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Streszczenie
Celem poniższego artykułu jest przedstawienie aktualnych strategii stoso-
wanych przez władze lokalne w rozwiązywaniu konfliktów ekologicznych 
w mieście. Wychodząc od charakterystyki i uwarunkowań konfliktów ekolo-
gicznych, artykuł koncentruje się na przyczynach samowykluczania się zbio-
rowości osiedlowych z konsultacji społecznych. W artykule zaprezentowano 
cztery strategie władz miasta skutkujące samowykluczeniem się protestują-
cych mieszkańców z konsultacji społecznych: wariantu zerowego, konfliktu 
osiedlowego, zmęczenia partycypacją i zleconych zadań publicznych. W tym 
kontekście milcząca zgoda jest jedyną możliwą reakcją protestującej zbioro-
wości osiedlowej na niesatysfakcjonujące konsultacje społeczne.

Słowa kluczowe: konflikt, partycypacja, miasto, konsultacje społeczne, 
władza 

WPROWADZENIE

Dylematem miasta zrównoważonego jest poszukiwanie pragmatycznego kom-
promisu między często sprzecznymi interesami i preferencjami różnych grup 
interesu czy koalicji tych grup (tzw. reżimów miejskich). Zadaniem władz miasta 
jest znajdywanie rozwiązań równoważących presję inwestycyjną z ochroną eko-
systemów miejskich. W kontekście sytuacji konfliktu ekologicznego w mieście 
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model zrównoważonego rozwoju wymusza na grupach interesu realizację zasady 
partycypacji, tj. konieczności dialogu i wzajemnego respektowania prawa do 
informacji, konsultacji społecznych i włączenia w procesy decyzyjne.

Miasta, zwłaszcza te o charakterze metropolitalnym, stanowią interesującą 
arenę interakcji konfliktowych ze względu na ograniczoną pulę atrakcyjnych za-
sobów do zaspokojenia potrzeb rozwojowych kapitału. W tym rozumieniu miasta, 
napędzane potrzebami zysku i pomnażania kapitału, są lokomotywami rozwoju 
czy maszynami wzrostu, których produktem ubocznym mogą być: degradacja 
środowiska, enklawy poprzemysłowe, zaniedbane dzielnice, segregacja społeczna 
czy marginalizacja określonych grup mieszkańców w polityce miejskiej.

Artykuł stanowi próbę prezentacji strategii praktykowanych w rozwiązy-
waniu konfliktów między reżimem prowzrostowym (biznes – władza miasta) 
a mieszkańcami osiedla. Strategie te wyłoniono na podstawie studium przypad-
ku konfliktu ekologicznego w Szczecinie realizowanego w latach 2009–2011  
[zob. Bartłomiejski 2015]. Punktem wyjścia rozważań jest przybliżenie charakte-
rystyki i uwarunkowań konfliktów ekologicznych, by w dalszej części skoncen-
trować uwagę na przyczynach samowykluczania się zbiorowości osiedlowych 
z konsultacji społecznych. Milcząca zgoda protestujących mieszkańców osiedla 
osiągana jest dzięki zastosowaniu czterech strategii władz miasta, skutkujących 
samowykluczeniem z konsultacji społecznych: wariantu zerowego, konfliktu 
osiedlowego, zmęczenia partycypacją i zleconych zadań publicznych. Reflek-
sja analityczna zaprezentowana w niniejszym artykule stanowi uzupełnienie 
odpowiedzi na pytanie o uwarunkowania konfliktu ekologicznego w mieście 
i rozwinięcie koncepcji samowykluczenia się mieszkańców osiedla z konsultacji 
społecznych [zob. Bartłomiejski 2015].

POJĘCIE KONFLIKTU EKOLOGICZNEGO 

Konflikt jest powszechnie obecnym zjawiskiem w życiu społecznym, co nie 
oznacza, że spór jest konieczną codziennością. Obserwujemy go we wszystkich 
kulturach i społeczeństwach, na płaszczyznach: politycznej, ekonomicznej, 
społecznej, interpersonalnej, międzygrupowej czy międzynarodowej. Andrzej 
Rychard [1995] wyróżnia trzy zasadnicze płaszczyzny konfliktów: normatywne 
(konflikty o wartości), ekonomiczne (konflikty o własność) i polityczne (kon-
flikty o władzę). Podobnie Janusz Mucha [1978], który wymienia trzy klasyczne 
typy modeli konfliktowych: model konfliktu kompleksowego, model konfliktu 
o wartości ekonomiczne oraz model konfliktu o władzę. 
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W warunkach polskich do 1989 roku konflikty najczęściej przebiegały na 
płaszczyźnie politycznej, między władzą a społeczeństwem [zob. Rychard 1995]. 
Na innych płaszczyznach życia społecznego konflikty miały zróżnicowany, ale 
ograniczony charakter. Konflikty związane z ochroną środowiska naturalnego 
pojawiały się przy okazji badań nad świadomością zagrożeń środowiskowych 
i proekologicznymi ruchami społecznymi. 

W miarę postępowania procesu przemian ustrojowych po 1989 r. w Polsce 
zakres i dynamika konfliktów społecznych uległy rozszerzeniu na inne płasz-
czyzny. Większe znaczenie niż dotychczas zyskał ich wymiar lokalny w kon-
tekście przejmowania terenów rolnych na potrzeby rozwojowe nowych osiedli 
[zob. Kłopot 2000], konfliktów lokalizacyjnych [zob. Matczak 1996; Buczkowski, 
Matczak 2004], konfliktów o obszary chronione [zob. Gliński 2001] oraz szeroko 
postrzeganych konfliktów ekologicznych [zob. Runc 1998]. Wskazane płaszczy-
zny badań nad konfliktami społecznymi wokół ochrony środowiska nie wyczer-
pują wszystkich wątków rozwijanych w refleksji nad konfliktem społecznym. 

Uproszczeniem byłoby zredukowanie konfliktu ekologicznego do szczegól-
nego typu konfliktu o zasoby naturalne, jak to sugerował Arthur Westing [1986]. 
Joan Martinez-Alier [2002] uważa, że konflikt ekologiczny można definiować 
jako konsekwencję rozbieżności między różnymi grupami społecznymi o spo-
sób wykorzystania zasobów naturalnych lub stopień narażenia na zagrożenia 
środowiskowe i ich potencjalny wpływ. Ogólniejsze ujęcie wprowadza Ulrich 
Beck [1994: 1–55], dla którego konflikt ekologiczny jest wywołany przez spo-
sób dystrybucji zagrożeń (ryzyk, zanieczyszczeń). Karin Dokken i Nina Græger 
[1995] uważają, że konflikt ekologiczny zawiera w sobie stres środowiskowy 
lub degradację środowiska jako przyczynę, konsekwencję bądź zmienną inter-
wencyjną. Zdaniem Jacka A. Goldstone’a [2001: 108] degradacja środowiska 
naturalnego czy stres środowiskowy zdecydowanie częściej są konsekwencją 
dysfunkcjonalności instytucji publicznych lub innych problemów występujących 
w społeczeństwie niż bezpośrednim źródłem konfliktów ekologicznych. Powyższa 
definicja wskazuje zatem, że środowiskowe konsekwencje działalności człowieka 
nie muszą stanowić sedna konfliktu ekologicznego.
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RYSUNEK 1. Mapa pojęciowa definicji konfliktu ekologicznego.

