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WAW  SIN: 13,5 godz.

KRK-SIN: 9 500 km







Singapur:

• 722,5 km2 (176)

• 5,6 mln mieszkańców (113)

• 7,8 tys. mieszk./km2 (3)

• 50% terenów zielonych

„Singapore’s urban 
transformation is as 
much a consequence of 
geography as it is an 
outcome of historical and 
political circumstances”

Khaw Boon Wan
Minister for National Development
Singapore

Warszawa:

• 517 km2

• 1,7 mln mieszkańców

• 3,3 tys. mieszk./km2

• 28% terenów zielonych





Singapur 1960

• 580 km2

• 1,6 mln mieszkańców

• 0,5 mln zamieszkuje 
slumsy

• PKB/os. 1 tys. USD



Singapur 
dzisiaj



Globalna metropolia

• PKB/os. 98 tys. USD (3 m. na świecie)

• Miasto z najwyższą jakością życia w Azji (25 miejsce 
na świecie) [Mercer 2019]

• 1 miejsce (7 lat z rzędu) Ease of doing business [World 

Bank]

• The 3rd most competitive country in the world

• The most „technology-ready” nation [World Economic

Forum]

• 1 miejsce w Global Smart City Performance Index (1 
pozycja we wszystkich kategoriach: mobility, health, 
safety, productivity)

• 7 najbardziej kosmopolityczne państwo na świecie

• Najbezpieczniejsze państwo na świecie [World Justice

Project]

• Changi – najlepsze lotnisko na świecie (6 lat z rzędu) 
[Skytrax]

• Najbardziej ruchliwy port na świecie

• Najlepsza edukacja na świecie [Pisa tests, OECD 
global education report]



Trochę dziegciu:

• Najniższy na świecie wskaźnik płodności (total
fertility rate): 0,84 (224 miejsce)

• Bardzo wysoki udział singli w wieku rozrodczym

• World's most expensive cities to live in (8 lat z rzędu) 
[The Economist Worldwide Cost of Living Survey]

• Wysoki poziom rozwarstwienia ekonomicznego (Gini
index 45,6, 38 miejsce na świecie)

• Wadliwa demokracja: 66 miejsce [Democracy Index]

„Sociocultural diversity 
and an ageing populace 
are anticipated to be the 
twin demographic 
challenges of our future”

Khaw Boon Wan
Minister for National Development
Singapore





Krótki, acz ważny rys historyczny
Założenie brytyjskiej placówki handlowej przez 
Stamforda Rafflesa

Singapur pod brytyjską kontrolą

Okupacja japońska

Kolonia brytyjska

Wygrana People’s Action Party, Lee Kuan Yew

Singapur w Federacji Malezji (z szeroką autonomią)

Ogłoszenie (niechcianej początkowo) niepodległości 

Przyjęcie pierwszego planu koncepcyjnego jako 
podstawy dalszego rozwoju i przebudowy

1819:

1819-1942:

1942-1945:

1945-1963:

1963-1965:

1959:

1965:

1971:



1967-1971 

State and City Planning 
Ptoject under UN 
Development Programme



Główne założenia – aktualne do dziś:

• Hierarchiczna sieć samoobsługowych  osiedli 
miejskich

• Szkielet transportu drogowego i publicznego 
(MRT)

• Relokacja lotniska pasażerskiego do Changi

• Zachowanie i ochrona obszarów zlewiskowych
oraz cennych przyrodniczo – powiązanie 
korytarzami 

• Wskazanie miejsca na rozwój CBD

• Zachowanie niskiej zabudowy uznanej za 
dziedzictwo kulturowe
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“On the government side, right from 
independence, it had had a strong view that 
a good physical plan, environmental plan, 
land-use and transport plan, all integrated 
into one, was an essential basis for building 
the economy and diversifying the economy 
in the way that was necessary”.

Henry Wardlaw, project director from the consultancy firm

Source: Urban System Studies, 2016, Centre for Liveable Cities

“ The first principle should be the acceptance of 
Singapore Island and Singapore city as one unit. We 
must look at the island as an urban complex which 
includes essential open spaces rather than as a province 
or county containing two different elements, a town 
and its rural hinterland.”

The 1963 United Nations “KAK” (Koenigsberger, Abrams and Kobe) Team

Source: Urban System Studies, 2016, Centre for Liveable Cities

“On the government side, right from independence, 
it had had a strong view that a good physical plan, 
environmental plan, land-use and transport plan, all 
integrated into one, was an essential basis for 
building the economy and diversifying the economy 
in the way that was necessary”.

Henry Wardlaw, project director from the consultancy firm

Source: Urban System Studies, 2016, Centre for Liveable Cities



“…it is a common fallacy to regard the MRT only as a tool to 
solve transportation problems. A properly designed MRT is more 
than that. It also provides a valuable means of shaping more 
orderly urban development patterns. Confused and haphazard 
sprawl can be avoided by intensifying development along its 
routes. In this way, other land can be released for more 
meaningful development.”

Teng Cheong, Minister of Communications

Source: Urban System Studies, 2016, Centre for Liveable Cities







"For us, planning and creating 
a liveable high-density city in a land 
area of just over 700 square kilometres
is not a nice-to-have but a matter of 
survival. (…)

Maintaining a good quality, liveable
high-density urban landscape in which 
all Singaporeans can find and make a 
home is crucial to the survival of the
Singapore nation"

Khaw Boon Wan
Minister for National Development
Singapore









Source: 10 Principles for 
Liveable High-Density Cities: 
Lessons from Singapore, 2013
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Source: Urban System Studies, 
2016, CLC



I co dalej?



Source: Urban System Studies, 2016, CLC





Składniki dobrego planowania w Singapurze

1. Wysokiej jakości zarządzanie (model singapurski): wizjonerskie podejście, 
pragmatyczni liderzy, dobre i udoskonalane prawo, profesjonalna 
administracja wspierana przez szereg instytucji eksperckich

2. Długofalowe podejście do planowania oraz stabilność (Long-Term Planning 
Framework)

3. Pełna integracja i współpraca (na poziomie merytorycznym oraz przy 
wdrażaniu)

4. Zaangażowanie państwa stosownie do potrzeb i konsekwencja w działaniu
– od silnej interwencji po koordynatora, facylitatora i kontrolera

5. Transparentne i efektywne włączenie sektora prywatnego (market oriented
approach), na warunkach wyznaczonych przez państwo

6. Proinnowacyjne nastawienie, sprawdzanie istniejących 
rozwiązań/doświadczeń na świecie i ich dostosowywanie do lokalnych 
potrzeb 
i celów

7. Ale najważniejsze, to...



3xP
o The Problem
o The Policy
o The Political Will



Resources and further reading/watching:
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