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WSPÓŁCZESNE PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE – POTENCJALNE 
NARZĘDZIE REWITALIZACJI STREF SPOŁECZNIE WYKLUCZONYCH 

 
 

Współczesne projektowanie urbanistyczne 
Intencją niniejszego niewielkiego artykułu metodycznego jest zwrócenie uwagi na 

możliwość wykorzystania projektowania urbanistycznego jako dodatkowego i obiecującego 
narzędzia w procesach rewitalizacji miejskich stref społecznie wykluczonych oraz 
zarysowanie problemów metodycznych związanych z podejmowaniem prac badawczych 
w tym zakresie. Spostrzeżenie to wynika z prostej obserwacji, że nawet niewielkie zmiany 
charakteru jakiegoś konkretnego miejsca prowadzą często do istotnych zmian w zachowaniu 
jego użytkowników. A czy tworzenie miejsc (making places) lub przestrzeni dla ludzi nie jest 
obecnie głównym celem tego planowania?    

Termin: projektowanie urbanistyczne (urban design) został przyjęty na konferencji, 
w Wyższej Szkole Projektowania Uniwersytetu Harvard w 1956 r., gdzie uczestnicy, grupa 
wybitnych urbanistów i architektów, debatowali na temat przyszłości miast (Krieger 2004). 
Projektowanie to w późnych latach 50. i wczesnych 60. skoncentrowało się głównie na 
fizycznej formie kształtowania osiedli i działalności mieszczącej się pomiędzy planowaniem 
miast i osiedli a projektowaniem architektonicznym.  

W tym okresie, już na początku, zaczęły się wyróżniać dwie różne tradycje podejścia 
do projektowania urbanistycznego, a to w zakresie interpretacji samego pojęcia projektowa-
nia oraz ocen produktu procesu projektowania (Carmona i in. 2003). Były to: 

 Tradycja wzrokowo-artystyczna (visual-artistic), rozwinięta w dużym stopniu pod 
wpływem twórczości Camilla Sittego. Ogniskowała się ona na jakości wizualnej oraz 
estetycznych doznaniach odbioru środowiska miejskiego. Kulturowe, społeczne, ekono-
miczne i polityczne aspekty uznawała za mało znaczące. Tradycja ta dominuje nad szeroko 
znanym podejściem do krajobrazu miast Gordona Cullena (1961).     

 Tradycja użytkowania społecznego (social usage), która była promowana przez 
takich twórców jak Kevin Lynch, Jane Jacobs i Christoper Alexander, a koncentrowała się na 
tym, jak ludzie korzystają z wyodrębnionych przestrzeni miejskich.  W tej tradycji nacisk był 
położony na ocenę wartości środowiska miejskiego, jako wspólnej i dla każdego dostępnej 
przestrzeni, oraz na potrzebie identyfikacji jej percepcji przez społeczeństwo z punktu 
widzenia estetyki, formy i funkcji (Carmona i in. 2003, Alexander 1971).   

Te obydwa podejścia z lat 60. były, według Ellina (2000), szczególnie charaktery-
styczne dla anglo-amerykańskiej sfery wpływów. Uważa on natomiast, że równoległa 
ewolucja projektowania urbanistycznego w Europie przebiegała inaczej, stanowiąc przede 
wszystkim reakcję na ruchy modernistyczne, które postrzegano jako absolutną degradację 
przestrzeni miejskich, odrywanych zarówno od skali człowieka, jak i jego potrzeb. Nastąpił 
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zatem powrót do ulic, arkad, placów czy bulwarów, a w miejsce projektowania megastruktur 
zaczęto odkrywać na nowo humanistyczne wartości form staromiejskich. Natomiast w wyniku 
przemian politycznych i integracji europejskiej nie tylko upodobniły się napotykane problemy, 
ale również zatarły się różnice w podejściu do ich rozwiązywania, a wszystkie tradycyjne 
nurty przeszły w ostatnim dwudziestoleciu proces wzajemnych adaptacji, składających się 
ostatecznie na zintegrowaną wersję, którą można nazwać współczesnym projektowaniem 
urbanistycznym.  

