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Organizacje partnerskie Intergrupy UR-
BAN dyskutowały 6 grudnia w Parlamen-

cie Europejskim z posłami i przedstawicielami 
Komisji Europejskiej na temat przyszłości roz-
woju miejskiego w Europie oraz wspierania go 
w ramach polityki spójności w nowym okresie 
programowania po 2013 r.
Corinne Hermant de Callataÿ i Christian Svan-
feldt z DG Regio przedstawili ostateczną wersję 
raportu “Miasta Jutra” (“Cities of tomorrow”), 
do którego powstania bezpośrednio przyczyniło 
się  60 uznanych, europejskich ekspertów.
Ten proces refleksjimiałzazadaniezainspirować
decydentów i praktyków zaangażowanych w 
rozwój miejski na poziomie lokalnym, regio- 
nalnym, narodowym i europejskim. Wnioski 
raportu wspierają główne założenia rozwoju 
miejskiego i terytorialnego, priorytety i cele 
zdefiniowane w Karcie Lipskiej, Deklaracji z
Toledo oraz Agendzie Terytorialnej 2020, które 
podkreślają ważną rolę silniejszego wymiaru 
terytorialnego w przyszłej polityce spójności.

Segregacja i bieda

Przedstawiciele Komisji Europej- 
skiej podkreślali, że pomimo tego, że mia-
sta odgrywają tak istotne role jak bycie siłą 
napędową gospodarki, miejscem spotkań, 
kreatywności i innowacji czy też centrami 
usługowymi dla otaczających je obszarów, to 
są również miejscem nawarstwienia się prob-
lemów bezrobocia, segregacji i biedy. Przy-
pomnieli również, że ponad dwie trzecie oby-
wateli UE żyje na obszarach miejskich. 
Raport pokazał, że administracyjne granice 
miast nie odzwierciedlają już fizycznej,
społecznej, gospodarczej, kulturowej i 
środowiskowej rzeczywistości rozwoju miej- 
skiego. Wykazano również konieczność utwo- 
rzenia nowych form elastycznego zarządzania 
(na przykład zacieśnienie współpracy i 
tworzenie sieci kontaktów pomiędzy miasta-
mi lub zwiększenie poziomu zaangażowania 
mieszkańców).

Studium wskazało ponadto na różnice pomiędzy 
miastami UE. O ile niektóre borykają się z taki-
mi poważnymi problemami jak: starzejącym 
się społeczeństwem, kurczeniem się, czy in-
tensywnymi procesami suburbanizacyjnymi, 
o tyle inne są poważnie zagrożone przez za-
stój lub spadek gospodarczy (jest to przede 
wszystkim problem miast nie będących stoli-
cami w Środkowej i Wschodniej Europie oraz 
starych, przemysłowych miast w Europie Za-
chodniej).
Uważa się, że w nadchodzących latach 
zróżnicowanie dochodów będzie się powiększać, 
a biedni staną się jeszcze biedniejsi. W re-
zultacie procesy segregacji przestrzennej 
będą wzrastać i zaistnieje możliwość roz-
woju zamkniętych subkultur (“wyrzutkowie 
społeczeństwa”).
Pomimo tego, przedstawiciele Komisji wspól-
nie podkreślali, że istnieją możliwości, aby 
zmienić zagrożenia w pozytywne wyzwania: 
różnorodność miast UE musi zostać wykorzys-
tana, podobnie jak społeczno-ekonomiczny, 
kulturowy, pokoleniowy i etniczny potencjał 
drzemiący w różnorodności.
Walka z wykluczeniem przestrzennym i ubós-
twem energetycznym, lepsze mieszkalnictwo są 
kluczowe, jak również rozwijanie całościowego 
podejścia do problemów środowiska i energii 
(nie tylko jeśli chodzi o redukcję CO2). 
W kolejnej części spotkania Margit Tünne-
mann z DG Regio zaprezentowała propozycje 
Komisji Europejskiej dotyczące wymiaru miej- 
skiego w pakiecie legislacyjnym dla polityki 
spójności 2014-2020 oraz różnice w porówna-
niu z rozporządzeniami na lata 2007-2013.
Podkreśliła również “wzmocnione, zintegro- 
wane podejście” do realizacji wyzwań miejskich, 
zwiększenie obowiązków i możliwości miast 
oraz sposobności połączenia akcji finansowa- 
nych z EFRR, EFS i FS albo na poziomie pro-
gramów albo operacyjnym.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/ 
regional_policy/conferences/citiesoftomor-
row/index_en.cfm
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8 grudnia w Parlamencie Europejskim w Bruk-
seli Intergrupa URBAN wraz z regionalnymi 

