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I. Wprowadzenie
1. Cel, geneza i ewolucja opracowania
Celem opracowania jest stworzenie metodologii pracy nad przestrzeniami publicznymi (pp) oraz sformułowanie wytycznych do projektów dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznych. Autorom przyświecało dążenie do podniesienia atrakcyjności przestrzeni publicznych w Gdańsku i ich ożywienia.
Zastosowanie opracowanej metodologii w działaniach w przestrzeniach publicznych w Gdańsku powinno zdecydowanie podnieść
jakość tych przestrzeni, ich funkcjonowania i oddziaływania na użytkowników.
Wybrane przestrzenie publiczne Gdańska – ogólnomiejskie i dzielnicowe - były przedmiotem studiów w poszczególnych zespołach
dzielnicowych Biura Rozwoju Gdańska w latach poprzednich. Studia te były sporządzane w oparciu o dostępną literaturę
i wykonywane na jej podstawie samodzielne badania i analizy.
Z obserwacji funkcjonowania procesów planistyczno-projektowo-realizacyjnych odbywających się w przestrzeniach publicznych
wynika, że obecnie stan świadomości i wiedzy na ten temat jest niezadawalający. I to zarówno wśród projektantów i jednostek wykonawczych jak i mieszkańców miasta.
W związku z powyższym w planie pracy Biura Rozwoju Gdańska (BRG) na 2012 rok pojawił się temat: Studium ogólnomiejskich
przestrzeni publicznych (StOPPy) – synteza. Nie bardzo było wiadomo, co dokładnie mogłoby się pojawić w syntezie ww. studiów.
Na pewno należało w niej wykorzystać doświadczenia zdobyte przy poprzednich opracowaniach. Ponadto w karcie tematu umieszczono analizy w zakresie: zaspokojenia potrzeb usługowych, parkingowych, dostępu do zieleni, atrakcyjności w zależności od rodzaju usług w krawędziach, od cech fizycznych przestrzeni i atrakcyjności dla różnych użytkowników a także warunków niezbędnych do żywego funkcjonowania przestrzeni publicznych; pojawiło się także sformułowanie wytycznych do projektów. Ciągle jednak
najważniejszą rzeczą było dla zespołu autorskiego przyjęcie jednolitych i kompleksowych kryteriów oceny jakości pp oraz stworzenie procesu prowadzącego najpierw do zaplanowania/zaprojektowania a potem zrealizowania dobrych, atrakcyjnych pp i ich struktury. Dlatego też postanowiono skoncentrować się na opracowaniu metodologii prac nad przestrzeniami publicznymi Gdańska.
W trakcie prac uwzględniono także ciągłość ww. procesów i wprowadzono monitoring jako czynnik wykorzystany do korygowania
działań i podnoszenia ich skuteczności.
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Metodologia StOPPy wykracza poza pierwotnie przyjęte ramy tematu. Może odnosić się nie tylko do pp ogólnomiejskich, ale do
każdej pp. W tym tomie przedstawiamy metodologię dla przestrzeni ogólnomiejskich, gdyż zawiera ona wszystkie elementy i jest
najbardziej złożona. Metodologia uwzględnia różne skale działań, nie tylko działania miejscowe w pojedynczej przestrzeni. Może
ułatwić kształtowanie silnej struktury pp. Przewiduje zaangażowanie wszystkich „aktorów” działających w pp, w tym jednostek miejskich, radnych i mieszkańców oraz wykorzystanie procesów partycypacji społecznej nie tylko do uzyskania informacji odnośnie
oceny jakości pp, ale także do etapów planowania, projektowania i realizacji.
Opracowanie powstało w ramach prac zespołu autorskiego, składającego się następujących pracowników BRG:
Anna Fikus-Wójcik, Marta Jaskulska, Anna Kostka, Agata Piszczek, Adam Rodziewicz, Irena Romasiuk (kierownik zespołu), Monika Rościszewska i Marcin Turzyński. Z zespołem StOPPy współpracowali przy niniejszym opracowaniu, na różnym etapie
i w różnym stopniu: Piotr Bąkiewicz, Grzegorz Długosz, Dorota Korzeniowska, Agnieszka Rózga-Micewicz, Małgorzata Walicka Podolska.
Poszczególne elementy opracowania powstały jako wynik analiz, dyskusji, sporów i „burzy mózgów”, które przeprowadzono
w czasie wielu spotkań zespołu, pracującego na bazie materiałów, przygotowanych przez poszczególnych członków. Autorzy, odpowiedzialni za przygotowanie materiału do dyskusji lub redakcji, są uwidocznieni w tekście.
Jednak należy podkreślić, że efekt zawarty w niniejszym tomie jest zasługą całego zespołu.
2. Definicja przestrzeni publicznej
Przestrzeń publiczna jest to dobro wspólne, istotny element struktury miasta, jest powszechnie dostępna, sprzyjająca kontaktom
społecznym i społecznej różnorodności, tworząca warunki dla realizacji potrzeb i aspiracji użytkowników.
Dobro wspólne

przestrzeń postrzegana jako przestrzeń wspólna (nie ogranicza się do gruntów gminnych).

Istotny element struktury miasta

zidentyfikowana w strukturze miasta, powiązana z innymi fragmentami miasta.

Powszechnie dostępna

obecna w świadomości społecznej i postrzegana jako dostępna, bezpłatna, dostępna
fizycznie bez względu na stosunki własnościowe oraz okresowe ograniczenia fizycznej
dostępności (np. w rytmie dobowym – zamykanie parku czy cmentarza w godzinach
nocnych, zamykanie pewnych obszarów na czas remontu).
2
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Sprzyjająca kontaktom społecznym

pozwalająca co najmniej na nawiązanie kontaktu wzrokowego między nieznajomymi sobie
osobami, pozwalająca na obecność ludzi – dobowy, tygodniowy ani roczny rytm życia ani
warunki pogodowe nie stanowią przeszkody.

Sprzyjająca społecznej różnorodności pozwalająca na obecność przedstawicieli wszystkich grup i warstw społecznych
oraz na realizację różnorodnych aktywności.
Tworząca warunki dla realizacji potrzeb
i aspiracji

(podstawowych i wyższych – można wybrać jedną klasyfikację potrzeb)
użytkowników (mieszkańcy, przedsiębiorcy, bywalcy – przechodnie, turyści, klienci).

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania są:
ogólnomiejskie przestrzenie publiczne - przestrzenie ulic i placów miejskich:
1) bez ograniczeń fizycznej dostępności
2) antropogeniczne a nie naturalne, nie te, które mają mocnego zarządcę ustanowionego przez przepisy prawa (jak np. las czy
plaża morska)
3) o randze co najmniej osiedlowej
4) w których występują określone typy aktywności (dospołecznej): handel, kultura, sztuka, rekreacja, sport, rozrywka, gastronomia, drobne rzemiosło (rękodzieło, chałupnictwo), zgromadzenia, odpusty, festyny, kiermasze, targi, pokazy, występy, gry
i zabawy
5) koncentrujące ruch pieszy.
Z opracowania wyłączono przestrzenie półpubliczne: zieleni międzyblokowej i wnętrz zespołów usługowo-handlowych oraz przestrzenie publiczne plaż, lasów i zieleni parkowych.
W trakcie prac, także m.in. dlatego, że przestrzenie publiczne najlepiej funkcjonują we wzajemnym powiązaniu - w ramach struktur,
uwzględniono w pewnym stopniu także przestrzenie o innej randze, szczególnie, jeżeli mogą uzupełniać powiązania w ramach
struktury. Zaś przy poszukiwaniach struktur przestrzeni publicznej w Gdańsku - w części końcowej niniejszego opracowania zaliczono także do elementów struktury parki miejskie i obiekty użyteczności publicznej.
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Odkryto pewną zależność w funkcjonowaniu przestrzeni publicznych – działają, funkcjonują one podobnie jak ośrodki czy obiekty
usługowe analogicznych rang. Ten temat został rozwinięty w części dotyczącej kształtowania struktury (rozdział X, str. 123).
4. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje następującą problematykę:
 elementy i zasady funkcjonowania przestrzeni publicznej,
 wpływ cech fizycznych przestrzeni na ich atrakcyjność,
 zaspokojenie potrzeb w zakresie usług, zielonych terenów publicznych, parkingów,
 atrakcyjność przestrzeni publicznych w zależności od rodzaju i ilości usług w ich krawędziach i powiązań z otoczeniem,
 wpływ ruchu kołowego i miejsc parkingowych na atrakcyjność przestrzeni publicznych,
 metodologia prac nad przestrzeniami publicznymi,
 typologia, hierarchia, struktura, delimitacja przestrzeni publicznych,
 przestrzenie publiczne Gdańska,
 propozycje ustaleń do mpzp.
Najbardziej złożone i zawierające wszystkie elementy są przestrzenie publiczne: metropolitalna i ogólnomiejska. To one stanowiły
podstawę analiz w ramach opracowania. Zakres opracowania uwzględnia także kontekst a więc odniesienie do pp o niższej randze.
Całość jest tak skonstruowana, że przy pomocy niewielkich zabiegów eliminujących wybrane części, można wykorzystać opracowanie do zastosowania przy pp niższych rang.
Marta Jaskulska

II. Charakterystyka elementów przestrzeni publicznych
Pod pojęciem „dobra przestrzeń publiczna”, przestrzeń publiczna wysokiej jakości”, „dobrze funkcjonująca przestrzeń publiczna”
kryje się zazwyczaj zestaw podobnych charakterystyk (por. Shaftone , 2008, Gehl, 2009, Zmyślony, 2011):
- dostęp – fizyczny dostęp, przestrzenie zapraszające, wydłużone godziny dostępności, czytelna i zrozumiała szata informacyjna, brak barier architektonicznych, otwarta i pozbawiona zakazów, odpowiednie wyposażenie
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-

przyjazna – czysta, estetyczna, ład przestrzenny, logiczny i spójny układ, zrozumiałe i czytelne oznakowanie, sprzyjająca
zdrowiu i dobremu samopoczuciu,
bezpieczna – brak zagrożeń dla życia, zdrowia i mienia, system ostrzegania, możliwość sprawnego działania w sytuacji zagrożenia, normy techniczne, postrzegana jako bezpieczna
atrakcyjna – historia miasta, unikatowa architektura, walory poznawcze, różnorodne formy zagospodarowania i funkcje przestrzeni, kontakt z innymi ludźmi, uczenie się nowych wzorów zachowań i norm, teatr życia codziennego, rozwiązywanie konfliktów, tolerancja, solidarność.
Ryc. 1. Czynniki kształtujące dobą przestrzeń publiczną
Źródło: Christchurch, 2009, Gehl Architects.

Analizując definicje przestrzeni publicznej wyróżnić można dwa aspekty tejże
przestrzeni (Gądecki, 2009): fizyczny (public space) oraz dialogu, dyskusji,
spotkania i różnorodności (public sphere) – na tej podstawie wyróżnić można
trzy podstawowe elementy składające się na charakterystykę funkcjonowania
przestrzeni: uwarunkowania przestrzenne, użytkowników oraz same działania
w przestrzeni publicznej. Podział ten zostanie wykorzystany w dalszym opisie
funkcjonowania przestrzeni publicznych. Na potrzeby tego opracowania
aspekt fizyczny został uzupełniony krótkimi uwagami na temat aspektów
prawnych funkcjonowania przestrzeni publicznych, razem zostały określone
wspólną nazwą uwarunkowań obiektywnych.
1. Uwarunkowania obiektywne
1.1. Uwarunkowania przestrzenne
Na sposób użytkowania przestrzeni publicznych wpływa nie tylko urządzenie, ale także wielkość przestrzeni. Wiele miejsca poświęcono rozważaniom na temat wielkości idealnego placu (Shaftone , 2008):
- K. Lynch idealny rozmiar placu 12 m na 24 m, żaden z wymiarów nie może przekraczać 100 m,
5
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- J. Gehl – każdy z wymiarów do 25 m – można widzieć mimikę twarzy,
- Ch. Alexander – przekątna placu nie dłuższa niż 22 m,
- S. Abley – maksymalnie 135 m – można widzieć ruch ludzi,
- przeciętne rozmiary placu średniowiecznego 57 x 140 m.
Ten aspekt został rozwinięty w rozdziale III, pkt 1.2 (Place publiczne), str. 28.
Funkcjonowanie przestrzeni publicznych ułatwiać lub utrudniać mogą sposoby organizacji poszczególnych elementów przestrzeni.
Przykłady takich oddziaływań przedstawia poniższa tabela.
Tab. 1. Czynniki utrudniające i ułatwiające kontakt wizualny i słuchowy
czynniki

utrudnienie kontaktu
wizualnego i słuchowego

ułatwienie kontaktu wizualnego i słuchowego

ściany

tak

nie

odległość

duże

małe

prędkość

duże

małe

poziomy

wiele

jeden

orientacja

plecami

twarzą w twarz

Badając sposoby użytkowania przestrzeni publicznej nie
można zapominać o jakości jej wykonania oraz jakości wykonania jej wyposażania. Elementy takie jak materiał,
z którego wykonane są chodniki czy posadzki, obecność
i wysokość krawężników, schodów, ramp, poręczy, itp.
w dużym stopniu determinuje obecność w przestrzeni publicznej określonych grup społecznych.

Źródło: Gehl, 2009.

Kategoria osób o zwiększonym zapotrzebowaniu na bezpieczną i wygodną przestrzeń publiczną jest szeroka, zaliczyć do niej należy przede wszystkim (Czarniecki, Siemiński, 2004):
- osoby niepełnosprawne ruchowo i umysłowo, niewidzące, niesłyszące,
- osoby niepełnosprawne ze względu na wiek (dzieci i osoby starsze),
- osoby ze schorzeniami serca, płuc, kręgosłupa, neurologicznymi,
- osoby po zabiegach,
- kobiety w ciąży,
- osoby zmęczone, nietrzeźwe, o specyficznych cechach osobowości (np. cholerycy).
6
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Korzystanie z przestrzeni publicznych utrudniają im zarówno przeszkody stałe, jak i ruchome, takie jak (Czarniecki, Siemiński,
2004):
- stałe: szerokość chodnika, nierówne i śliskie nawierzchnie, złe oświetlenie, słupki, krawężniki, słupy, słupki, kwietniki, schody, przejścia podziemne, brak miejsc odpoczynku i zatrzymania, brak wind, brak pochylni, brak sygnalizacji, zła sygnalizacja,
za krótkie zielone światło, brak lub zła informacja dotykowa, brak lub zła informacja wizualna, barierki i bariery ograniczające
widoczność, nisko zawieszone tarcze znaków drogowych
- przeszkody ruchome: reklamy, stoiska, markizy w pasach ruchu, nieoznakowane kawiarenki, zwieszające się gałęzie drzew,
parkujące samochody.
1.2. Szata informacyjna
O jakości przestrzeni publicznych w dużej mierze decyduje jakość warstw informacyjnych w mieście, na które składają się: zieleń
(metamorfozy przyrody), ruch uliczny, semantyczne wartości architektury i urbanistyki oraz szata informacyjna (Wallis, 1979). Na tą
ostatnią składają się elementy:
- identyfikujące – nazwy, napisy1,
- porządkujące – numery domów, numery przystanków,
- regulujące – sygnalizacja,
- segregujące – kategorie hoteli, zakazy wjazdu,
- orientujące – napisy, neony,
- powiadomienia i reklamy2,
- informacje tekstowe dotyczące pomników i budowli, przestrzeni.

1

W Gdańsku wiele aspektów dotyczących szaty informacyjnej łączy System Informacji Miejskiej (SIM) - podstawowym założeniem SIM jest podział miasta na
pięć rejonów. Każdemu z nich przypisano odrębny kolor. Wprowadzenie ujednoliconego oznakowania ulic i numerów domów, a także map i znaków informacyjnych ma przyczynić się do ułatwienia poruszania się po mieście oraz zapewnić przejrzystość i poprawę estetyki miasta. Jednak wprowadzeniu SIM nie
towarzyszy usuwanie uprzednich tablic informacyjnych, co w konsekwencji prowadzi do ich zwielokrotnienia.
2
„Koncepcja regulacji estetyki miasta KREM” zalicza szyldy do reklam.
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Podstawową funkcją szaty informacyjnej jest funkcja instrumentalna – jest ona rodzajem komunikatu ułatwiającego poruszanie się
po mieście. Ponadto, może służyć poznaniu historii i tożsamości miasta, może miasto upiększać, może stać się także środkiem
przekazu treści ideologicznych.
1.3. Pogoda
O sposobie użytkowania przestrzeni w dużym stopniu decyduje klimat i pogoda. Przykładowo, spadek temperatury poniżej 4 stopni
Celsjusza zaczyna wpływać na zachowania ludzi w przestrzeni publicznej. Badania przeprowadzone w Nowym Jorku wykazały, że
przy temperaturze około 0 stopni Celsjusza liczba użytkowników wynosi od 10% (w przypadku później jesieni i wczesnej zimy) do
20% (w przypadku wiosny) w porównaniu z liczbą użytkowników tych samych przestrzeni przy temperaturze 10 stopni Celsjusza
(Shaogang Li).
Niekorzystny klimat nie wyklucza jednak starań o kształtowanie dobrych przestrzeni publicznych, stawia jedynie przed projektantami wyższe wymagania – muszą uwzględnić różnego typu schronienia / osłony przed niekorzystnym działaniem.
1.4. Uwarunkowania prawne
O jakości i sposobie użytkowania przestrzeni publicznej w dużej mierze decydują regulacje prawne.
Wprowadzania zbyt dużej liczby zakazów i nakazów oraz sankcji prowadzi do zubożenia przestrzeni
publicznej i odstrasza potencjalnych użytkowników. Najprostszym przykładem może być wprowadzenie lub zniesienie zakazu deptania trawy.
Zdj. 1. Trawniki jako przykładowy obszar regulacji prawnej.
Źródło: The Value of Public Spaces, CABE Spaces.

Funkcjonowanie przestrzeni publicznych regulują także samorządy lokalne przez wydawanie decyzji
na imprezy masowe i manifestacje. Jednak obawa przed zniszczeniami i stratami materialnymi sprawia, że zezwolenia na takie imprezy nie są wydawane – w ten sposób przestrzenie publiczne przestają spełniać funkcję przestrzeni społecznego kontaktu i dialogu (Nawratek, 2008).
8

Studium Ogólnomiejskich Przestrzeni Publicznych – METODOLOGIA

W przypadku przestrzeni publicznych metodą na podniesienie poziomu bezpieczeństwa jest tzw. „niewidoczne zarządzanie” - miejsce dla samoorganizacji społeczności lokalnej. Badania wskazują, że do podniesienia bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej
przyczyniają się tzw. społeczni strażnicy, osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji, interweniujący w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (The social value of public spaces).
2. Użytkownicy
Największym atraktorem przestrzeni publicznej są inni ludzie. Mało kto stwierdzi, że lubi siedzieć pośród tłumu, zazwyczaj ludzie
twierdzą, że lubią spędzać czas z dala od innych, na odludziu, na osobności, w oazie spokoju. Jednak obserwacja rzeczywistych
zachowań skłania do przeciwnych wniosków. Ludzie lubią przebywać właśnie tam, gdzie mogą napotkać innych ludzi. Nieprawdą
jest także założenie, że dzieci bawią się na ulicach, bo nie mają innych miejsc, gdzie mogą spędzać czas. Dzieci najczęściej bawią
się na ulicach, bo tak lubią (Whyte, 1980). Jest to pewien samowzmacniający się proces – aktywność gromadzi ludzi, to z kolei generuje kolejną aktywność i gromadzi kolejnych ludzi (Gehl, 2009). Proces ten przenosi się na otoczenie - przestrzenie publiczne
tworzą przestrzenie publiczne, wykształca się koprodukcja przestrzeni publicznych (The social value of public spaces).
Z kolei najlepszym wskaźnikiem jakości przestrzeni publicznej jest obecność kobiet. Kobiety są bardziej wymagające od mężczyzn
przy wyborze miejsc do siedzenia, bardziej wrażliwe na niekorzystne procesy zachodzące w przestrzeni, w większym stopniu odczuwają potrzebę bezpieczeństwa. Jeżeli w przestrzeni publicznej nie ma kobiet jest to widoczny znak, że przestrzeń ta nie funkcjonuje dobrze. Ponadprzeciętny odsetek kobiet oznacza, że przestrzeń postrzegana jest jako dobra (Whyte, 1980).
Działania użytkowników przestrzeni publicznych uwarunkowane są przede wszystkim:
- cechami osobniczymi i biologicznymi,
- przynależnością do danego kręgu kulturowego,
- cechami społeczno-demograficznymi,
- motywacjami jednostek i ich relacjami z otoczeniem.
Pomimo tego, że wszystkie osoby wychowane w jednym kręgu kulturowym łączy znajomość podstawowych kodów kulturowych (język, normy, obyczaje, znajomość wspólnych symboli), to jednak postrzeganie i użytkowanie przestrzeni uzależnione jest od wielu
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cech indywidualnych. Postrzeganie przestrzeni uwarunkowane jest przez cechy biologiczne 3, zależy także od potrzeb4 i wartości,
rytmu dobowego życia jednostki, jej sytuacji rodzinnej, wykształcenia.
Zachowania ludzi zdeterminowane są także różnicą akceptowanych dystansów personalnych lub dystansów personalnych narzuconych przez sytuację5. Dystanse warunkują sposób postrzegania innych osób (np. dystans indywidualny pozwala na obserwowane mimiki twarzy i komunikatów niewerbalnych, dystans publiczny jedynie na śledzenie ruchów i komunikację werbalną).
Działania w przestrzeni publicznej uzależnione są także od rodzaju więzi społecznej łączącej użytkowników. Więź społeczną można
zdefiniować jako ogół relacji społecznych, instytucji i sposobów kontroli społecznej. Na tej podstawie wyróżnić można dwa rodzaje
kontaktów społecznych:
- formalne, np. między sprzedawcą a klientem, policjantem a przechodniem,
- nieformalne, np. między znajomymi, osobami siedzącymi na ławce czy przy sąsiednich stolikach w kawiarni.
Użytkowników przestrzeni publicznej podzielić można według kilku kryteriów:

3

Wzrok - postrzeganie frontalne, horyzontalne, 10 stopni w dół, postrzeganie warunkowane przez prędkość pieszego (5 km/h, od momentu zobaczenia się i
rozpoznania się pieszych do spotkania mija 30sekund). Węch – odczuwanie zapachów w promieniu 1-3 m. Słuch – słyszenie dźwięków w promieniu 7-35 m
(Gehl, 2009).
4
Działania jednostek w przestrzeni uzależnione są od indywidualnych potrzeb. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów prezentacji hierarchii
potrzeb jest tzw. piramida Maslowa (Strelau, 2000), w której wyróżnione zostały potrzeby: fizjologiczne (jedzenie, odpoczynek, doznania zmysłowe), bezpieczeństwa (opieka, oparcie, brak lęku, ładu), afiliacji (przynależności, miłości, akceptacji, afirmacji), szacunku i uznania (potęgi, wyczynu, wolności, respektu,
uznania, sławy, dominacji, sławy), samorealizacji (rozwoju możliwości, realizacji celu), poznawcze, estetyczne. Prosta interpretacja piramidy Maslowa zakładała stopniową, hierarchiczną realizację potrzeb, tzn. w pierwszej kolejności należy zaspokoić potrzeby fizjologiczne, aby móc zaspokoić potrzebę bezpieczeństwa, bezpieczeństwa, aby móc realizować potrzeby afiliacji, itp. Współczesna interpretacja zakłada jednoczesne zaspokajania potrzeb z różnych poziomów piramidy.
5
Jedna z najpowszechniejszych klasyfikacji zakłada istnienie czterech dystansów personalnych (Hall, 2001): dystans intymny – od bezpośredniego kontaktu
do 45 cm, dotyczy jedynie najbliższych osób, dystans indywidualny (osobniczy) – od 45 do 120 cm, strefa prywatna, do której dopuszczane są osoby znane,
takie jak członkowie rodziny, przyjaciele, dobrzy znajomi, dystans społeczny – od 1,2 do 3,6 m, strefa, do której dopuszczane są zarówno znane osoby, jak i
obce, jest strefa oficjalnych kontaktów, dystans publiczny – dystans powyżej 3,6 m, dotyczy imprez masowych, oficjalnych uroczystości, ważnych osobistości.
Dystanse te mogą różnić się w zależności od płci, wieku, otoczenia społecznego. W niektórych sytuacjach mogą ulegać zatarciu, np. w trakcie imprez masowych, w tłumie, w trakcie uprawiania sportu. Dobra przestrzeń publiczna powinna pozwalać na działania w różnych dystansach personalnych.
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1) cechy społeczno-demograficzne
- płeć: kobiety, mężczyźni,
- wiek: dzieci, młodzież, osoby dorosłe, osoby starsze,
- status zawodowy: przedszkolaki, uczniowie, studenci, osoby pracujące, osoby zajmujące się domem (w tym matki/babcie
opiekujące się dziećmi), osoby bezrobotne, emeryci, renciści,
- cykl życia rodziny: dzieci mieszkające z rodzicami, single, małżeństwa bez dzieci, małżeństwa z dziećmi (małymi, przedszkolakami, uczniami i studentami), wdowy i wdowcy,
2) motywacje
- komunikacja - przechodnie – osoby przechodzące lub przejeżdżające bez przystawania w drodze do innego miejsca,
- konsumpcja – korzystanie z punktów handlowych, usługowych i gastronomicznych, uczestnictwo w imprezach rozrywkowych,
- komunikacja symboliczna – spotkanie z innymi ludźmi, uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych,
- sport i rekreacja,
- relaks, odpoczynek,
- zabawa,
- zysk – sprzedawcy, inwestorzy.
Przynależność do wymienionych grup użytkowników różnicuje nie tylko sposób użytkowania, ale także sposób postrzegania przestrzeni publicznych.
3. Użytkowanie
Podstawą żywotności miast jest ruch pieszy, jednak współczesne przestrzenie miejskie przeważanie służą jedynie przechodzeniu
przez, nie skłaniają one przechodniów do zatrzymania się i pozostania tam chociażby przez chwilę (Whyte, 1980). Wśród przyczyn
tego stanu rzeczy wymieniane są: zmiana preferencji i stylu życia, rozwój nowych technologii informacyjnych, deindustrializacja
(centra handlowe w budynkach poprzemysłowych), co skutkuje przechodzeniem, od przestrzeni komunikacji do przestrzeni konsumpcji oraz od przestrzeni otwartych do przestrzeni zamkniętych (Maik, 2011). Spadek znaczenia przestrzeni publicznych przypisywany bywa także: umasowieniu samochodów, modernizmowi w architekturze, rewitalizacji i strefowaniu przestrzeni, przewadze
interesów prywatnych nad dobrem publicznym, zmianom użytkowania przestrzeni w śródmieściach (Tranick, 1986). Wymieniane są
11
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także inne czynniki: dominacja w przestrzeni działań biznesowych (także nielegalnych), homogenizacja funkcji oraz wykluczanie z
przestrzeni pewnych grup społecznych.
William H. Whyte był zdania, że jedną z przyczyn budowania źle zaprojektowanych przestrzeni publicznych jest chęć wyparcia
z nich niepożądanych grup społecznych – nie przestępców, ale ludzi biednych i bezdomnych, w dalszej kolejności tych zachowujących się w sposób odmienny od powszechnie przyjętych norm, nastolatków i ludzi starszych. Tak więc projektowaniu przestrzeni
publicznych towarzyszy zasada „nie siedzieć, nie jeść” – projektuje się ławki, zbyt krótkie, aby się na nich położyć, przez co czasami trudno nawet na nich usiąść (Whyte, 1980). Do społecznych „grup problematycznych” zaliczani są nie tylko bezdomni czy tzw.
„drobne pijaczki”, ale także dzieci oraz młodzież – zachowują się głośno, trudno przewidzieć i skanalizować ich zachowania (Shaftone , 2008). Z drugiej strony zaprojektowanie przestrzeni publicznej w niewyszukany sposób, starannie, jednak prosto, zachęcać
może do korzystania szerokie grono odbiorców, którzy będą czuli się tam jak u siebie.
3.1. Aktywności w przestrzeni publicznej
Funkcjonowanie przestrzeni publicznych zależy od charakterystyki i motywacji jej użytkowników oraz lokalizacji w strukturze miasta.
Jednym z podstawowych podziałów jest typologia przestrzeni publicznych w powiązaniu z funkcją przestrzeni, w której się znajdują
(Bonenberg 2008):
- mieszkaniowe,
- usługowe,
- handlowe,
- administracyjne,
- rekreacyjne,
- transportowe.
Taki podział przestrzeni publicznej przeprowadzić można także na wyższym poziomie ogólności (Kochanowska):
- użytkowe (handlowe, usługowe, rekreacyjne, rozrywkowe),
- kulturowe, symboliczne, prestiżowe, wartości wyższe.
Przestrzenie publiczne wyróżnić można także ze względu na potrzeby jednostkowe i społeczne, które mogą być realizowane w jej
granicach (Gehl, 2009):
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-

-

działania konieczne - działania obowiązkowe do zrealizowania bez względu na istniejące warunki, są to przede wszystkim
działania codzienne (praca, nauka, zakupy, przemieszczanie się), większość z nich ma związek z chodzeniem,
działania opcjonalne - aktywności, dla których niezbędna jest chęć i wykonania oraz odpowiednie do tego warunki, są to
w dużej mierze aktywności rekreacyjne związane z otwartym powietrzem, a więc uzależnione od warunków zewnętrznych
(przechadzka, podziwianie krajobrazu, opalanie się),
działania społeczne6 - pochodna działań koniecznych i opcjonalnych, są wynikiem poruszania się i obecności ludzi w przestrzeniach publicznych, dla zachowań społecznych istotne są takie warunki, które pozwalają na intensyfikację działań koniecznych i opcjonalnych.

Przestrzeń publiczną można podzielić także według charakterystyki użytkowania (Kayden, 2000):
- przestrzenie docelowe – przestrzenie o wysokiej jakości przyciągające nie tylko mieszkańców i osoby tam zatrudnione, ale
także gości z najbliższego sąsiedztwa, innych części miasta, turystów,
- przestrzeń sąsiedzka – przestrzeń wysokiej jakości przyciągająca mieszkańców i osoby tam zatrudnione oraz gości z najbliższego sąsiedztwa (promień trzech kwartałów),
- przestrzeń przystankowa (en hiatus)– przestrzeń publiczna, która skłania do krótkiego postoju, lecz nigdy sama w sobie nie
jest przestrzenia docelową, ani sąsiedzką. zazwyczaj powstaje w sąsiedztwie tras pieszych, występuje tam jedynie podstawowe wyposażenie, takie jak miejsca do siedzenia,
- przestrzeń cyrkulacji – przestrzeń, która w istotny sposób ułatwia piesze poruszanie się po mieście,
- przestrzeń marginalna – przestrzeń, która odstrasza potencjalnych użytkowników ze względu na niewystarczające wyposażenie, braki udogodnień czy niską jakość estetyczną.
Pochodną klasyfikacji przestrzeni publicznych może być także podział uzależniony od czasu i częstotliwości użytkowania tej przestrzeni (Jałowiecki, Szczepański, 2002):
- codziennego użytku,
- okazjonalna (świąteczna, jarmarki, targowiska, festiwale),

6

Zasadnym wydaje się jednak podział na działania konieczne i opcjonalne, ponieważ wszystkie z nich zakładają kontakt z innymi ludźmi, są więc działaniami
społecznymi.
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- dnia i nocy.
Wśród innych funkcji przestrzeni publicznej wyróżnić można:
- „pokazanie się” – aktywność grupowa, obserwowanie innych i bycie obserwowanym,
- komunikację – węzeł komunikacyjny (przesiadki),
- komunikację symboliczną – rozmowa, wymiana poglądów, kontakt z „obcym” i „innym”,
- realizację praktyk religijnych,
- orientację w przestrzeni miasta (nawigacja).
Typologie i hierarchizację przestrzeni publicznej m.in. na podstawie powyższych kryteriów przedstawiono w rozdziałach VIII i IX.
3.2. Aktywności mobilne
Aktywności mobilne związane są z poruszaniem się w przestrzeni miejskiej, można wyróżnić przede wszystkim podróże
o charakterze (Frysztacki, 1997):
 ekonomicznym,
 społeczno-towarzyskim,
 edukacyjnym,
 wypoczynkowo-rozrywkowym, zabawowym,
 kulturalnym.
Z poruszaniem wiążą się także aktywności polegające na korzystaniu z oferty danej przestrzeni publicznej:
- oferty punktów handlowych i usługowych (w tym jarmarki, targowiska),
- możliwości odpoczynku, sportu i rekreacji,
- oferty kulturalnej i rozrywkowej (sztuka w przestrzeni publicznej – usankcjonowana i nieusankcjonowana, gry miejskie,
performance, koncerty, imprezy, uliczni grajkowie, mimowie, itp.).
Przestrzenie publiczne są także ważnym miejscem komunikacji symbolicznej – wymiany poglądów i wartości – wiece, manifestacje,
happeningi, sztuka w przestrzeni miejskiej, tzw. speaker corners.
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3.3. Aktywności stacjonarne
Aktywności stacjonarne to czynności, które nie
wymagają chodzenia7: stanie, siedzenie,
serwowanie, słuchanie, zabawy (Places for
people, Gehl Architects, Melbourne, 2004).
Przy projektowaniu przestrzeni publicznych
i podnoszeniu ich jakości ważne jest uwzględnienie akceptowalnego dystansu pieszego poruszania się w mieście, który ogranicza się do
400-500 m (Gehl, 2009).
Dla tego typu aktywności kluczowa jest obecność w przestrzeni miejsc do siedzenia.
Badania przeprowadzone w Nowym Jorku
wskazały, że w przypadku najlepiej funkcjonuRyc. 2
Źródło: Places for people, Gehl Architects, Melbourne, 2004
jących przestrzeni publicznych miejsca siedzące (ławki, siedziska, inne miejsca, na których
można usiąść) zajmowały od 6 do 10% całkowitej powierzchni. Badania te pozwoliły na wypracowanie wskaźnika wykorzystanie
miejsc siedzących w przestrzeni publicznej – przeciętnie 33-38 osób na ok. 30,5 m przestrzeni do siedzenia. Przestrzenie publiczne
w Nowym Jorku o znaczącej liczbie użytkowników charakteryzowały się przede wszystkim stosunkowo dużą liczbą miejsc do siedzenia – żadna fontanna czy wybitne dzieło wzornictwa nie zatrzyma ludzi, jeżeli nie będzie tam miejsc do siedzenia (Whyte, 1980).
Siedzenie wymaga spełnienia większej liczby warunków niż chodzenie i stanie (Gehl, 2009). Miejsca do siedzenia muszą być odpowiedzią na psychiczną potrzebę oparcia (raczej krawędzie niż otwarta przestrzeń publiczna), powinny być praktyczne i zapewnić
użytkownikom odpowiedni komfort, a także widok. Ważne jest także ustawienie miejsc do siedzenia, np. ławki ustawione pod ką-

7

Chociaż do punktu, w którym są realizowane trzeba dojść / dojechać.
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tem dają możliwość nawiązania rozmowy, ale także możliwość uniknięcia rozmowy. Z kolei zbyt wiele pustych miejsc sprawia przygnębiające wrażenie miejsca opuszczonego.
W jednej przestrzeni powinno lokalizować się wiele typów siedzeń, w tym miejsca pierwszorzędne (ławki i krzesła) oraz drugorzędne (murki, podstawy pomników, Gehl, 2009). Przykładowo, w San Francisco przyjęto następujące wskaźniki: stopa długości miejsc
do siedzenia na stopę kwadratową powierzchni placu, co najmniej 50% w formie innej niż ławki, np. schodki, murki (Tranick, 1986).
Z kolei same ławki pełnią nie tylko rolę miejsca odpoczynku (Licjołaj, Pisarek, Gargała, 2011), mogą pełnić także funkcje:
- turystyczno – promocyjne – np. ławka rekordzistka, ławka – rzeźba,
- edukacyjne – wydarzenia historyczne, upamiętnienie osobistości, ławki multimedialne, szlaki turystyczne,
- kształtowania świadomości ekologicznej – materiały przyjazne środowisku,
- wychowawcze – wpływ na tożsamość lokalną,
- informacyjno – reklamowe.
O popularności przestrzeni publicznej decyduje także obecność punktów, w których można coś zjeść lub kupić jedzenie. Obecność
sprzedawców jest jednym z najlepszych wskaźników obecności życia społecznego, ponieważ ze względu na swoją działalność muszą pojawiać się tam, gdzie znajdują się potencjalni klienci. Tutaj duże znaczenie ma polityka władz miasta – wydawanie licencji
i zezwoleń na prowadzenie działalności handlowej, egzekwowanie prawa, usuwanie nielegalnych sprzedawców. Spośród usług
najsilniejszym atraktorem jest gastronomia – od małych stoisk przez bary i kioski do kawiarnianych ogródków. Przeprowadzony w
Nowym Jorku eksperyment wskazuje, że z kolei np. stoiska z kwiatami nie powodują wzrostu liczby użytkowników danej przestrzeni. William H. Whyte podkreślał: Food, to repeat, draws people, and they draw more people (Whyte, 1980, s. 53). Przy czym lepiej
sprawdzają się punkty gastronomiczne skupione blisko siebie niż rozproszone na większej powierzchni.
Aktywności stacjonarne to także stanie i przystawanie - pozostawanie (Gehl, 2009). Wykorzystywany jest tutaj efekt krawędzi –
oparcie (psychologiczne) za placami, półcień, miejsca do podparcia – nieregularna fasada – miejsce półpubliczne / półprywatne.
Dobremu funkcjonowaniu przestrzeni publicznych sprzyja także sztuka uliczna – muzycy, akrobaci, mimowie – sprawdzają
w przestrzeń nową jakość, zmuszając jednocześnie pozostałych użytkowników do kontaktów, do rozmowy (Whyte, 1980).
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3.4. Centrum jako szczególna przestrzeń publiczna
Centrum miasta postrzegane jest jako najważniejszy obszar miasta – miejsce integracji. Wszystkie centra były powołane do spełniania tych samych potrzeb: poznawczych, światopoglądowych, informacyjnych, artystycznych, interakcyjnych, integracyjnych, prestiżowych. Centrum jest przestrzenią otwartą ucieleśniającą wyobrażenie o społeczeństwie i jego wartościach naczelnych. Pozwala
na tymczasowe zatarcie różnic społecznych (chociaż ubiór ma pewne znaczenie) i anonimowość (prawo do prywatności, pewien
stopień odosobnienia). Ze względu na niższy stopień nasilenia nieformalnej kontroli społecznej charakteryzuje je większa podatność na działania spontaniczne.
Do podstawowych funkcji centrum zaliczyć należy funkcje (Wallis, 1979):
- administracyjne,
- finansowe,
- biurowe,
- handlowe,
- rozrywkowe.
Wśród użytkowników centrum wyróżnić można przede wszystkim dwie kategorie: przechodniów oraz osoby, które przebywanie
w centrum traktują jako cel sam w sobie.
Jedną z najbardziej charakterystycznych cech centrum miejskiego jest koncentracja usług, także unikalnych i wyspecjalizowanych.
Na terenie centrum znajdują się zarówno instytucje unikalne (sąd, urzędy, dworzec, itp.) oraz instytucje sieciowe (kościoły, pałace,
teatry, muzea, sklepy). Wśród najważniejszych zasad lokalizacji instytucji wskazać należy (Wallis, 1979):
- dostępność,
- maksymalny wybór,
- różnorodność i hierarchizacja standardów,
- różnorodność stylów,
- komplementarność.
Współczesne centrum w coraz mniejszym stopniu spełnia swoje klasyczne funkcje, spowodowane jest to przede wszystkim przez
(Wallis, 1979):
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-

zatłoczenie, uciążliwości, przeciążenie,
nieegalitarny obszar centrum – jedynie najbardziej uprzywilejowane korzystają z obszarów centralnych,
instrumentalizacja obszarów centralnych,
centrum nie stanowi już miejsca ekspresji,
przeniesienie wielu zachowań do obszarów poza centrum.

