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Struktury  przestrzenne miasta są kształtowane przez podmioty reprezentujące: 

sektor publiczny 

sektor prywatny sektor społeczny  

Autor: M. Rumas. Źródło: abc Nieruchomości.pl 

Źródło: Washington Satate University 
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Dylematy polityki miejskiej  

Podstawowe i stałe dylematy charakteryzujące strategie rozwojowe,  

które decydują o kształcie polityki miejskiej a wynikają z przyjętego  

modelu polityki : 

• społeczne versus  ekonomiczne  - priorytety 

• ludzie versus  miejsca – jako cel działań rozwojowych   

• publiczne versus  prywatne – inicjatywy inwestycyjne 
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Dylematy polityki miejskiej w praktyce  

polityka mieszkaniowa 

•  udział w budownictwie społecznym 

• mieszkanie jako dobro wymienne • mieszkanie jako dobro użytkowe 

•  monopol rynku deweloperów 

•  mieszkalnictwo jako usługa publiczna 

•  mieszkania komunalne jako zasób  

•  programy wsparcia mieszkańców na 

   rynku mieszkaniowym  

•  mieszkalnictwo jako usługa rynkowa 

•  mieszkania komunalne jako obciążenie 

•  marginalna rola budownictwa społecznego 

model welfare state 
miejska konsumpcja zbiorowa 

model neoliberalny 
miejska przedsiębiorczość 
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Mieszkalnictwo – usługa publiczna 

Mieszkalnictwo stanowi jeden z najważniejszych obszarów zbiorowej konsumpcji. 

W tym obszarze zderzają się z całą mocą podstawowe potrzeby egzystencjalne  

człowieka i ogromny potencjał rynku. Mieszkalnictwo to jednocześnie nieruchomość,  

własność, produkt, prawo i dobro publiczne. 

Różnice w dostępie do rynku mieszkaniowego odzwierciedlają podział struktur  

społeczno-ekonomicznych i wyjaśniają jego przyczyny. Rynek mieszkaniowy  

jest podstawowym czynnikiem sprawczym społecznej segregacji. 

Regulacja rynku mieszkaniowego może być społecznie inkluzywna – formy ochrony  

najsłabszych jednostek, lub ekskluzywna – formy ochrony interesów najsilniejszych.  

Mieszkalnictwo to obszar bezpośredniego styku sektora publicznego,  

zabezpieczającego wymiar użytkowy mieszkalnictwa jako dobra społecznego,  

i sektora prywatnego, zabiegającego o wymiar wymienny (rynkowy)  

nieruchomości mieszkalnych. 
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Rynek mieszkaniowy jest bez wątpienia jednym z najbardziej korupcjogennych  

obszarów współpracy publiczno-prywatnej. 

Dostęp do zasobów mieszkaniowych na poziomie miast jest kontrolowany 

przez publiczne struktury zarządzające miastem:  

- referaty mieszkaniowe; 

- wydziały gospodarki nieruchomościami; 

- biura planowania rozwoju miast;  

przez sektor prywatny reprezentowany przez: 

- deweloperów, 

- właścicieli  

- agencje nieruchomości 

- kredytodawców hipotecznych. 
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Neoliberalna polityka prywatyzacji rynków mieszkaniowych miała udział nie tylko  

w kolejnym światowym kryzysie gospodarczym, ale doprowadziła  

do kryzysu społecznego, który ujawnił się m.in. w formie ożywienia ruchów miejskich.  

Z całą mocą powrócił problem dostępu do mieszkań jako prawa, a nie przywileju 

Budownictwo komunalne (społeczne) stało się balastem a nie zasobem. 

W efekcie władze miast pozbyły się najbardziej efektywnego narzędzia kształtowania  

struktur społeczno-przestrzennych w miastach. 