Źródło: opracowanie własne. 

Podsumowując, konflikt ekologiczny to spór powodowany przez obiektywny 
lub subiektywnie postrzegany środowiskowy niedobór zasobów, sposób dystry-
bucji zasobów, nadmierną konsumpcję czy degradację środowiska naturalnego 
na danym obszarze, wywołany przez decyzje władzy, planowane lub wdrożone 
inwestycje bądź inne ingerencje w ekosystem, zakłócające naturalny proces rege-
neracji zasobów ekosystemu, generujące stres środowiskowy lub obawę o utratę 
dotychczasowej kontroli społecznej nad zasobami naturalnymi, prowadząc do 
konkretnych działań kontestacyjnych.

UWARUNKOWANIA KONFLIKTU EKOLOGICZNEGO 
W MIEŚCIE

Każda inwestycja ma własne uzasadnienie natury ekonomicznej, ekologicznej, 
politycznej, społecznej czy kulturowej. Zarazem każda inwestycja ma swoje 
sąsiedztwo, czyli nie jest zawieszona w próżni. Inwestycje infrastrukturalne 
charakteryzują się tym, że korzyści z nich płynące są przyszłe, a niedogodno-
ści dotykają mieszkańców tu i teraz. Związek między przyszłymi korzyściami 
i obecnymi niedogodnościami jest bliski i oczywisty szczególnie dla mieszkańców 
miast, którzy są bezpośrednimi świadkami zmiany w bliskiej im przestrzeni. 
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Inwestycje w mieście zwykle charakteryzują się tym, że jeżeli korzyści i obecne 
niedogodności ostatecznie przypadną mieszkańcom w ich bezpośrednim sąsiedz-
twie, to konflikt nie występuje. Inaczej jest w przypadku, kiedy inwestycja leży 
w interesie ogółu, czyli korzyści z niej płynące dotyczą szerszych zbiorowości, 
ale dla najbliższego otoczenia są one żadne, nikłe lub wręcz powodują poczucie 
zagrożenia. W takich sytuacjach pojawiają się głosy domagające się rekompen-
sat za uciążliwości lub zaprzestania planów inwestycyjnych, co wskazuje na 
charakterystyczne cechy konfliktów w stylu NIMBY. Ten typ konfliktu wyraża 
następującą opinię i sposób zachowania mieszkańców sąsiedztwa prowadzonej 
inwestycji: „budujcie sobie, gdzie chcecie, ale nie u nas. Może i jest to potrzebne, 
może jako społeczeństwo tego potrzebujemy, ale nie tutaj – my chcemy mieszkać 
w spokoju”. 

Konflikty ekologiczne dotyczą w gruncie rzeczy kwestii etycznych. Z regu-
ły chodzi w nich o wybór jednej spośród dwóch wartości: 1) dobra ogólnego, 
np. potrzeby rozwiązania problemu odpadów w skali całego miasta, i 2) dobra 
partykularnego, ważnego dla mniejszej zbiorowości, np. mieszkańców osiedla 
sąsiadującego z projektowaną spalarnią odpadów. Nie ma tu „oczywiście słusz-
nych” rozwiązań – z jednej strony zasadne może się wydawać stanowisko, zgodnie 
z którym dobro większej zbiorowości jest ważniejsze, z drugiej jednak – równie 
zasadne jest pytanie, dlaczego akurat ci mieszkańcy mają „płacić za wszystkich”, 
czyli brać na siebie całość społecznych kosztów inwestycji w postaci różnego 
typu uciążliwości i stresu środowiskowego.

Nie da się zignorować żadnego z powyższych stanowisk, gdyż każde z nich ma 
swoje prawa wynikające z partykularnych zasad demokracji. Postulatywna zasada, 
że w tych sprawach konieczna jest równowaga między interesami ogólnymi i par-
tykularnymi, często jest trudna do osiągnięcia. W świetle prawa odpowiedzialność 
za równowagę między interesem publicznym a innymi partykularnymi interesami 
różnych grup interesu ponosi inwestor, którym często są władze miasta. Proces 
ten stanowi formę dialogu społecznego i nosi nazwę „konsultacji społecznych”. 
Konsultacje społeczne są narzędziem łączenia i godzenia interesów rozmaitych 
grup społecznych w celu budowy ładu społeczno-gospodarczego, legitymizowa-
nego przez jak najszersze kręgi społeczeństwa [zob. Towalski 2007]; tym samym 
stanowią dobitny przejaw tzw. demokracji środowiskowej.

Konflikty ekologiczne nie ustępują skutecznością protestom na innym tle – 
nie ma bowiem rozbieżności, jeśli chodzi o osiąganie celów zakładanych przez 
protestujących w sprawach dotyczących dóbr środowiskowych oraz innych dóbr. 
Nie różnią się także przebiegiem oraz wykorzystanymi środkami kontestacyj-
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nymi. Konflikty ekologiczne odróżniają się jednak od pozostałych w aspekcie 
instytucjonalnym i obywatelskim. 

Konflikty wokół odnawialnych zasobów naturalnych wyjątkowo często 
sprzyjają powstawaniu nowych form organizacyjnych, takich jak komitety prote-
stacyjne mieszkańców osiedla, organizowane fora internetowe w danej sprawie, 
nowe organy konsultacyjne tworzone przy władzach itp. W protesty „nieśrodo-
wiskowe” często angażują się instytucje i organizacje działające już wcześniej. 
Specyfika konfliktów ekologicznych wynika również z faktu, że aktywizują one 
grupy społeczne według klucza terytorialnego – protestują ci, którzy mieszkają 
na danym obszarze, a przez to doświadczają stresu środowiskowego, ryzyka 
przed utratą kontroli nad zamieszkiwaną przestrzenią i lęku przed degradacją 
środowiska naturalnego w swoim bezpośrednim otoczeniu [Matczak 2004: 59–65]. 

Marta Śliwińska [2004: 85] uważa, że sytuacje konfliktowe, jakie rodzą się na 
tle procesów urbanizacyjnych o charakterze ekologicznym, mają charakter sprze-
ciwu wobec praktyki działań. Inaczej mówiąc, związane są raczej nie z negacją 
priorytetów, które przyświecają podmiotom czy instytucjom wykonawczym, lecz 
ze sposobami ich realizacji. Do konfliktów ekologicznych zazwyczaj dochodzi na 
linii społeczeństwo – instytucje, społeczeństwo – inwestor lub społeczeństwo – 
władza. Podstawową stroną konfliktu jest grupa mieszkańców bezpośrednio 
związana z przyszłą lokalizacją inwestycji, dla której byłaby ona najbardziej 
uciążliwa. 

