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STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA XXI WIEKU 
W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU MIAST* 

 
 

Abstrakt. Niniejszy artykuł dotyczy znaczenia procesu starzenie się społeczeństwa dla 
zrównoważonego rozwoju miast europejskich. Starzenie się społeczeństwa jest kluczowym 
elementem obecnych przeobrażeń cywilizacyjnych, jest zagrożeniem a zarazem wyzwaniem 
dla zrównoważonych miast XXI wieku. Ze względu na dramatycznie postępujące zmiany 
demograficzne zasadne jest stwierdzenie, że miasta powinny dostosować się do 
zaspokojenia potrzeb współczesnych i przyszłych pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem 
zrównoważonego rozwoju miast. Dla lokalnych władz problematyka ta powinna stanowić 
ważny element polityki miejskiej. W artykule przedstawiono przykład projektu zainicjowanego 
w 2002 r. w Wielkiej Brytanii, który mógłby stanowić inspirację dla władz lokalnych 
i samorządowych. 

 
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój miast, starzenie się społeczeństwa, polityka 

miejska, starzenie się w miejscu, aktywne starzenie się. 
 
 

Wprowadzenie 
Istotnym współczesnym wyzwaniem dla miast XXI wieku są zmiany demograficzne. 

Negatywne zmiany demograficzne stanowią poważny problem i wyzwanie dla Unii 
Europejskiej, rządów państw członkowskich oraz władz regionalnych (Schroedter 2008). 
Najważniejsze objawy przemian demograficznych to:  
 wzrost długości życia społeczeństwa,  
 malejąca liczba urodzeń, 
 starzenie się społeczeństwa, 
 zmieniające się struktury gospodarstw domowych i organizacja życia rodzinnego, 
 skutki migracji. 

Jedną z kluczowych zmian, z którą muszą się zmierzyć miasta, jest starzenie się 
społeczeństwa (Schroedter 2008), będące skutkiem wydłużenia się ludzkiego życia i spadku 
urodzeń. Zmienia ono zasadniczo strukturę społeczeństwa. Obserwujemy wzrost liczby 
ludności powyżej 50. roku życia i spadek liczby ludzi młodych1. Proces starzenia się 
społeczeństwa definiowany jest jako wzrost liczby i odsetka osób powyżej wieku uznawa-
nego za granicę starości – 60 lub 65 lat (Kowalewski 2006). 

                                                
* Przedstawiony tekst jest częścią rozprawy doktorskiej pt. Starzejące się społeczeństwa europejskie XXI w.                   
w koncepcjach odnowy miejskiej przygotowywanej przez autorkę pod kier. dr hab. inż. arch. Zbigniewa 
J. Kamińskiego, prof. w Pol. Śląskiej. 
1 Starzejące się społeczeństwa to społeczeństwa krajów, w których przyrost naturalny jest bardzo niski lub 
ujemny, charakteryzujące się dużym udziałem ludzi w wieku starszym oraz zmniejszającą się liczbą dzieci i mło-
dzieży. Cechy te są charakterystyczne dla krajów rozwiniętych, ich społeczeństwa określa się jako starzejące się. 
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Starzenie się ludności jest trendem globalnym i jest ono nieuniknione, odzwierciedla 
cywilizacyjny postęp człowieka. Dotyczy ważnych kwestii społecznych, ekonomicznych 
i przestrzennych, zrównoważonego rozwoju miast, m.in.: 
 systemu opieki społecznej,  
 systemu opieki medycznej,  
 struktury przemysłu,  
 struktury inwestycji,  
 struktury konsumpcji,  
 systemu dystrybucji i relacji między pokoleniami,  
 planowania miast,  
 jakości życia,  
 zagospodarowania przestrzennego miast. 

Proces starzenia się ludności dotyczy głównie krajów rozwiniętych, w szczególności 
miast. W 2030 r. najbardziej starzejące się regiony europejskie ze średnią wieku powyżej 
45 lat to Korsyka, Sardynia, północna Hiszpania, wschodnie Niemcy, Szkocja, centralna 
Szwecja. Szczególnie dotknięte tym procesem będą metropolitalne obszary północno-
wschodniej Europy, w tym Polska (Robert i Lennert 2007). 