Jak więc już stwierdzono na wstępie, jego celem jest tworzenie przestrzeni (miejsc) dla 
ludzi, a jego podejście cechuje w pierwszej kolejności promowanie zróżnicowanego rozwoju, 
zmierzającego do kształtowania funkcjonalnego i o wysokiej jakości środowiska miejskiego. 
Powszechnie zaczęto zatem przyjmować, że esencją współczesnego projektowania 
urbanistycznego jest “...projektowanie i zarządzanie sferą publiczną, definiowaną jako 
publiczne oblicze budynków, przestrzenie pomiędzy elewacjami, działalności prowadzone 
w i pomiędzy tymi przestrzeniami oraz zarządzanie tymi działalnościami, które łącznie 
oddziałują na sposoby użytkowania tych budynków, uważanych też za sferę publiczną...” 
(Carmona i in. 2003:7). Ilustracją konkretnych wyników rewitalizacji zdewastowanych 
uprzednio obszarów miejskich w Melbourne i Berlinie, przeprowadzonej zgodnie z tym 
współczesnym podejściem, są ryc. 1 i 2. 

Współczesne projektowanie urbanistyczne stało się w efekcie profesjonalną 
dyscypliną o wielu obliczach, zajmującą się całym wachlarzem czynników, które mają 
ciągły i istotny wpływ na funkcjonowanie i formę środowiska miejskiego. Są to przed 
wszystkim czynniki dotyczące aspektów społecznych, ekonomicznych czy kulturowych, 
jak również związane z działaniem systemów transportu i infrastruktury technicznej. 
Równolegle jednak wzrastał w skali  globalnej  niepokój  spowodowany  postępującymi 
procesami  degradacji  zabudowy miejskiej, a często i całokształtu środowiska miejskiego 
w wielu miastach świata. Reakcją na te procesy było uruchamianie różnego 
rodzaju zapobiegawczych działań, prowadzących do rewitalizacji upadających obszarów. 
Obejmowały one nie tylko fizyczne, ale również ekonomiczne i społeczne skutki tych 
procesów. W konsekwencji pojawiło się rosnące zapotrzebowanie na projektowanie 
urbanistyczne odkryte, jako narzędzie szczególnie przydatne do odnowy środowisk 
miejskich poprzez wskazywanie kierunków i sposobów realizacji niezbędnych działań 
rewitalizacyjnych. Na tym polu projektowanie urbanistyczne zaczęło wkraczać nie tylko do 
tradycyjnych dyscyplin architektury i planowania krajobrazu, ale również bardziej od niego 
odległych, jak inżynieria lądowa, społeczne planowanie, gospodarka lokalna czy planowanie 
transportu (Kozlowski 2006).  

Omawiając obecną rozpiętość i zasięg projektowania urbanistycznego, Carmona i in. 
(2003) uznali, że są one określone przez następujące i częściowo nakładające się 
wymiary: morfologiczny, percepcyjny, społeczny, wizualny, funkcjonalny i czasowy. 
Zawierają one między innymi takie zagadnienia, jak forma ulic i bloków, wizerunek, 
tożsamość i nastrój miejsc, funkcjonowanie sfer publicznych, społeczne użytkowanie 
przestrzeni, bezpieczeństwo i zaufanie, wrażenia wzrokowe, przestrzenne powiązania 
i łączność, projektowanie środowiskowe, formy poruszania się i czasowe zarządzanie 
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przestrzenią. Krieger (2004) z kolei, badając zasięg projektowania urbanistycznego, 
dochodzi do wniosku, że projektowanie to jest mostem łączącym planowanie z architekturą. 
W konsekwencji podstawowe zadanie urbanistów widzi w przekładaniu zadań planowania 
dotyczących przestrzeni, układów osadniczych i rozmieszczenia zasobów, na strategie 
fizyczne (physical), służące jako przewodnik dla architektów i deweloperów.   

Równolegle rozwijały się też poglądy dalej idące. Należy w szczególności wyróżnić 
wybitny wkład Freya (1999). Uważa on, że  „...projektowanie urbanistyczne nie jest i nie 
powinno być odrębną dyscypliną umiejscowioną gdzieś pomiędzy planowaniem 
i architekturą...”, ale instrumentem operacyjnym, integrującym wszystkie współdziałające 
profesje „...od planowania miasta, transportu i infrastruktury oraz inżynierii do urbanistyki 
i architektury krajobrazu...” (Frey 1999:16), Twierdzi też, że główną rolą projektowania 
urbanistycznego jest poprawianie jakości wszystkich cech przestrzeni miejskich w takim 
stopniu, aby doprowadzić do minimalizacji znaczenia cech negatywnych lub nawet do ich 
eliminacji. Chcąc podnieść walory miasta, a usuwać jego ujemne strony, projektowanie 
urbanistyczne nie może więc ograniczać swoich wpływów do poziomu poszczególnych 
bloków czy ulic i powinno oprócz przestrzeni publicznych i kosmetyki konkretnych lokalizacji 
zajmować się formowaniem miasta i jego struktury jako całości, a poziomy jego interwencji 
powinny obejmować „...oprócz pojedynczych przestrzeni miast, całe ich dzielnice, 
miasta w całości oraz ich wiejskie zaplecze...” (Frey 1999:3). Oczywiście proces 
projektowania struktur urbanistycznych w takim ujęciu musi zdecydowanie mieć interaktywny 
charakter.  