Po zdefiniowaniu sytuacji konfliktowej, sprzecznej z indywidualnymi 
interesami bądź wartościami, grupa mieszkańców konsoliduje się w komitet 
protestacyjny i występuje przeciwko negatywnie ocenianym zmianom. Protest 
wymierzony jest w podmioty uznane za odpowiedzialne za wprowadzenie 
zmian w środowisku lokalnym, tj. inwestorów prywatnych lub władze lokalne. 
Z powodu częstej współpracy obu tych aktorów konfliktu z czasem przechodzi 
on z płaszczyzny społeczeństwo – inwestor na poziom bardziej regionalny, czyli 
społeczeństwo – władze lokalne.

Konflikty ekologiczne bazują zatem na niekompatybilności obiektywnej argu-
mentacji ekspercko-administracyjnej z przekonaniami ludzi, których decyzje czy 
plany inwestycyjne bezpośrednio dotykają. Grupy protestujące częściej niż w in-
nych konfliktach zwracają uwagę na aspekty ogólnoludzkie, ekologiczne, moralne 
i etyczne, tzn. werbalizacja poglądów następuje w kategoriach zorientowanych 
globalnie. Nawiązują one zatem głównie do interesu publicznego, starając się 
wykazać, że protest nie jest wyrazem tylko i wyłącznie indywidualnego interesu 
i potrzeb danej grupy, ale służy dobru ogólnemu. Znaczenie tego nieświadomego 
lub celowego zatajenia może mieć istotne konsekwencje dla procesu konsultacji 
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społecznych, które mogą okazać się nietrafione, właśnie z powodu nieadekwat-
nych argumentów i braku zrozumienia rzeczywistych potrzeb stron. 

Konflikty ekologiczne są zatem silnie związane z rozwojem, pojawiają się 
w sytuacji dążenia do zaspokojenia pewnych potrzeb oraz są konsekwencją 
podzielanej obawy o utratę kontroli społecznej nad najbliższą przestrzenią i jej 
zasobami. Warto dodać, że konflikty te mają zazwyczaj złożony charakter, tzn. 
stanowią zogniskowany obszar konfliktowy interesów indywidualnych każdego 
mieszkańca, interesów lokalnych (gminnych), regionalnych (wojewódzkich) oraz 
ogólnonarodowych (ogólnospołecznych) czy nawet globalnych. Przykładowo in-
westycja infrastrukturalna w postaci spalarni odpadów w danym mieście oznacza 
potencjalną sytuację konfliktową między indywidualnymi mieszkańcami odczu-
wającymi strach przez inwestycją, władzami gminnymi, dla których rozwiąże 
ona problem składowania odpadów komunalnych, władzami wojewódzkimi, dla 
których inwestycja będzie wsparciem szerszego systemu gospodarki odpadami, 
oraz władz państwowych, które zbliżają się do wypełnienia zobowiązań ekolo-
gicznych wobec Unii Europejskiej. 

Konkurencja interesów jest nie do uniknięcia, ponieważ możliwości wzro-
stowe w skali kraju czy regionu, przynajmniej w określonym czasie, są ograni-
czone. Ograniczoność zasobów wzrostu oznacza, że miasto staje się areną walki 
między użytkownikami terenów a zainteresowanymi ich pozyskaniem o dostęp 
do publicznych pieniędzy bądź decyzji determinujących przyszłe korzyści użyt-
kowe określonych obszarów [zob. Sagan 2000: 70]. Uwarunkowania konfliktów 
ekologicznych powinny zatem uwzględniać przede wszystkim perspektywę 
reżimów miejskich, gdyż miasto jako maszyna wzrostu stanowi mechanizm, 
w którym równoważyć się muszą siły stymulujące i równoważące wzrost. Iden-
tyfikacja aktorów społecznych zaangażowanych w konflikt oraz pogrupowanie 
ich w formalne lub nieformalne reżimy wzrostu i reżimy ekologiczne stanowić 
będzie odniesienie dla dalszych rozważań. Przyjęcie powyższej perspektywy 
teoretycznej jest konsekwencją tezy, że reżimy miejskie mogą się kształtować 
nie tylko wokół zasobów wzrostu, lecz także zasobów naturalnych, rozumianych 
jako interes.

KONFLIKT EKOLOGICZNY JAKO KONSEKWENCJA  
ODMOWY SPOŁECZNEJ DYKTOWANEJ INTERESEM

Odwołując się do Ronalda Dworkina [1998], wyraz sprzeciwu obywatelskiego 
wobec konkretnej decyzji władzy można traktować jako próbę jej sprawdzenia 
w praktyce i w świetle praw obywatelskich. John Rawls [1994] uważał, że 
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nieposłuszeństwo obywatelskie nie destabilizuje systemu społecznego, lecz go 
umacnia, wywołując w obywatelach poczucie sprawiedliwości. W tym kontekście 
każda decyzja władzy miasta, która spotyka się z protestem społecznym, jest 
wyrazem aktywności obywatelskiej, ukierunkowanej na dostosowanie systemu 
do oczekiwań społecznych.

Sprzeciw mieszkańców danego osiedla wobec decyzji władz miasta może być 
postrzegany jako wyraz nieposłuszeństwa obywatelskiego. Z przedstawionych 
uwarunkowań konfliktu ekologicznego w mieście wynika, że ich specyfiką jest 
odwoływanie się w sferze jawnej do moralno-etycznych zasad ekologicznych. 
W sferze ukrytej natomiast dotyczą one interesów ekonomicznych wąskiej repre-
zentacji grup subsąsiedzkich w osiedlu [Bartłomiejski 2015]. Warto postawić py-
tanie o to, jaki charakter mają postawy sprzeciwu mieszkańców osiedli w sytuacji 
lokalnych konfliktów ekologicznych w mieście. Czy są one nieposłuszeństwem 
obywatelskim, odmową dyktowaną sumieniem (wartościami moralno-etyczny-
mi) czy odmową dyktowaną interesem? W pierwszej kolejności należy dokonać 
rozróżnienia znaczeniowego każdej z powyższych postaw. 

John Rawls postrzega nieposłuszeństwo obywatelskie jako czyn publiczny, 
dokonany bez użycia przemocy, dyktowany sumieniem, wymierzony we władzę 
lub jej decyzje, zwykle mające na celu doprowadzenie do zmiany prawa bądź 
kierunków jej polityki. Nieposłuszeństwo obywatelskie dokonywane jest zatem 
z premedytacją publicznie i wymierzone we władzę lub jej decyzje. Nieposłuszny 
obywatel działa w interesie grupy, motywując swoje czyny chęcią zwrócenia 
uwagi publicznej na jakiś istotny problem, ale nie kosztem wyrządzania krzywdy 
innym. Błędne byłoby zatem traktowanie aktów nieposłuszeństwa obywatelskiego 
na równi z przestępstwami, mimo że w niektórych przypadkach może dochodzić 
do łamania prawa. 

