają zdolność do podwojenia swej masy zaledwie w ciągu jednej
doby.
Dzięki właśnie tym zdolnościom glony znalazły zastosowanie jako alternatywne źródło
paliw. Najważniejszy składnikiem z punktu widzenia badaczy jest tłuszcz, który przerabiany
jest na biopaliwa225. Tłuszcz jest składnikiem błon komórkowych i stamtąd jest właśnie
pozyskiwany. Niezwykle ważną zaletą glonów jest tendencja do wytworzenia od 10 do 100
razy więcej lipidów niż soja, kukurydza, palma oleista czy rzepak 226. Szerokie zastosowanie
glonów ma też swoje rozwiązanie w przypadku dwóch niezwykle istotnych problemów
współczesnego świata: skażenia środowiska glebowego i zanieczyszczenia atmosfery.
Rozpoczynając hodowlę alg w okolicach takich obiektów jak chlewnie, oczyszczalnie ścieków,
elektrownie węglowe czy fermy drobiu, które emitują bardzo duże ilości zanieczyszczeń

G. Łagód, Modelowanie procesów biodegradacji ścieków w kolektorach kanalizacji grawitacyjnej, Rozprawa
doktorska, Politechnika Lubelska, Lublin 2007; G. Łagód, J. Hanzel, A. Kopertowska, A. Jlilati, O. Pliżga,
K. Jaromin, Kanalizacja grawitacyjna jako bioreaktor i układ dynamiczny, III Ogólnopolski Kongres Inżynierii
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T. M. Mata, A. A. Martins, N. S. Caetano, 2010, Microalgae for biodiesel production and other applications:
A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, (14).
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K. Szwarc, D. Szwarc, M. Rokicka, M. Zieliński, 2017, Use of a balanced effluent from the anaerobic reactor
for algae chlorella vulgaris growth for biomass production, Ecological Engineering., volume 18.
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możliwe stałoby się zredukowanie skali oddziaływania tego typu zakładu przedsiębiorstw
na środowisko naturalne227.
W ubiegłym wieku bardzo popularnymi obiektami do oczyszczania ścieków, w których
wykorzystywano glony były stawy228. W dalszym ciągu stosowane są w wielu krajach
mających łagodny klimat. Niestety wymagają one dużych powierzchni, a przy niewłaściwej
eksploatacji stają się uciążliwe dla otaczającego środowiska. Wady te wyeliminowano w
nowoczesnych urządzeniach i najpopularniejszym systemem wykorzystującym glony do
oczyszczania ścieków jest Algaewheel229. Cały proces polega na symbiozie pomiędzy glonami
i bakteriami zawartymi w ściekach. Dzięki niej możliwe jest zintensyfikowanie procesu
oczyszczania ścieków. Koło zanurzone do połowy w strumieniu ścieków obraca się za pomocą
sprężonego powietrza przez co doprowadza do ścieków większe ilości tlenu atmosferycznego
w stosunku do mechanicznego napędu. Szybciej przebiega proces biodegradacji
zanieczyszczeń.
Oznacza to, że pojawia się więcej dwutlenku węgla. Odpowiada on za przyspieszenie wzrostu
glonów, do których dostarczana jest energia słoneczna. Promienie słoneczne padają na zbiornik
i na powierzchnie tarcz. Ponadto trójwymiarowy kształt koła zwiększa powierzchnię
kontaktową (rys. 1).

Rysunek 1 Schemat działania systemu Algaewhell
źródło: www.algaewheel.com/technology

Należy podkreślić, że glony coraz częściej wykorzystuje się do ograniczenia emisji
ditlenku węgla z gazów emitowanych do atmosfery. Właśnie takim alternatywnym
rozwiązaniem, niepolegającym na mechanizmie magazynowania, lecz na procesie
przekształcania CO2 w jedną z form biomasy jest biologiczna sekwestracja przez
mikroglony230. Do wytworzenia 1 kg s.m. glonów potrzeba ok. 2 kg CO2 i stąd ogromne
zainteresowanie wykorzystaniem ich do obniżenia emisji zanieczyszczenia gazowego z
kotłowni na przykład opalanych węglem. Liczne badania potwierdziły możliwość sekwestracji
ditlenku węgla przez glony w fotobioreaktorach. Znaczenie ma tutaj typ fotobioreaktora,
L. Brennan, P. Owende, 2010, Biofuels from microalgae — a review of technologies for production, processing,
and extractions of biofuels and co-products. Renewable and sustainable energy reviews 14; M. Dębowski, M.
Zieliński, M. Krzemieniewski, 2009, Wpływ składu jakościowego substratów oraz obciążenia komory ładunkiem
związków organicznych na skład i ilość uzyskiwanego biogazu. Roczniki Ochrony Środowiska, 11.
228
D. A. Hammer, 1989, Constructed Wetlands for Wastewater Treatment. Municipal, Industrial and Agricultural,
Lewis Publishers.
229
www.algaewheel.com/technology (21.03.2019)
230
M. Krzemieniewski, M. Dębowski, M. Zieliński, 2009, Glony jako alternatywa dla lądowych roślin
energetycznych, Czysta Energia, Olsztyn, Tom 9
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stosowane pożywki naturalne bądź syntetyczne, forma cyrkulacji zawiesiny glonowej,
temperatura procesu oraz źródło światła231. Powyższe zalecenia uwzględniono w czasie
opracowywania głównych elementów nowego systemu jakim jest kanalizacja świetlna.
Światło i źródła światła
Światło jest promieniowaniem elektromagnetycznym i na ogół rozchodzi się we wszystkie
strony po liniach prostych. Dla glonów optymalny rodzaj dostarczanego oświetlenia
poprzedzony musi być określeniem widmem absorpcji chlorofilów zawartych w danym rodzaju
glonów. Zastosowanie odpowiedniego spektrum światła pozwala na podniesienie efektywności
hodowli, ponieważ unika się strat energii na światło które nie będzie brało udziału w procesie
fotosyntezy232. Dostarczenie odpowiedniej ilości światła o odpowiedniej długości fali jest
kluczowe w reaktorach zamkniętych przeznaczonych do produkcji np. biopaliw. W przypadku
Chlorella vulgaris optimum uzyskiwane jest w świetle czerwonym przy fali długości około
640nm.233 Każda roślina zależnie od tego czy jest lądowa czy morska, czy pływa
w powierzchniowych czy w przydennych warstwach wody ma chlorofil przystosowany do
panujących warunków oświetlenia. Intensywność i czas trwania oświetlania zależny jest od
rodzaju glonów, zazwyczaj czas ten powinien wynosić więcej niż 6 godzin na dobę. Im dłuższy
czas naświetlania tym efektywniejszy wzrost glonów234.
W pracach studialnych nad tworzeniem koncepcji kanalizacji świetlnej przyjęto,
że efektywność wzrostu glonów odnosi się do efektywności uzyskiwanej podczas ich wzrostu
w świetle naturalnym - w świetle słonecznym. Ten rodzaj światła charakteryzuje się
zmiennością w ciągu roku oraz jest dostępny tylko w ciągu dnia. Z tego powodu w obiektach,
w których prowadzi się intensywna hodowlę glonów stosuje się zarówno światło naturalne jaki
i sztuczne wytworzone w bardzo różnych urządzeniach.
Należą do nich:
− żarowe źródła światła – spektrum najbardziej zbliżone do światła słonecznego o dużej
charakterystyce widma w zakresie czerwieni. Niska trwałość ok. 2000h i sprawność
to jest 20% energii zamieniane jest na światło, 80% stanowi energia cieplna.
− lampy wyładowcze HID – maksimum spektrum widma osiągane jest w 440, 555 i 630nm,
trwałość 20000h i wysoka efektywność świetlna 80lm/W, spektrum zbliżone do tego
pochłanianego przez chlorofil a i b.
− lampy wyładowcze wysokoprężne HPS – stosowane powszechnie w uprawach
szklarniowych, duża efektywność świetlna 140lm/W o spektrum światła żółtego.
Najbardziej obiecującym źródłem oświetlenia dla hodowli glonów jest technologia LED
dzięki której można idealnie uzyskać pożądany w danym momencie strumień światła

231

M. B. Johnson, Z. Wen, 2010, Development of an attached microalgal growth system for biofuel production,
Applied microbiology and biotechnology 85.
232
Y. Li, M. Horsman, N. Wu, C. Lan, N. Dubois-Calero, 2008, Biofuels from microalgae, Biotechnology
Progress, 24(4), s. 815–820.
233
S. Sobiecki, Wpływ parametrów fali świetlnej na biodegradację permeatu serwatkowego przez Chlorella
pyrenoidosa, Rozprawa doktorska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2010.
234
D. Simionato, s. Basso, g. M. Giacometti, T. Morosinotto, 2013, Optimization of light use efficiency for biofuel
production in algae. Biophysical Chemistry. Volume 182.
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o wymaganym spektrum i intensywności. Ponadto technologia LED jest najbardziej
energooszczędną metodą oświetlania235.
Bardzo interesującym rozwiązaniem jest bezpośrednie wykorzystanie światła
słonecznego – w ciągu dnia oraz pochodzącego z oświetlenia ulic latarniami – w ciągu nocy.
Tak oryginalne urządzenie opracowała firma Parans236. Część nadziemna wykonana jest
w postaci paneli koncentrujących światło (rys. 2) padające na ich powierzchnie.
Następnie światło poprzez światłowody z niewielką stratą i z pełnym spectrum dostarczane jest
bezpośrednio do wnętrza rur kanalizacyjnych.

Rysunek 2 Koncentrator światła
źródło: www.parans.com

Koncepcja techniczna i technologiczna kanalizacji świetlnej
Idea polega na takiej modyfikacji kanalizacji, aby oprócz dotychczasowego zadania była ona
była przyjazna dla środowiska i jednocześnie stanowiła źródło energii odnawialnej.
W kanalizacji świetlnej przyjęto, że istniejące i projektowane przewody kanalizacyjne nie
ulegają zmianie. Jedyna zmiana polega na tym, że do przewodów wprowadza się światło
o właściwościach takich, aby efektywnie było wykorzystane przez glony. W części naziemnej
znajdują się nowe obiekty, których zadaniem jest kontrolowana hodowla glonów. Wytworzoną
biomasę glonów wprowadza się do przewodów kanalizacyjnych jako materiał zaszczepiający.
Drogę przepływu ścieków zaczyna się od miejsca ich powstawania, a kończy się w obiektach
znajdujących się w oczyszczalni ścieków (rys. 3).

235

M. M. Aman, G. B. Jasmon, H. Mokhlis, A. H. A. Bakar, 2013, Analysis of the performance of domestic lighting
lamps. Energy Policy, s. 487-500.
236
www.parans.com (21.03.2019).
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Rysunek 3 Schemat koncepcji kanalizacji świetlnej
Źródło: opracowanie własne.

Ścieki odprowadzane są do oświetlonego pionu kanalizacyjnego (1). Następnie
dopływają do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej (2). Na powierzchni gruntu wzdłuż kanałów
znajdują się stacje do hodowli glonów (3). Obok umieszczone są urządzenia naświetlające (4),
które wprowadzają światło zarówno do stacji hodowli glonów i do kanałów (2).
Ścieki z biomasą glonową dopływają do oczyszczalni ścieków (5). W oczyszczalni (5) biomasa
glonowa zasila komory fermentacji metanowej (5a), a wytworzony biogaz kierowany jest do
urządzeń wytwarzających energię elektryczna i cieplną (5b).
Stacje hodowli i dawkowania glonów przy głównych przewodach magistralnych sieci
kanalizacyjnej powinno umieszczać się w odległości od około 1000 m do 3000 m.
Ich lokalizacja jest ściśle związana z możliwością włączenie się przewodami
do najbliższej studzienki kanalizacyjnej kolektora. Ich konstrukcję i zasadę działania oparto
na stosowanych reaktorach otwartych umieszczonych w kontenerach (rys. 4).

Rysunek 4 Stacja hodowli glonów
Źródło: opracowanie własne.
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Hodowla prowadzona jest w plastikowych zbiornikach. Wyposażenie każdego zbiornika
stanowi mieszadło, pompa oraz oświetlenie technologią LED oraz koncentrator światła Parans.
Mieszadło zapewnia stały ruch glonów w zbiorniku oraz nie dopuści do ich osiadania na dnie
zbiornika (rys. 5).

Rysunek 5 Mieszadło
Źródło: http://biotechnologia.pl/informacje/glony-przyszloscia-energetyki,10037

Pompa dostarcza glonom pożywienie w postaci ścieków. Oświetlenie LED lub Parans
w ciągu dnia dostarczy glonom odpowiednią dawkę promieniowania świetlnego o długości fal
pochłanianą przez chlorofil. Zapewnia to właściwy wzrost i rozwój glonów.
Biomasa glonów zawieszona w ściekach i przytwierdzona do ścianek kanałów zmieniają
warunki przebywania ścieków w kanalizacji (rys. 6).
1

2

Rysunek 6 Porównanie tradycyjnego kanału (1) z nowym kanałem (2)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Hvitved-Jacobsen T. Vollertsen J., Nielsen A.H., 2005.

Na dachu stacji oraz słupach oświetleniowych umieszczone są panele fotowoltaiczne,
które dostarczają energię potrzebną do oświetlenia zbiornika, oraz pracy mieszadła i pompy.
Zastosowanie paneli fotowoltaicznych ograniczy energochłonność całego systemu.
60

MIASTO PRZYSZŁOŚCI. DYLEMATY I WYZWANIA

Zasilanie zapewnia instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,4 kW z szacunkową roczną produkcją
prądu ok. 5500 kWh. Jest to 20 paneli o powierzchni 34m2. 16 paneli znajduje się na dachu
stacji, 4 na słupach oświetleniowych.
Glony do rozwoju potrzebują oprócz odpowiedniej ilości światła, również związków
azotu, fosforu i potasu, prawidłowej temperatury i odczynu. Pożywką będą składniki mineralne,
zawarte w ściekach płynących kolektorami. Pompki zanurzone w ściekach przewodami
tłocznymi dostarczą odpowiednią ilość ścieków. Niezbędny do ich hodowli dwutlenek węgla
dostarczany będzie z kanałów przy pomocy wentylatorów. Wytworzona biomasa glonów jako
materiał zaszczepiający ze zbiornika hodowlanego odpłynie poprzez przelew w zbiorniku
do kanalizacji.
Na podstawie szacunkowych kosztów budowy i zainstalowania jednej stacji hodowli
glonów wyniesie około 200 000 zł. Należy do prac modernizacyjnych zaliczyć koszty instalacji
przewodów świetlnych umieszczonych w kolektorach. W oparciu o zapytania skierowane
do firm specjalizujących się instalacjami świetlnymi według autorów koszt wybudowania
instalacji przewodów świetlnych wyniesie około 150 000 zł. Oznacza to, że jedno stanowisko
kosztować będzie około 350 000 zł.
Przykładowe rozwiązanie kanalizacji świetlnej dla miasta Olsztyna
Olsztyn jest stolicą regionu warmińsko-mazurskiego. Liczy około 200 000 mieszkańców.
Posiada dobrze rozbudowaną sieć kanalizacji rozdzielczej, do której dołączone są kolektory
z pobliskich miejscowości w tym między innymi z Barczewa. Ścieki miejskie dopływają
do zmodernizowanej oczyszczalni, z której już oczyszczone wprowadza się do rzeki Łyny.
Średnio do oczyszczalni ścieków w Olsztynie dopływa 33 000 m3/d ścieków.
Wyniki analizy fizyko - chemiczne podstawowych wskaźników zanieczyszczeń
udostępniło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie. Ich wartości kształtują
się w sposób następujący:
Tabela 1 Podstawowe parametry ścieków surowych
Ścieki dopływajace do oczyszczalni
Wskaźniki zanieczyszczeń
Jednostka miary
pH
pH
Temperatura
℃
ChZT
mg O2/l
BZT5
mg O2/l
Zawiesiny ogólne
mg/l

wynik
7,8
11,8
913
597
499

Azot ogólny

mg N/l

81

Azot amonowy

mg N/l

51,6

źródło: PWiK Olsztyn.

Obecnie unieszkodliwianie osadów w oczyszczalni ścieków w Olsztynie odbywa się
w wydzielonych komorach fermentacyjnych. Oczyszczalnia posiada dwie pracujące komory
fermentacji. Każda z nich ma objętość 5288 m3. Do ZKF doprowadzany jest osad surowy
i nadmierny odpowiednio w proporcjach 300 : 200 m3/h.
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Tabela 2 Charakterystyka fizyko-chemiczna fermentowanych osadów z ZKF
Parametry
Jednostka miary
Temperatura próbki
⁰C
pH
pH
Temperatura w czasie pomiaru
⁰C
Zasadowość ogólna
m mol/l
Lotne kwasy tłuszczowe
mg CH3COOH/l
%
Sucha pozostałość 105⁰C
%
Pozostałość po prażeniu 550⁰C
[%]
Straty po prażeniu 550⁰C
Źródło: PWiK Olsztyn.

ZKF
34,3
7,0
20,5
36,9
n.b.
1,2
32,2
67,8

Czas zatrzymania w komorze wynosi 20 dni i prowadzony jest tam proces fermentacji
mezofilnej. Ilości gazu jakie są uzyskiwane z tych komór to 300m3/h. Cała ta ilość biogazu
kierowana jest na 3 jednostki kogeneracyjne, które wytwarzają energię elektryczną oraz
cieplną. W reaktorach panuje temperatura około 35 oC. W efekcie w komorach fermentacyjnych
powstaje około 7 000 m3/dobę). Natomiast miesięczna produkcja wynosi ok. 200000 m3
biogazu miesięcznie. W okresie zimowym zaspokaja to w całości zapotrzebowanie
oczyszczalni ścieków na energię cieplną oraz energię elektryczną. Latem zużycie biogazu
w kotłowni spada o 60%, biogaz kierowany jest do agregatów kogeneracyjnych i produkowana
jest energia elektryczna.
Tabela 3 Zużycie biogazu w poszczególnych obiektach w miesiącu styczeń 2017 roku
Rodzaj obiektu
Biogaz [m3]
kotłownia
138097
siłownia biogazowa
60280
pochodnia
189
3
SUMA w m
198566
Źródło: PWiK Olsztyn.

Tabela 4 Ilość energii elektrycznej wytworzonej przez agregaty kogeneracyjne oraz ich czas
pracy w miesiącu styczeń 2017 roku
Agregaty kogeneracyjne
Generator 1
Generator 2
Generator 3
SUMA

Ilość energii elektrycznej [MWh]
73,629
51,764
57,217
182,610
Źródło: PWiK Olsztyn.

Czas pracy [h]
423
310
254
987

Tabela 5 Ilość energii cieplnej wytworzonej w miesiącu styczeń 2017 roku
Agregaty kogeneracyjne i kotłownia
Ilość energii cieplnej [GJ]
Generator 1
433,527552
Generator 2
271,357842
Generator 3
304,786432
KOTŁOWNIA
4280,6
SUMA
5290,271826
Źródło: PWiK Olsztyn.
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Tabela 6 Analiza biogazu
metan
% obj.
62,61

Skład gazu
Dwutlenek
wodór
węgla
% obj.
% obj.
34,26
0,0068

siarkowodór
% obj.
0,0464
Źródło: PWiK Olsztyn.

Parametry gazu (wyliczone)
Gęstość
Wartość
Ciepło
gazu
opałowa
spalania
kg/m3
kg/m3
kg/m3
1,164
22,53
24,99

Po wybudowaniu systemu kanalizacji świetlnej zwiększy się ilość biomasy organicznej,
która zostanie skierowana do wydzielonych komór fermentacyjnych. Według autorów biomasa
glonowa jako substrat pozwala uzyskać większe ilości biogazu, którego jakość jest również
znacznie lepsza237. Na podstawie przeprowadzonego bilansu ilościowego można spodziewać
się, że ilość biogazu zwiększy się do 260 000 m3 miesięcznie. W okresie zimowym możliwe
będzie zwiększenia produkcji energii elektrycznej o 180 MWh miesięcznie natomiast w okresie
letnim o 430 MWh miesięcznie. Zakładając cenę sprzedaży 1 MWh wynoszącą 164,78 zł zysk
ze zwiększonej produkcji energii elektrycznej w okresie zimowym wyniesie 29 000 zł,
a w okresie letnim 70 000 zł. Zakładając półroczny okres zimowy i letni w strefie klimatycznej
Olsztyna oczekiwany zysk wyniósłby ok 600 000 zł.
Podsumowanie
Do największych korzyści wynikających z zastosowania kanalizacji świetlnej można zaliczyć:
− wstępne wykorzystanie związków biogennych zawartych w ściekach przed dopływem
do oczyszczalni,
− wykorzystanie dwutlenku węgla znajdującego się w gazach wewnątrz kanałów,
− wytworzenie biomasy glonów zawierającej substancje organiczne, podatnych
na biologiczny rozkład w warunkach beztlenowych,
− większa ilość substratu poddawanego procesowi fermentacji metanowej,
− zwiększenie produkcji biogazu, energii elektrycznej, energii cieplnej oraz nawozu.
Zaproponowana koncepcja kanalizacji świetlnej jest jednym z elementów
kompleksowego rozwiązani gospodarki ściekowej w Polsce i na Świecie, a polega ona na
powstaniu oczyszczalni zero-energetycznych, czyli samowystarczalnych pod kątem
energetycznym238. W tym celu coraz częściej stosuje się kofermentację. W wielu istniejących
oczyszczalniach występuje tzw. nadmiar miejsca w komorach fermentacyjnych i czyni się
zabiegi umożliwiające wprowadzenie jako substratu takich substancji jak: serwatka czy odpady
zwierzęce239. W naszym przypadku jest to biomasa glonowa.
Wykorzystanie glonów w procesie oczyszczania ścieków może stać się ważnym
kierunkiem całkowicie innego użytkowania dużych przełazowych kanałów w kanalizacji
grawitacyjnej. W autorskiej wizji duże kanały staną się miejscami spacerowymi w przypadku

D. Szwarc, M. Zieliński, 2018, Biomasa mikroglonów i cyjanobakterii jako substrat w procesie fermentacji
metanowej. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, s. 385-387
238
K. Barbusiński, 2016, Innowacyjne technologie oczyszczania ścieków komunalnych – kierunki rozwoju.
Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne.
239
M. Dębowski, M. Zieliński, M. Krzemieniewski, 2009, Wpływ składu jakościowego substratów oraz obciążenia
komory ładunkiem związków organicznych na skład i ilość uzyskiwanego biogazu. Roczniki Ochrony Środowiska,
11, s. 1179–1190
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pojawienia się niekorzystnych warunków atmosferycznych na powierzchni terenu
w aglomeracjach miejskich (rys 7).

Rysunek 7 Wizja przyszłości kanalizacji świetlnej
Źródło: opracowanie własne.

Literatura
1. Aman M.M., Jasmon G.B., Mokhlis H., Bakar A.H.A., 2013, Analysis of the performance
of domestic lighting lamps, Energy Policy.
2. Koutsoziannis A., Tchobanogluos G., 2005, Urban wastewater and stormwater
technologies in ancient Greece, Water Research.
3. Barbusiński K., 2016, Innowacyjne technologie oczyszczania ścieków komunalnych
– kierunki rozwoju. Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne.
4. Brennan L. & Owende, P., 2010, Biofuels from microalgae—a review of technologies for
production, processing, and extractions of biofuels and co-products. Renewable and
sustainable energy reviews 14.
5. Chudzicki J, Sosnowski S, Instalacje kanalizacyjne – projektowanie wykonanie,
eksploatacja, wyd. III, Wydawnictwo Seidel- Przywecki, Warszawa 2011.
64

MIASTO PRZYSZŁOŚCI. DYLEMATY I WYZWANIA

6. Dębowski M., Zieliński M., Krzemieniewski M., 2009, Wpływ składu jakościowego
substratów oraz obciążenia komory ładunkiem związków organicznych na skład i ilość
uzyskiwanego biogazu. Roczniki Ochrony Środowiska, 11.
7. Feng, Y., Li C. & Zhang D., 2011, Lipid production of Chlorella vulgaris cultured in
artificial wastewater medium, Bioresource Technology 102.
8. Hammer D.A., 1989, Constructed Wetlands for Wastewater Treatment. Municipal,
Industrial and Agricultural, Lewis Publishers.
9. Hvitved-Jacobsen T., Vollertsen J., Nielsen A.H., 2005, 9th NORDIWA Conference,
Stockholm, Sweden, Odor from sewer networks - processes and prediction.
10. Johnson M. B. & Wen Z., 2010, Development of an attached microalgal growth system
for biofuel production, Applied microbiology and biotechnology 85.
11. Kazamia, E., Aldridge, D. C. & Smith A. G., 2012, Synthetic ecology–A way forward for
sustainable algal biofuel production?, Journal of Biotechnology 162.
12. Krzemieniewski M., Dębowski M., Zieliński M., 2009, Glony jako alternatywa dla
lądowych roślin energetycznych, Czysta Energia, Olsztyn, Tom 9.
13. Łagód G., Modelowanie procesów biodegradacji ścieków w kolektorach kanalizacji
grawitacyjnej, Rozprawa doktorska, Politechnika Lubelska, Lublin 2007.
14. Łagód G., Hanzel J., Kopertowska A., Jlilati A., Pliżga O., Jaromin K., Kanalizacja
grawitacyjna jako bioreaktor i układ dynamiczny, III Ogólnopolski Kongres Inżynierii
Środowiska, Tom 2, Politechnika Lubelska, Lublin 2009.
15. Lebeau, T., Robert, J. & Subba Rao, 2006, Biotechnology of immobilized micro algae:
a culture technique for the future? Algal cultures, analogues of blooms and applications
16. Li Y., Horsman M., Wu N., Lan C., Dubois-Calero N., 2008, Biofuels from microalgae,
Biotechnology Progress, 24(4).
17. Mata T.M., Martins A.A., Caetano N.S., 2010, Microalgae for biodiesel production and
other applications: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, (14)
18. Pienkos P., Darzins A., 2009, The promise and challenges of microalgal-derived biofuels,
Biofuels Bioprod. Biorefin., 3(4).
19. Sadecka Z., Płuciennik-Koropczuk E., Sieciechowicz A., 2011, Charakterystyka ścieków
surowych na podstawie frakcji ChZT. Inżynieria i Ochrona Środowiska, t. 14, nr 2.
20. Simionato D., Basso S., Giacometti G.M., Morosinotto T., 2013, Optimization of light
use efficiency for biofuel production in algae. Biophysical Chemistry. Volume 182.
21. Sobiecki S., Wpływ parametrów fali świetlnej na biodegradację permeatu serwatkowego
przez Chlorella pyrenoidosa, Rozprawa doktorska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie, Olsztyn 2010.
22. Szwarc D., Zieliński M., 2018, Biomasa mikroglonów i cyjanobakterii jako substrat
w procesie fermentacji metanowej. Gaz, Woda i Technika Sanitarna.
23. Szwarc K., Szwarc D., Rokicka M., Zieliński M., 2017, Use of a balanced effluent from
the anaerobic reactor for algae chlorella vulgaris growth for biomass production,
Ecological Engineering., volume 18.
24. www.algaewheel.com/technology (21.03.2019)
25. www.parans.com (21.03.2019)

65

MIASTO PRZYSZŁOŚCI. DYLEMATY I WYZWANIA

TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL CONDITIONS AND EFFECTS OF ALGAE
CULTIVATION IN THE CITY SEWAGE SYSTEM
Summary: The innovative proprietary system of a municipal sewage system was presented and called
a light sewerage system. In relation to existing solutions, new elements have been introduced such
as algae reactors and various light sources together with light entering the ducts. The channels provide
for the growth of algae, which after reaching the sewage treatment plant constitute an additional organic
substance. The algae are biodegradable in the fermentation chambers and larger quantities of biogas
are obtained as an additional source of energy. The purpose of the work is to determine the technical
and technological conditions for the use of a light sewage system and to calculate the increase in energy
efficiency in an example of a sewage treatment plant.
Keywords: Municipal sewage, sewage system, algae, light, wastewater treatment plant.
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Jakub Krawczyk240
STREFY OGRANICZONEGO RUCHU ORAZ STREFY CZYSTEGO
TRANSPORTU JAKO NOWY ELEMENT MIEJSKIEJ POLITYKI
TRANSPORTOWEJ W POLSCE – ANALIZA PRAWNA
Streszczenie: Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest charakterystyka statusu prawnego stosunkowo
nowych instrumentów, jakimi dysponują organy zarządzające ruchem drogowym, głównie w miastach,
których istotą jest wyprowadzanie ruchu samochodowego poza ich centra, a to stref ograniczonego ruchu oraz
stref czystego transportu. Główną przyczyną ich ustanowienia jest chęć zmniejszenia negatywnego oddziaływania
spalin samochodowych na zdrowie i życie ludzi oraz środowisko naturalne. W artykule dokonana zostanie analiza
istniejącej w prawie polskim regulacji prawnej odnośnie powyższych stref. Autor spróbuje również ocenić,
czy oba sposoby ograniczania ruchu samochodowego mogą zostać uznane za ograniczanie sposobu korzystania
z nieruchomości oraz jaki mogą być potencjalne konsekwencje wprowadzenia przepisów konstytuujących te
strefy.
Słowa kluczowe: Strefa ograniczonego ruchu, strefa czystego transportu, miasto, polityka transportowa, Kraków,
Kazimierz, elektromobilność.