Podsumowując należy uznać, że jeśli projektowanie urbanistycznie ma efektywnie 
wspierać zrównoważony rozwój poprzez swój wpływ na właściwe kształtowanie nowych 
miejsc (przestrzeni) zurbanizowanych lub rewitalizowanie już istniejących, jako istotny waru-
nek sukcesu w tym zakresie rysuje się potrzeba utrwalania i ewolucji jego interaktywnego 
charakteru. Propozycje projektowe muszą więc być z zasady wynikiem przyjaznej i dobrze 
zorganizowanej partycypacji obywatelskiej. Kluczowe jest tutaj przeprowadzenie procesu 
projektowania w ścisłej współpracy projektantów, reprezentujących władze lokalne, 
z interesariuszami (stakeholders), do których zaliczają się przedstawiciele deweloperów, 
zrzeszeń właścicieli nieruchomości oraz grup społecznych i organizacji pozarządowych. 
Ta współpraca musi trwać od początku do zakończenia procesu projektowania oraz 
rozciągać się również na jego realizację.  

Na takich właśnie zasadach została przeprowadzona m.in. rewitalizacja prawie całego 
śródmieścia Barcelony (odnowiono 4000 budynków i stworzono 300 nowych placów i miejsc 
publicznych), centrum Lyonu czy śródmieść takich miast jak Portland, Melbourne, 
Vancouver, Yokohama i Rotterdam. Odnowiono też dzielnice portowe i poprzemysłowe 
w Londynie, Amsterdamie, Genui, Bilbao i Lille (Gehl, Gemzoe 2005, Marshall 2001, 
Marshall 2003). Nawet w krajach o socjaldemokratycznym systemie politycznym, jak 
Szwecja i Holandia, partnerstwo publiczono-prywatne (private-public partnership) zostało 
sformalizowane jako stały element procesu planowania i projektowania urbanistycznego 
(Newman, Thornley 1996). 
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Ryc. 3 ilustruje adaptację omawianego podejścia w Queensland (Australia) do 
niedawnych przekształceń urbanistycznych na skalę (i) miejską, zazielenianie 
głównych tras komunikacyjnych (Singapore), (ii) dzielnicową, rewitalizacja północno-
wschodniej części śródmieścia (Brisbane), oraz (iii) osiedlową, odnowa (improvement) 
podupadającego zespołu handlowego (Gold Coast). We wszystkich trzech kluczową rolę 
odegrała ścisła współpraca grupy projektowej reprezentującej władze lokalne z grupą 
deweloperów i organizacjami reprezentującymi właścicieli nieruchomości oraz 
społeczeństwo (Urban Development Authority 2008, Brisbane City Council 2008, Gold Coast 
City Council 2009). 

W tym kontekście należy zatem rozumieć sformułowaną na wstępie intencję 
niniejszego artykułu, którą jest zwrócenie uwagi na potencjalną rolę, jaką projektowanie 
urbanistyczne może odgrywać w dziedzinie rewitalizacji publicznych stref społecznie 
wykluczonych (exclusion zones), oraz zarysowanie problemów metodycznych w tym 
zakresie. Wydaje się bowiem, że rola ta nie jest jak dotychczas wystarczająco doceniana, 
a na pewno otwiera obiecujące pole interwencji tego projektowania. Należy podkreślić, 
że jest to spojrzenie autorskie z zewnątrz, bo wynikające w dużym stopniu z wieloletnich 
osobistych doświadczeń projektowych w Rijadzie (Arabia Saudyjska), Abu Dhabi 
(Zjednoczone Emiraty Arabskie), Kuala Lumpur (Malezja) oraz w Brisbane i Gold Coast 
(Australia). 
           

