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Ad I. 

Jako deweloper, którego działanie skupia się na działkach prywatnych, mamy do czynienia z dwoma 

rodzajami przestrzeni publicznej. Oba te rodzaje wiążą się z nieco różnymi zagadnieniami. 

1. Przestrzeń „o charakterze publicznym”: Przestrzeń w obszarze działki prywatnej, nie 

przeznaczona w planie miejscowym do przekazania gminie ( nie podlegająca dzięki temu 

uzgadnianiu przez instytucje gminne, np. ZDiZ), kształtowana jednak jak przestrzeń publiczna: 

ulice, skwerki, place, czy parki. 

a. Mamy do czynienia w odpowiednio dużych obszarach planistycznych, gdzie nie 

wyznaczono wyraźnej struktury obszarów docelowo gminnych, a struktura i obsługa 

zabudowy wymaga takich przestrzeni ( np. Garnizon) lub też, gdy struktura 

zarysowana w miejscowym planie jest nierealizowana, lub nie wykorzystywana dla 

obsługi założenia, realizowane są natomiast na terenie prywatnym inne przestrzenie: 

place, ulice, na których można np. bilansować miejsca postojowe ( np. osiedle 

Wiczlino- Ogrody w Gdyni). 

b. Mamy swobodę kreowania tych przestrzeni: nawierzchnie, rozwiązania 

spowalniające, gradacja ważności – pieszy-rower-samochód… 

c. Istnieje problem własności tych przestrzeni. Z reguły przekazywane są one we 

współwłasność okolicznym wspólnotom mieszkańców. Nie można mieć wówczas 

pewności jak potoczą się losy takich przestrzeni w przyszłości. Wyjątkiem jest 

założenie Garnizon, gdzie ulice, place, skwery są własnością odrębnej spółki 

administrującej. Pozostajemy z nadzieją, że część z tych przestrzeni uda się przekazać 

na majątek gminy. Już dziś, w świetle przepisów, próbujemy traktować wydzielenia 

niektórych przestrzeni o charakterze publicznym jako „linie rozgraniczające ulice” 

d. Chętnie kreujemy tego rodzaju przestrzenie. Często obudowujemy je usługami. 

Niejednokrotnie ( przede wszystkim na Garnizonie, ale także jednostkowo w Gdyni) 

prowadzimy świadomą politykę najmu, wyszukując lub kreując określone funkcje w 

określonych miejscach.  Wierzymy w miasto. Wierzymy w pieszych, którzy będą 

chcieli korzystać z tej oferty, będą się spotykać w obrębie przestrzeni o publicznym 

charakterze, zapoznawać, podwyższać wskaźnik wzajemnego zaufania społecznego 

Polaków. 



 

2. Przestrzeń publiczna sensu stricto: wyznaczona jako drogi publiczne w miejscowych planach, 

na których pograniczu realizujemy zabudowę, współtworząc ich wizerunek, oraz które 

współtworzymy działając wspólnie z gminą na podstawie tzw. Umów drogowych. 

a. Nie widać zachęty dla deweloperów do tworzenia tych przestrzeni. Na podstawie 

umów drogowych deweloperzy realizują jedynie konieczne z punktu widzenia 

inwestycji zakresy dróg publicznych, inne sąsiadujące drogi pozostają ( czasem na 

zawsze) nie wykonane. Zachętą mogłoby być umożliwienie bilansowania miejsc 

postojowych realizowanych w tych drogach z sąsiadująca inwestycją.  Przecież, aby 

zbudować terenowe miejsca postojowe w obszarze zabudowy i tak wymagane jest 

wybudowanie ulicy w tym obszarze.  