Według wielu badaczy i praktyków z zakresu urbanistyki proces starzenia się 
społeczeństwa ma istotny wpływ na kształtowanie się współczesnych miast europejskich, 
może zarazem negatywnie wpływać na rozwój miast XXI w. Jednocześnie jednym 
z kluczowych zagadnień współczesnego planowania przestrzennego jest zrównoważony 
rozwój miast, rozumiany jako proces wzrostu i zmian, który zapewnia zaspokojenie 
istniejących potrzeb bez ograniczenia przyszłym generacjom możliwości zaspokojenia 
ich własnych potrzeb (Pęski 1999). Zachwiane proporcje społeczeństwa skutkują tzw. 
niezrównoważeniem społeczeństwa, które stanowi zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju 
miast. 

W pracy postawiono pytania: 
 Jak dążyć do zrównoważonego rozwoju w „niezrównoważonym” społeczeństwie XXI 

wieku? 
 Jak proces starzenia się społeczeństwa przekłada się na zagadnienia społeczne, 

środowiskowe i ekonomiczne? 
 

Starzenie się społeczeństwa jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju miast 
Jak wspomniano wyżej, zrównoważony rozwój miast definiowany jest jako proces 

zaspokojenia potrzeb współczesnych i przyszłych pokoleń, które będą miały zupełnie inne 
potrzeby i aspiracje życiowe niż współczesne osoby starsze. Warto więc zastanowić się nad 
nowymi trendami w społeczeństwie oraz nad problemami współczesnych miast w kontekście 
zrównoważonego rozwoju miast.  

Współczesne zmiany w starzejącym się społeczeństwie spowodowane są: 
 zmianami modelu małżeństwa,  
 wzrostem liczby singli, 
 pracą kobiet,  
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 zmianami wielkości rodziny,  
 rozumieniem roli mężczyzny i kobiety,  
 częstszym posiadaniem własnego domu,  
 wzrostem dochodów jednych i trwałym ubóstwem innych,  
 zróżnicowaniem modelu zatrudnienia i emerytury,  
 dłuższym okresem aktywności zawodowej i zmianami w systemach emerytalnych,  
 rozwojem prywatnych usług opieki i zagospodarowaniem wolnego czasu. 

Na obszarze współczesnych miast występuje wiele niekorzystnych zjawisk, które są 
zagrożeniem dla zrównoważonego rozwoju miast. Są to.: 
 segregacja funkcjonalna – dalekie dojazdy do miejsc pracy i zamieszkania, 
 brak odpowiedniego mikrośrodowiska dla życia, pracy, wypoczynku i rekreacji w obrębie 

dzielnicy, 
 szkodliwy wpływ materiałów zastosowanych w budynkach na zdrowie użytkowników, 
 brak wydzielonych ciągów komunikacyjnych przeznaczonych dla ruchu pieszego, 

powodujący złe samopoczucie, stres u osób starszych a także dużą liczbę wypadków,  
 mała ilość terenów przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku, które dają możliwość 

dbania o kondycję fizyczną i dobre samopoczucie. 
Współczesne zmiany w starzejącym się społeczeństwie i problemy współczesnych 

miast stanowią ograniczenie w dążeniu do zrównoważonego rozwoju miast. Aby temu 
przeciwdziałać, konieczne jest rozumienie starzenia się społeczeństwa jako wyzwania a nie 
zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju miast. W tym celu jako niezbędny warunek 
osiągnięcia rozwoju zrównoważonego w miastach XXI w., konieczna jest przede wszystkim 
zmiana percepcji i pokonanie istniejącego stereotypu osób starszych stanowiących ciężar, 
„nieużytecznych społecznie” oraz czerpanie z ich wiedzy, doświadczenia, tworzenia 
dobrobytu. 

 
Starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju miast 

Zrównoważony rozwój miast obejmuje zarówno sferę działań społeczno-gospodar-
czych, jak i zagospodarowania przestrzennego, podobnie jak zmiany w strukturze wieku 
ludności wpływają na wiele problemów społeczno-gospodarczych oraz na zmianę struktury 
funkcjonalno-przestrzennej miasta  

Należy zwrócić uwagę na to, że w związku ze starzeniem się społeczeństw 
zrównoważony rozwój stanowi podstawę teoretyczną definiowania środowiska życia 
przyszłych pokoleń seniorów. Osoby starsze stanowią łącznik między przeszłością 
a przyszłością i łącznik między poprzednią i następną generacją. W związku z tym starzenie 
się społeczeństwa stanowi wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju miast. 