Należy również odróżnić nieposłuszeństwo obywatelskie od odmowy zaak-
ceptowania lub wykonania woli władzy ze względu na jej niezgodność z własnym 
sumieniem, wartościami czy przekonaniami. Nieposłuszeństwo obywatelskie 
nie odwołuje się bowiem do zasad moralnych, lecz do publicznego poczucia 
niesprawiedliwości. Nieposłuszny obywatel powołuje się na powszechne pra-
wa człowieka i obywatela, w tym na zasadę równości wobec prawa, zasady 
zrównoważonego rozwoju czy zasady reprezentacji politycznej woli obywateli. 
Odmowa dyktowana sumieniem może mieć charakter prywatny lub publiczny, 
indywidualny lub zbiorowy. W wymiarze indywidualnym odwołanie się do 
sumienia czy wartości moralnych to chęć uprzywilejowania własnej pozycji 
wyrastającej z indywidualnego systemu aksjonormatywnego, a nie z interesu 
ogółu. W wymiarze zbiorowym odmowa dyktowana sumieniem może charak-
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teryzować organizacje ekologiczne i ruchy społeczne, które monitorują decyzje 
władzy mogące oddziaływać na środowisko naturalne, jako część ogólniejszego 
procesu kontroli obywatelskiej i oporu przeciw nieograniczonej eksploatacji 
zasobów naturalnych, w tym przestrzeni miasta. 

Odmowa dyktowana interesem wyrażana przez zbiorowość osiedlową 
w konfliktach miejskich nie jest klasycznym wyrazem nieposłuszeństwa obywa-
telskiego, gdyż nie powoduje złamania prawa, a wręcz przeciwnie, jest prawnie 
legitymizowana jako przejaw partycypacji obywatelskiej i element konsultacji 
społecznych. Nie jest również odmową dyktowaną przez sumienie czy wartości 
ekologiczne, gdyż mieszkańcy protestującego osiedla zazwyczaj uzależniają swo-
je działania od rachunku przewidywanych korzyści z rekompensaty ryzyka oraz 
spodziewanych kosztów dostrzeganych zagrożeń z tytułu niechcianej inwestycji 
[Bartłomiejski 2015]. W tym kontekście konsultacje społeczne z mieszkańcami 
osiedla mające na celu wypracowanie zrównoważonego kompromisu dla potrzeb 
rozwojowych miasta, to w rzeczywistości negocjacje warunków sprawiedliwe-
go podziału korzyści i kosztów oraz satysfakcjonującej rekompensaty za utratę 
dotychczasowej kontroli nad najbliższą przestrzenią i jej zasobami naturalnymi. 

Kompensacja ryzyka w procesie negocjacji warunków kompromisu między 
stronami konfliktu oznacza uwspólnianie często sprzecznych interesów, w taki 
sposób, aby ryzyka narażenia na zagrożenia i koszty pierwszej grupy, związane 
z realizacją interesu drugiej grupy, były zabezpieczone zadośćuczynieniem grupy 
drugiej dla pierwszej w ramach działania na innym polu. Kompensacja potencjal-
nego ryzyka inwestycji polega na wyrównaniu strat związanych z potencjalnymi 
konsekwencjami narażenia na zagrożenie, pogorszeniem jakości życia oraz 
obniżeniem wartości nieruchomości. Właściwie przygotowany pakiet kompen-
sacyjny powinien pozwolić odtworzyć co najmniej taki stan kapitałów i zasobów 
mieszkańców, jaki istniał przed realizacją inwestycji. Mechanizm ten stał się 
powszechnym narzędziem w wypracowywaniu kompromisów przy konfliktach 
o zasoby i lokalizacje. Wynikiem zakończenia konsultacji społecznych na linii 
władza – społeczeństwo (zbiorowość osiedlowa, organizacje ekologiczne) jest 
coraz częściej tzw. umowa społeczna, będąca pisemną formą zobowiązania się 
skonfliktowanych grup interesu z jednej strony do realizacji określonych działań 
kompensacyjnych, z drugiej zaś – poparcia dla lokalizacji tej inwestycji w mie-
ście lub osiedlu. Zawarcie umowy społecznej bazuje na wzajemnym zaufaniu 
wszystkich stron i stanowi raczej moralno-etyczną gwarancję wywiązania się 
z podjętych zobowiązań aniżeli umowę prawnie wiążącą. 

Miasto stanowi zatem scenę, na której ujawniają się liczne interesy wielu 
aktorów życia publicznego, prowadzących nieustanną grę o przestrzeń. Kluczo-
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wą siłą napędową tej gry są interesy grupy właścicieli kapitału (władzy miasta, 
inwestorów, deweloperów). Aktorzy ci wskazywani są jako istotny czynnik 
stymulacji procesu społecznego wytwarzania przestrzeni oraz jako kluczowe 
grupy koalicyjne interesów w tzw. reżimach miejskich [Molotch 1976]. Prze-
strzeń i zasoby naturalne miasta mają dla tych aktorów wymiar inwestycyjny, 
co w sposób naturalny stoi w opozycji do perspektywy mieszkańców osiedli, 
dzielnic czy miasta, dla których liczy się ich wymiar użytkowy. Inaczej mówiąc, 
zbiorowości osiedlowe dysponują nieformalnym kapitałem wynikającym z faktu 
zamieszkiwania na danym terenie, sprawowania na nim mniej lub bardziej for-
malnej kontroli. Powyższa dychotomia stanowi podstawę konfliktów interesów 
o wymiarze ekologicznym.

Społeczne grupy interesu, dążąc do zaspokajania własnych potrzeb, oczekują 
rozbudowy infrastruktury technicznej, transportowej, komunikacyjnej, kulturowej 
i społecznej, zakładając jednocześnie, że będzie się to dokonywać bez udziału 
ich własności prywatnej. Postawa ochrony interesu prywatnego ujawnia się przy 
okazji decyzji władz miejskich o zagospodarowaniu danego wycinka przestrzeni 
na potrzeby publiczne. Zarysowuje się wówczas wyraźna sytuacja konfliktowa 
między władzami miasta a dotychczasowymi użytkownikami przestrzeni. Rolą 
władz miasta jest zatem równoważenie interesów wszystkich grup interesu, tak 
aby utrzymywała się równowaga między zdolnością biznesu do generowania 
wzrostu gospodarczego a zdolnością ekosystemów miejskich do samoodnowy, 
zachowania ich dotychczasowego charakteru i utrzymania jakości życia. Należy 
jednak mieć świadomość, że zarysowana wizja bezkonfliktowego zarządzania 
podmiotami samorządu terytorialnego jest nierealna, a sam proces konsultacji 
społecznych nie w pełni realizuje zasady zrównoważonego rozwoju. 

