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ZAPEWNIENIE JAKOŚCI ŻYCIA W PRZESTRZENI ZURBANIZOWANEJ 
 
 

Abstrakt. Idea zrównoważonego rozwoju powstała jako efekt akceptacji ograniczono-
ści zasobów surowcowych oraz konieczności utrzymywania standardu otaczającego 
środowiska, jako podstawowych składowych niezbędnych do dalszego rozwoju ekonomicz-
nego. Natura jest źródłem mechanizmów oraz usług podtrzymujących życie i stanowiących 
bazę istnienia społeczeństwa. Ekonomiczne czynności natomiast są podstawą racjonalnego 
wykorzystania owych zasobów w zakresie zaspokajającym potrzeby cywilizacyjne. Zatem 
w celu uzyskania zrównoważonego rozwoju niezbędne jest utrzymanie zarówno odpowied-
niego standardu środowiska naturalnego, jak i efektywne wykorzystywanie naturalnych 
surowców. 

W skali urbanistycznej problematyka zachowania zasobów surowców nieodnawialnych, 
w tym energetycznych, nie jest celem samym w sobie. Jest natomiast częścią zintegrowanej 
strategii, która zakłada wdrożenie zasad środowiska zrównoważonego z uwzględnieniem 
lokalnego, regionalnego i globalnego wpływu obszarów miejskich na glebę, powietrze, 
roślinność, faunę oraz populację ludzką.  

Powyższe stwierdzenie oznacza, że projektanci – zarówno urbaniści jak i architekci, 
powinni poszerzyć wiedzę o obszar informacyjny związany z szeroko pojętym środowiskiem. 
W niektórych krajach Unii Europejskiej proces ten został już rozpoczęty. Między innymi 
w Wielkiej Brytanii, w wytycznych projektowych RIBA1 projektanci zostali zobowiązani do 
informowania inwestorów o wpływie, jaki nowa inwestycja będzie miała na istniejące otocze-
nie, już na etapie wstępnej informacji o projekcie. Ponadto na etapie formułowania studium 
możliwości inwestycyjnych terenu lokalizacji powinni wskazać środowiskowe – negatywne 
i pozytywne, konsekwencje wyborów, sprawdzić możliwość zastosowania rozwiązań budow-
lanych i technologicznych, spełniających założenia środowiskowo przyjaznego obiektu oraz 
przeanalizować środowiskowe konsekwencje wywołane przez nową inwestycję. 

 
Słowa kluczowe: jakość w środowisku zurbanizowanym, rozwój zrównoważony. 

 
 

Koncepcja holistycznej formuły zrównoważonego rozwoju nie dotyczy jedynie samego 
środowiska naturalnego i powinna uwzględniać czynniki kulturowe i społeczne. Zarządzanie 
tym obszarem prowadzi do uzyskania podwójnego celu: zminimalizowania wpływu 
cywilizacyjnego na środowisko oraz zmaksymalizowania standardu jakości życia mieszkań-
ców Ziemi.  Zatem strategia powinna być zgodna z kulturowymi i społecznymi wartościami 
wyznawanymi przez mieszkańców, dla których jest przeznaczona. 

Analiza społeczno-kulturowa jest skomplikowana, a realizacja zurbanizowanej 
przestrzeni jest zbyt często wypadkową indywidualnych, czasem rozbieżnych interpretacji.  
Jamie Lerner, architekt oraz były burmistrz brazylijskiej Kurytyby, miasta, które jest uważane 
za najbardziej zaawansowane w promowaniu środowiska zrównoważonego w skali ludzkiej, 
daje pewne wskazówki, mówiąc o ulicznej syntezie życia oraz: im więcej funkcji, tym bardziej 
ludzkie miasto [7]. To oświadczenie jest prawdziwe dla wielu środowisk kulturowych. 

                                                
1 RIBA – Royal Institute of British Architects – instytucja równoważna polskiemu SARP. 
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Po pierwszym ogólnym dokumencie UN Bruntland Report „Nasza wspólna przyszłość” 
(1987) kraje, które postanowiły wdrożyć jego założenia, rozpoczęły formułowanie zasad 
zarządzania prośrodowiskowego. Wkrótce okazało się, że zmiany dotyczące samych 
obiektów nie są wystarczającym rozwiązaniem. Konieczne stało się uwzględnienie innych 
tematów, wpływających na związki między budynkiem i środowiskiem. W efekcie nowe 
podejście zaczęto uwzględniać również w planowaniu urbanistycznym.                