Starzejące się społeczeństwo wymusza różnego rodzaju działania przestrzenne, 
niezbędne do zrównoważonego rozwoju miast XXI w., stanowiące wyzwanie, które może 
przyczynić się do uporządkowania przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem takich jej 
cech, jak dostępność, komfort użytkowania, podatność na zmiany, łączność.  
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W odpowiedzi na pytania postawione w pierwszej części niniejszego artykułu 
konieczne jest (Fudge 2003): 
 uwzględnienie dwóch etapów starzenia się: młodych starych (50+) oraz starych starych 

(80+), ponieważ ich wymagania różnią się; 
 zrezygnowanie z idei dużych budynków użyteczności publicznej, np. domów spokojnej 

starości, na rzecz małych mieszkań wpisanych w istniejącą tkankę miejską (Zaniewska 
2005, 2006); budowa takich mieszkań powinna być wspierana przez nowe technologie 
oraz elastyczne systemy opieki zintegrowanej z lokalnym dostępem do pracy, przestrzeni 
publicznej i transportu; 

 upowszechnienie innowacji i eksperymentów w miastach oraz w polityce miejskiej; 
 dostosowanie zarówno starych, jak i nowych mieszkań do potrzeb starzejącego się 

społeczeństwa, wspieranie małych jednostek mieszkaniowych z dostępem do przestrzeni 
publicznych i publicznego transportu oraz poprawa opieki domowej i instytucjonalnej; 
istotą jest rozważne i przemyślane planowanie zabudowy mieszkaniowej dla osób 
starszych w różnych skalach przestrzennych (region, miasto, dzielnica)2; 

 w podejściu do polityki i innowacji uwzględnienie problemu wykluczenia społecznego, 
„ageizmu” i gett ludzi starszych oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak można tego 
uniknąć i jak stworzyć miejską politykę międzypokoleniową, np. The Village of Happiness 
w Kobe w Japonii, specjalnie zaprojektowane domy zachęcające do aktywnego działania, 
wspierające międzypokoleniowość; 

 znalezienie sposobu zachęcania do aktywności osób starszych, np. nowe formy 
przestrzenne łączące mieszkania, przestrzenie publiczne i ogrody, np. City Fruitful 
w Holandii; zapewnienie pracy zarobkowej osobom starszym, aby czuły się użyteczne 
społecznie3; 

 zwrócenie uwagi na politykę zintegrowanego rozwoju miast i planowania przestrzennego, 
opracowaną z holistycznego punktu widzenia – polityka zrównoważonego miasta 
przyczynia się do przystosowania osób starszych i uwzględnienie ich głosów w procesie 
planowania, 

 włączenie idei universal design – projektowania dla wszystkich. Przyszłością jest 
projektowanie uniwersalne, które przewiduje zintegrowane podejście dla wszystkich 

                                                
2 Tematyka zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób starszych w kontekście ciągłej obecności problemu 
stworzenia takiego modelu mieszkań i środowiska zamieszkania, który dostosowany byłby do jednostki 
w kolejnych cyklach jej życia, bliska jest zainteresowaniom E. Niezabitowskiej – badania interdyscyplinarne 
Polsenior, pierwsze tego typu badanie w Polsce, grant zamawiany Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
mający na celu zbadanie starzenia się ludności w Polsce. Autorka niniejszego artykułu miała okazję uczestniczyć 
w nich jako studentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, biorąc udział w wywiadach ankieterskich we 
współpracy z socjologami z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Badania poświęcone były warunkom 
zamieszkania ludzi starszych w wybranych środowiskach zamieszkania: w Katowicach w Superjednostce, 
w Gliwicach na Zatorzu oraz w Poniszowicach. 
Tematyka zabudowy mieszkaniowej i opieki nad ludźmi starszymi poprzez znalezienie odpowiedniego środowiska 
zamieszkania – optymalnego, dostępnego środowiska zbudowanego, obecna jest w publikacji H. Zaniewskiej 
Mieszkania starszych ludzi w Polsce. Sytuacja i perspektywy zmian, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, 
Warszawa 2001 oraz M. Bielak Badania jakościowe nad środowiskiem zamieszkania w domach opieki społecznej 
dla ludzi starszych. Wybrane przykłady, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010. 
3 Pomysł pochodzi z dawnych tradycji Chin, Japonii i Wielkiej Brytanii. 
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mieszkańców w zakresie projektowania, adaptacji wnętrz, budynków, transportu  
i przestrzeni publicznych (Kuryłowicz i in. 2005)4.  

