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Na początku bieŜącego 2015r. w Oficynie Wydawniczej PW wyszła moja ksiąŜka zatytułowana „Wykłady o 

współczesnej urbanistyce”. Jakkolwiek ma ona w tytule słowo „wykłady”, to w załoŜeniu jest to nie tyle 

podręcznik, co autorskie wyłoŜenie tego czym jest, moŜe i powinna być dziś i jutro  urbanistyka. 

KsiąŜkę rozpoczynają „Wykłady o podstawach teorii urbanistyki jutra”. W kolejnej, drugiej części ksiąŜki są 

„Wykłady o nowym planowaniu, o integracji kwestii projektowych, ekonomicznych, środowiskowych i 

społecznych w nowej filozofii planowania miast”.  

Część trzecia to „Wykłady o zarządzaniu chaosem i koncepcji tymczasowego wykorzystania przestrzeni w 

mieście”. Część ta składa się z następujących rozdziałów: Od czego odchodzimy - pozorny porządek 

planistyczny, przykład Wielkiej Brytanii po II Wojnie Światowej, Nowa logika myślenia o miejskiej  

przestrzeni, Pustki miejskie – od „wyrzutów sumienia“ do dostrzegania potencjału miejsca, Nowi aktorzy: od 

miejskiej partyzantki do przemysłów kreatywnych, Od planowania do dynamicznego zarządzania.  

Tę część chciałbym teraz przedstawić, poniewaŜ to tutaj moŜna znaleźć najwięcej odniesień do tego, co 

moŜe w przyszłości czekać nas, planistów oraz nasze miasta. 

 

ZARZĄDZANIE CHAOSEM I KONCEPCJA TYMCZASOWEGO WYKORZYSTANIA PRZESTRZENI 

W MIEŚCIE. 

Nowa logika myślenia o miejskiej  przestrzeni  

Tempo i ilość zachodzących i dających się obserwować procesów w mieście jest tak wielka, o czym jest 

mowa poprzednio, Ŝe moŜna odnieść wraŜenie zanurzenia w chaosie, nad którym nie ma jak zapanować. 

WraŜenie to wzmacniają problemy ekonomiczne - planowanie miasta przy pomocy tradycyjnych narzędzi 

staje się nie efektywne, gdyŜ trudno jest planować na lata, kiedy niepewne jest jutro.  

W obliczu narastającego chaosu warto zwrócić uwagę na fenomen tymczasowego uŜytkowania. Jest to 

koncepcja zarządzania miastem, starająca się wykorzystać potencjał leŜący w spontanicznych i oddolnych 

działaniach w przestrzeni miasta, na rzecz rewitalizacji zagroŜonych upadkiem obszarów. Wedle niej 

stworzenie nowego typu uŜytkowania terenu - tymczasowego - pozwala uczestnikom Ŝycia miejskiego, 

zdolnych niewielkim kosztem znacząco poprawić jakość przestrzeni, pobudzić ją do Ŝycia. Władza miejska 

pełnić tu rolę gwaranta i mediatora między właścicielami terenów a aktywistami. 

Wyjątkowość tymczasowego uŜytkowania polega głównie na uznaniu i podjęciu współpracy z osobami, 

przestrzeniami i procesami, które do tej pory były wyrzucane poza margines i uznawane za „błędy 

systemowe“. Jest to zmiana jakościowa w sposobie myślenia o mieście – rodzi sie nowa logika, zostają 

zmienione zasady gry. Przeformułowaniu ulega sposób myśleniu o pustkach miejskich (nieuŜytkach), o 

samowolnych działaniach (uznaniu miejskiej „partyzantki“) oraz planowaniu, które zmierza w kierunku 

koordynacji zachodzących procesów, wprowadzając mediację w miejsce nadzoru i wykonywania planu. 