b. Konieczność bilansowania wszystkich, wymaganych zapisami planów miejscowych  

miejsc postojowych w obszarze zabudowy powoduje, wraz z przepisami warunków 

technicznych ( brak wymaganych odległości miejsc postojowych od granicy z działką 

drogową) , łatwość realizowania miejsc wraz z drogami obsługującymi wzdłuż linii 

rozgraniczających ulic gminnych. Powoduje to dość niekorzystny wizerunek 

multiplikacji pasów komunikacyjnych wzdłuż osi przestrzeni publicznych i odrzucanie 

zabudowy wgłąb obszarów planistycznych .  Wykreowanie placyku, czy skwerku przy 

tak dużej skali drogi, tak zdominowanej przez komunikację staje się bardzo trudne. W 

większych obszarach wyznaczonych planem miejscowym, lub w połączonych kilku 

terenach udaje się lokalizować drogi wewnętrzne z miejscami postojowymi wewnątrz 

obszaru, przy zachowaniu zieleni przy budynkach, dla mniejszych projektant stoi 

przed dylematem: wprowadzić parking w urbanistyczne wnętrze, czy zacieśniać 

zabudowę, lokalizując parkingi na obrzeżach? 

c. Dodatkową zachętą do tego niekorzystnego wizerunku wydaje się częste zakreślanie 

w sporych odległościach od linii rozgraniczających NIEPRZEKRACZALNYCH LINII 



ZABUDOWY odrzucających zabudowę od przestrzeni publicznych w sposób nie 

zachęcający do np. realizacji funkcji usługowych w parterach.  

d. Przestrzenie publiczne wyznaczone jako drogi gminne kształtowane są w uzgodnieniu 

z ich zarządcą. Większość z dróg przy osiedlach jest postrzegana przez zarządców jako 

komunikacja dla samochodów, z wyraźną separacją pieszych, ewentualnie rowerów. 

Nawet niewielkie drogi dojazdowe kształtowane są według  tego schematu, rzadko 

zdarza się możliwość ukształtowania integracyjnej przestrzeni z możliwością 

wprowadzenia zwężających pasy jezdni elementów uspokajania ruchu, czy zacierania 

różnic pomiędzy chodnikiem, a jezdnią. Przestrzenie te posiadają więc wyraźne 

piętno dominacji samochodu, choć ostatnimi czasy należy przyznać, że pojawiają się 

pierwiastki myślenia przestrzenią publiczną także w zarządach dróg.  

 

Ad III.  

Wydaje się, że dociera do świadomości wszystkich fakt, że w miastach rozbudowa układów 

drogowych próbująca sprostać wymaganiom kierowców jest ślepą uliczką. Zajmowanie ogromnych 

obszarów na drogi i skrzyżowania, mnożenie pasów, aby jak najwięcej aut przejechało na światłach w 

jak najkrótszym czasie jest działaniem wbrew miastu. Wydaje się, że niewielki wiadukt rozwiązuje 

więcej problemów niż wielohektarowe skrzyżowanie jednopoziomowe, jednak jakkolwiek rozwijać 

się będzie układ drogowy miasta, nie ma wątpliwości, że nawet w pasmowym układzie metropolii, 

założenie, że każdy powinien wszędzie dojechać własnym samochodem wydaje się utopijne.  

Nie wiem, kto miałby się odważyć powiedzieć mieszkańcom, że  powinni zrezygnować z samochodu i 

przesiąść się na komunikację miejską. Z pewnością nie jest to deweloper. Kierunki takiego myślenia 

mogłyby pojawiać się w studium i w planach miejscowych. Jednak wskaźniki minimalnych ilości 

miejsc postojowych w osiedlach nie wskazują na to, aby posiadanie samochodu miało wiązać się z 



jakąkolwiek niedogodnością. Wymogi dotyczące ilości miejsc postojowych są znacznie większe niż 

popyt na płatne miejsca kubaturowe.  

Jednym z elementów zachęcania użytkowników samochodów do rezygnacji z powszechnego 

używania tego środka lokomocji mogłoby być zmniejszenie minimalnych wymogów dotyczących ilości 

miejsc postojowych w osiedlach. 

Ad IV  

Warto pomyśleć o miastotwórczej roli PKM i spróbować wpłynąć na podmioty  zarządzające 

przestrzeniami usług w istniejących obszarach usług, aby otworzyli się na kierunki przystanków PKM. 

Dotyczy to np. centrum handlowego w rejonie przystanku Kiełpinek.  