Wstęp
Dnia 14 listopada 2017 r. Prezydent Miasta Krakowa jako podmiot zarządzający ruchem
w myśl art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym241 dokonał
zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu242 przewidującej zamknięcie dróg publicznych
znakami B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach) z umieszczonymi pod tymi znakami tabliczkami
T-22, na których wymieniono grupy użytkowników dróg wyłączonych z obowiązku stosowania
się do tego zakazu (mieszkańców posiadających abonament postojowy mieszkańca P2,
mieszkańców posiadających abonament E, osoby posiadające zezwolenie w tym zakresie
zarządcy drogi). Mimo zastrzeżeń natury prawnej, formułowanych m.in. przez wojewodę
małopolskiego, który w rozstrzygnięciu nadzorczym nakazał usunięcie znaków zakazujących
wjazdu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł, iż Gmina Miejska Kraków
miała prawo wprowadzić powyższe przepisy, czym utrzymał opracowaną organizację ruchu
w mocy243. Powyższa organizacja stanowiła swego rodzaju ewenement na skalę polską244.
Z kolei uchwałą Rady Miasta Krakowa nr III/27/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie
ustanowienia w Krakowie strefy czystego transportu „Kazimierz”245 dla części terenu
śródmiejskiej zabudowy wprowadzono system ograniczeń wjazdu oraz wyłączenia od nich.
Posłużono się tutaj stosunkowo nowym instrumentem polityki transportowej, w który gminy

Doktorant, Katedra Prawa Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie, pracownik samorządowy.
241
Tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 1990, dalej jako p.o.r.d.
242
Projekt pn. „Strefa ograniczonego ruchu”, znak: TZ.6110.2.127.2017, opracowany przez Zarząd Infrastruktury
Komunalnej i Transportu w Krakowie.
243
Zob. wyrok WSA w Krakowie z dnia 28 grudnia 2018 r., III SA/Kr 927/18, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
doc/F2D77327B5 [dostęp: 25.02.2019 r.].
244
Dotychczas strefy ograniczonego ruchu wprowadzono bowiem jeszcze w czterech innych miastach Polski:
Warszawie, Poznaniu, Łodzi i Wrocławiu. Natomiast strefa czystego transportu funkcjonuje obecnie jedynie
w Krakowie.
245
Dz. Urz. Małop. z 2018, poz. 8944, zwana dalej u.s.c.t.
240
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powyżej 100 tys. mieszkańców wyposażyła ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilności i paliwach alternatywnych246.
Oba powyższe rozwiązania były przedmiotem intensywnej debaty publicznej,
jaka rozgorzała w krakowskiej wspólnocie lokalnej. Władze samorządowe argumentowały
konieczność wprowadzenia takich zmian potrzebą ochrony środowiska oraz zdrowia ludzkiego,
Kraków bowiem znany jest z niskiej jakości powietrza, czego jedną z przyczyn jest emisja
spalin samochodowych247. Właśnie przez wzgląd na ich oparcie na przepisach o dość krótkim
okresie obowiązywania, należałoby uznać za wskazane przeprowadzenie analizy pod
względem prawnym.
Przyjęta w niniejszym opracowaniu metoda dogmatycznoprawna pozwoli skoncentrować
się na analizie obowiązujących norm prawnych, wskazaniu ich celu oraz konsekwencji istnienia
w systemie, a także sformułować ewentualne postulaty de lege lata oraz de lege ferenda.
1. Strefy ograniczonego ruchu i czystego transportu – regulacja normatywna
W pierwszej kolejności warto przyjrzeć się uwarunkowaniom prawnym opisywanych
zagadnień, wszakże administracja publiczna, w tym samorządowa, która przecież odgrywa
tu rolę kluczową, działa w oparciu o zasadę legalizmu, a więc w granicach i na podstawie prawa.
Dodatkową ilustracją uczynimy akty podjęte w Gminie Miejskiej Kraków.
1.1. Strefa ograniczonego ruchu
Krakowska strefa ograniczonego ruchu ustanowiona została w drodze zatwierdzenia
stałej organizacji ruchu. Należy w tym miejscu poświęcić uwagę pojęciu „zarządzania ruchem”
oraz określić normatywny charakter projektów organizacji ruchu (lub też przesądzić o jego
braku).
Organy zarządzające ruchem oraz sprawujące nadzór nad tym zarządzaniem zostały
określone w art. 10 p.o.r.d. Z treści art. 10 ust. 6 p.o.r.d. wynika, iż w interesującym nas
przykładzie, podmiotem zarządzającym ruchem na drogach publicznych będzie prezydent
miasta na prawach powiatu. Nie wydaje się, aby określony w tym przepisie katalog miał
charakter zamknięty. Można się bowiem zastanowić, czy dopuszczalne byłoby utworzenie
i powierzenie wyspecjalizowanym jednostkom organizacyjnym (np. samorządowym) funkcji
zarządzającego ruchem na drogach publicznych na wzór regulacji zawartej w art. 21 ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych248, który daje podwaliny pod tworzenie
zarządów dróg. Mimo iż właściwe przepisy o ruchu drogowym nie dają explicite takiej
sposobności, to przyjąć należy, iż praktyka taka jest często spotykana, zwłaszcza w dużych
miastach na prawach powiatu249.
Podmioty takie mają zarządzać ruchem. Pojęcie to, mimo używania przez ustawodawcę,
nie posiada legalnej definicji. Pewnych wskazówek może dostarczyć rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania
246

Dz.U. z 2018, poz. 317, dalej jako u.e.p.a.
T. Mordarski, Pierwsza taka dzielnica w Polsce, Kraków.pl: dwutygodnik miejski. Wszystkie strony miasta
2019, nr 2, s. 6-9 oraz udzielony tamże przez dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, Łukasza
Franka, wywiad, a także zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 3271/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie
przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie
ustanowienia w Krakowie strefy czystego transportu „Kazimierz”, zawierające uzasadnienie projektu uchwały.
248
Tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 2068, dalej jako u.d.p.
249
W Krakowie funkcję taką pełnił do 1 listopada 2018 r. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu.
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ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem250, którego § 2 ust. 1
wskazuje, że przez zarządzanie ruchem należy rozumieć przeprowadzanie czynności
organizacyjno-technicznych, takich jak np. sporządzanie i zatwierdzanie projektów organizacji
ruchu, obsługę systemów sterowania ruchem, sterowanie ruchem za pomocą znaków
świetlnych, znaków o zmiennej treści i innych zmiennych elementów oraz wprowadzanie
tymczasowych zakazów lub ograniczeń w ruchu w przypadku zdarzeń, w wyniku których może
nastąpić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Przepisy rozporządzenia pozwalają wywieść, że kluczowym dokumentem służącym
zarzadzaniu ruchem jest projekt organizacji ruchu. Po myśli § 1 ust. 2 pkt 2, jest to
dokumentacja sporządzona w celu zatwierdzenia stałej, zmiennej albo czasowej organizacji
ruchu przez właściwy organ zarządzający ruchem albo właściwy podmiot zarządzający drogą
wewnętrzną. Organizacja ruchu z kolei to mające wpływ na ruch drogowy geometria drogi
i zakres dostępu do drogi, sposób umieszczania znaków pionowych, poziomych,
sygnalizatorów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zasady i sposób działania
sygnalizacji, znaków świetlnych, znaków o zmiennej treści i innych zmiennych elementów.
Wynika więc z tego, że pod pojęciem zarządzania ruchem na drogach należy rozumieć wszelkie
przejawy działalności ustawodawcy i organów administracji publicznej mające na celu
skuteczną i efektywną organizację ruchu drogowego251.
Charakter prawny projektu organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenia mogą budzić
kontrowersje. Przede wszystkim sam projekt musi być odróżniony od samego tylko
obowiązywania znaków drogowych, te ostatnie są bowiem typowymi działaniami bezpośrednio
zobowiązującymi administracji, są jednocześnie generalne i konkretne, tzn. zobowiązują do
danego zachowania bliżej nieokreślony krąg adresatów, a więc każdego, przy czym odnoszą
się do konkretnego miejsca i czasu252. Zgodnie z przywoływanym wyżej rozporządzeniem
z dnia 23 września 2003 r., projekt organizacji ruchu należałoby zaliczyć do czynności
o charakterze organizacyjno-technicznym, a więc pozbawionych treści normatywnej. Podobnie
w tym przedmiocie wypowiadają się sądy administracyjne253. W doktrynie polemizuje się
jednak z takim jednostronnym podejściem do analizowanej materii wskazując, że projekt
posiada wszystkie cechy aktu normatywnego, tzn. ma charakter generalno-abstrakcyjny,
ustanawiany jest w drodze ściśle określonej procedury, jest wydawany przez określone
i upoważnione do tego podmioty oraz zasadniczo ma charakter władczy i jednostronny, zwraca
się bowiem uwagę, że ustanowienie nowej organizacji ruchu zależne jest wyłącznie od woli
zarządzającego ruchem (inne podmioty jedynie opiniują w sposób niewiążący projekt,
a w sytuacji, w której autorem projektu jest inny podmiot niż zarządzający, to ten ostatni ma
zapewnione dyskrecjonalne działanie w zakresie możliwości jego zatwierdzenia)254.
Charakter prawny projektu organizacji ruchu próbował ocenić także Naczelny Sąd
Administracyjny w uchwale z dnia 26 czerwca 2014 r.255, w której podniósł m.in.,
250

Tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 784.
J. Hasiewicz, System zarządzania ruchem na drogach w Polsce, Warszawa 2016, s. 6.
252
T. Woś (w:) Postępowanie administracyjne, red. T. Woś, Warszawa 2017, s. 68.
253
Zob. np. wyrok NSA z dnia 21 sierpnia 2013 r., I OSK 492/12, LEX 1372098, postanowienie NSA z 18 stycznia
2012 r., I OSK 201/11, LEX 1113259 oraz wyrok WSA w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2010 r., II SA/BK
462/10, LEX 752321.
254
L. Murat, Normatywny charakter organizowania ruchu drogowego w Polsce i USA, Rzeszów 2005, s. 52.
255
I OPS 14/13, ONSAiWSA 2015/1/2, LEX nr 1476996.
251
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że zatwierdzenie organizacji ruchu drogowego należy do materii publicznoprawnej,
nie następuje w drodze decyzji, postanowienia ani aktu prawa miejscowego, ma ponadto
charakter władczy i generalny, nie jest wreszcie formą stanowienia przepisów prawnych,
ale formą ich stosowania, należy więc do kategorii aktów zarządzania przez stosowanie norm
prawnych.
Powyższe pozwala wyprowadzić twierdzenie, że przepisy o ruchu drogowym,
wraz z aktami wykonawczymi, dają bardzo mocne podstawy do wprowadzenia strefy
ograniczonego ruchu.
1.2. Strefa czystego transportu
Bezpośrednią podstawę prawną do funkcjonowania stref czystego transportu dają art. 39 i 40
u.e.p.a. Po ich myśli strefę czystego transportu może wprowadzić rada gminy liczącej powyżej
100 000 mieszkańców w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego,
w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko w związku
z emisją zanieczyszczeń z transportu. Obszar strefy może obejmować teren śródmiejskiej
zabudowy lub jej części, stanowiącej zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze
śródmieścia, określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, można ustanowić na obszarze obejmującym drogi, których zarządcą jest
gmina. Przyjęto, że jedynymi pojazdami mogącymi wjeżdżać do strefy są te o napędzie
elektrycznym, wodorowym lub gazowym.
Za wjazd do strefy może być pobierana specjalna opłata w formie abonamentowej lub
zryczałtowanej, stanowiąca dochód gminy i przeznaczana wyłącznie na wskazane w ustawie
cele (oznakowanie strefy, zakup autobusów zeroemisyjnych, pokrycie kosztów wykonania
analizy kosztów i korzyści wykorzystywania pojazdów elektrycznych w komunikacji
miejskiej).
Wyłączenia od ograniczania wjazdu do strefy nie dotyczą m.in. Policji, służb, zarządcy
drogi, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, których właścicielami,
posiadaczami lub użytkownikami są mieszkańcy strefy, przy czym rada gminy może ustanowić
inne jeszcze wyłączenia.
Warto odnotować fakt, iż przepis art. 39 ust. 1 u.e.p.a. zdążył już zostać
znowelizowany256. Doznał mianowicie znacznego uszczegółowienia, bowiem w pierwotnej
wersji można było zgłaszać następujące wątpliwości: (1) czy każda gmina może ustanowić
strefę czystego transportu? (2) jak należy rozumieć obszar zabudowy, na którym może być
wprowadzona strefa?
Ustawodawca rozwiał te problemy i przesądził, że po pierwsze (1), strefy czystego
transportu mogą być wprowadzane jedynie w gminie liczącej co najmniej 100 000
mieszkańców, co, w kontekście całego przepisu i ratio ustanawiania strefy ogranicza je jedynie
do gmin, w których występują miasta, a w praktyce wyłącznie do gmin miejskich, gdyż tylko
one zdają się spełniać kryterium liczebności. Po drugie (2), w pierwotnym brzmieniu ustawy,
strefa mogła być ustanawiana na obszarze zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją
budynków użyteczności publicznej. Widać więc lakoniczność opisu obszaru, jakim posłużył
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Zob. art. 9 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach
ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018, poz. 1356).
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się ustawodawca. Wątpliwe było, czy strefa może być ustanowiona na obszarze całego miasta,
byle tylko w jego administracyjnych granicach? Także konieczność występowania koncentracji
budynków użyteczności publicznej mogła być uznana za niezrozumiałą. Zdecydowano się więc
ograniczyć dowolność organu stanowiącego samorządu terytorialnego w kwestii wyboru
obszaru, na którym funkcjonować będzie strefa poprzez zawężenie do obszaru śródmieścia,
dodatkowo określonego w planie miejscowym lub studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego i tylko na drogach zarządzanych przez gminę.
Definicję zabudowy śródmiejskiej zawiera rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie257. Zgodnie z jego § 3 pkt 1 należy przez to rozumieć zgrupowanie
intensywnej zabudowy na obszarze śródmieścia, określonej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu miejscowego w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Swoiste
uszczegółowienie można odnaleźć w nowym art. 13b ust. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych258 który mówi o położeniu strefy śródmiejskiej w faktycznym centrum
miasta lub dzielnicy. Analiza powyżej przytoczonych przepisów pozwala wysnuć wniosek,
iż strefa czystego transportu nie może powstać w dowolnym miejscu. Założenie ustawodawcy
było mianowicie takie, iż szczególnych działań wymagających nawet ograniczenia dostępu do
dróg publicznych wymagają tereny najbardziej zanieczyszczone, a te z kolei występują
zasadniczo w centrach miast, gdzie ruch samochodowy jest najintensywniejszy. Naczelny Sąd
Administracyjny w wyroku z dnia 9 października 2018 r.259 wyjaśniał, że „na pojęcie zabudowy
śródmiejskiej składają się dwa zasadnicze elementy, po pierwsze, zabudowa ta musi mieć
charakter intensywny, to znaczy typowy dla charakteru, wielkości i cech zabudowy danego
miasta (np. zgrupowanie zabudowań w wielkomiejskiej aglomeracji jest znacznie większe niż
mieście małym lub średnim), a po drugie, pojęcie »śródmieścia« należy rozumieć w sposób
funkcjonalny i nie chodzi przy tym o położenie na terenie miasta czy dzielnicy. Z definicji tej
wynika zatem szerokie rozumienie zabudowy śródmiejskiej, która obejmuje nie tylko jeden
teren centralny, lecz także wielość »terenów centrotwórczych« w dzielnicach miast”.
Zgodnie z przepisami o drogach publicznych gmina zarządza drogami publicznymi,
stanowiącymi jej własność (drogami gminnymi). Pojęcie zarzadzania, ze względu na brak
odmiennego uregulowania w analizowanych przepisach, należałoby utożsamiać z opisaną
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami260 instytucją trwałego
zarządu. Po myśli art. 43 ust. 1 u.g.n., trwały zarząd to forma prawna władania nieruchomością.
Ustęp 2 tego przepisu stanowi zaś, iż jednostka organizacyjna ma prawo korzystania
z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do korzystania z nieruchomości
w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania. Zarząd drogi w ramach
trwałego zarządu może zmieniać substancję rzeczy, a nawet ją tworzyć, jest uprawniony
do wznoszenia nowych budowli, dokonywania nadbudowy i przebudowy istniejących
budynków, a także do ich modernizacji, a także ma kompetencje do wchodzenia w stosunki
257

Tekst jedn. Dz.U. z 2015, poz. 1422.
Dodany przez art. 3 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publicznoprywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018, poz. 1693) zmieniającej ustawę o drogach publicznych
z dniem 5 września 2019 r.
259
II OSK 2442/16, LEX nr 2582409.
260
Tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 2204, dalej jako u.g.n.
258
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z osobami trzecimi, którym jako inwestor może zlecać wykonanie usług budowlanych
oraz dokumentacji prawno-geodezyjnej i projektów budowlanych261. Jako że trwały zarząd ma
być wykonywany przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej262,
nie można go uznać za prawo rzeczowe ani w ogólności mające charakter cywilny. Jest to raczej
wiązka uprawnień o publicznoprawnej naturze, który może być wykonywany wyłącznie przez
podmioty publiczne.
W tym miejscu należy także podnieść kwestię możliwości zaliczenia drogi wewnętrznej
do strefy czystego transportu, wszakże zasadniczo zarząd nad takimi drogami nie jest
sprawowany przez organy samorządowe. Odpowiedź na to pytanie zależy od kwestii
własnościowych, aktywność znakowania terenów wewnętrznych ma bowiem charakter właśnie
właścicielski i cywilnoprawny263. Zgodnie z art. 8 ust. 1 u.d.p. droga wewnętrzną są wszelkie
ciągi komunikacyjne inne niż drogi publiczne. Droga gminna zawsze musi pozostawać
własnością gminy. Co jednak w przypadku, gdy określona jednostka samorządu terytorialnego
jest właścicielem gruntu zajętego pod drogę wewnętrzną? Wydaje się, że to nie kryterium
własnościowe jest decydujące o możliwości zaliczenia do kategorii dróg publicznych 264,
bowiem droga, aby móc być uznana za publiczną, musi wszakże spełniać także parametry
określone m.in. w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie265. Z powyższego wynika więc, iż jest do pomyślenia sytuacja, w której gmina
jako właściciel nieruchomości, na której położona jest droga wewnętrzna, zarządza tą drogą,
np. poprzez wyspecjalizowaną jednostkę budżetową266. Po myśli z kolei art. 10 ust. 7 i ust. 10a
p.o.r.d. podmiotem organizującym ruch na drogach wewnętrznych jest podmiot zarządzający
takimi drogami. Zwłaszcza z treści tego ostatniego przepisu można wywnioskować, że przepisy
o ruchu drogowym będą miały zastosowanie na drodze wewnętrznej w takim zakresie,
jak na drodze publicznej, jako że te pierwsze także przeznaczone są do ruchu pojazdów,
wskazane jest więc, by taki ruch był zorganizowany na powszechnie obowiązujących
Zob. J. Szachułowicz, M. Krassowska, A. Łukaszewska, Gospodarka nieruchomościami. Komentarz,
Warszawa 2003, LEX/el oraz W. Maciejko, P. Zaborniak, Ustawa o drogach publicznych. Komentarz,
Warszawa 2010, komentarz do art. 22, teza 1 LEX/el.
262
Art. 18 w zw. z art. 4 pkt 10 u.g.n.
263
M. Kobak, Glosa do postanowienia WSA w Rzeszowie z 5 grudnia 2007 r., II SA/RZ 714/07, ST 2008, Nr 10,
s. 74.
264
Jakkolwiek na pewno jest ono jednym z koniecznych do spełnienia w takim przypadku. W sytuacji bowiem,
gdy właściciel będący podmiotem prywatnym dokonuje upublicznienia własnych działek zajętych pod drogę
wewnętrzną, byłoby niesprawiedliwe obarczać go w pełni obowiązkiem jej utrzymywania – w takiej sytuacji
powinien on zostać wywłaszczony za odszkodowaniem, a droga zaliczona do kategorii dróg publicznych (tak też
ETPC w sprawie w orzeczeniu z dnia 6 listopada 2007 r., Bugajny i inni przeciwko Polsce, skarga nr 22531/05,
sekcja IV oraz wyrok WSA w Białymstoku z dnia 14 lutego 2008 r., II SA/Bk 853/07, LEX nr 480111; podobnie
wyrok NSA z dnia 27 kwietnia 2009 r., LEX nr 556152, niepubl). Jak natomiast wskazano w wyroku WSA
w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2011 r. (II SA/Bk 823/10, LEX nr 852467): „elementem odróżniającym drogę
publiczną od drogi wewnętrznej jest formalne zaliczenie do odpowiedniej kategorii dróg publicznych,
a nie powszechna dostępność, którą to cechę droga wewnętrzna podobnie jak droga publiczna posiada.
Natomiast elementem odróżniającym drogę wewnętrzną od terenu wyłącznie prywatnego jest dostępność terenu
prywatnego tylko i wyłącznie dla jego właścicieli”.
265
Tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 124.
266
Zob. np. § 3 ust. 2 pkt 2 statutu Zarządu Dróg Miasta Krakowa nadanego uchwałą Rady Miasta Krakowa
nr CVIII/2809/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury
Komunalnej i Transportu w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 5920), zmiany jej nazwy i nadania
statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej. W operacie ewidencyjnym symbolem „dr” oznacza się bowiem wszelkie drogi.
261
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zasadach267. Ergo drogi wewnętrzne, położone na gruntach będących własnością gminy, będą
mogły wchodzić w skład stref czystego transportu268. Za taką interpretacją przemawia także
następujący argument: przepisy o elektromobilności i paliwach alternatywnych stwierdzają,
że strefa czystego transportu może być ustanowiona na drogach będących w zarządzie gminy
i ustawa nie różnicuje tu, wzorem np. obszaru strefy płatnego parkowania określonego
w ustawie o drogach publicznych, o jakie drogi chodzi, wobec czego należy zakresem
przedmiotowym tego przepisu objąć wszystkie drogi, a więc także wewnętrzne.
Powyższa argumentacja znajdzie jednakowoż zastosowanie, co i na koniec tych rozważań
należy dobitnie podkreślić, wyłącznie do dróg wewnętrznych będących własnością gmin.
Obejmowanie strefą czystego transportu innych dróg wewnętrznych mogłoby stanowić
poważną ingerencję w prawo własności269.
Tak też trafnie K. Świderski, Charakter prawny dróg wewnętrznych, Casus 2013, nr 67, s. 34.
Powyższą tezę należy odnosić odpowiednio także do stref ograniczonego ruchu: skoro bowiem gmina będzie
zarządzać taką drogą.
269
Z drugiej jednak strony można podnieść, że w obrębie prawa drogowego takie naruszenia mogą mieć miejsce.
Przede wszystkim, art. 22 ust. 1 u.d.p. przewiduje, że zarząd drogi sprawuje nieodpłatny trwały zarząd gruntami
położonymi w granicach pasa drogowego. Ustawa więc ex lege przydaje właściwej jednostce gminnej określone
uprawnienia do określonej kategorii gruntów. Zasadniczo nieruchomości takie winny pozostawać własnością
danej gminy, aby trwały zarząd mogła wykonywać jej jednostka budżetowa. Ustawodawca przewidział jednakże
także sytuację, w której pod pas drogowy zajęte zostaną grunty nie stanowiące własności komunalnej. Taki stan
faktyczny wypełnia hipotezę normy zawartej w art. 22 ust. 3 u.d.p., który przewiduje możliwość podziału
nieruchomości po myśli przepisów o gospodarce nieruchomościami, w szczególności jej art. 98. Prawodawca
zamierzał w ten sposób doprowadzić do uregulowania stanu prawnego określonych nieruchomości, aby uniknąć
sporów związanych z wykonywaniem uprawnień właścicielskich. Stan własnościowy danej nieruchomości nie
przekłada się w żaden sposób na uprawnienia zarządcy drogi, w szczególności w żaden sposób ich nie ogranicza
ani nie nakłada obowiązku konsultowania podejmowanych działań z właścicielem gruntu. Postępowanie
podziałowe, o którym była wyżej mowa, ma bowiem właśnie na celu regulację stanu prawnego, a nie umożliwienie
dopiero wykonywania uprawnień zarządcy drogi ergo wykonywania zadań publicznych związanych
z dostępnością dróg publicznych (zob. art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 994, dalej jako u.s.g.). Jego przeprowadzenie nie jest więc warunkiem sine qua non
zarządzania nieruchomością przez zarząd. Gdyby przyjmować wniosek odmienny, tzn., że zarząd dróg
(czy zarządca w przypadku nieutworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej) mógłby wykonywać uprawnienia
dopiero po przeprowadzeniu podziału nieruchomości, to czyniłoby to je iluzorycznymi i fikcyjnymi. Twierdzenie
powyższe jest uprawnione z kilku względów. Przepisy ustawy o drogach publicznych rozróżniają kategorie
pojęciowe drogi oraz pasa drogowego. Zgodnie z art. 4 pkt 2 u.d.p., droga to budowla wraz z drogowymi obiektami
inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczona do
prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym. Z kolei w pkt 1 art. 4 u.d.p. zdefiniowano pas
drogowy jako wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym
są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem,
zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.
Jest więc oczywiste, że pas drogowy jest pojęciem szerszym, które zawiera w sobie drogę. Innymi słowy, wszelkie
nieruchomości, na których położona jest droga znajdują się w pasie drogowym, natomiast nie jest konieczne,
aby wszystkie nieruchomości zajęte pod pas drogowy zajęte były drogą. Po myśli art. 2a ust. 2 jednostka
samorządu terytorialnego jest właścicielem drogi. A contrario można więc wnosić, że jednostka samorządu
terytorialnego nie musi posiadać uprawnień właścicielskich do nieruchomości położonych w pasie drogowym.
Zarząd dróg (zarządca drogi) musi z kolei mieć możliwość dokonywania pewnych czynności na gruntach zajętych
pod pas drogowy, a to ze względu na pełnioną przezeń funkcję, którą jest prowadzenie, zabezpieczenie i obsługa
ruchu, pozostające w immanentnym związku z bieżącym zarządzaniem drogą. Gdyby podmiot ten był ograniczony
w tym zakresie, stanowiłoby to poważne utrudnienie przydanego gminie zadania publicznego, jakim jest
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej poprzez dbałość o sprawy dróg publicznych, ulic, mostów,
placów oraz organizacji ruchu drogowego. Zadania publiczne należy odczytywać jako przydane administracji
publicznej obowiązki, a więc powinności, które należy wykonywać przy pomocy określonych narzędzi prawnych,
o których z kolei przesądza norma kompetencyjna. Kompetencja z kolei na gruncie prawa administracyjnego
odczytywana jest nie tylko jako upoważnienie do działania, uprawnienie czy możność, ale także jako obowiązek
(zamiast wielu zob. J. Zimmermann, Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013, s. 162-168).
267
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Podstawą funkcjonowania strefy, określającą jej granice, sposób wprowadzania
ograniczeń oraz politykę informacyjną jest uchwała rady właściwej gminy. Uchwała krakowska
zawiera graficzny załącznik ukazujący mapę z zaznaczonymi drogami wchodzącymi w skład
strefy czystego transportu, przewiduje także konieczność opublikowania treści aktu prawnego
w dwóch dziennikach o zasięgu lokalnym w ciągu 7 dni od dnia publikacji w dzienniku
urzędowym.
1.3. Możliwość wprowadzenia podobnych ograniczeń na podstawie innych przepisów
prawa?
Powyżej zarysowana analiza obowiązujących przepisów prawa opiera się w zasadniczej
części na rozwiązaniach stosunkowo nowych, zwłaszcza w zakresie stref czystego transportu.
W dalszej kolejności możemy rozważyć, czy podobne ograniczenia nie mogłyby być
ustanowione na podstawie już istniejących uregulowań? Wszakże wiele aktów prawa
powszechnie obowiązującego daje podstawę do stanowienia przez jednostki samorządu
terytorialnego aktów prawa miejscowego oraz innych dokumentów, które mogą mieć związek
z prezentowaną problematyką.
Pod uwagę w pierwszej kolejności należy wziąć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r.
– Prawo ochrony środowiska270, jako że ideą utworzenia analizowanych ograniczeń ruchu,
a w szczególności stref czystego transportu zdaje się być właśnie ochrona środowiska
i przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi ruchu samochodowego. Przywołanie więc
powyższego aktu prawnego jest więc pewnym naturalnym działaniem. Możliwość ograniczania
dostępności do miejskiej przestrzeni publicznej należy rozważyć analizując cztery instytucje
przewidziane w przepisach o ochronie środowiska, a to program ochrony powietrza, program
działań krótkoterminowych, uchwałę antysmogową oraz strefę ograniczonego użytkowania.
Artykuł 84 ust. 1 p.o.ś. stanowi, że w celu doprowadzenia do przestrzegania standardów
jakości środowiska w przypadkach wskazanych ustawą lub przepisami szczególnymi,
w drodze aktu prawa miejscowego, tworzone są programy. Program ochrony powietrza
określony został w art. 91 p.o.ś. oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 września
2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych271.
Bliższa analiza przepisów art. 84 ust. 1 pkt 5 p.o.ś., § 3 pkt 3 lit. b oraz pkt 4, a także § 5 pkt 2
r.p.o.p. pozwala wywnioskować, iż w drodze programu ochrony powietrza w sytuacji
przekroczenia określonych poziomów substancji w powietrzu mogą być ustanawiane pewne
obowiązki i ograniczenia, zwłaszcza zmierzające do przywrócenia poziomu tych substancji do
normy. Pamiętając o powszechnej mocy obowiązywania takiego programu należy w dalszej
kolejności uznać, iż jest do pomyślenia utworzenie w jego drodze pewnych ograniczeń, także
w ruchu pojazdów samochodowych, mimo niejednoznaczności sformułowanych przepisów272.
Aktem z całą pewnością bardziej wymownym w tym przedmiocie jest plan działań
krótkoterminowych. Od programu ochrony powietrza odróżnia się ukierunkowanym
na działanie prewencyjne, bowiem możliwość jego podjęcia występuje już w momencie
Dlatego bez znaczenia jest więc, jaki podmiot jest właścicielem nieruchomości znajdującej się w pasie drogowym,
jakkolwiek uregulowanie stanu prawnego może być czynnością bardzo pożądaną.
270
Tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 799, dalej jako p.o.ś.
271
Dz.U. z 2012, poz. 1028, dalej jako r.p.o.p.
272
Skoro jednak plan działań krótkoterminowych, który wszakże może być uchwalony już na etapie zagrożenia
przekroczeniem norm powietrza, to logika nakazywałaby umożliwienie wprowadzenia takich ograniczeń także
w programie ochrony powietrza, który ma zastosowanie w razie nastąpienia tego przekroczenia.
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zaistnienia ryzyka przekroczeń poziomów substancji w powietrzu. Artykuł 92 ust. 2 pkt 2 p.o.ś.
wyraźnie wskazuje, iż plan ten powinien zawierać sposób organizacji i ograniczeń lub zakazu
ruchu pojazdów i innych urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi. Ponownie mając
świadomość rangi planu jako aktu prawa miejscowego można wyprowadzić tezę, iż daje on
pewne podstawy do utworzenia ograniczeń w ruchu pojazdów. Dodatkowo, po myśli art. 332
p.o.ś. nieprzestrzeganie ograniczeń ustanowionych w planie stanowi czyn zabroniony pod karą
grzywny, co jedynie wzmacnia konieczność jego przestrzegania.
O uchwale antysmogowej traktuje art. 96 p.o.ś. Zgodnie z jego ust. 1 sejmik
województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na
zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zestawiając jego treść z legalną definicją
instalacji zawartą z klei w art. 3 pkt 6 p.o.ś. dojdziemy do przekonania, że uchwała
antysmogowa nie może obejmować pojazdów samochodowych, wobec czego na jej podstawie
nie można wprowadzać ograniczeń w ruchu.
Wreszcie przepisy o ochronie środowiska ustanawiają określone ograniczenia
w sposobach korzystania z nieruchomości. Zasługującym na uwagę jest niewątpliwie obszar
ograniczonego użytkowania, o którym mowa w art. 135 p.o.ś. Obszar taki może być utworzony
dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni,
trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej, obiektów sieci gazowej
oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej, jeżeli z przeglądu
ekologicznego albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo z analizy
porealizacyjnej wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych,
technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska.
Problemy związane z wprowadzeniem określonych ograniczeń związanych z analizowanym
obszarem koncentrują się na stosunkowo wąskich podstawach ich ustanowienia, bowiem
wskazuje się, że za takie mogą być uznane jedynie dokumenty enumeratywnie określone
w przepisie art. 135 ust. 1 p.o.ś., nie są one wszakże wymienione tam przykładowo 273.
Ten wąski zakres i oparcie na materiałach, których opracowanie jest niezwykle czasochłonne
sprawia, że możliwość wprowadzenia stref może być niezwykle utrudniona, jakkolwiek
nie niemożliwa.
W dalszej kolejności, skoro omawiane strefy dokonują ograniczenia w dostępie
do nieruchomości, to można rozważać zastosowanie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym274. Wszakże to ona statuuje miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego jako jedne z podstawowych narzędzi wpływające na
wykonywanie prawa własności nieruchomości, więc tym bardziej mogą się w niej znaleźć
przepisy odnoszące się do dostępności do dróg publicznych. Obligatoryjnymi elementami
planów miejscowych, po myśli art. 15 ust. 2 pkt 3 i 9 u.p.z.p., są zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu oraz szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia
w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. Wydaje się więc, że ten akt prawa miejscowego
może ograniczać sposób korzystania z nieruchomości. Pojawia się jednak pytanie, czy chodzi
tu o każdy sposób, czy jedynie o możliwość zabudowy? Zdaniem autora niniejszego

273
274

A. Miller, Glosa do wyroku NSA z dnia 4 listopada 2004 r., OSK 1151/04, OSP 2005, nr 11, s. 127.
Tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 1945, dalej jako u.p.z.p.
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opracowania pod uwagę powinna być brana wyłącznie druga opcja. Sens planowania odnosi
się bowiem do przestrzeni, co wynika z treści art. 1 u.p.z.p.: prawodawca kładzie nacisk na
przyjęcie za podstawę działań organów administracji publicznej ładu przestrzennego.
Ten z kolei został zdefiniowany jako ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną
całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania
funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjnoestetyczne. Mimo uczynienia jednym z elementów ładu uwarunkowań środowiskowych nie
wydaje się, aby na tej podstawie można było statuować strefy będące przedmiotem rozważań.
Na pewien trop naprowadza tu art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2 u.p.z.p., które za elementy ładu
przestrzennego nakazuje traktować urbanistykę i architekturę oraz walory architektoniczne
i krajobrazowe. Można uznać, że ograniczenia wynikające z planów miejscowych dotyczyć
więc będą zabudowy, a nie ruchu drogowego.
Na samym końcu można pochylić się nad ustrojowymi ustawami samorządowymi,
a w szczególności nad ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 275
i przewidzianym w niej szczególnym rodzajem aktów prawa miejscowego, jakim są przepisy
porządkowe. Po myśli art. 40 ust. 3 u.s.g., w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach
lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy
porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla
zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Z kolei na podstawie art. 41 ust.
2 i 3 u.s.g., wójt, w drodze zarządzenia, także może stanowić przepisy porządkowe, jednak
jedynie w przypadku niecierpiącym zwłoki i pod warunkiem ich zatwierdzenia na najbliższej
sesji rady. Przy rozważaniu, czy określone ograniczenia mogłyby zostać wprowadzone
w drodze przepisów porządkowych, należy pochylić się nad dwiema kwestiami: (1) jakie dobra
przepisy porządkowe mogą chronić oraz (2) nadzwyczajna możliwość stanowienia takich
aktów prawa miejscowego.
Po pierwsze (1), katalog dóbr określony w ustawie samorządowej ma charakter
zamknięty, tak więc przepisy porządkowe mogą być stanowione wyłącznie w celu ochrony
dóbr w nim wymienionych276. W odróżnieniu od ustawy powiatowej w przepisach
o samorządzie gminnym nie zawarto dobra w postaci środowiska naturalnego. Można jednak
forsować tezę, iż wprowadzenie stref ograniczeń w ruchu ma mieć miejsce ze względu na
ochronę zdrowia ludzkiego. Możliwość ustanowienia zdaje się jednak przekreślać natura
analizowanych aktów prawa miejscowego. Z treści bowiem przepisu art. 40 ust. 3 u.s.g.
(2) wyprowadzić należy tezę, iż przepisy te mają charakter wyjątkowy i nadzwyczajny277
wobec czego nie nadają się do zwalczania problemów występujących stale, a stanowią raczej
środek doraźny i w dalszej kolejności nie można ich uznać za rozwiązanie problemu
zanieczyszczeń powietrza związanych z ruchem pojazdów.
Powyższe rozważania dają podstawę do przyjęcia, iż pewne ograniczenia w ruchu
drogowym mogły być wprowadzane już wcześniej, z wykorzystaniem obowiązujących
przepisów. Być może jednak ustawodawca lokalny, który odgrywa tu zasadniczą rolę,
Tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 994, dalej jako u.s.g. Warto bowiem pamiętać, że na mocy art. 92 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 995) miasta na
prawach powiatu są gminami, a ustrój i działanie ich organów określa ustawa o samorządzie gminnym.
276
Wyrok TK z dnia 8 lipca 2003 r., P 10/02, OTK-A 2003/6, LEX 80205.
277
B. Dolnicki (w:) Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018, s. 677.
275