To, co wysuwa się na pierwszy plan w nowym myśleniu o mieście to jest potencjalność. To ona zyskuje 

największą wartość. WiąŜe się to takŜe z przemianami czasu. JuŜ nie chcemy posiadać na własność, gdyŜ 

jest to niewygodne, lepiej wypoŜyczyć i zwrócić, kiedy nie będziemy juŜ potrzebować. Tymczasowość 



zyskuje nową wartość, wartość adaptacyjną. To juŜ nie dotychczasowa modernizacja ani rewitalizacja 

miasta. Uległy zmianie reguły gry. 

Termin tymczasowe uŜytkowanie odnosi jest do etapu przejściowego. Wykorzystuje się lukę czasową, jaka 

pojawia się w momencie, gdy teren przestał być uŜytkowany lub został opuszczony przez pierwotnych 

właścicieli, a jego przyszły rozwój jest nadal niepewny. Tymczasowe uŜytkowanie jest szansą dla miejsc, 

których właściciele, inwestorzy czy planiści nie są w stanie doprowadzić do przekształceń w rozsądnym 

czasie. Dotyczy to relatywnie duŜych i trudnodostępnych obszarów, dla których tworzenie nowych planów 

zagospodarowania moŜe trwać bardzo długo, a inwestowanie w te tereny jest niepewne i  raczej nie 

przyniesie szybkich dochodów.  

Tymczasowe uŜytkowanie moŜe powstawać na postawie umów najmu zawieranych z właścicielem terenu, 

choć ich krótki termin moŜe wydawać się mu mało opłacalny, jak i cichego przyzwolenia czy tolerancji, 

czyli sytuacji w których właściciel „przymyka oko” na powstające na jego terenie mikrointerwencje. 

Za fenomen naleŜy uznać przypadek Berlina, gdzie tymczasowe uŜytkowanie zostało włączone w proces 

planowania, pozwoliło na wypracowanie formy uŜytkowania odpowiadającej obszarowi w „stanie 

zawieszenia” (okres ochronny, okres zawieszenia obostrzeń, okres zawieszenia prawa).  

 

Pustki miejskie – od „wyrzutów sumienia“ do dostrzegania potencjału miejsca 

Pierwsze pustki w tkance miasta jakie się pojawiły były wynikiem kataklizmów i zniszczeń wojennych. 

Te o jakie dziś chodzi powstają z innych powodów. Problem pustek (które z czasem zaczęliśmy nazywać 

nieuŜytkami miejskimi) staje się duŜo bardziej dotkliwy, kiedy miasto zaczyna pustoszeć z innych 

powodów, niejako naturalnie. Przyczyn tego procesu upatruje się w deindustrializacji, która miała 

miejsce od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Poza terenami poprzemysłowymi równieŜ nabrzeŜa i porty, 

tereny kolejowe, powojskowe, wyludnione osiedla oraz nieuŜytkowane działki róŜnych rozmiarów, stają się 

obszarami pozbawionymi swojej funkcji, przynajmniej do czasu pojawienia się nowych uŜytkowników, co w 

pewnych przypadkach trwa nawet dekady.  

Dlaczego pozostają puste? W wielu przypadkach, rozmiar obszarów wymaga rozciągniętego w czasie 

procesu przekształceń. Często teŜ nie ma popytu na nowe uŜytkowanie.  

Inwestycje wydają się nieopłacalne, przynajmniej do czasu zmiany koniunktury rynkowej. Z reguły pustki to 

tereny o słabej jakości lub o mało dogodnej dostępności komunikacyjnej. Przeszkodą moŜe okazać się teŜ 

nieuregulowana sytuacja własnościowa terenu. Zdarza się, Ŝe tereny pozostają przez długi okres czasu nie 

uŜytkowane, jako miejsca strategiczne przeznaczone na rozwój infrastruktury w długofalowych planach. 

Sytuację moŜna by uznać za beznadziejną, przynajmniej w myśl „starej logiki”. 