3.5. Turystyka
Turyści są specyficzną kategorią użytkowników przestrzeni publicznej. Kierują się przede wszystkim walorami turystycznymi przestrzeni (wypoczynkowe, krajobrazowe, specjalistyczne, Jelonek, 2011). Odwiedzają jedynie wybrane fragmenty miasta:
- zabytki i łączące je ciągi komunikacyjne,
- miejsca manifestacji, imprez itp. „miejsca kultowe”,
- dzielnice rewitalizowane,
- miejsca martyrologii,
- miejsca kultu różnych religii,
- plaże, nabrzeża, parki, lasy, ogrody.
Kolejnym typem turystów są osoby odwiedzające miasto w ramach targów czy konferencji, uczestnicy tzw. turystyki konferencyjnej.
Turyści przyczyniać mogą się do rozwoju gospodarczego miast. Mogą jednak prowadzić także do niekorzystnych zmian w skali
miasta: prowadzić do uniwersalizacji przestrzeni i utraty lokalnego charakteru przestrzeni (w każdym miejscu na świecie oczekują
zbliżonego standardu hoteli, usług, podobnej oferty gastronomicznej), marginalizacji niektórych dzielnic miasta kosztem często odwiedzanego centrum (nierównomierny rozkład inwestycji infrastrukturalnych, niedoinwestowanie np. działań z zakresu pomocy
i integracji społecznej czy edukacji na skutek realizacji kosztownych i prestiżowych z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej
inwestycji).
3.6. Prywatyzacja przestrzeni publicznej
Powstawanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych wymieniane jest jako jeden z podstawowych czynników spadku znaczenia otwartych przestrzeni publicznych. Rodzi też pytanie o to, czy ten typ przestrzeni uznany może być za przestrzeń publiczną.
18
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Wśród czynników wskazujących na to, że centra handlowe nie są jednak przestrzenią publiczną wymieniane są: (CelińskaJanowicz, 2011, Janiszewska, Klima, Rochmańska, 2011):
- wewnętrzne regulaminy – reglamentacja użytkowników,
- ograniczenie, kontrola dostępu,
- ustalone godziny otwarcia,
- prywatny nadzór oraz militaryzacja przestrzeni – prywatny nadzór i monitoring,
- nastawienie na zysk właściciela obiektu,
- spłycenie relacji społecznych – nadrzędna funkcja konsumpcji – komercjalizacja.
Pojawiają się także opinie, że przestrzeń publiczna, jako przestrzeń kontaktów społecznych i integracji, już nie istnieje. Można mówić już jedynie o przestrzeni komercyjnej: W przestrzeni postpublicznej, w przestrzeni komercyjnej rzeczywiście znikają wszelkie
różnice płci, rasy, wykształcenia. Jedyne, co ma znaczenie, to potencjał finansowy (Nawratek, s. 144-145). Dlatego też szczególnie
ważne jest podejmowanie działań na rzecz przywrócenia przestrzeni publicznej w jej klasycznej formie – działań ułatwiających korzystanie z przestrzeni publicznych i podnoszących jakość ich funkcjonowania. Propozycje takie przedstawione zostały w poniższej
tabeli.
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4. Zestaw działań ułatwiających korzystanie z przestrzeni publicznych i podnoszących jakość ich funkcjonowania
ZESTAW DZIAŁAŃ UŁATWIAJĄCYCH KORZYSTANIE Z PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
I PODNOSZĄCYCH JAKOŚĆ ICH FUNKCJONOWANIA
DZIAŁANIE
1.

wprowadzenie i rozszerzanie stref ruchu pieszego

2.

wprowadzenie i usprawnienie sieci rowerowej
poprawa dostępu i jakości komunikacji publicznej

3.

DZIAŁANIA TWARDE

ogólnomiejski program zieleni miejskiej (obejmujący zarówno zieleń
urządzoną typu parki jak i zieleń towarzyszącą intensywnej zabudowie, np. drzewa, skwerki, itp.)
4.

5.

toalety publiczne

CEL

NIEZBĘDNE DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

Por. rozdział dotyczący komunikacji.
Szczególny nacisk powinien zostać położony na tworzenie przestrzeni
dostępnych także poprzez likwidację barier architektonicznych, takich
jak wysokie progi, schody, krawężniki, wąskie chodniki itp. oraz wprowadzanie niskopodłogowych pojazdów komunikacji publicznej. Schody są bardzo silnie oddziaływującą barierą psychologiczną. Obecność
barier architektonicznych zdecydowanie ogranicza liczbę potencjalnych użytkowników przestrzeni publicznych, przede wszystkim wyklucza ludzi starszych i niepełnosprawnych, ludzi o czasowo ograniczonej sprawności ruchowej, także kobiety w ciąży czy z małymi dziećmi
w wózkach.
Komfort fizyczny i psychiczny użytkowni1, 2, 3, 12
ków. Zieleń miejska sprzyja odpoczynkowi i
rekreacji. Pozytywny wpływ na mikroklimat.
Naturalne elementy, np. drzewa, trawa,
woda – raczej drzewa, unikać krzewów
(bezpieczeństwo).
Wykorzystanie lokalnych gatunków – redukcja kosztów utrzymania i nawadniania.
Zaspokojenie podstawowych potrzeb fizjo9, 10
logicznych. Zachęta do dłuższego przebywania w obrębie przestrzeni publicznych.
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odpowiednie oświetlenie w dzień i w nocy
6.

system mebli miejskich, w szczególności w sąsiedztwie tras pieszych
i rowerowych

7.

polityka aktywnych krawędzi usługowych
8.

umożliwienie penetracji wizualnej fasad na drugim piętrze
brak rolet antywłamaniowych – transparentne zabezpieczenia, np.
kraty, wzmocnione szkło
wykorzystanie trwałych materiałów o wysokiej jakości

9.

10.

spójny system informacji miejskiej

Zapewnie poczucia bezpieczeństwa.
Oświetlenie przyjazne dla przechodniów –
oświetlenie tras pieszych, światło skierowane na twarz i sylwetki przechodniów.
Dobre oświetlenie to nie znaczy mocne
oświetlenie.
Zachęcenie przechodniów do zatrzymania
się, odpoczynku, obserwacji otoczenia,
zainteresowania otoczeniem (aktywnością
innych osób, punktami handlowymi i usługowymi), nawiązania kontaktów. Przy czym
miejsca do siedzenia nie powinny ograniczać się wyłącznie do ławek – także murki,
stopnie, krzesła itp.
Duża liczba koszy na śmieci, w szczególności w sąsiedztwie miejsc do siedzenia
Jakość architektury w niewielkim stopniu
wpływa na użytkowanie przestrzeni wokół
niej. Dla użytkownika przestrzeni ważne
jest to, co zobaczy na poziomie swoich
oczu.
Czysta i zadbana przestrzeń nie tylko zachęca użytkowników, ale także odstrasza
potencjalnych wandali i przestępców. Farby
zabezpieczające przed graffiti, unikanie
elementów, które szybko mogą zostać
zniszczone
Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i
orientacji przestrzennej.

9

9

9, 13, 16

16
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polityka sprzyjająca wysokiej jakości życia w mieście

11.

- tworzenie sieci przestrzeni publicznych, planowanie kompleksowe –
przestrzenie publiczne projektowane razem z przestrzeniami usługowymi i mieszkaniowymi

- profilowanie przestrzeni publicznych

- wpływ przestrzeni publicznej na wszystkie zmysły - odpowiednie
otoczenie wizualne, ale nie tylko efekty wizualne, odpowiedni klimat
akustyczny, brak nieprzyjemnych zapachów

Wprowadzanie inwestycji opartych o partnerstwo publiczno - prywatne. Przykładowo, w 1961 roku władze Nowego Jorku
wprowadziły przepis, który pozwalał inwestorom na realizację dodatkowych przestrzeni komercyjnych w zamian za realizację urządzonych placów. Za każą stopę
kwadratową oddanego placu można było
zrealizować 10 stóp kwadratowych powierzchni komercyjnej wykraczającej poza
zapisy planu dla tego rejonu miasta. W ten
sposób do 1972 roku miasto wzbogaciło
się o 20 akrów placów (Whyte, 1980).
Tworzenie dobrych przestrzeni publicznych
to wybór najlepszych miejsc spełniających
potrzeby zróżnicowanych grup społecznych
– celem nie jest koncentrowanie ludzi
wszędzie, gdzie to możliwe, ale tam, gdzie
jest to uzasadnione.
Różne typy aktywności społecznych wymagają zróżnicowanych warunków, np.
jeżeli plac ma służyć ruchowi pieszemu –
eliminacja barier między placem a ulicą,
jeżeli plac ma służyć wypoczynkowi – dużo
mebli, jeżeli plac ma służyć imprezom –
zapewnić dużo otwartej przestrzeni.
Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i
komfortu psychicznego i fizycznego. Zachęta do dłuższego przebywania w obrębie
przestrzeni publicznych.

1, 2, 3, 8, 10, 12, 13,
14, 15, 16
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- mikroklimat

- planowanie z uwzględnieniem uwarunkowań bezpieczeństwa

DZIAŁANIA MIĘKKIE

12.

wprowadzenie strefy tempo 30
polityka aktywnych krawędzi usługowych

13.

- promowanie handlu w mikroskali – kwiaty, owoce, prasa
- wydłużanie godzin otwarcia punktów handlowych i usługowych,
szczególnie gastronomicznych

Uwzględnienie niekorzystnych zjawisk pogodowych w projektowaniu pozawala na
obecność użytkowników przez cały rok.
Dotyczy to przede wszystkim ochrony
przez opadami atmosferycznymi, wiatrem,
niskimi i wysokimi temperaturami oraz
zbytnim nasłonecznieniem.
Budowanie przestrzeni transparentnej,
zapewniającej dobrą widoczność wszystkich osób obecnych w przestrzeni, co
ogranicza działalność wandali i przestępców, podnosi zarazem poczucie bezpieczeństwa. Uwzględnienie fizycznych możliwości percepcji wzrokowej: widzenie postaci z odległości 70-100m, widzenie twarzy z odległości 20-25 m. Stosowanie przezroczystych barier i ogrodzeń. Unikanie:
projektowania przestrzeni w izolowanych
lub mało zamieszkanych obszarach, krzaków, zbyt dużego zacienienia (zbyt dużej
liczby drzew, zbyt wysokich drzew).
Por. rozdział dotyczący komunikacji.
Miękkie krawędzie – możliwość łatwego
przejścia z przestrzeni prywatnej do publicznej.
Wprowadzanie w przestrzeń publiczną
zróżnicowanych usług dostępnych w różnych porach dnia i nocy – budowanie oferty
dla zróżnicowanych użytkowników, tworze-

8, 9, 16
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- regulacja oferty handlowej i usługowej

- wizualny podział długich fasad na mniejsze odcinki
- spójność szyldów / reklam z architekturą budynku
- spójna koncepcja wyglądu fasad odpowiadająca charakterowi osiedla lub dzielnicy – kolorystyka, rytm, detal, witryny
wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa

14.

15.

polityka sprzyjająca wysokiej jakości życia w mieście

nie okazji do przystawania i pozostania w
przestrzeni.
Możliwość oddziaływania przez zapisy
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, ofertę wynajmu lokali
gminnych i różnicowanie stawek za wynajem lokali gminnych, umożliwianie handlu
ulicznego.
Wyrazistość i tożsamość przestrzeni, jej
harmonia estetyczna, poczucie piękna i
ładu przestrzennego. Pozytywny efekt estetyczny także przy zastosowaniu kontrastów.
Wprowadzanie zbyt dużej liczby regulacji
nie przekłada się na ożywienie przestrzeni
publicznych. W przypadku przestrzeni publicznych częściej występuje poczucie ryzyka i niepewności niż faktyczne ryzyko.
Dlatego czynnikiem najlepiej świadczącym,
o tym, że dane miejsce jest bezpieczne,
jest obecność ludzi, przede wszystkim kobiet.
Działaniem na rzecz bezpieczeństwa może
być zatrudnianie społecznych strażników
czy ambasadorów miejsca. Dbają nie tylko
o bezpieczeństwo, ale także udzielają informacji. Rozwiązania takie stosowano w
Padwie i Bolonii.

1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 15, 16

1, 2, 3, 8, 11, 12, 13,
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- tworzenie sieci przestrzeni publicznych w skali całego miasta (od
centrów ogólnomiejskich przez centra osiedlowe / dzielnicowe do
lokalnych punktów), z wyraźnymi połączeniami (przestrzennymi i
społecznymi), hierarchizacja przestrzeni publicznych w zależności od
potrzeb użytkowników (mieszkańców) i miejsca w strukturze miasta

- programy aktywizacji przestrzeni publicznych dla zróżnicowanych
grup mieszkańców

- konsultacje z mieszkańcami i potencjalnymi użytkownikami

- regularne sprzątanie

- tworzenie lokalnych centrów dzielnicowych/osiedlowych skupiających różnorodne funkcje – handel i usługi, miejsca rekreacji i miejsca
sprzyjające społecznej integracji oraz spotkaniom

Analogicznie do struktury mieszkania, tak
w mięście potrzebny jest reprezentacyjny
salon (centrum) oraz pokój dzienny (centra
dzielnicowe, pozwalające realizować model
aktywności razem, ale oddzielnie) oraz
pokoje poszczególnych mieszkańców (lokalne przestrzenie publiczne).
Promowanie nowych wzorów życia ulicznego wynikających ze zmian demograficznych i ekonomicznych, np. starzenie się
społeczeństwa, więcej osób aktywnych w
starszym wieku, krótszy tydzień pracy.
Tworzenie przestrzeni odpowiadających
potrzebom mieszkańców i użytkowników –
gwarancja obecności ludzi w przestrzeni.
Czysta i zadbana przestrzeń nie tylko zachęca użytkowników, ale także odstrasza
potencjalnych wandali i przestępców.
Poprawa jakości sąsiedztwa. Przestrzenie
publiczne dają szansę uczestniczenia w
życiu, bez względu na to czy będzie to
jedynie przyglądanie się czy działania aktywne. Atrakcyjne jest nawet samo obserwowanie aktywności innych ludzi. Zakupy
można robić nawet codziennie, aby pobyć
wśród ludzi, chociaż rozsądnym rozwiązaniem wydają się zakupy robione raz w tygodniu.

14, 16
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Dobrze zaplanowana przestrzeń publiczna
jest warunkiem budowania więzi sąsiedzkich – częste aktywności codzienne przekładają się na większe szanse nawiązania
kontaktu z sąsiadami. Działania społeczne
są także źródłem informacji o środowisku
społecznym, inspiracją i stymulacją.
- tworzenie przestrzeni publicznych w oparciu o lokalny koloryt, tożsamość – wzmacnianie istniejących mocnych stron przestrzeni i jej
użytkowników

Sprawdzone wzory, z którymi identyfikują
się mieszkańcy i użytkownicy mają większe
szanse na utrzymanie się niż nowe pomysły, które mogą być odbierane jako obce i
odgórnie narzucone. Pielęgnowanie lokalnych tradycji buduje poczucie odpowiedzialności za miejsce

spójna polityka lokalizacji reklam

Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i
orientacji przestrzennej.

- jasne zasady lokalizacji reklam

16.

- redukcja bałaganu informacyjnego i agresywnych reklam, w szczególności przy trasach pieszych i rowerowych oraz na przystankach
komunikacji zbiorowej

10

Redukcja szumów informacyjnych.
Komfort fizyczny i psychiczny użytkowników przestrzeni publicznej.

- ograniczenie natarczywych reklam dźwiękowych oraz muzyki i
dźwięków wydobywającej się z punktów handlowych i usługowych
- ograniczenie liczby reklam wielkoformatowych oraz tablic ledowych
- ograniczenie liczby reklam na autobusach i tramwajach komunikacji
miejskiej
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Agata Piszczek, Monika Rościszewska

III. Wpływ cech fizycznych przestrzeni publicznych na ich atrakcyjność
Atrakcyjna przestrzeń publiczna jest warunkiem „miejskości”, która wydaje się najbardziej pożądaną cechą definiującą miasto. Niebagatelny wpływ na osiągnięcie odczucia „living spaces” („żywych”, dobrze funkcjonujących przestrzeni) miast są fizyczne, można
powiedzieć „twarde” cechy przestrzeni publicznych.
Jan Gehl w książce Życie między budynkami wyróżnił trzy typy aktywności w przestrzeni publicznej:
 działania konieczne (spełniane w każdych warunkach)
 działania opcjonalne (mające miejsce tylko w sprzyjających warunkach)
 zachowania społeczne (które zależą od obecności innych ludzi).
Istnieje związek pomiędzy jakością przestrzeni publicznych a aktywnością – bez odpowiednich warunków nie ma aktywności. Wzorcowe miasto to takie, w którym nawet „działania konieczne” odbywają się w atrakcyjnych warunkach.
1. Geometria przestrzeni publicznych
1.1.

Podłoga, ściany i strop – elementy ograniczające przestrzenie publiczne

Każde wnętrze urbanistyczne posiada ściany – krawędzie, podłogę – posadzkę i strop – niebo lub przekrycie. Ściany, czyli krawędzie mają dwie podstawowe formy, a każda z nich – wiele odmian. Pierwszą formą są krawędzie wyraźne – wyznaczone przez
płaszczyznę budynku lub zwartej zieleni, stanowiące jednocześnie granicę widoczności, przeszkodę przesłaniającą wszystko, co się
poza nią znajduje. Druga forma to krawędzie rozmyte – niejednoznacznie określone, np. zbiorniki wodne, zieleń, przeszklenia. Może tu nastąpić przenikanie ściany i stropu, włączające niebo jako stały element układu urbanistycznego.
Strefą wymiany pomiędzy przestrzenią publiczną a jej krawędzią – w przypadku krawędzi wyraźnych jest witryna i wejście do budynku. Im więcej tych stref w krawędzi tym większa koncentracja działań i tym atrakcyjniejsza przestrzeń. Lokalizowanie w tej strefie
witryn, ogródków gastronomicznych, balkonów otwiera krawędzie w kierunku przestrzeni publicznych.
Jan Gehl określił następującą klasyfikację atrakcyjności przestrzeni publicznych w zależności od ilości lokali usługowych na 100 m
długości pierzei:
 atrakcyjne – od 15 do 20 lokali na 100 m,
 przyjemne – od 10 do 14 lokali na 100 m,
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1.2.

„gdzieś pomiędzy” – od 6 do 9 lokali na 100 m,
nudne – od 2 do 5 lokali na 100 m,
nieatrakcyjne – 1 lokal na 100 pierzei lub brak.

Place publiczne

Christopher Alexander w książce Język wzorców wskazuje, że istnieje związek zachodzący pomiędzy liczbą ludzi przebywających
w danej przestrzeni pieszej, rozmiarem tej przestrzeni a subiektywną oceną stopnia jej ożywienia. Liczba metrów kwadratowych
przypadających na osobę może być wskaźnikiem ożywienia danej przestrzeni. Christie Coffin po zbadaniu kilku przestrzeni publicznych w San Francisco sformułowała
regułę, że przestrzeń jest ożywiona przy 15 m2 przypadających na osobę.
Przekroczenie wskaźnika 30 m2 na osobę powoduje, że przestrzeń powoli zamiera.
Powierzchnia placu = L (liczba użytkowników) x 15÷30 m2
Wg Ch. Alexandra szerokość publicznego placyku powinna zawierać się pomiędzy
14 a 21 m, co wynika z możliwości rozpoznawania twarzy przez ludzkie oko
Ryc. 3. Przykład placu
z odległości nieprzekraczającej 21-24 m. Z tej odległości można też komunikować
(Ch. Alexander Język wzorców)
się donośnym głosem. Wartości te dotyczą jedynie szerokości placu, jego długość
może być większa.
Jan Gehl w książce Życie między budynkami również uzależnia wymiary przestrzeni publicznych od możliwości ludzkiego oka. Szerokość od 20 do 25 m umożliwi widzenie wyrazu twarzy, a maksymalna długość od 70 do 100 m to maksymalna odległość widzenia
wydarzeń.
Podobne zdanie wyraził Kevin Lynch w książce pt. Site Planning podając wielkość 25 m jako idealny wymiar przestrzenny. Równocześnie wskazuje, że wymiary nie powinny przekraczać 110 m.
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Można więc podsumować, że atrakcyjny plac publiczny powinien mieć wymiary zawierające się pomiędzy 20 a 100 m.
Kazimierz Wejchert w książce Elementy kompozycji urbanistycznej uznaje za miernik proporcji ulicy wartość kąta środkowego. Kąt środkowy zawarty jest między podłogą a linią
łączącą środkowy punkt przekroju ze zwieńczeniem ścian.
Na przykładzie placu św. Marka w Wenecji autor ustalił, że
kąt środkowy zbliżony do 25O - 30O pozwala na otrzymanie
pełnego obrazu wnętrza placu w jednym spojrzeniu. Zmniejszenie kąta, a zatem oddalenie ścian od obserwatora powoduje zmniejszenie czytelności formy architektonicznej, rozległość przestrzeni i wrażenie pustkowia oraz niknięcia niskich ścian (np. wielkie place
rynkowe obudowane
parterowymi domami).

Ryc. 4. Kąt środkowy (K. Wejchert Elementy...)

Ważnym elementem kompozycyjnym placu jest jego
otwarcie z jednej strony na szerszą perspektywę.
Każde miejsce, w którym ludzie czują się dobrze ma:
bezpieczne zaplecze i widok na szerszą, otwartą
przestrzeń (Ch. Alexander).

Ryc. 5. Przykład otwarcia (Ch. Alexander Język wzorców)

Ryc. 6. Przykład otwarcia (Ch. Alexander Język wzorców)
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Camillo Sitte w swojej książce City Planning According to Artistic Principles badał przyczyny popularności placów tętniących życiem.
Wykazał on, że cechują się one częściowym zamknięciem, ale też częściowym otwarciem, tak że z jednego placu przechodzi się do
następnego.
Christopher Alexander podzielił przestrzenie zewnętrzne na negatywowe – pozbawione konkretnego kształtu (to co pozostało z terenu po wzniesieniu budynków) i pozytywowe – o wyraźnym określonym kształcie. Przestrzenie pozytywowe sprawiają wrażenie
zamkniętych, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Prawdopodobnie potrzeba zamknięcia przestrzeni wynika z pierwotnych instynktów - ludzie rzadko siadają pośrodku otwartej przestrzeni.

Ryc. 7, 8. Przykłady przekształceń przestrzeni negatywowych
w pozytywowe (Ch. Alexander Język wzorców)

1.3.

Ulice

Szerokość ulicy pieszej nie powinna być większa niż wysokość stojących przy niej budynków. W przekroju poprzecznym wnętrze
ulicy powinno być zbliżone do kwadratu, a nawet węższe (Ch. Alexander). Natomiast Kazimierz Wejchert uważa, że gdy kąt środkowy przekracza 60O (szerokość ulicy równa wysokości pierzei daje kąt środkowy około 63O) wnętrze nabiera charakteru wąwozu
lub studni, a w polu widzenia znajdują się jedynie niższe części budynków. Kąt 45O, odpowiadający odstępowi między budynkami równemu dwóm ich wysokościom, pozwala obserwatorowi objąć spojrzeniem również drugą kondygnację, a wnętrze nabiera jasności.
Ryc. 9. Właściwe proporcje ulicy pieszej wg Ch. Alexandra
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Podsumowując, wnętrze ulicy będzie dla pieszego najatrakcyjniejsze, gdy jego szerokość będzie zbliżona do wysokości tworzących
je pierzei. W miastach europejskich – zwłaszcza w ich
średniowiecznych centrach - można również znaleźć
wiele przykładów atrakcyjnych wnętrz, tętniących życiem o szerokości mniejszej niż ich wysokość,
co potwierdza tezę Christophera Alexandra.
Opracowując „Studium lokalizacji obiektów wysokościowych” (SLOW) Biuro Rozwoju Gdańska zbadało
szerokości ulic w gdańskiej zabudowie śródmiejskiej.
Najczęściej występujące średnie szerokości to 12
i 20 m. Węższe ulice to ulice dojazdowe o małym znaczeniu lub znajdujące się w historycznych zespołach
zabudowy. Szersze to arterie rozdzielające śródmiejską
Zdj. 2, 3. Proporcje wnętrza – Wiedeń (2), Barcelona (3)
zabudowę kwartałową np. Al. Grunwaldzka (średnio
około 55 m w centrum Wrzeszcza). Przeciętny budynek strefy śródmiejskiej ma średnio 4 kondygnacje, co odpowiada wysokości
około 18 m.
Można zatem stwierdzić, że proporcje wnętrz
urbanistycznych w strefie śródmiejskiej
Gdańska sprzyjają ich atrakcyjności.
Ważnym elementem kompozycji przestrzeni są
otwarcia
widokowe.
Otwarcia
pozwalają
na wgląd w sąsiednie zespoły przestrzenne stanowiąc połączenie wzrokowe z otoczeniem
i sygnalizując widoki krajobrazu miejskiego
(K. Wejchert).
Zdj. 4, 5. Proporcje wnętrz – Gdańsk
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Gdy niektóre fragmenty trasy są wąskie, łatwiej jest stworzyć wartościowe kontrasty przestrzenne. Jeśli ulice mają 3 metry szerokości, przestrzeń o szerokości 20 m wydaje
się być placem (J. Gehl).
Ciekawym urozmaiceniem krawędzi ulicy
są podcienie, które tworzą strefę przejścia ze świata zewnętrznego do wnętrza
budynku. Powinny mieć głębokość co
najmniej 2 m i nie mogą być zbyt wysokie. Grube słupy podpierające dadzą
możliwość wygodnego oparcia zatrzymującym się ludziom (Ch. Alexander).

Zdj. 6, 7. Podcienie

Innym elementem podnoszącym atrakcyjność przestrzeni publicznej pomiędzy budynkami jest przykrycie ulicy pieszej szklanym
dachem.
Szczególną formą ulicy pieszej jest pasaż przebiegający
częściowo lub całkowicie wewnątrz budynku. Aby przebywający w pasażu ludzie czuli się swobodnie jego szerokość powinna mieć co najmniej 3,3 m, a najlepiej od 4,5
do 6,0 m. Proporcje szerokości do wysokości podobne jak
w przypadku uliczki pieszej, ale wskazane jest, aby pasaż
był wysoki na środku, a niższy po bokach, gdzie powinny
znaleźć się okna, witryny, miejsca do siedzenia. Szerokie
na 4,5 metra wejścia do pasażu umożliwią płynną kontynuację ruchu pieszego z zewnątrz do wewnątrz budynku
(Ch. Alexander).
Zdj.. 8, 9. Londyn – przykład przekrycia przestrzeni między budynkami
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aktywności rozmieszczone wzdłuż ścian

Ryc.10. Przykładowy pasaż (Ch. Alexander Język wzorców).
Zdj. 10. Pasaż w Wiedniu

2. Długość w kontekście ruchu pieszego
Według wielu badań akceptowalny dystans pieszy dla większości ludzi wynosi od 400 do 500 m. Prosty odcinek drogi o długości
500 m odbierany jest jako bardzo długi i nużący, podczas, gdy ta sama odległość może być odebrana jako całkiem krótki dystans,
jeśli jest postrzegana w etapach. Kręte lub nagle urywające się ulice czynią poruszanie się po nich pieszo bardziej interesującym.
Ponadto kręte ulice są mniej penetrowane przez wiejące wiatry.
Ciągi piesze stają się atrakcyjne, jeśli na drodze pieszego rozmieszczone są cele pośrednie, czyli oddalone od siebie o 100 – 200
metrów punkty, które pieszy może zobaczyć i iść w ich kierunku. Gdy nie ma celów pośrednich chodzenie staje się trudniejsze
i niepotrzebnie pochłania energię emocjonalną człowieka. (Ch. Alexander).
Gordon Cullen w Obrazie miasta nazywa tę zasadę „sekwencją widoków”, na którą składają się „przymknięcia”, które służą podtrzymaniu poczucia ruchu. Przymknięcie bierze się z pewnej nieregularności czy asymetrii planu, dzięki której droga nie jest na całej
swej długości widoczna. Nieregularności dzielą drogę na serię odróżniających widoków, z których każdy jest – czasem w sposób
zaskakujący – powiązany z kolejnym.
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Ryc.11. Sekwencja widoków G. Cullen (Obraz miasta)

Zdj. 11, 12. Ryga – przykłady przymknięć

3. Schemat chodzenia
3.1.

Tranzyt

Ludzie chodząc preferują proste trasy i skróty. Jedynie poważne przeszkody, takie jak niebezpieczny ruch samochodowy, wyraźne bariery mogą zakłócić tę tendencję. Dobrze funkcjonujący system dróg pieszych podąża najkrótszą drogą pomiędzy naturalnymi punktami
przeznaczenia na danej przestrzeni.
Ryc. 12. Trasa ruchu pieszego (Ch. Alexander Język wzorców)
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3.2.

Ciągłość powiązań

Przestrzenie publiczne funkcjonują właściwie tylko wtedy, gdy tworzą sieć powiązań łączących elementy miasta. Jeśli poszczególne
miejsca użyteczności publicznej porozrzucane są po całym obszarze, ma to negatywny wpływ na ich ożywienie. Stworzenie struktury składającej się z punktów węzłowych połączonych ścieżkami zintensyfikuje aktywność pieszych na danym obszarze. Ciągłość
powiązań umożliwia swobodny przepływ pieszych pomiędzy węzłami i między różnymi celami podróży. Sprawia, że w jednej przestrzeni, w jednym czasie skupiają się różne aktywności, a im więcej użytkowników, tym miejsce wydaje się bardziej atrakcyjne.
3.3

Pętle ruchu

Aktywność
piesza
ludzi
korzystających
z przestrzeni publicznych jest wywoływana różnymi potrzebami. Częstym schematem funkcjonowania
tych
przestrzeni,
zwłaszcza
w dzielnicach centralnych czy śródmieściach,
są pętle ruchu. Ludzie poruszają się po pętlach
łączących punkty węzłowe, w których zlokalizowane są miejsca będące celem ich aktywności.
Na przykład w wyniku analiz przeprowadzonych w Biurze Rozwoju Gdańska, określono schemat funkcjonowania przestrzeni publicznych w dzielnicy Gdańsk-Wrzeszcz. Przestrzenie te funkcjonują jako pętle, wyróżniono
pętlę centralną, handlową i studencką – zróżnicowane w zależności od celu aktywności.
Ryc. 13. Schemat funkcjonowania pętli ruchu pieszego w dzielnicy Gdańsk-Wrzeszcz
(wg opracowania „Uwarunkowania, przekształcenia i rozwój przestrzeni publicznych w centrum Wrzeszcza” BRG, 2011 r.)
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3.4.

Obecność ruchu kołowego

Ruch pieszy i samochodowy bywają zwykle rozdzielane w praktyce planistycznej. Dzięki temu obszary przeznaczone dla pieszych
są bezpieczniejsze i bliższe człowiekowi. Jednak tak naprawdę ruch samochodowy i ruch pieszy nie mogą funkcjonować oddzielnie.
Polskie prawo, a konkretnie Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z 1999 roku, mówi, że chodnik usytuowany bezpośrednio przy jezdni powinien być wyniesiony ponad krawędź jezdni lub pasa postojowego na wysokość od 6 cm do 16 cm i oddzielony krawężnikiem. Ustalenie to nie dotyczy stref zamieszkania, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów.
Szerokość chodnika poprowadzonego wzdłuż typowej ulicy ze sklepami z jednej strony i ruchem kołowym z drugiej powinna wynosić minimum 3,5 m (minimalna szerokość – zgodna z „Rozporządzeniem...” - wynosi 2 m), aby przechodzień czuł się komfortowo.
Christopher Alexander wyraził opinię, że piesi czują się bezpieczniej, gdy chodnik usytuowany jest na tyle wysoko, by uniemożliwić
jakiemukolwiek pojazdowi przypadkowe zjechanie z jezdni. By pieszy się nie bał, wysokość krawężnika powinna być większa niż
promień koła samochodowego (25 – 40 cm). Ważne jest zabezpieczenie wysokiego chodnika niskim murkiem lub balustradą
wzdłuż krawędzi. Podwyższenie chodnika sprawi, że samochody znajdą się poniżej linii widzenia pieszego i nie będą przesłaniać
krajobrazu.
Powyższy wzorzec Alexandra wydaje się jednak dość kontrowersyjny.
Wykonanie bezpiecznych ciągów komunikacyjnych musi też uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych. Z jednej strony należy
pogodzić potrzeby osób poruszających się na wózkach – czyli obniżenie krawężników do max. 2 cm, a z drugiej strony czytelne
oznakowanie krawędzi jezdni dla osób niewidomych oraz słabowidzących.
Osoby z dysfunkcjami wzroku zwracają uwagę, że obniżanie krawężników na skrzyżowaniach, które dobrze służą osobom poruszającym się na wózkach może być dla nich
zagrożeniem. Wprowadzając specjalne fakturowe oznaczenia ostrzegawcze tzw. fakturę guzkową (ang. tactile warning), można ograniczyć niekontrolowane wejście osoby
niewidomej na jezdnię, a stosowanie oznaczenia w postaci płytek kierunkowych, wskazuje osobom z dysfunkcjami wzroku trasę wolną od przeszkód oraz bezpiecznie kieruje
na przejścia dla pieszych.
Zdj. 13. Przykład płytek kierunkowych
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Zasada różnicy poziomów dotyczy też miejsc, gdzie piesi przechodzą przez jezdnię. Aby ludzie przechodzący przez ulicę byli dobrze widoczni z drogi, a kierowcy zmuszeni do zwolnienia przed przejściem, ciąg pieszy powinien przecinać drogę na wysokości od
15 do 30 cm powyżej poziomu jezdni. (Ch. Alexander).
Barcelona jest przykładem miasta, gdzie wiele ulicznych przejść dla pieszych zostało wyniesionych ponad poziom jezdni
i zrównanych z poziomem chodnika. Jest to udogodnienie dla osób z trudnościami w poruszaniu się, a zarazem – zmuszenie kierowców do ograniczenia prędkości w miejscach przecięcia się jezdni z ciągiem pieszym.
Inne aspekty wpływu ruchu kołowego na atrakcyjność przestrzeni publicznych zostały opisane w rozdziale pt.: „Wpływ ruchu kołowego i miejsc parkingowych na atrakcyjność przestrzeni publicznych” (rozdz. VI, str. 88).
4. Światło i kolor w przestrzeni publicznej
4.1.

Oświetlenie naturalne

Światło dzienne dostarcza zmiennych w czasie, ulotnych wrażeń. Parametry światła naturalnego, jak natężenie i barwa, zależą od pory roku, pory dnia, szerokości geograficznej, warunków pogodowych – dają poczucie miejsca, czasu, pogody, klimatu, działania sił natury.
Naturalne oświetlenie najlepiej odpowiada zdrowiu fizycznemu
i psychicznemu człowieka. W każdym klimacie – oprócz pustynnego – ludzie chętniej używają przestrzeni otwartej, jeżeli
jest nasłoneczniona. Oczywiście w okresach silnych upałów
poszukiwane są również miejsca dające wytchnienie w cieniu.
Chęć korzystania z promieni słonecznych odzwierciedlona jest
w wyborze dróg pieszych. Mieszkańcy północnej Europy automatycznie wybierają miejsca nasłonecznione, nawet przy wysokich temperaturach, w których na przykład Włosi dawno już
schowaliby się w cieniu.

Zdj. 14. Gdańsk
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4.2.

Oświetlenie sztuczne

Przestrzenie publiczne nie powinny zamierać wraz z zapadnięciem zmroku. To właśnie wieczorami większość mieszkańców ma
wolny czas, który można aktywnie spędzić w przestrzeni miejskiej. Jednak nocny wizerunek, szczególnie ten słabo oświetlony,
utożsamiany jest mało pozytywnie –
jako niebezpieczny. Dlatego istotnym elementem, który może zmienić ten stereotyp jest
sztuczne
oświetlenie – począwszy od latarni
ulicznych, poprzez oświetlone okna
wystawowe, na iluminacji ciekawych
obiektów kończąc.

Zdj. 15, 16. Gdańsk (15), Wiedeń (16)

Sztuczne oświetlenie przestrzeni publicznych powinno być zintegrowane z tkanką miejską i podkreślać
charakter miasta. Gordon Cullen zwraca uwagę na
zgodność skali instalacji ze skalą ulicy lub otoczenia.
Zbyt wysokie i masywne latarnie skupiają na sobie
całą uwagę, przytłaczając budynki. Z kolei zbyt drobne, trudne do zauważenia lampy nie wzbogacają
scenerii.
Ryc. 14, 15. Przykład braku spójności oświetlenia ulicznego
z istniejącą tkanką miejską
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Zdarza się też, że tradycyjne oświetlenie (np. latarnie na słupach) kłóci się z nowoczesną formą iluminowanego obiektu, a nawet –
za dnia - niszczy zamysł architekta. Wówczas można zastosować innowacyjne rozwiązania, jak np. światła na masztach teleskopowych, wznoszonych tylko po zmroku, a w dzień ukrytych pod posadzką. Na mostach można zastosować oświetlenie zamontowane w poręczach barier.
Światło i cień mogą wpływać na odbiór kształtu wnętrza urbanistycznego. Zastosowanie oświetlenia sztucznego po zmierzchu pozwala osiągnąć bogate efekty plastyczne.
4.3.

Kolorystyka

Kolor jest równie ważną właściwością przestrzeni publicznych jak ich kształt i proporcje. Wiedza o tym, jak za pomocą barwy można
optycznie powiększać, zmniejszać przestrzeń, wyciągać ją w górę, a także wzbudzać lęk, czy pobudzać do działania pozwala
w posób świadomy kreować przestrzeń publiczną. Np. czerwone powierzchnie wydają się bliższe i większe niż są w rzeczywistości.
Barwa czerwona działa pobudzająco, podnosi ciśnienie krwi, przyspiesza oddech i tętno. Z kolei powierzchnie niebieskie tworzą
iluzję cofania się przestrzeni i wydają się mniejsze. Kolor niebieski działa uspokajająco, obniża ciśnienie, zmniejsza tętno i oddech.
Żółty jest kolorem radosnym, poprawiającym nastrój, a zielony – relaksującym, zwłaszcza dla oczu.
Ciężar i energia koloru wpływa na nasze samopoczucie, stan psychiczny oraz zachowanie. Jest to bagatelizowane narzędzie znajdujące się w każdej przestrzeni, które motywuje i kieruje ludzkimi zachowaniami.
Kolor w przestrzeni publicznej pojawia się na wiele sposobów: nośnikiem
barwy są zarówno krawędzie, jak i elementy wyposażenia. Kolor może być
tylko tłem, może też być
efektem artystycznych działań.
Zdj.. 16, 17. Kolorystyka elewacji - Barcelona (17), Rotterdam (16)
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Kolor jako element budujący, forma komunikacji, język zapisu jest najbardziej pominiętym
czynnikiem kształtowania przestrzeni publicznej, a przecież przestrzeń publiczna bez niego
nie istnieje. Umiejętne posługiwanie się kolorem pozwala wprowadzić nie tylko harmonię w
przestrzeń, ale również wprowadzić identyfikację ludzi z ich otoczeniem.
Zdj. 18, 19. Przykłady oddziaływania koloru

5. Wykorzystanie wody
Obecność wody w przestrzeni publicznej jest jednym z jej
najbardziej atrakcyjnych elementów. Ciało człowieka składa
się w większości z wody – woda ma też podstawowe znaczenie dla ludzkiej psychiki. Spaja zurbanizowany krajobraz z
naturą. Akweny wodne zarówno naturalne jak i zbiorniki
sztuczne przyciągają ludzi i zwiększają wartość przestrzeni.
Udostępnianie istniejących w mieście brzegów rzek, jezior,
kanałów czy też brzegu morskiego w istotny sposób wzbogaca przestrzenie publiczne miasta. Miejsca te są bardzo
chętnie odwiedzane przez mieszkańców i turystów,
w związku z czym lokalizują się wzdłuż nich funkcje usługowe: puby, restauracje, sklepy, galerie.