Strefy społecznie wykluczone – problem społeczny 
Określenie: strefy społecznie wykluczone (exclusion zones) jest obecnie powszechnie 

używane celem opisania stojących poza prawem, zdegradowanych obszarów miast, 
cechujących się katastrofalnym poziomem mieszkalnictwa i dużym stopniem zubożenia 
zamieszkującej je ludności (AHURI 2004). Upadek społeczny wywodzi się głównie z bardzo 
niskich dochodów, wysokiego bezrobocia oraz szybko kurczących się lub nieistniejących 
zasobów pozwalających podnosić poziom życia codziennego, a główny wynik to społeczna 
polaryzacja i segregacja, zwiększająca się przestępczość, bardzo niska jakość mieszkalnic-
twa i infrastruktury technicznej oraz duży stopień społecznego niepokoju (Pacione 2005). 
Caves (2005) dowodzi również, że niedawne ekonomiczne restrukturyzacje, które miały 
miejsce w wielu wielkich miastach Europy, doprowadziły do tej polaryzacji na szczególnie 
wielką skalę ze względu na strategiczną rolę tych miast w globalnej gospodarce. 

Problem społecznego wykluczenia stał się przedmiotem zwiększonej uwagi w większo-
ści wielkich aglomeracji miejskich na całym świecie, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. 
Znaczny wzrost przestępczości, dynamicznie narastająca przemoc na gruncie rasowym, 
społecznym i ekonomicznym, jak również osamotnione getta etniczne lub krańcowej biedy 
zaczęły być tam uznawane za charakterystyczne zjawisko wielkich miast. Wydarzenia takie 
jak rozruchy w Los Angeles w 1965, zamieszki w Detroit w 1967 r. oraz w Los Angeles 
w 1992 r. wskazują oczywiście, że istniejące i pojawiające się nieustannie nowe getta oraz 
strefy socjalnie porzucone pozostają do dnia dzisiejszego ciągłym i bardzo bolesnym 
problemem miast amerykańskich (Davis 1998). 
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Ryc. 1. Nowe miejsce dla ludzi w sercu Melbourne  

(fot. autor) 

 
Ryc. 2. Potsdammer Platz w Berlinie, odkryty na nowo fragment miasta 

(fot. Skowronski i Koch, Verlag Berlin) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ryc. 3. Singapure, Brisbane i Gold Coast. Zasięg projektowania na skalę miejską  

– zazielenianie głównych arterii miejskich, dzielnicową – rewitalizacja śródmieścia, 
oraz osiedlową – odnowa zespołu handlowego (fot. autor) 
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Ryc. 4 pokazuje na przykładzie dzielnicy Watts w Los Angeles, jak szeroki może być 
zasięg i jak dramatyczne konsekwencje zamieszek, które miały miejsce w tej typowej 
społecznie wykluczonej strefie. Jednak późniejsze gwałtowne zamieszki na licznych 
przedmieściach miast francuskich, zdominowanych przez zubożałych i pozbawionych 
wszelkich  przywilejów emigrantów etnicznych,  wywołały  również  w europejskich  mediach  
 

 

Ryc. 4. Zamieszki w Watts, Los Angeles, 1965 
Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Watts_Riots 

 
burzliwą debatę o problemie socjalnej polaryzacji i istnieniu w wielu miastach rozwiniętych 
krajów europejskich, nie tylko francuskich, podobnych zdegradowanych i społecznie 
zapomnianych obszarów (BBC News 2005). Np. niedawne badania przeprowadzone 
w Szwecji, kraju cenionym zazwyczaj ze względu na panujący w nim spokój i stabilność 
społeczną, odkryły całkiem inny obraz, wykazując istnienie na terenach zurbanizowanych 
analogicznych stref społecznie wykluczonych a zamieszkałych niemal z reguły przez 
napływową ludność etniczną (Tubylewicz 2005). 
 