Ale w myśl „nowej logiki” rzecz wygląda inaczej. Wg niej nie musimy myśleć o mieście  jako czymś na 

stałe wypełnionym, zagospodarowanym, zabudowanym. Wystarczy, Ŝe zrobimy z pustkami „coś”, 

cokolwiek, byle teraz. Zatem strategia przyjęta wobec pustek polegałaby na ich adaptacji, przywróceniu 

strukturze miejskiej, bądź ich wykluczeniu, udawaniu, Ŝe nie istnieją. Jednocześnie jak postuluje Saskia 

Sassen pisząc o pustkach, jako o przestrzeniach połoŜnych poza „dzisiejszą organizacją, utylitarną logiką i 



ramami przestrzennymi”, „byłoby błędem i stratą wykorzystanie tej przestrzeni, aby zmaksymalizować 

rozwój rynku nieruchomości. Te przestrzenie powinny być niestrudzenie destabilizowane, tak aby pozostając 

nie w pełni wykorzystanymi – stanowiły takŜe ciągłą prowokację” [Sassen 2006]. Pustki w mieście wedle 

starej logiki to „wyrzuty sumienia” zarówno planistów, jak i polityków. Są to obszary „zmarnowane” lub 

przynajmniej nieefektywnie wykorzystywanie. Jednak, jak zauwaŜa Bauman, w ponowoczesności nie buduje 

się juŜ potęgi na przestrzeni. 

Siła pustych przestrzeni polega na tym, Ŝe mogą stać się czymkolwiek. Ta zdolność adaptacyjna, choć 

z pozoru banalna, okazuje się niezwykle przydatna w sytuacji niepewności, w chaosie. Trzeba zatem 

nadać prawo istnienia pustemu równolegle z pełnym. 

Nowatorskie w przypadku tymczasowego uŜytkowania jest pojawianie się aktorów, dla których te 

przestrzenie stanowią zasób. NieuŜytkowane miejsca i struktury mogą być wykorzystywane w krótkim 

czasie i przy nakładzie małych środków finansowych, pod warunkiem, Ŝe nowi uŜytkownicy potrafią 

pogodzić się z ich stosunkowo słabym stanem. Stają się laboratorium dla testowania nowych pomysłów 

kształtowania przestrzeni miejskiej. NieuŜytki przekształcane są w miejsca zdarzeń. „Nowa logika” 

polega zatem na wypełnianiu miejsc znaczeniem. 

Nowi aktorzy: od miejskiej partyzantki do przemysłów kreatywnych  

Krytyka odgórnego planowania przestrzeni miejskich wiąŜe się ze spadkiem zaufania dla państwa 

opiekuńczego. Obywatele „biorą sprawy w swoje ręce“ i starają się we własnym zakresie rozwiązywać 

swoje problemy. Tworzone są róŜnego rodzaju organizacje pozarządowe (NGO) i inicjatywy oddolne. 

Mieszkańcy domagają się większej kontroli społecznej nad rozwojem miast i systemu usług publicznych. 

Z jednej strony pojawiła się idea zrównowaŜonego rozwoju i zintegrowanego, wielopoziomowego 

planowania, powiązana z koncepcją włączenia mieszkańców w proces planistyczny przez partycypację. 

Z drugiej strony tworzone są nieformalne przekształcenia przestrzeni miejskiej poza oficjalnym systemem. 

Przez jednych postrzegane są jako działania adaptacyjne, przez innych, szczególnie w dyskursie lewicowym, 

uwaŜane są za wyraz buntu.  

Według Castells’a „w nurcie krytycznym idzie o problemy alienacji traktowane jako przeciwstawienie 

miejskiej spontaniczności urbanistycznemu porządkowi, jako codzienna walka przeciwko państwu“. 

Przypomina się te lewicujące poglądy z tego powodu, Ŝe dziś znowu są cytowane przez znaczną część 

miejskich aktywistów, czasem, być moŜe, bez zrozumienia ich lewicowej konotacji. 