Zdj. 20, 21. Waterfronty Rotterdamu udostępniają miasto od strony wody
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Projekty aktywizacji bulwarów i tworzenia miejskich waterfrontów stanowią obecnie znaczącą część największych projektów przestrzeni publicznych w miastach. Urządzone waterfronty tworzą przyciągające przestrzenie publiczne z otwarciami widokowymi,
umożliwiają mieszkańcom kontakt z przyrodą, stanowią miejsca aktywnej rekreacji i wypoczynku.
Istotne są również działania wprowadzające
w przestrzeń placów i ulic wodę w mniejszej skali,
wzorem choćby wyposażenia miast historycznych
w fontanny i cysterny z wodą oraz baseny.
W projektach kreujących założenia wodne wykorzystuje się wodę zarówno pod względem estetycznym jak i funkcjonalnym stosując takie rozwiązania jak np. systemy zarządzania wodą opadową
lub systemy oczyszczania wody, które wpływają
również pozytywnie na jakość środowiska naturalnego.
Zdj. 22, 23. Fontanna na placu w Barcelonie

6. Materiały, nawierzchnie
Na postrzeganie przestrzeni publicznych niebagatelny wpływ posiada nie tylko
spójny projekt kompozycyjny ale również rodzaj i jakość wykonania jej elementów. Użytkownicy przestrzeni publicznych poszukują w nich takich cech jak komfort, wygoda, relaks, różne możliwości angażowania się w to co dzieje się dookoła, nowe doznania (Carmona, Heath, oc, Tiesdell, 2003).

Zdj. 24. Drewniane deski jako nawierzchnia bulwaru Rambla de Mar w Barcelonie podkreślają
portową tożsamość miejsca
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Gładka, równa nawierzchnia ułatwia poruszanie się zarówno osobom niepełnosprawnym ruchowo
jak i małym dzieciom oraz sprzyja różnorodnym formom aktywności – np. jeździe na rolkach. Często jednak utrzymanie historycznego bruku jest wymogiem stawianym przez konserwatora zabytków. Zachodzi tutaj pewien konflikt między respektowaniem historii, a komfortem współczesnych
użytkowników. Z jednej strony ważne jest zachowanie spójności wszystkich elementów wnętrza
urbanistycznego, co może wpłynąć na zmniejszenie ilości uczestników w przestrzeni. Z drugiej zaś
– przestrzeń tętniąca życiem, kosztem dysonansu między historyczną zabudową, a współczesną
posadzką.
W ramach projektu „Dostępność” w Sztokholmie wymieniono tzw. kocie łby na płaskie płyty chodnikowe.
Zdj..25. Wkomponowany kolorowy bruk wskazuje kierunek do muzeum Hundertwassera w Wiedniu

7. Wyposażenie, elementy przyciągające, standard, estetyka, atmosfera, tożsamość, styl
Forma przestrzeni publicznych budzących powszechne zainteresowanie, skupiających licznych użytkowników wskazuje,
że szczególnie ważne jest nagromadzenie w niej różnorodnych elementów, ich rozmaitość i bogactwo natomiast mniej istotne jest
istnienie konsekwentnie uporządkowanej całości (D. Kochanowska). Częsta obecność zieleni i rozmaitych atrakcji (fontanny, rzeźby, instalacje, meble miejskie, mała architektura, obiekty publiczne) przyciągają użytkowników na dłużej. Istotny jest tu element zaskoczenia, zabawy, gry w jaką wciągani są użytkownicy przestrzeni publicznej. Przestrzenie publiczne ściągają ruch, tu dokonuje
się zakupów, załatwia liczne sprawy, korzysta z usług, rozrywki i rekreacji. Przestrzenie takie stają się wizytówkami miasta
i obiektem zainteresowania turystycznego, skupiają także miejsca pracy i są celem codziennych podróży mieszkańców.
Współczesne przestrzenie publiczne muszą spełniać warunek „feel-good spaces” – użytkownik powinien czuć się w nich bezpiecznie i komfortowo. Powinny umożliwiać styl życia miejskiego – rozrywkę w ramach swoich przestrzeni: eventy, wydarzenia kulturalne, nocną turystykę czy uprawianie sportowej rekreacji (np. rolki, deskorolki itp.).
Istotnym walorem atrakcyjnej przestrzeni publicznej jest otwarty charakter zagospodarowania. Chodzi o to, aby dowolna aktywność,
która jest naturalna w danym miejscu w danej chwili mogła swobodnie się rozwijać. Taka przestrzeń musi być jednocześnie zdefiniowana, a zarazem niezbyt określona.
Na przykład wydzielenie krawężnikami miejsc postojowych na placu jednoznacznie definiuje tę przestrzeń jako parking i nawet gdy
nie parkuje tam żaden samochód plac pozostaje pusty.
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Z kolei trawniki rekreacyjne pozbawione wyposażenia takiego jak ławki czy utwardzone
alejki sprzyjają realizowaniu różnorodnych
aktywności opcjonalnych. Czasem mniej
oznacza więcej.
Zdj. 26, 27. Różne formy aktywności w przestrzeniach
niejednoznacznie zdefiniowanych

Przestrzenie publiczne mogą charakteryzować się i różnić wieloma cechami, ale jedną muszą mieć wspólną: muszą posiadać swoją
tożsamość.

Zdj. 28, 29, 30, 31, 42, 43. Różne elementy wyposażenia przestrzeni publicznych
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Aby to osiągnąć elementy wyposażenia (ławki, kosze na śmieci, latarnie, fontanny itp.) muszą być zintegrowane z tkanką miejską z jej skalą i stylem krawędzi ograniczających przestrzeń, muszą uwzględniać specyfikę miejsca i jego genius loci.

Zdj. 44, 45. Wyjście i wyjazd
z parkingu podziemnego na place
w śródmieściu Wiednia

Zdj. 46, 47, 48. Miejsca postojowe dla skuterów, rowerów oraz wyjścia z metra i przystanki komunikacji miejskiej zwiększają dostępność przestrzeni publicznych
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Zdj. 49, 50. Otwarte schody ruchome ułatwiają pokonanie różnic wysokości

Zdj. 51. Poidełko miejskie, Gdańsk

Należy bowiem podkreślić, że przestrzenie publiczne to formy, które w przeważającej mierze
stanowią tożsamość miasta. Często stają się jego
symbolami kreując nierozerwalne związki jak np.:
Wenecja i Plac Św. Marka, Paryż i Wieża Eiffel’a.
Rola przestrzeni miejskich i towarzyszących
obiektów użyteczności publicznych jest wiodąca
dla kwestii rozpoznawalności miasta, jego obrazu
i niepowtarzalności.

Zdj. 52, 53, 54. Charakterystyczne
elementy małej architektury, rzeźby identyfikują miejsce. Barcelona
(52, 53),Gdańsk (54)

Zdj. 55. Występy mima przyciągają widzów na ulicy
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Rytm i harmonia
Człowiek podświadomie poszukuje elementów porządku w otaczającym go chaosie. Występowanie w danej przestrzeni takich samych elementów lub o określonych takich samych cechach uporządkowanych według jakiejś prostej reguły ma znaczący wpływ na
bardziej pozytywne postrzeganie tej przestrzeni. Państwo Kaplan badając atrakcyjność danej scenerii dla człowieka wskazali między innymi, że preferujemy krajobrazy, które są dla nas zrozumiałe i mają sens. Wolimy jednak, aby jednocześnie nie były one zbyt
proste i nudne (monotonne). Całość preferencji w odbiorze krajobrazu danej przestrzeni została przyporządkowana do czterech zasad-elementów:
1.
2.
3.
4.

spójność – im większy stopień zorganizowania całości tym lepiej,
czytelność – im łatwiej dostrzec zasady, według jakich zorganizowano przestrzeń tym nasze preferencje rosną,
złożoność – im więcej zastosowano elementów i ich zróżnicowanie tym bardziej pozytywnie postrzegamy całość
tajemniczość – im większa ilość informacji ukrytej, którą można odkrywać w dłuższym czasie tym nasze zainteresowanie,
a przez to i pozytywne postrzeganie wzrasta.

Wszystkie powyższe czynniki mają wpływ na ogólne poczucie harmonii u osoby-obserwatora przebywającego w danej przestrzeni.
8. Kompozycja zieleni
Dążenie do przenikania się przestrzeni zazielenionych z zabudowanymi ukazuje problem harmonijnego styku tych dwóch różnych
środowisk przestrzennych.
W miastach zwartych, historycznych o zabudowie wysokiej charakterystyczne jest ograniczenie zieleni do niewielkich placów
i skwerów, wyposażanie w szpalery drzew głównych ulic i alei. Natomiast w nowoprojektowanych obszarach miejskich możliwe jest
swobodne wykorzystanie istniejących walorów krajobrazowych naturalnego terenu i jego wkomponowanie w przestrzeń na etapie
projektowania zespołów zabudowy. Liczne osiedla i miasta szwedzkie, fińskie i angielskie stanowią przykłady takich kompozycji krajobrazowych zachowujących i wzbogacających warunki przyrodnicze terenu.
Podstawowymi elementami zieleni w kompozycji przestrzeni są podłoga zielona (np. trawnik), kompozycje parterów kwiatowych,
krzewy, drzewa jako obiekt pojedynczy o cechach indywidualnych lub jako szpalery a także zieleń zwarta np. grupy drzew tworzące
ścianę urbanistyczną, różnego rodzaju „cienniki”.
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W przestrzeniach publicznych zieleń pełni
ważną rolę kompozycyjną. Ze względu na
skalę najbardziej wyróżniającymi się elementami są drzewa. Zadrzewienia powinno
się projektować biorąc pod uwagę pokrój,
dopływ światła, i dobierając odpowiednie do
ilości miejsca gatunki. Obiekty przyrodnicze
(drobne zieleńce, drzewa, pnącza, kompozycje roślinne) mogą stanowić wyróżniki
miejsca, elementy symboliczne i dominanty
krajobrazowe.
Zdj. 56, 57. Przykłady kształtowania zieleni

W niektórych przypadkach zieleń może stanowić dodatkowe wzmocnienie barier architektonicznych izolujących określoną przestrzeń, domykać panoramy i wnętrza.
Istotną cechą zieleni, atrakcyjną i wskazaną do wykorzystania jest jej zmienność sezonowa w zakresie geometrii i koloru.
Inaczej wyglądają kwitnące kasztany w maju a zupełnie inaczej pozbawione liści w grudniu. Korona drzewa liściastego, latem
o wyraźnie zakomponowanym kształcie, dająca cień kontrastujący z zalanym słońcem placem, zimą ma transparentny, miękko zarysowany kształt przepuszczający część promieni słonecznych. Umiejętne wykorzystanie możliwości wynikających z sezonowości
cech zieleni może podnieść atrakcyjność przestrzeni publicznych. Zieleń może także doskonale maskować i zasłaniać niezbędne,
ale mało estetyczne elementy wyposażenia/urządzenia przestrzeni publicznych, brzydkie elewacje budynków czy widoki itp.
Dla funkcjonowania przestrzeni publicznych istotne jest też, jaką formę ma zieleń np. krzewy stanowią bariery wizualne tworzące
przegrody, drzewa i trawniki podkreślają otwarty charakter i umożliwiają kontakt wzrokowy. Krzewy mogą zdecydowanie definiować
krawędzie przestrzeni ale też, poprzez tworzenie barier wizualnych, obniżać poczucie bezpieczeństwa.
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Nasycenie zielenią przestrzeni publicznych (w przestrzeniach niebędących parkami)
Jednym z lekarstw na miejskie bolączki jest mały kawałek wsi (BelL, Greene, Fisher, Baum, Psychologia Środowiskowa). Każda
zieleń przynosi szereg psychologicznych korzyści. Drzewa i trawniki przyczyniają się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa na obszarach śródmiejskich (Kuo, Bacaicoa i Sullivan, 1998). Z tych powodów każda przestrzeń publiczna w swoim wystroju powinna
zawierać elementy zielone. Jednak zbyt duża koncentracja zieleni wysokiej (drzewa) i średnio wysokiej (krzewy) u osób przyzwyczajonych do życia w mieście wpływa na obniżenie poczucia bezpieczeństwa. Największy wpływ mają te formy flory, które przesłaniają widok. Są gęsto ulistowione lub cechuje je duża ilość gałęzi i igieł na wysokości od około jednego metra do dwóch. Jest to kluczowa przesłona dla ludzkiego oka przy obserwacji krajobrazu, zwłaszcza ulokowana w bliskiej lub niedalekiej odległości (patrz
wymiary przestrzeni publicznych) od obserwatora. W związku z tym w przestrzeniach publicznych swobodnie można stosować duże
ilości niskiej zieleni, np.: trawniki, klomby kwiatów. Szpalery zieleni wysokiej (drzew) powinny być stosowane na krawędziach przestrzeni publicznych lub w celach podziału zbyt dużych przestrzeni. Należy unikać stosowania zbyt dużej ilości zieleni średniowysokiej (krzewy). Wewnątrz przestrzeni publicznych zaleca się jedynie pojedyncze nasadzenia krzewów i drzew.
9. Reklamy i znaki informacyjne
Funkcjonowanie przestrzeni publicznych wiąże się nierozłącznie z ich wysokimi walorami informacyjnymi, które stanowią zarówno symbolika architektoniczna i urbanistyczna jak i umieszczone fizycznie w przestrzeni informacje –
znaki, napisy, szyldy, reklamy, plakaty, neony. Charakterystyczną cechą „żywych” przestrzeni publicznych jest obecność firm dążących do umieszczenia
swoich godeł, haseł, znaków w największych skupiskach atrakcyjnych ulic,
placów i budynków, w rejonach nagromadzenia sklepów i obiektów rozrywkowych. Neony, reklamy i oświetlone witryny - „światła wielkiego miasta” - podniecają, urzekają i przyciągają stanowiąc jeden z głównych wyznaczników
wielkomiejskości.
Zdj. 58. Szyldy restauracji w oświetleniu nocnym
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Ważną rolę w przestrzeniach publicznych pełnią również znaki informacyjne: system informacji przestrzennej miasta w postaci
punktów informacyjnych, drogowskazów, znaków kierunkowych, często o zunifikowanej formie estetycznej wyróżniającej miasto.

Zdj. 59, 60.
Tablice informacji przestrzennej

Zdj. 61. Informacja o zabytku

Zasady zrównoważonej polityki miasta Gdańska odnośnie
lokalizacji reklam i innych elementów informacyjnych
w przestrzeni miejskiej, zostały zawarte w opracowaniu
pt. „Koncepcja Regulacji Estetyki Miasta” (KREM).

Zdj. 62, 63. Oferta menu
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10. Współczesne tendencje
Kształtowanie współczesnej przestrzeni publicznej jest zadaniem złożonym. Wydzielić można trzy zasadnicze rodzaje działań:
 modernizację, rewitalizację i uzupełnianie istniejącej tkanki miejskiej,
 tworzenie od podstaw nowych, ale zintegrowanych z tkanką miejską przestrzeni publicznych,
 lokalizowanie nowych, znaczących inwestycji związanych z konsumpcją poza centralnymi częściami miast.
Obecnie w Europie funkcjonują dwa modele urbanizacji: śródziemnomorski i północnoeuropejski (Anna Hołub, 2010). W pierwszym
modelu priorytet przyznaje się centrom historycznym, zaś w drugim nowej przestrzeni osiedli położonych na peryferiach i nowym
miastom. Obydwa mają różne podejście do przestrzeni publicznych. Model śródziemnomorski opiera się na mocnych, często nowoprojektowanych elementach architektonicznych, twardych powierzchniach i geometryczności. Północnoeuropejskie podejście skupia
się na dążeniu do przywrócenia natury w mieście np. farm miejskich czy ciągów zieleni.
Zmiany społeczne, kulturowe i technologiczne mają wpływ na zmiany sposobu użytkowania przestrzeni publicznych. Powstają nowe
domeny publiczne – miejsca wymiany pomiędzy różnymi grupami społecznymi, które powstają poza zwartymi centrami miejskimi.
Tak więc zadania projektowe odnośnie przestrzeni publicznych dotyczą teraz nie tylko odnowy osiedli powojennych czy zaniedbanych centrów miast, lecz także obszarów pozamiejskich, które mają duże znaczenie w życiu codziennym.
Charakterystyczne jest powstawanie nowych typów przestrzeni publicznej np. centrów handlowych, parków czasu wolnego, wielofunkcyjnych terenów rekreacyjnych a także powstawanie przestrzeni dla zjawisk kultury masowej i czasowych wydarzeń kulturalnych.
Nowym zjawiskiem jest pojawienie się nowych inwestorów w dziedzinie przestrzeni publicznych tj. korporacji, przedsiębiorstw,
mieszkańców, inwestorów prywatnych i co za tym idzie prywatyzacji przestrzeni publicznych. Oznacza to poszerzenie pola
zainteresowań na walory estetyczne i kulturowe prywatnie zarządzanej przestrzeni poza centrami miast.
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Ryc. 16, 17. Projekt Forum Radunia w Gdańsku,
wielofunkcyjne centrum z urządzonymi przestrzeniami publicznymi, firma Multi Development

W ramach „ratowania” przestrzeni miejskich podejmowane są działania mające na celu poprawę miejskiego środowiska życia.
Np. w San Francisco wdrażany jest program poprawy przestrzeni ulic „Better Streets” a Wydział Komunikacji miasta Nowy Jork wydał nawet specjalny podręcznik dot. zasad kształtowania i urządzania przestrzeni publicznej – „Street Design Manual”, opublikowany na oficjalnej stronie miasta.
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11. Zestaw działań z zakresu podniesienia atrakcyjności przestrzeni publicznej w zależności od cech fizycznych
ZESTAW DZIAŁAŃ Z ZAKRESU PODNIESIENIA ATRAKCYJNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
W ZALEŻNOŚCI OD CECH FIZYCZNYCH

DZIAŁANIA TWARDE

DZIAŁANIE

CEL

NIEZBĘDNE DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

stworzenie przyjaznych przestrzeni publicznych

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

1.

zastosowanie zasad projektowych dotyczących optymalnego kształtu przestrzeni publicznych w projektowaniu nowych i rewitalizacji istniejących przestrzeni

zmiana funkcjonowania otwartych przestrzeni na
bardziej przyjazne dla użytkowników, aranżacja
czytelnych wnętrz urbanistycznych

1

2.

przebudowa przestrzeni modernistycznych poprzez m.in.
uzupełnienie zabudowy

poprawa funkcjonowania przestrzeni poprzez
ułatwienie przemieszczania się między punktami
węzłowymi

1, 8, 11

3.

wprowadzenie powiązań pomiędzy funkcjonującymi przestrzeniami publicznymi

podniesienie jakości przestrzeni publicznych, poczucia bezpieczeństwa, stworzenie przestrzeni
tętniących życiem

1, 11

4.

zakomponowanie przestrzeni publicznych z wykorzystaniem walorów światła i koloru, oświetlenia sztucznego

stworzenie nadwodnych przestrzeni atrakcyjnych
dla jak największej ilości użytkowników, udostępnienie miasta od strony wody

1, 11

5.

realizacja waterfrontów i wprowadzenie elementów wodnych w istniejące przestrzenie publiczne
modernizacja i wprowadzenie materiałów i nawierzchni
dobrej jakości

poprawa komfortu przebywania w przestrzeniach
publicznych, bez barier architektonicznych, udostępnienie dla jak największej ilości użytkowników, przeciwdziałanie izolacji

1, 11

wyposażanie przestrzeni w elementy przyciągające jak:
mała architektura, zadaszenia, elementy sztuki, poidełka,
itp.

wprowadzenie wysokich standardów estetycznych, aranżacji atmosfery wielkomiejskości, podkreślenie tożsamości i stylu przestrzeni

1, 11

6.

7.
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8.

konstruowanie przestrzeni w sposób umożliwiający różnorodność wykorzystania, integrowania różnych form aktywności: piesi, rowerzyści, rolkarze, deskorolkarze, itp

stworzenie tętniących życiem przestrzeni publicznych, ograniczanie wykluczenia, integracja społeczna

1, 11

nowoczesne komponowanie zieleni

uatrakcyjnienie, poprawa mikroklimatu, zrównoważenie walorów zabudowy i środowiska przyrodniczego, podniesienie estetyki

1, 11

wprowadzenie systemu informacji przestrzennej, stworzenie zasad lokalizacji reklam, szyldów

ułatwienie orientacji w mieście, uporządkowanie
przekazu informacyjnego

1, 11

tworzenie wielofunkcyjnych projektów, wykorzystanie potencjału inwestorów prywatnych w kreowaniu ogólnodostępnych przestrzeni

możliwość urządzenia większych terenów, uzyskanie spójności z istniejącą tkanką miejską,
przyciągnięcie jak największej liczby użytkowników

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

monitoring jakości przestrzeni publicznych

wykrywanie potrzeb, zjawisk, nieprawidłowości

tworzenie polityk poprawy atrakcyjności

kreacja spójnego systemu przestrzeni publicznych, tworzących charakter miasta

analizy nowych zjawisk przestrzennych

bieżąca kontrola funkcjonowania przestrzeni

9.

10.

DZIAŁANIA
MIĘKKIE

11.

12.
13.
14.
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Marcin Turzyński

IV. Zaspokojenie potrzeb w zakresie usług, zielonych terenów publicznych, parkingów
Przestrzenie publiczne spełniają różne funkcje w mieście. Są one z natury predestynowane do realizacji kontaktów społecznych.
Ponadto występowanie niektórych funkcji implikuje obecność przestrzeni publicznej, chodzi tu głównie o tereny zielone oraz usługi.
Wszystkie ważne przestrzenie publiczne wymagają dobrej dostępności transportowej: pieszej, rowerowej, zbiorowej i indywidualnej
kołowej. Sprowadza się to do rozważań nad potrzebami parkingowymi, szczególnie w kontekście zmiany charakteru ruchu,
z preferencją dla pieszych.
Poniżej przedstawiono kryteria i metody oceny zaspokajania potrzeb w zakresie usług, zieleni publicznej oraz parkingów. Każdy
z elementów został zdefiniowany, poklasyfikowany, określono jego relacje z przestrzenią publiczną, a następnie przedstawiono metody w formie wskaźników, wg których należy przeprowadzać analizy.
1.1.

Definicja i klasyfikacja usług

Usługi to wszelkie czynności zaspokajające potrzeby ludzkie, mające charakter świadczeń jednych osób fizycznych lub prawnych
na rzecz drugich, nie związane bezpośrednio z wytwarzaniem produktów (Cz. Niewadzi, 1975, za: Jakubowicz E., 1993).
Usługi klasyfikowane są ze względu na:
a) stopień obligatoryjności korzystania z usług
- obligatoryjne (np. szkoła podstawowa, szczepienia ochronne),
- fakultatywne (całkowicie dobrowolne lub z ograniczeniami, np. żłobek),
b) wielkość obszaru objętego działaniem:
- usługi podstawowe (lokalne) (np. szkoły podstawowe, sklepy),
- usługi ponadpodstawowe (wyższego rzędu) (np. szkoły wyższe, szpitale),
c) funkcje usług w procesie zaspokajania potrzeb ludności:
- bytowe (np. mieszkaniowe, remontowo-budowlane),
- socjalne (np. ochrona zdrowia, opieka społeczna),
- kulturotwórcze i oświatowe,
- naukowo-badawcze,
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- administracyjno-organizatorskie,
- polityczno-społeczne,
d) charakter funkcjonalno-organizacyjny8
- usługi materialne (np. przemysłowe, budowlane, transportu, handlowe, itp.),
- usługi niematerialne (np. oświata, kultura i sztuka, ochrona zdrowia, itp.),
e) branże (kategorię lub grupę) wg IKŚ9, PKD (GUS) i BRG (por. tab. 2)
f) relację do użytkownika10
- usługi dospołeczne
- usługi docelowe
- usługi izolowane
Kategoryzacja i systematyzacja usług, jako wytyczne dla projektantów programów urbanistycznych powstawały w latach 60., aktualizowano je w latach 70-tych. Ostatnim podręcznikiem używanym do początku XXI w. jest Kształtowanie sieci usług, wydane
w 1984 r. przez IKŚ. Podział usług istotny dla urbanisty to klasyfikacja branżowa (por. ppkt lit. „e”).
Uwzględniając dorobek dokumentów z serii Materiały do sporządzania projektów planów miejscowych, z. 1, Warszawa: IUA 1964;
Klasyfikacją Gospodarki Narodowej, GUS (1975), usługi poklasyfikowano jak poniżej (tab. 2).
Klasyfikacja wg BRG przeprowadzona została na potrzeby inwentaryzacji usług w wybranych dzielnicach i rejonach miasta Gdańska, w perspektywie opracowań dot. przestrzeni publicznych. Klasyfikacja branżowa BRG upraszcza dorobek IKŚ oraz GUS-u,
przystosowując materiał pierwotny do praktycznych potrzeb badawczych. Wybrane branże usługowe klasyfikuje się następnie wg
relacji do użytkownika przestrzeni publicznej (ppkt lit. „f”).

8

M. Nowakowski (red.) praca zbiorowa, 1984, Kształtowanie sieci usług, IKŚ, PWN, Warszawa , s. 10.
Instytut Kształtowania Środowiska, por. M. Nowakowski (red.), 1984, Dz. cyt.
10
Podział proponowany przez ZPU (BRG), por. rozdz. Atrakcyjność przestrzeni publicznych w zależności od rodzaju i ilości usług…
9
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Tab. 2. Klasyfikacja usług wg kategorii działalności (branży)
Klasyfikacja usług wg IKŚ, 1984

Lp.

Klasyfikacja usług wg ZPU, 2009

1

Handel detaliczny

Handel

2

Gastronomia

Gastronomia

3
4

Obiekty turystyczno-wczasowe
Kultura

Turystyka

5

Sport

Kultura i sport
Finanse

6

Administracja
Administracja i biznes
Łączność

8
9

Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Oświata i wychowanie

10
11

Nauka i szkolnictwo wyższe
Rzemiosło usługowe

12

Inne usługi (np. cmentarze)

13

Techniczne zaplecze motoryzacji

14

Zieleń i wypoczynek

15
16

-

17
18

Służba zdrowia i opieka społeczna
Nauka i edukacja

handel hurtowy i detaliczny [i naprawy pojazdów samochodowych]
(część)

G

działalność związana z zakwaterowaniem i gastronomią

I

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

S

działalność finansowa i ubezpieczeniowa

K

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne
informacja i komunikacja

L
N

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Edukacja

R
P

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

M

pozostała działalność usługowa

T

transport i gospodarka magazynowa

H

O
J

PHU/rzemiosło
Inne
Organizacje, związki, kościoły
Usługi terenochłonne

-

[handel hurtowy i detaliczny] i naprawy pojazdów samochodowych
(część)
-

WOHY

-

S e k c j a

7

GUS, PKD 2008

G
-

-

-

energia elektryczna

D

-

-

woda i odpady
budownictwo

E
F

Źródło: Opracowanie własne na podstawie IKŚ 1984…, GUS PKD 2008.
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Obiekty usługowe lokalizowane są dwojako: a) w skupiskach, oraz b) w rozproszeniu. Szczególnym przypadkiem skupisk są ośrodki usługowe. „Ośrodkiem usługowym poziomu N nazywamy skupisko usług, które w wysokim stopniu i wszechstronnie spełnia wymogi obecności usług typowych dla danego poziomu”11. W silnej zależności współwystępowania z usługami pozostają przestrzenie
publiczne. O ile przestrzenie publiczne mogą istnieć bez usług, to usługi bez przestrzeni publicznej istnieć nie mogą. Skupisko
usług w formie ośrodka usługowego implikuje zatem przestrzeń publiczną. Obiekty usługowe znajdujące się w krawędziach przestrzeni publicznej, tworzące ośrodek usługowy są zarazem wyposażeniem tej przestrzeni.
Przestrzeń publiczna i ośrodek usługowy to dwa elementy rzeczywistości, mogące się przenikać, ale pozostające nietożsame.
Przestrzeń publiczna zaś może być elementem integralnym ośrodka usługowego lub tylko z nim sąsiadować.
Zapotrzebowanie na usługi danej przestrzeni publicznej będzie zależało głównie od przeznaczenia funkcjonalnego. Inne zapotrzebowanie występuje w przestrzeni publicznej o charakterze tranzytowym, ośrodkowym, rekreacyjnym i komercyjnym, czy osiedlowym, dzielnicowym, miejskim i ponadmiejskim. Na podstawie badań inwentaryzacyjnych wskazano pożądane wskaźniki zróżnicowania usług wg grup. Istniejące zróżnicowanie w wykształconych ośrodkach dzielnicowych, osiedlowych czy wielkomiejskich pozwoliło na wskazanie pożądanego poziomu jak i zróżnicowania tematycznego. Model jest zgeneralizowany, przedstawia główne
trendy rozwoju usług, choć te lokalnie mogą być zmodyfikowane co do liczby i składu.
Wyposażenie usługowe ośrodka usługowego/przestrzeni publicznej powinno być odpowiednie do rangi danego ośrodka. Każdy kolejny stopień hierarchii usług zakłada obecność branż z niższej rangi ośrodka/przestrzeni.
Tab. 3. Zróżnicowanie usług wg poziomu rozwoju ośrodka usługowego/przestrzeni publicznej
wyposażenie usługowe

ranga ośrodka usługowego/ przestrzeni publicznej
tranzytowe
główne/ wspomagające
w tym:

pożądane


handel




handel (podstawowy)
opieka społeczna i edukacja (podstawowa)

uzupełniające

Pożądany wskaźnik zróżnicowania
12
usług wg grup

 usługi inne

1

 służba zdrowia
 gastronomia

2

13

osiedlowe

11

Piotrzkowska M. (red.), 2003, Studia nad strukturą ośrodków usługowych w Gdańsku, BRG, Gdańsk, maszynopis
por. rozdz. 1.2.
13
osiedlowe i ponadosiedlowe
12
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ponadosiedlowe

dzielnicowe

miejskie

ponadmiejskie







































handel
opieka społeczna i edukacja (podstawowa)
służba zdrowia
gastronomia
rzemiosło
organizacje i związki, kościoły
handel
opieka społeczna i edukacja (podstawowa)
służba zdrowia
gastronomia
rzemiosło
organizacje i związki, kościoły
kultura i sport
finanse
handel
opieka społeczna i edukacja (podstawowa)
służba zdrowia
gastronomia
rzemiosło
organizacje i związki, kościoły
kultura i sport
finanse
turystyka
administracja i biznes
nauka
handel
opieka społeczna i edukacja (podstawowa)
gastronomia
rzemiosło
organizacje i związki, kościoły
kultura i sport
finanse
turystyka
administracja i biznes\
nauka
usługi terenochłonne
obiekty unikatowe*

 usługi terenochłonne

3-6

 usługi terenochłonne
 turystyka
 usługi inne
7-8

 usługi terenochłonne
 usługi inne
 obiekty unikatowe

9 i więcej

 usługi terenochłonne
 usługi inne

9 i więcej
(w tym obiekty unikatowe)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie źródeł rozproszonych.
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1.2.

Wskaźniki poziomu rozwoju usług i przestrzeni publicznych

Źródłem danych na analizowanym obszarze jest inwentaryzacja usług dostępnych dla użytkowników przestrzeni. Inwentaryzacja
dotyczy lokalizacji, funkcji, wielkości (szacunkowej), a fakultatywnie także sezonowości, godzin otwarcia, oceny estetycznej danego
obiektu usługowego14.
Dla zobrazowania charakteru usług wykorzystuje się różne wskaźniki ilościowe i jakościowe15. Wskaźniki pozwalają na porównywanie ze sobą wybranych części miasta, dzielnic itp. i wyciąganie stąd wniosków. Trudniejszym jest zadanie wskazania bezwzględnej
wielkości poszczególnych wskaźników, jako wielkości niezadowalającej, zadowalającej lub pożądanej. Rozstrzygnięcie, co do znaczenia wartości ilościowej zawsze odbywać będzie się zatem poprzez porównanie z innymi badanymi obszarami, badaniami z lat
poprzednich itd.
a) wskaźnik natężenia usług
liczba obiektów usługowych ogółem lub wg branży / pow. terenu
pow. obiektów usługowych ogółem lub wg branży / pow. terenu
liczba zatrudnionych w usługach / liczbę mieszkańców
b) wskaźnik strukturalny usług
udział obiektów wybranej branży / liczbę obiektów ogółem
pow. usług wybranej branży / pow. usługową ogółem
udział zatrudnionych w wybranej branży / zatrudnionych ogółem
c) wskaźnik nasycenia usługami
liczba instytucji/obiektów usługowych do 1000 lub 10000 mieszkańców
d) wskaźniki funkcjonowania usług
liczba osób korzystająca z określonej jednostki usługi np.:
liczba mieszkańców / pow. sklepów,

14
15

Por. Instrukcja do inwentaryzacji usług, 2009, ZPU, BRG
E. Jakubowicz, Podstawy metodologiczne geografii usług
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liczba uczniów na 1 izbę lekcyjną,
liczba książek wypożyczonych na 1 czytelnika
Dla zbadania rozwoju usług i ich relacji z przestrzenia publiczną potrzebne jest operowanie zarówno liczbą obiektów, jak i ich powierzchnią. Najważniejszym i podstawowym wskaźnikiem dla przestrzeni publicznej będzie liczba obiektów usługowych jak i ich
zróżnicowanie branżowe. Powierzchnie usług będą istotne wtórnie.
Powierzchnia usług liczona w m2 to właściwa miara dla handlu, rzemiosła, częściowo gastronomii, ale np. dla administracji publicznej, służby zdrowia, edukacji ma mniejsze znaczenie. Innymi miarami dla wskaźników ww. usług są: obsługiwany obszar, liczba
uczniów, oddziałów, kierunków, liczba miejsc noclegowych, łóżek szpitalnych, itd. Porównanie powierzchniowe dwu usług może być
niemiarodajne.
Porównywanie obiektów różnych branż wskaźnikami odpowiednimi dla niektórych z nich jest niewłaściwe. Porównań tego typu
można dokonać w obrębie wybranej branży, np. handlowej, nie zaś w obrębie kilku różnych branż jak np. handlu i obiektów terenochłonnych lub edukacyjnych. Dla przestrzeni publicznej najważniejszą cechą obiektu jest jego funkcja; kolejną istotną zmienną jest
zróżnicowanie funkcjonalne i liczebność tychże obiektów, będących odrębnymi celami dla użytkowników przestrzeni publicznej.
Tab. 4. Miary rozwoju usług w kontekście przestrzeni publicznych
liczba obiektów

powierzchnia

TAK

1. eliminacja niewspółmiernych porównań np.:
kiosk (1 obiekt) – teatr (1 obiekt)
2. zróżnicowanie wielkości i funkcji obiektu;
3. odpowiada na pytanie: ilu użytkowników
zaspokoi dana przestrzeń?

zróżnicowanie liczby i funkcji (funkcja jako cecha obiektu, tak samo jak cechą jest wielkość);

2. odpowiada na pytanie: ile jest obiektów- celów? Jakie one są?
3. łatwość w pozyskaniu danych – inwentaryzacja;

dla przestrzeni publicznej najważniejsze są jakość i różnorodność terenów; Odrębne obiekty i funkcje to
odrębne atraktory przyciągające na dany teren.
2
2
5.
eliminacja niewspółmiernych porównań np. „Biedronka” (1000m ) = (1000m ) tj. 10 różnych sklepów i in.
o.u. w pierzei
1. trudność w pozyskaniu danych;
2. niewspółmierne porównania np.
1. niewspółmierne porównania np.
2
2
np. „Biedronka” (1000m ) = (1000m ) tj. 10
kiosk (1 obiekt) – teatr (1 obiekt)
różnych sklepów i o.u. w pierzei
2
skład, magazyn lub szkoła (10 000m ) = (10
2
000m ) tj. 50 różnych sklepów i in. o.u.
-

NIE

1.

4.
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3.

dla usług niekomercyjnych pow. nie ma
takiego znaczenia jak dla komercyjnych

-

Źródło: Opracowanie własne

Na podstawie danych uzyskanych z inwentaryzacji usług na potrzeby badania przestrzeni publicznej wybrano następujące wskaźniki z ww.:
 liczba obiektów usługowych (o.u.) / pow. terenu [szt. / ha]

● pow.

o.u. / pow. terenu [m2 / ha]

 liczba grup usług (branż) / pow. terenu [szt. / ha]

●

udział liczby o.u. wybranej branży / liczbę o.u. ogółem [%]
● udział pow. o.u. wybranej branży / pow. o.u. ogółem [%]
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Ryc. 18. Kartogram geometryczny – występowanie obiektów usługowych
ogółem (Śródmieście)
Źródło: Obiekty i struktura usług w Śródmieściu Gdańska w 2010 r.

Ryc. 19.

Inwentaryzacja usług – mapa punktowa: a) Stare Przedmieście – cała mapa z legendą, b) fragment Głównego Miasta
Źródło: Obiekty i struktura usług w Śródmieściu Gdańska w 2010.
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Mapa statystyczna w postaci kartogramu geometrycznego przedstawiać może pierwsze trzy ww. wskaźniki, w zależności od potrzeb. Jego zaletą jest zgeneralizowany obraz rozkładu interesującego nas zjawiska, w skali odpowiedniej do wielkości obszaru.
1.3. Zestaw działań podnoszących atrakcyjność przestrzeni publicznych z zakresu zaspokojenia potrzeb usługowych

DZIAŁANIA TWARDE

ZESTAW DZIAŁAŃ PODNOSZĄCYCH ATRAKCYJNOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNYCH Z ZAKRESU ZASPOKOJENIA
POTRZEB USŁUGOWYCH
NIEZBĘDNE DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE
1, 3, 6, 7

DZIAŁANIE

CEL

1.

wprowadzenie preferencji dla usług w parterach w głównych i wspomagających przestrzeniach publicznych

stworzenie przestrzeni publicznych bogatych w różnorodne usługi, dostępne bezpośrednio z ulicy, bez barier architektonicznych, ograniczeń społecznych itd.