Wycofanie się samorządów z polityki mieszkaniowej, także w formie tworzenia  

z udziałem kapitału prywatnego spółek TBS, praktycznie zlikwidowało rynek  

budownictwa mieszkań na wynajem, który w gospodarkach rynkowych stabilizuje  

relacje cenowe i dostępność zasobów mieszkaniowych. 
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Segregacja może dotyczyć różnych aspektów życia w mieście.  

Jednak zasadniczym jej elementem jest segregacja przestrzeni mieszkaniowej.  

Ona bowiem przyczynia się do segregacji w innych wymiarach życia. 

Brak polityki mieszkaniowej i redukcja zasobów komunalnych do opiekuńczych  

lokali socjalnych doprowadziły do dwubiegunowo zorientowanego systemu  

mieszkalnictwa – z własnością nieruchomości z jednej strony i  

budownictwem komunalnym jedynie dla najuboższych z drugiej strony. 

 

Tak spolaryzowany rynek mieszkaniowy przyczynia się do silniej fragmentacji  

i segregacji społecznej. 
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Uruchomiona spirala podziałów powoduje tworzenie i narastanie ciągle nowych barier  

pomiędzy obszarami często ze sobą sąsiadującymi w miastach.  

 

Zamożni mieszkańcy, zabiegający o bezpieczeństwo i prestiż, odizolowują  

swoje osiedla ogrodzeniami i systemami zabezpieczeń.  

Obecność tak drastycznie, fizycznie manifestowanej w przestrzeni miast segregacji  

jak obecność osiedli grodzonych jest porażką polityki miejskiej prowadzonej  

bez polityki mieszkaniowej. 

Osiedla grodzone – porażka polityki miejskiej 
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Osiedla grodzone są wyrazem raczej kultury „zagrodowej” a nie kultury miejskiej 

uformowanej na bazie wspólnotowego współdzielenia przez heterogeniczną 

społeczność przestrzeni miasta. 

Source: Fot. el-it.pl  
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Dylematy polityki miejskiej w praktyce  

polityka rewitalizacyjna 

miejska konsumpcja zbiorowa miejska przedsiębiorczość 

•  ukierunkowana na miejsce •  ukierunkowana na  ludzi 

•  ograniczona relokacja mieszkańców  •  intensywne procesy gentryfikacja 

•  skupiona na najbardziej 

   zdegradowanych obszarach miejskich 

•  poprawa warunków życia  

   mieszkańców  
•  wzrost wartości renty gruntowej 

•  skupiona na obszarach o największej  

   luce renty gruntowej czyli głównie 

   w obszarach centralnych miast   
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Rewitalizacja – zadanie publiczne  

Ewolucję celów i sposobów prowadzenia rewitalizacji miast Zachodu można  

podzielić na trzy etapy: 

• powojenny, określany mianem „epoki buldożerów”, polegający głównie  

  na wyburzaniu starej, zdegradowanej zabudowy miejskiej i zabudowie  

  uzyskanych terenów pod kątem potrzeb funkcji transportowej, handlowej, biurowej, 

  kulturalnej lub rozrywkowej; 

• lata 1960–1970 to etap „rehabilitacji sąsiedztw”; zrodzony został z krytyki  

  technokratycznego podejścia poprzedniego okresu i skupiał się przede wszystkim  

  na problemach społecznych i wynikających z nich potrzebach odnowy  

  zdegradowanych środowisk mieszkaniowych; 

• od lat siedemdziesiątych do teraz – to okres, który można określić mianem  

  „przedsiębiorczo zorientowanej rewitalizacji centrów miast”; jego logika opiera się  

  na ograniczaniu środków na bezpośrednią poprawę warunków życia mieszkańców,  

  a zwiększaniu wydatków głownie na cele inwestycyjne. 
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Fot. K. Misztal 

Fot. Blox.pl 

Co najpierw rewitalizować?  