KONSULTACJE SPOŁECZNE JAKO NARZĘDZIE WŁADZ MIASTA 
DO ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW EKOLOGICZNYCH

Zgodnie z zasadami demokracji środowiskowej wszyscy uczestnicy procesu 
komunikowania politycznego powinni mieć równe prawa, pozycję, możliwości 
i środki oddziaływania. Richard Perloff [1998] w koncepcji komunikowania po-
litycznego zwraca uwagę, że w praktyce tak się jednak nie dzieje, ze względu na 
niesymetryczność komunikacji między aktorami publicznymi. Wyróżnia on słabe 
i mocne ogniwa procesu komunikowania politycznego. Władza lokalna i media 
lokalne to uczestnicy dysponujący silnym zapleczem organizacyjnym i struktu-
rami, których nie posiadają obywatele. Paradoksalnie obywatele, którzy powinni 
być najważniejszym podmiotem komunikowania politycznego, są najsłabszym 
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ogniwem trójkąta. Lokalne komitety protestacyjne mają małe szanse, aby przebić 
się do świadomości publicznej z własnymi racjami. Jedyną szansą dla obywateli 
jest sfera społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwo obywatelskie, które or-
ganizuje się w stowarzyszeniach, fundacjach i ruchach społecznych, ma większe 
możliwości reprezentowania interesów obywateli niż formalne czy nieformalne 
komitety protestacyjne zbiorowości lokalnych [zob. Dobek-Ostrowska 2009: 25]. 
Powyższy obraz dopełnia David Harvey [1985], rozszerzając przywołaną triadę 
o kolejną grupę interesu w mieście, tj. inwestorów i deweloperów. Wskazuje, 
że oddziałują oni na władze miasta w celu uzyskania stosownych pozwoleń na 
wprowadzanie nowych inwestycji czy technologii, modernizację już istniejącej 
infrastruktury lub wdrażanie nowych procesów technologicznych w istniejących 
zakładach pracy czy osiedlach. Władze miasta, licząc się z interesem publicznym 
wszystkich jego mieszkańców, zazwyczaj decydują się wybierać „mniejsze zło” 
i duże inwestycje infrastrukturalne, mogące oddziaływać na zdrowie i środowisko 
naturalne, lokalizują na obszarach zdegradowanych przemysłowo. Co się z tym 
wiąże, są to często obszary zamieszkane przez małą liczebnie zbiorowość, żyjącą 
na krawędzi ubóstwa. Taka lokalizacja znajduje uzasadnienie w niskich kosztach 
społecznych oraz małym prawdopodobieństwie wystąpienia protestów, z uwagi na 
niską świadomość obywatelską [zob. Swianiewicz, Krukowska, Nowicka 2011]. 

Konflikty ekologiczne wywołane rozwojem, odnoszące się do inwestycji 
w przestrzeni miasta, są silnie związane z paradygmatem zrównoważonego roz-
woju, którego przejawem w praktyce społecznej jest obowiązek konsultowania 
decyzji władzy czy szerzej inwestora z partnerami społecznymi. Podstawą zrów-
noważonego rozwoju jest postulat wzrostu społeczno-gospodarczego uwzględnia-
jącego wymogi środowiskowe. Innymi słowy jest to taki rozwój, w którym wy-
stępuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych 
z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów 
przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości podstawowych potrzeb 
poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, 
jak i przyszłych generacji [zob. Giordano 2006]. W ujęciu postmodernistycznym 
zrównoważony rozwój oznacza utrzymywanie trwałego kontaktu z podstawami, 
na których opiera się własne działania. Anthony Giddens [2008: 26] nazywa to 
refleksyjną kontrolą działań zarówno w sferze jednostkowej, jak i społecznej, 
gospodarczej oraz politycznej na poziomie mikro-, mezo-, makro- i megastruk-
tury społecznej.

Refleksyjność można zatem postrzegać jako reakcję obronną społeczeństw 
czy zbiorowości lokalnych przed obezwładniającą, nieustanną, przymusową i mę-
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czącą modernizacją zmodernizowanych już aspektów życia w imię zwiększenia 
konkurencyjności i produktywności. Refleksyjność społeczna to stan wyczulenia 
na ryzyko niechcianej zmiany, poparty kompetencjami w zakresie aktywności 
obywatelskiej, dzięki którym dyskurs ryzyka zyskuje postać konfliktu społecz-
nego. Jest to istotny kontekst z punktu widzenia różnych aktorów społecznych 
w sytuacji konfliktu ekologicznego, gdyż wprowadza on kwestię społeczną, 
obok ekonomicznej i politycznej, do rozważań na temat uwarunkowań postaw 
sprzeciwu i identyfikacji ich interesów grupowych. To właśnie zrównoważenie 
ma zapewnić w konsekwencji wysoką jakość życia obecnym i przyszłym poko-
leniom, a nie ciągły pęd do rozwoju napędzany impulsem modernizacji.

Zrównoważony rozwój jest zobowiązaniem wielostronnym, które przyjmują 
na siebie wszystkie grupy interesu konkurujące ze sobą o kierunek rozwoju mia-
sta. Zadaniem władzy miasta jest reprezentacja interesów obecnych i przyszłych 
pokoleń, jak również pełnienie straży prawa krajowego i międzynarodowego. 
Z drugiej strony, to na władzach miasta spoczywa funkcja zaspokajania potrzeb 
i aspiracji rozwojowych jego mieszkańców i podmiotów biznesowych. Zrówno-
ważony rozwój zobowiązuje również każdego obywatela, który jako mieszkaniec 
miasta powinien poczuć się gospodarzem odpowiedzialnym za współtworzenie 
i ukierunkowywanie jego rozwoju. Nie inaczej jest w przypadku podmiotów inwe-
stycyjnych czy szerzej biznesowych, które mimo że konkurują na wolnym rynku, 
muszą stosować się do ograniczeń powodowanych wymogami ekologicznymi. 

Miasto w perspektywie zrównoważonego rozwoju to nie suma prywatnych 
własności, interesów i zasobów, ale dobro wspólne. Jakość życia mieszkańców 
zależy od efektywnie funkcjonującego miasta, zarówno w wymiarze samorzą-
dowym, gospodarczym, środowiskowym, jak i obywatelskim. Konsekwencją 
potrzeb rozwoju miasta są koszty społeczne i ekologiczne, odczuwane przez różne 
grupy społeczne, m.in. zamieszkujące blisko lokalizowanych nowych inwestycji, 
dotychczas korzystające z zagrożonego dobra publicznego, a także obawiające się 
utraty kontroli nad użytkowanymi zasobami naturalnymi i dodatkowych kosztów 
zdrowotnych, ekonomicznych czy społecznych.

Racjonalizacja procesów rozwojowych miast jest domeną ich władzy. Zada-
niem władz miasta jest poszukiwane rozwiązań równoważących presję inwesty-
cyjną z ochroną ekosystemów miejskich, tj. stworzenie ram dla zrównoważonego 
rozwoju społecznego, ekonomicznego i ekologicznego. Model miasta zrównowa-
żonego często mylnie utożsamiany jest z konsekwencją ograniczonego wzrostu, 
ograniczeniem perspektyw rozwoju sfery biznesu czy wolności obywatelskich 
na rzecz ochrony środowiska. Celem władz miasta jest przecież zapewnienie 
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i utrzymanie przyjaznego klimatu inwestycyjnego oraz jak najlepszych warunków 
realizacji zbiorowych potrzeb mieszkańców, zarówno inwestorów, deweloperów, 
przedsiębiorców, jak i organizacji pozarządowych i ekologicznych oraz grup 
mieszkańców o charakterze sąsiedzkim. 

W kontekście sytuacji konfliktu ekologicznego w mieście model zrówno-
ważonego rozwoju wymusza na grupach interesu realizację zasady partycypa-
cji, tj. konieczność dialogu i wzajemnego respektowania prawa do informacji, 
konsultacji społecznych i włączenia w procesy decyzyjne dotyczące rozwoju 
obszarów miasta. 