76

MIASTO PRZYSZŁOŚCI. DYLEMATY I WYZWANIA

w obliczu ich pewnej niejednoznaczności wolał być zachowawczy. Kolejnym utrudnieniem
mógł być fakt, iż omawiane plany i programy podejmowane są wyłącznie na szczeblu podczas
gdy zarówno opracowanie stałej organizacji ruchu czy wprowadzenie strefy czystego
transportu przniesione zostało na poziom gmin, a więc niejako najbliżej problemu.
W ten sposób możliwe staje się podejmowanie decyzji z uwzględnieniem warunków lokalnych,
a nie regionalnych, te bowiem mogą zasadniczo się od siebie różnić.
2. Konsekwencje ustanowienia ograniczeń w ruchu - możliwość dochodzenia
odszkodowania za wprowadzenie strefy?
Z powyższej analizy w sposób oczywisty wynika, że wprowadzenie przedmiotowych
ograniczeń jest narzędziem limitowania dostępu do nieruchomości publicznych,
jakimi niewątpliwie są drogi publiczne. Te ostatnie mogą być z powodzeniem zaliczone
do rzeczy publicznych, a dokładniej do dóbr publicznych, a więc tych środków rzeczowych,
które służą do użytku powszechnego278. Rzeczy publiczne służą administracji publicznej
do wykonywania jej zadań, stanowią jej własność, jednakże, właśnie przez wzgląd na ich
utylitarny charakter, wykonywanie tego prawa własności musi napotkać na poważne
ograniczenia, a działalność administracji w tym zakresie musi być poddana nadzorowi i kontroli
ogółu, którego potrzeby dobra te mają zaspokajać279. Ograniczanie więc dostępu do drogi
publicznej może więc pociągać za sobą określone konsekwencje, z których wartymi rozważenia
są (1) możliwość uznania za nadzwyczajną formę ograniczania sposobu korzystania
z nieruchomości oraz (2) możliwość dochodzenia odszkodowania za tzw. bezprawie
legislacyjne.
Powyżej udowodniliśmy, że uznanie strefy ograniczonego ruchu oraz strefy czystego
transportu za obszar ograniczonego użytkowania byłby trudny do przyjęcia. Czy jednak
automatycznie niejako wyklucza to możliwość zakwalifikowania do szerszej grupy ograniczeń
w sposobie korzystania z nieruchomości? Pozytywne rozstrzygnięcie tego problemu niosło ze
sobą doniosłe konsekwencje, o których mowa w art. 129 p.o.ś., a to m.in. możliwość żądania
wykupu nieruchomości lub dochodzenia odszkodowania w związku z ograniczeniem sposobu
korzystania z niej, warto tu bowiem pamiętać, iż aby móc być zabudowanymi działki winny
mieć dostęp do drogi publicznej, jeżeli z kolei poprzez strefę ograniczeń utrudniony zostanie
dostęp do samej drogi to przez to również i do nieruchomości, co może mieć niebagatelny
wpływ także na sposób korzystania z niej samej280.
W art. 130 p.o.ś. zostały wymienione podstawy, z których może wynikać ograniczenie
sposobu korzystania z nieruchomości. Na początku rozważań należy wskazać dwa powszechnie
występujące w doktrynie zastrzeżenia odnośnie analizowanej regulacji, a mianowicie,
iż (1) reguluje ona wprawdzie wyczerpująco katalog ograniczeń korzystania z nieruchomości,
jednakże ten (2) katalog zamknięty odnosi się wyłącznie do ograniczeń, których podstawą jest
chęć ochrony środowiska, przepisy szczególne mogą przewidywać inne ograniczenia, te jednak
nie mogą osadzać się na ochronie środowiska281.
S. Kasznica, Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, Poznań 1947, s. 160 i n.
J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2018, s. 336.
280
Będziemy tu więc brać pod uwagę pośrednie oddziaływanie na nieruchomość.
281
Tak np. B. Rakoczy (w:) Z. Bukowski, E.K. Czech, K. Karpus, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska.
Komentarz, Warszawa 2013, s. 211 oraz K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2016,
s. 345.
278
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Ani strefa ograniczonego ruchu, ani strefa czystego transportu nie zostały wymienione
w rzeczonym art. 130 p.o.ś. wobec czego nie mogą być kwalifikowane jako ograniczenie
sposobu korzystania z nieruchomości z tytułu ochrony środowiska. Należy się, wobec tego
zastanowić, czy ochrona środowiska jest jedynym celem, dla którego te strefy są ustanawiane?
Wydaje się, że nie. W przypadku strefy ograniczonego ruchu nie jest to expressis verbis
wyrażone w żadnym akcie prawnym, jako że, jak była wyżej już mowa, strefa taka stanowi
jedynie stałą organizację ruchu drogowego. Opracowanie jednakowoż takiej organizacji może
mieć rozmaite uzasadnienie, przykładowo potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa
niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, uspokojenie ruchu, ale także pośrednio dążenie
do ochrony środowiska, z którym w immanentnym związku może pozostawać chęć ochrony
zdrowia ludzkiego. Sytuacja taka wydaje się możliwa do pomyślenia 282. Jeszcze lepiej jest
to widoczne w przypadku strefy czystego transportu. Artykuł 39 ust. 1 n principio stanowi
bowiem wprost, że strefę taką można wprowadzić w celu zapobieżenia negatywnemu
oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko. Wynikałoby więc, że to ochrona zdrowia jest
podstawowym celem istnienia strefy czystego transportu, wobec czego przepisy
o elektromobilności i paliwach alternatywnych należałoby w tym zakresie traktować jako
szczególne względem art. 130 p.o.ś., co oznaczałoby, że strefa czystego transportu
(a w pewnych przypadkach, zależeć to będzie od uzasadnienia jej wprowadzenia, także strefa
ograniczonego ruchu) będzie mogła być uznana za ograniczającą sposób korzystania
z nieruchomości. Nie wydaje się jednakowoż uzasadnione stosowanie uprawnień określonych
w art. 129 p.o.ś., gdyż nie sprzyja temu wykładnia systemowa. Przepis ten bowiem
umieszczony został w dziale poświęconym ograniczeniom związanym z ochroną środowiska.
Przepisy szczególne określające możliwość wprowadzenia stref nie formułują analogicznych
uprawnień. Wypada więc stwierdzić, że mimo doznawanych ograniczeń w sposobie
korzystania ze swoich nieruchomości i w konsekwencji szkody, ich właściciele nie będą w
stanie występować z roszczeniami na podstawie przepisów o ochronie środowiska. To z kolei
prowadzi nas dalej do konieczności rozważenia, czy przysługiwać im będzie ochrona prawna
formułowana w przepisach prawa prywatnego.
Podstawy odpowiedzialności deliktowej sformułowane zostały w ustawie z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny283. Po myśli jego art. 4171 § 1, jeżeli szkoda została
wyrządzona przez wydanie aktu normatywnego, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu
we właściwym postępowaniu niezgodności tego aktu z Konstytucją, ratyfikowaną umową
międzynarodową lub ustawą. Należy przeanalizować przesłanki przesądzające
o dopuszczalności zastosowania tego przepisu w omawianych przez nas sytuacjach.
Po pierwsze, jako że poruszamy się w sferze odpowiedzialności deliktowej, musza być
spełnione jej ogólne przesłanki, a to pewne zachowanie musi wywoływać szkodę, przy czym
związek między zachowaniem a szkodą musi być adekwatny. Nie wdając się tutaj
w cywilnoprawne rozważania dotyczące tych trzech elementów, które zdecydowanie
wykroczyłyby poza zakres tematyczny niniejszego opracowania, należy jednakowoż
W uzasadnieniu projektu stałej organizacji ruchu „Strefy ograniczonego ruchu” nr TZ.6110.2.127.2017
wskazano, że ograniczenie ruchu w tym rejonie ma za zadanie zmniejszyć ruch pojazdów. Ma to wywrzeć
pozytywny wpływ na środowisko naturalne, a ponadto ma poprawić bezpieczeństwo, zatem zmiany w organizacji
ruchu determinowane były dążeniem, między innymi, do ochrony: środowiska, zarówno naturalnego,
jak i społecznego; bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony zdrowia i dziedzictwa narodowego.
283
Tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 1025, dalej jako k.c.
282
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zaznaczyć, że w polskim prawie cywilnym pojęcie „szkody”, zgodnie z art. 361 § 2 k.c.,
obejmuje nie tylko rzeczywistą stratę, ale także utracone korzyści. O ile strata polega na
niekorzystnej zmianie układu stosunków istniejącego przed naruszeniem sfery prawnej
poszkodowanego (zmniejszenie aktywów), o tyle utrata korzyści przejawia się w braku
korzystnej zmiany (niepowiększenie aktywów), przy czym wyrażono zapatrywanie, iż cechą
charakterystyczną procesu ustalania drugiej z wymienionych postaci szkody jest konieczność
prowadzenia rozważań hipotetycznych284. Podkreśla się także w piśmiennictwie, że prawu
polskiemu nieobce jest wywodzące się jeszcze z czasów rzymskich rozróżnienie na szkodę
bezpośrednią oraz pośrednią, gdzie kryterium wyróżniającym jest zakres związku przyczynowo
skutkowego między zachowaniem a szkodą285. Wystarczające jest więc udowodnienie,
iż szkoda jest normalnym następstwem wprowadzenia strefy, co z kolei odbywa się w drodze
rozumowania hipotetycznego. Jest więc do pomyślenia wystąpienie omawianych tu
uszczerbków w majątku osób zobowiązanych w pewien sposób z tytułu wprowadzenia
określonych ograniczeń w ruchu, w szczególności, gdy osoby te prowadzą na obszarach
objętych strefami działalność gospodarczą286.
Po wtóre, przechodząc już teraz na bardziej szczegółową płaszczyznę, należy przyjrzeć
się podmiotowym i przedmiotowym aspektom określonym w art. 4171 § 1 k.c. Szkoda musi
być wyrządzona wydaniem aktu normatywnego. Za taki należy uznać akt władczy organu
władzy publicznej o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, katalog których zawarty został
w art. 87 ust. 1 i 2 Konstytucji RP287. Nie ulega wątpliwości, że za akt normatywny w tym
znaczeniu może być uznany akt prawa miejscowego podejmowany w drodze uchwały
właściwej gminy, a więc np. uchwała o wprowadzeniu strefy czystego transportu,
o czym przesądza zresztą art. 40 ust. 3 u.e.p.a. Ta przesłanka będzie więc w tym przypadku
spełniona.
Bardziej problematyczne może być uznanie za akt normatywny ustanowienia strefy
ograniczonego ruchu w drodze zatwierdzenia stałej organizacji ruchu. Jak już bowiem
wspominaliśmy, ma ona charakter czynności materialno-technicznej. Mimo posiadania pewnej
normatywności, względy celowościowe nie przemawiają za uznawaniem go za akt
normatywny. Mogłoby to w znaczny sposób utrudnić organizowanie ruchu na polskich drogach
publicznych. Takie założenie powodowałoby niemożność dochodzenia odszkodowania z tytułu
szkody poniesionej na skutek wprowadzenia strefy ograniczonego ruchu288.
Kolejnym elementem jest kwestia stwierdzenia niezgodności aktu normatywnego
z obowiązującymi normami wyższego rzędu, a więc zasadniczo z Konstytucją, ustawami,
ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi. W przypadku aktów prawa miejscowego
dokonywać takiej kontroli będzie władny sąd administracyjny. Do tej pory przedmiotem
orzekania sądów administracyjnych była jedynie krakowska strefa ograniczonego ruchu.
M. Kaliński (w:) System prawa prywatnego, t. 6, red. A. Olejniczak, Warszawa 2018, s. 107.
J. Rajski, W. Kocot, K. Zaradkiewicz, Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, Warszawa 2002, s. 236.
286
Zob. argumenty podnoszone przez przedsiębiorców z krakowskiego Kazimierza w trakcie debaty nad
uchyleniem strefy czystego transportu „Kazimierz” - stenogram z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 marca 2019 r., dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa
- https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/232336/karta [dostęp: 14.03.2019 r.].
287
P. Sobolewski (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, red. K. Osajda, Warszawa 2017, s. 567.
288
Z drugiej strony można taki pogląd skonfrontować z treścią art. 77 ust. 1 Konstytucji RP, który zdaje się szeroko
traktować działania władzy publicznej, z którymi związane być mogą określone roszczenia odszkodowawcze
obywateli.
284
285
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W przytaczanym już wcześniej wyroku z dnia 28 grudnia 2018 r. stwierdzono, że ustanowienie
takiej strefy może być kwalifikowane jako dopuszczalne odstępstwo od zasady równego
traktowania podmiotów i „nie doszło do naruszenia zasady powszechności dostępu do dróg
publicznych. Kryterium różnicowania pozostaje w racjonalnym związku z celem i treścią danej
regulacji, waga interesu, któremu różnicowanie ma służyć pozostaje w odpowiedniej proporcji
do wagi interesów, które zostały naruszone w wyniku wprowadzonego zróżnicowania oraz
kryterium pozostaje w związku z innymi wartościami, zasadami czy naruszeniami
uzasadniającymi odmienne traktowanie podmiotów podobnych”.
Strefa czystego transportu nie stanowiła do tej pory przedmiotu analizy przez
sądownictwo. Biorąc, jednakże pod uwagę treść uchwały krakowskiej, trudno dopatrywać się
szczególnych nieprawidłowości. Skorzystanie z możliwości ustanowienia dodatkowych
wyłączeń od ograniczeń określonych w ustawie, a przewidzianej w art. 39 ust. 4 u.e.p.a.,
uczyniło krakowski akt dużo bardziej liberalnym, niż to przewidywała ustawa
o elektromobilności. Uchwała ta, podjęta na sześciomiesięczny okres próbny, realizowała cel,
jaki wyznaczył ustawodawca.
Można za to dość przewrotnie stwierdzić, że ostatnie działania radnych miejskich mogą
kwalifikować się jako niezgodne z prawem. Na wspominanej już bowiem IX nadzwyczajnej
sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 6 marca 2019 r. podjęto uchwałę wprowadzającą szereg
zmian w krakowskiej strefie czystego transportu, które w swej istocie powodują, iż strefa ta
staje się instytucją zupełnie fikcyjną289. Doktryna prawa administracyjnego, określając
kryterium nadzoru nad samorządem terytorialnym, wypracowała konstrukcję „legalności celu”.
Konkretne działanie podmiotu nadzorowanego może być zgodne z normą prawną, wynikać
z prawidłowej jej interpretacji i zastosowania, ale jednocześnie nie być zgodne z ogólnym
celem, dla którego norma ta lub cała ustawa zostały wydane, a który wynikać może z preambuły
lub całości jej przepisów i który wiąże w taki sam sposób jak konkretna norma, wobec czego
działanie niecelowe jest jednocześnie niezgodne z prawem i jako taki podlega weryfikacji przez
właściwy organ nadzoru290. Radni krakowscy nie uchylili strefy czystego transportu,
a zmodyfikowali ją w taki sposób, iż nie spełnia ona dłużej swej funkcji, cel jaki dała jej ustawa
nie może wiec zostać zrealizowany.
3. Wnioski
Problem zanieczyszczonego powietrza, mimo że wdrażane są coraz to nowe środki
o charakterze prewencyjnym, zdaje się być, przynajmniej na razie, nieodłączną częścią polskich
miast. Ich rozwój musi więc w naturalny sposób uwzględniać pewne mechanizmy pozwalające
przeciwdziałać negatywnym zjawiskom, mogącym oddziaływać na środowisko naturalne,
a co za tym idzie także zdrowie członków wspólnot samorządowych. Analiza tych
mechanizmów, niejednokrotnie całkowicie innowacyjnych w skali kraju, jest wskazana także
przez wzgląd na aktywny udział w korzystaniu z przedmiotowego instrumentarium jednostek
samorządu terytorialnego, a więc na realizacji zasady decentralizacji i pomocniczości.

Zob. zmiana uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r., nr III/27/18 w sprawie ustanowienia
strefy czystego transportu „Kazimierz” (projektodawca: Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja
Obywatelska); druk nr 184.
290
J. Zimmermann, Prawo…, s. 344.
289
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Czasami bowiem działania lokalne są skuteczniejsze niż przeprowadzane na poziomie
centralnym.
Jak każde działania powinny mieć jednak charakter systemowy i uwzględniać specyfikę
i samodzielność jednostek samorządu terytorialnego. Nałożenie na gminy zbyt wielu
obowiązków może doprowadzić do niepodejmowania uchwał o strefach czystego transportu.
Strefy te, w swojej ustawowej regulacji, wydają się także nie uwzględniać pojazdów
alternatywnych, takich jak rowery, skutery i inne podobne pojazdy indywidualne poruszające
się przy pomocy silników elektrycznych. Może to doprowadzać do absurdalnych sytuacji,
w których wjazd w strefę, która ma zwalczać emisję spalin, byłby niedopuszczalny dla
nieemisyjnych przecież rowerów, które wszakże też uważane są za pojazd.
Mimo wszelkich wykazanych powyżej wątpliwości, wprowadzanie podobnych
rozwiązań ocenić należy jako pozytywne i zwracające uwagę na problem zanieczyszczeń
środowiska.
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REDUCED TRAFFIC ZONES AND CLEAN TRANSPORT ZONES AS A NEW ELEMENT
OF URBAN TRANSPORT POLICY IN POLAND - LEGAL ANALYSIS
Summary: The main objective of this study is to characterize the legal status of relatively new
instruments at the disposal of road traffic management bodies, mainly in the cities, whose essence is to
divert car traffic outside their very centres, i.e. restricted traffic zones and clean transport zones. The
main reason for their establishment is the desire to reduce the negative impact of car exhaust fumes on
human health, life and the environment.
In the article there will be an analysis of the existing Polish law regulations concerning the above
mentioned zones. The author will also try to assess whether both ways of restricting car traffic can be
considered as restricting the use of real estate and what may be the potential consequences of the
introduction of regulations establishing these zones.
Keywords: Reduced traffic zones, clean transport zones, city, transport policy, Kraków, Kazimierz,
electromobility.
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Michał Lorbiecki291
REWITALIZACJA OPARTA O WSPÓŁDZIELENIE
Streszczenie: Bytom zmaga się z problemami gospodarczymi, infrastrukturalnymi i społecznymi ze względu
na swoje górnicze fundamenty. Ma wypracować modelowe rozwiązania w zakresie rewitalizacji przy
zewnętrznym wsparciu finansowym. W ramach działań rewitalizacyjnych Gmina Bytom zorganizowała konkurs
na projekty społeczne realizowany w ramach pilotażowego projektu pn. „Bytom Odnowa – innowacyjne projekty
mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych”. Artykuł opowiada o nagrodzonym projekcie autora
pn. „Biblioteka narzędzi – rewitalizacja oparta o współdzielenie”. Projekt ma na celu zbudowanie silniejszej
społeczności, umocnienie ludzi i sąsiedztwa, aby ich rozwój był bardziej zrównoważony i elastyczny.
Takie działania stanowią swoistą partycypację społeczną w mieście. W dobie intensywnej konsumpcji
i materializmu, gospodarka oparta o współdzielenie, jako element ekonomiki miasta, stanowi innowacyjny trend
dzisiejszych czasów polegający na zrównoważonym podejściu do życia oraz współżycia społecznego.
Słowa kluczowe: Sharing economy, rewitalizacja, ekonomika miast, zrównoważony rozwój, ekonomia.

Wstęp
Miasto Bytom położone jest w północno-zachodniej części Aglomeracji Górnośląskiej,
ma powierzchnię 69,44 km2 i zamieszkuje je 168 394 osób292. Choć jest starsze od Krakowa293
i niegdyś niezwykle bogate dzięki wydobywanemu tam w średniowieczu srebru294, dziś często
omijane ze względu na swoje problemy gospodarcze, infrastrukturalne i społeczne.
Przestrzeń miasta podlegała przez około 750 lat wyraźnym transformacjom w postaci
charakterystycznych dla danych okresów form zagospodarowania i zabudowy.
W centrum zachowała się tradycyjna tkanka miejska, cechująca się kwartałową urbanistyką
z pierzejową zabudową w postaci kamienic (w znacznym stopniu XIX wiecznych),
które w głównej mierze decydują o historycznej wartości Bytomia.
Za niezwykle istotny w strukturze przestrzennej miasta należy uznać zwarty kompleks
lasów obejmujący ok. 1451 ha (stanowiąc ok. 21% powierzchni miasta) włączony w całości
do Leśnego Pasa Ochronnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 295.
Pomimo swojej pozycji jako jednego z najważniejszych ośrodków kulturalnych
na Górnym Śląsku296, Bytom kojarzony jest głównie z rabunkową eksploatacją górniczą
spowodowaną silnym naciskiem na rozwój przemysłu ciężkiego oraz jej destrukcyjnymi
efektami zewnętrznymi rzutującymi na sytuację ekonomiczno-społeczną, a także stan
środowiska zarówno zabudowanego, jak i naturalnego.
Miasto wymaga interwencji.

291

Doktorant, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Bank Danych Lokalnych GUS, https://bdl.stat.gov.pl, (28.03.2018).
293
Nadanie praw miejskich w 1254 roku.
294
Lokalne legendy mówią, iż bytomianie byli tak bogaci, że ich dzieci sypiały w srebrnych kołyskach.
295
Uchwała nr XVI/204/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r. z późn. zm. w sprawie Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bytom.
296
W Bytomiu działają m.in.: Opera Śląska będąca pierwszym teatrem operowym uruchomionym po II Wojnie
Światowej w Polsce, Centrum Sztuki Współczesnej Kronika uznawana za wiodącą galerię sztuki współczesnej
na południu kraju, Muzeum Górnośląskie posiadające najbogatsze zbiory w regionie oraz Śląski Teatr Tańca.
292
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Rewitalizacja Bytomia
Przed Bytomiem stoi niezwykle trudne wyzwanie i przede wszystkim odpowiedzialność
w postaci wypracowania modelowych rozwiązań w zakresie rewitalizacji.
Choć termin rewitalizacja jest nazbyt często nadużywany i błędnie utożsamia się go
wyłącznie z modernizacją lub remontem, Bytom stara się je realizować w sposób zintegrowany,
przyjmując za punkt wyjścia m.in. założenia ustawy o rewitalizacji czy Krajowej Polityki
Miejskiej.
W ślad za zapisami ustawy o rewitalizacji „rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania
ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy,
poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki,
skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie
gminnego programu rewitalizacji” 297.
Na podstawie Krajowej Polityki Miejskiej 2023 „najbardziej zaawansowanym procesem
przemian jest kompleksowa rewitalizacja, realizowana na obszarach zdegradowanych (…)
łącząca wysiłki różnych podmiotów, których suma ma spowodować trwałe ożywienie
społeczne i gospodarcze obszaru, zwiększenie jego atrakcyjności dla mieszkańców
i przedsiębiorców oraz poprawę jakości życia” 298.
Bez wątpienia interwencji wymaga całe miasto, lecz aby otrzymać wsparcie zewnętrzne
rewitalizacja musi być mocno sformalizowana i opierać się m.in. na przywołanej powyżej
ustawie.
Kluczowym dla procesu rewitalizacji jest Gminny Program Rewitalizacji299, w którym
obligatoryjnie należy zdelimitować obszary interwencji. Podczas prac diagnostycznych
ustalono, że w Bytomiu 39,66% populacji miasta zamieszkuje obszary zdegradowane,
czyli więcej, niż dopuszcza ustawa o rewitalizacji300. W konsekwencji, wyznaczonych zostało
6 obszarów rewitalizacji zamieszkałych przez 28,97% mieszkańców.Ponadto, zidentyfikowano
niezamieszkałe podobszary zdegradowane – poprzemysłowe.
Opracowanie bytomskiego programu rewitalizacji można niewątpliwie określić
partycypacyjnym. W działania te nie tylko byli zaangażowani eksperci wielu środowisk 301,
ale przede wszystkim mieszkańcy, których śmiało można nazwać autorami projektów
zawartych w dokumencie.
W 2018 roku, w ramach działań rewitalizacyjnych Gmina Bytom zorganizowała konkurs
na innowacyjne projekty społeczne realizowany w ramach pilotażowego projektu pn. „Bytom
Odnowa – innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych”.
Takie podejście do poszukiwania nowych rozwiązań wpisuje się w tezę mówiącą, że: „konkurs
stanowi najlepsze narzędzie wyboru optymalnego rozwiązania i kompetentnego wykonawcy,

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1398).
Krajowa Polityka Miejska 2023, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 2015.
299
Uchwała Nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie Gminnego
Program Rewitalizacji. Bytom 2020+, Załącznik.
300
zgodnie z art. 10 pkt 2 Ustawy o rewitalizacji „obszar rewitalizacni nie może być (…) zamieszkały przez więcej
niż 30% liczby mieszkańców gminy”;
301
w tym m.in.: Instytut Rozwoju Miast, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
Towarzystwo Urbanistów Polskich.
297
298
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a jakość winna być nadrzędnym kryterium wyboru”302. Szczególnie istotnym dla rewitalizacji
jest aspekt społeczny, a konkurs stanowi podejście, które przynosi korzyści właśnie w tym
obszarze już na etapie zamówienia publicznego303.
Pomysł na innowacje
W konkursie nagrodzony został projekt autora pn. „Biblioteka narzędzi – rewitalizacja oparta
o współdzielenie” w kategorii Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego
i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniając specyfikę terytorium i zamieszkujących
je społeczności z uwzględnieniem działań: opartych o samopomoc i wolontariat,
środowiskowych, prozatrudnieniowych, edukacyjnych.
Biblioteka narzędzi jest podobna do biblioteki książek, lecz zamiast nich jest zbiorem
narzędzi, które członkowie mogą wykorzystywać na miejscu lub wypożyczać i używać przez
jakiś czas, a następnie zwracać. Używany termin "narzędzia" jest bardzo szeroki,
gdyż uwzględnia dowolne przedmioty, których ktoś może potrzebować nieregularnie, takie jak
zwykłe narzędzia do napraw usterek domowych, obróbki drewna i ogrodnictwa, ale także
narzędzia kuchenne, konserwacji żywności, szycia, a nawet przydatne do organizacji wydarzeń
specjalnych. Dobór narzędzi w bibliotece, poprzez konsultacje społeczne, ma uwzględniać
faktyczne zapotrzebowanie społeczności.
Wizja biblioteki narzędzi jest szersza niż po prostu udostępnianie narzędzi
do wypożyczania - to coś więcej niż źródło tanich narzędzi - to przede wszystkim społeczność
oraz partycypacja w jej budowaniu i funkcjonowaniu. Dołączenie do niej to sposób poznawania
ludzi, rozwijania i dzielenia się pomysłami i umiejętnościami oraz kształtowania więzi
z sąsiadami.
Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie społeczno-zawodowe społeczności
w oparciu o działania będące jednocześnie bezpośrednimi korzyściami wdrożenia innowacji:
korzyści rozwojowe i aktywizacja zawodowa, społeczne, ekonomiczne, środowiskowe.
Miejsce ma służyć organizacji warsztatów, aby pomóc ludziom uczyć się różnych
umiejętności od korzystania z narzędzi w bibliotece, do naprawiania uszkodzonych
przedmiotów, do innych umiejętności samodzielności, takich jak sprzątanie i czyszczenie
czy uprawa i przechowywanie żywności. Niektóre z warsztatów mogą również skupiać się na
realizacji konkretnych projektów zrównoważonego rozwoju, takich jak: porządkowanie
przestrzeni publicznych, budowanie własnych mebli i zabawek, kompostowników czy domków
i karmników dla ptaków, z okazjami majsterkowania dla najmłodszych.
Biblioteka narzędzi oferuje miejsce spotkań do spędzania wolnego czasu, a także może
poprawiać relacje rodzinne - dla przykładu ojcowie (często mający słaby kontakt z dziećmi)
mogą majsterkować wspólnie z synami i przekazywać im wiedzę o narzędziach ze swoich
miejsc pracy (np. kopalni, huty, czy innych zakładów, których pracownicy są swoistymi
fachowcami) i możliwościach ich wykorzystania w codziennym życiu. Praca twórcza jest
niezwykle istotna zarówno w młodym wieku, jak i dorosłym, gdyż samodzielna naprawa