Najbardziej zaniedbane czy najbardziej reprezentacyjne? 
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Dwie koncepcje rewitalizacyjne: 

1) kształtowanie struktur przestrzennych poprzez struktury społeczne 

2) kształtowanie struktur społecznych poprzez struktury przestrzenne  

- fundusze i działania skierowane na potrzeby mieszkańców: ubóstwo, bezrobocie,  

  zdegradowane mieszkalnictwo, ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej i  

  edukacji, przestępczość  

- fundusze i działania skierowane na korzyści inwestycyjne w obszarze, które  

  przyczynią się do ożywienia na nim przedsiębiorczości, a ta z kolei zapewni  

  lokalnej społeczności napływ środków i w ten sposób pozwoli rozwiązać  

  nabrzmiałe problemy społeczne. 

Konsekwencją rewitalizacji ukierunkowanej na struktury przestrzenno-funkcjonalne 

są procesy gentryfikacji  
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Gentryfikacja – różne jej wymiary  

Wymiar ekonomiczny – teoria luki renty gruntowej 

Luka renty gruntowej to różnica pomiędzy aktualną wartością renty gruntowej  

określonego obszaru a potencjalną wartością tego terenu, którą można osiągnąć  

w efekcie odnowy istniejących struktur zagospodarowania, ich przebudowy  

lub zmiany sposobu użytkowania. 

Proces gentryfikacji zaczyna się wówczas, jeśli różnica ta jest na tyle wysoka,  

że deweloperzy mogą nabyć nieruchomości na tyle tanio, że po opłaceniu  

kosztów budowy i renowacji oraz odsetek od kredytów hipotecznych i budowlanych  

są w stanie sprzedać produkt finalny za cenę, która zapewni im  

satysfakcjonujący dochód. 

Proces gentryfikacji może zostać zainicjowany przez dowolny z głównych podmiotów  

działających na rynku nieruchomości. Najważniejszym z nich jest państwo/miasto.  

Jego polityka rewitalizacyjna odgrywa newralgiczną rolę w zainicjowaniu  przemian. 
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Proces gentryfikacji nie poddaje się jednoznacznej ocenie.  

Czy gentryfikacja wspomaga, czy niszczy osiedla miejskie? 

W ocenie korzyści i strat wynikających z gentryfikacji pomocna jest analiza  

współcześnie obserwowanego procesu tzw. supergentryfikacji. 

Dotyczy ona już „uszlachetnionych” społecznie dzielnic, zamieszkanych  

przez dobrze prosperującą klasę średnią, która dekady wcześniej zasiedliła wówczas  

upadające i wymagające rewitalizacji dzielnice wewnętrzne miast.  

W tym wypadku nie ma już mowy o korzystnym wpływie nowych gentryfikatorów na 

odnowę zdegradowanego fizycznie i społecznie obszaru. 

Zamiast społecznego „uszlachetnienia” dzielnicy postępuje proces jej społecznego  

wyjałowienia i dezintegracji, zamiast rewitalizacji zachodzi dewitalizacja.                    

Supergentryfikatorzy czy też regentryfikatorzy nie tworzą wspólnoty społecznej,  

co jest obserwowane w przypadku pierwszej, pionierskiej fali gentryfikacyjnej.  
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Nowo wybudowana gentryfikacja to lokalizacja nowych, dużych jednostek  

mieszkaniowych wewnątrz lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru  

o niskim statusie materialnym.  

Do dzielnicy wprowadzają się liczni, reprezentujący wyższe warstwy  

społeczne mieszkańcy.  

 

Przemiany społeczno-przestrzenne wywołane nową inwestycją nie wymuszają  

relokacji, jednak powodują swoiste „wysiedlenie w doświadczeniu życia codziennego”  

rdzennych mieszkańców.  

Dotychczasowi mieszkańcy tracą zdolności tworzenia swojego miejsca  

w zamieszkiwanej dzielnicy. 