Wiele ze związanych ze zrównoważonym rozwojem zagadnień można skatalogować 
zgodnie z kategoriami: energia, woda, materiały, komunikacja, odpady, z których każde 
ma niezaprzeczalny wpływ na kształtowanie przestrzeni: od planowania regionalnego 
i miejscowego, aż po konkretne obiekty, technologie budowlane i detale. Całość tworzy 
pewien obszar roboczy, zwany jakością życia. Co jednak naprawdę oznacza ten termin? 

Parametry, takie jak gęstość zaludnienia oraz standard obszaru zabudowanego, są 
porównywalne dla większości europejskich terenów zurbanizowanych. Ich faktyczny wpływ 
na środowisko naturalne uzależniony jest jednak od specyficznego rozwoju lokalnego. 

Mniejsza skala projektowa pozwala na odpowiednie zaprojektowanie obiektów 
oraz powierzchni publicznych. W ten sposób we właściwie ukształtowanym środowisku 
urbanistycznym można uzyskać atrakcyjne, bezpieczne, ciche, czyste, efektywne 
energetycznie i trwałe środowisko. Światowa Organizacja Zdrowia (World Health 
Organisation, WHO) uważa zarówno planowanie urbanistyczne, jak i rozwój ekonomiczny 
za ważne determinanty uzyskania odpowiednich warunków zdrowia. Jednak stworzenie 
środowiska urbanistycznego, w którym wszystkie znane dotychczas parametry jakości życia 
są rozpatrywane holistycznie, stanowi ogromne wyzwanie na obecnym etapie umiejętności 
i wiedzy ludzkiej. 

Jakość życia jest elementem wielu rozważań politycznych i naukowych, jednak 
ogromnie rzadko jest w odpowiedni sposób opisana w oficjalnych dokumentach. W rezultacie 
w badaniach nad standardami cywilizacyjnymi największy nacisk kładziony jest na informacje 
dotyczące dochodów, liczby mieszkań czy stanu lokalnego środowiska. W zależności od 
gradacji ważności, takie podejście może tworzyć całkowicie sprzeczne ścieżki rozwoju. 
Na przykład priorytet dla nowych miejsc pracy oraz rozwoju gospodarczego, które mają 
promować uzyskanie wyższego standardu życia, może w efekcie spowodować negatywne 
skutki środowiskowe. 

Analogicznie, różnorodna percepcja kulturowa może mieć wpływ na sposób prowadze-
nia polityki państwa czy regionu i w rezultacie spowodować niespójne wytyczne i rekomen-
dacje dotyczące dalszych działań. Podstawowym wyzwaniem jest zatem zrozumienie owych 
różnic i sformułowanie jak najbardziej przejrzystej definicji jakości życia, która może być 
zaakceptowana w odmiennych warunkach kulturowych, a tym samym niedopuszczenie do 
powstawania transgranicznych lub transregionalnych konfliktów rozwojowych. 

Istniejący współcześnie rozdźwięk pomiędzy współczesnymi konsumpcyjnymi koncep-
cjami jakości życia oraz długoterminowymi celami zrównoważonego rozwoju, jakie mogą być 
osiągnięte w przyszłości, jest obszarem ważnym i jak do tej pory mało zbadanym.  

Powyższe sformułowania świadczą o konieczności przeanalizowania związków między 
środowiskowym zrównoważeniem i tym samym przyszłym sukcesem miast, wyrażonym 
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za pomocą parametrów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Raport Sterna2, 
opisujący ekonomikę zmian klimatycznych, m.in. wskazuje, że realne ekonomiczne koszty 
niezrównoważonego życia oraz dostosowywanie obiektów budowlanych do postępujących 
zmian klimatycznych są wyższe niż potencjalne nakłady inwestycyjne związane 
z zapobieganiem cywilizacyjnym działaniom człowieka, mającym wpływ na stan środowiska. 
Zmiana sposobu życia na zrównoważony nie oznacza bynajmniej uznania środowiska za 
priorytet, ale zrozumienia, że ekonomiczna równowaga miast powinna bazować na długo-
terminowych decyzjach. Powyższe rozważania wskazują także, iż brak jest jednolitego zro-
zumienia prawdziwych kosztów generowanych przez realizację krótkoterminowych doraź-
nych celów. Jest to również wskazówka, iż potencjalna zmiana nie oznacza utraty, ale raczej 
utrzymanie wysokiego standardu życia całych grup społecznych a także przyszłych pokoleń.  