 
Projekt zrównoważonego rozwoju miast i starzenia się społeczeństwa 

Traktując starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju 
miast, warto przytoczyć przykład zainicjowanych w Wielkiej Brytanii badań dotyczących 
zrównoważonego rozwoju miast i starzejącego się społeczeństwa. W ramach projektu 
„Nowe horyzonty badawcze” opracowano w 2002 r. projekt (Brook, Lyndhurst 2004), który 
miał na celu wprowadzenie nowych pomysłów badawczych i rozwój innowacyjnego 
podejścia do badań.  

Tematyka projektu dotyczyła: 
 danych o życiu codziennym aktywnej i samodzielnej osoby starszej oraz wykorzystaniu 

przestrzeni miejskiej – co należy zmienić, a co odpowiada jej potrzebom,  
 sprawdzenie, czy postawy społeczne i preferencje osób starszych zmieniają się i są coraz 

bardziej zróżnicowane w przeciwieństwie do osób, które urodziły się w okresie 
powojennym,  

 wyjaśnienia, w jaki sposób i gdzie następne pokolenie osób starszych będzie chciało 
mieszkać – nastawienie do życia w mieście i postrzeganie barier życiowych,  

 aspiracji osób starszych do życia w mieście i wykorzystania przez nie przestrzeni 
miejskiej. 

 zweryfikowania polityki w zakresie planowania przestrzennego oraz podkreślenia 
konsekwencji tej polityki, 

 określenia potencjalnego udziału osób starszych w miastach z możliwością wykorzystania 
go w życiu społecznym, np. wolontariat (New horizons… 2004). 

Badania skupiały się na: 
 aktywnych i niezależnych osobach starszych, 
 osobach starszych mieszkających w miastach, 
 horyzoncie czasowym około 10 lat. 

Projekt koncentrował się głównie na osobach starszych mieszkających na przedmie-
ściach dużych miast. Zbadano dwa obszary podmiejskie w Wielkiej Brytanii: Basildon 
i Maidstone, wybrane ze względu na ich sytuację społeczno-demograficzną. Sprawozdanie 
końcowe zawiera analizę głównych wniosków płynących z trzech faz badań przedstawioną 
w postaci zaleceń. 

Przeprowadzono wiele badań dotyczących osób starszych, dochodów, zdrowia, 
mieszkalnictwa i opieki społecznej. Głównym celem było stworzenie systemu wczesnego 
ostrzegania, jak starzenie się społeczeństwa może zmienić sposób użytkowania przestrzeni 

                                                
4 Koncepcja active ageing – proces optymalizujący zależności między zdrowiem, uczestniczeniem w życiu 
społecznym oraz bezpieczeństwem w celu zwiększenia poprawy jakości życia ludzi w starszym wieku (Active 
Ageing: a Policy Framework, World Health Organization, 2002). Aktywne starzenie się (w USA) to pojęcie 
opracowane (2002) przez Komisję Europejską i wykorzystywane w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Koncepcja ta 
odwołuje się do idei jak najdłuższej aktywności zawodowej osób w wieku emerytalnym i dostosowaniu metod 
pracy do wieku pracownika. (http://en.wikipedia.org/wiki/Active_ageing).  
Słowo: aktywny odnosi się do dalszego uczestniczenia w sprawach społecznych, gospodarczych, kulturowych, 
duchowych i obywatelskich, a nie tylko do zdolności do aktywności fizycznej lub do udziału w rynku pracy. 
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miejskiej, tak aby zmiany można było zaplanować na szczeblu lokalnym. Celem projektu było 
poznanie skutków starzenia się społeczeństwa, w szczególności uwzględnienie usług 
publicznych i funduszy rządowych. Istotne było zwrócenie uwagi na nowy model starzenia 
się. Z osobami starszymi często kojarzone są takie cechy, jak słabość, ubóstwo, bezradność, 
wykluczenie społeczne. Okazuje się, że osoby starsze to grupa społeczna niezwykle 
zróżnicowana i aktywna. Starzenie się społeczeństwa jest widziane głównie jako zagrożenie 
a nie wyzwanie. Realizując koncepcję aktywnego starzenia się4 w polityce miejskiej, musimy 
zwrócić uwagę na indywidualne potrzeby osób starszych (np. zróżnicowanie usług 
publicznych). Dzięki temu starzenie się społeczeństwa może doprowadzić do całkowitej 
zmiany struktury gospodarczej i aktywności społecznej. 