Istotną trudność w realizacji modelu zrównoważonego rozwoju miasta po-
woduje brak zaufania społecznego do tzw. eksperckiej strategii rozwiązywania 
konfliktów ekologicznych. Jej sedno stanowi odwoływanie się do odpowiednich 
ekspertyz naukowych, oceniających wpływ oddziaływania kwestionowanej inwe-
stycji czy technologii na środowisko, zdrowie ludzi i jakość życia społecznego. 
Wraz ze wzrostem refleksyjności społeczeństwa szacowanie ryzyka, oparte na 
modelach matematycznych, przestało być traktowane jako wystarczające i osta-
teczne. Utrata rozstrzygającej roli ocen eksperckich rozszerzyła infrastrukturę 
konfliktów ekologicznych na obszar opinii, wyobrażeń i światopoglądów licznych 
grup interesu. W efekcie konflikty wokół ryzykownych inwestycji czy wdrażania 
nowoczesnych technologii coraz częściej charakteryzują się znaczną niekonklu-
zywnością, zaostrzającą skutki syndromu NIMBY: gwałtowność i natężenie. 
Gwałtowność konfliktu za Lewisem Coserem można zdefiniować jako gotowość 
uczestników konfliktu do sięgania po radykalne środki rozwiązywania sporu. 
Natomiast natężenie konfliktu to z kolei stopień zaangażowania uczestników 
w jego przebieg [zob. Stankiewicz 2007: 88–89]. 

Niepewność konsekwencji nowych inwestycji czy wdrażanych innowacji, 
a także brak satysfakcjonujących sposobów oszacowywania ich wielowymiaro-
wego ryzyka z przesunięciem horyzontu czasowego prowadzi do tzw. paradoksu 
ekspertów: z jednej strony konflikty ekologiczne cechuje niekonkluzywność 
na bazie ekspertyz naukowych, z drugiej ekspertyzy naukowe to najczęściej 
stosowane, „obiektywne” narzędzie władz w dyskursie z opinią publiczną. 
Wspominana za Ulrichem Beckiem [2012] rozbieżność w ocenie ryzyka przez 
ekspertów i ryzyka społecznie definiowanego wzmaga gwałtowność konfliktów 
ekologicznych, utrudnia prowadzenie konsultacji społecznych i zagraża realizacji 
modelu zrównoważonego rozwoju miasta.
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STRATEGIE WŁADZ MIASTA  
W ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW EKOLOGICZNYCH

Strategia „wariantu zerowego” 

Konflikt ekologiczny wywołany różnymi odmianami syndromu NIMBY przecho-
dzi w fazę jawną zwykle w trakcie początkowej fazy konsultacji społecznych – 
informowania. Ujawnia się on jako różnica interesów poszczególnych interesariu-
szy, z których każdy jest zainteresowany kontrolą nad zasobami rozumianymi jako 
dobro wspólne. Dotychczasowa ekskluzywność danej lokalizacji i jej zasobów 
dla wąskiego grona grup interesu ma zostać utracona w imię egalitarnego dobra 
wspólnego. Bezpośrednim efektem dostrzeganym przez mieszkańców osiedla 
jest przerzucenie kosztów i zagrożeń związanych z inwestycją lokalizacyjną na 
zbiorowość osiedlową, przy jednoczesnej utracie dotychczasowej kontroli nad 
ekskluzywną przestrzenią i jej zasobami. Czynnikiem sprzyjającym pojawieniu 
się kontestacyjnych postaw wśród mieszkańców osiedla jest również błąd ko-
munikacyjny: władze miasta po wybraniu wstępnych lokalizacji dla inwestycji 
rozpoczynają konsultacje społeczne, co zbiorowość osiedla przyjmuje jako osta-
teczną decyzję lokalizacyjną narzuconą odgórnie bez porozumienia. 

Zaproszenie do konsultacji społecznych przez inwestora czy władze miasta 
jest propozycją podjęcia dialogu nad wariantem przez nich proponowanym. 
Oznacza to, że następująca po fazie informowania faza konsultacji właściwych 
ma polegać na negocjowaniu warunków brzegowych wzajemnych zobowiązań 
kompensujących ryzyko i koszty przyjęcia inwestycji na danym terenie. Perspek-
tywa władz miasta celowo ukierunkowuje dialog społeczny, aby w toku dyskusji 
nie podejmowano wariantu zerowego. W tym sensie konsultacje społeczne to 
narzędzie włączania mieszkańców do współdecydowania o warunkach zagospo-
darowania przestrzeni, jednak w ograniczonym zakresie. Konsultacje społeczne 
bez wariantu zerowego w praktyce stają się narzędziem negocjacji ustępstw 
i kompensacji ryzyka na rzecz organizacji ekologicznych i protestujących miesz-
kańców w zakresie preferowanym przez władze czy inwestora. Zwieńczeniem 
tego procesu ma być umowa społeczna, a więc pisemne zobowiązanie się stron 
konfliktu do utrzymania stanowisk i zobowiązań kompensacyjnych.

Strategia „konfliktu osiedlowego” 

Mieszkańcy poszczególnych subsąsiedztw i sąsiedztw w osiedlach inaczej 
postrzegają wartość danej lokalizacji niż zainteresowane lobby władz miasta 
i biznesu. Zbiorowość osiedlowa za atrakcyjny zasób lokalizacji uważa walory 
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rekreacyjno-turystyczne, wielość terenów zielonych i działek rekreacyjnych, prze-
strzeń o cechach zielonej enklawy. Paradoksalnie z jednej strony zdegradowany 
stan warunków mieszkaniowych i infrastruktury osiedlowej dla mieszkańców 
jest barierą wyodrębniającą zdegradowane osiedle z przestrzeni miasta. Z drugiej 
strony stopień zaniedbania dzielnicy spowodował jej marginalizację w polityce 
władz miasta oraz zapomnienie ze strony biznesu, co z kolei umożliwiło zbio-
rowości osiedlowej przejęcie kontroli nad zasobami całej przestrzeni osiedla. 
Stopień degradacji przestrzeni poprzemysłowej osiedla, w wyniku oddziaływania 
czynników makrostrukturalnych (np. konieczność dostosowania prawa krajo-
wego do prawa europejskiego oraz zwiększenia inwestycji infrastrukturalnych 
na skutek interwencji funduszy strukturalnych), przyczynia się do rekonwersji 
negatywnego kapitału osiedla w atrakcyjny zasób miasta. 

Negatywne cechy osiedla zdegradowanego w obliczu planowanej inwestycji 
o małym poparciu społecznym stają się dla władzy miasta wartością ekonomicz-
ną. Reżim proinwestycyjny za atrakcyjne uznaje przede wszystkim oddalenie od 
centrum miasta, marginalną funkcję mieszkalną czy zdegradowany charakter 
funkcjonalny przestrzeni. Zapomniane osiedle w polityce miejskiej staje się 
atrakcyjną lokalizacją dla niechcianej społecznie infrastruktury inwestycyjnej. 

Nieoczekiwany przez mieszkańców wzrost zainteresowania zapomnianym 
osiedlem wywołuje szereg opisanych przez Debrę Stein [2000, 2003] następstw 
prowadzących do przyjęcia przez mieszkańców nimbystycznej postawy kon-
testacyjnej. Decyzja lokalizacyjna w pierwszym momencie wzmacnia wśród 
mieszkańców osiedla poczucie niesprawiedliwości społecznej. 