W maju 2008 r. Rada Europy Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych przygotowała 
zapis formułujący główne zagrożenia oraz oczekiwania dotyczące środowiska zurbanizowa-
nego. Zapis ten jest znany pod nazwą Europejska karta urbanistyczna: Manifest nowej 
urbanistyki (European Urban Charter: Manifesto for a Newurbanity). Podobnie jak wiele 
innych europejskich kart, konwencji czy deklaracji, manifest opisuje wyzwania środowiskowe, 
demokratyczne, kulturowe, społeczne oraz ekonomiczne, jakie muszą być podjęte 
współcześnie. 

Obecny model życia z całą pewnością pozwala na uzyskanie wysokich standardów 
zamieszkiwania, jednak uniemożliwia osiągnięcie jakości życia niezbędnej do prawidłowego 
funkcjonowania ludzkiego organizmu. Skomplikowane współzależności powodują, że próby 
promowania bardziej efektywnych rozwiązań w jednej dziedzinie urbanizacji mogą 
spowodować nieoczekiwane zjawiska w innych dziedzinach. Świadomość istnienia owych 
paradoksów jest jednak niezbędna do zrozumienia urbanistycznej wizji przyszłości, w której 
ekonomiczne, społeczne i środowiskowe aspiracje będą w pełni zaspokojone.  

Termin: jakość życia zazwyczaj oznacza szeroko pojmowane i długoterminowe 
społeczne i sektorowe cele, stanowiące wyznacznik dalszej polityki rozwoju miasta. Jest to 
termin często wykorzystywany i ważny. Nie ma on jednoznacznej definicji, a więc, jak już 
wspomniano, zbyt często jego rozumienie uzależnione jest od lokalnej perspektywy. 

Współcześnie prawie 75% społeczeństwa europejskiego zamieszkuje tereny 
zurbanizowane, a do roku 2020 nastąpi prawdopodobny wzrost do 80%. Po wieloma 
względami Unia Europejska może być postrzegana jako unia miast, gdyż obejmuje ona 
około 1600 obszarów zurbanizowanych. Zgodnie z wynikami ankiety przeprowadzonej 
w 75 europejskich miastach [3], znaczna część mieszkańców jest zadowolona z jakości życia 
w mieście. Obszary miejskie są miejscem zamieszkania odbiorców usług dostarczanych 
przez pozamiejskie zaplecze. Jednocześnie poszczególne jednostki miejskie są zależne 
od siebie i funkcjonują we współpracy narodowej, regionalnej i lokalnej. Analogicznie lokalne 
strategie środowiskowe, np. dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, mają 
wpływ na cały obszar Europy, a tym samym na globalne zmiany klimatyczne. W efekcie 
                                                
2 Raport Sterna to 700-stronicowy dokument przygotowany na zlecenie rządu Wielkiej Brytanii przez Nicholasa 
Sterna i jego zespół. Ukazał się on pod koniec 2006 r. i opisuje przyszłe efekty globalnego ocieplenia, w tym jego 
wpływ na gospodarkę światową. Chociaż nie jest to pierwszy tego rodzaju dokument, jest to na pewno najbardziej 
znane, chociaż kontrowersyjne, i najszerzej komentowane opracowanie na ten temat. 
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koncepcja zapewnienia jakości życia w miastach, bezpośrednio dotyczy wielokierunkowych 
powiązań i wymagań współpracy na wszystkich szczeblach administracyjnych. 

Nie można zaprzeczyć, że w sensie materialnym jakość życia poprawiła się w ciągu 
ostatnich 50 lat. Współcześnie mamy dostęp do wielu udogodnień: większej powierzchni 
mieszkalnej przypadającej na jedną osobę, wygodniejszych urządzeń transportowych, 
podróżujemy więcej i dalej w celach wypoczynkowych, zakupujemy więcej luksusowych dóbr 
i dłużej żyjemy. Jednak inne obszary naszego życia uległy pogorszeniu. Między innymi 
znacznie zwiększyła się liczba osób zapadających na choroby alergiczne a także 
cywilizacyjne, związane ze stylem naszego życia, w tym układu krążenia, spowodowanych 
nadwagą, brakiem ruchu czy stresem. 