Nowo wybudowana gentryfikacja –  

wysiedlenie bez relokacji  
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Mieszane struktury społeczne czy początek gentryfikacji 

Jednostki sąsiedzkie o złożonych, wymieszanych strukturach społecznych formują  

najbardziej pożądane struktury społeczno-przestrzenne miast. 

Nabierają jeszcze większej wartości w konfrontacji z negatywnymi cechami  

przestrzeni uformowanych w wyniku dochodowej, klasowej lub  

własnościowej segregacji społecznej 

Tworzenie mieszanych struktur społecznych w ramach  

miejskich polityk rewitalizacyjnych jest inicjowaniem procesów gentryfikacji  

w formie przejściowych struktur mieszanych, prowadzących do całkowitego  

przejęcia kontroli nad obszarem przez klasę wyższą. 

  

Dlaczego działaniami naprawczymi objęte są tylko obszary koncentracji niższych,  

ubogich klas społecznych, a nie zasobne sąsiedztwa, które często  

charakteryzują się znacznie silniejszą homogenicznością społeczną. 
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Miasta postsocjalistyczne odziedziczyły najbardziej pożądane, a tak trudne  

do zbudowania mieszane struktury społeczne jako spuściznę poprzedniego systemu. 

Brak docenienia wartości mieszanych struktur społecznych sprawiły, że miasta  

nie prowadziły polityk rewitalizacyjnych, które by pomogły zachować te struktury.  

 

Wręcz przeciwnie, tendencje do polaryzacji społecznej zainicjowane gospodarką  

rynkową zaczęły być silnie podsycane agresywną promocją deweloperską nowych,  

najczęściej ogrodzonych osiedli mieszkaniowych. 
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Dylematy polityki miejskiej w praktyce  

polityka transportowa 

miejska konsumpcja zbiorowa miejska przedsiębiorczość 

• integracja wewnątrzmiejskich obszarów 

  rozwoju z siecią tranzytową,  

  ze szczególnym uwzględnieniem  

  dostępności do centrum 

• miasto dla samochodów • miasto dla ludzi 

• rozwój transportu tranzytowego 

  wiążącego kluczowe węzły  

  komunikacyjne oraz obwodowe drogi 

  szybkiego ruchu 

• wielofunkcyjność ulicy jako  

  przestrzeni publicznych        

• monofunkcyjność  ulicy jako  

  arterii komunikacyjnych 

• hierarchia użytkowników: 

  pieszy, rowerzysta, samochód 

• uprzywilejowanie komunikacji 

  zbiorowej 

• uprzywilejowanie komunikacji 

  prywatnej 

• hierarchia użytkowników: 

  samochód, rowerzysta, pieszy 
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Źródło: google street views, Robinson 

Inny model polityki miejskiej-  

inne rozumienie funkcji ulicy 

Budapeszt Łódź 

Kopenhaga Nowy Jork 



RECOURSE 
Research and Education Centre for  
Urban Socio-Economic Development 

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej  
Uniwersytet Gdański 

Iwona Sagan          28 lutego 2018 

Warszawa, ul. Domaniewska 

Konsekwencje zaniedbań w rozwoju wewnątrzmiejskiej sieci transportowej 
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Dylematy polityki miejskiej w praktyce  

polityka kształtowania przestrzeni publicznych 

miejska konsumpcja zbiorowa miejska przedsiębiorczość 

•  atrakcyjne przestrzenie inwestycyjne •  przestrzenie dialogu społecznego 

•  prymat  usług publicznych 

•  egalitarność dostępu •  półpubliczny charakter o ograniczonym 

   dostępie 

•  komercjalizacja, utowarowienie 
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Prywatyzacja przestrzeni publicznej 

Prywatyzacja przestrzeni publicznej przebiega na ogół pod hasłami jej rewitalizacji  

w wyniku działań inwestycyjnych sektora prywatnego.  