2.

w nowych budynkach zapewnić „elastyczność” funkcjonalną parteru

stworzenie możliwości ubogacania przestrzeni publicznej wg potrzeb, bez konieczności przebudowy istniejących
obiektów – elastyczność wg funkcji (mk/u)
i wielkości lokali (łączenie/dzielenie)

1, 3

3.

preferowanie usług dostępnych z poziomu „0” z ulicy, niż zamkniętych w
obiektach kubaturowych

stworzenie transparentnej przestrzeni
publicznej, tętniącej życiem przez jak
najdłuższą część doby, otwartej dla każdego, bez barier architektonicznych i
mentalnych

1, 2,

4.

zachowanie różnorodności branżowej usług

stworzenie przestrzeni publicznej polifunkcyjnej, atrakcyjnej dla jak największej
liczby użytkowników

5

5.

stworzenie centrum teleinformatycznego wraz ze stroną internetową zarządzaną przez miasto dot. wolnych lokali usługowych ze wskazaniem

umożliwienie łatwego dostępu do oferty
lokalowej miasta i prywatnych inwestorów,

4
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preferencji branżowej

celem zebrania informacji w jednym miejscu ze wskazaniem na możliwości prowadzenia działalności

6.

utrzymywanie tradycyjnej tkanki usługowej danego obszaru

ograniczenie lokalizacji nowych usług,
kosztem starych, tradycyjnych w danym
miejscu

4, 8

7.

preferowanie usług dospołecznych w lokalach gminnych

umożliwienie zaistnienia usług dospołecznych szczególnie w miejscach o wysokich
cenach, gdzie dominują wybrane branże.
z jednej strony dominują np. banki, a brak
handlu, gastronomii, rzemiosła. z drugiej
strony dominuje gastronomia, brakuje zaś
drobnego handlu, rzemiosła, itd.

4, 5, 6

8.

poprawa estetyki witryn, przez ograniczenia i zakazy zasłaniania, zaklejania okien w parterach usługowych okien

stworzenie atrakcyjnych krawędzi przestrzeni publicznej zatrzymujących użytkowników na chwilę dłużej, zachęcajce do
skorzystania z usług itd.

4

9.

standaryzacja reklam, szyldów

tworzenie bardziej harmonijnej, czytelnej i
estetycznej przestrzeni publicznej

4, 8

KOMENTARZ DO TABELI:
Wszystkie działania można odnieść do każdej przestrzeni publicznej, niezależnie od jej rangi – hierarchii w systemie ogólnomiejskim. Kluczowe znaczenie
mają uwarunkowania indywidualne miasta i poszczególnych przestrzeni publicznych, i to one będą decydowały o możliwości zastosowania konkretnego działania z puli działań twardych czy puli działań miękkich. Przede wszystkim wszelkie działania dotyczące usług w mieście wymagają z jednej strony uznania
praw wolnego rynku, z drugiej wspomagania dla branż pożądanych i ograniczania lub delokalizacji branż niepożądanych w danym obszarze. Niektóre działania powiązane są z innymi.
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2. Zapotrzebowanie na zielone tereny publiczne
Rozdział dotyczący terenów zieleni uwzględniono w Studium ze względu na znaczenie publicznych terenów zielonych w mieście
w kreowaniu powiązań funkcjonalnych. Zostały one potraktowane jak istotne elementy uzupełniające i wzbogacające strukturę
przestrzeni publicznych miasta i wykorzystane przy wyznaczaniu obszarów tej przestrzeni.
2.1.

Definicja i klasyfikacja zieleni

Tereny zieleni16 to tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe,
a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze,
a także zieleń towarzyszącą ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym.
Szczegółowej analizy zieleni publicznej, dostępnej w zasięgu dojścia od terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych dokonano w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska (2008-2011)17. Do zieleni publicznie dostępnej zaliczono
parki i skwery miejskie o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha, miejski ogród zoologiczny oraz pasmo penetracji lasów (nieprywatnych) o miąższości 750 m. W analizach pominięto parki nie będące w strefie pieszego dostępu od terenów mieszkaniowych
i mieszkaniowo-usługowych, oraz zieleń towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej (osobna kategoria).
Od tak rozumianych zielonych terenów publicznie dostępnych wyznaczono ekwidystantę równą 500 metrów w linii prostej,
co odpowiada 750 metrów dojścia pieszego z uwzględnieniem rzeczywistego przebiegu dróg, chodników, przejść dla pieszych,
ścieżek na terenach zielonych itp. (czas dojścia 15 minut). Ekwidystantę wyznaczono również od terenów leśnych położonych poza
granicami miasta. Tereny zielone o pow. mniejszej od 2 ha, czyli skwery, zieleńce, uznano za zieleń „wspomagającą” dla zieleni
publicznej, wyznaczając ekwidystantę 300 m.
Przy stosowaniu się do przyjętej terminologii należy pamiętać, że pojęcie przestrzeni publicznej obejmuje każdy rodzaj zieleni do-

16

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2004 r. Nr 92, poz.880 z późniejszymi zmianami)
Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska (2008-2011) z perspektywą na lata 2012-2015. Gospodarowanie Zasobami Przyrody, 2008, BRG,
Gdańsk
17
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stępnej dla użytkowników, bez względu na wielkość, rodzaj i lokalizację. Zieleń publiczna, wyznaczona spośród zieleni miejskiej,
wskazuje jedynie na swoją rangę, pozwalającą zaspokoić potrzeby w zakresie dostępności do terenów zielonych danego obszaru.
Zieleń „wspomagająca”, tj. mniejsza od 2 ha, sama nie zaspokoi w wystarczający sposób mieszkańców wybranych terenów, choć
też przynależy do przestrzeni publicznej.
Spośród istniejących i projektowanych terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych (zgodnie ze SUiKZP Miasta Gdańska,
2007), wyznaczono te, z których możliwy jest pieszy dostęp do terenów zieleni publicznej, a także strefę deficytu zieleni urządzonej.
Największy udział zieleni publicznej18 wg dzielnic urbanistycznych wystąpił w Oliwie (37,5 %), natomiast dzielnice Śródmieście,
Południe i Zachód mają mniejszy niż 10% udział terenów zielonych publicznie dostępnych w stosunku do ogólnej powierzchni każdej z tych dzielnic (por. ryc. 20).
Najwyższy wskaźnik zieleni19 publicznie dostępnej na mieszkańca wystąpił w dzielnicy Port (228,8 m2/mieszkańca). W Oliwie
omawiany wskaźnik okazał się o połowę mniejszy, mimo dużego udziału zieleni w ogólnej powierzchni dzielnicy. Najniższą wartość
wspomniany wskaźnik wykazał w dzielnicy Śródmieście (18,8 m2/mieszkańca).
Wartością najbardziej obrazującą deficyty zieleni w dzielnicy okazał się udział liczby ludności bez pieszego dostępu do zieleni
publicznej. Największy odsetek mieszkańców, których dzieli od terenów zielonych odległość większa niż 500 m w linii prostej, zamieszkuje dzielnicę Południe (80%), następnie Port (65%), który ma najwyższy wskaźnik zieleni urządzonej na mieszkańca. Świadczy to o znacznej kumulacji terenów mieszkaniowych i jednoczesnym oddaleniu ich od terenów zielonych.
Zieleń miejska jest swoistym przykładem przestrzeni publicznej, spełniającej funkcje rekreacyjne, wypoczynkowe, estetyzujące itd.
Zieleń jako taka rozpatrywana jest jako odrębny od terenów mieszkaniowych, usługowych, przemysłowych, w pewnej mierze też
od przestrzeni publicznej, element miasta. Między zielenią, a przestrzenią publiczną zachodzi jednak swoista relacja względnej tożsamości. Zieleń miejska z natury implikuje przestrzeń publiczną, która z kolei jest szerszym pojęciem. Zieleń jest zatem pewnym
rodzajem przestrzeni publicznej, spełniającej odpowiednie sobie funkcje.
Cała przestrzeń publiczna miasta jako taka, i sama zieleń miejska, mają jedną cechę, niezbędną dla ich poprawnego funkcjonowania - jest nią zasada ciągłości przestrzennej.

18
19

udział pow. zieleni publicznej / pow. dzielnicy [w %]
2
pow. zieleni publicznej/mieszkańca [w m ]
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2.2.

Wskaźniki zieleni

W SUiKZP miasta Gdańska (Uchwała nr XVIII/431/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2007 r.) w rozdziale 13.2. pt.: Tereny
zieleni miejskiej i inne tereny cenne przyrodniczo przyjęto wskaźniki zieleni wiążące dla miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Tab. 5. Wskaźniki zieleni
lp.

poziom

wskaźnik

1

zabudowa wielorodzinna

min. 8 m /Mk

2

Jednostka urbanistyczna

3

źródło

rodzaj zieleni
wypoczynkowa (towarzysząca)

SUiKZP

min. 4 m /Mk

urządzona zieleń publiczna w odległości nie większej niż 750 m od miejsca
zamieszkania

SUiKZP

OSTAB i in.

2-5 ha/park

niewielkie parki

SUiKZP

4

dzielnica

min. 3,8 m /Mk

tereny otwarte, lasy, duże parki

SUiKZP

5

ekwidystanta

500m

Zieleń publiczna – park powyżej 2 ha

POŚ

6

ekwidystanta

300m

zieleńce, skwery do 2 ha

POŚ

2

2

2

20

Źródło: SUiKZP Miasta Gdańska 2007

Zgodnie z przyjętymi wielkościami wskaźników zieleni w strefie pieszego dostępu z terenów mieszkaniowych i mieszkaniowousługowych wyznaczane są obszary pod nowe parki miejskie. Podstawą do wyznaczenia większości nowych parków są tereny
przeznaczone pod zieleń w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (aktualnych i procedowanych). Ponadto nowe
parki wyznacza się na terenach sąsiadujących, nie objętych planami miejscowymi i jednocześnie posiadającymi warunki środowiskowe niezbędne dla zachowania ciągłości ekologicznej danego rejonu.

20

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska (2008-2011) z perspektywą na lata 2012-2015. Gospodarowanie Zasobami Przyrody, 2008, BRG,
Gdańsk.
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Możliwości tworzenia nowych terenów ogólnodostępnej zieleni miejskiej w ekwidystancie dojścia pieszego 750 m jest bardzo
wiele, m.in. 21:
 przejęcie lasów prywatnych pod zieleń ogólnodostępną
 realizacja zieleni (z drzewostanem) wokół zbiorników retencyjnych,
 przejęcie obszarów cennych przyrodniczo proponowanych do objęcia ochroną, szczególnie w strefach deficytów zieleni,
 przekształcenie, urządzenie i udostępnienie parków podworskich jako publiczne tereny zielone,
 urządzenie terenów zielonych związanych z fortyfikacjami miejskimi (kontynuacja prac oraz rewitalizacja nowych obiektów),
 ochrona terenów podmokłych poprzez odpowiednie zapisy w planach miejscowych,
 przeznaczenie w planach miejscowych terenów z roślinnością semileśną pod funkcję zieleni publicznej – ochrona przed innym przeznaczeniem niż zieleń,
 urządzenie nowych parków miejskich w miejscach wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Gdańska.
Proponowane parki miejskie obsłużyłyby ponad 67 tys. z 194 tys. mieszkańców nie posiadających pieszego dostępu do zieleni publicznej. Ponad 127 tys. mieszkańców pozostawałoby nadal w strefie deficytu zieleni publicznej.
W strefie deficytów zieleni publicznie dostępnej trudną sytuację w poważny sposób łagodzą skwery i zieleńce o powierzchni poniżej
2 ha. Szczególnie ich duża kumulacja występuje we Wrzeszczu i częściowo w Śródmieściu. Strefę obsługi mieszkańców w zakresie
wypoczynku i rekreacji poprzez małe skwery i zieleńce wyznaczono zgodnie z ekwidystantą 300 metrów.
Najtrudniejsza w zakresie wyposażenia w zieleń jest sytuacja części Przymorza, części Wrzeszcza i części Osowej.
Problemem wyposażenia w zieleń jest też paradoksalnie częsty opór ludności. Przykładem mogą być tzw. Kozacza Góra i teren
Międzynarodowych Targów Gdańskich na Małym Przymorzu. Planowane tereny zielone zostały bardzo licznie oprotestowane
na etapie sporządzania planów miejscowych. Przyczyną braku zgody była tu np. niechęć do tworzenia parków, jako miejsc mogących potencjalnie służyć za zaplecze patologii, chęć pozostawienia „status quo”, niechęć do zmian, nawet w przypadku tzw. nieużytków miejskich.

21

Program Ochrony Środowiska …, 2008, s. 56.
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Ryc. 20
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Ryc. 21
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Zestaw działań podnoszących atrakcyjność przestrzeni publicznych w zakresie zaspokojenia potrzeb dostępu do zieleni publicznej
ZESTAW DZIAŁAŃ PODNOSZĄCYCH ATRAKCYJNOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W ZAKRESIE ZASPOKOJENIA POTRZEB DOSTĘPU DO ZIELENI PUBLICZNEJ

2.3.

DZIAŁANIE

DZIAŁANIA
MIĘKKIE

DZIAŁANIA TWARDE

1.
2.
3.
4.
5.

7.

zachowanie oraz odtworzenie i wzmocnienie ciągłości wszystkich elementów osnowy przyrodniczej miasta (OSTAB)
stałe wzbogacanie estetycznych i krajobrazowych terenów zieleni miejskiej
łączenie zadań w zakresie ochrony i rewitalizacji zieleni z ochroną
i rekonstrukcją obiektów i obszarów zabytkowych
zakładanie nowych publicznych terenów zielonych
zakładanie nowych małych terenów zielonych (zieleńce, skwery) przy
obiektach usług, przy ciagach komunikacyjnych, węzłach integracyjnych
itd.

racjonalne i optymalne wykorzystanie przestrzeni przyrodniczej w celu podniesienia
standardów życia w mieście

utrzymanie ciągłości dolin rzecznych

4, 5, 8
3
2

tworzenie zieleni urządzonej dla odciążenia
naturalnie ukształtowanych obszarów zieleni z równoczesnym udostępnianiem mieszkańcom przyjaznego otoczenia zielenią

zwiększanie zazielenienia terenów mieszkaniowych

8.

NIEZBĘDNE DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

CEL

1
1
4, 5

racjonalne i optymalne wykorzystanie przestrzeni przyrodniczej w celu podniesienia
standardów życia w mieście

1

KOMENTARZ DO TABELI:
Wszystkie działania można odnieść do każdej przestrzeni publicznej, niezależnie od jej rangi – hierarchii w systemie ogólnomiejskim. Kluczowe znaczenie ma
zapotrzebowanie na zieleń wynikające z miejscowych deficytów dostępu do zieleni o pow. co najmniej 2 ha, oraz braku zieleni „wspomagającej”, szczególnie
przy obiektach usługowych, w ciągach komunikacyjnych itp.
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3.

Zapotrzebowanie na parkingi

3.1.

Polityka parkingowa Gdańska

Potrzeby parkingowe dla Gdańska dostosowane są do przewidywanego i pożądanego udziału poszczególnych rodzajów transportu.
Udział poszczególnych rodzajów transportu wg stanu na 2009 r. jest zbliżony do oczekiwań SUiKZP Miasta Gdańska z 2007 r.
Tab. 6. Udział rodzaju transportu w mobilności Gdańszczan

Założenia SUiKZP 2007

stan 2009 r.

transport pieszy i rowerowy [tp+r]

21%

25%

transport indywidualny

[ti]

38%

39%

transport zbiorowy

[tz]

41%

37%

Rodzaj transportu

Źródło: SUiKZP Miasta Gdańska 2007 oraz dane ZK BRG.

Nadmierne korzystanie z transportu indywidualnego odczuwalne jest szczególnie w centralnych obszarach miasta, które osiągają
próg chłonności komunikacyjnej. Przeciwdziałając złym praktykom koniecznym jest ograniczanie ruchu kołowego i liczby miejsc postojowych, szczególnie w Śródmieściu, lokowanie jak najwięcej miejsc parkingowych w obrębie działek inwestorów, pełne zaspokojenie potrzeb parkingowych przy zabudowie mieszkaniowej, i w końcu etapowa realizacja ogólnodostępnych parkingów strategicznych22.
W koncepcji przestrzennej polityki parkingowej funkcjonują w Gdańsku trzy strefy o zróżnicowanym poziomie zaspokojenia potrzeb
parkingowych:
 Strefa A – ograniczone i kontrolowane parkowanie
 Strefa B – ograniczonego parkowania
 Strefa C – nieograniczonego parkowania
Podstawą do wszelkich działań w zakresie parkowania są wyniki badań dostarczających danych o chłonności terenu, wykorzystaniu
istniejących powierzchni i potrzebach w zakresie parkowania23.

22
23

SUiKZP Miasta Gdańska, 2007, s. 115.
Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M., 2008, Inżynieria ruchu drogowego, WKŁ, Warszawa, s. 111-114.
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Określenie chłonności parkingowej obejmuje inwentaryzację powierzchni parkingowej oraz miejsc, na których potencjalnie mogłyby
być one utworzone.
Dla konkretnej przestrzeni publicznej istnieje odpowiednia potrzeba parkingowa, ale też forma jej realizacji powinna być adekwatna
do charakteru miejsca. Często z pozoru niewielkie „zabiegi” dotyczące np. sposobu parkowania mogą mieć duże znaczenie dla funkcjonowania przestrzeni publicznej.
Rozróżniamy i analizujemy
a) typy parkingów:
 uliczny i wydzielony,
 jedno- lub wielopoziomowy,
 przykrawężnikowy lub w środku ulicy,
 jednostronny lub dwustronny;
b) sposoby parkowania:
 równoległe,
 prostopadłe,
 skośne;
- ponadto badamy
c) inne cechy:
 liczba miejsc parkingowych,
 ograniczenia czasowe,
 odpłatność parkowania.
Prócz miejsc parkingowych dla samochodów pojawia się zagadnienie miejsc postojowych dla rowerów tj. miejsc umożliwiających
pozostawienie roweru i przymocowania przynajmniej ramy roweru i jednego z kół do elementu trwale związanego z podłożem lub
budynkiem24.
Organizacja parkingów rowerowych powinna być zgodna z odpowiednim zarządzeniem Prezydenta MG25, a także SUiKZP MG.

24
25

Por. STeR…,
Por. zarządzenie nr 432/12 Prezydenta Miasta Gdańska (standardy dotyczące ruchu rowerowego)
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Najważniejszym z punktu widzenia przestrzeni publicznej w tej mierze będzie bezpieczeństwo (np. monitoring), a także wygoda
(osłona przed warunkami atmosferycznymi, odpowiednia wielkość, dostępność, niekolizyjność itd.).
3.2.

Wskaźniki parkingowe

Zapotrzebowanie na parkingi w kontekście przestrzeni publicznej to bardzo istotny problem, szczególnie dla przestrzeni o preferencji
dla ruchu pieszego. Dostępność piesza przestrzeni publicznych bez zorganizowanego zaplecza parkingowego i odpowiedniej komunikacji publicznej może powodować jej marginalizację (szczegółowo w rozdz. VI, str. 88).
Jakość samej przestrzeni publicznej, jej odbiór społeczny, atrakcyjność i ranga zależy na początku od jakości swojego zaplecza tj.:
a) dojazdu komunikacją zbiorową, (jakość podróży, przystanku, przejść itp.),
b) dojazdu samochodem prywatnym (czytelność układu drogowego, zjazd do parkingu, miejsca parkingowe, przejścia, dojścia itp.),
c) oznakowanie dojść, wejść, wyjść itd..
Zapotrzebowanie na parkingi winno być zaspokajane wg wskaźników obowiązujących w Gdańsku zgodnie ze SUiKZP 26. Realizacja
polityki parkingowej następuje poprzez restrykcyjne wskaźniki parkingowe dla funkcji niepożądanych i łagodniejsze dla pożądanych
w strefach A i B. W strefie C zastosowano wskaźniki parkingowe minimalne zaspokajające potrzeby parkingowe wszystkich funkcji27.
Wskaźniki parkingowe nie mają zastosowania do parkingów samodzielnych, niezwiązanych z żadną inwestycją, a takimi mogą być
ww. parkingi strategiczne wewnętrzne i zewnętrzne, obsługujące system przestrzeni publicznych np. Śródmieścia, Wrzeszcza itd.
Dla zanalizowania rzeczywistego zaspokojenia potrzeb parkingowych w kontekście przestrzeni publicznych należy przeprowadzić
inwentaryzację miejsc parkingowych w odległości do 700 m od granicy wyznaczonej danej przestrzeni publicznej (podobnie jak
w przypadku zieleni, por. pkt 2.1). Bilans miejsc parkingowych oraz połączeń komunikacji zbiorowej powinien być zbilansowany na
poziomie co najmniej wyznaczonym w SUiKZP (38% transport indywidualny, 41% komunikacja zbiorowa, 21% piesi i rowery).
Upraszczając można przyjąć, że transport zbiorowy powinien posiadać „moc” przewozową równą lub większą, chłonności miejsc
parkingowych. Piesi i rowerzyści powinni stanowić około połowę lub więcej wartości chłonności parkingowej. Chłonność parkingowa
powinna zakładać zmianowość miejsc parkingowych (zm).

26
27

SUiKZP Miasta Gdańska, 2007, Biuro Rozwoju Gdańska, s. 248-250.
Tamże, s. 115-116.
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≥
+

≥
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Dla zbadania ww. relacji należy zinwentaryzować miejsca parkingowe ze strefy buforowej (700 m) danej przestrzeni publicznej oraz
maksymalną wielkość przewozową transportu publicznego. Miejsca parkingowe to wartość stała, zmienną będą okresowo pojawiające się nielegalne miejsca parkingowe. Wielkość przewozów komunikacją zbiorową będzie zmienna, w cyklu tygodniowym i sezonowym (weekendy, sezon urlopowy itd.). Podobną zmiennością charakteryzować się będzie ruch pieszy i rowerowy, który można zinwentaryzować za pomocą różnorodnych badań (por. rozdz. VI, pkt 6, „Stosowane metody …”). Suma wielkości ww. rodzajów mobilności wskaże na szacunkową wielkość korzystania z danej przestrzeni.

+

+

+

=

Z ww. zależności wyprowadzamy wskaźniki unormowane mówiące o poprawności stosunków transportu do przestrzeni publicznej.
Wynik mieści się w przedziale <0, +∞>, wartość pożądana to 1.
Dla większości rodzajów inwestycji ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych i rowerów. Dla funkcji nie wymienionych w tabeli wskaźniki ustala się indywidualnie w mpzp.
Dotyczy to zatem przede wszystkim przestrzeni publicznej jako takiej, niezależnie od funkcji z nią powiązanych.
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Marcin Turzyński

V. Atrakcyjność przestrzeni publicznych (z wyłączeniem parków)
w zależności od rodzaju i ilości usług w ich krawędziach i powiązań z otoczeniem
Przestrzeń publiczna czerpie swoją atrakcyjność z lokalizacji, wyposażenia, rozplanowania i dostępności. Jednym z elementów wyposażenia są analizowane w tej części opracowania usługi. Ich zróżnicowanie, jakość i ranga, wpływa na rangę przestrzeni publicznej. Atrakcyjne usługi, szczególnie dospołeczne, czy unikatowe, kierowane do szerokiej rzeszy użytkowników, są jednym
z najważniejszych czynników wskazujących na rangę danej przestrzeni. Tak, jak zróżnicowanie branżowe ośrodka usługowego
wskazuje na poziom jego rozwoju, tak pośrednio wskazuje też poziom przestrzeni publicznej.
1. Przestrzenie publiczne a funkcja usługowa
Prawidłowo zagospodarowana i funkcjonująca przestrzeń publiczna generuje ruch mieszkańców, jest jego skupiskiem i celem. Powinna być atrakcyjna pod względem rozplanowania zieleni, architektury, ciągów komunikacyjnych, jak i usług.
Funkcja usługowa występuje przede wszystkim w krawędziach przestrzeni publicznej, ale często jest jej elementem wewnętrznym.
O ile usługi w krawędziach są odbierane jako zjawisko pozytywne, to usługi wkraczające we wnętrze przestrzeni publicznej, interpretowane są czasem jako element zawłaszczający tę przestrzeń. Niezbędnym jest wskazanie rzeczywistych relacji tych dwóch elementów przestrzeni, ze wskazaniem wartości, jakie zyskujemy lub tracimy z ich połączenia.
Opracowania z cyklu Obiekty i struktura usług…28 przeprowadzone dla rejonów centrum Wrzeszcza, Śródmieścia Historycznego,
części dzielnicy Południe, części Oliwy Górnej i Dolnej, wybranych części dzielnicy Port, w Biurze Rozwoju Gdańska, w latach 20092011, pokazują ścisły związek pomiędzy występowaniem przestrzeni publicznej i usług. Zależność współwystępowania mierzona jest
zarówno pod względem liczby bezwzględnej punktów usługowych, ale też liczby grup usług (branż), skupisk poszczególnych branż.
Obiekty usługowe uznawane są za istotne, naturalne elementy przestrzeni publicznej. Dla potwierdzenia tezy przeprowadzono obliczenia tej współzależności.

28

Opracowania wykonywane na potrzeby studiów dzielnicowych i tematycznych dot. przestrzeni publicznych, obejmujące inwentaryzację i analizę obiektów i
struktury usług. Opracowania 2009-2012. (por. bibliografia).
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Dla obliczenia współzależności cech jakościowych wykorzystano przykładowy obszar centrum Wrzeszcza. Do obliczeń posłużyły
dane z inwentaryzacji obiektów usługowych 29 oraz wyznaczone najważniejsze przestrzenie publiczne Wrzeszcza w studium przestrzeni publicznych30. Oceniono współzależność liczby obiektów usługowych i występowaniu przestrzeni publicznej. Badany obszar
podzielono na kwadraty o pow. 1 ha. Każdemu wydzielonemu obszarowi przypisano pow. w ha przestrzeni publicznej oraz liczbę
obiektów usługowych.
Wyniki obliczeń dla badanego obszaru pokazują, że obie cechy są ze sobą skojarzone, a ich związek jest bardzo silny. Można powiedzieć, że zachodzi tutaj niemal bezwzględne współwystępowanie obu cech. Istnienie przestrzeni publicznej jest w przypadku
Wrzeszcza nierozerwalne z istnieniem na danym terenie usług.
Wymienione wyżej cechy te są od siebie zależne, wraz ze wzrostem jednej wzrasta druga (korelacja dodatnia). Przyrost liczby
obiektów usługowych powoduje przyrost powierzchni przestrzeni publicznej.
Z analizy wynika, że przestrzeń publiczna nie jest zależna od usług w takim stopniu, jak usługi uzależnione są od przestrzeni publicznej. Możemy sobie wyobrazić przestrzeń publiczną bez usług, ale nie wyobrazimy sobie usług kierowanych do społeczeństwa,
choćby bez skrawka przestrzeni publicznej.
Obecność usług jest naturalnym elementem towarzyszącym przestrzeni publicznej. Charakter tych relacji może być jednostronny
lub obopólny (zwrotny). Przestrzeń publiczna potrzebuje usług dla wzmacniania swojego znaczenia, usługi zaś potrzebują przestrzeni publicznej dla prowadzenia swojej działalności, dla zapewnienia możliwości zaistnienia. Znaczenie danej przestrzeni wzrasta wraz
z natężeniem funkcji usługowej. Ranga przestrzeni publicznej nie będzie mogła wzrastać bez ubogacania oferty usługowej. Wysoka
ranga przestrzeni publicznej nie wynika z samego tylko jej ukształtowania i „umeblowania”, ale głównie z obecności atrakcyjnych
obiektów przyciągających użytkowników. Takimi „atraktorami” mogą być zabytki Głównego Miasta, bliskość morza, krajobraz oraz
właśnie usługi różnych grup, szczególnie sprzyjające spotykaniu się ludzi, spędzaniu wspólnie wolnego czasu, tzw. usługi dospołeczne. Najwyższą rangę nadają „atraktory” unikatowe, niepospolite, o wysokiej jakości. W tej mierze możemy porównać przestrzeń
publiczną do ośrodka usługowego, którego rangę wyznaczamy na podstawie wyposażenia usługowego, jego zróżnicowania i natężenia. W relacji usług i przestrzeni publicznych zachodzi zjawisko synergii, gdzie „(A+B)>A+B”. W relacji obu przedmiotów zachodzi

29
30

M. Turzyński, 2010, Obiekty i struktura usług w Centrum Wrzeszcza w 2009 r., Biuro Rozwoju Gdańska, maszynopis.
Praca zbiorowa, 2011, Uwarunkowania, przekształcenia i rozwój przestrzeni publicznych w centrum Wrzeszcza, Biuro Rozwoju Gdańska, maszynopis.
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współdziałanie różnych czynników, którego efekt jest większy niż suma poszczególnych oddzielnych działań. Powstaje zatem oczekiwana wartość dodana.
2. Usługi dospołeczne a przestrzeń publiczna
Dla badania przestrzeni publicznych najważniejsze są klasyfikacje usług wyszczególnione w rozdz. IV („Zaspokojenie potrzeb w zakresie usług…, pkt 1.1, ppkt. lit. „e” i „f”, str. 55) tj. ze względu na branże i relację do użytkownika.
O ile uznamy, że ranga przestrzeni publicznej zależeć ma od występowania, natężenia i jakości usług, to pośrednio także zasięg oddziaływania przestrzeni publicznej, zależeć będzie od rangi usług jej towarzyszących.
Klasyfikacja usług wg kategorii działalności jest ważna z punktu widzenia różnorodności jaką winna się owa przestrzeń charakteryzować. Funkcja usługowa, obok mieszkaniowej, rekreacyjnej itp., jest zróżnicowana sama w sobie, wg grup usług (branż). Przestrzeń
publiczna z definicji powinna charakteryzować się możliwie największą różnorodnością, wytwarzając przestrzeń atrakcyjną dla możliwie największej grupy osób. Jeśli zaś nie będzie ona atrakcyjna, będzie użytkowana jedynie przez lokalnych użytkowników, sporadycznie lub przez wybrane grupy.
USŁUGI DOSPOŁECZNE

USŁUGI DOCELOWE

USŁUGI IZOLOWANE

Ryc. 22. Relacje usług i ich użytkowników
Źródło: Opracowanie własne
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Różnorodne usługi wchodzą w różne relacje z użytkownikami. Jeden zbiór grup usług wg tej klasyfikacji nazywamy usługami dospołecznymi, tj. takimi, które „skłaniają ludzi do przebywania razem (skupiania się).” (…) Usługi te mają bardzo egzogeniczny charakter
(J. Łoboda, R. Kruzel, 2009, s. 38-39).
Usługi dospołeczne są skierowane do użytkownika, to one „wychodzą” z ofertą realizacji naszych potrzeb. Mamy pełną dowolność
w korzystaniu z nich, wybieramy z której usługi skorzystamy, nie musimy tego (choć możemy) wcześniej planować będąc mieszkańcami lub turystami. Nie musimy być przygotowani do skorzystania z tych usług. Są to usługi związane z czasem wolnym, podstawowymi potrzebami, z uatrakcyjnianiem „bycia na/w mieście”. Zaliczamy tu handel, gastronomię, rzemiosło, kulturę, w tym kościoły.
P zostałe usługi nazwiemy docelowymi, tj. takimi, do jakich udajemy się dla nich samych, planujemy wizytę, najczęściej nie mamy
wyboru, co do lokalizacji wg naszego kaprysu np. szkoła, urzędy administracji publicznej, opieka zdrowotna, biznes. Tu musimy się
najczęściej przygotować, np. mieć skierowanie do lekarza, dokumenty do banku, konkretny cel lub plan zajęć w szkole itd. Niewielka
grupa usług będzie znajdowała się pomiędzy tymi dwoma klasami, np. usługi finansowe, w tym banki, które są otwarte na każdego
klienta, ale z natury korzystamy docelowo z „naszego” banku (nie licząc bankomatów), zaś wybierając np. kredyt mieszkaniowy planujemy wcześniej wizytę, przygotowujemy dokumenty itd.
Odrębną grupą są usługi o preferowanym dostępie kołowym np. stacje paliw, składy i magazyny, w tym skupy złomu itp. Takie usługi
możemy nazwać usługami izolowanymi, mającymi znamiona usług dospołecznych i docelowych, ale bezpośrednio, w pełni, czy bezwzględnie do nich nie należącymi. Usługi te z założenia są nie przeznaczone dla użytkowników pieszych (choć czasem istnieje tu
możliwość dojścia pieszego).
Różnicą między usługami dospołecznymi i pozostałymi są więzi między osobami. W przypadku usług dospołecznych spotkanie drugiego człowieka jest z założenia elementem integralnym korzystania z tych usług. Usługi te zakładają potencjalne występowanie kontaktów nieformalnych. Spotkanie może być przypadkowe, ale często jest planowane.
Usługi docelowe zakładają kontakty formalne (urzędnik - petent, nauczyciel - uczeń itd.), w większości korzystamy z nich indywidualnie.
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Ryc. 23. Klasyfikacje usług wg branż i relacji do użytkownika
Źródło: Opracowanie własne.

Na początku lat 90. dominującą funkcją śródmieść w polskich miastach był handel. Dziś wypierany jest on przez gastronomię oraz
branżę finansową, a zatem banki, firmy ubezpieczeniowe, kantory, pośrednictwa itp. (por. A. Wolaniuk, 2009, s. 176-178). W Gdańsku ten proces jest szczególnie widoczny na tzw. ulicach bankowych jak: Rajska, Grunwaldzka, które w latach 90. były jeszcze typowo handlowe.
Badania potwierdzają pozytywny charakter tzw. usług dospołecznych. Na potrzeby opracowania przebadano 31 dwa obszary
tj. fragment Głównego Miasta (rejon ulic Kołodziejskiej, Piwnej, Szerokiej) oraz centrum osiedlowe jednostki Jasień (przy ul. Damroki). Na pytanie dotyczące najważniejszych dla danej przestrzeni publicznej branż usługowych (które są/ powinny być/ z jakich chce-

31

Badania przeprowadzono w dniach 13 i 18 kwietnia 2012 r. na Głównym Mieście (rejon ul. Kołodziejskiej, Piwnej, Szerokiej) oraz na Jasieniu (przy ul. Damroki). Badanie przeprowadzono w godz. około 9.00 oraz około 14.00. Łączna grupa respondentów wyniosła 70 osób.
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my tu korzystać) najczęściej wymieniano handel, gastronomię, następnie kulturę i rzemiosło, nieco mniej głosów otrzymały finanse.
Zaobserwowano istotną różnicę w preferencjach użytkowników przestrzeni publicznej w zależności od lokalizacji. W przestrzeni centrum miasta wskazywano32 na pierwszym miejscu gastronomię (78% ankietowanych), handel (58%), kulturę (42%) i rzemiosło (30%).
W osiedlowej przestrzeni publicznej dominował handel (95%), a na drugim miejscu wskazuje się niespodziewanie usługi finansowe
(45%), które w Głównym Mieście osiągają trzykrotnie niższy wynik ocen pozytywnych, a jednocześnie najwyższy, obok WOH-ów,
negatywny oddźwięk dla swojej lokalizacji (por. ryc. 3). Na Jasieniu nie wskazano żadnych usług budzących negatywne skojarzenia.

Ryc. 24. Odbiór społeczny znaczenia usług dla przestrzeni publicznej wg branż w Głównym Mieście i na Jasieniu w Gdańsku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w dniach 13-18.04.2012 r. w Głównym Mieście i na Jasieniu w Gdańsku

32

Respondenci wskazywali po 3 lub więcej ważnych dla nich branż usług z listy
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3. Różnorodność usług
Im bardziej rozwinięty ośrodek usługowy, tym więcej pojawia się tam grup usług, wg ww. klasyfikacji tj. rzemiosło, branża turystyczna, kultura i sport, administracja i biznes, edukacja, opieka zdrowotna itd. Różnorodność usługowa to jedna z najbardziej pożądanych cech przestrzeni publicznej. Władze miasta mają ograniczony wpływ na jakość i różnorodność prowadzonych działalności w
lokalach prywatnych, łatwiej jest w zasobach gminnych. Możliwe działania to zapisy w planach miejscowych, preferencja określonych
branż w przypadku najmu w lokalach gminnych, metoda ulg dla określonych branż w wybranych obszarach itd. Ograniczony wpływ
nie stawia jednak przestrzeni publicznej na straconej pozycji. Prócz regulacji administracyjnej następuje także tzw. „niewidzialna ręka
rynku”. Badania pokazują, że wraz ze wzrostem liczby obiektów usługowych wzrasta też liczba grup usług, czyli ich zróżnicowanie.
Zachodzi tu umiarkowana, dodatnia zależność. Badania pokazują, że w przypadku wybranych części dzielnic Wrzeszcz i Południe,
dopiero pojawienie się kilkunastu nowych obiektów usługowych spowoduje z pewnością pojawienie się nowej branży. To statystyka,
a praktyka może być bardziej optymistyczna.
Zależność nie jest bardzo silna w przypadku Południa. Nie ma pewności, że projektowanie wielu punktów usługowych spowoduje
pojawienie się różnorodności branżowej. Można jednak wysnuć założenie, że w dzielnicach centralnych (np. Wrzeszcz) korelacja
obu cech będzie dużo wyższa, niż w rejonach peryferyjnych, w dzielnicach typowo mieszkaniowych (Południe, Zachód).
Obserwacja i inwentaryzacja dzielnic Gdańska pokazuje, że wybrane usługi np. gastronomii, finansów itp. dążą do skupiania się,
co w przypadku drogich cen nieruchomości w centrum miasta i małej siły nabywczej drobnych usługodawców, skutkować będzie tworzeniem się przestrzeni monotematycznych, np. „ulic bankowych”, będących w sprzeczności z różnorodnością usługową.
Do wskaźników z rozdz. IV „Zaspokojenie potrzeb w zakresie usług…” (str. 59), opisujących badane zjawisko, w nawiązaniu do
omówionej klasyfikacji usług, dołączamy wskaźnik będący średnią ważoną dla liczby/powierzchni obiektów usługowych. Wskaźnik
ten ma za zadanie pokazać rzeczywisty potencjał usług danego obszaru, wartościując je w zależności od ich wpływu na „życie” przestrzeni publicznych. Przyjęto następujące założenia:
pierwsze założenie: każda usługa jest pewnym dobrem, dlatego nawet najmniej pożądane dla przestrzeni publicznej branże dostają
wartość = 1.
drugie założenie: każda kolejna klasa otrzymuje wartość zwiększoną o 1, czyli wartość u. docelowych = 2, u. dospołecznych = 3.
Wagowanie jest uproszczone, przyjmuje wyższość jednej branży nad inną, nie określa jednak skali tej różnicy w poszczególnych
przypadkach.
trzecie założenie: usługi docelowe wykazujące też cechy dospołeczne, przypisano ostatecznie do poziomu docelowych = 2.
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Tab. 7. Wagi dla branż usługowych i innych funkcji przyjęte w opracowaniu
RANGA

1
USŁUGI

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

docelowe

usługi terenochłonne
WOHy*

3

dospołeczne

handel
gastronomia
Kultura i sport
PHU
organizacje - Kościoły
turystyka
administracja/biznes
inne
służba zdrowia
edukacja
finanse
organizacje - inne

2

izolowane

1
1

1

1

INNE FUNKCJE
ZIELEŃ, PARK
DEPTAK
TRANZYT

1
1
1
*w zależności od jakości WOHa
Źródło: Opracowanie własne

4. Powiązania z otoczeniem
Przestrzeń publiczna miasta od zawsze traktowana była jako system funkcjonujący jako pewna całość. Miasta zaczynano wytyczać
od wskazania placów i ulic. Współczesna praktyka zmierza jednak do indywidualizacji przestrzeni publicznej, jest ona jedynie kolejną
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wyodrębnioną z jego tkanki atrakcją (D. Kochanowska, 2010, s. 32-33)33. Przestrzeń publiczna utożsamiana jest często tylko z najważniejszymi jej częściami, o najwyższej randze, jakości, najlepszej lokalizacji. Najczęściej tylko te miejsca leżą w kręgu zainteresowania władz miasta, urbanistów, architektów, deweloperów itd.
Współczesna przestrzeń publiczna staje się samowystarczalna, a to z powodu koncentracji bardzo zróżnicowanych funkcji i izolacji,
co stanowi podstawę dla powstania miasta w mieście. Przestrzeń ta często nie ma kontynuacji, powiązana jest transportem mechanicznym. Są to tzw. nowe koncentracje programu miejskiego. (D. Kochanowska, 2010, s. 24-25).
Między tymi ww. przestrzeniami publicznymi jest inna przestrzeń publiczna, o niższej randze, jakości, gorszej lokalizacji, wzdłuż
bocznych ulic, na niezagospodarowanych, pustych lub źle wyposażonych placach.
Przestrzenie publiczne można podzielić na różne typy i kategorie, o czym jest mowa w rozdziałach VIII „Typologia przestrzeni publicznych” i IX „Hierarchia przestrzeni publicznych”.
Kategoryzacje, o których mowa niżej, dzielą przestrzeń publiczną na trzy sposoby. Częste zawężanie desygnatu przestrzeni publicznej prowadzi do skupiania się jedynie nad przestrzeniami komercyjnymi, głównymi i co najmniej ponadosiedlowymi. Najczęściej pomijanymi w dyskusjach o przestrzeniach publicznych, w ich definiowaniu, są przestrzenie tranzytowe, wspomagające i osiedlowe.
Przestrzenie te są jednak potrzebne do zachowania tego, co jest dla nich niezbędne, tj. łączności, systematyczności itp.
Pod względem powiązań z otoczeniem zagrożeniami dla przestrzeni publicznej są:
a) izolacja – brak połączeń z innymi przestrzeniami publicznymi, np. dostęp wyłącznie mechaniczny – np. Centrum Matarnia,
Morski Park Handlowy itp.
b) peryferyzacja – zbyt duże odległości od innych atrakcyjnych przestrzeni publicznych, np. centra osiedlowe Morena, Jasień
i inne.
c) brak ciągłości – przerwy w przestrzeni o danej jakości, brak czytelnych powiązań z przestrzenią publiczną w bliskim sąsiedztwie, np. TOP meble – rejon ul. Grunwaldzkiej itp..