Mieszkańcy różnych europejskich miast zapytani o jakość życia w mieście, zaraz za 
poziomem zarobków ustawiają dostęp do usług publicznych, możliwość zatrudnienia, ła-
twość nabywania produktów, dostęp do transportu i usług kulturowych oraz sportowych 
a także obszarów parkowych. Przy zapytaniu, co jeszcze można zmienić, aby miasto było 
bardziej atrakcyjne, zazwyczaj pada odpowiedź dotycząca ograniczenia nadmiernego ruchu 
kołowego, poziomu hałasu oraz zanieczyszczenia. Środowisko naturalne wspominane jest 
nader rzadko, gdyż najczęściej jego niska jakość jest postrzegana jako cena, którą trzeba 
zapłacić za zaletę mieszkania w dużym ośrodku miejskim. Pomimo to poszukiwanie lep-
szego standardu otoczenia jest podstawowym powodem, dla którego ludzie wyprowadzają 
się z miast, pozostając jednak na tyle blisko, aby móc korzystać ze wszystkich zalet obszaru 
zurbanizowanego. Indywidualne poszukiwanie lepszej jakości życia jest zatem formą 
wymiany: ponosi się niższe koszty dużego domu, ale spędza się więcej czasu w korkach. 
Albo świadomie ogranicza się dostęp do usług, ale zamieszkuje się w środowisku o lepszych 
parametrach naturalnych. Badania prowadzone w różnych komisjach Unii Europejskiej wska-
zują na poszukiwanie odpowiedniego standardu życia przez mieszkańców miast poprzez 
migrację na tereny podmiejskie, a w konsekwencji powstawanie negatywnego zjawiska 
dezurbanizacji (urban sprawl) [8]. 

Parametry środowiskowe i zdrowotne zależą nie tylko od konkretnego miasta, ale także 
poszczególnych dzielnic. W 2004 r. w Wielkiej Brytanii 20% mieszkańców o najniższych 
dochodach zamieszkiwało w złych warunkach środowiskowych, a 11% w najlepszych 
z możliwych [3]. Grupy o niskich dochodach najczęściej zamieszkują słabiej zainwestowane 
obszary miasta, np. w pobliżu terenów zanieczyszczonych, o ograniczonym dostępie do 
zielonych przestrzeni czy transportu publicznego. 

Wydaje się, że w określeniu jakości życia w środowisku zurbanizowanym znaczną 
rangę nadaje się poczuciu bezpieczeństwa oraz ekonomiczno-społecznemu statusowi 
obszaru. Analizy przeprowadzone w ośmiu europejskich miastach, na obszarach gdzie 
często pojawiają się napisy graffiti, nieusuwane są odpady i psie odchody wykazują, 
że mieszkańcy tych terenów są także o 50% mniej aktywni sportowo od średniej 
charakterystycznej dla badanego miasta [9]. Obszary o wysokim statusie społeczno-
ekonomicznym zazwyczaj mają lepsze zaplecze rekreacyjne, a mieszkańcy mają także 
więcej wolnego czasu [5] na korzystanie z udogodnień. Standard zamieszkiwania jest zatem 
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jednym z wyznaczników jakości życia. Budynki o niskim standardzie najczęściej mają także 
niską jakość energetyczną3.  

Ponadto badania jakości powietrza wskazują, że prawie 90% mieszkańców europej-
skich miast jest narażona na wpływ powietrza o parametrach znacznie przekraczających 
20 µg/m3. Większość mieszkańców miast europejskich uczestniczących w badaniu 
w 2007 r. [2] zgodnie przyznała, że zanieczyszczenie powietrza jest podstawowym 
problemem obszarów zurbanizowanych. Jednocześnie analizy wykonane w UE wskazują, 
iż wystawienie ludzi na działanie cząstek pyłowych (PM25) powoduje około 350 000 
przedwczesnych zgonów rocznie4. Głównymi czynnikami zatruwającymi powietrze na 
obszarach zurbanizowanych są cząsteczki pyłów, ozon oraz związki azotów, które mogą 
powodować problemy z oddychaniem, zwiększają ryzyko ataków astmy oraz podwyższają 
liczbę osób zapadających na choroby układu oddechowego.  

W zamieszkiwanym środowisku oddziaływanie hałasu ma również bezpośredni wpływ 
na zdrowie ludzi oraz jakość ich życia. Jego nieprzerwane oddziaływanie powoduje 
podwyższoną liczbę schorzeń układu krążenia, zaburzeń słuchowych oraz umysłowych. 
Powyższe negatywne efekty mogą się dodatkowo nasilać się poprzez interakcję z innymi 
środowiskowymi czynnikami stresującymi organizm ludzki. Na przykład w Niemczech 
około 3% zawałów serca jest wywołanych nadmiernym hałasem powstającym w efekcie 
ruchu kołowego [1]. W większości przypadków głównymi źródłami hałasu są pojazdy 
transportowe a także trasy kolejowe i lotnicze. Ponadto hałas zazwyczaj nasila się na 
obszarach o gęstej zabudowie mieszkalnej, w ubogich dzielnicach oraz na obszarach 
w większości przeznaczanych pod wynajem. 