 

Prywatni inwestorzy podkreślają, że to ich nakłady finansowe przyczyniają się do 

poprawy jakości przestrzeni publicznej i intensyfikacji jej użytkowania eliminując z 

rachunku ekonomicznego korzyści inwestora wynikające ze szczególnie wysokiej 

luki renty gruntowej przestrzeni publicznych.  

Najbardziej czytelnym przejawem komercjalizacji przestrzeni publicznej jest 

zamieranie jednej z fundamentalnych funkcji ulicznych przestrzeni publicznych – 

funkcji handlowej – w rezultacie budowy wielkich centrów handlowych imitujących 

przestrzenie publiczne.  

Standaryzacja sposobów zagospodarowania przestrzeni publicznych, nadmierna 

kontrola podyktowana względami bezpieczeństwa, homogenizacja przestrzenno-

społeczna przestrzeni publicznych prowadzą do uczynienia z nich kolejnego dobra 

rynkowego, produkowanego na potrzeby masowej konsumpcji. 
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Aktywność ruchów miejskich w ostatnich latach wykazała, że możliwe jest 

zawłaszczenie przez mieszkańców licznych przestrzeni publicznych na cele 

kontestacji.  

Zjawisko to określane jest mianem: 

- powstańczych przestrzeni publicznych (insurgent public spaces),  

- przestrzeni niezajętych (loose spaces),  

- przestrzeni pośredniczących (intermediate spaces), 

- przestrzeni polityki spotkań (spaces of a politics of encounter). 

Przestrzenie publiczne – przestrzenie polityki i dialogu 

Manifestacja niezgody na istniejący porządek społeczno-polityczny jest najlepszym 

sposobem wykorzystania przestrzeni publicznych.  

 

Niekontrolowane przez sferę publiczną wykorzystanie przestrzeni publicznych 

zamienia je w dobro wspólne. Przestrzenie te stają się obszarami 

nieustrukturyzowanego dialogu społecznego. 

Przestrzenie dialogiczne w silnie zdywersyfikowanym środowisku społecznym 

miast są konieczne do przetrwania demokracji. Eliminacja bądź ograniczanie 

przestrzeni publicznych to ograniczanie demokracji. 
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Zindywidualizowana wspólnotowość w przestrzeni publicznej 

Indywidualizacja życia społecznego, jego atomizacja paradoksalnie wzmacnia 

zapotrzebowanie na przestrzeń spotkań w mieście, a nie ją ogranicza.  

 

Wzrost znaczenia przestrzeni publicznych jest konsekwencją coraz mocniej 

odczuwanej potrzeby integracji, kontaktów, bycia z innymi we wspólnej przestrzeni, 

której życie rodzinne nie zaspokaja już w takim stopniu, jak to miało miejsce w 

poprzednich dekadach. 

Zmieniają się sposoby zachowania w przestrzeniach publicznych.  

Realizacja indywidualnych, osobistych zajęć nie jest postrzegana jako 

niestosowna albo odosobniona.  

Wspólnota dzielonej przestrzeni publicznej zamienia jednoosobowe aktywności w 

nowy sposób społecznej koegzystencji. 
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Renesans bibliotek; pomimo że formuła korzystania z nich, nakazująca ciszę i 

spokój, uniemożliwia interakcję między użytkownikami, to fakt bycia razem we 

wspólnej przestrzeni publicznej czyni ją dziś na nowy sposób atrakcyjną. 

Przykłady 

Źródło: Seattle Central Library 
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Proces włączania przestrzeni publicznych w sieci ITC; ze względu na masowe 

korzystanie z komunikacji elektronicznej publicznie dostępne wi-fi, mimo indywidualnej 

formy korzystania z niego, jest postrzegane jako infrastruktura społecznie inkluzywna. 

Przestrzenie publiczne bez wątpienia stanowią jedno z najważniejszych wyzwań 

polityki miejskiej.  

Przykłady 

Źródło: Warning! People texting! (Photo: Jacob and Emil) 
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Dziękuję za uwagę 