33

D. Kochanowska, 2010, Przestrzeń publiczna – kluczowy element miasta współczesnego – zintegrowana czy podzielona [w:]P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek,
2010, Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk, 2010, ss. 21-35.
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Ryc. 25. Powiązania, klasyfikacja i zagrożenia dla przestrzeni publicznych w mieście
Źródło: Opracowanie własne

O ile ośrodki usługowe mogą mieć się dobrze, to ich wartość pod względem przestrzeni publicznej jest często niska, niewspółmierna
do swojego potencjału. Przyczyną jest tu właśnie zerwanie ciągłości przestrzeni publicznej poprzez izolację, peryferyzację czy brak
ośrodków wspomagających między ośrodkami głównymi.
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5. Zestaw działań z zakresu podniesienia atrakcyjności przestrzeni publicznej w zależności od rodzaju i ilości usług
ZESTAW DZIAŁAŃ Z ZAKRESU PODNIESIENIA ATRAKCYJNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU I ILOŚCI USŁUG

DZIAŁANIA TWARDE

DZIAŁANIE

34

1.

zachowanie różnorodności branżowej usług

2.

duża oferta lokali usługowych w nowych realizacjach budowlanych

3.

w nowych budynkach zapewnienie „elastyczności” funkcjonalnej parteru

4.

preferowanie usług dostępnych z poziomu „0” z ulicy, niż zamkniętych w
obiektach kubaturowych

5.

poprawa jakości przestrzeni tranzytowej

6.

poprawa jakości i kreacja przestrzeni wspomagającej

7.

organizacja i poprawa transportu zbiorowego do obiektów zagrożonych
izolacją i peryferyzacją

CEL
stworzenie przestrzeni publicznej polifunkcyjnej, atrakcyjnej dla jak największej liczby
użytkowników
zwiększanie szans na różnorodność branżową
stworzenie możliwości ubogacania przestrzeni publicznej wg potrzeb, bez konieczności przebudowy istniejących obiektów–
elastyczność wg funkcji (mk/u) i wielkości
lokali (łączenie/dzielenie)
stworzenie transparentnej przestrzeni publicznej, tętniącej życiem przez jak najdłuższą część doby, otwartej dla każdego, bez
barier architektonicznych i mentalnych
poprawa komfortu przemieszczania się
użytkowników pp., pomiędzy przestrzeniami
publicznymi ośrodkowymi, do/z węzłów
komunikacyjnych, przystanków itd.
zapewnienie ciągłości wysokiej jakości
przestrzeni publicznej
przeciwdziałanie izolacji, peryferyzacji,
ośrodków usługowych/głównych przestrzeni
34
publicznych

NIEZBĘDNE DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE
2, 10

1, 10
4, 8

3, 8

6, 7

8
5, 8

nie dotyczy kategorii tzw. usług izolowanych, a jedynie izolacji całych ośrodków/przestrzeni publicznych.
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8.

poprawa jakości przestrzeni publicznej towarzyszącej usługom dostępnym z ulicy poprzez wprowadzenie małej architektury, zadaszanie i
poszerzanie chodników, itp.

9.

monitoring zaspokojenia i jakości usług

10.

preferowanie usług dospołecznych w lokalach gminnych

stworzenie wygodnej przestrzeni publicznej,
zatrzymującej swoich użytkowników, atrakcyjnej niezależnie od warunków atmosferycznych, itd.
wykrywanie nieprawidłowości, potrzeb,
zjawisk na rynku usługowym
umożliwienie zaistnienia usług dospołecznych szczególnie w miejscach o wysokich
cenach, gdzie dominują wybrane branże. z
jednej strony dominują np. banki, a brak
handlu, gastronomii, rzemiosła. z drugiej
strony dominuje gastronomia, brakuje zaś
drobnego handlu, rzemiosła, itd.

1, 3, 4

KOMENTARZ DO TABELI:
Działania z zakresu podnoszenia atrakcyjności przestrzeni publicznych w kontekście usług są zbieżne z tymi wskazywanymi w rozdz. IV. „Zaspokojenie potrzeb
w zakresie usług…” (pkt 1.3 str. 63). Przede wszystkim wszelkie działania dotyczące usług w mieście wymagają z jednej strony uznanie praw wolnego rynku,
z drugiej wspomagania dla branż pożądanych i ograniczania lub delokalizacji branż niepożądanych w danym obszarze. Uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej
to także zachowanie jej ciągłości i jakości.
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Anna Fikus-Wójcik, Grzegorz Długosz, Piotr Bąkiewicz

VI. Wpływ ruchu kołowego i miejsc parkingowych na atrakcyjność przestrzeni publicznych
W rozważaniu o wpływie komunikacji kołowej i parkingów na odbiór przestrzeni publicznej i funkcjonowanie usług w jej krawędziach
ważne jest ustalenie z jakim typem przestrzeni publicznej mamy do czynienia.
Przestrzenie publiczne można rozróżnić ze względu na funkcje, jaką pełni dana przestrzeń w organizmie miejskim, a na tę funkcję
i charakter znaczący wpływ ma obecność komunikacji kołowej (typy i kategorie przestrzeni publicznej opisano w rozdziale VIII - „Typologia …”, str. 120 i IX - „Hierarchia …”, str. 122). Ze względu na dominację rodzaju ruchu, przestrzenie można podzielić na:
 przestrzeń o przewadze ruchu kołowego i/lub z ruchem pieszym koniecznym - przestrzeń tranzytowa, która spełnia prawie
wyłącznie funkcje komunikacyjne w mieście (Kartuska na przeważających odcinkach),
 przestrzeń z intensywnym ruchem pieszym i bogatą ofertą usługową i programową - przestrzeń publiczna o funkcji usługowej, kulturowej, społecznej itp (np. Podwale Grodzkie, Grunwaldzka, które mają wszelkie cechy przestrzeni, wartej udostępnienia pieszym w szerszym zakresie i ograniczenia ruchu kołowego).
W strukturze miasta oba typy przestrzeni są niezbędne, ale zmieniające się potrzeby mieszkańców oraz chęć poprawy środowiska
życia wymuszają transformacje przestrzeni miejskich. Taka transformacja może oznaczać całkowitą przemianę z przestrzeni tranzytowej w tzw. pieszy ”salon miasta” lub działania miękkie w postaci spowolnienia i innej organizacji ruchu. W analizowanych przykładach przeważa zasada poprawy wizerunku miasta poprzez przemiany ważniejszych przestrzeni publicznych w historycznych centrach bądź reprezentacyjnych dzielnicach. Ale podobne zmiany (np. w miękkim zakresie) można wdrożyć także w mniej znaczących
rejonach miasta (np. w przestrzeniach osiedlowych).
Na potrzeby niniejszego opracowania zbadano wpływ komunikacji na przykładzie przestrzeni reprezentacyjnych, o randze metropolitalnej i ogólnomiejskiej, intensywnie użytkowanych, generujących ruch. Z jednej strony tworzą one tożsamość i wizerunek miasta,
a z drugiej strony wykazują się szczególną wrażliwością ze względu na swój potencjał i historyczne uwarunkowania.
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1. Zarys historyczny oraz wpływ XX-wiecznego rozwoju komunikacji na przestrzenie publiczne
Historycznie miasta powstawały w oparciu o drogę i ważny punkt zatrzymania na niej (przeprawa rzeczna, karczma, kościół, plac
targowy). Punkt zatrzymania z czasem stawał się placem, a droga ulicą obudowywaną stopniowo domami osady, później miasta
(ryc. 26 na następnej stronie).
Place stanowiły od wieków element spójny przestrzennie i funkcjonalnie i dopiero gwałtowny rozwój komunikacji kołowej w XX wieku
zaburzył znaczenie i odbiór przestrzeni publicznej. Do tego czasu można określić rozwój miast jako względnie harmonijny.

A.

B.
Zdj. 64. Gdańsk – historyczne centrum miasta. A. Przestrzeń pod kościołem Mariackim. B. ul. Piwna, przestrzeń wzdłuż kościoła Mariackiego .

89

Studium Ogólnomiejskich Przestrzeni Publicznych – METODOLOGIA

sprzed lokacji

Gdańsk – struktura osadnictwa sprzed lokacji miasta
1. Gród, 2. Osiek/Stare Miasto, 3. Główne Miasto

układ średniowieczny (miasto
w murach), gdzie
na głównym trakcie lub skrzyżowaniu tras osadzano
rynek
– przestrzeń publiczną

Gdańsk – rozwój przestrzenny do XV w.
1. Gród, 2. Osiek, 3. Stare Miasto, 4. Główne Miasto z
ratuszem, 5. Stare Przedmieście, 6. Wyspa Spichrzów

Ryc. 26. Schematy rozwoju wybranych miast
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Inwestycje drogowe z lat 60-70 (ryc. 27) spowodowały rozerwanie wielowiekowych powiązań przestrzennych i funkcjonalnych oraz
izolację przestrzenną historycznych obszarów. Ten etap rozwoju miast zdominowany był przez rozwój infrastruktury dla komunikacji
kołowej, szczególnie indywidualnej. W kontekście rozwoju i suburbanizacji miast samochód miał kluczowe znaczenie ale ujemny
wpływ na miasto – rozwój transportu indywidualnego i jego terenochłonność spowodowały w wielu miastach europejskich
i amerykańskich upadek centrów i ich przestrzeni publicznych (Birmingham, Brest). Place i rynki przeznaczone zostały na parkingi,
pieszy zepchnięty do zawężonych chodników lub tuneli, a przestrzeń ulicy przeznaczona na ruch kołowy i parkowanie.

WROCŁAW

SZCZECIN

GDAŃSK

Ryc. 27. Schematy inwestycji drogowych z lat 60-70 oraz przemian w strukturze urbanistycznej.
Kolorem szarym oznaczono dawną tkankę urbanistyczną wyburzoną pod realizację nowego układu komunikacyjnego (kolor czerwony)
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2. Współczesne tendencje
Aspekt obecności samochodu i parkingów w przestrzeni publicznej jest ściśle powiązany z zagadnieniem zrównoważonej mobilności, a także zrównoważonym rozwojem miast i proekologiczną polityką.
Współczesne tendencje w kształtowaniu przestrzeni publicznych wykazują podstawową prawidłowość: jakość przestrzeni publicznej i jej bezpieczeństwo determinują ruch pieszy w tej przestrzeni. Im intensywniej przestrzeń jest użytkowana przez tranzyt kołowy tym mniejszy udział ruchu pieszego (chyba, że jest to ruch wymuszony – konieczny np. na dworzec) i tym mniejsza możliwość rekreacji. Przestrzeń o przewadze ruchu kołowego traci na swojej reprezentacyjności, jest hałaśliwa i zanieczyszczona. Czyli
samochód – transport indywidualny – jest elementem przeważnie degradującym przestrzeń publiczną (zdj. 65, 66), szczególnie
o randze ogólnomiejskiej.

Zdj. 65, 66. Przykłady ulic tranzytowych – zdominowanych przez ruch kołowy

Już na początku lat 80-tych i w latach 90-tych (Norymberga lata 70), wskutek degradacji centrów miast, ich zubożenia i wyludnienia,
zaczęto ograniczać ruch kołowy na rzecz ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji zbiorowej. Zatem sama historia i rozwój współczesny miast udowadnia, że dobra jakość przestrzeni publicznej wymaga ograniczeń dla samochodu.
Współcześnie przywraca się przestrzeń publiczną pieszym i rowerzystom, a mocno ogranicza lub eliminuje ruch kołowy indywidualny. Natomiast komunikację miejską (szczególnie tramwaj) chętnie wprowadza się w przestrzeń miejską wraz z całą towarzyszącą
infrastrukturą jak: dworce, przystanki, mała architektura (meble miejskie, informacja). Wręcz jest to rodzaj prestiżu dla miasta kiedy
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tramwajem można podjechać „pod drzwi” usług zlokalizowanych w krawędziach reprezentacyjnej przestrzeni publicznej. Jest to działanie typu push&pull przyciągające i odpychające – czyli wspieranie ruchu zbiorowego i pieszo-rowerowego oraz zmniejszanie
atrakcyjności ruchu kołowego indywidualnego jako najbardziej kosztochłonnego (zdj. 67, 68, 69).

Zdj. 67. Chorzów – trakt pieszy z torowiskiem

Zdj. 68. Berlin – Alexanderplatz

Zdj. 69. Strasburg. Zadaszony węzeł przesiadkowy w reprezentacyjnej strefie pieszej
na terenie śródmieścia oraz trasa tramwaju prowadzona przez plac pieszy.
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3. Wpływ ograniczenia ruchu kołowego na usługi
Czy usługi w krawędziach przestrzeni publicznej wyłączonej z ruchu kołowego są w stanie się utrzymać?
Doświadczenia wszystkich miast, które sukcesywnie wyłączają z ruchu kołowego kolejne przestrzenie publiczne potwierdzają, że tak.
Usługi znajdujące się w sąsiedztwie przestrzeni przeznaczonej dla pieszych wręcz zwiększały swoje obroty, gdyż przestrzeń wokół
nich stawała się bardziej atrakcyjna. Przestrzeń publiczna wyłączona z ruchu kołowego, czy z mocnym ograniczeniem tego ruchu
staje się bardziej przyjazna pieszym poprzez zwiększenie bezpieczeństwa przemieszczania się i swobody, zmniejszenie emisji spalin
i hałasu.
Początkowo właściciele usług oraz lobby samochodowe zawsze stawiają opór, ale po przekształceniu ulicy w trakt pieszy
z dostępem komunikacji zbiorowej, usługi w krawędziach zyskiwały nowych klientów. Badania przeprowadzone w ramach projektu
Civitas Caravel (np. w Burgos) wykazały, iż po wprowadzeniu stref pieszych w centrum miasta czynsze w lokalach usługowych nie
obniżyły się i nadal utrzymują się na najwyższym w mieście poziomie. Wręcz zauważa się prawidłowość, iż czynsze wzrastają, ponieważ przestrzeń publiczna wyłączona z ruchu kołowego staje się bardziej reprezentacyjna. Utworzenie strefy pieszej i wzrost czynszów może wpłynąć na zmianę profilu usług w takiej przestrzeni, tzn. pojawi się więcej usług gastronomicznych, kulturowych, a mogą
zanikać drobne sklepy odzieżowe czy specjalistyczne. By ograniczyć zanikanie drobnych sklepów (które również tworzą charakter
miasta) należy prowadzić rozsądną politykę dotyczącą lokalizacji w centrum miasta dużych kompleksów handlowych typu galerie.
W Norymberdze multipleksy handlowe i kinowe zlokalizowano biegunowo na obwodzie starego miasta. Taka lokalizacja (nie centralna) korzystnie wpłynęła na zróżnicowanie oferty centrum miasta i nie zagroziła mniejszym sklepom, bo wymusiła określone kierunki
(cele) ruchu.
Innym dobrym przykładem jest ul. Półwiejska w Poznaniu, która z ulicy kołowej otoczonej zdegradowaną tkanką zabudowy została
przekształcona w trakt pieszy. Po modernizacji nastąpiło również ożywienie inwestycyjne i powstało kilka ciekawych architektonicznie
uzupełnień pierzei i remontów kamienic. Usytuowanie przestrzenne ulicy Półwiejskiej też odegrało swoją pozytywną rolę gdyż łączy
ona bezpośrednio dwa ważne punkty na mapie Poznania: dom handlowy „Kupiec” i pośrednio Stary Rynek oraz centrum „Stary Browar” i kompleksem Multikino. Powstanie Starego Browaru nie spowodowało obumarcia usług w ul. Półwiejskiej, wręcz zwiększyło jej
prestiż.
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Ryc. 28.
Zdj. 70.
Poznań - deptak w ul. Półwiejskiej. Stary Browar (po lewej zdj. 70) nie spowodował zanikania drobnych sklepów i usług (po prawej, ryc. 28), wręcz wpłynął na
ożywienie gospodarcze ulicy. Ul. Półwiejska łączy dom handlowy „Kupiec” (b, ryc. 28) ze Starym Browarem (c, ryc. 28) i pośrednio Starym Rynkiem (a, ryc. 28)

Ograniczenia parkingowe
W wielu miastach podejmuje się także decyzje o zlikwidowaniu miejsc postojowych w ulicach historycznych centrów miast jako elementu szpecącego i zawężającego przestrzeń dla pieszych i możliwych ogródków kawiarnianych czy wydarzeń ulicznych.
W Krakowie opinia publiczna (w szczególności właściciele lokali usługowych) uzależniła kolejne ograniczenia ilości miejsc postojowych w ulicach od budowy nowych parkingów podziemnych. Dlatego miasto wstrzymało ten proces do czasu ukończenia inwestycji.
Wraz z budową parkingów buforowych (co jest warunkiem koniecznym dla wprowadzenia stref pieszych) poddaje się centrum miasta
strefowaniu dostępności wjazdu i parkowania.
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4. Aktywizacja piesza przestrzeni publicznej
Wprowadzenie aktywizacji pieszej wymaga zintegrowanego działania na wielu poziomach:
1) kampania informacyjno-promocyjna z mieszkańcami, lokalnymi stowarzyszeniami, grupami osób niepełnosprawnych, właścicielami sklepów, hotelarzy, firm dystrybuujących towary, policją, strażą miejską, pożarną itp. Celem tej kampanii jest uzyskanie jak największej akceptacji społecznej projektu,
2) udostępnienie kart upoważniających do bezpłatnego wjazdu dla mieszkańców i wszelkich służb społecznych (Burgos),
lub wdrożenie systemu płatnego abonamentu (Genua) za parkowanie w strefie (50 euro za pierwszy samochód rodzinny
na rok i 300 za kolejny),
3) wprowadzenie systemu opłat za wjazd do centrum dla pozostałych uczestników ruchu,
4) zmiana systemu parkowania (likwidacja ulicznego parkowania na rzecz parkingów podziemnych, połączona z wydajną
i czytelną informacją i oznakowaniem),
5) stworzenie systemu kontroli: elektronicznych pachołków, sytemu kontroli dostępu „Automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych” (Kraków posiada automatyczną bramkę i automatycznie nadaje karę),
6) ustalenie harmonogramu dostaw dla firm dystrybuujących towary, preferowanie pojazdów elektrycznych w dystrybucji towarów
na terenie centrum, preferencja dla systemu van sharing – wspólnego korzystania z samochodów dostawczych przez kilku
kupców,
7) inauguracja każdego ukończonego etapu w postaci imprezy ulicznej,
8) informacja elektroniczna – wizualna na arteriach dojazdowych o sytuacji drogowej w centrum i o wypełnieniu parkingów,
9) informacja elektroniczna dla pieszych i rowerzystów (panele dotykowe) o komunikacji miejskiej (rozkład jazdy, sieć tras
i parkingów rowerowych i wszelkie informacje o mobilności miejskiej),
10)stworzenie centrum teleinformatycznego zarządzającego strefą informacyjną dotyczącą komunikacji w mieście (np.: „Forum
Mobilności” w Krakowie),
11)programy lojalnościowe (np. krakowski „gadżety za bilety”),
12)carpooling – wspieranie dzielenia się samochodem prywatnym poprzez zorganizowanie strony internetowej umożliwiającej
znalezienie i stworzenie grup osób podróżujących jednym samochodem oraz zawierającej porady dotyczące ubezpieczeń
i dzielenia kosztów (np. Stuttgart) (szerzej w tabeli poniżej).
Przestrzenie publiczne centrów miast dzięki aktywizacji pieszej mają szansę stać się „salonem miasta”.
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Większość miast funkcjonuje na zasadzie przekształcenia centrów w salon miejski dla pieszych (od lat 70-tych).
Mieszkańcy popierają w ponad 80-ciu % strefy piesze, natomiast właściciele sklepów i lobby samochodowe często sprzeciwiają się
ich ekspansji. Pomimo sprzeciwów władze miast takich jak Akwizgran, Bonn, Brema, Kolonia, Essen, Erfurt, Freiburg, Hannover,
Monachium, Norymberga, Stuttgart i wiele innych stworzyło strefy piesze o długości od 4-9 km, włączając w to specjalne modyfikacje
w układzie transportu publicznego, w układzie komunikacji kołowej, systemu parkowania, organizacji ruchu i dostępności. Pośrednim
modelem jest utworzenie strefy ruchu uspokojonego szczególnie w tych rejonach miasta gdzie całkowite wyłączenie z ruchu jest
niemożliwe (z różnych przyczyn). Tworzy się strefę gdzie przestrzeń ulicy jest współużytkowana przez pieszych i samochody czasowo, a prędkość jest ograniczona do 20 i nawet 10 km/h.
Czołowym przykładem niemieckim jest Norymberga, gdzie już w 1966 zamknięto pierwszą ulicę (Breite Gasse) dla ruchu kołowego,
a w 1970 urządzono ją jako deptak. W 1972 Rada Miasta przyjęła plan aktywizacji pieszej centrum Norymbergi pomimo sprzeciwu
specjalistów z zakresu komunikacji. Dziś Norymberga posiada strefę pieszą długości 9 km i pomimo obaw handlowców uspokojenie
ruchu i wprowadzenie stref pieszych podniosło atrakcyjność centrum miasta dla mieszkańców, turystów ale też inwestorów (znaczny
wzrost liczby lokali usługowych). Odpowiednia aranżacja układu drogowego utrzymała intensywność ruchu kołowego w dzielnicach
otaczających centrum na poziomie akceptowanym.

Ryc. 29. Rozrost stref pieszych w centrum w Norymberdze w latach 1971-2001
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Atrakcyjność przestrzeni publicznej zależy również od rodzaju usług znajdujących się w pierzei. Sukces Norymbergi, polega na dużym zróżnicowaniu usług od drobnych sklepików po międzynarodowe sieciówki, od barów szybkiej obsługi po wyrafinowane restauracje i wyspecjalizowane sklepy (podobnie jest w Krakowie).
Obecność usług w krawędzi przestrzeni publicznej pieszej oraz wyposażenie przestrzeni wpływa na sposób przemieszczania się.
Usługi, witryny sklepowe, ciekawa oferta oraz atrakcyjne zagospodarowanie (np. meble miejskie) powodują spowolnienie ruchu,
sprzyjają rekreacji miejskiej. Brak wymienionych elementów powoduje przyśpieszenie kroku (tranzyt).

Zdj. 71, 72. Londyn. Chinetown, ta sama przestrzeń
w czasie funkcjonowania usług i po ich zamknięciu

Ciekawym przykładem jest Nowy Jork, gdzie
w ramach 30-letniego programu przekształceń
przestrzeni publicznych miasta w przestrzenie
przyjazne człowiekowi (Gehl Architects na zlecenie NYC, Greener greater New York 2007-2009)
zamyka się ważniejsze przestrzenie publiczne
dla ruchu kołowego w weekendy i przeznacza dla
pieszych i rowerzystów (zdj. 73).
Zdj. 73. Przykładowa ulica w Nowym Jorku wyłączona
z ruchu na czas weekendu
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Ponadto w ramach podprogramu Summer Streets dokonano przekształcenia początkowo dwóch przestrzeni tranzytowych: Broadway
Boulevard oraz Times Square w przestrzenie sprzyjające tzw. rekreacji miejskiej. Cel osiągnięto dzięki reorganizacji, uspokojeniu
i ograniczeniu ruchu kołowego na rzecz nowych przestrzeni pieszo-rowerowych (zdj. 74, 75, 76), co również skutkowało 50-cio procentowym spadkiem wypadków drogowych.
Dzięki etapowemu wdrażaniu programu Greener, greater New York w latach 2007-2009 miasto odzyskało dla pieszych 45 000 m2
przestrzeni publicznych oraz podwoiło liczbę tras rowerowych osiągając długość 725 km.

Zdj. 74, 75, 76. Broadway Boulevard NY (projekt pilotażowy - Gehl Architects)
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5. Ocena wpływu aktywizacji pieszej na przestrzeń publiczną
Podstawowym wskaźnikiem oceny wpływu ruchu pieszego na przestrzeń publiczną (na ocenę jej jakości) jest liczba pieszych
w przestrzeni: siedzących, rozmawiających, oglądających – ale są to jednak dane trudne do empirycznego zliczenia (Rolf Monheim).
Na podstawie badań Gehl’a dotyczących transformacji Kopenhagi widać zasadę, że im więcej stref pieszych, tym większa liczba
osób użytkujących te przestrzenie. W Kopenhadze, gdzie podwojono zasięg stref pieszych podwoiła się również liczba pieszych. Ponadto na głównych ulicach handlowych liczba osób również wzrosła, ale nieznacznie. Ta ostatnia informacja wskazuje, że pomimo
rozszerzenia strefy pieszej i kolejnych ograniczeń dostępności kołowej, klientów usług przybyło. Liczebność przestrzeni pieszych
w mieście jest powszechnie uważana za dowód dobrego planowania.
Plusy aktywizacji pieszej (dane na przykładzie Krakowa):

5)

1) redukcja o 2/3 liczby dojeżdżających samochodem
do centrum miasta
(po wprowadzeniu ograniczeń),

2) redukcja poziomu hałasu
w ulicach o ograniczonym
ruchu,

3) redukcja natężenia ruchu
na ulicach promienistych,

4) redukcja natężenia ruchu
na I obwodnicy
po ograniczeniach ruchu
w rejonie rynku,

redukcja emisji spalin,
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zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa przemieszczania się,
zwiększenie prestiżu i atrakcyjności (dla mieszkańców i turystów),
pobudzenie rynku nieruchomości i ruchu inwestycyjnego (zjawiska towarzyszące to drożenie czynszów, zwiększenie liczby
lokali usługowych),
9) zwiększenie liczby osób korzystających z komunikacji zbiorowej (Kraków 45 %),
10) ochrona cennych kulturowo obszarów,
11) promowanie proekologicznych zachowań,
12) wdrażanie zrównoważonej mobilności.
6)
7)
8)

Minusy aktywizacji pieszej:
1) zwiększenie czynszów za wynajem, co często powoduje zmianę profilu usług - upadek mniejszych sklepów i wypieranie przez
światowe „sieciówki” lub przewaga określonego typu usług (ulice bankowe).
2) nakłady finansowe i organizacyjne dla miasta.
3) długoletni proces wdrażania.
Pomimo występowania możliwych ujemnych aspektów zalety wyłączenia przestrzeni publicznych z ruchu kołowego przewyższają
ujemne strony, szczególnie w kontekście transformacji transportu kołowego i zachowań społecznych.
6. Stosowane metody analizy wpływu aktywizacji pieszej centrum miasta na postrzeganie jakości przestrzeni publicznej:
1) poprzez analizę ilości odwiedzających centrum ze względu na miejsce zamieszkania (dystans od centrum). Ciekawe zestawienie porównawcze pięciu niemieckich miast (Rolf Monheim), pokazuje zależność pomiędzy ilością i jakością stref pieszych
w centrum miasta, a ilością odwiedzających je turystów. Lubeka, która ma tylko 1,6 km długości strefy pieszej przyciąga
znacznie mniej turystów niż pozostałe miasta (Ratyzbona, Norymberga, Brema, Monachium).
2) poprzez porównanie sposobów dojazdu do centrum. Im bardziej przystępne dla pieszych centrum miasta tym większy udział
w dojazdach transportu publicznego, a mniejszy udział indywidualnego. Z tą zależnością, iż im większe miasto tym udział
transportu zbiorowego większy. A im mniejsze tym udział ruchu pieszego większy.
3) poprzez zbadanie celu wizyt: w miastach które posiadają atrakcyjne piesze przestrzenie publiczne przeważa cel zakupów oraz
wypoczynku (spacer, posiłek) i cele społeczne.
4) poprzez zbadanie ilości i rodzaju usług w krawędziach: różnorodna i liczna oferta usługowa (handel i rozrywka) to element
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sprzyjający pozytywnemu odbieraniu przestrzeni publicznej. Aktywizacja piesza przestrzeni publicznych sprzyja rozwojowi
różnorodnych usług.
7. Strefy ruchu ograniczonego i pieszego w Polsce
W Polsce ciągi uliczne przeznaczone wyłącznie do ruchu pieszego wyznaczone zostały we wszystkich większym miastach. Obejmują one centralne obszary miast takie, jak: rynki,
place miejskie, ulice handlowe, nabrzeża rzek.
Ponadto niektóre miasta wprowadziły strefy ograniczonego ruchu, w których dopuszcza się tylko
ruch samochodów z dostawami towarów
i należących do mieszkańców lub posiadających
pozwolenia odpowiednich jednostek miasta.
Największe miasta Polski posiadają strefy płatnego parkowania. W niektórych strefach występuje
zróżnicowanie stawek opłat w zależności od położenia miejsc postojowych: im bliżej centrum lub im
bardziej atrakcyjna ulica, tym stawki są wyższe.
Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Ustawą o Drogach Publicznych ustalone są maksymalne stawki
za godzinę parkowania, co nie jest korzystne przy
kształtowaniu poprawnej polityki parkingowej miasta.
Obok i poniżej przedstawiono przykłady wyznaczonych stref pieszych lub płatnego parkowania
w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku.
Ryc. 30. Kraków – strefy ruchu i parkowania
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Ryc. 31. Wrocław – strefy płatnego parkowania
Ryc. 32. Poznań – strefy płatnego parkowania

.

Ryc. 33. Gdańsk – strefy ograniczonego
i kontrolowanego parkowania
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Poniżej w tabeli pokazano zestawienie długości ciągów pieszych, stref ruchu ograniczonego (jeżeli są) i powierzchni stref płatnego
parkowania dla 8 największych miast Polski bez Warszawy. Jako ciągi piesze przyjęto klasyczne deptaki, obejścia rynków, ciągi pieszo-tramwajowe, ulice wyłączone z ruchu kołowego poza rowerowym. Nie uwzględniono natomiast nabrzeży rzecznych, alejek spacerowych w parkach i na skwerach.
Tab. 8. Zestawienie ilości stref pieszych, ruchu ograniczonego i płatnego parkowania

Uliczne ciągi piesze
(bez nabrzeży)
[km]

Strefy ruchu
ograniczonego
[ha]

Strefy płatnego
parkowania
[ha]

Kraków

2,4

100

400

Łódź

2,7

-

150

Wrocław

2,1

40

300

Poznań

3,7

-

250

Gdańsk

1,4

40

130

Szczecin

0,4

-

100

Bydgoszcz

1,3

-

100

Katowice

1,5

-

150

Wszystkie przedstawione w tabeli miasta mają ciągi piesze i strefy płatnego parkowania. W Szczecinie długość ciągów pieszych wyraźnie odbiega od innych miast. Wynika to z faktu, że po II wojnie światowej w Szczecinie nie odbudowano starówki jako zwartego
kompleksu kamienic tylko zabudowano ją blokami, co poskutkowało spadkiem atrakcyjności tego miejsca jako przestrzeni publicznej.
Z kolei w Łodzi, mieście stosunkowo młodym, o znacznej długości ciągów pieszych decyduje ulica Piotrkowska, będąca najdłuższą
ulicą handlową w Polsce. Wyjątkowo dużo ciągów pieszych na tle innych miast ma Poznań, co jest rezultatem przeznaczenia dla
ruchu pieszego rynku i całego obszaru wokół niego oraz usuniecie ruchu kołowego z ulicy Półwiejskiej.
Wyznaczone strefy ograniczonego ruchu posiadają jedynie dwa z zaprezentowanych miast: Kraków i Gdańsk. Pozostałe miasta
wielkość zatłoczenia centrum starają się regulować restrykcyjną polityką parkingową. Przykładem takich działań jest polityka parkingowa miasta Poznania, która zakłada zróżnicowanie opłat za parkowanie w podziale na strefy oraz budowę parkingów kubaturowych
i buforowych. W opracowaniu „Polityka parkingowa miasta Poznania. Poznań 2008” określono zasady polityki parkingowej, której
najważniejsze założenia w zakresie budowy parkingów w śródmieściu przedstawiono poniżej.
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Parkingi wewnątrz obszaru centralnego:
 przywrócenie przestrzeni miejskiej pieszym i rowerzystom poprzez eliminację parkowania na chodnikach i na jezdni.
 oddanie do użytku parkingu powinno być powiązane z likwidacją takiej samej liczby miejsc parkingowych na chodnikach lub
przy krawężnikach w otaczającym obszarze.
 nowe parkingi nie zwiększają liczby podróży kończonych w obszarze.
Parkingi buforowe:
 ograniczenie liczby pojazdów wjeżdżających do ścisłego śródmieścia.
 podróżujący korzysta z parkingu i dalej kontynuuje podróż pieszo lub transportem publicznym.
Pierwsze efekty wdrażania tej polityki można zaobserwować na przykładzie placu Wolności w centrum miasta, gdzie zbudowano
parking podziemny, jednocześnie eliminując parkowanie przykrawężnikowe w okolicy. Po początkowym okresie dopasowywania taryfowego i małym wykorzystaniu obiektu, obecnie parking funkcjonuje
prawidłowo przy prawie całkowitym napełnieniu. Natomiast uwolniona
od samochodów powierzchnia placu służy jako miejsce spotkań i wydarzeń masowych.
Zasady te warto przyjąć także w Gdańsku, jako sprzyjające tworzeniu
nowej jakości przestrzeni publicznych.
W Gdańsku także prowadzi się prace studialne nad określeniem polityki
parkingowej. Rezultatem tych działań są m.in. „Studium parkingowe
śródmieścia Gdańska” z 2004 roku oraz rozdział pt. „Polityka parkingowa” w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. W SUiKZP przewidziano strefy ograniczonego
lub kontrolowanego parkowania w 3 rejonach: Śródmieściu, Wrzeszczu
i Oliwie, co przedstawiono na poniższych rysunkach. Linią zieloną przerywaną oznaczono strefy ograniczonego parkowania, a linią żółtą przerywaną strefę ograniczonego i kontrolowanego parkowania w Śródmieściu.
Ryc. 34. SUiKZP – strefy ograniczonego i kontrolowanego
parkowania w śródmieściu Gdańska
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Ryc. 35. SUiKZP – strefa ograniczonego parkowania we Wrzeszczu

Ryc. 36. SUiKZP – strefa ograniczonego parkowania w Oliwie

W ramach tych stref wyznaczono ulice objęte płatnym parkowaniem w Śródmieściu i centrum Wrzeszcza. Dodatkowo poza strefami
wydzielono płatne miejsca postojowe w rejonie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Mimo podejmowanych przez miasto Gdańsk działań mających na celu ograniczenie ruchu samochodowego w centralnych rejonach
miasta, efekty są na razie ograniczone. Wynika to w głównej mierze z braku systemowego podejścia do problemu zatłoczenia centrum i niekonsekwencji służb miejskich. Przykładem tego jest wyznaczenie płatnych miejsc postojowych przy równoczesnym dopuszczeniu bezpłatnego parkowania na sąsiednich ulicach lub podwórkach oraz pobłażliwość służb porządkowych wobec nieprawidłowo
parkujących.
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8. Propozycja dla Gdańska
W celu uczynienia Gdańska miastem przyjaznym dla pieszych i uatrakcyjnienia przestrzeni publicznych, zespół autorski proponuje
następujące rozwiązania:
 należy objąć strefą ograniczonego ruchu cały obszar Głównego Miasta ograniczony ulicami: Ogarną, Targiem Węglowym,
Podwalem Staromiejskim, rzeką Starą Motławą, z wyłączeniem ul. Szerokiej i ul. Grobla III i IV,
 wyznaczyć nowe ciągi przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszego lub rowerowego: ul. Ogarna, ul. Piwna, ul. Chlebnicka,
ul. Straganiarska, ciąg ulic Garbary, Tkacka i Rajska, ulice Karmelicka i Heweliusza, ul. Stągiewna, ul. Szafarnia,
 wprowadzić rzeczywistą strefę płatnego parkowania zamiast odcinków płatnego parkowania. Wjazd do strefy oznaczony znakiem D-44 oznacza, że płatne jest parkowanie w każdym miejscu strefy,
 rozszerzyć sfery płatnego parkowania na cały obszar śródmieścia, obejmując rejony m.in. Urzędu Miasta i Szpitali przy
ul. Nowe Ogrody, Urzędów Wojewódzkiego, Marszałkowskiego i Skarbowego przy ul. Okopowej i Żabi Kruk oraz tzw. zieleniaka przy ul. Wały Piastowskie (wraz z wprowadzeniem oferty abonamentów, zniżek itp.),
 należy zbudować ogólnodostępne parkingi strategiczne wewnętrzne jako kubaturowe (podziemne lub naziemne) przy jednoczesnej likwidacji miejsc postojowych przykrawężnikowych i innych parkingów naziemnych,
 zbudować parkingi strategiczne zewnętrzne jako kubaturowe na obwiedni Śródmieścia,
 wprowadzić nową linię tramwajową obsługującą Stare i Główne Miasto,
 rygorystycznie kontrolować prawidłowość parkowania. Parkowanie niezgodne z przepisami nie może się opłacać!
Na rysunkach poniżej przedstawiono obowiązujące obecnie oraz proponowane strefy ruchu ograniczonego i płatnego parkowania
(ryc. 37) oraz istniejące i proponowane ciągi piesze w śródmieściu Gdańska (ryc. 38). Wyłączenie kolejnych ulic z ruchu kołowego
wiązać musi się z budową parkingów dla mieszkańców wewnątrz lub na obrzeżach strefy ruchu ograniczonego oraz zmianą przyzwyczajeń właścicieli pojazdów. Mieszkańcy nie parkują bezpośrednio pod domem, tylko na nowych parkingach, a w razie potrzeby
pod swój dom podjeżdżają w wyznaczonych porach dnia. Uwolniona od samochodów ulica tworzy nową jakość przestrzeni publicznej: atrakcyjną dla turystów i przyjazną dla mieszkańców. W ramach poprawy obsługi Śródmieścia przez komunikację zbiorową zaprojektowano dwie nowe trasy linii tramwajowej. Pierwsza biegnie od skrzyżowania Huciska i Wałów Jagiellońskich poprzez Targ
Drzewny, ulicę Szeroką, ciągiem ulic Tokarska, Warzywnicza, Targ Rybny i Podwale Staromiejskie tworząc tym samym tramwajową
pętle uliczną doskonale obsługującą Główne i Stare Miasto. Zaprojektowano także łącznik tramwajowy łączący wyżej wspomnianą
pętlę uliczną z linią projektowaną w tzw. ulicy Nowa Wałowa co rozszerzy możliwości trasowania nowych linii tramwajowych.
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Ryc. 37. Strefy ograniczonego ruchu i płatnego
parkowania w Gdańsku
– istniejące i proponowane
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Ryc. 38. Gdańsk. Lokalizacja zewnętrznych i wewnętrznych
parkingów strategicznych
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Ryc. 39. Gdańsk. Dostępność komunikacją
tramwajową w Śródmieściu Gdańska
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Zestaw działań z zakresu zrównoważonej mobilności (aktywizacja piesza przestrzeni publicznych)

9.