Współczesne zmiany klimatyczne, związane z coraz częstszym pojawianiem się 
gwałtownych i intensywnych opadów, również mają bezpośredni wpływ na jakość 
życia na terenach zurbanizowanych. Intensywne zabudowanie powierzchni ziemi i brak 
wystarczającej możliwości ich odprowadzenia powoduje zwiększone ryzyko występowania 
podtopień i powodzi. Tym samym zostaje ograniczony dostęp do zasobów wody 
pitnej, a w następstwie powstaje możliwość rozprzestrzeniania się chorób epidemiologicz-
nych.  

Inną zaobserwowaną w ostatnim dziesięcioleciu zmianą klimatyczną jest nasilenie się 
fal ciepła w porach letnich, szczególnie dotkliwe na obszarach miejskich. Mają one znaczny 
wpływ na niemowlęta, dzieci oraz osoby w podeszłym wieku. Generalnie mikroklimat 
obszarów zurbanizowanych charakteryzuje się temperaturą wyższą niż terenów 
otaczających. Typowa średnia temperatura jest ok. 1-2 oC wyższa, w letnie wieczory nawet 

                                                
3 Tzw. bieda paliwowa (ang. fuelpoverty) – ponad 10% całkowitego dochodu mieszkańców przeznaczane jest na 
cele energetyczne w celu utrzymania wystarczających warunków cieplnych we wnętrzach domostw. 
4 PM 2,5 – są to cząstki pyłowe opisane w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego 2008/50/WE z dnia 21 maja 
2008 w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Dyrektywa rozszerza obowiązek oceny 
jakości powietrza w państwach członkowskich o pył zawieszony PM2,5, zanieczyszczenie szczególnie szkodliwe 
dla zdrowia ludzi. Pył tego rodzaju jest zanieczyszczeniem emitowanym bezpośrednio ze źródeł 
antropogenicznych, jak i naturalnych, jako pył pierwotny, powstaje również w wyniku reakcji i przemian związków 
siarki i azotu oraz lotnych związków organicznych jako pył wtórny. Jego ciągłe wdychanie oznacza ograniczenie 
życia ludzkiego o prawie jeden rok dla najbardziej zanieczyszczonych obszarów Belgii, Niderlandów, Północnych 
Włoch oraz niektórych obszarów Polski i Węgier [2]. 
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o 6 oC. Jest to związane z jednoczesnym działaniem kilku czynników, które wspólnie 
stanowią o powstaniu zjawiska zwanego wyspą ciepła, w tym: 
 zysków cieplnych oddawanych przez budynki, jednostki systemu transportowego oraz 

obiekty przemysłowe i sieci infrastrukturalne; 
 nieprzesiąkliwe materiały pokrywające powierzchnię ziemi, które wraz z budynkami 

stanowią lepsze przewodniki ciepła niż grunt i roślinność, a tym samym z uwagi na swoje 
parametry fizyczne podwyższają lokalne temperatury, ponadto ograniczają szybkie 
odprowadzenie opadów atmosferycznych, ograniczając proces parowania oraz 
naturalnego schładzania; 

 przestrzenny układ zabudowy często tamuje swobodny przepływ powietrza, ograniczając 
potencjalny efekt naturalnego ochładzania prądami powietrza; szybkość wiatru dla 
terenów miejskich jest mniejsza niż dla terenów niezurbanizowanych, charakteryzuje się 
natomiast większą liczbą turbulencji; 

 zabudowa w pewnym stopniu przesłania bezpośredni dostęp do światła dziennego 
i zacienia bezpośrednie otoczenie; efekt można traktować zarówno jako wadę, jak 
i zaletę, w zależności od innych parametrów mikroklimatu; równie ważne może okazać się 
przesłonięcie, jak i ekspozycja na działanie promieni słonecznych; 

 zanieczyszczenia atmosferyczne pochodzące od pojazdów, systemów grzewczych oraz 
emisji przemysłowych powodują absorpcję bezpośredniego promieniowania; ponadto 
jakość powietrza ma wpływ na sprawność urządzeń funkcjonujących z wykorzystaniem 
energii słonecznej, a także możliwość stosowania naturalnego systemu wentylacji; 
niektóre z emisji powodują szybszą degradację materiałów budowlanych. 