Powoduje, że czują się lekceważeni i zepchnięci do roli „jedynego poszko-
dowanego” w imię dobra ogółu mieszkańców miasta. Dodatkowo odżywają 
negatywne doświadczenia z nierealizowanych inicjatyw osiedlowych zapowia-
danych przez władze miasta w przeszłości. Stają się one podstawą motywującą 
mieszkańców do przyjęcia postawy braku zaufania do nowych zapewnień 
władzy. Wskazane przyczyny wystąpienia nimbyzmu u mieszkańców osiedla 
przekształcają się w potrzebę udowodnienia swojej ważności w mieście i prze-
rzucenia odpowiedzialności za wywołanie konfliktu na ryzykowną technologię, 
dyspozycję na zagrożenia, niekompetencję urzędników, przekłamane ekspertyzy, 
ukryte uciążliwości czy niesłowność władzy. 

Władze miasta z jednej strony przystępują do konsultacji, starając się odbu-
dować wizerunek i  zaufanie mieszkańców zdegradowanego osiedla. Z drugiej 
strony próbują powstrzymać zainteresowanie mediów lokalnych, które często 
opowiadają się po stronie mieszkańców osiedla. Ich przekaz medialny może 
potencjalne zagrażać planom inwestycyjnym, gdyż może mobilizować i wzbu-
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dzać poczucie solidarności mieszkańców innych osiedli. W celu powstrzymania 
rozszerzenia skali konfliktu władze miasta w komunikacie do mieszkańców całego 
miasta stosują narrację informującą o korzyściach płynących z nowej inwestycji, 
włącznie z tym, że pozwoli ona przywrócić zdegradowaną przestrzeń miastu. 
Mnożąc zalety funkcjonalności niechcianej inwestycji, wskazując na niskie 
koszty społeczne oraz walor rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni, władze 
miasta izolują konflikt, nadając mu osiedlowy, a więc ograniczony charakter. 
W ten sposób władze miasta zyskują kontrolę nad przebiegiem konfliktu i mogą 
kontrolować dynamikę konsultacji społecznych. Z perspektywy zbiorowości 
osiedla otwarcie się na konsultacje społeczne i przyjęcie nastawienia kompro-
misowego zawiera niepisane przyzwolenie na lokalizację inwestycji na danym 
terenie pod pewnymi warunkami.

Strategia „zmęczenia partycypacją i (samo)wykluczenia”

Założenie włączenia społeczeństwa we współdecydowanie o kierunkach rozwo-
ju miasta opiera się na wielostronnej gotowości do kompromisu i współpracy. 
W przypadku, gdy konflikt społeczny staje się przewlekły lub negocjacje umowy 
społecznej utkną, władze miasta mogą przyjąć strategię „zmęczenia partycypacją” 
zbiorowości osiedlowej [zob. Vandenabeele, Goordon 2007: 197–208]. Władze 
miasta, mając zdecydowane poparcie mieszkańców miasta, wzmocnione umową 
społeczną z jednym z przedstawicieli dotychczas protestującej koalicji interesów 
(np. organizacją ekologiczną), spełniły minimum zobowiązania do informacji, 
konsultacji i partycypacji. Dalsze negocjacje umowy społecznej z mieszkańcami 
osiedla nie są już priorytetem, a nawet traktowane są jako zło konieczne. Pro-
testujące osiedlowe grupy interesu nabierają coraz wyraźniej przeświadczenia, 
że przedłużające się konsultacje społeczne i negocjacje umowy społecznej nie 
prowadzą do osiągnięcia satysfakcjonującego ich rozstrzygnięcia. Narasta prze-
konanie, że opinie osiedlowych grup interesu nie są już brane pod uwagę. Komitet 
protestacyjny jest pod coraz silniejszą presją społeczną: 1) podpisanie umowy 
społecznej oznacza narażenie się na zarzut części protestujących, że sprzenie-
wierzyli oni swój mandat zaufania; 2) gra na czas i mnożenie zarzutów wobec 
władzy wydłuża czas trwania negocjacji, prowadząc do dalszego zniechęcenia. 
W sytuacji bez wyjścia osiedlowy komitet protestacyjny, reprezentujący subsą-
siedzkie grupy interesu, podejmuje decyzję o samowykluczeniu się z konsultacji 
społecznych. Zerwanie negocjacji warunków umowy społecznej uzasadnione 
zostaje na piśmie do władz miasta i lokalnych mediów. Zakres oddziaływania 
takiej informacji jest już jednak ograniczony, gdyż podobnie jak mieszkańcy 
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osiedla media i inni obserwatorzy utracili zainteresowanie przedłużającymi 
się konsultacjami. W efekcie zmęczenia partycypacją i samowykluczenia się 
mieszkańców osiedla władze miasta mogą przystąpić do realizacji inwestycji, 
zgodnie z podjętą wcześniej decyzją. Następuje domniemanie przez władze miasta 
milczącej zgody mieszkańców na inwestycję. 

Strategia „zleconych zadań publicznych”

Konflikty ekologiczne o lokalizację czy ingerencję w ekosystem angażują tylko 
niektóre grupy interesów wywodzące się ze zbiorowości protestujących, tym 
samym więc nie mają charakteru powszechnego, nie są ruchami społecznymi czy 
organizacjami ekologicznymi. Należy zatem wyraźnie wskazać różnice między 
lokalnymi komitetami protestacyjnymi i organizacjami pozarządowymi działają-
cymi na rzecz środowiska naturalnego. Obie formy mają wprawdzie świadomość 
wspólnego celu i zaangażowania zwolenników danej sprawy, jednak różnią się 
w sposobie postrzegania siebie jako części ogólniejszego procesu zmiany lub 
oporu przeciw zmianie. Protestacyjne komitety osiedlowe, w przeciwieństwie do 
organizacji ekologicznych, nie postrzegają siebie jako części większego procesu 
zmiany społecznej, np. wspierającej ideę zrównoważonego rozwoju miasta.

Zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy Prawo ochrony środowiska, organizacje 
ekologiczne są szczególnym rodzajem organizacji społecznych, które posiadają 
formalną rejestrację urzędową i ich statutowym celem jest ochrona środowiska. 
Organizacje te mają uprawnienia do udziału we wszystkich postępowaniach 
„wymagających udziału społeczeństwa” na terenie kraju. Organizacje ekologicz-
ne zazwyczaj występują niezależnie od lokalnych komitetów protestacyjnych, 
jednak z uwagi na wspólnotę interesów często zawiązują się koalicje. Podmioty 
te tworzą zatem swoisty reżim, który nazwać można „proekologicznym” lub 
„reżimem na rzecz zrównoważonego rozwoju”. 