W projekcie poruszono także kwestię osób starszych, których siła nabywcza jest coraz 
większa, są one coraz liczniejszą grupą konsumencką na rynku mieszkań, usług 
kulturalnych, rozrywkowych, farmakologicznych, turystycznych i informatycznych, a zatem 
stwarzają nowe możliwości rozwoju gospodarek regionalnych. Przedsiębiorcy i usługodawcy 
powinni umieć rozpoznać poszczególne segmenty popytu populacji ludzi starszych 
i zapewnić im dostęp do tych dóbr i usług oraz odpowiadać na ich potrzeby i oczekiwania. 
Szczególnie należy zwrócić na to uwagę na terenach zamieszkałych przez względnie 
zamożne osoby starsze. Takie działania mogą skutkować powstaniem nowych miejsc pracy, 
tzw. srebrna gospodarka (silver economy) stwarza duże możliwości rozwoju. Prowadzone 
są badania nad odpowiednią ofertą usług dla konsumentów w bardziej zaawansowanym 
wieku: mieszkaniowych, telekomunikacyjnych, związanych ze spędzaniem czasu wolnego5 
(New Horizons… 2004). 

Badania miały na celu zwrócenie uwagi na sprawy słabo zbadane w odniesieniu do 
osób starszych: 
 pokazanie życia aktywnych i niezależnych osób starszych, 
 znalezienie sposobów i form opieki nad osobami starszymi, 
 uznanie możliwości udziału osób starszych zwłaszcza w życiu miejskim i dążeniu do 

zrównoważonego rozwoju miast. 
Autorzy projektu próbowali także odpowiedzieć na pytanie, czy zachowanie osób 

starszych będzie „bardziej młode” w przyszłości? W szczególności zmiany wzorców i nowa 
siła nabywcza (przewaga osób starszych) mogą mieć poważne konsekwencje dla wielu 
centrów miast, które zostały przebudowane w ostatnich latach, głównie ze względu na 
potrzeby osób młodych. Okazuje się, że koncepcja „starzenia się w miejscu”6 dotyczy wielu 

                                                
5 Ogólnoeuropejskie trendy związane są z życiem dłuższym, lepszym jakościowo, a przede wszystkim w dobrym 
zdrowiu. Dostrzegana jest znaczna różnica w warunkach zamieszkania ludzi starszych w różnych regionach. 
Zróżnicowany jest także dostęp do usług, do opieki społecznej i zdrowotnej. 
6 Koncepcja ageing in place (http://en.wikipedia.org/wiki/Aging_in_place#cite_note-5) – starzenie się w miejscu, 
rozumiane jako zdolność do życia we własnym domu tak długo, jak to możliwe ze względu na stan zdrowia. 
Koncepcja ta jest rozszerzana poprzez włączenie zasad uniwersalnego projektowania (universal design), 
teleopieki oraz innych technologii wspomagających. Technologie mają usprawniać życie w dziedzinie komunikacji 
i kontaktów, zdrowia i dobrego samopoczucia, bezpieczeństwa, oświaty i udziału w życiu społecznym. 
Z przestrzennego punktu widzenia głównym celem koncepcji starzenia się w miejscu jest zapewnienie 
odpowiedniego rodzaju usług, dostępu do nich oraz dostosowanie mieszkań do potrzeb osób starszych. 
Specjaliści z Certified Ageing-in-Place Specialist (CAPS) w tym modelu zabiegają o zapewnienie bogatego 
programu usług dla seniorów. Wspólnoty i organizacje są w pełni zaangażowane w poszukiwanie sposobów 
lepszej obsługi osób starszych poprzez rozwijanie planów działań, które dotyczą przyszłych potrzeb i zapewnienia 
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osób starszych ze względu na chęć pozostania w dotychczasowym miejscu zamieszkania do 
końca swoich dni. 