M. Lorbiecki, Konkurs. Jakość zagospodarowania przestrzennego a prawo zamówień publicznych,
„Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nauki Społeczne, Nr 11 (2/2015),
Kraków 2015, s. 78.
303
Ibidem, s. 77.
302
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lub budowa czegoś jest odbierana wewnętrznie jako sukces, który zachęca do podejmowania
kolejnych inicjatyw, dodaje odwagi do podejmowania decyzji o zmianach.
Założeniem biblioteki narzędzi jest współpraca mieszkańców z innymi użytkownikami
w sąsiedztwie (organizacjami, firmami) i oferowanie zasobów do pracy. Na przykład biblioteka
narzędzi może być angażowana w ramach projektów prospołecznych, prozatrudnieniowych
czy takich jak recykling w sąsiedztwie, sprzątanie okolicy lub ochrona roślin, dostarczając
niezbędne narzędzia oraz reklamując te wydarzenia swoim członkom.
Biblioteka narzędzi ma na celu zbudowanie silniejszej społeczności, umocnienie ludzi
i sąsiedztwa, aby ich rozwój był bardziej zrównoważony (z ang. sustainable development)
i elastyczny (w sensie odporności na zmiany, zdolność dostosowania się, z ang. resilient)
oraz zmniejszyć marnotrawstwo związane z indywidualną konsumpcją oraz wyrównać szanse
związane z dostępem do zasobów. Takie działania stanowią swoistą partycypację społeczną
w mieście.
Biblioteka narzędzi obniża bariery w radzeniu sobie z problemami, zapewniając narzędzia,
wiedzę, przestrzeń i wsparcie, aby ludzie mogli poprawić jakość swojego życia.
Oferuje społecznościom sposób na dzielenie się zasobami (w tym usługami i przysługami),
które w przeciwnym razie spędzałyby ogromną większość czasu niewykorzystywane leżąc
w szufladach i garażach.
Biblioteka zapewnia niski koszt dostępu do wspólnych narzędzi i innych dóbr trwałego
użytku oraz zachęca do ponownego użycia, naprawy i zmniejszenia zużycia. Ponadto zapewnia
bezpieczną przestrzeń społecznościową do nauki korzystania z narzędzi i umożliwia
mieszkańcom opiekowanie się swoimi mieszkaniami, domami i dzielnicami.
Doprowadzi to zatem do lepiej wyglądających dzielnic, większego zaangażowania
społecznego, silniejszej gospodarki dzielenia się, zmniejszenia konsumpcji, większej
przedsiębiorczości i aktywizacji społecznej.
Cel innowacji społecznej
Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie społeczno-zawodowe społeczności
w oparciu o działania będące jednocześnie bezpośrednimi korzyściami wdrożenia innowacji:
Korzyści rozwojowe i aktywizacja zawodowa – wzmocnienie odporności
i samodzielności społeczności w oparciu o samopomoc i wolontariat. Dostępność narzędzi
niezbędnych do zaspokajania swoich potrzeb skłania społeczność do robienia tego
samodzielnie, przez co mieszkańcy uczą się, utrwalają, wykorzystują oraz dzielą się wiedzą
i umiejętnościami w ramach swoich prac, spotkań i warsztatów. Dorośli uczą młodszych
rozsądnych zachowań, aby zanim wyrzucić i zastąpić – spróbować naprawić.
„Wszystko zostaje w rodzinie”, czyli społeczność korzysta z własnych umiejętności dla
społeczności. Wiele osób i firm poszukuje fachowców i swoistych złotych rączek, lecz często
takie osoby nie wiedzą, że dysponują wartościową wiedzą i umiejętnościami, które mogą
wykorzystać zawodowo. „Dawniej ludzie potrafili sami wszystko zrobić, naprawić, a dzisiaj?
Dalej potrafią, lecz potrzebują narzędzi!”
Korzyści społeczne – budowanie społeczności. Spełnienie potrzeby, jaką jest poczucie
przynależności, poczucia wspólnoty i wzajemnego wsparcia, pomaga budować silne
społeczności. Dzięki poznawaniu swoich sąsiadów, wzajemnemu pomaganiu i nawiązywaniu
przyjaźni poznaje się oraz spełnia wspólne potrzeby i zainteresowania. Budowanie relacji
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między mieszkańcami (i organizacjami) jest największą wartością biblioteki i stanowi
kluczowy czynnik długotrwałego powodzenia przedsięwzięcia w przyszłości.
Korzyści ekonomiczne – oszczędność pieniędzy i miejsca. Dostępność narzędzi pozwala
mieszkańcom korzystać z potrzebnych narzędzi, na które nie mogą sobie pozwolić lub które
leżałyby zbędne przez większość czasu. Udział w gospodarce współdzielonej zmniejsza
niepotrzebny konsumpcjonizm i marnotrawstwo. „Po co (często za co?) kupować wiertarkę do
wywiercenia jednej dziury?”
Korzyści środowiskowe – zrównoważony rozwój. Społeczność zużywa mniej zasobów
i ma mniejszy ślad ekologiczny. Gdy sąsiedzi mogą korzystać z jednego narzędzia zamiast
kupować własne, zużywane jest przy tym mniej zasobów związanych z produkcją narzędzia
oraz przestrzeni. Ponadto, przedsięwzięcie promuje zrównoważony tryb życia polegający
na gospodarce współdzielenia, samopomocy i zaangażowania w życie społeczności oraz dbania
o wspólne dobro - przestrzeń. Poprawia się estetyka, funkcjonalność, wartość i bezpieczeństwo
przestrzeni oraz budynków poprzez naprawianie i ulepszanie ich przez właścicieli.
Charakterystyka grupy docelowej
Przedsięwzięcie będzie skierowane do szerokiej społeczności miejskiej, przede wszystkim
z obszarów rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych, biernych
zawodowo, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, z niepełnosprawnościami, których problemy społecznozawodowe związane są z sytuacją materialną i zdrowotną, sytuacją w domu (np. patologiami),
brakiem zajęcia (i zainteresowań). Przedsięwzięcie przede wszystkim pozwoli tym grupom
na zaangażowanie się w życie społeczności, poszukiwanie zainteresowań (często
alternatywnych i wspólnych), nawiązanie kontaktów, rozwój zawodowy i aktywny
wypoczynek. Głownymi barierami tych grup są przyczyny ich sytuacji (ww. problemy),
które często objawiają się niechęcią, brakiem zaangażowania, brakiem zaufania. Ze względu
na rozmaite bariery grup docelowych, sposoby zaangażowania muszą być różnorodne
– od marketingu w przestrzeni publicznej w postaci wydarzeń, plakatów, ulotek, przez
informatory dla dzieci i młodzieży (przez i z dziećmi do rodziców), przez strony internetowe
i media społecznościowe, instytucje angażujące ww. grupy docelowe, ogłoszenia w parafiach.
Do ww. grup docelowych można zaliczyć grupy:
1. Osoby młode w wieku 15-29 lat, w tym których kompetencje społeczne wymagają rozwoju
z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy, stanowią grupę mającą największy potencjał
i jednocześnie wpływ na zmiany w mieście – to one dopiero wkraczają na rynek pracy lub są
rodzicami młodszych pokoleń. Szczególne zaangażowanie tej grupy pozwoli zidentyfikować
i pomóc w rozwiązaniu jej problemów społeczno-zawodowych we wczesnym stadium
np. poprzez zachęcenie do kontynuacji lub podjęcia nauki. Jest to grupa, do której najtrudniej
dotrzeć, mało zaangażowana w życie publiczne, niechętna do podejmowania inicjatyw,
„zabiegana” i często nie mająca celów rozwojowych. Dotarcie do tej grupy będzie możliwe
m.in. przez informatory i ulotki dawane dzieciom i młodzieży w przedszkolach i szkołach.
2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat to grupa, która powinna być najbardziej aktywna
zawodowo, lecz ich bezrobocie wskazuje, że potrzebują wsparcia związanego z problemami
natury zawodowej tj. podniesienia kwalifikacji i umiejętności, mentoringiem i poszukiwaniem
zatrudnienia oraz prorozwojowych form spędzania wolnego czasu. Grupa ta często nie jest
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samodzielna i towarzyszy jej poczucie bezużyteczności na rynku pracy (aktywne uczestnictwo
w życiu biblioteki narzędzi pozwoli im odkryć swoje umiejętności i wartość), dlatego dotarcie
do niej musi być przede wszystkim indywidualne np. wykorzystując urząd pracy i inne
instytucje mające kontakt z tą grupą.
3. Osoby w wieku 50 lat i więcej, to często emeryci (głównie górnicy), którzy pracując całe
życie w jednym zakładzie, nie potrafią odnaleźć się w sferze społeczno-zawodowej
(co jest jednocześnie barierą w dotarciu do tej grupy), lecz często posiadają cenne umiejętności
do wykorzystania dla siebie (dla domu, w ramach wolnego czasu) i dla innych (w ramach
pomocy lub usług „złotej rączki”). Marketing w przestrzeni publicznej jest główną formą
dotarcia do tej grupy.
4. Kobiety stanowią szczególną grupę docelową, gdyż często ich problemy społecznozawodowe związane są z wczesnym poświęceniem kariery zawodowej dla dzieci i gospodarstw
domowych, więc trudniej jest im być aktywnymi zawodowo – przede wszystkim w mieście
zdominowanym przez przemysł. Przedsięwzięcie pozwoli na identyfikację i naukę
umiejętności pozornie niedostępnych dla kobiet usamodzielniając je, otwierając nowe
możliwości spędzania czasu, a także rozwoju osobistego. Sposób rekrutacji głownie, jak w pkt.
1 i 3.
Choć pomysł zakłada, że może z niego skorzystać nawet do 2000 użytkowników
w pierwszym roku wdrożenia, należy mieć na uwadze, że jest on również skierowany do osób
- ogólnie ujmując - radzących sobie w życiu. Jest to bardzo istotne, aby przeciwdziałać
zjawiskom wykluczającym lub segregującym społeczeństwo.
Innowacyjność przedsięwzięcia w stosunku do dotychczasowej praktyki funkcjonowania
miasta Bytom
Na tle intensywnej konsumpcji i materializmu, gospodarka oparta o współdzielenie
(z ang. sharing economy), jako część współczesnej myśli o ekonomice miast, rysuje się jako
innowacyjny trend dzisiejszych czasów (choć nie jest nowym zjawiskiem!) polegający
na zrównoważonym podejściu do życia i współżycia społecznego. Takie inicjatywy,
jak biblioteka narzędzi powstają, gdy w świadomości społeczności nie tylko pojawia się pomysł
na zaspokojenie indywidualnych potrzeb, lecz również na zaspokojenie potrzeb wspólnie,
wykorzystując
własne
zasoby
z uwzględnieniem
czynników
zewnętrznych
(np. środowiskowych).
„Daj człowiekowi rybę to ją zje. Daj człowiekowi wędkę to nauczy się łowić ryby”.
W innowacji chodzi dokładnie o to samo – o trwałą, zrównoważoną rewitalizację opartą
o samodzielność społeczności. Pomysł nie zakłada obdarowania wybranych mieszkańców
środkami trwałymi, wysłania ich na jednorazowe szkolenia, czy też organizacji jednorazowego
wydarzenia, lecz zaproponowanie mieszkańcom narzędzi do samodzielnego rozwiązywania
problemów, okazji do wspólnego spędzania czasu oraz rozwijania i dzielenia się
umiejętnościami, integrując społeczność i pobudzając jej członków do aktywności zawodowej
i społecznej.
Ponadto, biblioteka narzędzi będzie swoistym miejscem tworzonym z i dla społeczności,
a nie jedynie projektem do odnalezienia w labiryncie stron internetowych, czy zawiłościach
dokumentacji formalnych, które odstraszają mieszkańców (zwłaszcza tych wykluczonych
zawodowo, społecznie lub cyfrowo). Projekt mógłby zastąpić skomplikowane formalnie
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lub włączać projekty: „Bank Wolontariatu” oraz „Bank Wzajemnych Usług Sąsiedzkich”
poprzez ułatwienie (uzupełnienie) ich stosowania. Formalności i sposób zaangażowania
mieszkańca w ww. projekty zniechęcają do korzystania z nich.
Czynnikiem determinującym powodzenie projektu jest jego oddolność i łatwość
wdrożenia, brak zbyt sformalizowanego nadzoru, lecz jedynie ułatwienie (w postaci narzędzi
i miejsca oraz mentoringu) w jego prowadzeniu przez mieszkańców. Projekt nie może stanowić
„usługi widmo”, o której mieszkańcy wiedzą tylko przy okazji, gdy przez przypadek odnajdą
informację o nim, lecz musi stanowić żywą, swoistą inicjatywę mieszkańców do pobudzania
i wykorzystania własnych umiejętności w momencie zaistnienia potrzeby i rozwijania
umiejętności w przyszłości (dla siebie, innych lub w zatrudnieniu). Ponadto, biblioteka narzędzi
może również pełnić funkcję stałego punktu informacyjnego dla obszaru rewitalizacji
oraz działań doradczych i szkoleniowych dla interesariuszy rewitalizacji.
Projekt, podobnie jak większość przedsięwzięć związanych z rewitalizacją, zapewni
włączenie interesariuszy w proces tworzenia (doskonalenia) i wdrażania programu
rewitalizacji, lecz nie ograniczy się wyłącznie do pozyskania informacji lub jednorazowego
udziału – nadrzędnym celem innowacji jest trwały zrównoważony rozwój (samopodtrzymujący
się), czyli napędzany wewnętrznymi aktywnościami, umiejętnościami i potrzebami
społeczności na stałe, a nie narzucany odgórnie, jednorazowo. Rolą rewitalizacji nie powinno
być wprowadzanie zmian, które z zewnątrz wydają się słuszne, lecz działania, które wynikają
z oddolnych potrzeb, a społeczności są pobudzane do chęci zmiany poprzez stworzenie im
warunków poprawy i narzędzi do osiągnięcia tych celów.
Problem, jaki innowacja społeczna rozwiązuje
Spośród wszystkich negatywnych zjawisk społecznych bezrobocie jest problemem
dominującym na podobszarach rewitalizacji. Z problemem bezrobocia łączą się bezpośrednio
i pośrednio wszystkie pozostałe negatywne zjawiska społeczne. Na podstawie dokumentów
strategicznych oraz programów bezpośrednio związanych z rewitalizacją miasta Bytom,
innowacja rozwiązuje problemy w oparciu o założenia:
1. Strategii rozwoju miasta. Bytom 2020+304 (CI/1: K2, /2 K4, /3 K8, K10, K11; CIII/1: K30;
CIV/1: K37, K40;), dotyczące: przedsiębiorczości i innowacyjności, poprzez wykorzystanie
kwalifikacji zawodowych mieszkańców, w tym wzrost adaptacyjności do wymagań rynku
pracy, prorozwojowej oferty spędzania czasu wolnego, sprzyjanie rozwijaniu umiejętności
i zainteresowań, poprawę jakości przestrzeni publicznych i prywatnych, w tym społeczne
ożywianie miasta, modernizację zasobów mieszkaniowych, udostępnianie różnorodnych usług,
podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji społecznej i zawodowej mieszkańców,
w szczególności pochodzących ze środowisk marginalizowanych, poprawę bezpieczeństwa
publicznego i rozszerzanie udziału organizacji pozarządowych w dostarczaniu usług
publicznych;
2. Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Bytomia na lata 2006-2020305
(I. 3.; II. 2., 4.), dotyczące bezrobocia i rynku pracy, poprzez wspieranie bezrobotnych
w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych umożliwiających powrót
Uchwała Nr XLVI/640/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie Strategii rozwoju
miasta. Bytom 2020+, aktualizacja dokumentu.
305
Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Bytomia na lata 2015-2020, Miasto Bytom, 2015.
304
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do zatrudnienia, a także jakości życia społecznego, poprzez modernizację i poprawę jakości
przestrzeni zamieszkania oraz budowę więzi sąsiedzkich;
3. Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+306 (Bobrek 1.1.,2.1.,2.3., Kol. Zgorzelec
2.1.,5.2., Rozbark 1.,2., Śródm. Zach. 2.,3., Półn. 2.,3., Centrum 1.,3.,4.), dotyczące aktywizacji
zawodowej i rozwoju gospodarczego mieszkańców, poprzez wsparcie dostosowania i rozwoju
umiejętności, przedsiębiorczości i kompetencji, zapewnienia integrujących miejsc spotkań
i oferty aktywności dla różnych mieszkańców z zaangażowaniem organizacji pozarządowych,
poprawy jakości przestrzeni zamieszkania i przede wszystkim aktywnego włączenia
mieszkańców w życie miasta;
4. Bytomskiego programu wspierania rodziny (…)307, dotyczące aktywizacji osób
bezrobotnych w rodzinie, stworzenie miejsc i oferty spędzania czasu, zachęcanie do poprawy
jakości zamieszkania w oparciu o własne umiejętności.
Cele projektów zawartych w Mapie Projektów RPOWŚl308 mogą być realizowane,
wzmacniane i komplementarne do celów niniejszej innowacji, przede wszystkim dotyczące
aktywizacji, edukacji i integracji społeczno-zawodowej. Ponadto, innowacja stanowi swoistą
odpowiedź na kwestie zawarte w badaniach jakości życia mieszkańców309 – nawiązuje do
poprawy bezpieczeństwa i standardów zamieszkania, warunków życia, i przede wszystkim
aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych. Innowacja przewiduje ewaluację
w celu jej usprawniania.
Planowane rezultaty – efektywność społeczna i zatrudnieniowa
Na potrzeby zaplanowania efektywności przedsięwzięcia przyjęto, zgodnie z diagnozami
sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców (w szczególności obszarów rewitalizacji),
że nawet 50% użytkowników mogą stanowić osoby dotknięte problemami ujętymi
w Charakterystyce grupy docelowej. Przy wyżej przyjętym założeniu, do pomiaru zarówno
efektywności społecznej, jak i efektywności zatrudnieniowej nie będą brani uczestnicy nie
dotknięci wcześniej wspomnianymi problemami społeczno-zawodowymi, dlatego planowane
rezultaty będą dotyczyły uczestników, którzy jednocześnie stanowią 100% przyjętej próby dla
wskaźników rezultatów.
Do kryterium efektywności społecznej wliczani będą uczestnicy (użytkownicy
biblioteki), których sytuacja społeczna poprawiła się dzięki przedsięwzięciu, tj. dokonali
postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do
zatrudnienia lub podjęli dalszą aktywizację.
Ze względu na różnorodność oddziaływania przedsięwzięcia na sytuację społeczną,
planowana efektywność społeczna biblioteki narzędzi może zostać osiągnięta nawet w 100%,
ponieważ każdy uczestnik, w zależności od problemu (grupy docelowej rewitalizacji),
doświadczy poprawy w postaci następujących rezultatów:
Uchwała Nr XLVI/640/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie Strategii rozwoju
miasta. Bytom 2020+, aktualizacja dokumentu.
307
Uchwała Nr XLI/511/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską z dnia
10 września 2012 r. w sprawie Bytomskiego programu wspierania rodziny, Załącznik.
308
Mapa Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, http://rpo.slaskie.pl
/mapa/#/, (28.03.2018).
309
Badania jakości życia mieszkańców, http://www.bytomodnowa.pl/badania-jakosci-zycia-mieszkancow,
(28.03.2018).
306
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− ogólna aktywizacja społeczna – wzmocnienie motywacji do uspołeczniania się,
integracji i rozwoju relacji społecznych (począwszy od więzi rodzinnych, przez
sąsiedzkie, po nowe znajomości i przyjaźnie), promowanie równych szans i aktywnego
uczestnictwa w życiu społecznym, a także wzajemna pomoc i współodpowiedzialność;
− zwiększenie pewności siebie (jednostek indywidualnie oraz społeczności ogółem);
− zwiększenie zaufania społecznego;
− wyłonienie się liderów społeczności lokalnej – osób szczególnie zaangażowanych
na rzecz wspólnoty;
− poprawa bezpieczeństwa (indywidualnego oraz społeczności), co wyraża się również
w kolejnych rezultatach;
− poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów (a także
rozwiązywania ich wspólnie);
− zmniejszenie przestępczości wynikającej z braku zatrudnienia i braku zajęcia;
− poprawa warunków bytowych;
− poprawa jakości przestrzeni (prywatnych i publicznych);
− poprawa stanu zdrowia i odejście od nałogów (np. dzięki aktywnemu spędzaniu czasu)
− doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (przede wszystkim osób
z niepełnosprawnościami) – stworzenie warunków do funkcjonowania;
− ułatwienie dostępu do informacji oraz usług (np. społecznych, sąsiedzkich).
Do kryterium efektywności zatrudnieniowej wliczani będą uczestnicy, którzy podjęli
zatrudnienie, rozpoczną rozwój zawodowy lub ich sytuacja zatrudnieniowa ulegnie poprawie.
W odróżnieniu od kryterium efektywności społecznej, rezultaty związane
z efektywnością zatrudnieniową nie są wyłącznie zależne od zaangażowania się w (korzystanie
z) działalność biblioteki narzędzi. Jakkolwiek, zakłada się, że planowana efektywność
zatrudnieniowa może zostać osiągnięta nawet w 100%, ponieważ na wysokość tego wskaźnika
mają wpływ następujące planowane rezultaty:
− ogólna aktywizacja zawodowa – wzmocnienie motywacji do pracy, chęć rozwoju
osobistego i wykorzystania swojego potencjału (umiejętności, wiedzy, doświadczenia)
w celu poprawy swojej sytuacji zatrudnieniowej, co zostanie osiągnięte dzięki udziałowi
w spotkaniach, warsztatach i szkoleniach, zaangażowaniu i podjęciu wolontariatu
skutkując w zdobyciu i rozwoju umiejętności, wiedzy i doświadczenia, a także
pobudzeniu przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej oraz ekonomii
społecznej. Wskutek tak pojętej ogólnej aktywizacji zawodowej podjęte zostaną
następujące działania, które również stanowią planowane rezultaty:
− zmniejszenie bezrobocia, w oparciu o liczbę osób, które podjęły zatrudnienie
lub samozatrudnienie, w tym również zaangażowanie lokalnych i ponadlokalnych firm
(korzyść tych podmiotów) w zatrudnienie uczestników przedsięwzięcia;
− liczba osób, których sytuacja na rynku pracy ulegnie poprawie, czyli np. forma ich
zatrudnienia zmieni się na stabilniejszą, pełną, awansują lub zmienią na inną,
wymagającej wyższych kompetencji lub umiejętności lub kwalifikacji, czy też lepiej
płatną;
− liczba osób, które podejmą kształcenie lub szkolenie.
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Zakończenie
Przedsięwzięcie zakłada jego kontynuację w przyszłości. Finansowanie przewidziane
w projekcie zabezpiecza podstawę jego dalszego funkcjonowania, czyli inwentarz i zasoby
przede wszystkim w postaci narzędzi i sprzętów.
Funkcjonowanie przedsięwzięcia po okresie objętym finansowaniem wiąże się
z ponoszeniem nakładów finansowych przede wszystkim związanych z wydatkami bieżącymi
i zajmowaną przestrzenią (miejscem), eksploatacją, uzupełnianiem i konserwacją inwentarza,
a także z prowadzeniem działalności (w tym obsługi lokalnej i elektronicznej oraz
warsztatowej). Bazując na doświadczeniach zagranicznych, których początki były
podejmowane jako oddolne inicjatywy, często bez wsparcia finansowego, można śmiało
stwierdzić, że największe nakłady są pokryte ze środków na innowację, a przyszłe potrzeby
mogą być zaspokajane na następujące sposoby:
− wykorzystanie istniejących zasobów instytucjonalnych, tj. podtrzymanie idei włączenia
przedsięwzięcia w ofertę biblioteki publicznej, przede wszystkim w celu zabezpieczenia
miejsca (np. wspólny budynek), systemu (np. wspólna karta biblioteczna), personelu
(np. wspólni pracownicy),
− wykorzystanie możliwości społeczności w ramach współdzielenia zasobów, poprzez
umożliwienie udostępniania mieszkańcom swoich prywatnych narzędzi i sprzętów
(którzy dzięki temu nie tylko włączają się w pomoc swojej społeczności, ale też często
zyskują miejsce w szafach i garażach oraz inne profity np. zniżki),
− wprowadzenie standardowych opłat za wyrobienie karty bibliotecznej (przedsięwzięcie
w pomyśle na innowację w ramach finansowania zakłada wyrobienie 2000 kart),
− wprowadzenie drobnych opłat abonamentowych (np. z uwzględnieniem obszaru,
dochodów lub kontrybucji w działalność biblioteki) lub wypożyczanie na czas,
− wiele firm budowlanych oraz dystrybutorów narzędzi chętnie staje się sponsorami dla
tego typu przedsięwzięć (np. w zamian za promocję ich firmy, podarują narzędzia, które
produkują),
− korzystanie z usług organizacji pozarządowych non-profit oraz wolontariatu
(np. zaangażowanie aktywnych mieszkańców, którzy dużo czasu spędzają w bibliotece
narzędzi w postaci jej swoistych opiekunów) – przez czas funkcjonowania
przedsięwzięcia jako pomysłu na innowację przewiduje się wyłonienie aktywnych
mieszkańców, którzy będą utożsamiali się z biblioteką narzędzi, jako „miejscem
swojskim”.
W połączeniu z działalnością lokalnych organizacji społecznych i pozarządowych,
przedsięwzięcie z całą pewnością na stałe funkcjonowałoby w przestrzeni miasta i stałoby się
cennym miejscem w świadomości mieszkańców.
Po rozstrzygnięciu konkursu na innowacje, Gmina Bytom rozpoczęła wdrażanie pomysłu
zaczynając od znalezienia wykonawcy.
Autor ma nadzieję, że opisana wyżej idea nie tylko zostanie wdrożona, ale również
rozwinięta i stanie się dobrą praktyką rewitalizacji do powtarzania przez inne samorządy
i społeczności.
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SHARING-BASED REVITALIZATION
Summary: Bytom faces economic, infrastructural and social problems today due to its mining
foundations. It is to develop model solutions in the field of revitalization with the external financial
support. As part of revitalization activities, the Bytom Municipality organized a competition for social
projects implemented as part of a pilot project entitled: „Bytom Renewal – innovative housing projects
and development of social initiatives”. The article is about the awarded project of the author named
„Tool library – sharing-based revitalization”. The project aims to build a stronger community, strengthen
people and neighborhood, so that their development is more sustainable and resilient. Such activities
make up a proper social participation in a city. In the era of intensive consumption and materialism, a
sharing economy, as an element of an urban economy, is an innovative trend of modern times based on
a sustainable approach to living and social coexistence.
Keywords: Sharing economy, revitalization, urban economy, city economy, sustainable development,
competition.
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Arkadiusz Łukaszów310
UCHWAŁA ANTYSMOGOWA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO JAKO REALIZACJA POLITYKI
ZAPEWNIAJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE
Streszczenie: Ochrona środowiska jako integralna część zrównoważonego rozwoju stanowi jedną
z priorytetowych funkcji państwa, usankcjonowany konstytucyjnie obowiązek władz publicznych,
które zobowiązane są do zapewniania społeczeństwu właściwych pod względem ekologicznym warunków
rozwoju. Wartość jaką przedstawia środowisko naturalne, tak dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń, zaliczana
aktualnie do podstawowych zasad prawa międzynarodowego winna być chroniona w drodze współdziałania
zarówno władz publicznych, jak i jednostek. W obliczu przekraczanych norm jakości powietrza i w konsekwencji
naruszenia prawa do życia i ochrony zdrowia, a jednocześnie niewywiązania się Polski ze zobowiązań
wynikających z prawa Unii Europejskiej w powyższym zakresie, wprowadzenie ograniczeń określonych w
przedmiotowych uchwałach stanowi środek do osiągnięcia celu, jakim jest redukcja zanieczyszczeń
wprowadzanych do powietrza do poziomów zgodnych z obowiązującym prawem.
Słowa kluczowe: Ochrona środowiska, smog, polityka ekologiczna, środowisko, prawo ochrony środowiska.

Wstęp
Ochrona środowiska nierozerwalnie związana jest z postępem technicznym, mającym charakter
ciągłej ewolucji przemysłowej, która prowadzi do rosnącej konsumpcji zasobów naturalnych.
Rezultatem postępu technicznego i rozwoju gospodarczego jest między innymi zniszczenie
terenów, wód gruntowych i powierzchniowych oraz zanieczyszczenie powietrza311.
Zarówno usuwanie, jak i zapobieganie szkodom ekologicznym spowodowanym przez
nadmierną eksploatację złóż naturalnych oraz zanieczyszczenia powodowane przekroczeniem
stężenia pyłu zawieszonego312, stały się problemami, z którymi stykają się zarówno organy
administracji państwowej, administracji samorządowej, jak i prywatni przedsiębiorcy313.
Każdy z nas doświadcza codziennie skutków postępującej degradacji środowiska zarówno
poprzez zmiany klimatyczne, zmiany krajobrazowe oraz zmiany w postaci rozwijania się
różnego rodzaju schorzeń dróg oddechowych. Wobec powyższego liczba zwolenników
ochrony środowiska naturalnego z roku na rok rośnie. Zwiększa się również liczba organizacji
rządowych, jak i pozarządowych statutowo zainteresowanych problemami środowiska
naturalnego, w tym związanymi z zarządzaniem środowiskiem314. Celem niniejszego rozdziału
jest uwypuklenie problemu związanego z zanieczyszczeniem powietrza oraz konieczności jego
ochrony przez organy władzy publicznej. Realizację konstytucyjnej zasady ochrony
środowiska na poziomie jednostek samorządu terytorialnego stanowi podjęcie uchwał