W końcu: z jednej strony mikrointerwencje wydobywają potencjał wynikający z lokalizacji, stając się 

czynnikiem tworzenia kreatywnej ekonomii (creative economy), która moŜe wywierać wpływ na 

miejscową gospodarkę. Z drugiej rynek nieruchomości przewiduje, Ŝe tego typu działalność stanie się 

początkiem oŜywienia niewykorzystanych terenów i obiektów.  



Od planowania do dynamicznego zarządzania  

Politycy  i administracja publiczna to kolejni istotni aktorzy w procesie tworzenia mikrointerwencji. Ich rola 

polega głównie na zapewnieniu ładu choć z punktu widzenia miejskich aktywistów, administracja publiczna 

postrzegana jest jako organ nakładający obostrzenia (ochrona przeciwpoŜarowa, bezpieczeństwo ruchu 

drogowego, ochrona zdrowia specjalne licencje. Od tego, jak restrykcyjnie administracja publiczna 

będzie pilnować przestrzegania obowiązujących aktów prawnych i procedur zaleŜy czy 

mikrointerwencja będzie miała szansę powstać. Początkowo przychylność urzędników moŜe mieć formę 

„przymykania oka”. Strategia „przymykania oka” dotyczy głównie spraw, w których nie ma odgórnych 

wytycznych ze strony administracji wyŜszego szczebla czy polityków. Urzędnik sprzyjał mikrointerwencjom 

w ramach własnych kompetencji i przy wykorzystaniu luk prawnych. Takie postępowanie jest postrzegane 

jako przejaw woli do zaangaŜowania się w mikropolitykę, we wsparcie inicjatyw społecznych i kulturowych 

słabszych podmiotów, za jakie uwaŜa się twórców mikrointerwencji. 

Współczesny system planistyczny został skonstruowany tak, Ŝeby funkcjonować w sytuacji wzrostu czy 

ewentualnej stagnacji. Klasyczne planowanie opiera się na idei długotrwałości i stabilności, liniowości i 

kontroli formalnego procesu. Standardowe narzędzia mają na celu zagwarantować udane przekształcenie idei 

w realny obiekt. Istnieje załoŜenie, Ŝe cały proces przekształceń da się zaplanować i przewidzieć, łącznie 

z potencjalnymi zyskami, zmianami w wartości nieruchomości czy przyszłymi wpływami z podatków. Ze 

strony właścicieli jest silny nacisk na szybką realizację projektu tak, aby maksymalnie skrócić okres 

oczekiwania na zwrot z inwestycji. Zwiększające się opóźnienia zakłócają klasyczny system planowania.  

Problem pojawia się w momencie, kiedy warunki stają się nieprzewidywalne. Niestabilny rynek 

nieruchomości, brak środków na inwestycje czy protesty mieszkańców powodują, Ŝe znaczna część 

powstających planów przekształceń nie ma szans na realizację przy wykorzystaniu narzędzi klasycznego 

planowania. W efekcie tylko część terenów rozwija się zgodnie z planem. Dotyczy to obszarów centralnie 

połoŜonych, z dobrą infrastrukturą i połączeniami komunikacyjnymi, mających duŜy potencjał rynkowy. 

Jednocześnie tereny, na których inwestycje uznawane są za nieopłacalne nie mogą liczyć na przekształcenia.  

Tymczasowe uŜytkowanie moŜe stać się katalizatorem dla rewitalizacji i rozwoju zdegradowanych 

terenów miejskich, gdyŜ pobudza rozwój danej lokalizacji, inicjując nowe programy i profile 

działalności. Tak zaczyna się myślenie o dynamicznym podejściu do planowania.  

Polega on na projektowaniu procesu a nie końcowego (docelowego) stanu. Urbanistyka w tym ujęciu 

staje się strategią osadzoną w czasie. Określane są kierunki zmian i poszczególne etapy, jednak finalny 

efekt pozostaje kwestą otwartą Ta niedookreśloność procesu i wyrwanie go ze sztywnych instytucjonalnych 

ram pozwala na lepszą adaptację projektu do zmieniających się warunków.  