Potencjalna rola projektowania urbanistycznego 
Zwalczanie zubożenia i uruchomienie procesów rewitalizacji socjalnie zdegradowanych 

obszarów miejskich stało się w konsekwencji powszechnie uznawanym za priorytetowy 
obowiązkiem społecznej i ekonomicznej polityki na szczeblu władz lokalnych. Niestety tylko 
wyjątkowo zdawały sobie one sprawę z tego, że współczesne projektowanie urbanistyczne 
może być jednym z ważniejszych i skutecznych narzędzi ułatwiających i przyspieszających 
poprawę nie tylko samej estetyki, ale i funkcjonowania takich obszarów w całości, 
a szczególnie objętych nimi przestrzeni publicznych, w efekcie odczuwalnej poprawy jakości 
życia ich mieszkańców. 
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Carmona i in. (2003) zwracali na to uwagę już przed kilku laty, twierdząc, że dobre 
projektowanie może znacznie przyczynić się do zmniejszania podziałów społecznych 
poprzez promowanie rozwiązań, ułatwiających dywersyfikację socjalną, oraz procesy 
interakcji między różnymi grupami społeczeństw lokalnych. Dlatego zalecał tworzenie 
socjalnie zróżnicowanych jednostek sąsiedzkich (neighbourhoods), charakteryzujących się 
również znaczną rozmaitością form i skali zabudowy, poprawioną jakością usług lokalnych 
oraz samą siłą wyrazu. Hillies (1996) już wcześniej wskazywał na zasady projektowania, 
które mogą przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa użytkowników przestrzeni publicznych 
i tym samym do zmniejszania przestępczości. Należy do nich np. ich integracja prze-
strzenna, solidne patrolowanie czy dbałość o utrzymywanie na nich ciągłości użytkowania.        

W tym kontekście wyraźnie zarysowuje się potrzeba podejmowania prac badawczych 
celem zwiększenia teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat dróg prowadzących do 
poprawy jakości przestrzeni zurbanizowanej stref społecznie wykluczonych, ze szczególnym 
uwzględnieniem przestrzeni publicznych. Realizacja ukierunkowanych na ten cel projektów 
urbanistycznych mogłaby wówczas stanowić pierwszy krok zmierzający do uzyskania 
odczuwalnej poprawy stylu i warunków życia ludzi zamieszkujących te strefy, ułatwiając tym 
samym uruchamianie i sterowanie procesami zmniejszania panujących w nich napięć 
społecznych, charakterystycznych dla zdegradowanych społecznie i ekonomicznie 
obszarów. Ponieważ problem ma zasięg globalny, warto aby badania miały charakter 
empiryczny oraz obejmowały równoległymi analizami kilka zdegradowanych obszarów 
zurbanizowanych. Tym samym mogłyby one stanowić w dużym stopniu ewolucję badań, 
zmierzających do zwiększania roli, jaką w rozwiązywaniu tego ważnego problemu mogłoby 
odegrać projektowanie urbanistyczne.  

Poniżej trzy wybrane przykłady obszarów, które na pewno dojrzały do interwencji.                  
Ryc. 5, 6 i 7 pokazują stan degradacji środowiska miejskiego w dzielnicach Clichy-sous-Bois 
pod Paryżem, Scampia w Neapolu i Bronx w Nowym Jorku. Pomimo różnic wynikających 
z położenia geograficznego widać wyraźnie podobieństwo zdewastowania środowiska 
miejskiego (San Francisco Redevelopment Authority 2008). 

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że powyższe sugestie stanowią w pewnym 
stopniu rozwijanie problematyki objętej niedawno sformułowaną koncepcją reurbanizacji, 
postrzeganej jako kolejna a równocześnie pożądana czwarta faza ogólnego modelu 
procesów urbanizacyjnych w Europie, a więc po centralizacji, suburbanizacji i dezurbanizacji, 
powodujących dramatycznie narastającą degradację śródmieść aglomeracji miejskich, 
prowadzących często do dezintegracji przestrzennej oraz zamierania ich podstawowych 
funkcji (Heczko-Hyłowa 2008). Reurbanizacja ma na celu doprowadzenie do odwrócenia 
tych groźnych trendów. Jest ona traktowana jako proces stabilizacji centralnych obszarów 
miast przez powstrzymanie emigracji ich mieszkańców oraz przyciąganie nowych na drodze 
oferowania nowego i atrakcyjnego miejskiego stylu życia. Koncepcja stała się przedmiotem 
poważnego, interdyscyplinarnego projektu badawczo-wdrożeniowego EU (w ramach V Pro-
gramu Ramowego) Re-Urban Mobil 2002-2005, zajmującego się aktywną reurbanizacją 
w warunkach zmian demograficznych, przeprowadzonego we współpracy z władzami 
miejskimi na przykładzie wybranych dzielnic Bolonii, Lipska, Ljublany i Leon (Heczko-Hyłowa 
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2008, Haase i in. 2005). W pracach brał udział polski zespół z IRM. W ich wyniku powstał 
teoretyczny model i inspirujące metodologicznie podejście do równoczesnego wprowadzania 
w życie reurbanizacji i zrównoważonego rozwoju (Fisher 2005).    
 