ZESTAW DZIAŁAŃ Z ZAKRESU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI (AKTYWIZACJA PIESZA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH)

DZIAŁANIA TWARDE

DZIAŁANIE
1.

wprowadzenie stref pieszych – zamknięcie przestrzeni dla ruchu kołowego

2.

stworzenie systemu tras rowerowych

3.

zmiany w układzie drogowym (tunele, obwodnice, zwężenia, budowa
węzłów przesiadkowych) i organizacji ruchu kołowego

4.

inwestycje w wydajny i ekologiczny transport publiczny, tworzenie korytarzy pieszych + transport publiczny (np. tramwaj na deptaku pieszym),
budowa węzłów przesiadkowych

5.

wprowadzanie stref płatnego parkowania (instalacja parkometrów, oznaczeń)

6.

budowa parkingów strategicznych wewnętrznych i zewnętrznych na w
zasięgu dojścia pieszego (400-500m) bądź wydajnego transportu miejskiego

7.

budowa parkingów park & ride przy węzłach przesiadkowych

NIEZBĘDNE DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE
kreacja przestrzeni publicznych przyjaznych 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
pieszemu, umożliwiających tzw. rekreację
12, 14, 15, 16, 17, 18,
miejską, zwiększenie bezpieczeństwa,
19, 20
zmniejszenie emisji hałasu i spalin,
stworzenie przestrzeni publicznych przyja3, 4, 8, 9, 10, 16, 19
znych pieszemu, umożliwiających tzw.
rekreację miejską, zmniejszenie liczby dojazdów samochodem indywidualnym,
zmniejszenie emisji hałasu i spalin,
stworzenie przestrzeni publicznych przyja4, 8, 16
znych pieszemu, ograniczenie dla ruchu
kołowego w centrum lub jego wycofanie z
ważniejszych przestrzeni miejskich
stworzenie możliwości dotarcia komunika2, 3, 15, 16, 19
cją miejską „pod drzwi” usług, wydajny i
nowoczesny transport publiczny ma zachęcać do rezygnacji z podróży samochodem,
wymuszenie tzw. krótkich postojów, które
8, 14, 16, 20
zmniejszą zatłoczenie centrum miasta,
zniechęcenie do podróży samochodem
umożliwienie pozostawienia samochodu w
14
niedalekim sąsiedztwie miejsca pracy lub
zamieszkania, likwidacja parkujących samochodów z przestrzeni publicznych. parkingi buforowe (podziemne) nie zwiększają
liczby dostępnych miejsc postojowych –
stanowią ich ekwiwalent.
umożliwienie pozostawienia samochodu i
4, 8, 16, 18
dojazdu do centrum komunikacją miejską
CEL
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8.

stworzenie centrum teleinformatycznego wraz ze stroną internetową
zarządzaną przez miasto dot. zrównoważonej mobilności w mieście
(Kraków forum mobilności)

9.

wprowadzanie stref tempo 30, 20, 10

10.

utworzenie stref z priorytetem ruchu pieszego i rowerowego – strefy
ograniczonego ruchu (możliwy wjazd mieszkańców i służb miejskich)

11.

wspieranie systemu carpooling

12.

wspieranie systemu vansharing

13.

carsharing (wynajem miejskich samochodów)

14

abonamenty płatne i abonamenty bezpłatne (dotyczące wjazdu
i parkowania w strefach ograniczonego ruchu, dla mieszkańców, służb,
dostawców, właścicieli usług, pracowników)
programy lojalnościowe towarzyszące kampanii promującej komunikację
miejską, carpooling, carsharing itp. (np. krakowski „gadżety za bilety”)

15

umożliwienie łatwego dostępu do wszelkich
informacji bieżących związanych z komunikacją miejską, drogową, rowerową, pieszą,
poradami prawnymi dot. carpooling, zmianami w organizacji ruchu, rozkładami jazdy...
spowolnienie ruchu kołowego, zwiększenie
bezpieczeństwa, zmniejszenie emisji hałasu i spalin, stworzenie przestrzeni publicznych przyjaznych pieszemu, umożliwiających tzw. rekreację miejską
stworzenie przestrzeni publicznych przyjaznych pieszemu, umożliwiających tzw.
rekreację miejską
zmniejszenie liczby dojazdów samochodem do pracy czy na imprezy masowe
(kilka pasażerów w samochodzie indywidualnym), mniejsze zatłoczenie ulic i parkingów
sąsiadujący ze sobą kupcy współwynajmują samochody dostawcze, redukacja zatłoczenia centrum w godzinach dostaw
zmniejszenie liczby dojazdów samochodem do pracy czy na imprezy masowe
(kilka pasażerów w samochodzie indywidualnym), mniejsze zatłoczenie ulic i parkingów
ulgi dla mieszkańców centrum miasta, łagodzenie ryzyka wyludnienia centrum

16, 17, 18, 19

wspieranie kampanii, uzyskanie maksymalnej akceptacji projektów, promocja miasta

8

18,19, 20

9

6, 7, 8

8, 17

8

8
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16

kampania informacyjno - promocyjna

17

wprowadzenie harmonogramu dostaw do stref o ograniczonym ruchu,
bądź stref pieszych

18

utworzenie czytelnej informacji elektronicznej na arteriach dojazdowych
o sytuacji drogowej w centrum i stopniu wypełniania parkingów
utworzenie czytelnej informacji elektronicznej dla pieszych i rowerzystów
(np. panele dotykowe na przystankach, czy parkingach rowerowych)

19

20

wprowadzenie wydajnego systemu kontroli i egzekwowania przepisów
(patrole straży miejskiej, system bramek elektronicznych monitorujących
wjazdy do stref ograniczonego ruchu)

uzyskanie maksymalnej akceptacji projektów, promocja miasta
ograniczenie i uporządkowanie koniecznego ze względu na funkcjonowanie usług
ruchu dostaw
upłynnienie ruchu, kontrola nad dostępnością centrum miasta
umożliwienie łatwego dostępu do wszelkich
informacji bieżących związanych
z komunikacją miejską, drogową, rowerową, pieszą, poradami dotyczącymi zachowań na drodze.
kontrola przestrzegania przepisów
i egzekucja prawa jest podstawą
w osiągnięciu ogólnego celu wszystkich
działań jakim jest aktywizacja piesza przestrzeni publicznych.

8
8

8
8

8

KOMENTARZ DO TABELI:
Tabela przedstawia wachlarz działań, z którego (w oparciu o analizę lokalnych uwarunkowań konkretnej przestrzeni i jej otoczenia) można wybrać wymagane
działania niezależnie od rangi – hierarchii przestrzeni w systemie ogólnomiejskim. Kluczowe znaczenie mają uwarunkowania indywidualne miasta
i poszczególnych przestrzeni publicznych, i to one będą decydowały o możliwości zastosowania konkretnego działania z puli działań twardych czy puli działań
miękkich . Przede wszystkim wszelkie działania dotyczące ogólnie pojętej mobilności w mieście wymagają systemowego i zintegrowanego myślenia. Jedne
działania pociągają za sobą (lub równocześnie) konieczność realizacji następnych. Najbardziej zależnym i systemowym działaniem jest wprowadzanie stref
ruchu pieszego (tzw. aktywizacja piesza przestrzeni publicznej), które wymaga równoległego podjęcia 16-stu innych działań. Niespełnienie tej zasady (tworzenia zintegrowanego systemu) – czyli realizacja wybiórczych inwestycji – stwarza ryzyko niepowodzenia całego zamierzenia i dużego oporu społecznego.
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VII.

Metodologia prac nad przestrzeniami publicznymi (pp)

Prace nad podnoszeniem atrakcyjności i kreowaniem dobrych przestrzeni publicznych zostały podzielone na dwa tory:
1–
działania o charakterze strategicznym prowadzone dla całego miasta w skali ogólnej
2działania o charakterze miejscowym dla poszczególnych, wybranych przestrzeni publicznych.
W skład działań strategicznych „1” będą wchodziły programy dotyczące szeroko pojętej problematyki przestrzennej. W wyniku przyjęcia określonych polityk i w ich ramach będą formułowane programy o charakterze operacyjnym. Przykładem tego rodzaju działań
może być strategiczny „Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku”.
Należy zwrócić uwagę na kompleksowe spojrzenie przy realizacji szeregu polityk i wynikających z nich strategii miasta, nie tylko
bezpośrednio związanych z podnoszeniem atrakcyjności i kreowaniem dobrych przestrzeni publicznych. Przestrzenie takie są nierozerwalnie powiązane z wieloma aspektami funkcjonowania miasta i niejednokrotnie kluczowe dla
przedmiotowego podnoszenia ich atrakcyjności są
działania istniejące na styku kilku polityk.
Działania w skali lokalnej będą prowadzone
w określonej procedurze kolejnych kroków, do których
należą:
A – diagnoza
B – wizja
C – projekt
D – realizacja
E – monitoring.
Powinny one prowadzić do zaprojektowania
i zrealizowania atrakcyjnej przestrzeni publicznej oraz
wyciągania wniosków prowadzących do doskonalenia
narzędzi pracy nad przestrzeniami publicznymi.
Ostatni krok stanowi zwornik całego procesu. Pozwala na nadzorowanie procesów realizacji prac ale i na
Ryc. 40
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śledzenie funkcjonowania już zrealizowanych przestrzeni. Ma to na celu umożliwienie ciągłego dążenia do doskonałości i nie wyklucza zamkniętego kręgu nieustającego procesu poprawiania przestrzeni publicznych przy jednoczesnym reagowaniu na zmiany
zachodzące z przyczyn zewnętrznych. W tym zmiany preferencji użytkowników przestrzeni publicznych, którzy są głównym ich beneficjentem.
A. DIAGNOZA
Pierwszym i najbardziej rozbudowanym krokiem działań musi być diagnoza. Opiera się na doskonałym poznaniu przestrzeni, przypisaniu jej do określonego typu i rangi w hierarchiach (o tym w rozdziałach VIII i IX, str. 120 i 122) i przeprowadzeniu analizy SWOT.
Zidentyfikowaniu wad i słabych stron, aby w dalszych etapach im przeciwdziałać lub niwelować ich efekt oraz zalet i silnych stron, aby można je było uwypuklać i aktywizować.
Metody pozyskiwania danych na etapie diagnozy „A” przedstawiono w Aneksie
1. i na schemacie z prawej.
Ryc. 41
Ryc. 42

W ramach prac studialnych zaproponowano istotną dla tego kroku działań tabelę:
„Ocena atrakcyjności przestrzeni publicznych”, w której uwzględnia się typ
przestrzeni, jej rangę i szereg kryteriów przypisanych do oceny pięciu podstawowych ładów przestrzennych (funkcjonalny, estetyczny, psychospołeczny, ekologiczny, architektoniczno-urbanistyczny); wynikiem tej oceny jest analiza SWOT.
Schemat postępowania przedstawiono z lewej strony.
Wzór tabeli „Ocena atrakcyjności przestrzeni publicznych” stanowi Aneks 2
do niniejszego opracowania.
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B. WIZJA
Następnym krokiem jest etap wizji, która powstaje jako wynik diagnozy, analizy pozytywnych przykładów, partycypacji społecznej
i pomysłu na przestrzeń, czyli kreacji autorskiej. Zwłaszcza ten
ostatni element może być kluczowy. Przestrzeń bez swojego charakteru, pomysłu na funkcjonowanie w całości struktury miasta czy
dzielnicy zwykle jest skazana na nijakość. Pozostaje zmarnowanym,
opuszczonym elementem, który samoistnie stopniowo się degraduje
i przez swój upadek może być przyczynkiem do podupadania całej
szerszej okolicy niczym jedno zgniłe jabłko w pełnym koszu.

SWOT

Ryc. 43

C. PROJEKT
Kolejnym krokiem jest tworzenie projektu zagospodarowania przestrzeni publicznej. Na tym etapie może być potrzebne wcześniejsze sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, czasem niezbędnego dla umożliwienia realizacji określonej wizji lub działań. Stworzy on ramy prawa miejscowego, w których
przestrzeń może być właściwie zaprojektowana. Nie jest to jednak zawsze
konieczne. Także bez obowiązującego planu można zaprojektować dobrą
pp. Przygotowano zestawy możliwych działań (w tabelach) z zakresu
podniesienia atrakcyjności przestrzeni publicznej i poprawy ich funkcjonowania w zależności od różnych czynników; podzielono je na działania
twarde, wymagające dużych nakładów środków i działania miękkie, najtańsze z punktu widzenia finansowego; wszystkie te działania mogą być
przedmiotem wyboru dla danej przestrzeni w oparciu o wspomniany już
SWOT.
Projekt takiej przestrzeni powinien obejmować koncepcję architektoniczno-urbanistyczną i swoisty „biznes-plan” dla tej przestrzeni. Zawarte byłyRyc. 44
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by w nim dyspozycje odnośnie spektrum pożądanych branż usługowych, obszary i warunki lokalizacji reklam i wyposażenia, zestaw
działań artystycznych czy prospołecznych itd. Już na tym etapie należy bezwzględnie analizować i proponować, jakie aktywności
będą mieć miejsce w tej przestrzeni.
D. REALIZACJA
Mając dobry projekt przechodzimy do realizacji, urządzenia (wykreowania) przestrzeni - trzeba tę przestrzeń zrobić. Po drodze czasem zastosować trzeba procedury przetargowe formułując Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w oparciu o ww. projekt.
W ramach realizacji projektu być może niezbędne będzie wyłonienie dzierżawców gminnych lokali użytkowych oraz uzyskanie wymaganych zgód i pozwoleń.
Podmioty, które mogą być odpowiedzialne za realizację projektu w ramach swoich zadań statutowych zostały wymienione poniżej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zarząd Dróg i Zieleni
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków
Wydział Programów Rozwojowych
Wydział Promocji Miasta
Referat Estetyki Miasta
Wydział Polityki Gospodarczej

Gdańskie Inwestycje Komunalne
deweloperzy
inwestorzy
mieszkańcy, Rady Dzielnic i Osiedli,
organizacje pozarządowe
13. Marszałek Województwa Pomorskiego
14. Wojewoda Pomorski
15. spółki i fundusze celowe.
9.
10.
11.
12.

Ryc. 45

Zakłada się, że najczęściej głównych aktorów (z powyższej listy) będzie kilku. Ważne jest, aby zawsze wiadome było, kto jest wiodącym i jednocześnie koordynującym cały proces.
E. MONITORING
W celu ciągłego doskonalenia narzędzi podnoszenia atrakcyjności pp powinno się prowadzić monitoring.
Działania podnoszące jakość przestrzeni publicznej powinny być sprawdzane pod względem swojej skuteczności.
Proponuje się dwie składowe monitoringu:
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- przedstawienie stanu zaawansowania realizacji projektów,
- analiza danych o pp, pokazujących atrakcyjność tej przestrzeni w oparciu o badania różnorodnych (np. ww.) czynników.
Z porównania tych dwóch składowych można wysnuwać wnioski na temat skuteczności podejmowanych działań i wskazanych
zmian w zakresie programowania, planowania, projektowania i realizacji działań w pp.
Monitoring zmian (przed i po wprowadzeniu zmian, w ustalonych odstępach czasu) może obejmować analizę następujących danych:
- liczba mieszkańców,
- liczba studentów,
- liczba nowych placów, parków, promenad,
- długość ulic wyłączonych z ruchu kołowego,
- długość tras rowerowych,
- długość tras komunikacji publicznej,
- dostęp do komunikacji publicznej,
- liczba miejsc do siedzenia i odpoczynku,
- liczba użytkowników przestrzeni publicznych,
- odsetek kobiet wśród użytkowników przestrzeni publicznej,
Ryc. 46
- odsetek osób starszych wśród użytkowników przestrzeni publicznej,
- odsetek osób niepełnosprawnych wśród użytkowników przestrzeni publicznej,
- typy aktywności w przestrzeni publicznej (przechodzenie, przebywanie, kontakty społeczne, korzystanie z punktów handlowych i usługowych, aktywności stacjonarne itp.),
- całkowita liczba minut spędzonych w przestrzeni publicznej,
- struktura handlu i usług w krawędziach przestrzeni publicznej,
- godziny otwarcia punktów handlowych i usługowych w krawędziach przestrzeni publicznych,
- liczba kolizji i wypadków drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów,
- liczba kradzieży, włamań, rozbojów, bójek,
- liczba, typ i powierzchnia reklam.
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Kryteria ustalania kolejności działań w poszczególnych przestrzeniach publicznych
Każda przestrzeń publiczna jest indywidualna i ma odmienne problemy, niedostatki i zalety. Kryteria wyboru kolejności działań są
zaproponowane w dużym uogólnieniu, gdyż zawsze trzeba dostosować kolejność działań do indywidualnej sytuacji.
1. Na pewno należy wykonać kolejno całą pracę poznawczą - diagnozę, wizję i projekt, albo przynajmniej koncepcję zagospodarowania danej przestrzeni, aby działaniami realizacyjnymi nie zaprzepaścić szansy na uzyskanie lepszego efektu.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Ważne jest wykorzystanie elementów partycypacji społecznej na etapie tworzenia wizji i projektu, a także potem – realizacji.
To, co budujemy własnymi rękami, jest „nasze”, identyfikujemy się z tym, bronimy i troszczymy się o to. Dlatego tak ważne jest
zaangażowanie społeczności miasta do działań na rzecz jego przestrzeni publicznych. Ma to także walor edukacyjny.
Największe „niedobory” i potrzeby określi diagnoza i to one powinny zostać najszybciej uzupełnione w oparciu o koncepcję
zagospodarowania, która powinna określić nie tylko jego elementy, ale także ich charakter, styl, gamę kolorystyczną, rodzaj
materiałów, zieleń.
Zieleń, szczególnie drzewa, można realizować z pewnym wyprzedzeniem w ramach ekologicznych programów miasta (rozdawanie sadzonek drzew, nasion kwiatów), o ile nie przeszkodzi to potem w realizacji całej koncepcji. Do takich działań warto namówić lokalną społeczność, rady osiedli i dzielnic, szkoły.
Poza tym obserwuje się ewidentne braki, doskwierające niemalże całemu miastu. Są to braki podstawowych elementów wyposażenia przestrzeni publicznych takich jak ławki, sanitariaty, oświetlenie, nawierzchnie ciągów pieszych i placów. W ramach
działań interwencyjnych, zgodnie z opracowaną koncepcją, tego typu elementy można lokalizować w pierwszej kolejności, gdyż
zapotrzebowanie na nie jest niesłabnące a efekty natychmiastowe i spektakularne.
Jeżeli jest możliwość „otwarcia” jakichś niepotrzebnie zagrodzonych przejść, które mogą ułatwić kontakty i powiązania istniejących przestrzeni, to także należy te możliwość zrealizować.
Przy wyborze najemców obiektów usługowych w krawędziach przestrzeni publicznej trzeba pamiętać o roli zróżnicowania branżowego i usługach dospołecznych, rozwijających życie społeczne w tej przestrzeni.
Należy także umożliwiać i uwzględniać na każdym etapie, w tym sporządzania planów miejscowych, tworzenie „ogródków gastronomicznych” i wychodzenie w przestrzeń z ofertą usługową (np. sprzedaż lodów, napojów, pokazy artystyczne).
Należy jednak podkreślić, że każda przestrzeń wymaga indywidualnego podejścia.
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Rola Biura Rozwoju Gdańska
Biuro Rozwoju Gdańska (BRG) powinno realizować część działań wymienionych metodologii, w ramach swoich zadań statutowych.
Należą do nich:
- sporządzanie studiów i projektów z dziedziny planowania przestrzennego i urbanistyki, w tym planów miejscowych,
- współpraca przy diagnozie stanu istniejącego i opracowywaniu wizji,
- opiniowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zarówno na same projekty i koncepcje, jak i realizacyjnych,
- przygotowywanie koncepcji zagospodarowania dla wybranych przestrzeni publicznych (początek już był - w mikroskali –
przy koncepcjach zagospodarowania podwórek),
- prowadzenie konsultacji czy dyskusji na temat pożądanych rozwiązań w ramach partycypacji społecznej - współpracy
z radami osiedli i dzielnic, mieszkańcami czy jednostkami miasta.
Po latach tego typu postawa powinna przynieść pożądany efekt edukacyjny, który w większym stopniu może przyczynić się
do podniesienia atrakcyjności przestrzeni publicznych, niż tylko tzw. działania twarde.
Marta Jaskulska, Adam Rodziewicz

VIII. Typologia przestrzeni publicznych
Bliźniaczo podobne do siebie przestrzenie publiczne to wyjątek w skali światowej. Standardem jest różnorodność elementów urbanistycznych. Ich indywidualizm jest wręcz wskazany z tytułu komfortu użytkowników. Zróżnicowanie przestrzeni publicznych sprzyja
budowaniu map mentalnych miasta, realizacji potrzeb integracji i przywiązania społeczeństw miast, dzielnic i osiedli do przestrzeni,
potrzeby identyfikacji i bezpieczeństwa.
Wśród tej różnorodności można jednak dostrzec pewne typy przestrzeni publicznych. Poniżej wymieniono najbardziej istotne typologie dla niniejszego opracowania.
1. Przestrzenie publiczne w zależności od rangi w strukturze miasta:
- metropolitalna,
- ogólnomiejska,
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- ponadlokalna - dzielnicowa,
- lokalna - osiedlowa,
dalsze kategorie dotyczą przestrzeni, w których sfera prywatna zaczyna przenikać się z publiczną.
2. Przestrzenie publiczne w zależności od znaczenia/funkcji:
- użytkowe (handlowe, usługowe, rekreacyjne, rozrywkowe),
- kulturowe, symboliczne, prestiżowe, wartości wyższe.
3. Przestrzenie publiczne w zależności od formy w strukturze miasta:
- węzłowe,
- liniowe.
4. Przestrzenie publiczne w zależności od celu/kierunku podróży:
- docelowe (w tym kawiarenki na otwartym powietrzu),
- tranzytowe (np. plac przed Galerią Bałtycką, kawiarenki bez ogródków),
- mieszane.
5. Przestrzenie publiczne w zależności od kształtu – rodzaju krawędzi przestrzeni:
- domknięte (np. plac otoczony ze wszystkich stron zabudową),
- niedomknięte (np. plac otwarty z jednej lub dwóch stron),
- otwarte.
6. Przestrzenie publiczne w zależności od roli/funkcji (do pewnego stopnia tożsame z typologią nr 4)
- pierwszorzędne / samoistne,
- towarzyszące,
7. Przestrzenie publiczne w zależności od częstotliwości użytkowania:
- codziennego użytkowania,
- sezonowe,
- okazjonalne.
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Marta Jaskulska, Adam Rodziewicz

IX.

Hierarchia przestrzeni publicznych

Dla części z wymienionych w poprzednim punkcie typologii można ustalić pewne hierarchie. Dla pierwszej z nich, wg rangi przestrzeni w strukturze miasta, jest to stosunkowo łatwe do przeprowadzenia. Wystarczy kierować się rangą struktury
od metropolitalnej do lokalnej. W ten sposób można uporządkować od najbardziej istotnej z punktu widzenia całości miasta do najmniej.
Hierarchia wg rangi/miejsca w strukturze miasta:
1. metropolitalna,
2. ogólnomiejska,
3. ponadlokalna,
4. lokalna.
Przestrzeń w zależności od celu/kierunku chodzenia można uporządkować
od tej oferującej najwięcej, stanowiącej cel spacerów, a więc hierarchia będzie następująca:
1. docelowa,
2. mieszana,
3. tranzytowa.

Ryc. 47

W typologii szóstej istnieje rozróżnienie, czy celem podróży jest sama przestrzeń (to, co się w/na niej dzieje) czy właściwym celem jest tak naprawdę
to, co istnieje w krawędzi przestrzeni:
1. pierwszorzędne / samoistne,
2. towarzysząca.
Ostatnia typologia pozwala jednocześnie na zhierarchizowanie przestrzeni pod względem częstotliwości jej użytkowania przez dominującą grupę użytkowników (czy użytkowana jest codziennie czy tylko od czasu do czasu przy jakiejś okazji):
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1. codziennego użytkowania,
2. sezonowa,
3. okazjonalna.
Trzecia z typologii nie pozwala już na tak łatwe, w ramach niej samej, zhierarchizowanie. Wydawałoby się, że w strukturze całości
przestrzeni miejskiej przestrzenie publiczne o charakterze elementów punktowych zawsze związane są z punktami węzłowymi, integrującymi przynajmniej kilka „strumieni” miasta. Co za tym idzie, dużo ważniejszymi od liniowych, które powinny je jedynie łączyć.
Istnieją jednak nieduże place przylegające do liniowych przestrzeni, stanowiące ich urozmaicenie. Występują też niewielkie przestrzenie – elementy punktowe, jako place przed obiektami istotnymi z tytułu funkcjonowania całego miasta lub jego poszczególnych
dzielnic. Są to elementy, które mogą stanowić o wiele mniejszą wartość dla pieszego lub dla całości funkcjonowania miasta od takich przestrzeni liniowych, jak promenady lub główne ciągi piesze danej dzielnicy lub wręcz całości miasta, jako zwartej struktury
osadniczej.
Ostatnia grupa typologii (druga i piąta) w ogóle nie umożliwiają jakiegokolwiek zhierarchizowania. Nie jest możliwe (i chyba nie powinno) rozstrzyganie czy mniej lub bardziej ważne są od siebie kultura i usługi. Czy plac lub ulica handlowa są ważniejsze od placu
przed teatrem lub placu koncertowego? Podobnie jest z orzekaniem, czy plac otoczony ze wszystkich stron jest bardziej lub mniej
ważny od takiego, który z któryś ze stron charakteryzuje się otwarciem widokowym.
Poza hierarchicznym uporządkowaniem w ramach danych typologii istotne jest rozróżnienie atrakcyjności, jakości, stanu oraz wagi
dla mieszkańców danych przestrzeni publicznych. Kwestie te zostały opisane w oddzielnych rozdziałach.
Adam Rodziewicz, Irena Romasiuk

X.

Struktura przestrzeni publicznych

Aby przestrzeń publiczna była atrakcyjna nie może być osamotniona, musi ich być więcej. Efekt synergii jest niezbędny do uzyskania, aby można było mówić o mieście, w którym się dobrze żyje. Odległości pomiędzy ważnymi i atrakcyjnymi pp powinny wynosić maksymalnie około 700-800 m, po drodze zaś w odległościach 100-200 m muszą występować tzw. „atraktory pośrednie”, uprzyjemniające spacer, zapraszające dalej, na które można z przyjemnością popatrzeć, interesujące i dobrze widoczne.
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Z rozwagą należy stosować takie, które działają dzięki kontrastom
i zaprzeczeniom. Takie lepiej jest rezerwować dla ważnych, docelowych lub węzłowych przestrzeni publicznych.
Ponadto atrakcyjna pp występująca, co wyżej określony interwał, powinna umożliwiać elastyczne zagospodarowanie i wyposażenie
w zależności od wydarzeń na niej się dziejących. Niejednokrotnie
wymagających ich organizacji. Dobrze, jeśli planuje się kalendarium
wydarzeń cyklicznych uzupełnione różnymi zdarzeniami dodatkowymi, nie powtarzalnymi, ale ubarwiającymi miejską przestrzeń.
Ważne dla podnoszenia atrakcyjności pp są również przestrzenie
tranzytowe, które same w sobie nie muszą oferować specjalnych
atrakcji lub wydarzeń, ale powinny zapewnić podstawowe udogodnienia związane z chodzeniem, możliwość bezkolizyjnego poruszania
się, odpowiednią nawierzchnię, kosze na śmieci, oświetlenie, miejsca
do siedzenia w odpowiednich odległościach (co ok. 50 m – dla nieRyc. 48
pełnosprawnych o kulach) itp.
Jeżeli między „pośrednimi atraktorami” ich długość nie przekracza 200 m mogą z powodzeniem stać się ważnym elementem pp,
mającym istotny wpływ na atrakcyjność całego zbioru przestrzeni stanowiącego strukturę.

Marta Jaskulska, Irena Romasiuk, Adam Rodziewicz

XI.

Delimitacja przestrzeni publicznych

Krawędź przestrzeni publicznej (pp) możemy definiować dwojako:
1 - jako krawędź użytkową – tutaj mamy stosunkowo dużą jasność, co do kryteriów jej wyznaczania. Jest to krawędź wyznaczona
przez możliwość użytkowania przez ogół użytkowników, a więc dostępność przestrzeni. Penetracja piesza związana jest
z dostępem ograniczonym umownym przyzwoleniem mogącym podlegać zmianie. O ile mur lub stałe ogrodzenie stanowią wy124
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raźną barierę takiej penetracji, to ruchliwa ulica, płotki przy ogródkach gastronomicznych lub prywatna nieruchomość, której
właściciel nie zdążył jeszcze ogrodzić już takimi nie są. Własność niepubliczna bywa też penetrowana na podstawie niemego
przyzwolenia właściciela lub wynika z celowego jego interesu. Granica między publicznym a niepublicznym (pod kątem własności) często jest nawet niewyróżniona w posadzce. Dostępność piesza może stanowić, więc kryterium wyznaczania krawędzi
użytkowej przestrzeni publicznej.
Wątpliwości może budzić sytuacja prowadzenia rozmów przez płoty ogródków przydomowych, gdyż rozmowy te prowadzi się
przez ww. wyznaczoną krawędź pp. Aktywność społeczna przenika, więc krawędź pp, czyli użytkowanie tej pp ją przekracza.
Niemniej nie następuje raczej fizyczne przekraczanie krawędzi pp.
Przestrzeń publiczna w krawędziach użytkowych jest tą, do której przede wszystkim odnosi się niniejsze opracowanie.
2 – jako krawędź wizualną, krawędź wnętrza urbanistycznego lub krajobrazowego.
Każdą przestrzeń można określić, jako otwartą lub zamkniętą. Przypisanie danego miana uzależnione jest od subiektywnych
kryteriów jej obserwatora. Tak samo jest z przestrzeniami publicznymi. W urbanistyce każda przestrzeń (poza wnętrzami budynków) jest wnętrzem krajobrazowym. W przestrzeniach publicznych o jasno zdefiniowanych wszystkich krawędziach
(np. fasady budynków przy czworokątnych rynkach) granice wnętrza krajobrazowego są wspólne z granicami przestrzeni publicznej. Jednak i w takich przypadkach mogą występować wyjątki - podcienie, miejscowe wycofania elewacji, przedogródki
itp. elementy.
Przestrzenie publiczne nie są więc tożsame z wnętrzami krajobrazowymi, lecz zdarzają się przypadki wspólnej ich delimitacji.
Camillo Sitte wykazał, że popularności placów tętniących życiem jest związana m.in. z ich częściowym otwarciem tak, że z jednego
placu przechodzi się do następnego (City Planning According to Artistic Principles). Jest to jednoznaczna wskazówka, aby nie projektować całkowicie zamkniętych przestrzeni publicznych. Christopher Alexander, który podzielił przestrzenie zewnętrzne na negatywowe – pozbawione konkretnego kształtu (to, co pozostało z terenu po wzniesieniu budynków) i pozytywowe – o wyraźnym określonym kształcie, doszedł do wniosków, że prawdopodobnie potrzeba częściowego zamknięcia przestrzeni wynika z naszych pierwotnych instynktów. Ludzie rzadko siadają pośrodku otwartej przestrzeni. Intuicyjnie szukamy ściany, aby oprzeć o nią plecy
i otwartej przestrzeni, którą możemy obserwować.
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Czy możliwe jest więc zdefiniowanie kryteriów delimitacji przestrzeni otwartych (lub częściowo otwartych), czyli wnętrz krajobrazowych lub urbanistycznych?
Wydaje się, że podstawowym kryterium, jakim należałoby się tu kierować jest penetracja wzrokowa.
Penetracja wzrokowa osoby przebywającej w przestrzeni publicznej dotyczy także przestrzeni prywatnych (lub form mieszanych).
Nie jest tak, że każde podwórko przy domku jednorodzinnym jest prywatne o ile znajduje się za nieprzeźroczystym ogrodzeniem.
Poza tym penetracja wzrokowa jest uzależniona od subiektywnych zdolności obserwacji danej osoby. Podlega zmianie
w zależności od pory dnia lub roku, stanu pogody. Skrajnym przypadkiem są osoby niewidome, dla których penetracja wzrokowa
w odczuwaniu przestrzeni publicznych i ich krawędzi nie ma znaczenia. Jednoznacznie możemy jedynie określić, że granica wynikająca z penetracji wzrokowej nie jest wyraźną krawędzią, którą można wytyczyć w terenie. Uzależniona jest od subiektywnych
i chwilowych odczuć obserwatora. Jednocześnie należy zauważyć, że na odbiór przestrzeni publicznej przez obserwatora duży
wpływ ma jakość i estetyka całego wnętrza krajobrazowego, w jakim jest ona zawarta.
Na podstawie powyższego należy wskazać, ze przestrzeń publiczna jest bytem obiektywnym, choć zwykle trudnym
do zdefiniowania w przestrzeni. Możemy określić:
1. pp. zamknięte o łatwej delimitacji: wyraźnie zamknięte w ramach jakieś krawędzi, bariery. Ta bariera wyklucza możliwość dostępu fizycznego np. bryła budynku, fasada, pierzeja, ściana, skarpa, mur, ogrodzenie (nieprzezierne), zwarta zieleń, bariera
w postaci silnej infrastruktury technicznej: ciepłociąg, nasyp kolejowy itp.
2. pp. otwarte trudne do delimitacji: ograniczona możliwość fizycznej penetracji, ale możliwy wgląd (penetracja wzrokowa). Granica/ styk w podziale na:
a) naturalne: styk z większą wodą, otwarta przestrzeń zielona, wąwóz, urwisko,
b) wykreowane ręką człowieka: wizualny kontakt wzrokowy – witryny, przeszklenia, przedogródki, patia, podcienie, bramy, balkony, tarasy, pergole, przezierne płoty, niezakłócone widoki miejskie, panoramy, rozproszone na wielu poziomach, drogi szybkiego ruchu, otwarte kanały itp.
Granice przestrzeni publicznych można też podzielić na:
1. wyraźne krawędzie - jednoznaczna granica w postaci np. pierzei zabudowy, zwartych szpalerów zieleni, murów i ogrodzeń,
nabrzeży, krawędzi urwisk itp.,
2. rubieże – niewyraźne granice, trudne do jednoznacznego wskazania w terenie, w postaci liniowej granicy.
126

Studium Ogólnomiejskich Przestrzeni Publicznych – METODOLOGIA

XII. Przestrzenie publiczne Gdańska
Anna Fikus-Wójcik
1. Idea systemu przestrzeni publicznych Gdańska
Na potrzeby niniejszego studium, kierując się również zasadą „od ogółu do szczegółu”, stworzono wizję funkcjonowania i dalszego
kreowania przestrzeni publicznych w Gdańsku, która opiera się na zasadzie pasmowego rozwoju miasta. Koncepcja nawiązuje
do naturalnych uwarunkowań wpływających na rozwój Gdańska: krawędzi wysoczyzny Gdańskiej biegnącej w osi północ-południe
i Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, które zdeterminowały pasmowy układ miasta, a także do rzek Martwej i Śmiałej Wisły oraz
Opływów Motławy przecinających miasto. Koncepcja nawiązuje również do kierunków zawartych w Studium, gdzie za główną oś
krystalizującą miasto uznano Centralne Pasmo Usługowe, położone wzdłuż Al. Grunwaldzkiej.
Wymienione naturalne uwarunkowania z jednej strony wymusiły pasmową strukturę miasta, ale z drugiej strony stanowią jego
ogromny potencjał. Pomiędzy lasem a wodą ukształtowało się miasto i jego najważniejsze przestrzenie publiczne.
Analiza istniejących przestrzeni publicznych i ich koncentracji oraz lokalizacji ważniejszych obiektów (tzw. atraktorów, szczegółowo
w Aneksie 3.) utwierdziła zespół autorski o słuszności pasmowej idei rozwoju przestrzeni publicznych Gdańska. Na tej podstawie
można wyróżnić trzy główne elementy systemu:
1.

PASMO MIEJSKIE – pasmo miastotwórcze skupiające przestrzenie publiczne o randze ogólnomiejskiej oraz wiele obiektów
o charakterze metropolitalnym, skoncentrowane wzdłuż głównej osi miasta (Al. Grunwaldzka, Podwale Grodzkie, Wały Jagiellońskie, Okopowa, Trakt Św. Wojciecha). W północnej części jest to jednocześnie Centralne Pasmo Usługowe oraz
główna oś komunikacyjna miasta. W tym paśmie wykształcił się dość czytelny układ przestrzeni publicznych w Oliwie,
Wrzeszczu i Śródmieściu, który jednak wymaga wzmocnienia poprzez odpowiednie urządzenie tych przestrzeni oraz konsekwentne lokalizowanie prestiżowych funkcji. Najmniej zainwestowane jest pasmo w części południowej (odcinek Traktu Św.
Wojciecha), które mogłoby być wzmocnione przez mniej prestiżowe obiekty handlowe Castorama, Media Markt, SellGros,
Leroy Marlien, które obecnie znajdują się min. wzdłuż Al. Grunwaldzkiej. Pasmo Miejskie podobnie jak Pasmo Wodne jest
nieregularne i ma plastyczny charakter tzn. posiada wiele wypustek i odgałęzień, które mogą być dalej wzmacniane i rozwijane.
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Ryc. 49. Ideogram systemu gdańskich przestrzeni publicznych.
Kolorem różowym oznaczono ZWORNIK METROPOLITALNY, kolorem pomarańczowym - PASMO MIEJSKIE,
kolorem niebieskim - PASMO WODNE, kolorem fioletowym - ośrodki wspomagające, kolorem czerwonym - główne powiązania przestrzenne.
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2.