Planowanie dynamiczne nie oznacza odrzucenia klasycznych narzędzi, gdyŜ są one niezbędne do 

wyznaczenia ram przekształceń. Z drugiej strony niepoŜądane byłoby uznanie mikrointerwencji tylko za 

„zszywacz” procesu rewitalizacji, wypełniającego lukę między uprzednim a przyszłym wykorzystaniem 

terenu.  



Uwzględnienie tymczasowego uŜytkowania w procesie planistycznym sprawia, Ŝe większa ilość 

scenariuszy rozwoju moŜe być wzięta pod uwagę. Dynamiczne planowanie jest zatem połączeniem 

tradycyjnego procesu z tymczasowym uŜytkowaniem. W ksiąŜce „Urban Pionieers” wyszczególnione 

zostały cztery aspekty tego podejścia [Overmeyer 2007]. 

Pierwszy to zdefiniowanie obszarów docelowych i wyznaczenie rozwiązań ukierunkowanych na 

tworzenie procesów (process-orientated solutions). Narzędzie stosowane w takim planowaniu czyli 

„otwarte plany” powinny określać tak mało, jak to moŜliwe i tak duŜo, jak to jest konieczne. Istotne w tym 

ujęciu staje się aktywne skonfigurowanie samego rozwoju, a nie określenie w precyzyjny sposób 

docelowego (ostatecznego) stadium układu przestrzennego.  

Drugi aspekt to wykorzystanie dostępnych zasobów. Planowanie polega tu na „uzdatnianiu” terenu 

(reaktywacji istniejącej infrastruktury, przekształceń funkcjonalnych istniejących obiektów, zwiększanie 

dostępności obszaru). Takie podejście znacząco róŜni się od projektowania na „czystej kartce” (tabula rasa 

planning). W dynamicznym planowaniu istniejące zagospodarowanie terenu staje się inspiracją, a nie 

przeszkodą.  

Trzecim aspektem jest wykorzystanie formuły dostępnych źródeł (open-source) rozumianej jako 

tworzenie ogólnodostępnej platformy umoŜliwiającej wymianę idei, pozwalającej na większą róŜnorodność i 

lepsze dopasowanie tworzonych koncepcji. Polega ona na czerpaniu z zaangaŜowania szerokiego spektrum 

aktorów w proces kreowania miasta, zapraszając mieszkańców nie tylko do opiniowania planów, ale takŜe 

do ich tworzenia i realizacji. W szczególności dotyczy to uznania tymczasowych uŜytkowników jako 

partnerów w negocjacjach dotyczących przekształceń. Czwarty aspekt to zmniejszenie ograniczeń 

formalnych i zastosowanie szczególnych przepisów w odniesieniu do tymczasowego uŜytkowania. 

Jak więc widać celem dynamicznego planowania jest zsynchronizowanie faz formalnego procesu 

planistycznego (konkursów, planów miejscowych) z fazami nieformalnej aktywizacji terenu (przy 

wykorzystaniu tymczasowego uŜytkowania). Jest to planowanie pozwalające takŜe na uzyskanie 

przejrzystości w procesie przekształceń. Z pewnością planowanie dynamiczne jest odpowiedzią (choćby 

jedną z moŜliwych odpowiedzi) na postulat poszukiwania najlepszych form Nowego Planowania. 

Na koniec warto jednak zadać (takŜe sobie) pytanie: czy prowizorka moŜe być początkiem porządku? Czy 

do miasta wrócą porządek i harmonia rozumiane jak najbardziej zwykle i potocznie? I czy w rezultacie, gdy 

stwierdzimy, Ŝe nie jesteśmy w stanie okiełznać chaosu panującego w naszych miastach, to powinniśmy się 

do niego przystosować? Czy to będzie koniec urbanistyki, rozumianej i jako nauka i sztuka budowy miast? 

 

 

 

 

 