Badania przeprowadzone na terenie Holandii wskazują, że dzieci mające dobry dostęp 
do terenów zielonych, uprawiające sporty na świeżym powietrzu, są zdrowsze od swoich 
rówieśników. Również badania przeprowadzone w ośmiu europejskich miastach wskazują, 
że ludzie zamieszkujący obszary z dostępem do powierzchni zielonych są zazwyczaj 
bardziej aktywni fizycznie [4]. Tereny zielone pozwalają na kontakt z naturalnym 
środowiskiem, pomagają w usuwaniu stanów stresowych i mają dobry wpływ na stan 
psychiczny. Ponadto poprawiają ogólną jakość powietrza oraz ograniczają wpływ wysokich 
temperatur.  

Badania dotyczące percepcji przestrzeni zurbanizowanej [4] wskazały, że większość 
ankietowanych mieszkańców miast północnej Europy była zadowolona z ilości i jakości 
terenów zielonych. Jednak sposób postrzegania terenów zielonych różnił się w zależności od 
szerokości geograficznej i uwarunkowań kulturowych. Na obszarze Brukseli np., gdzie jest 
stosunkowo niewiele terenów zielonych, większość ankietowanych była zadowolona z ich 
ilości i jakości, podczas gdy w Bratysławie, gdzie istnieją duże połacie terenów zielonych, 
poziom satysfakcji był znacznie niższy. 

Dobra jakość i dostępność otaczającego środowiska naturalnego zachęca do 
intensywniejszego uprawiania wycieczek pieszych i rowerowych lub korzystania z takiego 
transportu na co dzień – jest to pomocne w zwalczaniu negatywnych efektów siedzącego 
trybu życia. Niemniej jednak badania wykazały znaczne różnice w poszczególnych krajach 
Unii Europejskiej: od mniej niż 1% osób jadących na rowerze do pracy (np. Warszawa), 
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aż do ponad 36% w Kopenhadze [4]. Jakość transportu publicznego ma bezpośredni wpływ 
na intensywność ruchu pieszego czy rowerowego w miastach, jednak powyższe założenie 
nie wyjaśnia zaistniałych różnic. Niezbędne jest zatem uwzględnienie innych czynników, 
takich jak struktura urbanistyczna miasta, bezpieczeństwo, ukształtowanie terenu oraz 
potrzeby kulturowe. 

Rozrastające się powierzchnie miast oraz przemiany cywilizacyjne są powodem ciągle 
rosnącego zapotrzebowania na surowce naturalne. Miasta zajmują zaledwie 2% powierzchni 
ziemi [10], są w wysokim stopniu zależne od regionów i społeczeństw znajdujących się 
daleko poza ich granicami, a wiele z nich jest w interakcji z lokalnym i globalnym zapleczem.  
Powstałe w efekcie konsumpcji odpady są usuwane poza miasto. W konsekwencji 
nie można oddzielnie rozpatrywać cykli produkcji i konsumpcji oraz ich wpływów 
środowiskowych. Obszar Europy jest wysoko zurbanizowany, a miasta i miasteczka z uwagi 
na silne związki z innymi regionami w znacznym stopniu determinują potencjał 
zrównoważonego rozwoju oraz jakość życia obszarów miejskich i wiejskich. 

Jednym z parametrów niezbędnych do rozpatrywania kierunków rozwoju obszarów 
miejskich jest ekologiczny ślad (footprint), pozwalający na oszacowanie powierzchni 
ziemi oraz ilości wody, jaka jest „wirtualnie” potrzebna miastu do wyprodukowania usług 
i surowców a także absorpcji wytworzonych odpadów. Ślad jest zazwyczaj opisywany jako 
przestrzenna zależność powierzchni miejskiej od innych terenów, np. dla Londynu jest ona 
dwukrotnie większa niż powierzchnia Wielkiej Brytanii. Taki wskaźnik pozwala na określenie 
efektywności działań urbanistycznych oraz zakres potencjalnych zmian. Z europejskiej 
perspektywy kulturowej wprowadzenie definicji śladu ekologicznego może mieć wpływ na 
zwiększenie powszechnej świadomości istnienia presji cywilizacyjnej na środowisko 
naturalne. 