Problemy metodyczno-badawcze 

Uzasadnienie potrzeby badań 
Segregacja zubożałych grup, głównie etnicznych, stała się niemal powszechnym 

zjawiskiem w większości wielkich miast Stanów Zjednoczonych, gdzie Afroamerykanie 
i Hiszpanoamerykanie grupowali się przede wszystkim w śródmiejskich gettach, 
charakteryzujących się niską jakością mieszkalnictwa, wysoką przestępczością, narkotykami, 
bezrobociem, dużą zachorowalnością, bezładem ekonomicznym i rozbitymi rodzinami 
(Pacione 2005). Liczba ludności żyjącej w warunkach skrajnego ubóstwa wzrosła w Stanach 
w latach 1980-1990 od 5,51 do 10,39 mln, przeważnie pochodzenia afroamerykańskiego lub 
latynoskiego. W ostatnich latach zjawisko to pojawiło się również w rozwiniętych krajach 
europejskich, wywołane jednak było nie tylko napięciami społecznymi na tle rasowym, ale 
często biedą i bezrobociem. Nie tak dawne na dużą skalę rozruchy na przedmieściach 
wielkich miast Francji i Wielkiej Brytanii potwierdzają słuszność tego stwierdzenia.  

Poprawa jakości przestrzeni publicznych nie wystarczy oczywiście, by wyeliminować 
takie fundamentalne ekonomiczne bądź społeczne problemy zdegenerowanych obszarów 
miejskich, jak niskie dochody, bezrobocie lub różnego rodzaju dyskryminacja, które dotykały 
ich mieszkańców. Dlatego udana rewitalizacja tych przestrzeni, zwłaszcza przeprowadzona 
z poparciem społeczności lokalnej, która może być w efekcie postrzegana przez nią nie tylko 
jako odczuwalna poprawa jakości życia, ale również statusu społecznego i prowadzić może 
do rozwoju kontaktów międzyludzkich, wytworzenia poczucia tożsamości i w efekcie do 
zmniejszania, przynajmniej częściowo, napięć społecznych. 

Można zatem twierdzić, że projektowanie urbanistyczne, jako dyscyplina zawodowa 
i naukowa, nie tylko w dużym stopniu dojrzało, ale i przestało być jedynie przystawką 
architektury, przekształcając się w dyscyplinę samodzielną i zróżnicowaną wewnętrznie. 
Jest ona wyraźnie zainteresowana wieloma społecznymi, ekonomicznymi, transportowymi 
czy kulturowymi aspektami przestrzeni zurbanizowanych, które łącznie mają ogromny 
i rosnący wpływ na funkcjonowanie i formę całego środowiska miejskiego (Carmona i in. 
2003, Droege 2004).  

Projektowanie to od pewnego czasu zaczęto jednak krytykować za nadmierne prze-
kształcanie się niemal wyłącznie w narzędzie transformacji miast pod kątem poprawiania ich 
wizerunku (image) na scenie globalnej (Gospodin 2002, Marshall 2003). Koncentruje się ono 
zatem na wartościach estetycznych zabudowy i przestrzeni, a zaniedbuje takie zagadnienia, 
jak jakość życia, stan lokalnej gospodarki, aspekty socjalno-kulturowe, a przede wszystkim 
nie stara się poznać, a potem zaspokoić aspiracji i potrzeb ostatecznego użytkownika zreali-
zowanych propozycji projektowych, którym jest społeczność lokalna, zazwyczaj niemająca 
żadnego wpływu, ani nawet kontaktu z procesem tego projektowania (Inam 2002, Kallus 
2001). Znaleźć można jedynie nieliczne przykłady transformacji zdegradowanych obszarów 
miast, przeprowadzonej nie tylko pod kątem wizerunku i ekonomii, ale celem zaspokojenia 
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oczekiwań rdzennych mieszkańców obszaru, których w miejsce wykluczenia wciągnięto 
w proces projektowania i realizacji. Takim przykładem jest rewitalizacja zdegradowanego 
i socjalnie wykluczonego obszaru Yerba Buena w San Francisco.  