W projekcie poruszona została także kwestia tzw. megatrendów, które wpływają na 
zachowania osób starszych i działania polityczne. Są to: 
 uwzględnienie w polityce miejskiej „srebrnej gospodarki”, rozumianej jako system 

ekonomiczny ukierunkowany na wykorzystanie potencjału osób starszych i uwzględnia-
jący ich potrzeby, co mogłoby sprzyjać rozwojowi gospodarki w miastach, 

 przyszłe świadczenia emerytalne, 
 dążenie do zrównoważonego rozwoju miast. 

Czynnik wzrostu gospodarczego może określić wielkość i umiejętność siły roboczej 
oraz wydajność stopy inwestycyjnej, które są w pewnym stopniu kształtowane przez proces 
zrównoważonego rozwoju i starzenie się społeczeństwa. Okazuje się, że w ciągu 
najbliższych dwudziestu lat wzrośnie udział wydatków konsumpcyjnych osób starszych. 
W związku z tym większa aktywność zawodowa osób starszych może wpłynąć pozytywnie 
na tempo wzrostu gospodarczego. 

W wielu państwach trwają debaty dotyczące świadczeń emerytalnych. Okazuje się, że 
dochody i zamożność są głównymi czynnikami wpływającymi na samopoczucie osób 
starszych. Skala przyszłych świadczeń emerytalnych będzie oddziaływać na inne czynniki: 
zdolność do pracy, opiekę zdrowotną, zaawansowany wiek – to wszystko będzie miało 
wpływ na sytuację finansową osób starszych. 

Trzecim megatrendem jest zrównoważony rozwój, który w projekcie definiowany 
jest jako sposób osiągnięcia celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Termin 
zrównoważony rozwój używany jest w projekcie zamiennie z terminem jakość życia. Jakość 
życia w podeszłym wieku wymaga ponownego zdefiniowania ze względu na zmieniające się 
potrzeby osób starszych i aspiracje życiowe oraz wyższy poziom wykształcenia. 
Osoby starsze mają coraz większe wymagania co do możliwości pracy i wypoczynku. 
W badaniach, które do tej pory zostały przeprowadzone, nacisk kładziony jest na usługi 
zdrowotne i socjalne z pominięciem kwestii planowania miast, w tym lokalnej infrastruktury 
i bezpieczeństwa. 
 

Starzejące się społeczeństwo a względy środowiskowe, społeczne i gospodarcze 
zrównoważonego rozwoju miast 

Starzejące się społeczeństwa nie będą stanowić zagrożenia dla zrównoważonego 
rozwoju miast, jeśli w porę zareagujemy i będziemy przeciwdziałać negatywnym skutkom 
starzenia, mając na względzie równowagę między problemami środowiskowymi, 
społecznymi i gospodarczymi. Tylko wtedy możliwe będzie osiągnięcie zrównoważonego 
rozwoju miast. Z wyników badań projektu „Urbaging: Designing Urban Space for an Ageing 
Society” w ramach NRP 54 “Sustainable Development of the Built Environment”, 
przeprowadzonych w 2008 r., autorka przytacza wybrane postulaty w odpowiedzi na pytanie, 

                                                                                                                                                   
usług na miejscu dla osób starszych. W gerontologii, socjologii i antropologii starzenie się w miejscu rozumiane 
jest jako złożoność procesów, które są częścią kształtowania człowieka oraz miejsca i twórczych wysiłków na 
rzecz reintegracji społecznej, kiedy pojawią się problemy, związane z okresem starości. 
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jak osiągnąć zrównoważony rozwój miast w starzejącym się społeczeństwie (Martinoni, 
Sartoris 2009). Są one następujące. 

Względy środowiskowe: 
 zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska w celu zapewnienia komfortu życia; 
 zwiększenie ilości i jakości miejskich terenów zielonych w celu zapewnienia odpowiednich 

przestrzeni publicznych przez tworzenie nowych terenów lub odtworzenie i wzmocnienie 
istniejących;  

 zaplanowanie zintegrowanych przestrzeni w mieście i okolicy, które znajdują się blisko 
miejsc zamieszkania; 

 stworzenie przestrzeni dostosowanych do łatwego podróżowania pieszo lub na rowerze 
dzięki gęstej sieci atrakcyjnie zaprojektowanych przejść dla pieszych;  

 opracowanie nowych budynków o mieszanych funkcjach, włączenie ich do istniejącej 
tkanki miejskiej; 

 poprawienie dostępności usług, przestrzeni publicznej i zamieszkania, bez konieczności 
wykorzystywania transportu prywatnego. 