Większa koncentracja populacji na obszarach zurbanizowanych oznacza, że 
środowiskowy ślad miast jest zazwyczaj większy niż obszarów wiejskich o tej samej 
powierzchni. Jednak poszczególni mieszkańcy miast mają mniejszy ślad ekologiczny 
niż mieszkańcy obszarów wiejskich. Jest to m.in. związane z mniejszą odległością do 
miejsca pracy i korzystaniem z masowego transportu. Również zabudowa na terenach 
zurbanizowanych jest zazwyczaj bardziej efektywna pod względem energetycznym.                        
W rezultacie obszary zurbanizowane mają potencjał, który przy prawidłowym zarządzaniu 
może obniżyć całkowity regionalny ślad środowiskowy oraz oddziaływanie na środowisko. 
Powyższe wnioski są argumentacją w kwestii, czy miasta i miasteczka są najlepszym 
rozwiązaniem, aby żyć w sposób bardziej zrównoważony? Wzmacniają też argument 
na rzecz miast skoncentrowanych. Urbanistyczny sprawl, zwiększające się potrzeby 
transportowe, szczególnie w zakresie transportu kołowego, jak również współczesne style 
życia, w których zwiększa się zapotrzebowanie na dobra i usługi pochodzące z innych 
obszarów, powodują zwiększanie się ekologicznego śladu miast. 

Niezaprzeczalnie jakość życia może się poprawić przez odpowiednie zarządzanie 
istniejącymi zasobami miejskimi i wiejskimi. Zarządcy miejscy mają możliwość wprowadzenia 
zmian i ograniczenia negatywnych wpływów rozwoju urbanizacyjnego. Efekty można osią-
gnąć poprzez wprowadzenie odpowiednich polityk i procedur w planowaniu przestrzennym, 
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zasobach mieszkaniowych oraz masowym transporcie publicznym. Wytyczne do planowania 
regionalnego oraz miejskiego stanowią strategię ładu urbanistycznego oraz ustalenia 
standardów życia. Miasto skoncentrowane, planowane zgodnie z zasadami efektywności 
działania transportu publicznego, wraz możliwością korzystania z ruchu pieszego 
i rowerowego, w powiązaniu z otwartymi przestrzeniami zielonymi, może stanowić model 
lepszej jakości życia. 

Miasta są również obszarem dużej konsumpcji różnych surowców. Można zatem 
przez wprowadzenie odpowiedniej strategii rozwoju zwalczać ich nadmierne zużycie, 
ograniczać negatywne efekty, m.in. przez ograniczenie zużywającego duże ilości energii 
transportu indywidualnego i promowanie energooszczędnej polityki mieszkaniowej oraz 
zahamowanie i ograniczanie zjawiska dezurbanizacji obszarów podmiejskich. 

Władze lokalne mają prawo i są odpowiedzialne za regulację i zarządzanie polityką 
przestrzenną oraz wprowadzanie efektywnych technik planistycznych uwzględniających 
oczekiwania mieszkańców. Jest jednak oczywiste, że miasta nie mogą istnieć w oderwaniu 
od czynników zewnętrznych. Zatem lokalne strategie miejskie powinny stanowić ciągłość 
planistyczną z poszczególnymi strategiami regionalnymi, państwowymi i europejskimi. 

Współczesne miasta przestały być wyizolowanymi, samowystarczalnymi jednostkami 
i są silnie związane poprzez funkcje z innymi obszarami zurbanizowanymi i wiejskimi, 
jak również z innymi miastami zlokalizowanymi w ich regionie. Związki te umożliwiają 
wykorzystanie technologii informacyjnych i transferu danych. Czynnikiem inicjującym 
są także zmiany w strukturze demograficznej, w tym ogólne starzenie się europejskiej 
populacji i ciągły proces migracji, a tym samym nowe potrzeby społeczne, ekonomiczne 
i środowiskowe. 
 

Podsumowanie 
Jakość zamieszkiwania na obszarach miejskich nie jest problemem o znaczeniu 

lokalnym. Dotyczy prawie 75% wszystkich mieszkańców Europy oraz znacznych obszarów, 
tych bezpośrednio zurbanizowanych, jak i tych, stanowiących część ekologicznego śladu 
miast.  