Od wejścia Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie oraz jej uzupełnienia, tj. rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, organizacje ekologiczne mogą brać udział w proce-
durach decyzyjnych w sprawach środowiskowych bez specjalnego uzasadnienia 
i ograniczenia terytorialnego. Jedynym ograniczeniem jest sposób sformułowania 
celów statutowych przez członków organizacji. Łatwość w dostępie do procedur 
administracyjnych, konsultacji i współdecydowania zachęca liczne organizacje 
ekologiczne do zbiorowego angażowania się w duże inwestycje infrastrukturalne 
realizowane przy współudziale samorządów. 
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Strategia ta oparta jest również na „zmęczeniu partycypacją”, w tym wypadku 
jednak władzy i inwestora, poprzez zgłaszane zastrzeżenia, negatywne opiniowa-
nie, postępowania odwoławcze itp. W ten sposób inwestycja jest wstrzymywana 
na dłuższy czas, który działa na korzyść organizacji ekologicznych. Przedłu-
żające się harmonogramy i kończące się okresy pozwoleń wywierają presję, 
prowokując inwestora i władze do cichego porozumienia się z organizacjami. 
Ciche porozumienie przyjmuje formę zleconych zadań publicznych – konkursu 
ofert na wykonanie projektów podnoszących świadomość ekologiczną, kampanii 
informacyjnych, badań środowiskowych. Forma ta przyjmuje często w medial-
nym dyskursie miano „ekoharaczu”. Możliwe są również inne rozwiązania, jak 
powoływanie specjalnych, płatnych stanowisk w urzędzie gminy lub ciał moni-
torujących przebieg inwestycji. 

Porozumienie z organizacjami ekologicznymi jest również korzystne dla wła-
dzy, gdyż nie tylko pozwala wyjść z impasu konsultacji, ale również bywa sposobem 
na osłabienie koalicji protestujących mieszkańców z organizacjami ekologicznymi. 
Podpisanie umowy społecznej między władzą, inwestorem i organizacjami eko-
logicznymi wytrąca protestującym mieszkańcom oręż w postaci artykułowanego 
strachu przed szkodliwością i nieekologicznością niechcianej inwestycji. Sprzeciw 
mieszkańców danego osiedla staje się wówczas niezrozumiały dla opinii publicznej, 
przez co zainteresowanie medialne protestem spada. Mieszkańcom protestujące-
go osiedla pozostają: strategia samowykluczenia się z konsultacji społecznych 
przy jednoczesnej dyskredytacji całego procesu koncyliacyjnego – co w praktyce 
oznacza „milczącą zgodę” na inwestycję – lub strategia radykalizacji działań pro-
testacyjnych, tj. blokowanie głównych arterii miasta, demonstracyjne okupowanie 
urzędów, głodówki, demonstracje spacerowe. Wybranie drugiej strategii ma na 
celu utrzymanie zainteresowania mediów i władzy postulatami wygłaszanymi 
przez mieszkańców osiedla. Trzeba jednak przyznać, że w przypadku zbiorowości 
osiedlowych mobilizacja i utrzymanie zaangażowania istotnej masy protestacyjnej 
przez komitet osiedlowy wokół tak niekonwencjonalnych i spontanicznych akcji 
jest bardzo trudne i mało prawdopodobne. Wraz z radykalizacją działań zwiększa 
się ich uciążliwość dla pozostałych mieszkańców miasta, co rodzi ich niezadowo-
lenie i w konsekwencji może umocnić strategie podejmowane przez władze miasta. 

PODSUMOWANIE

Podsumowując, analiza strategii podejmowanych przez władze miasta w rozwią-
zywaniu konfliktów ekologicznych ujawnia, że protestujący mieszkańcy mają 
ograniczone pole działania. W myśl zrównoważonego rozwoju władze miasta 



 MILCZĄCA ZGODA I (SAMO)WYKLUCZENIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA... 143

jako silniejszy podmiot powinny pomagać protestującej zbiorowości osiedlowej 
w artykulacji swoich celów i wesprzeć jej działania. Trudno jednak wyobrazić 
sobie sytuację, w której reżim proinwestycyjny całkowicie samoogranicza swoje 
interesy, działając aktywnie na rzecz rozwiązania dylematów organizacyjnych 
i kompetencyjnych opozycyjnych grup interesu. 

Umiejętne zarządzanie procedurą konsultacji społecznych przez władze 
miasta daje jej pełną kontrolę nad dynamiką i kierunkiem toczonego dyskursu 
publicznego. Przewaga władz miasta nad protestującymi mieszkańcami zaznacza 
się również w: znajomości procedur konsultacji, umiejętności oddziaływania na 
media, wykorzystywaniu rad osiedli oraz dysponowaniu zapleczem finansowym, 
eksperckim, prawnym oraz lokalowym. 

Mieszkańcy osiedla uczą się partycypacji obywatelskiej w praktyce, co 
na początku utrudnia im: mobilizację znaczącego kapitału ludzkiego osiedla, 
stworzenie koalicji interesów różnych subsąsiedztw, ustalenie spójnej linii ar-
gumentacji, organizowanie masowych akcji demonstracyjnych wychodzących 
szerzej do opinii publicznej, zorganizowanie „solidarnościowego” budżetu pro-
testacyjnego, wystawienie liderów protestu jako osób reprezentujących interes 
osiedla i zdobycie poparcia organizacji ekologicznych. Przyjęcie negocjacyjnej 
gry interesów na warunkach dyktowanych przez reżim proinwestycyjny ograni-
cza działania mieszkańców osiedla do dyskutowania propozycji „bez wariantu 
zerowego” oraz uzależnia przebieg negocjacji od dyspozycyjności urzędników. 

Wokół liderów komitetu protestacyjnego mieszkańców osiedla wikłana jest 
sieć proceduralnych zależności i ustaleń, które nie są dla niej satysfakcjonujące. 
Przedłużające się negocjacje warunków porozumienia, malejąca szansa na pier-
wotnie ustalone zadowalające rozwiązanie, potęgowane przez znaczące nakłady 
czasu prywatnego mieszkańców osiedla oraz propozycje kompensacyjne władz, 
osłabiają motywację do protestu. Zniechęceni liderzy osiedlowi oraz zmęczeni 
partycypacją mieszkańcy poszukują tzw. „wyjścia z twarzą” z zamrożonego 
konfliktu. Samowykluczenie się i milcząca zgoda wydają się być jedynymi satys-
fakcjonującymi wszystkie strony rozwiązaniami. Mieszkańcy osiedla otrzymują 
kompensację kosztów przyjęcia niechcianej inwestycji, organizacje ekologiczne 
otrzymują swoją dolę w postaci zleconych zadań publicznych, a władze miasta 
z inwestorem mogą realizować inwestycję w optymalnym dla siebie zakresie. 
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Robert Bartłomiejski

TACIT CONSENT AND THE (SELF-)EXCLUSION OF RESIDENTIAL  
COMMUNITIES - LOCAL AUTHORITIES’ STRATEGIES  

IN ENVIRONMENTAL CONFLICT RESOLUTION

Abstract

This article presents common strategies used by local authorities in resolving environmental con-
flicts in cities. Starting from the characteristics of ecological conflicts, the article focuses on the 
causes of residential communities (self-)exclusion from public consultations. The article presents 
four strategies of municipal authorities which result in the (self-)exclusion of housing-estate resi-
dents: the zero option; the districts’ conflict; weariness with participation; and eco-tribute. In this 
context, a tacit consent is the only possible reaction of a protesting community to unsatisfactory 
public consultations headed by local authorities. 
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