PASMO WODNE – pasmo rekreacyjne o turystycznym znaczeniu, integrujące przestrzenie publiczne wszystkich rang
(np.: metropolitalne przestrzenie związane z Twierdzą Wisłoujście czy Polem Bitewnym Westerplatte, ogólnomiejskie związane z bulwarami i przystaniami żeglarskimi oraz dzielnicowe przestrzenie nabrzeżne – rekreacyjne). Jednocześnie Pasmo
Wodne ma ważne znaczenie gospodarcze jako droga wodna koncentrująca funkcje przemysłu i usług. Obie role, jakie spełnia woda w mieście (rekreacyjno-turystyczna i produkcyjno-przemysłowa) wpływają na przestrzenną i funkcjonalną wrażliwość tego elementu systemu, gdyż rodzą wzajemny konflikt. Konflikt polega na dostępności nabrzeży, które na fragmentach
są ogólnodostępne, a w częściach przemysłowych są to tereny niedostępne. Zatem na dzień dzisiejszy brak jest ciągłości
tego pasma w strefie brzegowej oraz brak urządzenia większości przestrzeni publicznych nadwodnych, co utrudnia rozwój
turystycznej roli pasma. W znacznej części Gdańsk nadal nie wykorzystuje w pełni potencjału wody w mieście. Należy zatem
dążyć do wzmacniania roli Pasma Wodnego poprzez udostępnianie urządzonych przestrzeni publicznych i lokalizowanie
funkcji związanych z turystyką, transportem wodnym oraz zabudową mieszkaniową.

3. ZWORNIK METROPOLITALNY – spaja oba pasma, integruje przestrzenie publiczne wszystkich rang, z przewagą przestrzeni i funkcji metropolitalnych oraz ogólnomiejskich (obszar Głównego Miasta, Starego Miasta, Wyspa Spichrzów, Dolne
Miasto, Stare Przedmieście, Nowe Ogrody, Biskupia Górka). Obszar centralny – zwornik systemu – to jednocześnie najstarsza część historycznego Gdańska, pełna atrakcyjnych miejsc, przyciągających spojrzenia zabytków, gdzie kumulują się najistotniejsze wartości miasta związane z jego tożsamością: serce miasta. Ze względu na największą reprezentacyjność tego
obszaru przestrzenie publiczne tu występujące powinny być zagospodarowane z wysoką starannością i dbałością o jakość
estetyczną i funkcjonalność. Jak wykazały wcześniejsze analizy na atrakcyjność i prestiż centrum miasta ma wpływ ilość
przestrzeni przeznaczonych wyłącznie dla pieszych. Ten wniosek wskazuje na konieczność wykreowania nowych przestrzeni pieszych, szczególnie w obrębie Głównego i Starego Miasta wraz z transformacją systemu komunikacji miejskiej i parkowania (szczegółowo w rozdziale 5). Istotnym faktem jest również mieszkaniowa funkcja, jaką pełni ta część miasta i konflikt
pomiędzy tym co publiczne i ogólnodostępne, a tym co prywatne lub półprywatne. Zdaniem zespołu podwórka wewnątrz
kwartałów zabudowy powinny być przestrzeniami prywatnymi lub półprywatnymi.
Całość systemu przestrzeni publicznych Gdańska uzupełniają gniazdowo zlokalizowane ośrodki wspomagające oraz sieć głównych
powiązań. Ośrodki wspomagające układ stanowią centra dzielnicowe lub osiedlowe i skupiają przestrzenie o randze dzielnicowej
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nastawione na potrzeby mieszkańców. Sieć głównych powiązań to elementy liniowe (ulice) łączące Pasmo Miejskie z wodą (morzem lub rzeką) oraz z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym, a także ważniejsze połączenia promowe.
Marta Jaskulska, Irena Romasiuk
2. Ogólnomiejskie przestrzenie publiczne Gdańska
Przed próbą delimitacji ogólnomiejskich przestrzeni publicznych Gdańska przyjęto kryteria wyznaczania ich rangi w strukturze miasta. Ranga przestrzeni bowiem w najlepszym stopniu określa kompetencje ewentualnych interesariuszy, grono zainteresowanych
użytkowników – partnerów w procesie partycypacji społecznej oraz przewidywaną efektywność podjętych działań ze względu na
liczebność potencjalnych beneficjentów.
I tak:
1 - przestrzeń publiczna ogólnomiejska to:
a) ogólnodostępna przestrzeń postrzegana jako „miejski salon”, maksymalne zróżnicowanie użytkowników, nie tylko mieszkańcy miasta (bez względu na odległość od miejsca zamieszkania),
b) dostępność – użytkownicy korzystają ze wszystkich możliwych środków transportu,
c) oferta – zróżnicowane punkty handlowe i usługowe (zarówno zaspokajanie potrzeb podstawowych, jak i usługi unikalne
w skali miasta), obecność prestiżowych instytucji nauki, kultury i sportu,
2 - przestrzeń publiczna dzielnicowa to:
a) ogólnodostępna przestrzeń służąca przede wszystkim mieszkańcom miasta z przewagą mieszkańców osiedli / ulic bezpośrednio sąsiadujących z daną pp,
b) dostępność – użytkownicy najczęściej przychodzą pieszo / przyjeżdżają rowerem, w mniejszym stopniu korzystają z samochodów i komunikacji publicznej,
c) oferta – handel i usługi skierowane na zaspokojenie podstawowych potrzeb, rekreacja, sport, a także gastronomia, lokalne
domy kultury, kościoły,
3 - przestrzeń publiczna osiedlowa (jednoznaczna z definicją przestrzeni półpublicznej KREM)
a) ogólnodostępna przestrzeń sąsiedzka służąca lokalnym mieszkańcom np.:
- wnętrza podwórek (zabudowa śródmiejska),
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- wnętrza dziedzińców pomiędzy blokami lub przestrzeń sąsiadująca z zabudową, mniej lub bardziej wydzielona (zabudowa
osiedlowa),
b) dostępność – użytkownicy przychodzą pieszo / przyjeżdżają rowerem,
c) oferta – handel i usługi skierowane na zaspokojenie podstawowych potrzeb, rekreacja, sport.
Przestrzenie publiczne o randze wyższej niż ogólnomiejska nazwano „metropolitalne”. Są to przestrzenie publiczne o oddziaływaniu wykraczającym poza miasto, a nawet aglomerację czy metropolię gdańską. Jednak ze względu na ich nieliczną reprezentację i zbliżone cechy, nie rozróżniamy ich bardziej szczegółowo, określając tylko jednym, ww. słowem - metropolitalne.
Na etapie delimitacji przestrzeni publicznych Gdańska uznano, że ze względu na charakter struktury tych przestrzeni, konieczność
ich powiązania i istotną rolę ciągłości funkcjonalnej należy pokazać przestrzenie ogólnomiejskie jako osadzone w co najmniej sąsiadujących rangą elementach struktury oraz na tle terenów zieleni publicznej, wód i miejskiego układu komunikacyjnego Gdańska.
W związku z tym na mapie ukazującej strukturę gdańskich ogólnomiejskich przestrzeni publicznych przedstawiono także przestrzenie metropolitalne i dzielnicowe. Pozwala to na pokazanie potencjału całej struktury. Przestrzenie metropolitalne poza tym są, jako
wyższe rangą, także przestrzeniami ogólnomiejskimi, wyposażeniem i oddziaływaniem nie tylko dorównując ogólnomiejskim, ale –
z definicji - nawet je przewyższając.
Tereny zieleni publicznej, z założenia ogólnodostępne, niewątpliwie wzmacniają i wzbogacają całą strukturę (rozdział X „Struktura
…”, str. 123), co jest istotne dla funkcjonowania przestrzeni publicznych.
Wody w mieście stanowią nie tylko ważny element o znaczeniu rekreacyjnym, ekologicznym i estetycznym, wzmacniającym atrakcyjność otoczenia, ale nawet komunikacyjnym. Dla struktury przestrzeni publicznych stanowią atut nie do przecenienia i nie można
ich pominąć.
Miejski układ komunikacyjny w postaci ulic siłą rzeczy jest układem niosącym ogromny potencjał dla przestrzeni publicznych. Jest
ogólnodostępny, ciągły, wyposażony w nawierzchnie do chodzenia, często fronty usługowe. Z reguły jest miejscem koncentracji
ludzi, a to oni nas najbardziej interesują jako użytkownicy przestrzeni publicznych. Stąd w tle struktury przestrzeni publicznych miasta jego układ komunikacyjny.
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Na mapie zaznaczono także ww. atraktory, jako istniejące lub potencjalne powody pojawiania się ludzi w ich otoczeniu, ludzi, którzy
mogliby wypełnić przestrzenie publiczne. Do atraktorów zaliczyliśmy nie tylko ważne i wyjątkowe obiekty kultury, nauki, sportu, rekreacji (np. wybrane wejścia na plażę), wybrane duże wielobranżowe centra handlowo-usługowe, ale także skupiska biurowców
czyli miejsc o dużym zatrudnieniu na stosunkowo małej powierzchni.
Przestrzenie publiczne przedstawiono w podziale na istniejące i potencjalne. Istniejące starano się w miarę możliwości pokazać
w ich granicach użytkowych, natomiast potencjalne – szrafem rejon ich przyszłej lokalizacji. Przy okazji objawiły się problemy związane z ustaleniami planów miejscowych. Cześć potencjalnych przestrzeni publicznych, które doskonale uzupełniałyby strukturę, nie
ma raczej szans na realizację, bo na temat odpowiednich wymogów, koniecznych dla wymuszenia powstania takich przestrzeni,
w planach nie ma zapisów. W takich sytuacjach nie pojawiły się one na mapie.
Ewidentnie brakuje także przestrzeni osiedlowych, które jednak, ze względu na przedmiot i cel opracowania, nie zostały przedstawione. Ale wiele z nich, szczególnie znajdujących się na kierunkach powiązań, wzmacnia funkcjonowanie całej struktury.
W obszarach dzielnic Gdańska, położonych peryferyjnie właśnie przestrzenie osiedlowe - powiązane z nielicznymi dzielnicowymi,
stanowić powinny ważny element struktury funkcjonalno-przestrzennej, podnoszący jakość życia mieszkańców. Ze względu na ideę
systemu ogólnomiejskich przestrzeni publicznych gdańska, zaprezentowaną wyżej, nie należy w tych obszarach rozbudowywać
struktury przestrzeni o przestrzenie wysokich rang, a rozwijać właśnie system przestrzeni osiedlowych. Nie chcemy, aby przestrzenie publiczne Zachodu czy oddalonych od centrum obszarów Południa tworzyły konkurencję z ww. pasmami i zwornikiem. Jest to
element świadomej realizacji polityki rozbudowy miasta do wewnątrz i zapobiegania skutkom suburbanizacji. Z tego też powodu
ww. obszary powinny stać się miejscem rozwoju osiedlowych przestrzeni publicznych.
Stąd wniosek, że przy sporządzaniu planów miejscowych, poza wieloma innymi działaniami, należy rozbudowywać piesze, publiczne połączenia pomiędzy osiedlami z uwzględnieniem lokalnych atraktorów i terenów zielonych. Tego typu wnioski zostaną sformułowane i rozwinięte na kolejnym etapie prac studialnych w ramach StOPPy.
Dużo dyskusji przeprowadzono na temat rangi poszczególnych przestrzeni. Zespól autorski żywi nadzieję, że długotrwałe spory
i rozmowy przybliżyły nas do tego, że wszystkie dzielnice mają wyznaczone przestrzenie publiczne w oparciu o zbliżone, jednorodne kryteria. Jednak w tej sprawie nigdy nie osiągnie się bezdyskusyjnie zadowalających rezultatów.
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Dla pokazania przestrzeni publicznych Gdańska przygotowano mapy w dwóch skalach:
- w skali 1:25 000, jedna duża mapa, zawierająca ideę dla całego miasta na tle poszczególnych przestrzeni, pasma, zwornik metropolitalny, atraktory, powiązania i ośrodki wspomagające (złożona, w kopercie),
- w skali 1:15 000, 17 szt. map ze szczegółowymi przestrzeniami poszczególnych rang na tle ww. elementów miasta (ulice, zieleń,
wody), ukazujących strukturę przestrzeni publicznych Gdańska na ponumerowanych arkuszach formatu A4 (zbiór w tekście
w Aneksie 4.).

XIII. Propozycje ustaleń i zaleceń do mpzp
„1. Min. 2 miejsca do siedzenia na 50 m2 powierzchni placu wyznaczonego jako przestrzeń publiczna jak na rysunku planu
2. Min. 1 miejsce do siedzenia na 50 mb ciągu pieszego pomiędzy przestrzeniami publicznymi jak na rysunku planu
3. Lokalizacja dominanty kompozycyjnej/wysokościowej w obszarze „a” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego
4. Lokalizacja dominanty kompozycyjnej/wysokościowej na osi kompozycyjnej oznaczonej na rysunku planu
5. Lokalizacja przestrzeni publicznej w obszarze oznaczonym na rysunku planu i wyposażonej w minimum:
a) miejsca do siedzenia w liczbie min. 2/50 m2 powierzchni,
b) element/y sztuki,
c) min. jeden element estetyczny związany z wodą (np. fontanna, oczko wodne, kaskada)
d) min. 1 poidełko,
e) elementy gier i zabaw (np. szachy terenowe),
f) elementy zieleni wysokiej (np. drzewo/a, wysoki żywopłot).
6. W obszarze poza obowiązującymi liniami zabudowy/lub wyznaczonym liniami wewnętrznego podziału i literą „a” lub ...... - przestrzeń publiczna w postaci ogólnodostępnego placu o minimalnej powierzchni ........... c.d.n.
7. Tam, gdzie jest wymóg parterów usługowych:
a) dla usług w parterach należy zrealizować przeszklenia w elewacji na minimum 80% jej długości od strony ulicy...
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b) dla usług w parterach zaleca się realizację minimum 6 wejść na 100 m długości elewacji od strony ulicy...
8. Należy urządzić przestrzeń publiczną o wymiarach zawartych pomiędzy 20 m a 100 m (lub innych z tego przedziału ustalonych
indywidualnie przez projektanta planu w zależności od uwarunkowań).
9. W granicach przestrzeni publicznej, oznaczonej na rysunku planu, i ciągów pieszych, w tym w chodników w terenach ulic, zaleca się przystosowanie powierzchni poziomych mogących stanowić miejsca do siedzenia (murki np. stanowiące wyższe obrzeża
trawników, schody zewnętrzne lub terenowe) na takie miejsca poprzez wyłożenie ich elementami o dużej izolacyjności cieplnej
(np. deski o odpowiedniej odporności na warunki pogodowe, tworzywa sztuczne itp.).”
10. W obszarze przestrzeni publicznej, jak na rysunku planu, zaleca się lokalizację lekkiego zadaszenia (szklanego, tekstylnego itp.)
na powierzchni min. 30 m2.
11. Zadaszenie, o którym mowa w pkt. 10 powinno znajdować się, przynajmniej częściowo, nad miejscami do siedzenia.”
Ponadto należałoby każdorazowo analizować obszar planu w strukturze przestrzeni publicznych, z uwzględnieniem osiedlowych, i proponować dalej idące rozwiązania, wzmacniające tę strukturę, podnoszące atrakcyjność istniejących i kreujące nowe
przestrzenie publiczne. Można sporządzać wariant „pp” planu, gdzie głównym wnioskiem do niego będzie rozwój struktury przestrzeni publicznych. I temu podporządkowane będzie myślenie o rozwiązaniach funkcjonalno-przestrzennych.
Z powyższego wynika wniosek, że należy także zająć się przestrzeniami niższych rang w ramach kontynuacji prac metodologicznych. Szczególnie ważne mogłyby być przemyślenia i wnioski do zastosowania przy tworzeniu osiedlowych przestrzeni publicznych, na styku z działaniami dewelopera czy inwestora prywatnego. Ciekawe mogą być także konkluzje dotyczące zespołów zabudowy jednorodzinnej – czy tam także potrzebne są rozwiązania rozwijające strukturę przestrzeni publicznych?
Odpowiedzi na te problemy i pytania są konieczne wobec coraz większej popularności grodzeń osiedli i mieszkalnych domów wielorodzinnych, skutecznie utrudniających przemieszczanie się pomiędzy nimi.

134

Studium Ogólnomiejskich Przestrzeni Publicznych – METODOLOGIA

Bibliografia
1.

Alexander Ch., Język wzorców, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.

2.

Bonenberg W., Przestrzeń publiczna w osiedlach mieszkaniowych, w: „Urbanista”, nr 12 (72), 2008.

3.

Celińska-Janowicz D., Centra handlowe wobec miejskiej przestrzeni publicznej – nie tylko imitacja, w: Człowiek
w przestrzeni publicznej miasta, pod. red. I. Jażdżewskiej, Łódź 2011.

4.

Czarnecki B., Siemiński W., Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej. Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2004.

5.

Cullen G., Obraz miasta. Wydanie skrócone, Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, Lublin, 2011.

6.

Fikus-Wójcik A. Rewitalizacja Traktu Królewsko-Cesarkiego w Poznaniu na tle transformacji historycznych obszarów
miast europejskich, praca doktorska, maszynopis, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, 2008.

7.

Fikus-Wójcik A., Rózga-Miecewicz A. Studium przestrzeni publicznych dzielnicy urbanistycznej Port. Dwie Wyspy, Dwa
Kurorty, maszynopis, BRG Gdańsk 2010.

8.

Frysztacki F., Miasta metropolitalne i ich przedmieścia, Universitas, Kraków, 1997

9.

Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M., Inżynieria ruchu drogowego, WKŁ, Warszawa, 2008.

10. Gądecki J., Za murami. Osiedla grodzone w Polsce. Analiza dyskursu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2009.
11. Gehl J., Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM, Kraków, 2009.
12. Gehl Architects, Places for people, Melbourne, 2004.
13. Gehl Architects, Zurich Public Spaces, 2004.
14. Hall E., Ukryty wymiar, Wydawnictwo Muza, Warszawa, 2001.
15. Jakubowicz E., Podstawy metodologiczne geografii usług
16. Jałowiecki B., Proces waloryzacji przestrzeni miejskiej, w: Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii społecznej, pod
red. Zygmunta Pióro, Książka i wiedza, Warszawa, 1982.
135

Studium Ogólnomiejskich Przestrzeni Publicznych – METODOLOGIA

17. Janiszewska A., Klima E., Rochmańska A., Centra handlowe w Łodzi – zawłaszczona przestrzeń publiczna?, w: Człowiek
w przestrzeni publicznej miasta, pod. red. I. Jażdżewskiej, Łódź, 2011.
18. Jaroszewska – Brudnicka R., Reżyserowanie przestrzeni publicznej miasta, w: Człowiek w przestrzeni publicznej miasta,
pod. red. I. Jażdżewskiej, Łódź, 2011.
19. Jelonek A., Przestrzeń publiczna miasta jako obszar penetracji turystycznej, w: Człowiek w przestrzeni publicznej miasta,
pod. red. I. Jażdżewskiej, Łódź, 2011.
20. Klasyfikacja Gospodarki Narodowej, 1975, GUS, Warszawa.
21. Kochanowska D., 2010, Przestrzeń publiczna – kluczowy element miasta współczesnego – zintegrowana czy podzielona [w:]P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek, Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk,
2010.
22. Kronenberg J., Bergier T. (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
23. Lichołai L., Pisarek M., Gargała M., Funkcjonalność i atrakcyjność ławek w przestrzeni publicznej, w: Człowiek
w przestrzeni publicznej miasta, pod. red. I. Jażdżewskiej, Łódź, 2011.
24. Lorens P, Martyniuk-Pęczek J.- redakcja, Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Wydawnictwo Urbanista,
Gdańsk 2010.
25. Lynch K., Obraz miasta, Wydawnictwo Archivolta, Kraków 2011.
26. Łoboda J., Kruzel R., Funkcjonowanie miasta nocą. Niektóre uwarunkowania przestrzenne i społeczno-gospodarcze
Wrocławia, [w:] I. Jażdżewska (red.), Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji, XXII Konwersatorium Wiedzy o
Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
27. Maik W., Przestrzeń publiczna w mieście: pojęcia, ujęcia badawcze, funkcje i ewolucja zjawiska: w: Przestrzeń publiczna
miast, pod. red. I. Jażdżewskiej, Łódź 2011.
28. Makać. W, Urbanek-Krzysztofiak D., Metody opisu statystycznego, Wyd. UG, Gdańsk 2000.
29. Masboungi A. (red.), Faire la wille en partenariat – City renewal through partnership. Birmingham. Projet Urbain, Édition
de la Vilette, Paris 2006.
136

Studium Ogólnomiejskich Przestrzeni Publicznych – METODOLOGIA

30. Materiały do sporządzania projektów planów miejscowych, 1, IUA, Warszawa 1984..
31. Nawratek K., Miasto jako idea polityczna, Korporacja Ha!Art, Kraków 2008.
32. Nowakowski M.(red.) praca zbiorowa, Kształtowanie sieci usług, IKŚ, PWN, Warszawa 1984.
33. Piotrzkowska M. (red.), Studia nad strukturą ośrodków usługowych w Gdańsku, maszynopis BRG, Gdańsk 2003.
34. Pióro Z., Ekologia społeczna – nauka o strukturach i zachowaniach przestrzennych, w: Przestrzeń i społeczeństwo.
Z badań ekologii społecznej, pod red. Zygmunta Pióro, Książka i wiedza, Warszawa, 1982.
35. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska (2008-2011) z perspektywą na lata 2012-2015. Gospodarowanie Zasobami Przyrody, BRG, Gdańsk 2008.
36. Przestrzeń dla komunikacji w mieście, VIII Ogólnopolska, III Międzynarodowa Konferencja Instytutu Projektowania
Urbanistycznego, Kraków, Wyd. Politechnika Krakowska, 2001.
37. Rembarz G., materiały Podyplomowego Studium Rewitalizacji WA PG, Gdańsk 2010 r.
38. Rudnicki A., Kollbek A., Strefy ruchu uspokojonego i pieszego w śródmieściu Krakowa, prezentacja Power Point.
39. Shaftone H., Convival Urban Spaces, London Sterling, London 2008 .
40. Shaogang Li, Useres’ Behavior of Dmall Urban Spaces in Winter and Marginal Seasons, Arch & Comport, vol 10, no 1.
41. Siemieńska R., Władza i zarządzanie w oczach radnych i mieszkańców Warszawy, w: Społeczna mapa Warszawy,
pod red. Janusza Grzelaka i Tomasza Zaryckiego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2004.
42. Strelau J., Psychologia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2000.
43. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, Uchwała nr XVIII/431/07 Rady
Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2007 r.
44. Studium lokalizacji obiektów wysokościowych, Biuro Rozwoju Gdańska, Gdańsk 2008.
45. The social value of public spaces, Jospeh Rowntree Foundation.
46. The Value of Public Spaces, CABE Spaces.
47. Towards a fine city for people. Public Space and Public Life, Gehl Architects, Londyn, 2004.
137

Studium Ogólnomiejskich Przestrzeni Publicznych – METODOLOGIA

48. Tranick R., Finding Lost Space, John Wiley & Sons, New York, Chichester, Weinheim, Brisnane, Singapore, Toronto, 1986.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Turzyński M., Instrukcja do inwentaryzacji usług, maszynopis, ZPU, BRG, Gdańsk, 2009.
Turzyński M., Obiekty i struktura usług w Śródmieściu Gdańska w 2010 r., maszynopis, ZPU, BRG, Gdańsk 2011.
Turzyński M., Obiekty i struktura usług w Centrum Wrzeszcza Gdańska w 2009 r., maszynopis, ZPU, BRG, Gdańsk 2010.
Turzyński M., Obiekty i struktura usług w w wybranych rejonach dzielnicy Port w Gdańsku w 2011 r., maszynopis ZPU,
BRG, Gdańsk 2011.
Turzyński M., Obiekty i struktura usług w dzielnicy Południe w Gdańsku w 2011 r., maszynopis ZPU, BRG, Gdańsk 2011.
Turzyński M., Inwentaryzacja usług w dzielnicy Oliwa w Gdańsku w 2011 r., maszynopis ZPU, BRG, Gdańsk 2011.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2004 r. Nr 92, poz.880 z późniejszymi zmianami)
Uwarunkowania, przekształcenia i rozwój przestrzeni publicznych w centrum Wrzeszcza, Biuro Rozwoju Gdańska, maszynopis, Praca zbiorowa, 2011.

57. Wallis A., Informacja i gwar. O miejskim centrum, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1979.
58. Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1984.
59. Whyte W. H., The Social Life of Small Urban Spaces, Project for Public Spaces, Project for Public Spaces, Nowy Jork
1980.
60. Wolaniuk A., Przemiany funkcjonalne głównej osi urbanistycznej Łodzi [w:] I. Jażdżewska (red.), Duże i średnie miasta
polskie w okresie transformacji, XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
61. Wysocki M., Dostępna przestrzeń publiczna, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków 2009.
62. Zmyślony P., Wpływ funkcji turystycznej na internacjonalizację miast i ich przestrzeni publicznej, w: Człowiek
w przestrzeni publicznej miasta, pod. red. I. Jażdżewskiej, Łódź, 2011.

138

Studium Ogólnomiejskich Przestrzeni Publicznych – METODOLOGIA

ANEKS 1
METODY POZYSKIWANIA DANYCH
Marta Jaskulska

1.Typologia metod badań nad przestrzenią publiczną
Metody badań nad przestrzenią publiczną sklasyfikować można wedle pochodzenia analizowanych danych. Wyróżnić można
dwa typy danych. Pierwszy to dane zastane (źródła wtórne) - wszelkie informacje, które badacz zastał przystępując do badania,
a więc informacje, które już istniały, np. publikacja, raporty z badań, ankiety personalne, dane statystyczne itp. Drugi to dane
wywołane (źródła pierwotne), czyli informacje, które badacz zebrał samodzielnie lub których powstanie spowodował.
Proponowane zestawienie typologii
badania przestrzeni publicznej
badań nad przestrzenią publiczną wedle
w oparciu o:
podziału na dane zastane i wywołane
dane zastane
dane wywołane
przedstawia rycina obok.
Obserwację,
według
przedmiotu
badania,
podzielić
można
na
tą
- opracowania
badania społeczne –
ukierunkowaną
na
osobę
lub dotyczące przestrzeni
inwentaryzacja
metody jakościowe
publicznych
ukierunkowaną na miejsce. Ze względu na
- dane statystyczne
charakterystykę działalności Biura Rozwoju
- inwentaryzacja
Gdańska obserwacja ukierunkowana na - materiały wizualne, np.
urbanistyczno- obserwacja
miejsce, określona mianem inwentaryzacja, zdjęcia, filmy, mapy itp.
architektoniczna
wyróżniona została jako odrębna metoda
- usługi w krawędziach
- badania focusowe /
badawcza.
przestrzeni publicznych
warsztatowe
Ryc. 1. Typologia metod badań nad przestrzenią
publiczną
Źródło: opracowanie własne.

badania społeczne –
metody ilościowe

- obserwacja
- badania sondażowe

- wywiad pogłębiony
- mapy mentalne
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Podstawowe różnice między badaniami ilościowymi i jakościowymi przedstawia poniższa tabela.
Tab. 1. Porównanie podstawowych cech badań jakościowych i ilościowych
cecha
1. cel badania
2. metoda doboru próby
3. narzędzia

badania jakościowe

badania ilościowe

zrozumienie zjawiska –
dlaczego, jak

pomiar zjawiska – ile

celowy

losowy, kwotowy

niestandaryzowane

standaryzowane

uogólnianie wyników na
4.
brak
istnieje taka możliwość
populację
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych rozproszonych.

W dalszej części opracowania przedstawione zostaną podstawowe założenia oraz przykłady wybranych metod badań nad
przestrzenią publiczną w oparciu o dostępną literaturę oraz opracowania Biura Rozwoju Gdańska.

2. Charakterystyka metod badań przestrzeni publicznych
2.1. Analiza danych zastanych
2.2.1. Opracowania dotyczące przestrzeni publicznych
Do opracowań dotyczących przestrzeni publicznych zaliczyć można zarówno opracowania studialne, jak i podręczniki
projektowania przestrzeni publicznych, wyniki badań społecznych, przewodniki, a także literaturę piękną (zapis zachowań i
procesów społecznych).
Istniejące opracowania dotyczące przestrzeni publicznych mogą być wskazówką do dalszych badań lub inspiracją do
wprowadzania konkretnych rozwiązań. Wiedza w nich zawarta może pozwolić na unikanie błędów i korzystanie z dobrych praktyk.
Analiza dostępnej literatury może być szczególnie przydatna w sytuacji, w której nie można przeprowadzić własnych badań.
Zestawienie wybranych opracowań znaleźć można w bibliografii.
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2.2.2. Dane statystyczne
Dotyczyć mogą m.in. liczby ludności, struktury płci i wieku ludności, liczby i struktury gospodarstw domowych, bezpieczeństwa
(np. liczba kradzieży, włamań, napaści, wypadków drogowych), zamożności (np. liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej), itp.
Analiza tego typu danych pozwala nie tylko na oszacowanie liczby potencjalnych użytkowników, lecz także na wstępne
zdefiniowanie ich potrzeb, a dzięki temu wyposażenia przestrzeni publicznych.
Struktura płci użytkowników przestrzeni publicznych jest jednym z wyznaczników oceny poczucia bezpieczeństwa - obecność
kobiet w przestrzeni publicznej świadczy o tym, że przestrzeń ta oceniana jest jako bezpieczna.
Wiek jest jednym z czynników wpływających na charakter potrzeb i aktywności realizowanych przez użytkowników
w przestrzeni publicznej. Wiąże się on nie tylko z uwarunkowaniami biologicznymi (np. sprawność ruchowa) i cyklem życia jednostki
(wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny), lecz także z cyklem życia rodziny (brak dzieci, dzieci w wieku
przedszkolnym, dzieci w wieku szkolnym, dzieci, które opuściły dom rodzinny).
2.2.3. Materiały wizualne, np. zdjęcia, filmy, mapy itp.
Analiza dostępnych materiałów wizualnych, w szczególności zdjęć czy filmów, może być traktowana jako specyficzny rodzaj
obserwacji. Może dostarczyć informacji dotyczących charakterystyki użytkowników i sposobów użytkowania przestrzeni publicznej.

2.2. Analiza danych wywołanych
2.2.1.Inwentaryzacja urbanistyczno-architektoniczna
Inwentaryzacja urbanistyczno-architektoniczna przestrzeni publicznych może dotyczyć:
- lokalizacji, stanu, wartości zabudowy,
- układu przestrzeni publicznej,
- punktów centralnych, powiązań komunikacyjnych oraz kompozycyjnych z otaczającą strukturą miasta,
- wejść i wyjść.
Może także dotyczyć elementów struktury miasta wskazanych przez Kazimierza Wejcherta (Wejchert, 1984) i Kevina Lyncha
(Lynch, 1977).
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Elementami najłatwiej identyfikowanymi przez użytkowników miasta, zdaniem K. Wejcherta, są:
- elementy krystalizujące plan miasta,
- ulice,
- rejony,
- linie i pasma graniczne,
- dominanty układu przestrzennego,
- wybitne elementy krajobrazu,
- punkty węzłowe,
- znaki szczególne.
Z kolei K. Lynch wskazywał na:
- drogi,
- krawędzie,
- rejony,
- węzły,
- punkty orientacyjne.
Przedmiotem inwentaryzacji mogą być także inne elementy przestrzeni miejskiej, które warunkują jakość przestrzeni
publicznych. Analizie może zostać poddana np. szata informacyjna miasta, na którą wg Aleksandra Wallisa (Wallis, 1979, s. 54)
składają się informacje:
- identyfikujące – nazwy, napisy,
- porządkujące – numery domów,
- regulujące – sygnalizacja,
- segregujące – kategorie hoteli, zakazy wjazdu,
- orientujące – napisy, neony,
- powiadomienia i reklamy,
- informacje tekstowe dotyczące pomników i budowli, przestrzeni.
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Inwentaryzacja może dotyczyć także bezpieczeństwa uwarunkowanego przez czynniki przestrzenne (tzw. audyt stanu
bezpieczeństwa przestrzeni) czy dostosowaniem przestrzeni dla osób o zwiększonym zapotrzebowaniu na bezpieczeństwo,
do których zaliczyć można (Czarnecki, Siemiński, 2004, s. 286):
- osoby niepełnosprawne ruchowo czy umysłowo, niewidzący, niesłyszący,
- osoby niepełnopsrawane ze względu na wiek (dzieci i osoby starsze),
- schorzenia serca, płuc, kręgosłupa, neurologiczne,
- osoby po zabiegach,
- kobiety w ciąży,
- osoby zmęczone, nietrzeźwe, o specyficznych cechach osobowości (np. cholerycy).
Uzupełnieniem (lub zastąpieniem) inwentaryzacji w kwestiach takich, jak elementy struktury miasta, szata informacyjna czy
bezpieczeństwo mogą być badania społeczne (np. mapy mentalne czy badania sondażowe).
2.2.2. Inwentaryzacja usług w krawędziach przestrzeni publicznych
Założenia i wskazówki prowadzenia inwentaryzacji usług w krawędziach przestrzeni publicznych przedstawione zostały
w rozdziale dotyczącym kryteriów i metod oceny atrakcyjności w zależności od rodzaju i ilości usług w ich krawędziach.
2.2.3. Obserwacja
Obserwacja to celowe (ukierunkowane i zamierzone) oraz systematyczne postrzegania badanego przedmiotu, procesu lub
zjawiska (premedytacja – wypatrywanie). W zależności od założonych problemów badawczych i skali realizacji badania obserwacja
może być traktowana jako metoda ilościowa lub jakościowa.
Obserwację podzielić można
- w zależności od postawy badacza wobec sytuacji badawczej - obserwacja jawna lub ukryta,
- w zależności od zaangażowania badacza w sytuację badawczą - obserwacja uczestnicząca (wewnętrzna)
lub nieuczestnicząca (zewnętrzna),
- w zależności od przygotowania narzędzia badawczego (formularz obserwacji) - obserwacja systematyczna albo swobodna.
Obserwacja może być wykorzystywana do badania:
5
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natężenia ruchu,
charakterystyki użytkowników przestrzeni,
zachowań przestrzennych,
zachowań społecznych.
Planując obserwację uwzględnić należy przede wszystkim przedmiot obserwacji oraz ramy czasowe badania.
Obserwację można prowadzić w wybranych:
- okresach obserwacji (jednokrotna lub wielokrotna),
- sekwencji (jak często?),
- interwałów (jak długo?).
Za podstawę kodowania można z kolei przyjąć:
- pojedyncze wydarzenie (występuje lub nie występuje),
- stan (jak długo),
- sekwencję (kolejność zachowań).
Jednym z najprostszych przykładów obserwacji
są badania natężenia ruchu (proste zliczanie osób,
rowerów, pojazdów przekraczających dany punkt), takie
jak Kompleksowe Badania Ruchu, natężenia ruchu
rowerowego czy opracowanie BRG pn. „Rozkład ruchu
pieszego w wybranych lokalizacjach w Gdańsku”.
-

Ryc. 2. Rozkład ruchu pieszego w punktach badawczych w dzień
powszedni
Źródło: J. Przeworska , M. Jaskulska, M. Rogocz, Rozkład ruchu
pieszego w wybranych lokalizacjach w Gdańsku, Biuro Rozwoju
Gdańska, maszynopis, 2011, s. 73.

6

Studium Ogólnomiejskich Przestrzeni Publicznych – METODOLOGIA

Rodzajem badań ruchu jest obserwacja wzorów poruszania się jednostek po wybranej przestrzeni publicznej, co może
pozwolić na poznanie:
- rytmu życia codziennego danej przestrzeni publicznej,
- ścieżek ze względu na cechy społeczne,
- połączeń z przestrzenią zewnętrzną.
Za pomocą obserwacji badać można nie tylko wzory poruszania się użytkowników przestrzeni publicznych, lecz także ich
zachowania względem przestrzeni i względem innych ludzi. Badania takie bywają określane także mianem mapowania
behawioralnego lub mapą aktywności (Jak przetworzyć Miejsce).
Badania takie mogą polegać na obserwacji prowadzonej z jednego punktu w przestrzeni lub metodą „cienia”, czyli przez
towarzyszenie wybranej osobie w trakcie jej poruszania się w obrębie analizowanej przestrzeni publicznej.
Przykładowo, Jan Gehl proponował badanie następujących kwestii (Gehl, 2009):
- czy w przestrzeni publicznej obecne są kobiety,
- czy w przestrzeni publicznej obecne są dzieci,
- czy dzieci bawią się razem czy osobno,
- czy ludzie ze sobą rozmawiają,
- gdzie zatrzymują się piesi i na co patrzą
- analiza ławek i ogródków kawiarnianych – jak są ustawione, z których ławek korzystają ludzie, a z których nie.
Obserwacja może dotyczyć nie tylko zachowań użytkowników rejestrowanych w trakcie ich trwania, może polegać także
na rejestracji śladów będących pozostałością działań w przestrzeni, np.:
- śladów erozji (np. wydeptane na trawnikach ścieżki),
- odpadków (np. śmieci, niedopałki papierosów),
- przystosowania (np. wykorzystywanie płotu jako suszarki albo wystawy sklepowej, droga na skróty przez dziurę w płocie),
- personalizacji (nadawanie przestrzeni cech indywidualnych związanych z tożsamością grupową),
- wiadomości (np. graffiti).
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1

Ryc. 3. Wybrane aktywności na obszarze wybranych przestrzeni
publicznych w dzień powszedni
0,8

Źródło: M. Jaskulska,
publicznych Gdańska –
Gdańska,
maszynopis,
do 100%, ponieważ istniała
jednej aktywności.