Doktorant Uniwersytet Wrocławski; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii; Instytut Nauk
Administracyjnych; Zakład Prawa Administracyjnego.
311
H. Wyrębek, Zarządzanie ochroną środowiska w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy,
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 84, 2010, s. 50.
312
Biuletyn Związku Gmin Karkonoskich, Zadbajmy o czyste powietrze w Karkonoszach, Wydanie II, 2018r.,
s. 5. „Normy stężenia pyłu zawieszonego zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO: norma średniego
24 – godz. stężenia pyłu PM 10 to 50 µg na m3 powietrza, norma średniego rocznego stężenia pyłu PM 10 to 20
µg/m3 powietrza, norma średniego 24 – godz. stężenia pyłu PM 2,5: 25 µg/m3 powietrza, norma rocznego stężenia
pyłu PM 2,5:10 µg/m3 powietrza”.
313
H. Wyrębek, Zarządzanie…, s. 50.
314
Ibidem.
310
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„antysmogowych” dla województwa dolnośląskiego przez Sejmik Województwa jako organ
sprawujący m. in. funkcję stanowiącą, oznaczającą podejmowanie aktów prawnych315.
Pojęcie SMOG-u i szkodliwość zdrowotna
Smog można definiować przy użyciu różnego rodzaju zdań opisowych, jednakże etymologia
pojęciowa słowa „smog” wskazuje na zrost dwóch angielskich słów: smoke = dym + fog
= mgła316.
W źródłach internetowych możemy spotkać następującą definicję smog-u:
„Smog – zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem
i spalinami (…). Zanieczyszczenie powietrza, jakim jest smog, powstaje wskutek
przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki siarki
i tlenek azotu oraz substancje stałe, czyli pyły zawieszone, a także kancerogenne
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne”317. SMOG definiowany jest również jako pył
zawieszony we mgle zawierający mieszaninę cząstek stałych i kropelek wody utrzymujących
się w powietrzu, cząsteczki te zawierają różnego rodzaju składniki, np.: siarkę,
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny – pyłki
roślin i zarodki grzybów318.
Dokonując analizy poszczególnych składowych powstającego zjawiska atmosferycznego
„SMOG-u” można jednoznacznie stwierdzić, iż ma ono negatywny wpływ nie tylko na zdrowie
człowieka,oddziałuje także źle na rośliny i zwierzęta oraz stan konstrukcji i budynków
wznoszonych przez człowieka319. Negatywny wpływ pyłu zawieszonego dla zdrowia
Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój Samorządu Terytorialnego, Stowarzyszenie Wyższej
Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń 2013, s. 205.
316
Biuletyn Związku Gmin Karkonoskich, Zadbajmy... s. 4.
317
https://pl.wikipedia.org/wiki/Smog (otwarty 24.04.2019r.).
318
Biuletyn Związku Gmin Karkonoskich, Zadbajmy... s. 4.
319
Ibidem., s. 4 i nast., „Szkodliwość dla zdrowia osób oddychających zapylonym powietrzem jest ściśle związana
z wielkością i składem chemicznym ziaren. Dla zróżnicowania wprowadzono symbole opisujące stan pyłu.
PM 10 oznacza, że pył zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 µm, a PM 2,5 to pył drobny z cząsteczkami
o średnicy mniejszej niż 2,5 µm. Najbardziej niebezpieczny w smogu jest pył drobny, o średnicy cząstek poniżej
2,5 µm. Dociera do pęcherzyków płucnych, a nawet potrafi przeniknąć do naczyń krwionośnych. Dlatego szkodzi
nie tylko na układ oddechowy, ale i układ krążenia, a poprzez krwioobieg truje cały organizm. Większe ziarna
pyłu często powodują zapalenie spojówek, błony śluzowej nosa i gardła. Ludzie cierpiący na choroby serca i płuc,
starsi i dzieci bywają bardziej podatni na szkodliwe działanie pyłu zawieszonego. Wystawione na zagrożenie są
osoby spędzające czas na otwartej przestrzeni. Wysiłek fizyczny podczas pracy lub rekreacji przyspiesza oddech
i jego głębokość, zatem wdychana jest większa porcja szkodliwych cząstek. Wśród osób starszych,
czego dowiodły badania, wysoki poziom pyłu zawieszonego zwiększa ryzyko chorób płuc i sercowo –
naczyniowych, a nawet zgonu w ich skutku. Długotrwałe narażenie na wysokie stężenie pyłu zawieszonego może
powodować przewlekłą zaporową chorobę płuc i zmniejszenie ich wydolności. Nawet krótkookresowe wdychanie
powierza mocno zanieczyszczonego często nasila objawy choroby płuc i układu oddechowego o podłożu
alergicznym: astmy, egzemy, kataru siennego, zapalenia spojówek, a także chorób serca: zwiększonej krzepliwości
krwi, zaburzeń rytmu itp. Powoduje większą podatność na infekcje dróg oddechowych. Niezwykle groźne są
zawarte w smogu substancje chemiczne, które są produktami naszej cywilizacji. Powstają głównie przez spalanie
paliw kopalnych i substancji pochodzących z ich przetwarzania. Wielopierścieniowe Węglowodory
Aromatyczne (WWA) są grupą organicznych związków chemicznych. Występują w produktach z węgla i ropy
naftowej: koksie, asfalcie, benzynach itp. WWA przedostają się do atmosfery ziemskiej przez niekompletne
spalanie produktów węglowych oraz śmieci. Chociaż WWA występują również w dymie tytoniowym oraz dymie
pochodzącym ze spalania drzewa i świec. Im mniej skuteczne jest spalanie, tym więcej WWA dostaje się do
powietrza. Dłuższe narażanie na WWA może powodować kataraktę (zaćmę), uszkodzenie nerek i wątroby,
niewydolność układu odpornościowego i nowotwory. Szczególnie podatne na działanie WWA są organizmy
najsłabsze – rozwijający się płód oraz najmłodsze dzieci. Oddziaływanie na nie WWA może opóźnić rozwój
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i samopoczucia ludności korelujący z otoczeniem potwierdzają wyniki badań ESCAPE320.
Wobec powyższego nasuwa się zasadnicze pytanie: czy bądź, jak możemy niwelować
zagrożenie wynikające z długotrwałego przebywania na powietrzu, które zawiera dużą ilość
pyłu zawieszonego? Odpowiedzi możemy szukać na portalu internetowym
https://smogtok.com/health, na którym zamieszczone zostały porady, w jaki sposób chronić
zdrowie przed negatywnym działaniem pyłu zawieszonego: „(…) Mając świadomość bądź
podejrzewając, że powietrze w naszej okolicy jest zanieczyszczone, winniśmy się zastanowić
czy i kiedy wychodzić na nie z domu. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych i cierpiących na
schorzenia takie jak astma czy choroba niedokrwienna serca. W dniach z bardzo wysokim
poziomem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dla osób szczególnie wrażliwych
(dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży) zalecane jest pozostanie w domu. Należy wówczas:
Nie otwierać okien. Pomóc może natomiast włączenie klimatyzacji, o ile jest ona sprawna,
a wchodzące w jej skład filtry nie są zużyte lub zniszczone, nie palić w kominku ani w piecu.
Każde takie palenie w piecu czy kominku zwiększa zanieczyszczenia powietrza w domu
i w okolicy. Jeśli jedziemy samochodem i utkniemy w korku, lepiej nie otwierać okien,
a wentylację czy klimatyzację wyłączyć lub przełączyć na zamknięty obieg powietrza.
Warto przy tym jednak pamiętać, że w takiej sytuacji w kabinie może gromadzić się dwutlenek
węgla. Jeśli jedziemy rowerem to optymalna prędkość wynosi 13–15 km/godz. – wówczas
jedziemy na tyle szybko, że krócej narażamy się na wdychanie zanieczyszczeń, ale zarazem na
mentalny. Tlenki azotu (NOx) pochodzą przede wszystkim ze spalania paliw w samochodach i elektrowniach
cieplnych. Dwutlenek azotu NO2 upośledza komórki układu odpornościowego w płucach i zwiększa podatność na
infekcje układu oddechowego. Wzmaga wrażliwość astmatyków na alergeny, co może prowadzić do napadu
astmatycznego. Długotrwale narażenie na wdychanie dwutlenku azotu powiększa ryzyko chorób układu
oddechowego. Dwutlenek siarki (SO2) jest jednym z najpoważniejszych gazów zanieczyszczających powietrze.
Wyrzucają go do atmosfery ciepłownie i zakłady przemysłowe spalające na cele energetyczne paliwa kopalne
(głównie węgiel) zawierające związki siarki. Wysokie stężenie SO2 uszkadza nabłonek dróg oddechowych:
w nosie, gardle i płucach, powoduje ich zwężenie. Tlenek węgla (CO) do powietrza atmosferycznego w miastach
trafia przede wszystkim z dymów wyziewanych przez zakłady przemysłowe, domy mieszkalne i jeżdżące auta z
silnikami spalinowymi. Ponieważ gaz ten pochodzi także ze spalania tytoniu i ze źródeł naturalnych (np. erupcji
wulkanicznych) – trudniej oszacować wpływ emisji cywilizacyjnych. Długotrwałe wdychanie CO wywołuje
zmiany w układzie naczyniowo – sercowym. Przenikając do krwi tlenek węgla łączy się z hemoglobiną i powstaje
hemoglobina tlenkowo węglowa (HbCO). To upośledza podstawową funkcję hemoglobiny, a więc
rozprowadzanie w organizmie tlenu. Wysokie stężenie CO powoduje wysokie stężenie HbCO, co może wywołać
napad dławicy sercowej. Badania dowodzą, że w wielu miastach, w których stężenie CO są bardzo wysokie,
wzrosła liczba śmiertelnych zawałów mięśnia sercowego. Zaobserwowano też powiązanie wystawienia
na wdychanie CO z zaburzeniami rytmu serca i pobudliwość migotania jego komór. Badania wskazują też wpływ
CO na obniżenie odporności organizmu na zakażenia”.
320
https://pl.wikipedia.org/wiki/Smog (otwarty 24.04.2019r.), „Zgodnie z wynikami badań ESCAPE w przypadku
drobnych zanieczyszczeń (do średnicy 2,5 mikrometra – PM2,5) każdy wzrost gęstości pyłu o 5 mikrogramów na
metr sześcienny powoduje wzrost ryzyka śmierci z przyczyn naturalnych aż o 7%. Oddychanie przez kobietę
ciężarną powietrzem zanieczyszczonym PM2,5 koreluje się także z występowaniem autyzmu. W 2013 roku WHO
zaliczyła pyły zawieszone do kancerogenów, uznając, że mają one zauważalny i dobrze udowodniony wpływ na
zwiększenie zachorowalności na raka płuc. Według szacunków WHO w objętym badaniami 2010 roku z powodu
raka płuc spowodowanego zanieczyszczeniem powietrza zmarło na świecie 230 tys. osób. Smog kwaśny poraża
oskrzela, drogi oddechowe, układ krążenia. Organizacja Health and Environment Alliance oszacowała koszty
zewnętrzne zanieczyszczenia powietrza wskutek spalania węgla w elektrowniach węglowych w Polsce
w przedziale 12–34 mld zł rocznie, na co składa się 3500 przedwczesnych zgonów, 1600 przypadków
przewlekłego zapalenia oskrzeli, 1000 nowych hospitalizacji oraz 800 000 utraconych dni pracy rocznie.
W trakcie trwającego pięć dni wielkiego smogu londyńskiego w wyniku komplikacji oddechowych zmarło ponad
cztery tysiące osób (w sumie w efekcie działania wielkiego smogu londyńskiego zmarło około dwunastu tysięcy
osób)”. Porównaj również informacje zawarte na stronie internetowej: https://smogtok.com/health (otwarty
25.04.2019r.).
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tyle wolno, że nie oddychamy zbyt głęboko. Jeśli spacerujemy to najlepszy jest spokojny marsz
z prędkością ok. 4 km/godz. Oczywiście należy w miarę możliwości unikać ruchliwych ulic.
Badania przeprowadzone na Edinburgh University wykazały, że sportowcy, osoby chore lub
wrażliwe na działanie zanieczyszczeń powinny zainwestować w maskę przeciwpyłową.
Jej używanie w mieście takim jak Pekin znacząco poprawiało pracę serca i ciśnienie tętnicze.
Niektóre modele chronią też przed toksycznymi gazami”321.
Pojęcie ochrony środowiska
Podejmując próbę zdefiniowania pojęcia ochrony środowiska należy mieć na uwadze fakt,
iż jako dziedzina naukowa ma ona charakter interdyscyplinarny bowiem zajmują się nią różne
dyscypliny, natomiast by w pełni urzeczywistnić jej znaczenie należy powiązać ochronę
środowiska z aspektami fizycznymi, chemicznymi, społecznymi, technologicznymi
politycznymi, ekonomicznymi oraz prawnymi322. Odniesienie do wskazanych powyżej
aspektów społeczno - ekonomiczno - fizycznych uzasadnia fakt, iż kwestie środowiska
odgrywają coraz większą rolę w życiu człowieka, ponieważ osiągając pewien poziom rozwoju
cywilizacyjnego zaczyna spostrzegać, iż środowisko ma podstawowe znaczenie dla jego
funkcjonowania323. Nie bez znaczenia dla oddziaływania na środowisko mają wielkie
osiągnięcia cywilizacji, które ułatwiają życie społecznościom, zarazem oddziaływają
negatywnie na środowisko naturalne w skutek niezrównoważonego rozwoju,
co w konsekwencji prowadzi do stworzenia nowych, niekiedy poważnych problemów
w wyniku czego człowiek staje przed ogromnym wyzwaniem, które wiąże się z racjonalizacją
swojej aktywności oraz aktywnością w rozwoju ochrony zasobów środowiskowych324.
W ślad za L. Karskim należy wskazać, że „(…) zdefiniowanie prawa ochrony środowiska
wymaga przedstawienia dwóch składających się na niego pojęć, czyli prawa i ochrony
środowiska”325. Prawo w ujęciu przedmiotowym będziemy rozumieli jako system norm
prawnych czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania 326.
P. Korzeniowski prawo definiuje poprzez zobrazowanie pojęcia „instytucje prawne” 327.
Zatem najprościej rzecz ujmując przez prawo należy rozumieć zespół norm ustanowionych lub
321

https://smogtok.com/health (otwarty 25.04.2019r.).
L. Karski, Znaczenie prawa ochrony środowiska, Studia Ecologiae et Bioethicae UKSW, 9(2011) 1, s.86.,
por. również J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska - Boć, Ochrona środowiska, Kolonia Limited, Wrocław 2000r.,
s. 46. ,„(...) Potrzeba jednolitej terminologii jest oczywista, natomiast jej praktyczna realizacja staje się niezwykle
trudna; trudna również i z powodu wymogu pogodzenia wyspecjalizowanych terminologii zwłaszcza nauk
biologicznych, geograficznych, technicznych, medycznych i filozoficznych”.
323
Ibidem.
324
Ibidem.
325
L. Karski, Znaczenie…, s. 87.
326
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo (02.5.2019).
327
P. Korzeniowski, Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawna ochrony środowiska, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 73 i 74. „W języku prawnym zwrot „instytucja prawna” jest wieloznaczny.
(…) Pod nazwą „instytucje” teoretycy prawa najczęściej widzą kompleks norm prawnych regulujących pewien
poszczególny rodzaj stosunków lub „zespół norm powiązanych z sobą ze względu na zespół stosunków
społecznych, czy sytuacji, jakie te normy regulują”. W teorii prawa można wskazać na trzy główne znaczenia
pojęcia instytucji prawnej. Pierwsze i najczęściej stosowane – przedstawia ją jako pewien zespół norm prawnych,
który z określonych powodów jest wydzielony w odrębną całość. Drugie jest związane z ujęciem funkcjonalnym.
Zasadniczo sprowadza się ono do wskazania zespołu działań wyznaczanych przez określony zbiór norm prawnych.
Trzecie znaczenie przypisywane pojęciu instytucji prawnej w teorii prawa uznaje ją za zespół osób działających
zgodnie ze wskazaniami bądź na podstawie upoważnień zawartych w danym zbiorze norm prawnych”.
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uznanych przez odpowiednie organy państwa, wobec których posłuch jest zapewniony poprzez
przymus państwowy. A za tym idzie swego rodzaju perswazyjność prawa polegająca między
innymi na zakazie niszczenia środowiska lub nakazie stosowania najlepszych dostępnych
technik328.
Kolejnym elementem składowym pojęcia ochrony środowiska jest samo środowisko
niemniej jednak jest to pojęcie wieloznaczne, które można definiować w ujęciu potocznym,
wąskim lub szerokim. Pojęcie środowiska w ujęciu potocznym obejmuje otoczenie, w którym
się znajdujemy, czyli wszystko, co znajduje się wokół nas i jednocześnie na nas wpływa,
możemy tu wymienić takie elementy jak: warunki socjalne, ekonomiczne, rozwojowe,
ale przede wszystkim warunki środowiska naturalnego329. Środowisko w znaczeniu wąskim
(sensu stricto) rozumie się jako fizyczne i biologiczne otoczenie człowieka, bez względu czy
chodzi o środowisko naturalne, czy środowisko będące wynikiem ludzkiej aktywności330.
Natomiast środowisko w znaczeniu szerokim (sensu largo) obejmuje zarówno zasoby
naturalne, takie jak powietrze, woda, flora i fauna, ale też takie elementy jak warunki życia
i pracy, edukację, naukę i dobrodziejstwa cywilizacji, które zapewniają człowiekowi
utrzymanie fizyczne, jak odzież i pożywienie oraz możliwości rozwoju intelektualnego,
społecznego, moralnego i duchowego331. Legalna definicja środowiska została
wyartykułowana wprost w treści art. 3 pkt 39 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska332. Zgodnie z ustawową definicją przez środowisko rozumie się ogół elementów
przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka,
a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz
pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy
tymi elementami. Tak definiowane pojęcie środowiska wskazuje na zachodzące relacje
pomiędzy przyrodą a środowiskiem333.
Mając na uwadze korelację zjawisk zachodzących między przyrodą a środowiskiem,
jak również działalność człowieka oraz ciągły rozwój myśli i technologii dla realizacji postępu
cywilizacyjnego, które niewątpliwie mają niekiedy nieodwracalne skutki w postaci degradacji
naturalnego środowiska, prawodawca w ustawie POŚ zdefiniował pojęcie ochrony środowiska,
by można było w przejrzysty sposób dokonywać oceny tych relacji i działań, a poprzez
podejmowanie bądź zaniechanie określonych aktywności umożliwiać zachowanie
lub przywracanie równowagi przyrodniczej czyli takiego stanu, w którym na określonym
obszarze istnieje równowaga we wzajemnym oddziaływaniu człowieka, składników przyrody
żywej i warunków tworzonych przez składniki przyrody nieożywionej 334. Zgodnie z art. 3 pkt
13 POŚ przez ochronę środowiska należy rozumieć podjęcie lub zaniechanie działań,
umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej. Ustawodawca
dookreślając pojęcie ochrony środowiska wymienia przykładowe działania, które składają się
L. Karski, Znaczenie…, s. 87.
L. Karski, Znaczenie…, s.90.
330
Ibidem.
331
L. Karski, Znaczenie…, s. 90 i 91. Por również J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska - Boć, Ochrona środowisk,
s. 51.
332
Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 799, ost. zm.: Dz. U. z 2019r.,
poz. 412), dalej POŚ.
333
L. Karski, Znaczenie…, s. 91.
334
L. Karski, Znaczenie…, s. 92
328
329
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na ochronę środowiska - polega ona w szczególności na:335 a) racjonalnym kształtowaniu
środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego
rozwoju, b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, c) przywracaniu elementów przyrodniczych
do stanu właściwego.
Zatem najogólniej rzecz ujmując ochrona środowiska polega na realizacji zbioru
zachowań zmierzających do zapewnienia obecnym i przyszłym pokoleniom środowiska
o odpowiedniej jakości, natomiast adresatami normy nakazującej ochronę środowiska,
bez względu na to w jakim akcie prawnym się ona znajduje, są wszyscy ludzie zarówno
działający we własnym imieniu jako osoby fizyczne, jak i reprezentujący osoby prawne
oraz działający jako organy administracyjne336.
Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska
Środowisko stanowi konieczny, stały i naturalny ekosystem warunkujący rzeczywisty rozwój
i życie społeczeństwa337. Ze względu na swój charakter winno być objęte działaniem zarówno
władz publicznych, jak również jednostek w celu zapewnienia należytej ochrony, czy też
w celu podejmowania działań ochronnych338.
Przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.339 regulują
w następujący sposób zagadnienia związane z ochroną środowiska. Po pierwsze Polska
Konstytucja określa zadania państwa dotyczące ochrony środowiska. Po drugie reguluje prawa
i wolności obywatelskie związane z ochroną środowiska. Natomiast po trzecie określa
obowiązki związane z ochroną środowiska340.Ustawa zasadnicza zawiera uregulowania nie
tylko nakładające obowiązki na organy władzy publicznej, jak i na każdego, kto znajduje
się pod władztwem Rzeczypospolitej Polskiej341, np. w postaci dbania o stan środowiska,
ale również określające odpowiedzialność za spowodowanie pogorszenia jego stanu342.
Wyznaczając kierunek działań organów władzy publicznej, obywateli czy instytucji, przepisy
konstytucyjne oddziaływają również na to, jakiego rodzaju akty normatywne stanowić mają
źródła prawa. Niewątpliwie całokształt uregulowań zawartych w Konstytucji RP wywiera
wpływ na sposób prowadzenia polityki związanej z ochroną środowiska i jej kształt oraz
na sposób podejmowania działań dotyczących ochrony środowiska343.

Art.3 pkt 13 lit. a – c, POŚ, por. również J. Jendrośka (red.), Ustawa – Prawo ochrony środowiska Komentarz,
Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2001, s. 56. „(…) Wyliczenie nie ma charakteru rozłącznego, wskazana
działania powinny być podejmowane samodzielnie lub łącznie, w zależności od danej sytuacji”.
336
L. Karski, Znaczenie…, s. 93 i 94.
337
N. Leśniak, Obowiązki państwa w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, s. 741
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/53685/39_Nina_Lesniak.pdf (29.04.2019)
338
Ibidem., s. 741.
339
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.), dalej ustawa
zasadnicza.
340
N. Leśniak, Obowiązki.., s. 741.
341
B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2012, s 74.
342
A. Surówka, Bezpieczeństwo ekologiczne a gospodarowanie odpadami w świetle prawa konstytucyjnego,
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2012/4, s. 152.
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Ibidem.
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Ustawa zasadnicza zawiera regulacje dotyczące ochrony środowiska w następujących
artykułach: 5344, 31 ust.3345, 68 ust. 4346, 74347 i 86348. Art. 5 ustawy zasadniczej jest pierwszą
regulacją z zakresu ochrony środowiska, która wyznacza podstawowe wartości jakimi kieruje
się Rzeczypospolita Polska349. Niniejszy przepis reguluje najbardziej istotne wartości
i podstawowe cele, w których realizację winny się włączyć wszelkie organy władzy publicznej,
wykorzystując wszystkie ustawowe kompetencje350. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie
definiuje pojęcia ochrony środowiska, jednakże w kontekście dalszych uregulowań
(art. 74 ustawy zasadniczej) należy podkreślić, że chodzi tu o środowisko naturalne351.
Podniesienie ochrony środowiska do konstytucyjnie chronionego prawa wynika niewątpliwie
z faktu, iż przyspieszony rozwój cywilizacyjny doprowadził do nowego źródła zagrożeń,
zarówno w dziedzinie bezpieczeństwa państwa, jak również praw człowieka352.
Kolejnym aspektem ochrony jest to, iż niektóre procesy technologiczne mogą szkodliwie
wpływać na otaczające ludzi środowisko naturalne, z kolei może to mieć wpływ negatywny na
zdrowie i życie człowieka, jak również na możliwość korzystania przez jednostkę z praw
przyznanych jej w prawie wewnętrznym lub międzynarodowym353. Jak wskazuje M. Florczak
– Wątor „Środowisko naturalne jest jedną z podstawowych wartości chronionych przez ustawę
zasadniczą. (…) Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych (art. 74 ust.2)
i może ona uzasadniać ograniczenie przez ustawodawcę możliwości korzystania
z konstytucyjnych wolności i praw (art. 31 ust. 3). Każdy ma prawo do informacji o stanie
środowiska (art. 74 ust. 3), ale jednocześnie każdy jest zobowiązany do dbałości o stan
środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie
(art. 86)”354. Ugruntowaniem zasad wyrażonych w art. 5 ustawy zasadniczej jest wyrok
Trybunału Konstytucyjnego z 10.07.2014r. (P 19/13, OTK-A 2014, Nr 7, poz. 71)355.
Art. 5 „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności
i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia
ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”.
345
Art. 31 ust. 3 „Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane
tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub
porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw
innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw”.
346
Art. 68 ust 4 „Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania
negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska”.
347
Art. 74 „1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu
i przyszłym pokoleniom. 2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. 3. Każdy ma prawo do
informacji o stanie i ochronie środowiska. 4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony
i poprawy stanu środowiska”.
348
Art. 86 „Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane
przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa”.
349
J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska - Boć, Ochrona środowiska, Kolonia Limited, Wrocław 2000, s. 152.
350
M. Jabłoński, Prawno – administracyjne aspekty ochrony środowiska, Studia Ecologiac et Bioethicae, 8 (2010)
1, s. 7.
351
B. Banaszak, Konstytucja…., s. 74.
352
Ibidem.
353
Ibidem.
354
M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. 1, Art. 1-86, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 289.
355
Ibidem. TK stwierdził „Konstytucja w art. 74 ust. 2 i 4 nakłada obowiązek ochrony środowiska na władze
publiczne i zobowiązuje je do wspierania działań obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska,
a jednocześnie – w art. 86 – nakłada taki obowiązek na każdego. Podstawowym spoiwem jest tu art. 5 Konstytucji,
który stanowi, że Rzeczypospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego
rozwoju. (…) Obowiązek ochrony środowiska jest zatem, na mocy postanowień Konstytucji, rozłożony
na podmioty publiczne i prywatne. Jednak nie można stawiać między nimi znaku równości; ustrojodawca
344
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Ponadto w treści artykułowanego konstytucyjnie obowiązku dbałości o stan środowiska należy
wyróżnić nie tylko aspekt negatywny, na którego będzie składał się zakaz niszczenia
i degradowania elementów środowiska, ale również należy wyróżnić aspekt pozytywny - nakaz
zapobiegania szkodom w środowisku, racjonalnego jego kształtowania, przywracania
elementów przyrodniczych do właściwego stanu356. Nierozerwalnie z pojęciem ochrony
środowiska związane jest pojęcie zrównoważonego rozwoju, które również zostało
usankcjonowane w art. 5 Konstytucji RP. Należy wskazać, iż zrównoważony rozwój oznacza
„wymóg, by ingerencja w środowisko następowała w sposób jak najmniej szkodliwy dla jego
zasobów, a korzyści społeczne płynące z tej ingerencji przewyższały potencjalne szkody” 357.
Ustawodawca legalną definicję zrównoważonego rozwoju uregulował w art. 3 pkt 50 POŚ358.
B Banaszak zasadę zrównoważonego rozwoju wyjaśnia w następujący sposób:
„Zasada zrównoważonego rozwoju oznacza konieczność znajdowania takich rozwiązań
technicznych, organizacyjnych, prawnych itp. sprzyjających rozwojowi ekonomicznemu,
czy szerzej, cywilizacyjnemu, które pozwolą chronić środowisko naturalne”359. Trybunał
Konstytucyjny rozszerzył pojęcie zrównoważonego rozwoju o wskazanie dodatkowych
składających się na nie desygnatów360.J. Boć wskazuje cele koncepcji zrównoważonego
rozwoju a mianowicie „Kluczowymi celami tej koncepcji są: dobrobyt (zaspokajanie potrzeb),
sprawiedliwość (zarówno w wymiarze pokoleniowym, jak i międzypokoleniowym oraz
międzynarodowym) i bezpieczeństwo. Celami drugiego stopnia, a jednocześnie środkami
realizacji tych zasadniczych celów, jest rozwój i zapewnienie trwałości funkcji ekologicznych.
Rozwój dokonywać się musi z uwzględnieniem potrzeby utrzymania na nie zmienionym
poziomie zasobów jakości środowiska. To wymaga takiego gospodarowania, by zużywanie
odnawialnych zasobów nie przekraczało stopy ich regeneracji oraz aby nie została
przekroczona zdolność środowiska do asymilacji zanieczyszczeń”361. K. Complak wskazuje,
że problem ochrony środowiska to nie tylko zadanie państwa, ma ono bowiem wymiar globalny
- „Warto zwrócić uwagę, że jeśli w ramach urzeczywistniania dobra wspólnego jest miejsce dla
ochrony środowiska, to realizacja tego ostatniego zadania przekracza możliwości jednego

przewidział, że to władze publiczne są zobowiązane do wspierania obywateli w tym obowiązku (art. 74 ust. 4),
a więc do stworzenia odpowiednich warunków prawnych i faktycznych w tym zakresie, odpowiednich – to znaczy
również proporcjonalnych. Wynika to także z proklamowanej konstytucyjnie zasady pomocniczości”.
356
Ibidem.
357
Ibidem.
358
Art. 3 pkt 50 „zrównoważonym rozwoju - rozumie się przez to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym
następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości
zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego
pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”. Por. M. Jabłoński, Prawno – administracyjne…, s. 9.
359
B. Banaszak, Konstytucja…., s. 74.
360
Wyrok TK z 6.6.2006r., K 23/05, OTK-A 2006, Nr 6, poz. 62. „w ramach zasad zrównoważonego rozwoju
mieści się nie tylko ochrona przyrody czy kształtowanie ładu przestrzennego, ale także należyta troska o rozwój
społeczny i cywilizacyjny, związany z koniecznością budowania stosownej infrastruktury niezbędnej dla
– uwzględniającego cywilizacyjne potrzeby – życia człowieka i poszczególnych wspólnot. Idea zrównoważonego
rozwoju zawiera więc w sobie potrzebę uwzględnienia różnych wartości konstytucyjnych i stosownego ich
wyważenia”. Por. B. Banaszak, Konstytucja…., s. 74 i nast.
361
J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Kolonia Limited,
Wrocław 1998, s. 26.
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państwa. Działania w zakresie ekologii zależą od aktywności państw i organizacji różnego
rodzaju w skali globalnej”362.
Można uznać, że wyróżnienie pojęcia ochrony środowiska w art. 31 ust. 3 Konstytucji
RP, jak i konstytucyjnych przyczyn ograniczenia praw i wolności jest trafnie dobrane, ponieważ
poszerzenie ich katalogu o ochronę zdrowia i ochronę środowiska wymiernie daje wyraz
przekonaniu o potrzebie ochrony niekontrowersyjnego interesu publicznego363. Przepis art. 31
Konstytucji jednoznacznie konstruuje zasadę, w myśl której każdemu, niezależnie od tego, czy
jest organem państwowym czy inną osobą, nie wolno naruszać wolności człowieka.
B. Banaszak, M. Jabłoński i J. Boć dowodzą, że w komentowanym przepisie „w ustępie drugim
wyraźnie wskazuje się na podstawową rolę prawa, które wyznacza działania ograniczające
wolność lub pozbawiające wolności. Można jednak zmusić określoną osobę do odpowiedniego
zachowania się (nawet gdy w jej przeświadczeniu byłoby to ograniczenie wolności),
jeżeli zezwalają na to lub nakazują obowiązujące przepisy prawne, które muszą mieć postać
ustawy. Tak więc samoistne działania egzekutywy nie wchodzą tutaj w rachubę”364.
Przykład takiego ograniczenia ustawowego w dziedzinie ochrony środowiska podaje
A. Surówka wskazując poddanie gospodarki energetycznej ograniczeniom wolności
gospodarczej365.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 68 ust.4 nakłada na władze
publiczne dwa obowiązki, po pierwsze zwalczanie chorób epidemicznych, po drugie
zapobieganie negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska366.Obowiązek
zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego jest ściśle związany z wartością jaką jest
środowisko naturalne i dlatego został ustanowiony w celu ochrony tej wartości367.
L. Bosek wskazuje, że „art. 68 ust.4 pozostaje w zbiegu z art. 74 Konstytucji RP. To ten ostatni
przepis stanowi zasadniczą podstawę obowiązków władzy publicznej w obszarze środowiska.
Zobowiązuje ustawodawcę do określenia podstaw normatywnych i organizacyjnych medycyny
zapobiegawczej – zwalczania skutków degradacji środowiska. Art. 68 ust. 4 może stanowić
uzasadnienie i podstawę oceny przepisów z zakresu ochrony środowiska, o ile mają wpływ
na zdrowie indywidualne lub publiczne”368. Natomiast B. Banaszak podkreśla,
że z obowiązków uregulowanych w art. 68 ust.4 nie można wyprowadzać żadnych praw
podmiotowych, jednakże wiążą się one na pewno z ochroną zdrowia poprzez podejmowanie
działań nakierowanych na zwalczanie chorób oraz zapobieganie im poprzez redukcję
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M. Haczkowska (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz, Wydanie I, LexisNexis, Warszawa
2014, s. 18.
363
J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej…, s. 69.
364
Ibidem.
365
A. Surówka, Bezpieczeństwo…, s. 159. „(…) uzasadnia poddanie gospodarki energetycznej ograniczeniom
wolności działalności gospodarczej charakterystycznym dla rynku regulowanego i znajdującym oparcie w art. 31
ust. 3 Konstytucji. Wolność działalności gospodarczej w dziedzinie energetyki może być ograniczona
w szczególności ze względu na bezpieczeństwo i ochronę środowiska, ograniczenia te mogą być ustanawiane
„tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie”, jednakże nie mogą one „naruszać
istoty wolności i praw”. Oznacza to, że działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego oraz
ochronie środowiska mają charakter wielowymiarowy, ponieważ dotykają nie tylko obowiązków władz
publicznych, ale silnie oddziaływają także na sferę praw i wolności jednostki”.
366
N. Leśniak, Obowiązki…, s. 743.
367
Ibidem.
368
M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP…, s. 1564.
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niektórych czynników chorobotwórczych wynikających z uwarunkowań środowiskowych369.
Zwalczanie środowiskowych czynników chorobotwórczych wynika z faktu, iż współcześnie
środowisko w znacznym stopniu oddziałuje na człowieka. Wobec powyższego zapobieganie
skutkom degradacji środowiska spoczywa na władzach publicznych nie tylko eliminując
czy ograniczając ujemne następstwa na środowisko działań podjętych w sferze gospodarczej,
rozwoju techniki, lecz także władze publiczne powinny prowadzić działalność edukacyjną,
jak i działalność prewencyjną370. Art. 68 ustawy zasadniczej reguluje zasady przezorności
i prewencji, składające się na zapobieganie negatywnym skutkom degradacji środowiska371.
Za zespołem pracującym nad projektem ustawy o ochronie środowiska w 1997 roku, którego
kierownikiem był J. Sommer można przyjąć następujące rozumienie regulacji art. 68
Konstytucji: „Organy władzy publicznej powinny podejmować działania nie tylko
zapobiegające szkodom, ale także powinny zapewnić stosowanie dostępnych środków
ochronnych wówczas, gdy szkodliwość określonych działań dla środowiska nie została
dowiedziona, ale jest prawdopodobna. Pojęcie działalności gospodarczej mogącej wpływać na
środowisko, w tym działalności, której przyszłe skutki dla środowiska nie są w pełni
rozpoznane, wymaga wcześniejszego zastosowania wszelkich praktycznie dostępnych
i odpowiadających aktualnemu stanowi nauki i techniki środków służących rozpoznaniu
i eliminacji bądź możliwie najdalej idącemu ograniczeniu ujemnych oddziaływań
na środowisko. Każdy, kto podejmuje działalność gospodarczą mogącą ujemnie oddziaływać
na środowisko zobowiązany jest do zapobiegania takiemu oddziaływaniu na środowisko,
a jeśli to jest niemożliwe lub nieuzasadnione, do jego ograniczenia”372.
Treść art. 74 ust. 1 Konstytucji stanowi, że „Władze publiczne prowadzą politykę
zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom”.
Wyartykułowany obowiązek adresowany jest przez ustawodawcę konstytucyjnego do
wszelkich władz publicznych, obejmować on zatem będzie zarówno organy władzy
ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej373.Władze publiczne w wykonaniu powyższego
obowiązku zobowiązane są jednocześnie do prowadzenia wszystkich dostępnych polityk 374.
Dokonując analizy obowiązku określonego w art. 74 ust. 1 ustawy zasadniczej należy
podkreślić jego długofalowy i permanentny charakter, ponieważ tak sformułowany obowiązek
swoje ugruntowanie znajduje w koncepcji zrównoważonego rozwoju, a w konsekwencji
prowadzi do zrównania hierarchii potrzeb aktualnych z przyszłymi 375. Działania wynikające
z wykonania obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego powinny być bowiem
prowadzone w sposób systematyczny i uporządkowany w postaci pewnej polityki – polityki
zakładającej konieczność podejmowania całych kompleksów działań celowych
i racjonalnych376. Jak wskazuje B. Banaszak treścią ciążącego na władzach publicznych
B. Banaszak, Konstytucja…., s. 412.
Ibidem.
371
J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej…, s. 127.
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Ibidem.
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N. Leśniak, Obowiązki…, s. 743. Por. J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej…, s. 134 i nast.,
Por. M. Czekałowska, Problem konstytucyjnych norm programowych dotyczących ochrony środowiska na tle
wybranych regulacji ustawowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 870, 2015r., s. 111.
Autorka bowiem rozszerza krąg adresatów obowiązku wynikającego z art. 74 Konstytucji RP.
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Ibidem.
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Ibidem.
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obowiązku ochrony środowiska jest „nie tylko podejmowanie różnorodnych kroków
(nie wyłącznie legislacyjnych) mających na celu zapewnienie utrzymania obecnie istniejącego
stanu środowiska naturalnego, co mogłoby wynikać z dosłownego rozumienia słowa ochrona.
Władze publiczne powinny, oprócz środków mających na celu powstrzymywanie różnych
podmiotów od działań szkodzących środowisku, podejmować zachowania czynne polegające
na przeciwdziałaniu i zapobieganiu szkodliwym wpływom na środowisko naturalne.
Oznacza to konieczność podejmowania działań, które poprawią jego stan. Mogą korzystać
w tym celu ze środków związanych z polityką zagraniczną” 377. Wobec powyższego władze
publiczne realizując obowiązek konstytucyjny zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego
winny wspierać działania obywateli na rzecz ochrony środowiska i poprawy stanu środowiska
(co niewątpliwie też jest ich obowiązkiem), przy czym wsparcie to nie odnosi się tylko
i wyłącznie do działań osób fizycznych, ale także prawnych378. Partycypacja władz publicznych
w wspieraniu działań obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska winna również
odbywać się poprzez organizacje pozarządowe, ponieważ działając najczęściej przy udziale
wspólnoty lokalnej poprzez swoich członków(wolontariuszy) są one w stanie w jak
najszerszym spektrum dotrzeć do tej społeczności. W niedzielę 28 kwietnia 2019r.,
w kościołach katolickich odczytywany został List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę
Miłosierdzia 2019r., w którym wskazano m.in. znaczenie wolontariatu w służbie szeroko
rozumianej edukacji ekologicznej379.
Regulacją art. 86 ustawy zasadniczej objęty został nie tylko każdy obywatel, ale także
każdy podmiot prawny, który podejmuje działalność szkodzącą środowisku 380.
Treścią omawianego artykułu jest nie tylko nakaz powstrzymania się od działań szkodzących
środowisku, ale też nakaz przeciwdziałania i zapobiegania szkodliwym wpływom, jak również
nakaz podejmowania działań mających na celu przywrócenie jakości zdegradowanego
środowiska381.Obowiązek wyrażony w art. 86 Konstytucji RP nie polega tylko i wyłącznie na
powstrzymaniu się od działań mogących spowodować uszkodzenie środowiska,
ale jednocześnie chodzi tu o zachowanie czynne tj. o przeciwdziałanie lub zapobieganie
szkodliwym wpływom na środowisko oraz o działanie mające na celu przywrócenie równowagi
ekosystemu382. Można stwierdzić, że działania podejmowane przez jednostkę odgrywają
377