Metodyka projektowania powinna również uwzględniać wagę określenia takich wytycz-
nych (zasad) projektowania, które byłyby zorientowane na ekonomicznie oszczędne rozwią-
zania (low cost oriented design) poprzez określenie zbioru wskaźników, pozwalających na 
wyznaczanie pola rozwiązań z tego punktu widzenia. Przyjmuje się, że taka orientacja pro-
cesu projektowania może w istotnym stopniu dodatkowo zwiększyć jego skuteczność, jako 
narzędzia pomagającego tworzyć jakościowo i funkcjonalnie lepsze niż dotychczas prze-
strzenie publiczne dla zdegradowanych i społecznie wykluczonych dzielnic wielkich miast 
europejskich.   
 

Cele i pytania badawcze 
Wydaje się, że analiza doświadczeń i wniosków projektu Re-Urban Mobil powinna być 

wstępnym krokiem w programach badawczych, dotyczących wykorzystania i adaptacji pro-
jektowania urbanistycznego do procesów rewitalizacji stref społecznie wykluczonych. Nale-
żałoby również koncentrować je w pierwszej kolejności na obszarach określanych jako prze-
strzenie publiczne, uznawane zazwyczaj za ...część miasta, będącą własnością prywatną 
bądź publiczną, a przeznaczoną bez dodatkowej opłaty do powszechnego użytku lub oglą-
dania, czyli przede wszystkim ulice, place czy parki (CABE 2000:92). Powinno to prowadzić 
do sformułowania najwłaściwszej metody przeprowadzania ocen jakości konkretnych prze-
strzeni publicznych, znajdujących się na obszarach notorycznych niepokojów społecznych. 
Pozwolą one dostarczyć racjonalną podstawę określenia takich wskaźników i wytycznych 
urbanistycznych, których realizacja mogłaby mieć istotny wpływ na procesy rewitalizacji, po-
magając przeciwdziałać dalszej deprecjacji i degradacji omawianych obszarów. 

Sugerowane badania powinny być nakierowane na trzy podstawowe cele. 
1.  Poznanie aktualnego stanu metod projektowania urbanistycznego stosowanych do oceny 

istniejącego stanu oraz przyszłych potrzeb rozwoju przestrzeni publicznych, nie tylko na 
społecznie wykluczonych obszarach zurbanizowanych, ale również na obszarach 
upadających w wyniku procesów dezurbanizacji.   

2. Zbadanie możliwości adaptacji tych metod do przeprowadzania podobnych ocen, ale 
z punktu widzenia zamieszkałych na ich obszarach (lub użytkujących je) społeczeństw 
lokalnych na kilku przykładach krajowych i europejskich.  

3. Sformułowanie zbioru wskaźników i wytycznych do projektowania urbanistycznego, który 
nie tylko ułatwi skuteczne sterowanie procesami rewitalizacji tych przestrzeni, ale również 
zapewni ich formułowanie na drodze pełnej, interaktywnej partycypacji społecznej. 

Zakres badań można najlepiej określić przez postawienie następujących głównych 
pytań badawczych. 
 Jakie metody są stosowane w projektach rewitalizacji przestrzeni publicznych na 

zdegradowanych obszarach zurbanizowanych celem określenia i kompleksowej 
profesjonalnej oceny (funkcjonalnej, technicznej, społecznej, ekonomicznej, estetycznej) 
ich stanu istniejącego i przyszłych potrzeb?  
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Ryc. 5. Clichy-sous-Bois koło Paryża 
Źródło: http://www.picsearch.com/search.cgi?q=Clichy-sous-

Bois&start=21&t=KzPp2pJnpyUIEiqCLWKC6wBRL6nBwvFADk7WzD4iBe4%3D&nav2 
 
 
 Czy są prowadzone takie oceny z punktu widzenia ich rzeczywistych (obecnych 

i oczekiwanych) użytkowników, czyli społeczności lokalnych? 
 Jakie wnioski wynikają z porównawczego przeprowadzenia takich dwutorowych ocen dla 

kilku (3-5) wybranych, możliwie typowych dla przedmiotu tego projektu przestrzeniach 
publicznych w miastach europejskich? 
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Ryc. 6.  Scampia, Neapol 
Źródło: http://globeglauber.files.wordpress.com/2009/04/scampia_napoli_fresque1.jpg 

 
 

 

 

 
Ryc. 7. Bronx, Nowy Jork 

Źródło:http://www.affordablehousinginstitute.org/blogs/us/south_bronx_1975_mel_rosenthal_small.jpg 
 
 Czy jest możliwe na podstawie uzyskanych wyników sformułowanie roboczej wersji 

takiego zbioru wskaźników i wytycznych do projektowania urbanistycznego, który nie tylko 
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ułatwi skuteczne sterowanie procesami rewitalizacji tych przestrzeni, ale i uzyskanie dla 
nich akceptacji społecznej?  