Względy społeczne: 
 oferowanie możliwości spotkania i wspieranie relacji między pokoleniami;  
 wzmocnienie sieci społecznych (pomoc i socjalizacja);  
 zwiększenie poczucia odpowiedzialności, udostępniania i współdecydowania; 
 przeciwdziałanie izolacji i poczuciu samotności;  
 stymulowanie spójności społecznej przez odpowiednie relacje między przestrzeniami 

publicznymi i prywatnymi; 
 stymulowanie i wzmocnienie poczucia przynależności do wspólnoty;  
 rozważenie roli społeczeństwa obywatelskiego w zarządzaniu terytorium; 
 promowanie niezależności w starszym wieku;  
 korzystanie z wiedzy i doświadczenia życiowego osób starszych; 
 zwrócenie uwagi na warunki bezpieczeństwa;  
 łagodzenie barier architektonicznych i ich wpływu na osoby o ograniczonej  

mobilności;  
 zwiększenie kapitału przestrzeni miejskiej przez promowanie swobody poruszania się 

i wyboru miejsca zamieszkania dla wszystkich obywateli.  
Względy gospodarcze: 

 intensyfikacja współpracy sektora publicznego i prywatnego w celu skutecznego 
reagowania na potrzebę opieki, potrzeby mieszkaniowe a także usługi;  

 dążenie do lepszej jakości życia i starzenia się w dobrym zdrowiu, obniżenie kosztów 
opieki zdrowotnej;  

 łączność i odpowiednie wykorzystanie przestrzeni mieszkaniowej z możliwością 
dopasowania mieszkania do etapu życia;  

 budowanie kontekstu społecznego, osoby starsze i ich kompetencje, mądrość  
i dyspozycyjność; 
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 zapewnienie efektywnego wykorzystania przestrzeni publicznych i prywatnych,  
a w konsekwencji zrównoważenie inwestycji;  

 dostępność funduszy zapewniających różnorodność gospodarki i jej siłę. 
 

Podsumowanie 
Aby osiągnąć zrównoważony rozwój miasta, należy mieć na względzie potrzeby 

współczesnych i przyszłych pokoleń, w tym wypadku pokoleń seniorów, którzy będą 
stanowili większość w społeczeństwie, oraz będą mieli zupełnie inne wymagania i aspiracje 
życiowe niż współcześni seniorzy, tj. lepsze wykształcenie, większe aspiracje życiowe 
i wymagania dotyczące m.in. przestrzeni miast. W związku z tym przystosowanie miast 
XXI w. nie powinno polegać tylko na zwiększeniu liczby domów opieki medycznej czy 
usuwaniu barier architektonicznych. Potrzebne jest szersze spojrzenie na tę problematykę 
poprzez zwiększanie oferty urbanistycznej dla osób starszych z uwzględnieniem szerszego 
kontekstu planowania miast. Istotne jest poszukiwanie ładu zintegrowanego w mieście, który 
łączy zagadnienia ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Zrównoważony rozwój miast 
w starzejącym się społeczeństwie możliwy jest do osiągnięcia wtedy, gdy zostaną 
zaspokojone potrzeby współczesnego i przyszłego pokolenia ludzi starszych. Zrównoważone 
miasto zaspokajające potrzeby osób starszy to miasto zaspokajające potrzeby osób 
w każdym wieku przez całe życie. 
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SPATIAL PLANNING AND URBAN RENEWAL IN PERSPECTIVE WITH   
AGEING SOCIETY 

 
Abstract. This article is about the importance of the aging population for the 

sustainable development of European cities. The aging population is a key element of the 
current transformation of civilization, is a threat and a challenge for the twenty-first century 
sustainable cities. Given the dramatic demographic changes progressing, it is appropriate 
to say that cities should evolve to meet the present day and future generations, focusing on 
aspects of sustainable urban development. For this issue of the local authorities should be 
an important element of urban policy, the article presents an example of a project initiated 
in 2002 in the UK, which could provide inspiration for local authorities and government. 
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