B. Banaszak, Konstytucja…., s. 438.
B. Banaszak, Konstytucja…., s. 439.
379
https://episkopat.pl/list-pasterski-episkopatu-polski-na-niedziele-milosierdzia-2019-r/ (otwarty 01.05.2019r.),
„(…) wolontariusze działający w społecznościach lokalnych mogą w duchu zintegrowanej ekologii podejmować
kolejne działania: wzywać do nawrócenia ekologicznego i skromnego życia opartego na miłości, a nie na
konsumpcji; przeciwdziałać marnowaniu żywności i przekazywać jej nadwyżki potrzebującym; promować wiedzę
o racjonalnym gospodarowaniu odpadami; dbać o naturę i zabiegać o funkcjonowanie zielonych przestrzeni;
zachęcać do ograniczania zużycia plastiku; szerzyć wiedzę o zmianach klimatu i ich przyczynach; motywować
polityków do przeciwdziałania zmianom klimatu; promować stosowanie odnawialnych źródeł energii; prowadzić
zbiórki odpadów trudnych do recyklingu, np. zużytych świetlówek, telefonów komórkowych; budować
świadomość realnego zagrożenia smogiem, np. przez stworzenie lokalnych sieci pomiaru skażenia”.
380
J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej…, s. 151. „Obowiązek dbałości i odpowiedzialności za pogorszenie
dotyczy wszystkich osób i podmiotów podlegających jurysdykcji danego państwa. Podmiotami tymi są więc
zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy, polskie podmioty gospodarcze i poddane polskiemu porządkowi
prawnemu, mieszane i zagraniczne podmioty gospodarcze oraz inne jednostki organizacyjne wreszcie organy
władzy publicznej i administracji publicznej zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej”. Por. również
B. Banaszak, Konstytucja…., s. 494.
381
J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej…, s. 151.
382
B. Banaszak, Konstytucja…., s. 494.
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stosunkowo niewielką rolę w zwalczaniu szkodliwych następstw rozwoju cywilizacyjnego,
który to rozwój ma wpływ na środowisko – np. źródła zanieczyszczeń – to bez nich i bez stałego
nacisku społecznego na organy władzy publicznej, na przedsiębiorców nie jest możliwy postęp
w prowadzeniu przez państwo polityki proekologicznej383. Podmioty, które odpowiedzialne
są za dbałość o stan środowiska ponoszą odpowiedzialność za pogorszenie stanu środowiska
– ponoszą odpowiedzialność zarówno cywilną ja i odpowiedzialność karną384.
Podmiot powodujący pogorszenie stanu środowiska ponosi odpowiedzialność również wtedy,
gdy uzyskał pozwolenie na takie pogorszenie, nie jest ważne w jakiej postaci taki podmiot
otrzymał zezwolenie czy to w wyniku jednej indywidualnej decyzji administracyjnej,
jak i w ciągu czynności prawnych385. Jednakże należy pamiętać, iż odpowiedzialność ta zgodnie
z art. 86 ustawy zasadniczej jest niezależna od winy386. Wobec powyższego każdy, komu
zagraża szkoda wynikająca z bezprawnego oddziaływania na środowisko, może żądać od
sprawcy przywrócenia stanu zgodnego z prawem i podjęcia działań zapobiegawczych lub
zaprzestania działalności zagrażającej środowisku387. Ponadto każdy, kto w wyniku
bezprawnego działania na szkodę środowiska poniósł szkodę, może żądać zaprzestania
naruszenia stanu środowiska i odszkodowania za wyrządzoną szkodę388. Jeżeli jednak
zagrożenie lub naruszenie dotyczy stanu środowiska jako dobra ogółu (dobra wspólnego),
z roszczeniem może wystąpić Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub
organizacja ekologiczna389.
Dokonując analizy problematyki konstytucyjnych podstaw bezpieczeństwa
ekologicznego i ochrony środowiska należy również zwrócić uwagę na problem związany
z emisjami. Niewątpliwie zapewnienie bezpieczeństwa emisji stanowiącego element
bezpieczeństwa ekologicznego odgrywa bardzo ważną rolę w kontekście zagadnień
związanych ze spalaniem odpadów oraz utylizacją odpadów biologicznych 390. W przypadku
spalania odpadów może dochodzić do emisji do atmosfery szkodliwych związków
chemicznych, natomiast utylizacja odpadów biologicznych może prowadzić do emisji
związków chemicznych np. dioksani innych substancji szkodliwych, jak również czynników
biologicznych, np. bakterii czy wirusów391. Niemniej jednak w obydwu przypadkach
ustawodawca poprzez regulacje prawne winien tak ukształtować sytuację administracyjno
- prawną podmiotów administrowanych, by nie dochodziło do powstania zagrożeń zarówno dla
zdrowia, jak i życia ludzkiego392.
Uchwała antysmogowa
Odnosząc się do pojęcia ochrony środowiska należy mieć na uwadze, że jednym z jej
przejawów jest również przeciwdziałanie zanieczyszczeniom. Dopuszczalne jest
odprowadzanie do środowiska substancji lub energii, z tym, że emisja ta dozwolona jest
383

Ibidem.
B. Banaszak, Konstytucja…., s. 495.
385
J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej…, s. 151.
386
Ibidem.
387
B. Banaszak, Konstytucja…., s. 495.
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Ibidem.
389
Ibidem.
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A. Surówka, Bezpieczeństwo…, s. 165.
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Ibidem.
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Ibidem.
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w granicach określonych przepisami prawa, pod warunkiem, że nie ma charakteru
zanieczyszczenia393.
W odpowiedzi na konstytucyjny obowiązek władz publicznych w zakresie zwalczania
chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji
środowiska oraz ochrony środowiska, jak również w celu zapobieżenia negatywnemu
oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko, kierując się zasadą praworządności oraz zasadą
interesu publicznego, Sejmik Województwa Dolnośląskiego postanowił wprowadzić
ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
W związku z tym w dniu 30 listopada 2017 r. podjął uchwałę nr XLI/1407/17w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław
i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw394. Jednocześnie na tym samym posiedzeniu zostały podjęte osobno: uchwała
nr XLI/1405/17w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Wrocław ograniczeń i zakazów
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw395 oraz uchwała
nr XLI/1406/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie
dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie396.
Ustawodawca lokalny uzasadnia wprowadzenie odrębnej uchwały dla gminy Wrocław
w sposób następujący: „Odrębna uchwała dla gminy Wrocław podyktowana jest koniecznością
ochrony powietrza w najgęściej zaludnionym obszarze województwa i koncentracji różnych
źródeł zanieczyszczeń powietrza, powiązanych nie tylko z dominującą emisją powierzchniową
pochodzącą z sektora komunalno-bytowego, ale także wynikających z wysokiego obciążenia
komunikacyjnego Wrocławia. Konieczność przygotowania uchwały wyodrębniającej obszar
Gminy Wrocław wynika także z potrzeby korelacji zapisów uchwały z działaniami
naprawczymi przewidzianymi w Programie ochrony powietrza dla województwa
dolnośląskiego397- dla strefy aglomeracja wrocławska, a także z wnioskami z ekspertyz
dotyczących ograniczenia niskiej emisji z indywidualnego ogrzewania węglowego na terenie
Wrocławia w latach 2016-2020, wykonanych pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Jerzego
J. Jendrośka (red.), Ustawa – Prawo ochrony środowiska …, s. 56.
Uchwała nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk,
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. (Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2017, poz. 5155) – dalej jako uchwała antysmogowa.
395
Uchwała nr XLI/1405/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie
wprowadzenia na obszarze Gminy Wrocław ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2017, poz. 5153)
– dalej jako uchwała antysmogowa-gmina.
396
Uchwała nr XLI/1406/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie
wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia
8 grudnia 2017, poz. 5154) – dalej jako uchwała antysmogowa-uzdrowiska.
397
„Sporządzony dla województwa dolnośląskiego program obejmuje wszystkie strefy, w tym strefę dolnośląską,
strefę miasto Legnica, strefę miasto Wałbrzych i strefę Aglomeracja Wrocławska (miasto Wrocław jest
przedmiotem odrębnej „uchwały antysmogowej”). Analizy wielkości emisji dokonane w ramach Programu
ochrony powietrza wykazują, że największy wpływ na zanieczyszczenie powietrza w województwie mają źródła
powierzchniowe, obejmujące głównie indywidualne źródła spalania z sektora bytowo-komunalnego oraz sektora
usługowego. Również analiza rocznego przebiegu średnich dobowych wartości pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5
oraz benzo(a)pirenu wskazuje na występowanie najwyższych wartości stężeń zanieczyszczeń w miesiącach
zimowych (w tzw. okresie grzewczym)”
393
394
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Zwoździaka”398. Z kolei wprowadzenie uchwały dla obszarów uzdrowiskowych uzasadnia się
następująco: „Osobna uchwała dla 11 miejscowości uzdrowiskowych, ściślej stref
uzdrowiskowych A, B i C podyktowana jest koniecznością spełnienia leczniczych właściwości
klimatu wymaganych zapisami ustawowymi – ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych399.W obszarach tych zachodzi potrzeba szczególnej troski o stan powietrza
gwarantujący możliwość utrzymania statusów uzdrowisk i świadczenia usług leczniczych.
Zapisy uchwały wyodrębniającej obszar stref uzdrowiskowych potwierdzone zostały
ekspertyzą wskazującą efekt ekologiczny wprowadzenia ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji spalania paliw stałych na obszarze stref A, B i C ochrony uzdrowiskowej
w województwie dolnośląskim, wykonaną na zlecenie samorządu województwa
dolnośląskiego”400.
Podstawę prawną uchwalenia wymienionych uchwał „antysmogowych” stanowią
przepisy art. 68 ust. 4 i art. 74 ust. 2 Konstytucji RP, a także zapis art. 96 ust. 1 POŚ.
Podstawę taką daje ponadto prawo wspólnotowe. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla
Europy (CAFE) zobowiązuje państwa członkowskie, aby norma dla pyłu zawieszonego PM10
wynosząca 40 µg/m3 była osiągnięta od 2005 r. Z kolei, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci,
niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu wartość
docelowa benzo(a)pirenu wynosząca 1 ng/m3 powinna być osiągnięta od 2013 r.401.
Uchwały nr XLI/1406/17, XLI/1405/17 i XLI/1407/17 Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego dopełniają wykonywanie uchwały nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r. w której przyjęto Program ochrony powietrza dla
województwa dolnośląskiego402.
Sejmik Województwa Dolnośląskiego mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do
podjęcia działań zróżnicował w uchwale terminy obowiązywania ograniczeń. Uregulowano
terminy obowiązywania ograniczeń w następujący sposób „Mając na uwadze, że użytkownicy
instalacji mogą posiadać zapasy paliw stałych, w celu nienaruszenia zasady zaufania obywateli
wobec państwa, wprowadzono okres przejściowy zakazu stosowania węgla brunatnego
oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, sypkiego węgla kamiennego
(o uziarnieniu poniżej 3 mm), mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności
w stanie roboczym powyżej 20%, od dnia 1 lipca 2018 r. tj. po zakończeniu sezonu grzewczego
Uzasadnienie do uchwały Sejmiku województwa dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy
Wrocław ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw., s. 10.
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument_druk.php?iddok=42335&idmp=14&r=r (otwarty 04.05.2019r.)
399
Ustawa z dnia 28 lipa 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1056 ost. zm. Dz. U. z 2017 r., poz. 60).
400
Uzasadnienie do uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze
uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw., s. 10.
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument_druk.php?iddok=42335&idmp=14&r=r (otwarty 04.05.2019r.).
401
Uzasadnienie do uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. s. 1 http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument_
druk.php?iddok=42335&idmp=14&r=r (otwarty 04.05.2019r.).
402
Ibidem., s. 5.
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2017/2018. Od 1 lipca 2018 roku będą obowiązywać ograniczenia dotyczące nowo
uruchamianych instalacji, tak aby w pierwszej kolejności ograniczyć powstawanie nowych
źródeł emisji. Wszystkie nowo instalowane kotły oraz miejscowe ogrzewacze pomieszczeń od
tego terminu mają spełniać wymogi określone w § 5 i § 6 uchwały. Zgodnie z zapisami, emisja
cząstek stałych (pyłu) nie może przekraczać granicznych wielkości emisji określonych
w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 oraz rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185.
Dla kotłów wartości emisji są zgodne z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe403, tj.: emisje cząstek stałych
(PM) nie mogą przekraczać 40 mg/m³ w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem
paliwa oraz 60 mg/m3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa; instalacja nie
posiada rusztu awaryjnego. Dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń emisja cząstek stałych
(PM) nie będzie przekraczała 40 mg/m3 przy zamkniętej komorze spalania lub 50 mg/m3 przy
otwartej komorze spalania. Uchwałodawca dopuszcza osiągniecie granicznych wielkości emisji
pyłu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń poprzez montaż urządzeń zapewniających
redukcję emisji pyłu. Do 1 lipca 2024 r. należy zakończyć eksploatację wszystkich instalacji na
paliwa stałe, których emisja pyłu nie odpowiada żadnej z klas emisyjności według polskiej
normy PN-EN 303-5:2012, tj. tzw. kopciuchów, które ze względu na przestarzałą technologię
i niską temperaturę spalania emitują znacznie więcej pyłów i substancji rakotwórczych
(emisja pyłu kształtuje się na poziomie 400 mg/m3).Do dnia 1 lipca 2028 r. należy zakończyć
eksploatację kotłów oddanych do eksploatacji przed 1 lipca 2018 r., których emisyjność dla
pyłu odpowiada 3 i 4 klasie wg normy PN-EN 303-5:2012. Oznacza to, że od 1 lipca 2028 r.
można eksploatować kotły na paliwo stałe, z których emisja cząstek pyłu odpowiada klasie
5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012. Należy podkreślić, że uchwałodawca przewidział
możliwość eksploatacji kotłów klasy 3 i 4 jeszcze przez okres około 10 lat od dnia wejścia
w życie uchwały, tj. z dużym prawdopodobieństwem, do końca ich żywotności. Jak wykazano
powyżej, określone w uchwale terminy nie wprowadzają zmian nagłych, przewidziano bowiem
okresy przejściowe w celu dostosowania instalacji do wymagań niniejszej uchwały oraz
rozłożenia w czasie kosztownego procesu wymiany kotłów”404.
Treść art. 96 ust. 6 i 7 POŚ reguluje obowiązkowe oraz fakultatywne elementy uchwały
wprowadzającej ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji, w których następuje spalanie
paliw. Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 6 pkt 1 POŚ uchwała powinna określać granice obszaru,
na którym wprowadza się ograniczenia lub zakazy. „Ograniczenia w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw obejmą obszar całego województwa
dolnośląskiego. Wprowadzenie regulacji wyłącznie dla części gmin czy wyłączenie części
obszaru województwa doprowadziłoby do braku skuteczności regulacji. Zwłaszcza, że na stan
jakości powietrza wpływa nie tylko lokalna emisja zanieczyszczeń, ale również ich napływ ze
źródeł zlokalizowanych w obszarach sąsiadujących. Bez regulacji dla całego obszaru
województwa istnieje również ryzyko pogorszenia stanu jakości powietrza ze względu na
powstawanie nowych źródeł emisji. Niniejsza uchwała dotyczy obszaru całego województwa
dolnośląskiego (z wyjątkiem gminy miejskiej Wrocław w granicach administracyjnych
i uzdrowisk w granicach strefy A, B i C ochrony uzdrowiskowej). Jest to uzasadnione tym,
Rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stale (Dz. U. z 2017 r. poz.
1690, ost. zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 363).
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że pomiary jakości powietrza prowadzone na przestrzeni ostatnich lat przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska, wskazują na tym obszarze na występowanie wysokich poziomów stężeń
zanieczyszczeń w powietrzu. Regularnie przekraczane są poziomy dopuszczalne pyłu
zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu, co wykazano
już w uzasadnieniu do niniejszej uchwały”405. Zgodnie z art. 96 ust. 6 pkt 2 POŚ uchwała
sejmiku województwa określa rodzaje podmiotów lub instalacji, dla których wprowadza się
ograniczenia i zakazy, o których mowa w ust. 1 - „Uchwała w § 4 wskazuje instalacje, dla
których wprowadza się ograniczenia w zakresie ich eksploatacji, tj. kotły i miejscowe
ogrzewacze powietrza na paliwo stałe. Przez pojęcie instalacji należy rozumieć określenie użyte
w art. 3 pkt 6 POŚ, oznaczające stacjonarne urządzenie techniczne lub zespół stacjonarnych
urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje
ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu lub budowle niebędące urządzeniami
technicznymi ani ich zespołami - których eksploatacja może spowodować emisję.
Uchwała zgodnie z art. 96 ust. 1 POŚ obejmuje tylko te instalacje, w których następuje spalanie
paliw. Przez pojęcie paliwa należy rozumieć paliwa stałe, będące nośnikami energii chemicznej
(…). W uchwale sprecyzowano, że dotyczy ona instalacji, w których następuje spalanie paliw
stałych. Uchwała nie odwołuje się do definicji paliwa zawartego w ustawie o systemie
monitorowania i kontrolowania jakości paliw406, ponieważ zawarte w niej określenie paliwa
stałego jest bardzo wąskie i tym samym niewystarczające dla celów uchwały.
Uchwała wskazuje w § 3 rodzaj podmiotów (adresatów), dla których wprowadza się
ograniczenia. Są nimi podmioty eksploatujące instalacje określone w § 4 uchwały.
Uchwałodawca nie różnicuje adresatów uchwały z punktu widzenia posiadania przez nich
tytułu prawnego do instalacji. Takie różnicowanie w nieuprawniony sposób mogłoby
uprzywilejowywać osoby, których tytuł prawny do instalacji jest sporny, niejasny lub, które
żadnego tytułu prawnego nie posiadają względem osób posiadających tytuł prawny do
instalacji. Z punktu widzenia celów uchwały istotny jest sposób eksploatacji instalacji”407.
Zgodnie z art. 96 ust. 6 pkt 3 POŚ uchwała sejmiku województwa określa rodzaje lub jakość
paliw dopuszczonych do stosowania lub których stosowanie jest zakazane na danym obszarze,
lub parametry techniczne lub rozwiązania techniczne lub parametry emisji instalacji, w których
następuje spalanie paliw, dopuszczonych do stosowania na tym obszarze. – „Pożądanym
sposobem ogrzewania budynków w regionie jest ciepło systemowe (z sieci ciepłowniczej) oraz
ogrzewanie gazowe. Jeżeli występują bariery techniczne związane z podłączeniem do sieci,
możliwe jest ogrzewanie paliwem stałym. Niniejszą uchwałą dopuszcza się stosowanie węgla
kamiennego i drewna pod warunkiem spalania go w instalacjach, które spełniają minimum
standard emisyjny zgodny z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1185 oraz rozporządzeniem
Komisji (UE) 2015/1189.Zapisy § 7 niniejszej uchwały wprowadzają zakaz stosowania mułów
i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
Uzasadnienie do uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego …, s. 9 Por. również Uzasadnienie
do uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego …, s. 10., por. również Uzasadnienie do uchwały Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego …, s. 9 i 10.
406
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2019
r., poz. 660).
407
Ibidem.
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węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm oraz biomasy stałej
o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%”408.Zgodnie z art. 96 ust. 7 POŚ uchwała
sejmiku województwa może także określać sposób lub cel wykorzystania paliw, który jest
objęty ograniczeniami określonymi w uchwale, okres obowiązywania ograniczeń lub zakazów
w ciągu roku oraz obowiązki podmiotów objętych uchwałą w zakresie niezbędnym do kontroli
realizacji uchwały. Uchwała nie wskazuje sposobu i celu wykorzystania paliw (dopuszczonych
do stosowania), który jest objęty ograniczeniami. – „Regulacja obejmuje więc zarówno
instalacje wykorzystywane w celach grzewczych, jak również w celach przygotowania
żywności i innych. Należy zauważyć, że przebieg procesu spalania i emisja zanieczyszczeń
związana ze stosowaniem paliw stałych jest identyczna bez względu na cel stosowania paliw.
Regulacja dąży do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i nie może przewidywać
wyjątków dla procesów, które tę emisję również powodują. Zgodnie z opracowaniem
Europejskiej Agencji Środowiska „EMEP/EEA emission inventory guidebook 2013”,
wskaźniki średniej emisji zanieczyszczeń dla spalania paliw stałych w piecach służących
do przygotowania żywności są identyczne jak w przypadku pieców służących do ogrzewania.
Ponadto dzięki objęciu ograniczeniami wszystkich instalacji, w których następuje spalanie
paliw, niezależnie od celu stosowania tych paliw, uzyskany zostanie efekt domknięcia
ewentualnych luk i możliwości obejścia przepisów. W przypadku wykorzystania paliw nie
tylko do celów grzewczych, ale również funkcji dodatkowych (np. przygotowanie żywności),
wyeliminowane zostaną wątpliwości czy uchwała ma zastosowanie w tym zakresie”409.
Na podstawie art. 96 ust. 7 pkt 3 POŚ w § 8 określono obowiązki podmiotów objętych uchwałą
w zakresie niezbędnym do kontroli realizacji uchwały - „Podmioty eksploatujące instalacje
zostały zobowiązane do wykazania za pomocą dokumentów spełnianie wymagań określonych
w niniejszej uchwale. Katalog dokumentów, które mogą być wykorzystane w tym celu
pozostaje otwarty. Mogą to być w szczególności: dokumentacja z badań, dokumentacja
techniczna urządzenia, instrukcja dla instalatorów i użytkowników”410.
Podmiotami uprawnionymi do kontroli przestrzegania przepisów wprowadzonych
uchwałami „antysmogowymi” są: straże gminne, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych411,wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz upoważnieni
pracownicy urzędów miejskich gminnych lub funkcjonariusze straży gminnych, na podstawie
art. 379 POŚ, Policja w oparciu o art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji412,inspektorzy nadzoru budowlanego, na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7lipca 1994 r. - Prawo budowlane413,wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w oparciu
o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska414.

Uzasadnienie do uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego …, s. 10.
Uzasadnienie do uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego …, s. 11.
410
Uzasadnienie do uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego …, s. 12.
411
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1383, ost. zm. Dz. U. z 219 r.,
poz. 125).
412
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U.2019 r. poz. 164, ost. zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 15).
413
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ost. zm. Dz. U. z 2019 r., poz.
730).
414
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r., o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1471, ost. zm.
Dz. U. z 2019 r., poz. 730).
408
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Zakończenie
Ochrona środowiska jest jedną z priorytetowych funkcji państwa, której celem jest zapewnienie
funkcjonowania społeczeństwa jako całości, tak aby zagwarantowane były jego podstawowe
warunki bytowe. Środowisko naturalne powinno być chronione przez wspólne działanie
zarówno władz publicznych, jak i jednostek, ponieważ tylko tego rodzaju współdziałanie może
przynieść wymierne efekty415. Zapewnieniu podniesienia świadomości ekologicznej
społeczeństwa służyć ma edukacja ekologiczna, jak również obowiązek wsparcia jednostki na
rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska, który władze publiczne powinny realizować
w szerszym zakresie416. Niemniej jednak w obliczu przekraczanych norm jakości powietrza,
a w konsekwencji naruszenia prawa do życia i ochrony zdrowia, a także niewywiązania się
Polski ze zobowiązań wynikających z prawa Unii Europejskiej, zastosowanie ograniczeń
określonych w uchwałach stanowi środek adekwatny do celu, jakim jest zniwelowanie
zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza do poziomów zgodnych z obowiązującym
prawem. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w uzdrowiskach jest szczególnie istotne ze
względu na charakter tych miejscowości, które powinny posiadać klimat o leczniczych
właściwościach417. Można jednoznacznie za M. Pchałkiem stwierdzić, że „Ochrona
wrażliwości ekologicznej wymaga co istotne zdolności do kompromisu. (…) W praktyce
oznacza to gotowość do zrozumienia i poszanowania cudzych relacji i interesów
w szczególności, gdy przemawiają za nim względy prawne”418.
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ANTI – SMOG RESOLUTION OF THE LEGISLATIVE AUTHORITYOF THE LOWER
SILESIAN VOIVODESHIP AS THE IMPLEMENTATION OF ECOLOGICAL SAFETY
POLICY
Summary: Environmental protection as an integral part of sustainable development is one of the priority
functions of the state, a constitutionally sanctioned duty of public authorities, which are obliged to
provide the society with ecological conditions of development. The value presented by the natural
environment, both for present and future generations, currently included in the basic principles of
international law, should be protected through the cooperation of both public authorities and individuals.
In the face of exceeded air quality standards, and as a consequence violation of the right to life and
health protection, and at the same time Poland's failure to fulfill its obligations resulting from European
Union law in the above-mentioned scope, introduction of restrictions set out in the subject resolutions
is a measure to achieve the goal of reducing pollution into the air to levels in accordance with applicable
law.
Keywords: Environmental protection, smog,ecological policy,environment, environmental law.
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Barbara Majewska419, Piotr Gądek420, Michał Krüger421
REWITALIZACJA A ZACHOWANIE TOŻSAMOŚCI MIASTA
W KONTEKŚCIE TEORII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, że rewitalizacja miast w oparciu o zasady
zrównoważonego rozwoju pozwala na ożywienie społeczno-gospodarcze przy jednoczesnym zachowaniu
tożsamości miasta. Analizie poddano strategię rozwoju i rewitalizacji Katowic, wykazując, iż podejmowane
działania są ściśle związane z zasadami i celami zrównoważonego rozwoju.
Słowa kluczowe: Miasto, rewitalizacja, tożsamość, zrównoważony rozwój.

Wstęp
Współczesne uwarunkowania rozwoju miast mają daleko idące implikacje w dziedzinie
rewitalizacji, a szczególnie w powiązaniu tego aspektu życia miasta z problematyką wartości
i zrównoważonego rozwoju. Wyzwaniem staje się więc, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz
tożsamości lokalnej jako szczególnych wartości przestrzeni publicznych. Zarówno na arenie
międzynarodowej, jak i lokalnej, zauważalne staje się takie prowadzenie rewitalizacji miast,
które umożliwia zachowanie istniejącego w miastach dziedzictwa narodowego i wspieranie
jego zrównoważonego rozwoju. Proces rewitalizacyjny ma więc na celu wyprowadzenie
danego obszaru ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie zjawisk, które spowodowały jego
degradację.
Celem artykułu jest wskazanie, że rewitalizacja miast w oparciu o zasady
zrównoważonego rozwoju pozwala na ożywienie społeczno-gospodarcze przy jednoczesnym
zachowaniu tożsamości miasta. Analizie poddano strategię rozwoju i rewitalizacji Katowic,
które prężnie odnawiane jest przykładem podejmowania działań związanych z zasadami
i celami zrównoważonego rozwoju.
Zrównoważony rozwój miast a rewitalizacja
Zrównoważony rozwój został określony w polskim prawodawstwie jako "rozwój społecznogospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych
i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych
procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych
potrzeb poszczególnych społeczności lub ich obywateli zarówno współczesnych,
jak i przyszłych pokoleń"422. Koncepcja ta opiera się na współdziałaniu w zakresie trzech
głównych obszarów ładu ekonomicznego, społecznego i środowiskowego. Idea tej koncepcji
wskazuje na konieczność równorzędnego traktowania każdej z nich, by zarządzanie miastem
miało charakter prawdziwie zrównoważony. Zrównoważony rozwój jest więc typem rozwoju
społeczno-gospodarczego realizowanym przez człowieka i dla człowieka, jest także trwałym
procesem integrującym wszelką działalność człowieka w obrębie działań gospodarczych,
społecznych i środowiskowych. Koncepcja ta wskazuje również na konieczność
Mgr, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska.
Lic, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska.
421
Lic, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska.
422
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627.
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odpowiedzialnego traktowania dostępnych zasobów, w celu zapewnienia ich ładu dla
przyszłych pokoleń423.
Biorąc pod uwagę podstawowe sposoby definiowania zrównoważonego rozwoju, należy
stwierdzić, iż w odniesieniu do miast, działania tej koncepcji będą miały na celu zaspokojenie
potrzeb mieszkańców, z uwzględnieniem zapotrzebowania przyszłych mieszkańców.
Realizacji tychże działań może służyć przeprowadzana rewitalizacja miasta. Stąd też ustawa
o rewitalizacji, która weszła w życie z końcem 2015 roku, wskazująca, że jest to „proces
wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób
kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni
i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na
podstawie gminnego programu rewitalizacji”424. Proces rewitalizacji wykorzystywany jest jako
instrument zrównoważonego rozwoju obszarów zurbanizowanych.
Rewitalizacja miast jest pewną formą przeciwdziałania procesom degradacji społecznej,
gospodarczej i przestrzennej oraz zjawisk kryzysowych, które wywołują negatywne skutki na
przestrzeni miejskiej. Do najważniejszych obszarów wymagających rewitalizacji
i wzbudzających szczególne zainteresowanie społeczne należą stare dzielnice śródmiejskie,
zespoły mieszkaniowe, tereny poprzemysłowe czy powojskowe. Specyfika tych dzielnic
sprawia, że ich rewitalizacja jest problemem wysoce złożonym, ponieważ są to obszary
o szczególnych walorach architektury i urbanistyki, decydujące o tożsamości miasta425.
Stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w procesie rewitalizacji jest konieczne
z uwagi na holistyczne rozwiązania istniejących potrzeb. Rewitalizacja wymaga
interdyscyplinarnego podejścia oraz kompleksowego ujęcia różnorodnych dziedzin,
które składają się na funkcjonowanie miasta jako złożonego organizmu. Pojęcie to, początkowo
dotyczące ochrony i rewaloryzacji zabytków, ewoluowało do znacznie szerszego zagadnienia
odnoszącego się do wszystkich sfer funkcjonowania miasta. Zrównoważone podejście
do wdrażania działań rewitalizacyjnych wymaga połączenia różnorodnych sfer składających
się na funkcjonowanie miasta. Wśród tychże sfer Ziobrowski wyróżnia m.in.:
• sferę społeczną – zmiany jakości warunków życia mieszkańców,
• sferę ekologiczną – zmiany dokonują się poprzez poprawę jakości środowiska
przyrodniczego,
• sferę prawną – w której ustala się ramy prawne dla tworzenia i wdrażania procesów
rewitalizacyjnych,
• sferę finansową – która określa instrumenty wsparcia dla działań rewitalizacyjnych,
• sferę gospodarczą – pobudzającą aktywność gospodarczą obszarów,

A. Zachorowska, S. Stachera-Włodarczyk, Społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności banku - wybrane
aspekty, [w:] Zarządzanie organizacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju, red. A. Zachorowska,
D. Wielgórka, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017, s. 7-15.
424
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz. U. z 2015 r., poz. 1777.
425
B. Domański, K. Gwosdz, Spojrzenie na problemy rewitalizacji miast w Polsce [w:] Rewitalizacja miast
polskich – diagnoza, red. Z. Ziobrowski, W. Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010, s. 45-55.
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sferę planistyczno-przestrzenną – odpowiedzialną za kształtowanie przestrzeni
miejskiej, przy wykorzystaniu istniejącej tkanki bądź nadaniu nowej funkcji przy
zmianie charakteru obszaru426.
W literaturze przedmiotu coraz częściej można spotkać się ze stwierdzeniem,
iż rewitalizacja nie powinna ograniczać się jedynie do zachowania dziedzictwa.
Jej celem powinno być głównie wykorzystanie go dla współczesnego społeczeństwa.
Dziedzictwa bowiem nie stanowi suma zachowanych obiektów, będąca niejednokrotnie
zespołem ograniczeń, a ogromny potencjał wartości. Takie podejście wspomaga procesy
rewitalizacyjne, gdyż w tym ujęciu przeszłość nie jest nienaruszalnym zbiorem form,
a zasobem, który może być wykorzystany przez społeczeństwo dla współczesnych potrzeb427.
Szczegółowe cele prowadzonej rewitalizacji miast wzajemnie się przenikają, przez co możliwy
staje się zrównoważony rozwój (Rysunek 1). Z punktu widzenia rozwoju miasta i zaspokajania
potrzeb jego mieszkańców, celem prowadzonych projektów rewitalizacyjnych
są niejednokrotnie ożywienie społeczno-gospodarcze, poprawa standardu życia i
funkcjonowania w mieście, ochrona środowiska, czy, co ważne w odniesieniu do zachowania
tożsamości miasta, przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości.