0,6

0,4

0,2

od 6 do 8

od 11 do 13

od 16 do 18

idzie szybkim krokiem

spaceruje

spaceruje z psem

stoi

siedzi na ławce

siedzi na murku itp.

ogląda wystawy, budynki itp.

uprawia sport

bawi się

inne

wchodzi/wychodzi do/z CH Madison

od 21 do 23

Wałowy

Heweliusza

Piwna

Wałowy

Heweliusza

Piwna

Wałowy

Heweliusza

Piwna

Wałowy

Heweliusza

Piwna

0

Atrakcyjność wybranych przestrzeni
Śródmieście i Oliwa, Biuro Rozwoju
2011.
Odsetki
nie
sumują
się
możliwość współwystępowania więcej niż

2.2.4. Badania focusowe / warsztatowe
Badania focusowe (sesje warsztatowe) są rodzajem
badań jakościowych, których celem może być diagnoza
stanu istniejącego przestrzeni publicznej czy kierunków jej
zmian. Inne możliwe tematy badań to:
- jakość przestrzeni publicznej,
- kryteria atrakcyjnej przestrzeni miejskiej,
- opis idealnego placu miejskiego – nastrój, czym się
wyróżnia.
Badania focusowe, nazywane także wywiadami
grupowymi, najczęściej mają formę rozmowy, debaty
między uczestnikami spotkania. W badaniach focusowych
brać mogą udział różne kategorie uczestników (np.
mieszkańcy, grupy eksperckie itp.), jednak grupy
focusowe powinny być jednorodne pod względem
struktury społeczno-zawodowej.
8
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Przykładem metody mogą być warsztaty Future City Game, opracowanej przez British Council w ramach projektu Future City
Games, które odbyły się w Gdańsku w 2009 roku i dotyczyły zagospodarowania podwórek na terenie Głównego Miasta w Gdańsku.
Uczestnikami byli mieszkańcy Głównego Miasta Gdańska, architekci, urbaniści, artyści, socjologowie oraz przedstawiciele Urzędu
Miasta Gdańska i Biura Rozwoju Gdańska pracujący w grupach. Dodatkowo, każdy zainteresowany mógł uczestniczyć w
warsztatach jako obserwator. Wydarzenie trwało 2 dni i podzielone było na 10 etapów, które dotyczyły analizy problemów
globalnych i lokalnych oraz perspektyw miasta (gospodarczych, społecznych, ekologicznych, kulturowych), generowania pomysłów
na przyszłość, testowania pomysłów w terenie wśród specjalistów, mieszkańców, turystów, urzędników i obserwatorów oraz
prezentacja na forum ostatecznych koncepcji wypracowanych w grupach. Ostatnim krokiem była ocena wszystkich wypracowanych
koncepcji według kryteriów atrakcyjności, innowacyjności, zbieżności z wyzwaniami lokalnymi i globalnymi, możliwości wykonania.
2.2.5. Wywiad pogłębiony
Wywiad pogłębiony to metoda jakościowa polegająca na rozmowie z respondentami w oparciu o przygotowany zestaw pytań.
Możliwe jest prowadzenie także wywiadu nieustrukturyzowanego, bez przygotowanego wcześniej narzędzia badawczego. Mogą
być to zarówno wywiady ekspercie, jak i badania prowadzone z mieszkańcami czy użytkownikami przestrzeni.
Wywiady pogłębione pozwalają na swobodne wypowiedzi respondentów, co sprawia, że ich wyniki są trudniejsze do
opracowania, jednak brak ograniczeń pozwolić może na uzyskanie nowych, interesujących informacji czy pomysłów,
wykraczających poza pierwotne założenia badacza.
Wyniki badań prowadzonych w ten sposób mogą stać się podstawą przygotowywania map mentalnych.
Możliwe tematy badań to:
- jakość przestrzeni publicznej,
- atrakcyjność przestrzeni, jej wady i zalety,
- kryteria atrakcyjnej przestrzeni miejskiej,
- postulowane kierunki zmian,
- opis idealnej przestrzeni publicznej.
Wyniki badań dotyczących atrakcyjności przestrzeni publicznej mogą zostać przedstawione za pomocą dyferencjału
semantycznego, tak jak przedstawiono na rycinie poniżej.
9
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brzydkie

ładne

brudne

czyste

Ryc. 4. Ocena ulicy Piwnej w opinii respondentów
szare

kolorowe

typowe

wyjątkowe

zacienione

słoneczne

spokojne

ruchliwe

betonowe

zielone

duże
przytłaczające
chaotyczne
odpychające
nudne

Źródło: M. Jaskulska, Atrakcyjność wybranych przestrzeni publicznych Gdańska –
Śródmieście i Oliwa, Biuro Rozwoju Gdańska, maszynopis, 2011.

małe
nieprzytłaczające
uporządkowane
przyciągające
interesujące

Wykorzystana może być także metoda sortowania kart, w której za
pomocą karty z określeniami afektywnymi istnieje możliwość uzyskania
hierarchii przestrzeni w oparciu o dwuwymiarową skalę przyjemności
i pobudzenia (Wieczorek, Stefańska, Matwiejczyk, Michalska, 2005).

Ryc. 5. Metoda sortowania kart – przykłady
określeń

gwarny
gorączkowy

szalony

stymulujący
Źródło: A. Wieczorek, J. Stefańska, G.
Matwiejczyk, A. Michalska, Miejsca
rozczarowujący
interesujący
publiczne, miejsca magiczne? Badanie nieprzyjemny
przyjemny
miejskiej przestrzeni publicznej na
przygnębiający
przytulny
przykładzie dwóch placów
drętwy
spokojny
warszawskich, w: „Czasopismo
monotonny
leniwy
Techniczne”, 2005, nr 9A, Wydawnictwo
Politechniki Krakowskiej, s. 339 – 341.
nie pobudzający
wrogi
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Innym przykładem może być metoda kolażu, która polega na prowadzeniu badania przez wybór fotografii - 100 zdjęć
do wyboru (Wieczorek, Stefańska, Matwiejczyk, Michalska, 2005).
2.2.6. Mapy mentalne
Mapy mentalne to obrazowanie opinii i zachowań użytkowników przestrzeni publicznych. Ze względu na cel badania wyróżnić
można mapy:
- poznawcze (np. narysowanie fragmentu miasta, rozpoznawanie ważnych miejsc na zdjęciach, określanie odległości miedzy
punktami, wskazanie pokonywanych codziennie tras lub elementów miasta wg typologii Kazimierza Wejcherta lub Kevina
Lyncha),
- ewaluatywne (lubiane – nielubiane, interesujące – nieinteresujące, przyjacielskie – wrogie, spokojne – gorączkowe, miejsca
znaczące).
Ze względu na cel badania wyróżnić można z kolei mapy:
- zachowań - ukierunkowana na osobę albo miejsce,
- ruchu,
- śladów.
Jedną z technik jest tzw. technika map Goulda (Lewicka, 2004, s. 317), która polega na zaznaczaniu kolorami na mapie miejsc /
obszarów lubianych i nielubianych (mapa formatu a3 w skali 1:50 000 podzielona na obszary po 1 cm 2, 28 na 32 piksele).
Opracowanie wyników polega na opracowaniu i naniesieniu na mapę wskaźników:
- liczba wskazań pozytywnych,
- liczba wskazań negatywnych,
- suma wskazań (pozytywnych i negatywnych),
- wskaźnik różnicowy – różnica miedzy liczbą wskazań pozytywnych i negatywnych – podstawa mapy ewaluatywnej.
2.2.7. Badania sondażowe (metody ilościowe: ankieta roznoszona, internetowa, wywiad itp.)
Metody ilościowe badań sondażowych to np. ankieta roznoszona, internetowa, wywiad. Ich podstawą jest przygotowany przez
badacza kwestionariusz ankiety (przewaga pytań zamkniętych) realizowany w różnych sytuacjach:
- ankieta roznoszona – roznoszona respondentom do miejsca zamieszkania, respondenci wypełniają ankietę samodzielnie,
11
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ankieta audytoryjna – kwestionariusz wypełniany jest samodzielnie przez respondentów zgromadzonych w jednym miejscu,
np. uczniowie czy studenci w klasie, uczestnicy spotkania lub warsztatów,
- wywiad – kwestionariusz wypełniany w trakcie rozmowy ankietera z respondentem,
- ankieta internetowa – respondent samodzielnie wypełnia kwestionariusz ankiety umieszczony w Internecie.
Przykłady zastosowania tej metody oraz problematyki badawczej znaleźć można w opracowaniach BRG:
- Atrakcyjność wybranych przestrzeni publicznych Gdańska – Śródmieście i Oliwa. Raport z badań, 2011,
- Funkcjonowanie przestrzeni publicznych
60
w Gdańsku. Wybrane przykłady, 2011,
53,0
48,0
- Jakość życia w osiedlach mieszkaniowych
50
40,0
39,5
dzielnicy Gdańsk Południe. Raport
40
z badań przeprowadzonych na potrzeby
30
24,8
Studium dzielnic Gdańsk Południe, 2009,
19,9
17,3
17,3
20
- Miejsca postojowe na terenie Wyspy
10,6
10,3
8,9
Sobieszewskiej w percepcji użytkowników
5,5
10
2,6
1,8
1,3 2,20,7
tamtejszych plaż, 2008,
0
- Ocena funkcjonowania Śródmieścia
Gdańska. Raport z badań
przeprowadzonych na potrzeby Studium
Środmieścia, 2010,
- Percepcja przestrzeni publicznych
w centrum Gdańska – Wrzeszcza, 2010,
- Studium możliwości rozwojowych
i inwestycyjnych środkowej części Wyspy
Śródmieście Pas Nadmorski
Sobieszewskiej. Raport z badań, 2010.
inne

tranzyt z/do domu, pracy, zakupów,
znajomych

spotkanie ze znajomymi, rodziną

korzystanie z urządzeń sportowych

korzystanie z placu zabaw

droga na plażę / z plaży

czas wolny – pub, klub, kawiarnia itp.

czas wolny – kino, muzeum, galeria itp.

korzystanie z obiektów opieki zdrowotnej

sprawy służbowe / urzędowe

zakupy

praca / nauka

spacer po parku / przejażdżka rowerowa /
na rolkach

-

Ryc. 6. Sposoby spędzania czasu na terenie Śródmieścia i Pasa Nadmorskiego w Gdańsku w %
Źródło: M. Jaskulska, Atrakcyjność wybranych przestrzeni publicznych Gdańska – Śródmieście i Oliwa, Biuro Rozwoju Gdańska, maszynopis, 2011.
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Przykładem badań sondażowych może być także np. Gra w Miejsce (Project for Public Spaces, Jak przetworzyć Miejsce).
Wyniki badań prowadzonych w ten sposób mogą stać się podstawą przygotowywania map mentalnych.

3. Realizacja badania
W przypadku realizacji badań własnych prace warto rozpocząć od sprecyzowania celów badania. Możliwe cele badawcze to:
- opis - odpowiedź na pytanie jak jest?
- wyjaśnienie - odpowiedź na pytanie dlaczego tak jest?
- diagnoza - opis i wyjaśnienie będące podstawą diagnozy,
- terapia - odpowiedź na pytanie co zmienić?
- prognoza - odpowiedź na pytanie co będzie?
Przygotowując koncepcję badania uwzględnić należy przede wszystkim następujące etapy:
- ustalenie tematu badań,
- sformułowanie hipotez,
- uściślenie populacji,
- metody doboru próby,
- określenie metody badań,
- konstrukcja narzędzia badawczego,
- określenie czasu i miejsca badań.
Badania powinny być przeprowadzone i opisane w sposób rzetelny. Takie prowadzenie badań oznacza, że inny badacz przy
zastosowaniu tej samej metody prowadząc badania w zbliżonych warunkach powinien uzyskać porównywalne wyniki.
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ANEKS 2
OCENA ATRAKCYJNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
ZASADY OCENY
0 spełnienie podstawowych kryteriów zapewniających użytkowanie przestrzeni publicznej
1. można dojść / dojechać, chociaż sprawiać może to pewne trudności
2. neutralne oceny użytkowników
3. są miejsca do siedzenia, chociaż ich stan i ilość może budzić zastrzeżenia
4. stan techniczny i estetyczny posadzek, elewacji, elementów wyposażanie pp nie budzi zastrzeżeń
5. występują zróżnicowane aktywności, jednak są one raczej wynikiem pomysłowości użytkowników niż wyposażania /
krawędzi pp
6. przestrzeń funkcjonuje na zasadzie „dla chcącego nic trudnego”
- poniżej podstawowych kryteriów
1. brak lub bardzo ograniczone możliwości dotarcia
2. negatywne oceny użytkowników
3. rażąco niski stan techniczny i estetyczny posadzek, elewacji, elementów wyposażanie pp (lub ich brak) itp.
4. niewielu użytkowników lub dominacja jednej grupy użytkowników
5. przestrzeń nie funkcjonuje, ponieważ „z pustego i Salomon nie naleje”
+ powyżej podstawowych kryteriów
1. dotarcie różnymi środkami transportu nie sprawia żadnych trudności
2. organizacja ruchu kołowego sprzyjająca komunikacji pieszej
3. wysokie oceny użytkowników
4. dobry lub bardzo dobry stan techniczny i estetyczny posadzek, elewacji, elementów wyposażanie pp
5. wyposażanie / krawędzie pp sprzyjają różnorodnym aktywnością.
1
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typ
ładu

elementy
składowe

skala ocen

kryteria oceny
liczba linii autobusowych /
tramwajowych / SKM w promieniu
400 m

- brak

źródło
danych

- 0 +

inwentaryzacja /
ztm.gda.pl

0 jedna linia
+ 2 lub więcej linii
- co 30 min lub rzadziej

system
komunikacji
zbiorowej

częstotliwość kursowania

+ 9 minut lub częściej
obecność i stan utrzymania
elementów systemu informacji
przestrzennej

ład funkcjonalny

0 od 10 do 30 minut

obecność i stan utrzymania
elementów systemu informacji
pasażerskiej

- brak
0 występuje, jednak elementy trudne do odnalezienia lub w złym stanie technicznym
+ występuje, łatwy do odnalezienia, w dobrym stanie technicznym
- brak

+ występuje, łatwy do odnalezienia, w dobrym stanie technicznym

strefa ruchu pieszego w obrębie pp

inwentaryzacja

+ występują
- brak

system stref
pieszych

inwentaryzacja

0 występuje, jednak elementy trudne do odnalezienia lub w złym stanie technicznym

- brak
parkingi przesiadkowe

inwentaryzacja

inwentaryzacja

0 sezonowe wprowadzanie stref ruchu pieszego
+ całoroczne wprowadzenie stref ruchu pieszego
- brak

strefa ruchu pieszego w sąsiedztwie
pp

inwentaryzacja

0 sezonowe wprowadzanie stref ruchu pieszego
+ całoroczne wprowadzenie stref ruchu pieszego

2

n
d
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obecność i stan utrzymania
elementów systemu informacji
przestrzennej

- brak
0 występuje, jednak elementy trudne do odnalezienia lub w złym stanie technicznym
+ występuje, łatwy do odnalezienia, w dobrym stanie technicznym
- brak lub chodnik węższy niż 1,5 m

szerokość chodnika

inwentaryzacja

inwentaryzacja

0 chodnik o szerokości 1,5 m
+ chodnik szerszy niż 1,5 m, strefa ruchu lub strefa zamieszkania (znak D40)
- brak chodnika, nieurządzona przestrzeń, liczne przeszkody, nierówna powierzchnia itp.

jakość posadzek / przestrzeni do
poruszania się pieszego

0 przestrzeń urządzona, występowanie przeszkód – wysokie krawężniki, materiały
utrudniające poruszanie się (np. śliskie, nierówne)
+ przestrzeń umożliwiająca bezpieczne poruszanie się osobie niepełnosprawnej lub matce
z dzieckiem w wózku
- brak pochylni/poręczy/wind/podnośników przy schodach, wejście do obiektów
handlowych i usługowych powyżej poziomu gruntu, brak wejść dostosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych

dostępność dla osób o ograniczonej
sprawności

inwentaryzacja

inwentaryzacja

0 pochylnie przy schodach, poręcze przy schodach, część wejść do obiektów handlowych i
usługowych na poziomu gruntu, część powyżej, wejścia dostosowane dla osób
niepełnosprawnych bez względu na lokalizację (główne, boczne)
+ windy i / lub samoobsługowe podnośnik przy schodach, poręcze przy schodach, wejścia
do obiektów handlowych i usługowych na poziomie gruntu, wejścia dostosowane dla osób
niepełnosprawnych są zlokalizowane przy wejściu głównym

grodzenia budynków, osiedli, bramy
w kamienicach
występowanie dróg na skróty,
ustawiczne przechodzenie przez
niedozwolone miejsca

- występują, zamknięte w nocy i w dzień, dostęp jedynie dla mieszkańców lub ich gości

inwentaryzacja

+ nie występują lub otwarte przynajmniej w trakcie dnia
- występują takie zjawiska

inwentaryzacja

+ brak takich zjawisk, jeśli występują nie maja wpływu na pp
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- przejścia podziemne, kładki
przejścia dla pieszych

+ przejścia w poziomie gruntu
- brak

obecność tras rowerowych
obecność i stan utrzymania
elementów systemu informacji
przestrzennej

parkingi rowerowe

inwentaryzacja

+ występują (trasy rowerowe lub strefa uspokojonego ruchu)
- brak

inwentaryzacja

0 występuje, jednak elementy trudne do odnalezienia lub w złym stanie technicznym
+ występuje, łatwy do odnalezienia, w dobrym stanie technicznym
- brak

system tras
rowerowych

inwentaryzacja

inwentaryzacja

0 miejsca postojowe niezadaszone, brak monitoringu
+ parkingi zadaszone, parkingi monitorowane
- w złym stanie

jakość nawierzchni

przeszkody na trasie, płynność
poruszania się, bezpieczeństwo
ruchu

inwentaryzacja

+ w dobrym stanie
- występują licznie zjawiska typu (wysokie krawężniki, liczne wjazdy na posesje, drzewa
lub znaki drogowe w świetle przejazdu, kiepska widoczność, kolizja z ruchem pieszym i
samochodowym, przerwania tras itp.)

inwentaryzacja

0 występują sporadycznie, są mało istotne
+ brak takich zjawisk
- brak

system
dostępności
kołowej w
promieniu 700
m

strefy ograniczonego ruchu

+ występuje
- powyżej 25 000 pojazdów na dobę

natężenie ruchu samochodowego

0 od 5 000 do 25 000 pojazdów na dobę

inwentaryzacja
– znaki
drogowe
inwentaryzacja
– badania
natężenia ruchu

+ poniżej 5 000 pojazdów na dobę lub brak
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- dopuszczalna prędkość wyższa niż 50 km/h
dopuszczalna prędkość

inwentaryzacja

0 dopuszczalna prędkość 50 km/h
+ strefa tempo 30, 20,10, strefa zamieszkania lub zakaz poruszania się samochodem
- brak organizacji miejsc postojowych, samochody parkują przypadkowo na chodnikach,
trawnikach

organizacja miejsc postojowych

inwentaryzacja

0 miejsca postojowe zorganizowane w przestrzeni publicznej – parkingi powierzchniowe,
miejsca postojowe prostopadłe
+ miejsca postojowe zorganizowane w sąsiedztwie przestrzeni publicznej lub miejsca
parkingowe równoległe w przestrzeni publicznej

strefowanie (strefy płatnego i
bezpłatnego parkowania)
szykany (uspokajanie ruchu
samochodowego)

- brak
+ występuje
- brak

inwentaryzacja

+ występuje
- krawędzie puste i ubogie w obiekty usługowe - 0-1 obiektów usługowych /ha

liczba obiektów usługowych

inwentaryzacja

inwentaryzacja

0 przeciętne zagęszczenie obiektów usługowych - 2-6 obiektów usługowych /ha
+ krawędzie bogate w obiekty usługowe - 7 i więcej obiektów usługowych /ha

krawędzie pp

- krawędzie puste / ubogie w branże usług - brak usług lub pojedyncze branże
program usług

inwentaryzacja

0 krawędzie monotematyczne - podstawowy program usług, 2-3 branże/ha
+ krawędzie bogate w usługi - wiele obiektów usługowych, różnorodny program usług, 4 i
więcej branż/ha
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- brak usług dospołecznych - możliwość występowania innych branż usługowych

inwentaryzacja

- do 5 wejść na 100m

inwentaryzacja

obecność usług dospołecznych (bez
względu na obecność innych branż i 0 pojedyncza branża dospołeczna
obiektów)
+ krawędzie bogate w usługi dospołeczne - 2 i więcej branż dospołecznych

liczba wejść

0 6-10 wejść na 100m
+ 11 i więcej wejść na 100m
- puste witryny lub ich brak, negatywnie wpływające na odbiór pp

inwentaryzacja

0 obecność witryn, nie zwracają uwagi
witryny

+ duży udział witryn w parterach, wystawy zaaranżowane lub umożliwiające wgląd do
środka, oświetlone, przykuwające uwagę przechodniów
- chaotyczne usytuowanie, utrudnienie swobodnej komunikacji, brak estetyki elementów
wyposażenia

przedogródki, wystawa/sprzedaż
przed frontem usług

0 nieliczne przedogródki
+ życie z wewnątrz wyprowadzone w pp,, liczne (co to znaczy liczbe) przedogrodki,
wypełnione ludźmi powiązanie strefy zewnętrznej i wewnętrznej usług, otwarcie krawędzi
w kierunku pp
- brak

gabaryty witryn

inwentaryzacja

inwentaryzacja

0 szerokość mniejsza niż 5 m lub 80% fasady
+ szerokość większa niż 5 m lub 80% fasady
- liczne lokale pozakrywane, brak możliwości oglądania po zamknięciu lokali

rolety

inwentaryzacja

0 sporadycznie roleta w witrynie, nie zawracają uwagi
+ brak rolet, możliwość oglądania wystaw nawet po zamknięciu lokali, oświetlone
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- brak lub zupełny chaos
neony, oświetlenie elewacji

inwentaryzacja

0 nieliczne
+ liczne, barwnie, kolorowo, jasno
- brak lokali otwartych po 18 i w dni wolne od pracy

godziny otwarcia lokali użytkowych

inwentaryzacja

0 nieliczne lokale otwarte po 18, i w dni wolne od pracy
+ widoczny udział lokali otwartych po 18 i w dni wolne od pracy

preferencje użytkowników – ocena
atrakcyjności oferty w krawędziach
pp

badania
społeczne wywiad

- ocena negatywna
0 ocena neutralna
+ ocena pozytywna

inwentaryzacja

- brak
miejsca do siedzenia – ławki,
krzesła, murki, schody, itp.

0 miejsca do siedzenia jednego typu
+ 2 i więcej rodzajów miejsc do siedzenia
2

- mniej niż 1 mb siedziska/ 50 m placu
miejsca do siedzenia – długość
(liczba 1mb – 2 siedziska)
wyposażenie

2

0 około 1 mb siedziska/ 50 m placu
2

+ więcej niż 1 mb siedziska/ 50 m placu
liczba miejsc do siedzenia z podziałem na:

liczba miejsc do siedzenia

inwentaryzacja

inwentaryzacja

- miejsca ogólnodostępne
- miejsca komercyjne - w ogródkach kawiarnianych / restauracyjnych itp.
- brak

kosze na śmieci

inwentaryzacja

0 pojedyncze kosze na śmieci, których trzeba poszukać
+ kosze na śmieci zawsze w zasięgu wzroku
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- brak lub nie działa
oświetlenie

poidełka

0 oświetlenie uliczne sprzyjające komunikacji samochodowej (wysokie latarnie)
+ oświetlenie sprzyjające komunikacji pieszej – latarnie oświetlające postać i twarz
mijanego przechodnia
- brak

inwentaryzacja

+ występuje

inwentaryzacja

toaleta publiczna

inwentaryzacja

place zabaw i urządzenia do zabawy
urządzenia fitness, stoły do ping
ponga, urządzenia do gier
zespołowych

inwentaryzacja

inwentaryzacja

stoły szachowe

inwentaryzacja

stoły / stoły piknikowe

inwentaryzacja

automaty z woreczkami na psie
odchody
inne meble miejskie / elementy
wyposażanie pp
darmowy dostęp do internetu
bezprzewodowego

inwentaryzacja

inwentaryzacja

- tylko tranzyt
liczba
aktywności

preferencje
użytkowników

liczba aktywności możliwych do
realizacji przez użytkowników

0 od 2 do 10

ocena dostępności do pp

- ocena negatywna

ocena wyposażenia

inwentaryzacja

inwentaryzacja

+ 10 i więcej

0 ocena neutralna

badania
społeczne wywiad

8

Studium Ogólnomiejskich Przestrzeni Publicznych – METODOLOGIA

ocena możliwości spędzania czasu,
różnorodności aktywności
system
informacji
przestrzennej

ład estetyczny

obecność
reklam

obecność i stan utrzymania
elementów systemu informacji
przestrzennej
wg klasyfikacji KREM
- reklama systemowa –billboard,
duża siatka reklamowa, citylight
- reklama niesystemowa – banery,
indywidualne tablice reklamowe

+ ocena pozytywna

- brak
0 występuje, elementy trudne do odnalezienia lub w złym stanie technicznym
+ występuje, łatwy do odnalezienia, w dobrym stanie technicznym
- nagromadzenie reklam systemowych i niesystemowych, różne formaty

szyldy

inwentaryzacja

0 pojedyncze reklamy systemowe lub niesystemowe, różne typy i formaty
+ szyldy, reklamy systemowe lub niesystemowe jednego typu i formatu
- nagromadzenie, po kilka szyldów do jednego punktu usługowego / handlowego, różne
typy i formaty

szyldy

inwentaryzacja

inwentaryzacja

0 pojedyncze szyldy, różne style i formaty
+ szyldy podobnego stylu i formatu, jeden szyld na jeden punkt usługowy / handlowy

elewacje
dachy

stan techniczny

- rażąco niski stan techniczny i estetyczny

inwentaryzacja

0 stan techniczny nie budzi zastrzeżeń

inwentaryzacja

stan techniczny
+ dobry lub bardzo dobry stan techniczny
stan techniczny
- wiele materiałów, brak kompozycji

posadzki
materiał

inwentaryzacja
inwentaryzacja

0 jednolity materiał, brak kompozycji
+ posadzka jednolita stylistycznie, jednolity materiał

ogrodzenia

- ogrodzenie pełne
materiał – przezierność

inwentaryzacja

+ ogrodzenie ażurowe
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- rażąco niski stan techniczny i estetyczny
stan techniczny

inwentaryzacja

0 stan techniczny nie budzi zastrzeżeń
+ dobry lub bardzo dobry stan techniczny

czystość

występowanie śmieci/nie zebranych
liści, czystość elewacji, czystość
wyposażenia

- liczne śmieci, w szczególności niedopałki papierosów i butelki, puszki, niezgrabione
liście, graffiti na ścianach, bazgroły na elementach wyposażenia

inwentaryzacja

0 brak lub nieliczne śmiecie, elewacji i elementy wyposażanie pp zadbane, chociaż nie
zawsze wysokiej jakości
+ brak śmieci, czyste elewacje i elementy wyposażenia wysokiej jakości pp

kolorystyka elewacji
kolorystyka dachów

- ocena negatywna
0 ocena neutralna

badania
społeczne wywiad

+ ocena pozytywna
kolorystka ogrodzeń
preferencje
użytkowników

wygląd posadzek
czystość
ocena liczby reklam i szyldów
ocena estetyki reklam i szyldów

ład
psychospołeczny

ocena estetyki przestrzeni
- liczba użytkowników niższa niż liczba mieszkańców
liczba
użytkowników

liczba użytkowników w porównaniu z 0 liczba użytkowników zbliżona do liczby mieszkańców
liczbą mieszkańców w promieniu
+ liczba użytkowników wyższa niż liczba mieszkańców
700 m

badania
społeczne obserwacja
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zróżnicowanie
użytkowników
dostępność
innych pp

- jedna grupa
zróżnicowane ze względu na cechy
społeczno-demograficzne

0 od 2 do 10
+ 10 i więcej

- brak
dostępność w promieniu 700 m innej
przestrzeni publicznej
+ występuje
liczba przestępstw w obrębie
ocenianej pp oraz w obszarze o
promieniu 700 m w przeliczeniu na
1000 mieszkańców

- wyższa niż wartość przeciętna dla Gdańska

inwentaryzacja

Komenda
Miejska Policji

0 równa wartości przeciętnej dla Gdańska
+ niższa niż wartość przeciętna dla Gdańska
- przewaga mężczyzn

poziom
proporcje płci użytkowników
bezpieczeństwa
przestrzeni publicznej

badania
społeczne obserwacja

0 równowaga płci

badania
społeczne wywiad

+ przewaga kobiet
preferencje użytkowników subiektywna ocena poczucia
bezpieczeństwa
preferencje
użytkowników

zadowolenie z przebywania /
korzystania z danej przestrzeni
ocena atrakcyjności przestrzeni

- niższa niż wartość przeciętna dla Gdańska
0 równa wartości przeciętnej dla Gdańska

badania
społeczne obserwacja

+ wyższa niż wartość przeciętna dla Gdańska
- ocena negatywna
0 ocena neutralna

badania
społeczne wywiad

+ ocena pozytywna

ład
ekologicz
ny

atmosfera, duch miejsca, tożsamość
- wyższa niż wartość przeciętna dla Gdańska
hałas

mapa akustyczna

0 równa wartości przeciętnej dla Gdańska

Strona
internetowa
Miasta Gdańsk
www.gdansk.pl

+ niższa niż wartość przeciętna dla Gdańska
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czystość
powietrza

- wyższa niż wartość przeciętna dla Gdańska
monitoring jakości powietrza

0 równa wartości przeciętnej dla Gdańska

Strona internetowa
Fundacji Agencja
Regionalnego
Monitoringu Atmosfery
Aglomeracji Gdańskiej

+ niższa niż wartość przeciętna dla Gdańska
fontanny, kurtyny wodne

- brak

inwentaryzacja

+ występuje

inwentaryzacja

- nieurządzone nabrzeża

inwentaryzacja

cieki wodne, oczka
woda
waterfronty

0 urządzone nabrzeża
+ urozmaicona forma i wyposażenie nabrzeża

zieleń

zieleń zakomponowana (np. przez
architekta krajobrazu)

- brak

zieleń zacieniająca stwarzająca
korzystny mikroklimat

- brak

+ występuje

ocena natężenia hałasu

inwentaryzacja

+ występuje

ocena czystości powietrza
preferencje
użytkowników

inwentaryzacja

- ocena negatywna

badania
społeczne wywiad

0 ocena neutralna
ocena nasłonecznienia / zacienienia/
+ ocena pozytywna
wiatru

ład
architektoniczny

ocena obecności zieleni

proporcje

wymiary placu - rozpiętość
pomiędzy 20m a 100m

- brak

szerokość ulicy zbliżona do
wysokości pierzei

- brak

inwentaryzacja

+ występuje
inwentaryzacja

+ występuje
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powierzchnia przestrzeni publicznej
2
pomiędzy 15 a 30 m na
użytkownika
podcienie
ukształtowanie
przestrzeni

- brak

inwentaryzacja

+ występuje
0 nie występują

inwentaryzacja

+ występowanie tych elementów powiązania pp i ich krawędzi
zadaszenia
wewnętrzne pasaże

styl

preferencje
użytkowników

- brak
konsekwencja stylistyczna

+ występuje

ocena jakości architektury

- ocena negatywna
0 ocena neutralna

ocena stanu elewacji

inwentaryzacja

badania
społeczne wywiad

+ ocena pozytywna
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ANEKS 3

ATRAKTORY W GDAŃSKU
ATRAKTOR

NAZWA ATRAKTORA

NR:
1

HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA
„ERGO-ARENA”

2

WYJŚCIE NA PLAśĘ W JELITKOWIE

3

WYJŚCIE NA PLAśĘ W REJONIE ULICY
PIASTOWSKIEJ

4

PRZYSTANEK SKM „śABIANKA”

5

AWF - AKADEMIA WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO W GDAŃSKU

6

WYśSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA PRZY
ULICY POMORSKIEJ

7

ZOO

8

WYJŚCIE NA PLAśĘ W REJONIE ULICY
JAGIELLOŃSKIEJ

9

WYJŚCIE NA PLAśĘ W REJONIE ULICY
OBROŃCÓW WYBRZEśA

10

WIEśA WIDOKOWA NA WZGÓRZU
„PACHOŁEK”

11

KATEDRA OLIWSKA

12

MUZEUM W PAŁACU OPATÓW W OLIWIE

13

PĘTLA TRAMWAJOWA „OLIWA”

14

PRZYSTANEK SKM „OLIWA”

15

TARGOWISKO NA PRZYMORZU

16

GALERIA HANDLOWA „PRZYMORZE”

17

PLANOWANE CENTRUM SPORTOWOREKREACYJNE Z AQUAPARKIEM W
REJONIE PARKU REAGANA

18

MOLO NA ZASPIE/ W BRZEŹNIE

19

WYJŚCIE NA PLAśĘ W REJONIE ULICY
HALLERA

20

PLANOWANE MOLO W REJONIE PARKU
HAFFNERA W BRZEŹNIE

21

WYJŚCIE Z PORTU

22

NABRZEśE PROMOWE

23

WESTERPLATTE

24

CENTRUM BIZNESU ”ARKOŃSKA”
1
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25

CENTRUM HANDLOWE „ALFA”

39

26

PLANOWANE CENTRUM SPORTÓW
ROLKARSKICH „VELODROM”

PLANOWANY PARK I NABRZEśE „SZANIEC
ZACHODNI”

40

TWIERDZA WISŁOUJŚCIE

27

CENTRUM BIUROWE „OLIVIA GATE”

41

28

PRZYSTANEK SKM „PRZYMORZE”

PLANOWANY PRZYSTANEK PKM
„BRĘTOWO”

29

HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA
„OLIVIA”

42

CENTRUM HANDLOWE „GALERIA
BAŁTYCKA”

30

CENTRUM HANDLOWE „REAL”

43

STACJA KOLEJOWA GDAŃSK-WRZESZCZ

31

UNIWERSYTET GDAŃSKI

44

PLANOWANE CENTRUM HANDLOWOUSŁUGOWE „HEVELIUS”

32

CENTRUM USŁUGOWE (rejon MEDIA
MARKT)

45

KLUB SPORTOWY „GEDANIA”

33

CENTRUM HANDLOWE „OLIWA”

46

WYDZIAŁ FARMACJI GUM

34

PLANOWANY PRZYSTANEK PKM
„STRZYśA”

47

CENTRUM HANDLOWE „MANHATTAN”

35

PLANOWANY PRZYSTANEK PKM „ZASPA”

48

TARGOWISKO WE WRZESZCZU

36

KLUB STUDENCKI „śAK”

49

PLANOWANE „CENTRUM CZASU
WOLNEGO”

37

STADION „PGE-ARENA GDAŃSK” I
CENTRUM WYSTAWIENNICZOKONGRESOWE „AMBER EXPO”

50

PLANOWANY PRZYSTANEK PKM
„RAKOCZEGO”

38

PLANOWANY „PLAC MUZYCZNY”

51

POLITECHNIKA GDAŃSKA

52

PRZYSTANEK SKM „GDAŃSK2
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POLITECHNIKA”

66

KOŚCIÓŁ ŚW. BRYGIDY

53

OPERA BAŁTYCKA

67

54

MULTIKINO

POCZTA POLSKA I POMNIK OBROŃCÓW
POCZTY POLSKIEJ

55

AKADEMICKI OŚRODEK SPORTU PG

68

56

PLANOWANA ROZBUDOWA KAMPUSU PG PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY

PLANOWANE MUZEUM II WOJNY
ŚWIATOWEJ

69

STADION PIŁKARSKI PRZY ULICY
TRAUGUTTA

PRZYSTANEK TRAMWAJU WODNEGO I
PRZYSTAŃ śEGLARSKA „SIENNA GROBLA”

70

NOWY RATUSZ - RADA MIASTA GDAŃSKA

71

KOŚCIÓŁ ŚW. MIKOŁAJA I HALA TARGOWA

72

PLANOWANE EUROPEJSKIE CENTRUM
SOLIDARNOŚCI (ECS)

PRZYSTANEK TRAMWAJU WODNEGO
„TARG RYBNY”

73

KOŚCIÓŁ " ŚW. JANA

60

POMNIK POLEGŁYCH STOCZNIOWCÓW

74

FILHARMONIA BAŁTYCKA NA OŁOWIANCE

61

WYśSZA SZKOŁA „ATENEUM”

75

MUZEUM MORSKIE NA OŁOWIANCE

62

„CENTRUM HEVELIANUM” I PUNKT
WIDOKOWY NA GÓRZE GRADOWEJ

76

śURAW NA DŁUGIM POBRZEśU

77

63

PRZYSTANEK TRAMWAJU WODNEGO
„WIOSNY LUDÓW”

PLANOWANA DOMINANTA NA
PÓŁNOCNYM CYPLU WYSPY SPICHRZÓW

78

URZĄD MIASTA GDAŃSKA

79

TEATR „WYBRZEśE”

80

PLANOWANE „FORUM RADUNIA” NA

57
58
59

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
(GUM)

64

DWORZEC KOLEJOWY „GDAŃSKGŁÓWNY”

65

RATUSZ STAROMIEJSKI
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TARGU SIENNYM I RAKOWYM

94

AKADEMIA MUZYCZNA

81

ZŁOTA BRAMA

95

STADION śUśLOWY GKS „WYBRZEśE”

82

BAZYLIKA MARIACKA

96

GDAŃSKI KLUB KAJAKOWY „SZPICGAT”

83

RATUSZ GŁÓWNEGO MIASTA

97

84

PLANOWANY PRZYSTANEK SKM
„ŚRÓDMIEŚCIE”

PLANOWANA PRZYSTAŃ śAGLERSKA I
BULWAR

98

PLANOWANY WĘZEŁ INTEGRACYJNY
„CZERWONY MOST”

85

PLA NOWANY TEATR ELśBIETAŃSKI

86

PRZYSTANEK TRAMWAJU WODNEGO
„ZIELONA BRAMA”

99

WĘZEŁ INTEGRACYJNY „CHEŁM WITOSA”

100

KUśNIA NA ORUNI

87

MUZEUM NARODOWE

101

88

PLANOWANE MUZEUM SZTUKI
WSPÓŁCZESNEJ

WĘZEŁ INTEGRACYJNY „
ŚWIĘTOKRZYSKA”

102

PLANOWANE CENTRUM DZIELNICOWE
„POŁUDNIE” I WĘZEŁ INTEGACYJNY
„JABŁONIOWA”

89

URZAD MARSZAŁKOWSKI I WOJEWÓDZKI

90

PRZYSTAŃ KAJAKOWA I PRZYSTANEK
TRAMWAJU WODNEGO „śABI KRUK”

103

PLANOWANY PRZYSTANEK PKM „STAW
WRÓBLA”

91

WYśSZA SZKOŁA BANKOWA NA
KAMIENNEJ GRODZY

104

CENTRUM HANDLOWE „CARREFOUR”

92

WYśSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I
BIZNESU NA BISKUPIEJ GÓRCE

105

SANKTUARIUM ŚW. WOJCIECH

106

KĄPIELISKO MORSKIE „STOGI”

107

TERENY REKREACYJNE NAD „PUSTYM
STAWEM”

93

KOMPLEKS SPORTOWY MOSIR NA
BISKUPIEJ GÓRCE
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108

PRZYSTANEK TRAMWAJU WODNEGO I
PRZYSTAŃ śEGLARSKA „TAMKA”

119

PLAśA „KOMARY”

109

YACHTKLUB PAŁACU MŁODZIEśY

120

PLAśA „ŚWIBNO”

110

NARODOWE CENTRUM śEGLARSTWA

121

POTENCJALNA PRZYSTAŃ W ŚWIBNIE

111

YACHT KLUB IM. J. CONRADA

122

PRZEPRAWA PROMOWA

112

PLANOWANY PRZYSTANEK TRAMWAJU
WODNEGO

123

PLANOWANY PRZYSTANEK TRAMWAJU
WODNEGO

113

YACHTKLUB MORSKI NEPTUN

124

PRZYSTAŃ W PRZEGALINIE

114

PLANOWANY PRZYSTANEK TRAMWAJU
WODNEGO

125

LOTNISKO IM. LECHA WAŁĘSY

126

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH

115

PLANOWANY PRZYSTANEK TRAMWAJU
WODNEGO I PRZSTAŃ śEGLARSKA

127

WYDZIAŁ RZEśBY AKADEMII SZTUK
PIĘKNYCH

116

PLANOWANY PRZYSTANEK TRAMWAJU
WODNEGO I PRZYSTAŃ śEGLARSKA

128

SANKTUARIUM MATKI BOSKIEJ
BRZEMIENNEJ W MATEMBLEWIE

117

PLAśA „SOBIESZEWO”

118

PLAśA „ORLE”
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