Na obszarach miejskich jakość życia jest odczuwana, ale też generowana. W ciągu 
ostatnich kilkudziesięciu lat standard życia znacznie się poprawił. Pomimo to zbyt 
często można zaobserwować pogorszenie stanu zdrowia ogółu społeczeństwa, wynikające 
m.in. z zanieczyszczenia powietrza oraz nadmiernego hałasu. Ponadto zmiany ekonomiczne 
i społeczne będą powodowały realne konsekwencje funkcjonalno-przestrzenne, które należy 
uwzględnić w związku z przewidywanymi zmianami klimatycznymi. Powyższe problemy są 
ważne, tym bardziej, że prawdopodobnie znaleźliśmy się właśnie na progu być może 
nieodwracalnych zmian. Współczesny średni standard życia Europejczyków świadczy o jego 
wysokiej jakości, a jednocześnie przyczynia się do powstawania ryzyka środowiskowego. 
Zmiana na bardziej zrównoważony styl życia, który nadal będzie pozwalał na uzyskiwanie 
satysfakcji, jest warunkiem niezbędnym. 

Instrumenty zarządzania niezbędne do wprowadzania nowych założeń i rozwiązywania 
przewidywanych problemów są już dostępne. Nadal brak jest jednak szerokiego 
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strategicznego planu dalszych działań. Do podstawowych ograniczeń uniemożliwiających 
wdrażanie zmienionych zasad zaliczyć należy: 
 sektorowe i krótkoterminowe cele powszechnie przyjęte jako najważniejsze determinanty 

rozwoju, pozwalające na osiągnięcie szybkich zysków i stanowiące podstawę podejmowa-
nia strategicznych decyzji;  

 zbyt wolną akceptację faktu, iż zasięg i poziom skomplikowania współczesnych proble-
mów wymaga współpracy poszczególnych sektorów przemysłowych oraz długotermino-
wego planowania;  

 poprawa technicznych i technologicznych rozwiązań współczesnych procesów produkcyj-
nych, chociaż pomocna, nie rozwiąże istniejących problemów. Niezbędna jest również 
modyfikacja miejskiego stylu życia pozwalająca na zachowanie współczesnych 
standardów wraz z równoczesną akceptacją nowych alternatywnych rozwiązań. 

Współodpowiedzialność wszystkich mieszkańców Ziemi oraz przyjęcie długotermino-
wych celów przez rządy krajów są niezbędne do zapewnienia odpowiednich standardów 
życia. Takie założenia muszą być jednorodne zarówno dla poszczególnych sektorów 
przemysłowych, jak i poziomów administracyjnego zarządzania. Strategie powinny być 
spójne pod względem planowania przestrzennego, rozwiązań urbanistycznych oraz 
oczekiwań społecznych. 

Powierzchnie zurbanizowane oraz sposób ich zagospodarowania powinny dać 
mieszkańcom swobodę wyboru nowych stylów życia, takich jak zamieszkanie w bardziej 
skoncentrowanym środowisku miejskim, powierzchnie publiczne o wysokich parametrach 
użytkowych i dostęp do zdrowego środowiska naturalnego. Aby zapewnić wspólne działania 
zarządcze na poziomach regionalnych, państwowych i Unii Europejskiej, obszary 
zurbanizowane wspomagające owe przekształcenia również powinny stać się aktywnymi 
partnerami innych miast i obszarów wiejskich. 
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QUALITY OF LIFE ASSURANCE IN URBAN SPACE  
 

Abstract. The idea of sustainable development was created as a result of the 
acceptance of limitation of raw material resources and the necessity to maintain 
environmental standards as the basic components that are required for further economic 
development. Nature is the source of the mechanisms and services which sustain life and 
constitute the basis of social existence. Economic activities, however, are the basis of 
rational use of such resources to satisfy civilisation needs. Therefore, to attain sustainable 
development, it is necessary to maintain both proper standards of the natural environment 
and effectively use natural resources.  

On the urban planning scale, the issues of preservation of non-renewable raw 
materials and fuel resources are not goals in themselves. They are, however, parts of an 
integrated strategy which assumes the implementation of the sustainable development rules, 
taking into account regional and global influence of urban areas on soil, air, flora, fauna, and 
human populations.  

The above statement means that the designers, both urban planners and architects, 
should expand their knowledge by inclusion broadly understood environmental issues. In 
some EU countries, the process has already started. For instance, in the United Kingdom, 
the design guidelines of RIBA5 obligate designers to inform their clients about the influence of 
the new projects on the existing environments at the stage of preliminary project description. 
In addition, at the stage of a feasibility study applicable to the site, the designers should 
indicate negative and positive consequences of particular building and process choices for 
the environment to fulfil the environmentally friendly assumptions of a project and analyse 
the project consequences.  

 
Key Words: quality in urban environment, sustainable development.  
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5 RIBA – Royal Institute of British Architects, equivalent of the Polish SARP. 