Rysunek 1. Cele rewitalizacji miasta
Źródło: opracowanie własne na podstawie Cele strategiczne i szczegółowe rewitalizacji w Krakowie,
https://rewitalizacja.krakow.pl/rewitalizacja/4330,artykul,cele.html (dostęp 13.03.2019).

Należy podkreślić, iż rewitalizacja jest procesem złożonym, a wszelkie analizy dotyczące
planowanych przekształceń powinny nawiązywać do specyfiki danego obszaru.
Sam proces rewitalizacji jest skomplikowany i wymaga odpowiedniego czasu na realizację.
Pierwsze efekty przekształceń zauważalne są po ok. 5 latach od rozpoczęcia realizacji,
Z. Ziobrowski, Cele i efekty projektu [w:] Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa
materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju. Podsumowanie projektu, red. B. Domański,
Z. Ziobrowski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010, s. 8–21.
427
I. Mironowicz, Proces transformacji terenów miejskich wobec dziedzictwa duchowego i materialnego
[w:] Rewitalizacja miast polskich – diagnoza, red. Z. Ziobrowski, W. Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków
2010, s. 23-43.
426
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natomiast sam proces nie powinien trwać dłużej niż 25–30 lat. Z tego względu rewitalizację
rozpatruje się w odniesieniu do całościowej polityki rozwoju miasta, której cele działań
są mocno zróżnicowane. Szczególnie istotna jest zmiana struktury funkcjonalnej miast
poprzemysłowych, które po 1989 roku zmagają się z problemami gospodarczymi
i społecznymi428.
Rewitalizacja Katowic w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju
W zarządzaniu miastami należy skoncentrować się na zrozumieniu możliwych ścieżek rozwoju
miasta i wybieraniu tych, które są zrównoważone, trwałe, zgodnie z perspektywiczną i wspólną
wizją miasta. Polityka realizowana jest na podstawie strategii rozwoju, przy pomocy
programów operacyjnych, w których nakreślono działania służące osiąganiu celów.
Analiza rewitalizacji Katowic została przeprowadzona w oparciu o udostępniony program
rewitalizacji miasta.
W omawianym przypadku, pierwsze skoordynowane działania podjęto w 2005 roku,
kiedy w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Katowice działaniami objęto obszar Centrum
oraz Giszowiec – Nikiszowiec. Jego kontynuację stanowił program przyjęty na lata 2007-2013,
w ramach którego wyznaczono 7 obszarów rewitalizacji. Mając na uwadze zachodzące
w mieście zmiany i potrzebę dostosowania działań do zmieniających się potrzeb i warunków,
program na przestrzeni całego okresu obowiązywania był sześciokrotnie aktualizowany.
Kolejny program obowiązywał w latach 2014-2015, a następnie sporządzony został nowy plan
obejmujący lata 2016-2022.
W Katowicach obszar zdegradowany obejmuje Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Dąb,
Wełnowiec-Józefowiec, Koszutka, Bogucice, Dąbrówka Mała, Szopienice-Burowiec
oraz Janów-Nikiszowiec. Obszar rewitalizacji natomiast obejmuje Śródmieście, Zawodzie,
Załęże, Bogucice, Szopienice-Burowiec, Janów-Nikiszowiec, Dąb, Wełnowiec-Józefowiec.
W Katowicach obszar rewitalizacji wynosi łącznie 1 386,90 ha (8,42% powierzchni miasta)
oraz jest zamieszkiwany przez ok. 70 046 osób (24,22% ludności miasta)429.
Zintegrowane podejście do procesów rewitalizacji w Katowicach przejawia się przez
identyfikację, zaplanowanie i wdrożenie działań oraz projektów rewitalizacyjnych w obszarze
rewitalizacji w sposób całościowy tj. zapewniający powiązanie kwestii społecznych,
gospodarczych, przestrzennych, funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych,
przy założeniu wykorzystania specyficznych uwarunkowań odnawianych obszarów.
Aby prowadzić działania rewitalizacyjne w sposób zintegrowany jako kluczowe przyjęto
przezwyciężenie kryzysów o charakterze społecznym w sposób niemarginalizujący sfery
ekonomicznej i środowiskowo-przestrzennej. Wzmocnieniu procesu integracji działań służy
włączenie społeczności lokalnej w prowadzenie procesu rewitalizacji, w tym w diagnozowanie
problemów oraz programowanie działań naprawczych, co zapewniono m.in. poprzez
organizację serii spotkań w obszarach zdegradowanych.
Celem procesu rewitalizacji w Katowicach jest wielowymiarowa odnowa i trwałe
ożywienie społeczno-gospodarcze, zapewniające poprawę jakości życia mieszkańców

E. Boryczka, Rewitalizacja miast [w:] EkoMiasto#Zarządzanie. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny
rozwój miasta, red. Z. Przygodzki, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 167-193.
429
https://www.katowice.eu//miasto/przemiana-katowic/rewitalizacja (dostęp 13.03.2019).
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i umożliwiające dalszy samodzielny rozwój. Poszczególne cele rewitalizacji obszarów objętych
projektem zostały przedstawione w tabeli 1.
Tabela 1. Cele rewitalizacji Katowic z podziałem na podobszary
Podobszar
rewitalizacji

Śródmieście

Główne problemy
depopulacja,
starzenie się,
bezrobocie,
ubóstwo i wykluczenie społeczne,
przestępczość,
zły stan środowiska,
zły stan techniczny budynków
ubóstwo i wykluczenie społeczne,
zły stan środowiska,
zły stan techniczny budynków

Zawodzie

Załęże

depopulacja,
bezrobocie,
ubóstwo i wykluczenie społeczne,
przestępczość,
zły stan środowiska,
zły stan techniczny budynków

depopulacja,
niska aktywność gospodarcza,
zły stan techniczny budynków
Bogucice

Szopienice Burowiec

depopulacja,
bezrobocie,
ubóstwo i wykluczenie społeczne,
przestępczość,
niska aktywność gospodarcza,
zły stan środowiska,
zły stan techniczny budynków
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Cel rewitalizacji
Wzmocnienie atrakcyjności funkcji
mieszkaniowej obejmujące poprawę
warunków zamieszkania, odnowę
przestrzeni publicznych oraz podniesienie
aktywności zawodowej i społecznej
mieszkańców wyłączonych z korzyści
rozwoju społeczno-gospodarczego Katowic
Wzmocnienie atrakcyjności funkcji
mieszkaniowej obejmujące poprawę
warunków zamieszkania i usług wraz
z podniesieniem poziomu aktywności
zawodowej i społecznej mieszkańców na
rzecz minimalizacji zjawisk wykluczenia
społecznego i zwiększenia udziału dzielnicy
w rozwoju społeczno-gospodarczym
Katowic
Wzmocnienie atrakcyjności społecznogospodarczej dzielnicy i minimalizacja
zjawisk wykluczenia społecznego wraz
z poprawą warunków życia oraz lepszym
wykorzystaniem potencjału endogenicznego
na rzecz wzrostu przedsiębiorczości
i aktywności zawodowej oraz postaw
obywatelskich mieszkańców
Wzmocnienie atrakcyjności funkcji
mieszkaniowej obejmujące poprawę
warunków zamieszkania, lepsze
zintegrowanie ze Śródmieściem i Strefą
Kultury oraz wsparcie lokalnej
przedsiębiorczości i podniesienie
aktywności społeczno-zawodowej
mieszkańców zagrożonych wykluczeniem
społecznym
Ograniczanie zjawiska wykluczenia
społecznego oraz podniesienie jakości życia
poprzez pobudzenie i wzmocnienie
potencjału endogenicznego na rzecz
wzmocnienia atrakcyjności inwestycyjnej,
przedsiębiorczości i aktywności zawodowej
oraz postaw obywatelskich mieszkańców.

MIASTO PRZYSZŁOŚCI. DYLEMATY I WYZWANIA

Wzmocnienie istniejących oddolnych
aktywności społecznych i gospodarczych
determinujących atrakcyjność turystyczną,
w oparciu o lokalny potencjał kulturalny,
Janów - Nikiszowiec
w tym dziedzictwo przemysłowe oraz
unikatowe walory urbanistyczne na rzecz
większej popularyzacji miejsca i wzrostu
przedsiębiorczości lokalnej.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022.
depopulacja,
niska aktywność gospodarcza,
zły stan techniczny budynków

Z uwagi na charakter poprzemysłowy Katowic, rewitalizacja poszczególnych dzielnic
musi uwzględniać zachowanie dziedzictwa i tożsamości. Odnawiane budynki przekształcane
są w sposób nowoczesny, jednak z zachowaniem idei pielęgnowania historii i znaczenia
tożsamościowego miejsca i jego mieszkańców. Poza odnawianiem poprzemysłowych
budynków, główne kierunki działań przyjęte w ramach programu rewitalizacji Katowic na lata
2016-2022 zostały podzielone na trzy wymiary związane z ideą zrównoważonego rozwoju:
• wymiar społeczno-kulturowy: tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz
pobudzanie kreatywności poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych
wykluczeniem społecznym, rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci
i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych problemem ubóstwa i bezradności w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych, wspieranie większego zaangażowania seniorów zarówno
w sprawy dzielnicy, jak i ich aktywnego włączenia w ofertę społeczno-kulturalną
miasta, poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicach w zakresie porządku
publicznego;
• wymiar gospodarczo-technologiczny: aktywizacja gospodarcza obszaru związana
ze wzmocnieniem jego atrakcyjności inwestycyjnej, wzmocnienie potencjału
endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości, kreowanie nowego profilu
gospodarczo-technologicznego dzielnic dopasowanego do potencjałów rozwojowych
miasta;
• wymiar infrastrukturalno-środowiskowy: tworzenie i wzmacnianie udogodnień
miejskich związanych z funkcjonowaniem przestrzeni publicznych, terenów zielonych,
stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych; znoszeniem barier
architektonicznych; ograniczaniem poziomu hałasu, podniesienie standardu tkanki
mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej430.
Ostatnie lata przyniosły w mieście szereg zmian w obszarze gospodarki i społeczeństwa.
Miasto przeobraża się w kierunku nauki, innowacji oraz nowoczesnego przemysłu,
jednocześnie stopniowo maleje znaczenie gospodarcze i społeczne przemysłu ciężkiego.
W mieście powstały tętniące życiem obszary przestrzeni publicznej jak na przykład Strefa
Kultury. Dzięki wzmożonym działaniom w kierunku rozwoju infrastruktury kulturalnej miasta
oraz poszerzaniu oferty wydarzeń kulturalnych organizowanych w mieście, Katowice
dołączyły w 2015 roku do prestiżowego grona miast kreatywnych UNESCO.
W Katowicach od 2009 roku odbywa się jedno z najważniejszych wydarzeń biznesowych
w Europie Środkowej – Europejski Kongres Gospodarczy. Katowice to również zielone miasto

430

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022, wrzesień 2018.
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na mapie województwa śląskiego. Lasy zajmują 39,7% powierzchni miasta, a tereny zielone
6,2%. W mieście znajduje się wiele obszarów cennych pod względem przyrodniczym,
jednak udział obszarów prawnie chronionych jest niski i wynosi ok. 1,4%. Miasto prowadzi
aktywne działania w kierunku efektywnego zarządzania energią wykorzystując system
monitoringu i zarządzania nośnikami energii i wody w obiektach użyteczności publicznej.
Zakończenie
Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, celem działań władz samorządowych jest
przywrócenie do życia i funkcjonowania zdegradowanych terenów poprzez rewitalizację.
Proces planowania i realizacji procesu rewitalizacji powinien być kompleksowy i stanowić
element szerszego procesu ożywienia aglomeracji. Celem rewitalizacji jest więc stworzenie
przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy
jakości życia mieszkańców. Rewitalizacja obejmuje przemiany zdegradowanych terenów
w trzech głównych aspektach: gospodarczym poprzez tworzenie nowych miejsc pracy,
rozpowszechnianie aktywności gospodarczej, społecznym, dzięki zapobieganiu przestępczości,
marginalizacji, wykluczeniom, czy infrastrukturalno – przestrzennym, dbając o zachowanie
dziedzictwa kulturowego poprzez remonty, modernizację i konserwację zabytkowych obiektów
i przestrzeni publicznej oraz poprawę środowiska naturalnego.
Obecnie, po wielu latach przemian, Katowice postrzegane są jako miasto nowoczesne,
silne gospodarczo i twórczo, które nie zapomina o swoim kulturowym i przemysłowym
dziedzictwie. W najbliższych latach miasto będzie kontynuować rewitalizację społeczną
i urbanistyczną zdegradowanych dzielnic oraz rewitalizację terenów poprzemysłowych,
co przełoży się na dalszą poprawę jakości życia w mieście.
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REVITALIZATION AND CONSERVATION OF THE CITY'S IDENTITY IN THE
CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Summary: The purpose of this article is to indicate that urban regeneration based on the principles
of sustainable development allows for a socio-economic recovery while preserving the city's identity.
The analysis of Katowice's development and revitalization strategy was analyzed, showing that
the actions taken are closely related to the principles and goals of sustainable development.
Keywords: City, revitalization, identity, sustainable development.
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Martyna Rajek-Kwiatek431
LOCAL GOVERNANCE JAKO ELEMENT ZRÓWNOWAŻONEJ
POLITYKI MIEJSKIEJ – PRZYKŁAD BYDGOSZCZY
Streszczenie: Zasadniczym celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu realizacja
bydgoskiej polityki miejskiej oparta jest na koncepcji local governance? Zgodnie z unijnymi standardami idea
współrządzenia jest jedną z najbardziej istotnych postulatów zrównoważonej polityki miejskiej.
W pierwszej kolejności przedmiotem analizy staje się zatem nakreślenie istoty zrównoważonego rozwoju,
a następnie postulatów idei governance, ze wskazaniem szczególnego ich znaczenia w rządzeniu współczesnym
miastem. W dalszej części autorka dokona przeglądu narzędzi aktywizujących i włączających różnorodne
podmioty polityczne w warunkach bydgoskich, których celem jest popularyzacja zaangażowania w sprawy miasta,
współodpowiedzialność i doskonalenie współpracy. W konkluzji artykułu uznaje się zaś, iż wdrażane przez
bydgoskie władze narzędzia partycypacji i inkluzji społecznej w dalszym ciągu obligują do podjęcia efektywnych
działań promocyjnych i szerszego wymiaru aktywizacji Bydgoszczan.
Słowa kluczowe: Przestrzeń miejska, współrządzenie, zrównoważony rozwój miast, polityka miejska, Bydgoszcz.

Wprowadzenie
Współcześnie trwający kryzys miejski, dynamicznie postępująca urbanizacja, jak też wciąż
nowo powstające zjawiska i problemy pozwalają dostrzec nie tylko złożoność przestrzeni
miejskich w kontekście społeczno-przestrzennym, funkcjonalnym, gospodarczym czy
ekonomicznym. Równorzędnie zauważalne są zawikłania związane z rządzeniem
współczesnym miastem, o których w literaturze przedmiotu pisano już w latach 80. ubiegłego
wieku432. W związku z tym obligatoryjny jest wymóg interdyscyplinarnego i zintegrowanego
wyjaśniania zachodzących w miastach zjawisk, wskazujących odpowiednie działania, reakcje
czy rozwiązania instytucjonalne. W myśl starych przekonań tylko dobrze zarządzane miasto
może bowiem zapewnić stabilność i zaspokojenie potrzeb mieszkańców433. Poszukując zatem
pomysłu, który odpowiadałby na tak nakreślone postulaty, na przestrzeni lat opracowano kilka
koncepcji zarządzania publicznego, tj. biurokrację idealną Maxa Webera czy koncepcję
New Public Management. W rezultacie jednak każda z nich cechowała się licznymi defektami.
Niemniej w procesie stopniowego uzupełniania pierwotnych teorii o metody partycypacji,
deliberacji i współpracy, w efekcie opracowano koncepcję local governance434. W wyniku
zmiany prekursorskiego modelu zarządzania, jak też dynamicznego rozwoju aglomeracji,
konieczna stała się zatem modernizacja administracji miejskiej i wypracowanie nowych
rozwiązań zarządczych.
Przedmiotem rozważań w niniejszym rozdziale jest analiza nowej demokracji lokalnej
opartej na koncepcji współrządzenia. Wskazane refleksje poprzedzi przedstawienie
teoretycznych aspektów miejskiego governance i nakreślenie znaczenia tej idei
we współcześnie wdrażanej polityce miejskiej opartej na koncepcji zrównoważonego rozwoju.
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Istotą stanie się zaś weryfikacja skuteczności polityki miejskiej Bydgoszczy w zakresie
spełnienia postulatów idei współrządzenia.
Zrównoważony rozwój miast a realizacja polityki miejskiej
Zrównoważony rozwój435 jest koncepcją, która z reguły kojarzona jest wyłącznie z kwestiami
środowiskowymi czy też wyzwaniami bezpieczeństwa ekologicznego. Zbliżone stanowisko
przedstawia m. in. Jeffrey Sachs, amerykański ekonomista, którego zdaniem zrównoważone
miasto jest tożsame z miastem zielonym. W rozumieniu autora jest to miasto, którego system
gospodarczy nie wpływa bezpośrednio na negatywne zmiany w środowisku, zaś ekosystem jest
odporny na wszelkie zmiany klimatyczne powstałe w wyniku działalności człowieka436.
Takie stanowisko, wydaje się być wyłącznie fragmentarycznym rozumieniem
zrównoważonego rozwoju miast. Niepodważalnie równowaga ekologiczna jest jednym
z priorytetowych wyzwań współczesnego świata, niemniej w dobie dynamicznego rozwoju
urbanistycznego, generującego nowo powstające zjawiska i problemy, nie jest zagadnieniem
jednostkowym i dostatecznym dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju437. Znacznie szerszą
interpretację wskazano zaś w raporcie Nasza Wspólna Przyszłość, nazywanym też Raportem
Brundtland438, w którym zrównoważony rozwój interpretowany jest jako rozwój służący
zaspokojeniu potrzeb współczesnych społeczeństw miejskich, tworząc przy tym dogodne
warunki dla przyszłych pokoleń w celu zaspakajania ich własnych potrzeb439.
Wśród jego rudymentów wyróżniono natomiast potrzeby ludzkie i konieczność ich
zaspakajania, sprawiedliwość społeczną, a także ograniczenia narzucane gospodarce przez
środowisko naturalne. W związku z tym, jak wskazuje Karta Lipska, planowanie dalszego
rozwoju miast wymaga zintegrowanego podejścia zważając na dobrobyt gospodarczy,
równowagę społeczną, jak również zdrowe środowisko naturalne, zaspakajając tym samym
różnego rodzaju potrzeby ludzkie, które jednocześnie decydują o jakości życia 440. Powyższe
jednoznacznie podkreśla konieczność kształtowania wielowymiarowych struktur miasta441.
Należy zatem dostrzec, iż zrównoważone miasto to nie tylko powszechnie rozumiana
zieleń miejska, innowacyjne rozwiązania w transporcie czy metody niwelujące różnego rodzaju
Pojęcie zrównoważonego rozwoju po raz pierwszy zostało wprowadzone przez Hansa Carla von Carlowitza,
odnosząc się pierwotnie do odpowiedniego sposobu gospodarowania lasem. Zob. szerzej: Pojęcie
zrównoważonego rozwoju, http://urbnews.pl/pojecie-zrownowazonego-rozwoju/, (29.04.2019).
436
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zanieczyszczenia. Istnieje wiele więcej kryteriów, według których możliwe jest dokonanie
oceny stopnia zrównoważenia miasta. Równie kluczowe są zatem właściwości środowiska
społeczno-gospodarczego, tj. efektywność gospodarki, sprawiedliwość społeczna,
zróżnicowanie struktury miasta, dostępność, jak też otwartość przestrzeni i transportu
miejskiego, a także warunki obsługi i wiedza442. Należy także dodać, że największą rolę
w zrównoważonym rozwoju miast odgrywa kryterium związane z wysoką jakością życia
w mieście, która niejako jest wypadkową wszystkich wskaźników. Tym samym celem polityki
miejskiej jest wielowymiarowy rozwój miast, obejmujący ekonomiczne, społeczne,
środowiskowe i fizyczne wymiary zmian, do osiągnięcia których konieczne jest wykorzystanie
potencjału miast i ich obszarów funkcjonalnych. Jak wskazano w sprawozdaniu Komisji
Europejskiej i Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej pt. Miasta przyszłości. Wyzwania,
wizje, perspektywy, sporządzonym w 2011 roku – wszystko począwszy od dominacji w zakresie
aktywności gospodarczej, kultury, edukacji czy innowacji do wszelkich wyzwań z zakresu
rozwoju miast i występowania zagrożeń, tj. depopulacji, przeludnienia, migracji, polaryzacji
społecznej i innych – wymaga ujęcia spójnego, a nade wszystko zintegrowanego.
Niemniej negatywne skutki globalizacji, kryzys gospodarczy czy też problemy demograficzne
w znaczący sposób zagrażają podejściu kompleksowemu. Rosnąca segregacja społecznoekonomiczna oraz przestrzenna, jak też coraz bardziej uprzywilejowana pozycja sektora
gospodarczego w rezultacie mogą doprowadzić do niekontrolowanego rozwoju miast.
Stąd też konieczne jest wprowadzenie nowych modeli rozwoju i zróżnicowanego systemu
zarządzania, adaptując współczesne warunki i wyzwania, jak również zróżnicowane ścieżki
rozwoju poszczególnych miast443.
W celu realizacji wytyczonych priorytetów, obligatoryjne jest uwzględnienie modelu
zrównoważonego rozwoju w sposób całościowy. By tego dokonać, konieczne jest stosowanie
systemów dostosowujących się do zmieniających okoliczności, wykorzystanie potencjału
innowacji społecznych, przełamywanie barier sektorowych, jak również stosowanie podejścia
horyzontalnego, wertykalnego i metod strategicznego przewidywania (foresight)444.
Oprócz powyższego idea zrównoważonego rozwoju jest inicjatywą, która w praktyce
największe zastosowanie zyskuje w szczególności na poziomie lokalnym. Stąd też coraz
większego znaczenia nabiera demokratyczne zaangażowanie i odpowiedzialność, oparte
o partycypację społeczną. Takie podejście, zakładające współrządzenie miastami przez
społeczności lokalne, umożliwia stworzenie partnerstwa wielopodmiotowego i wypracowanie
stałego dialogu między instytucjami publicznymi a przedstawicielami różnych grup
społecznych, kulturowych, ekonomicznych czy etnicznych, funkcjonujących w danej
społeczności miejskiej. Pełne upodmiotowienie mieszkańców ma bowiem szczególne
znaczenie dla budowania wspólnych wizji, poprawy jakości życia w mieście, ale też pogodzenia
sprzecznych modeli rozwoju czy łagodzenia powstających konfliktów445. Podzielając więc
refleksję Marcina Ograbka, który wskazał, że: „Każde miasto jest odbiciem społeczeństwa,

L. Mierzejewska, W poszukiwaniu nowych modeli rozwoju miasta, „Studia Miejskie” 2011, tom 4, s. 86.
Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener
/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final_pl.pdf, (30.04.2019).
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które je stworzyło i idei twórców, którzy je zbudowali”446. To „Koncepcja zrównoważonego
miasta odwołuje się do utopijnej, spójnej wizji przestrzeni doskonałej, dobrze zarządzanej,
zdrowej, sprawiedliwej”447. Dlatego też w dobie kryzysu miejskiego, tak sprecyzowana
metoda, wydaje się być odpowiednim remedium dla powstałego chaosu społecznoprzestrzennego w polskich miastach.
Teoretyczne przesłanki koncepcji local governance
Koncepcja governance (współrządzenie) jest zagadnieniem relatywnie nowym i jednym
z najszerzej dyskutowanych, w szczególności w polityce miejskiej448. Głównym jej założeniem
jest rozwiązywanie problemów publicznych przy szeroko rozumianej współpracy
i zaangażowaniu różnorodnych podmiotów politycznych, w rezultacie czego następuje
nawiązanie partnerstw i sieci pomiędzy instytucjami publicznymi a niepublicznymi.
Sprawowanie tego rodzaju rządów umożliwia integrację zasobów wszystkich interesantów,
a więc posiadaną wiedzę i informacje, co w efekcie ułatwia opracowanie kompromisowych
decyzji uwzględniających potrzeby i oczekiwania większości mieszkańców miasta.
Ponadto governance jest ściśle związane z pojęciem partycypacji społecznej,
czyli uczestnictwie mieszczan w procesach decyzyjnych, współwytwarzaniu i kształtowaniu
przestrzeni miast, a także usług publicznych449. Na podstawie tego, zakłada się, iż miejskie
współrządzenie jest procesem podejmowania, jak też wdrażania decyzji i działań opartych na
wszelkich wartościach sektora publicznego. Ponadto obligatoryjnym warunkiem jest pełne
zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron, zarówno mieszkańców, lokalnych
organizacji, ruchów miejskich, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, środowisk
akademickich, przedsiębiorców, jak również urzędników i włodarzy miejskich.
Wspomniane natomiast wartości, należy przyjąć za Organizacją Narodów Zjednoczonych,
która szczegółowo skomplementowała osiem priorytetowych cech dobrego współrządzenia.
Wśród nich znajduje się (1) uczestnictwo, czyli udział w życiu publicznym wszystkich
członków społeczeństwa (równa dostępność), jak też rzeczywista wolność zrzeszania się
i prawo do wyrażania opinii; (2) praworządność – rządzenie na podstawie prawa i równość
wszystkich członków społeczeństwa wobec praw człowieka, obywateli i praw mniejszości;
(3) przejrzystość – podejmowanie i wdrażanie decyzji publicznych na podstawie klarownych
zasad i procedur, zachowując przy tym jawność informacji; (4) reagowanie – obowiązek
instytucji publicznych w postaci bezzwłocznego – w miarę możliwości – reagowania na
potrzeby wszystkich mieszkańców; (5) dążenie do konsensusu jako nadrzędnej wartości,
służącej dobru wspólnemu; (6) inkluzywność, czyli możliwość wpływania na proces rządzenia
bądź poczucie takiej możliwości wśród społeczeństwa, czego istotą jest nastawienie na
budowanie spójności społecznej i braku poczucia wykluczenia wśród lokalnej społeczności;
M. Ograbek, Zrównoważony rozwój a polityka miejska. Między utopią a rzeczywistością, „Acta Universitatis
Lidziensis Folia Sociologica” 2016, nr 57, s. 125.
447
Ibidem.
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(7) skuteczne i efektywne rządy, które odpowiadają na potrzeby społeczne najlepszym
i najtańszym kosztem; (8) odpowiedzialność, która dotyczy wykonawców zadań publicznych,
tj. instytucji publicznych, sektora prywatnego, organizacji pozarządowych czy wolnych
mediów względem całego społeczeństwa450.
W nurcie koncepcji miejskiego governance, każda z powyższych zasad jest istotnym
elementem, zaś realizacja całego kanonu, jest warunkiem koniecznym dla zaistnienia dobrego
zarządzania. W rzeczywistości jednak, przypisywanie wskazanych atrybutów local governance
okazuje się nazbyt idealizujące. Kolektywny sposób rządzenia, cechujący się
bezkonfliktowością, o pełnym kompromisie rozstrzygania spraw publicznych na rzecz
wspólnoty pomiędzy decydentami jest niemalże niemożliwy, a z całą pewnością – utopijny451.
Jak zauważa Justyna Przywojska: „Model ten jednak należy rozumieć aproksymatywnie:
każde zbliżenie się do zarysowanego ideału jest wartościowe. Model ten pokazuje zatem nie
tyle zamierzony stan, co kierunek dążeń”452.
Idea współrządzenia w realiach bydgoskich
Miasto Bydgoszcz, z merytorycznego punktu widzenia, jest jednym z największych miast
Polski o dużym potencjale, z perspektywą rozwoju w wielu dziedzinach. Mimo możliwości
wielokierunkowej ścieżki rozwoju jaką dysponuje, od lat obserwowane jest zaniedbanie
w postaci braku umiejętności bądź pomysłu w jej wykorzystaniu. Wbrew obowiązującej
Strategii Rozwoju Bydgoszczy, w tym także widocznego angażu włodarzy na rzecz rozbudowy
i upowszechnienia narzędzi oraz metod partycypacji społecznej – miasto dotychczas miało
problem z praktycznym przełożeniem koncepcji współzarządzania i barierą w postaci odnowy
miasta na rzecz zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności. Natomiast z uwagi na to,
iż podstawowym sposobem oceny skuteczności polityki miejskiej w dzisiejszym rozumieniu
jest jakość miejsca – tak też częste hamowanie działań zmierzających do poprawy tejże jakości,
obniżały efektywność bydgoskiej polityki miejskiej, w tym także, jak wskazują wcześniejsze
rozważania – zrównoważonego rozwoju miasta.
Mimo tak zarysowanych uwarunkowań w ostatnich latach władze Bydgoszczy podjęły
szereg działań mających na celu popularyzację zarządzania partycypacyjnego.
Zgodnie z założeniami opracowanej w 2013 roku Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku
włodarze realizują zawarte w niej programy sektorowe. W tym przypadku kluczowy z uwagi
na tematykę artykułu jest program Obywatelska Bydgoszcz, którego celem jest „Podniesienie
świadomości obywatelskiej i aktywności mieszkańców, utrwalenie w społeczności lokalnej
sposobu myślenia i działania według zasady: działaj lokalnie myśl globalnie” 453. Ażeby go
zrealizować, włodarze podjęli szereg działań włączających i animujących Bydgoszczan.
W perspektywie sześciu lat od rozpoczęcia realizacji strategii, należy wskazać znaczący
progres w zakresie realizacji założonych w ramach programu przedsięwzięć. Pierwszym z nich,
450

United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, What is Good Governance?,
https://www.unescap.org/sites/default/files/
good-governance.pdf, (30.04.2019).
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M. Marks-Krzyszkowska, Zarządzanie publiczne – istota i wybrane koncepcje, „Acta Universitatis Lodziensis.
Folia Sociologica” 2016, nr 56, s. 47.
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J. Przywojska, Rewitalizacja miast…, s. 88.
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Strategia Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku, https://bip.um.bydgoszcz.pl/binary/Strategia%20Rozwoju%20
Bydgoszczy%20do%202030%20roku_tcm30-157302.pdf, (30.04.2019).
129

MIASTO PRZYSZŁOŚCI. DYLEMATY I WYZWANIA

było przeprowadzenie pierwszej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (BBO),
która odbyła się w 2013 roku. Wówczas w głosowaniu wzięło udział zaledwie 6,5 tysiąca
Bydgoszczan. Każda kolejna edycja poddawana była udoskonaleniom. Obecnie prowadzono
konsultacje społeczne dotyczące rozwoju programu, w wyniku których wprowadzono Nowy
Regulamin BBO. Przede wszystkim mieszkańcy dostali szansę na zgłaszanie małych projektów
społecznych, co jest nowością i wyjściem naprzeciw potrzeb poszczególnych grup społecznych
– młodzieży i seniorów. Drugą ważną zmianą jest wspieranie małych osiedli, którym
przydzielono znacznie więcej środków finansowych, niż dotychczas. Ponadto od 2018 roku
włodarze prowadzą wiele akcji promujących i zachęcających mieszkańców do zgłaszania
projektów i głosowania w Budżecie Obywatelskim. Przykładowym działaniem była
organizacja mobilnego miejsca do głosowania w zabytkowym autobusie. Mimo tego,
zważywszy na wyniki głosowań, w którym bierze udział zaledwie 1/7 mieszkańców
Bydgoszczy, wydaje się, że nie jest to zadawalający wynik. Satysfakcjonujący jest zaś
systematyczny wzrost głosujących, co zostało zobrazowane na wykresie 1454.
Wykres 1: Ilość oddanych głosów w poszczególnych edycjach BBO
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bydgoski Budżet Obywatelski, https://www.bdgbo.pl/, (01.05.2019).