 
Zarys metody 
Proponuje się przyjęcie następujących faz, jako podstawowych w ewentualnych 

projektach badawczych. 
 Przegląd literatury oraz wybranej (dostępnej) dokumentacji konkretnych projektów. 

Faza ta powinna objąć systematyczny przegląd piśmiennictwa i projektowania, związa-
nych z procesem projektowania urbanistycznego i realizacją rewitalizacji przestrzeni 
publicznych w strefach społecznie wykluczonych oraz zdegradowanych dzielnic 
śródmiejskich. Na podstawie oceny uzyskanej wiedzy należy podjąć próby (poprzez 
analizy typu SWOT) zidentyfikowania sukcesów i błędów w tej dziedzinie, zarówno 
w zakresie teorii jak i praktyki. 

 Rozpoznanie aktualnej sytuacji poprzez badania w terenie. W tej fazie proponuje się, aby 
na podstawie analizy kilku projektów (badanych w poprzedniej fazie) przeprowadzić 
krytyczną ocenę procesu ich realizacji (można ją oprzeć na metodzie opracowanej przez 
Commission for Archtecture and Built Environment w 2000 r.). Powinna ona objąć 
zagospodarowanie krajobrazu w skali makro i mikro (urządzenie ulic i placów, nowe 
i adaptowane budynki, reklamy, oświetlenie, wystawy sklepowe), organizację ruchu 
kołowego i pieszego wraz z infrastrukturą, całokształt zarządzania przedmiotową 
przestrzenią publiczną oraz współudział w nim społeczności lokalnej. 

 Wywiady bezpośrednie (z mieszkańcami i użytkownikami przestrzeni) i pośrednie 
(z organizacjami i instytucjami). Faza ta powinna dostarczyć empiryczną podstawę 
rozpoznania i oceny rzeczywistych, szeroko rozumianych lokalnych poglądów nie tylko na 
temat jakości przestrzeni publicznej przed i po procesie jej rewitalizacji, ale i przede 
wszystkim zasad i celowości partycypacji społeczeństwa i jego wpływu ten proces, łącznie 
z oceną, w jakim stopniu zaspokoi ona potrzeby tego społeczeństwa oraz jego aspiracje 
w przyszłości. Duża część tej fazy, a zwłaszcza wywiady bezpośrednie, może być 
wykonywana równolegle z fazą 2., natomiast wywiady pośrednie będą wymagać dobrej 
organizacji i określenia właściwych adresatów. Powinny one w każdym razie objąć dwie 
główne, lokalne grupy użytkowników przestrzeni publicznych, czyli mieszkańców danego 
obszaru i działających w nim (ludzie biznesu) oraz dla niego (przedstawiciele pozarządo-
wych organizacji, samorządów, również zawodowych). 

 Analiza wniosków i opracowanie wyników końcowych. W tej fazie, zamykającej projekt 
badawczy, należy podsumować wynikające z niego wnioski i ocenić je w kontekście 
założonych celów projektu, a na tej podstawie przestawić wyniki końcowe w formie: 

 poradnika projektowania rewitalizacji przestrzeni publicznych dla stref społecznie 
wykluczonych, zawierającego wytyczne dla podstawowych faz procesu projekto-
wego oraz zbiór wskaźników mających łącznie: 
 wskazać racjonalną i systematyczną drogę uzyskiwania rozwiązań optymal-

nych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju oraz kryteriów funkcjonal-
nych i estetycznych; 
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 zapewnić interaktywną partycypację społeczności lokalnej, jako istotną pomoc 
we właściwym zaspokajaniu jej potrzeb i aspiracji;  

 ułatwić skuteczne sterowanie procesami realizacji; 
 zaleceń odnośnie do potrzeby i rodzaju dalszych badań w tym zakresie. 
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