Inną inicjatywą umożliwiającą wyrażenie własnej opinii przez każdego mieszkańca są
konsultacje społeczne, które oprócz tradycyjnej formy papierowej, ale też licznych spotkań
konsultacyjnych, od 2017 roku prowadzone są także w wersji elektronicznej, którą umożliwił
specjalnie sporządzony do tego celu portal: www.bydgoskiekonsultacje.pl. Bez wątpienia
powyższe rozwiązanie pozwala dotrzeć do wielu interesantów i stanowi bardziej innowacyjne
narzędzie. Niemniej mimo takiego udogodnienia i rzetelnie prowadzonej promocji, bydgoskie
konsultacje wciąż nie cieszą się dużym zainteresowaniem. W głosowaniach opiniodawczych
bierze udział zaledwie kilkuset Bydgoszczan. Wyjątkiem są natomiast głosowania

Bydgoski Budżet Obywatelski, Wyniki głosowania w 2018 roku, https://www.bdgbo.pl/2018/11/wynikigosowania-w-2018-roku.html, (01.05.2019).
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ogólnomiejskie. Niemniej także w tym przypadku w konsultacjach bierze udział zaledwie 1%
mieszkańców455.
Do równie znaczących inicjatyw z całą pewnością należy zaliczyć powołanie Bydgoskiej
Rady Seniorów (w 2017 roku) czy otwarcie Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
i Wolontariatu, mającego na celu sprzyjanie współpracy lokalnym organizacjom i grupom
nieformalnym (2018 rok)456. Ponadto pod koniec 2017 roku Prezydent Miasta powołał Radę
ds. Partycypacji Społecznej, która jest organem doradczym i opiniodawczym Prezydenta
Miasta Bydgoszczy, zajmującym się wypracowywaniem rozwiązań na rzecz rozwoju
aktywności obywatelskiej. Rada składa się z przedstawicieli strony społecznej, samorządowej,
pracowników Urzędu Miasta, Rad Osiedli i reprezentantów różnych grup społecznych 457.
Z uwagi na to, iż podstawowym sposobem oceny skuteczności polityki miejskiej
w dzisiejszym rozumieniu jest jakość przestrzeni – tak też częste hamowanie działań
zmierzających do poprawy tejże jakości, obniżają efektywność bydgoskiej polityki miejskiej.
Głównym tego powodem, zdaje się być brak alternatywy w postaci szeroko rozumianych
ruchów miejskich, skutecznie działających na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznej
i walki z urzędniczą samowolą. Zgodnie z koncepcją Tomasza Sowady i Jacka Kotusa nazwanej
partycypacyjną triadą miejską „mieszkańcy – stowarzyszenia i ruchy miejskie – władze
lokalne”, zarówno stowarzyszenia, jak i ruchy miejskie pełnią rolę niezbędnego dla realizacji
skutecznej polityki miejskiej ogniwa łączącego interesy mieszkańców i decyzje włodarzy
miast. W tenże sposób możliwe staje się powołanie społecznego partnera, który winien
podejmować dialog z władzami i reprezentować mieszkańców, a tym samym – stanowić
wzorzec dla niezrzeszonych mieszczan458. W Bydgoszczy jednak do tej pory brakowało takiego
„łącznika”, który pozwoliłby zespolić współpracę obu podmiotów politycznych.
W obecnej chwili tego rodzaju rolę pełnią w szczególności trzy stowarzyszenia: Stowarzyszenie
Społeczny Rzecznik Pieszych oraz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego
w Bydgoszczy, których działalność, jak wskazują same nazwy – dotyczy kwestii
zwiększających bezpieczeństwo czy promujących zrównoważony transport miejski, a także
Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu, skupiające aktywistów i społeczników na rzecz
rozwoju bydgoskiej dzielnicy Fordon. W dalszym jednak ciągu nie są to działania tak prężne,
jakie można zaobserwować w innych większych miastach, tj. Wrocławiu, Krakowie czy
Poznaniu.
Każda z powyższych inicjatyw de facto spełnia każde z ośmiu najważniejszych cech
współrządzenia. Jednak w celu wypracowania w pełni efektywnie działającego modelu,
wciąż konieczne jest szerokie promowanie wprowadzanych pomysłów i zdecydowana
animacja Bydgoszczan. Niemniej mimo niskiej aktywności w zainagurowanych
przedsięwzięciach włączających mieszkańców w procesy decydowania, widoczny jest progres
Bydgoskie Konsultacje Społeczne, Raporty, https://www.bydgoskiekonsultacje.pl/p/blog-page_24.html,
(01.05.2019).
456
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aktualnosci/tresc/bydgoskie-centrum-organizacji-pozarzadowych-i-wol/, (01.05.2019).
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Zarządzenie nr 86/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady
ds. Partycypacji Społecznej, https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/531797/Zarz%
C4%85dzenie-86_2019, (01.05.2019).
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T. Sowada, J. Kotus, Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem.
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w percepcji Bydgoszczy przez społeczność miejską. Jeszcze do niedawna zadowolenie z życia
w mieście w skali kolejnych lat osiągało wynik zaledwie 40%. W najnowszym zaś raporcie
z 2018 roku, sporządzonym przez zespół redakcyjny tygodnika „Polityka” oraz zespół naukowy
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – miasto Bydgoszcz zajęło
aż 27 miejsce spośród wszystkich 66 miast na prawach powiatu uwzględnionych w analizie.
Niemniej ogólny wynik jakości życia wzrósł do 55,71%. Uwzględniając natomiast
poszczególne wskaźniki – Bydgoszcz okazała się pionierem w zakresie bezpieczeństwa
(89,74%). Co jednak ciekawe, najgorzej wypadł wskaźnik społeczności, który świadczyć ma
o zaangażowaniu społecznym w życiu politycznym i społecznym. W tej dziedzinie Bydgoszcz
osiągnęła wynik zaledwie 16,85%, co jednoznacznie wskazuje na konieczność szczególnego
angażu włodarzy w dalsze działania w tym zakresie459.
Podsumowanie
Istotą nowej idei miejskiego governance jest uwzględnienie szeroko rozumianego kontekstu
społecznego i wartości demokratycznego systemu rządzenia. Aktywizacja społeczności
miejskich, jak też budowanie i wzmacnianie relacji pomiędzy rządzącymi a licznymi grupami
społecznymi może przyczynić się do wypracowania wielu korzyści, w tym najważniejszej
– poprawy sytuacji mieszczan. Z uwagi na to, iż zadawalająca jakość życia mieszkańców jest
jednym z kluczowych mierników skutecznie realizowanej polityki miejskiej, stąd też działania
zmierzające do wypracowania współpracy w obecnej dobie wydają się być obligatoryjnym
warunkiem zrównoważonego rozwoju miast. Niemniej przedstawiona w opracowaniu analiza
wyzwań i podjętych działań bydgoskich władz samorządowych pozwala dostrzec, iż nawet
największe miasta Polski rozpoczęły wdrażanie zasad governance w stosunkowo nieodległym
czasie. Powodzenie w tym zakresie uwarunkowane jest wieloma czynnikami zależnymi od
sytuacji w mieście, charakterystyki jego mieszkańców, ale też stanowiska samych włodarzy.
W przypadku Bydgoszczy stosowane są metody i techniki partycypacyjne uchodzące za
narzędzia dość pospolite, a największą barierą zdaje się być zbyt niskie poczucie
odpowiedzialności za miasto, brak gotowości do współdziałania bądź niewiedza strony
społecznej. Dość znaczącą słabością jest również brak bydgoskich ruchów miejskich, które
mogłyby pełnić rolę kompetentnych partnerów czy nawet pewnego rodzaju „łączników”
pomiędzy władzami a stroną społeczną. Niemniej zapoczątkowany proces rozwijania postaw
i umiejętności obywatelskich wśród Bydgoszczan, mimo widocznej konieczności dalszych
działań w tym zakresie, uzmysłowił mieszczanom otwartość rządzących i możliwość wpływu
na sprawy miasta. To zaś mogło stać się przyczyną zwiększającej się jakości życia w mieście,
a w efekcie – realizacji zrównoważonej polityki miejskiej. Niemniej potwierdzenie tak
sformułowanych domniemań wymaga wdrażania różnych form partycypuji przez dłuższy
okresu czasu, jak też prowadzenia dalszych i bardziej szczegółowych analiz w zakresie ich
wpływu na losy miasta.
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LOCAL GOVERNANCE AS AN ELEMENT OF SUSTAINABLE URBAN POLICY BYDGOSZCZ EXAMPLE
Summary: The main goal of the article is to answer the question: to what extent the implementation of
Bydgoszcz urban policy is based on the concept of local governance? In accordance with EU standards,
the idea of co-management is one of the most important postulates of a sustainable urban policy. In the
first place, the object of the analysis is to outline the essence of sustainable development, and then the
postulates of the idea of governance with an indication of their particular importance in governing the
contemporary city. In the next part, the author will review the tools activating and involving various
political entities in Bydgoszcz conditions, the aim of which is to popularize involvement in the city's
affairs, co-responsibility and improving cooperation. In the conclusion of the article, it is recognized
that the tools of participation and social inclusion implemented by the Bydgoszcz authorities continue
to oblige to undertake effective promotional activities and a wider dimension of inhabitants of
Bydgoszcz.
Keywords: Urban space, co-management, sustainable urban development, urban policy, Bydgoszcz.
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Grzegorz Smoliński460
EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ JAKO ELEMENT ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU MIASTA
Streszczenie: Prezentowany tekst stawia sobie za cel analizę znaczenia ekologicznej żywności w mieście jako
elementu zrównoważonego rozwoju miasta. Odbywa się to najpierw poprzez przybliżenie samej koncepcji
zrównoważonego rozwoju, w tym różnych jej aspektów, a następnie poprzez zaprezentowanie danych zastanych
oraz wyników badań własnych (o charakterze jakościowym i celu eksploracyjnym) dotyczących postrzegania
żywności ekologicznej (i rolnictwa ekologicznego) przez wybranych aktorów społecznych – rolników oraz
konsumentów. Prowadzi to do wniosków, że dostępność żywności ekologicznej, mimo że istotna z punktu
widzenia zrównoważonego rozwoju miasta, napotyka na wiele przeszkód, co stawia pod znakiem zapytania to,
czy w przyszłości jej rola rzeczywiście przyczyni się do budowania nowego oblicza miast.
Słowa kluczowe: Żywność ekologiczna, rolnictwo ekologiczne, rozwój zrównoważony.

Wstęp
Przez długi czas mówienie o industrializacji pociągało za sobą automatycznie określanie tego
procesu mianem postępu461. Miało to konotacje pozytywne – tak np. w socjologii postęp
społeczny oznacza zmierzanie do stanu pozytywnie ocenianego 462. Industrializacja
w rolnictwie, którą za Krzysztofem Gorlachem463 można zdefiniować wskazując na trzy
obszary ją charakteryzujące: technicyzację i chemizację rolnictwa, standaryzację
wykonywanych czynności przez rolnika w produkcji rolnej oraz pojawienie się industrialnej
kultury w środowisku rolników, spowodowała zaistnienie stanu pozytywnego:
było to zwiększenie (a w niektórych rejonach świata zapewnienie) bezpieczeństwa
żywnościowego na niespotykaną wcześniej skalę. Obecnie zapewnienie bezpieczeństwa
żywnościowego pozostaje jednak nie tyle stanem, do którego rolnictwo ma prowadzić, co jedną
z funkcji, które ma spełniać. Pozostałe to: utrzymanie bioróżnorodności, poprawa jakości wód,
podtrzymywanie tradycji kulturowych i tożsamości wsi oraz bezpieczeństwo żywnościowe,
ale także zdrowa żywność464.
W artykule tym to właśnie ta ostatnia funkcja będzie w centrum zainteresowania.
Zostanie ona jednak opisana nie w kontekście rozwoju obszarów wiejskich, jak zwykło się to
robić, ale odniesiona do idei zrównoważonego rozwoju miast. Jak zostanie to dalej pokazane,
ekologiczna żywność nie ma w tym kontekście jedynie aspektu ekonomicznego, ale również
społeczny, odnoszący się do charakteru stosunków społecznych. Dobrze widać to w badaniach,
których przedmiotem są rolnicy ekologiczni – twierdzą oni, że przez zdrową żywność tworzy

Doktorant, Uniwersytet Wrocławski, Dolnośląska Szkoła Wyższa.
M. Adamowicz, Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój rolnictwa a agronomia, „Annales Universitatis Mariae
Curie-Skłodowska Lublin – Polonia. Sectio E” 2005, t. LX, s.74.
462
P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków 2005, s. 24.
463
K. Gorlach, Socjologia obszarów wiejskich. Problemy i perspektywy. WN „Scholar”, Warszawa 2004,
s. 68-73.
464
B. Kutkowska, Nowe funkcje obszarów wiejskich na przykładzie terenu sudeckiego, „Nierówności Społeczne
a Wzrost Gospodarczy” 2012, t. 29, s. 98-99.
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się lepsze społeczeństwo465. Bezpieczna (zdrowa) żywność to taka, która nie zawiera
szkodliwych dla człowieka składników466.
Ekologiczna żywność w odniesieniu do idei zrównoważonego rozwoju
Istotą rozwoju zrównoważonego ma być taki rozwój, który zaspokaja potrzeby obecnego
pokolenia, nie ograniczając możliwości zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń w trzech
głównych obszarach: ekonomicznym, środowiskowym i społecznym 467. Rozwój ten nie jest
tożsamy ze wzrostem ekonomicznym, bo i ten nie zawsze do rozwoju prowadził (zaburzając
np. ekologię czy demografię)468. W wymiarze środowiskowym zrównoważenie rozwoju ma
zachowywać zasoby nieodnawialne i polepszać jakość środowiska; w wymiarze
ekonomicznym realnie podnosić jakość życia społeczeństwa, zapewniać warunki uczciwej
konkurencji podmiotów gospodarczych w dostępie do zasobów; w wymiarze społecznym
zapewniać równe szanse w dostępie do korzystania ze środowiska naturalnego, poprawę
lub zachowanie wysokiej jakości życia w dostępie do zaspokajania potrzeb społecznych,
zapewniać jednostkom równe szanse rozwoju469. Jedną z kluczowych cech zrównoważonego
rozwoju jest samopodtrzymywanie (które jest osiągane m.in. z tego powodu, że obszary objęte
rozwojem zrównoważonym są mniej podatne na wahania gospodarcze)470.
Zrozumienie, jaką rolę miałaby pełnić ekologiczna żywność w rozwoju zrównoważonym
– najpierw ogólnie, dopiero później w przypadku miasta, wymaga wprowadzenia pojęcia
wiejskości. Wiejskość – przynajmniej na potrzeby tej pracy – nie powinna być utożsamiana
z przestrzenią o określonych cechach ekonomiczno-demograficznych (praca na roli, niskie
zaludnienie), lecz nadać jej należy charakter społeczny – mowa zatem o określonej kulturze
lub moralności471. Nie próbując stworzyć definicji akcentującej wszystkie aspekty
i akceptowalnej powszechnie, zwrócić jednak uwagę należy na te, które zdają się być dla
wiejskości najbardziej charakterystyczne: jest to więc określony związek z przyrodą,
krajobrazem, w którym przyroda nie jest podporządkowywana człowiekowi w takim zakresie,
w jakim miało to miejsce w procesie industrializacji472, są to stosunki społeczne o, nawet jeśli
nie zawsze i nie wszędzie dominującym, to jednak istotnym wymiarze sąsiedzko-krewniaczym,
jest to wreszcie pewien tradycyjny typ kultury – niegdyś negatywnie waloryzowany jako
zacofany – to wspólnota norm i wartości. Można tu przywołać badania IRWiR PAN z roku
2003, w których okazało się, iż wartości utożsamiane przez ludzi z wiejskością to najczęściej

P. Bielski, Rolnictwo ekologiczne jako zawód i powołanie, „Przegląd Socjologii Jakościowej. Monografie”
2009, nr 3, s. 69.
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J. Wilkin, Wielofunkcyjność rolnictwa – konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska, „Wieś i Rolnictwo”
2009, nr 4, s. 25.
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M. Adamowicz, Zrównoważony…, s. 76.
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J. Wilkin, Wielofunkcyjność wsi i rolnictwa a rozwój zrównoważony, „Wieś i Rolnictwo” 2011, nr 4, s. 31.
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M. Adamowicz, M. Zwolińska-Ligaj, Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Polityki Europejskie, Finanse
i Marketing” 2009, nr 51, s. 21.
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K. Zawalińska, Analiza procesów zachodzących na wsi i rolnictwie w 2013 roku na podstawie badań IRWiR
PAN, „Wieś i Rolnictwo” 2014, nr 2, s. 11.
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M. Stanny, Wieś, obszar wiejski, ludność wiejska – o problemach z ich definiowaniem. Wielowymiarowe
spojrzenie, „Wieś i Rolnictwo” 2014, nr 1, s. 125.
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pielęgnowanie tradycji, bliskie stosunki społeczne (tj. rozproszone – wielowymiarowe),
produkcja zdrowej żywności473.
Żywność ekologiczna jest oczywiście nie do pomyślenia bez rolnictwa ekologicznego.
Tak jak w artykule tym twierdzi się, że żywność ekologiczna pełni – przynajmniej w zamyśle
teoretycznym – doniosłą rolę dla zrównoważonego rozwoju miasta, tak twierdzi się również,
że samo rolnictwo ekologiczne pełni istotną rolę dla zrównoważonego rozwoju miasta,
choć w tym przypadku ten związek nie jest już tak oczywisty. Póki co zasygnalizować tylko
można (ponieważ zostanie to szerzej omówione w dalszej części artykułu), że rolnictwo
ekologiczne o tyle jest ważne, że dotyczy jednej z ważnych gałęzi dystrybucji żywności
ekologicznej – sprzedaży bezpośredniej (a więc przez rolników) w mieście (odbywa się to
najczęściej na bazarach). I tak, jak pokazane zostało, że nie należy postrzegać żywności
ekologicznej przez pryzmat rynku, ale również przez pryzmat społeczny – ponieważ kojarzy
się z określoną kulturą czy określonymi stosunkami społecznymi (takimi, które nie sprowadzają
interakcji między aktorami społecznymi do pojedynczego wymiaru, np. wymiany
ekonomicznej, ale budują relacje wielowymiarowe, np. przy okazji wymiany ekonomicznej
aktorzy wymieniają się informacjami o własnym życiu osobistym lub spotykają się również
przy innych okazjach) – tak warto pokazać, że również rolnictwo ekologiczne nie sprowadza
się jedynie do działalności rolniczej.
Rolnictwo ekologiczne to takie rolnictwo, które jest systemem całościowym,
gdzie stosowanie określonych procesów ma prowadzić do trwałego funkcjonowania
ekosystemów, bezpiecznej żywności, dobrostanu zwierząt oraz sprawiedliwości społecznej474.
Wszystkie te aspekty są równie ważne i wpisują się w paradygmat rozwoju zrównoważonego.
Z punktu widzenia celu tego tekstu najważniejszy wydaje się aspekt społeczny.
Rolnictwo ekologiczne ma wpływać pozytywnie na sprawiedliwość społeczną, zachowywać
określone wartości – związek człowieka z przyrodą. Trudno powiedzieć, w jakim zakresie, ale
tak też postrzegają to rolnicy ekologiczni, gdzie sprawy finansowe zostają – w każdym razie
w deklaracjach – odsunięte na plan dalszy, a dominują jako przesłanki prowadzenia
gospodarstwa ekologicznego powody ideowe. Te wartości ideowe odwołują się do uczciwości
wobec innych ludzi – tu negatywnym punktem odniesienia są ci konwencjonalni rolnicy,
którzy używają środków chemicznych na tych płodach rolnych, które trafiają na rynek,
jednocześnie dla siebie pozostawiając pewien obszar ziemi, na którym środków chemicznych
nie używają. Rolnicy ekologiczni przyjmują tu perspektywę holistyczną – odnoszą się do
szerszego układu społecznego (lokalnego, krajowego, nawet i całej ludzkości).
Takie odniesienie ma dla rolników ekologicznych charakter etyczny, a przez to i produkcję
ekologiczną uznają oni za etyczną, moralną, w przeciwieństwie do konwencjonalnej,
która jest niemoralna475.
Wydaje się, że powyższe omówienie czterech kategorii: zrównoważonego rozwoju,
wiejskości, ekologicznej żywności oraz rolnictwa ekologicznego pozwoliło na wystarczająco
precyzyjne ich powiązanie, tak by nie było wątpliwości, że jeśli rozwój zrównoważony ma
R. Śpiewak, Definiowanie kategorii ,,wieś” na początku XXI wieku, czyli o kłopotach badacza obszarów
wiejskich, „Wieś i Rolnictwo” 2012, nr 3, s. 36-38.
474
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między innymi prowadzić do określonych przemian społecznych, to żywność ekologiczna,
a w pewnym stopniu także sami rolnicy ekologiczni, mogą pełnić rolę umożliwiającą te
przemiany.
Ważne
jest
bowiem
zauważenie,
że
rozwój
zrównoważony,
będąc przeciwstawianym industrializacji i urbanizacji, jest tym samym także przeciwstawiany
sztywnemu oddzieleniu wsi od miasta. Zawarta w tej koncepcji idea holizmu ma bowiem także
i ten wymiar: relacje pomiędzy wsią i miastem powinny być oparte na współpracy,
a tym samym to, co typowo wiejskie (rolnictwo, produkcja żywności) nie jest sprawą wyłącznie
wiejską, lecz wpływa też na funkcjonowanie samego miasta. Trywialnym przykładem byłyby
tu np. procesy suburbanizacji, problem przeznaczania ziemi na różne cele – rezydencjalne,
produkcyjne – i problem zachowania proporcji między nimi. Dalej: kwestia dystrybucji
(ekologicznej) żywności w mieście – tj. przeznaczanie terenu na bazary, małe sklepy, sklepy
wielkopowierzchniowe. Widać więc, że mamy tu do czynienia z siatką wzajemnych powiązań.
W dalszej części pokazane zostanie, jak obecnie te powiązania funkcjonują.
Metodologia badań własnych
Wyniki, które zostaną niżej zaprezentowane, pochodzą z badania zrealizowanego w 2015 roku
na wrocławskich bazarach. Było to badanie jakościowe, o celu eksploracyjnym.
Przeprowadzono dziesięć wywiadów z rolnikami ekologicznymi (tj. rolnikami posiadającymi
certyfikat ekologiczny), którzy sprzedawali swoje produkty między innymi w sposób
bezpośredni.
Zastosowaną techniką badawczą był wywiad swobodny z listą poszukiwanych
informacji. Oznaczało to, że zapotrzebowanie na informacje było ściśle określone
i poszukiwane informacje muszą być uzyskane od każdego badanego, aczkolwiek standaryzacji
nie podlegają pytania formułowane w trakcie prowadzenia badań476. Dzięki temu, z jednej
strony zadbano o to, by wywiad przebiegał w określonych ramach, ale jego przebieg wciąż był
na tyle swobodny, żeby można było odkryć nowe, nieprzewidziane wątki.
Wszyscy badani prowadzili sprzedaż swoich produktów głównie lub wyłącznie w sposób
bezpośredni; niemal wszyscy (dziewięciu respondentów) posiadali gospodarstwa
w miejscowościach liczących nie więcej niż trzystu mieszkańców. Tylko jedna osoba
prowadziła gospodarstwo ekologiczne w bliskim sąsiedztwie Wrocławia.
Badanie koncentrowało się na między innymi na dwóch kwestiach, które dobrze oddają
problematykę poruszaną w niniejszym artykule: relacji między rolnikiem a konsumentem oraz
na relacji między miastem a wsią. Wszystko to odbywało się oczywiście w kontekście
prowadzonej przez tych rolników działalności, czyli produkcji ekologicznej żywności oraz jej
sprzedaży w mieście. Biorąc pod uwagę, że dotyczy to tym samym zrównoważonego rozwoju
samego miasta, ustalenia wydają się warte omówienia.
Analiza wyników
Określając rolę żywności ekologicznej w rozwoju zrównoważonym, wyjść trzeba od kwestii
zapotrzebowania na nią. Zwiększający się popyt na produkty ekologiczne podaje się jako
istotny czynnik rozwoju rolnictwa ekologicznego, jego źródeł upatrując w rosnącym
I. Przybyłowska, Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i możliwości jego
zastosowania w badaniach socjologicznych, „Przegląd Socjologiczny” 1978, t. XXX, s. 65.
476
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zainteresowaniu konsumentów produktami wysokiej jakości zwłaszcza w krajach UE
i w USA477. Rozwój tego rynku w Polsce napotyka jednak na liczne przeszkody: ograniczoną
dostępność konsumentów do żywności ekologicznej, cenę, brak wiedzy na temat znakowania
żywności ekologicznej478, aczkolwiek prognozy przewidują dalszy jego rozwój479.
Zwróćmy uwagę na pierwszą wymienioną przeszkodę: dostępność. W sposób oczywisty jest
tak, że dostępność jest tym większa, im rozleglejsze są sieci dystrybucji.
Dla rolników ekologicznych, tym samym, uczestnictwo w rozleglejszych sieciach dystrybucji
zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania większego przychodu, gdyż sprzedaż jest wyższa.
W przypadku rolnictwa ekologicznego sprawa wydaje się jednak nieco bardziej złożona.
Badania pokazują, iż konsumenci w pewnym stopniu nie ufają jednostkom certyfikującym,
które potwierdzają to, iż dany produkt jest ekologiczny480 481 482. Pojawiają się zatem głosy,
iż produkty są tym bardziej ekologiczne, im w większym stopniu pochodzą od wytwórców
znanych konsumentom483, nawet jeśli ta wiedza – ta znajomość – jest tylko domniemana.
Zaufanie dodatkowo wzrasta, jeśli sprzedaż ma charakter bezpośredni – np. na bazarze,
a nie w sklepie. W pewnym sensie częściowego potwierdzenia tego można szukać w opiniach
samych rolników ekologicznych, którzy cenią sobie sprzedaż bezpośrednią484.
Pokazały to także wyniki z przeprowadzonego badania:
W momencie, kiedy klient widzi moją twarz, spróbuje moich produktów, ma do mnie zaufanie.
(…) W tym momencie oprócz tego ja nawiązuję bezpośrednie kontakty z ludźmi, zaprzyjaźniamy
się, możemy sobie pomagać, jest wymiana informacji, na tym w ogóle, powinniśmy do tego dążyć,
żeby większość sprzedaży, jeśli chodzi o żywność, odbywała się bezpośrednio.

Przez to, że zdrowa żywność niesie ze sobą nadwyżkę w postaci np. pozytywnego
wpływu na zdrowie (bo to pojawia się we wszystkich wypowiedziach), konsumenci stają się
osobami, których historie częściowo się zna, a dzięki temu nie sprzedaje się im jedynie
określonego towaru, ile również doradza się i wysłuchuje, wręcz zaprzyjaźnia z klientem.
Choć zredukowanie przyczyn takiego stanu rzeczy do zdrowej żywności byłoby nie na miejscu:
chodzi również o coś jeszcze, mianowicie o skalę produkcji i formę sprzedaży. Badani rolnicy
bowiem często wskazywali, że wraz ze wzrostem skali produkcji – w ich opinii – spada jakość
produktu (żywności):
M. Zuba, Szanse i bariery w integracji łańcucha żywności ekologicznej w Polsce, „Zeszyty Naukowe WSEI.
Ekonomia” 2011, nr 3, s. 279-280.
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Jak się ma 20 ha marchewki, to trudno ją przejść nawet rządek w rządek. (…) A ja jednak chodzę
po tym polu (…). To jest właśnie ta różnica, gdzie się przedkłada jakość nad ilość.

Trzeba jasno powiedzieć, że wszystkie te pozytywne aspekty istnienia rynku ekologicznej
żywności w mieście są dostrzegane przez władze, które starają się promować nie tylko
określony produkt, ale w promocję tę sprzęgają samych rolników, a zatem ma tu miejsce także
promocja opisanych wyżej relacji między rolnikami a konsumentami. Ważne jest jednak
zauważenie, że promowanie to jest domeną władz miejskich, a nie wiejskich, gdzie znajduje
się gospodarstwo:
Urząd Marszałkowski we Wrocławiu się chwali [żywnością ekologiczną – przyp. Autor]
i praktycznie od nich mamy wsparcie takie, że chociaż zabierają nas gdzieś. Ale we Wrocławiu,
lokalnie nie. Lokalnie absolutnie.

Czy zatem problem leży w niedostrzeganiu zalet rolnictwa ekologicznego przez władze
wiejskie (co nie byłoby niczym zaskakującym, biorąc pod uwagę, że to w mieście łatwiej
znaleźć zbyt na produkty ekologiczne) czy może problematyczne jest tu samo gospodarstwo
rolne? Dobrze odpowiada na to pytanie jedna z badanych:
Władze lokalne nie widzą żadnej formy rolnictwa na terenie gminy (…) tutaj my graniczymy
bezpośrednio z Wrocławiem przez drogę, tak że tu są bardzo intratne tereny.

Jeśli więc mówić o tym, że miasto dostrzega pozytywną rolę sprzedaży żywności
ekologicznej na swoim terenie, to nie można tak powiedzieć już o produkcji tej żywności.
Badani rolnicy znajdowali się więc w niekorzystnej sytuacji o tyle, że nie istniała synergia
pomiędzy dwoma rodzajami wsparcia: produkcji i promocji, a przecież żadne nie może istnieć
bez drugiego. Kolejna rzecz, o której trzeba w napisać w kontekście przytoczonych wyżej
cytatów, jest brak należytej współpracy miejsko-wiejskiej, która wszak nie może być
zdominowana przez żadną ze stron, jak to ma miejsce w sytuacji nadmiernej urbanizacji
sąsiadujących z miastem wsi485, co widać w omawianym przypadku. Wynika to z chęci
zapewnienia zrównoważonego rozwoju dla obu obszarów. Warunkiem tego jest istnienie
rolnictwa na terenach wiejskich także w pobliżu miasta, o ile tereny te chcą pozostać wiejskie,
a miastu zależy raczej na współpracy niż ekspansji.
Zakończenie
Przedstawione wyżej wypowiedzi oraz wyniki innych badań każą, zgodnie z ustaleniami
z części teoretycznej artykułu, widzieć żywność ekologiczną, a wraz z nią rolnictwo
ekologiczne, jako ważny aspekt zrównoważonego rozwoju, ponieważ zapewniają to, co zostało
utracone wraz z procesami industrializacji i urbanizacji, na których odpowiedzią jest rozwój
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zrównoważony: wielowymiarowe stosunki społeczne, określoną tradycję, więź ze
środowiskiem naturalnym. Wygląda jednak na to, że rola żywności ekologicznej jest w istotny
sposób ograniczana, co widzieć należy jako wynik nierównych stosunków miejsko-wiejskich.
W ten sposób rozwój zrównoważony (przynajmniej w tym aspekcie, w jakim zapewnia go
żywność ekologiczna) jest ograniczany przez brak rozwoju o charakterze zrównoważonym
w innym obszarze, tj. relacjach między dwoma ośrodkami. Raz jeszcze okazuje się więc,
że rozwój zrównoważony jest procesem samopodtrzymującym się, o ile rzeczywiście jest
rozwojem zrównoważonym we wszystkich aspektach.
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ORGANIC FOOD AS AN ELEMENT OF SUSTAINABLE CITY DEVELOPMENT
Summary: The aim of this paper is to show the role of the organic food in the city as an element
of sustainable development of cities. First this article shows the idea of sustainable development
and different aspects of sustainable development, then it shows existing data and data from author’s
research (qualitative, exploratory study) about perception of organic food and organic farming by given
social actors – consumers and organic farmers. Conclusion says that despite the fact that organic food
is important for sustainable development for city, there are a lot of barriers to make organic food more
available, which means that it is uncertain how organic food in the future could building the new face
of city.
Keywords: Organic food, sustainable city.
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