władzami Pikardii (Francja) i Flandrii (Belgia) 
zorganizowała seminarium zatytułowane “Ob-
szary dworców kolejowych wzmacniające ro-
zwój miejski w miastach średniej wielkości”.
Seminarium miało na celu podkreślenie 
specjalnego statusu obszarów kolejowych 
w planowaniu miejskim. Podczas spotkania, 
przedstawiciele miasta Breda (Holandia), mia-
sta Leuven (Belgia) i regionu Pikardii (Francja) 
przedstawili swoje pozytywne doświadczenia 
związane z transformacją opuszczonych i za-
niedbanych obszarów kolejowych w serce mia-
sta. Spotkanie było ponadto forum do dyskusji 
o wymiarze miejskim w polityce spójności po 
2013 roku.
Wilbert Willems, przedstawiciel miasta Breda, 
podkreślił kluczową pozycję tego holenderskiego 
miasta, leżącego pomiędzy dwoma portami: 
Antwerpią (Belgia) i Rotterdamem (Holandia), 
a także na trasie kolejowej Amsterdam- 
Paryż, obsługiwanej przez koleje szybkich 
prędkości, co umożliwia dogodne połączenie 
miasta z innymi ośrodkami na poziomie lokal-
nym, państwowym i europejskim. 

Integrowanie różnych środków transportu

Jef Deneut, przedstawiciel miasta Leuven (Bel-
gia), pokazał przemiany terenu dworca kole-
jowego począwszy od 1875 roku, kiedy został 
on wybudowany.  
Projekt przebudowy, rozpoczęty we wczesnych 

ROZWÓJ MIEJSKI

Tereny kolejowe – specyficzny aspekt planowania miejskiego

latach 90, miał sprostać potrzebie połączenia 
dwóch aglomeracji oddzielonych trasą kolejową 
oraz zintegrować różne środki transportu i 
stworzyć nowe biura. Projekt brał pod uwagę 
również aspekt architektoniczny oraz zakładał 
stworzenie nowej “tożsamości czy perspekty-
wy” miasta.
Claude Gewerc, przewodniczący Rady Region-
alnej Pikardii, przedstawił rolę, jaką odgrywają 
lokalne dworce kolejowe w tym regionie. 
Podkreślił, że “dworce kolejowe są platformami 
komunikacji i wymiany, które wymagają wielo-
poziomowej infrastruktury dla różnych środków 
transportu”. Leżąca na północ od Paryża Pi- 
kardia jest regionem obsługiwanym przez sieci 
szybkich kolei Thalys i Eurostar (dworzec TGV 
Górna Pikardia) i znajdującym się w pobliżu 
międzynarodowej platformy komunikacyjnej 
w Roissy (połączenia kolejowe i lotnicze).

Odnowiony teren dworca kolejowego w Leuven (Belgia) oferuje dostęp do różnych 
środków transportu oraz nowych biur administracji publicznej i prywatnych firm. 
(Google Earth)
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ARCHITEKTURA
“Architekci powinni przewidywać przyszłe potrzeby społeczeństwa”

Intergrupa URBAN wraz z Europejskim Fo-
rum Polityk Architektonicznych (EFAP) 

zorganizowała 11 stycznia w brukselskiej siedzi-
bie Parlamentu Europejskiego konferencję pod 
tytułem “Non City”… Next City?.
Konferencja zgromadziła przedstawicieli 
państw członkowskich UE odpowiedzialnych za 
architekturę, samych architektów oraz przed-
stawicieli instytucji i organizacji unijnych, którzy 
wspólnie podjęli dyskusję o tym w jaki sposób 
polityki związane z architekturą mogą odegrać 
większą rolę i brać czynny udział w rozwoju i 
wdrażaniu celów Unii Europejskiej wyznaczonych 
w Strategii UE 2020. 
Interesującym punktem konferencji była wyciecz- 
ka po Europie przygotowana przez prof.  Wi-
niego Maasa, architekta i urbanistę (MVRDV). 
Zaprezentował on przykłady innowacyjnego roz- 
woju miejskiego i między innymi swoją pracę 
badawczą, realizowaną w ramach projektu Wiel-

ki Paryż (Grand Paris), która wywołała duże za-
interesowanie. 
Poseł Jan Olbrycht (EPL, Polska), przewodniczący 
Intergrupy URBAN i moderator spotkania, 
podkreślił, że problemem nie jest “czy” regulacje 
architektoniczne są istotne dla rozwoju mie-
jskiego i wdrażania celów UE, ale “jak” bardzo 
ważną rolę pełnią. 
Powiedział również, że architekci powinni raczej 
przewidywać przyszłe potrzeby społeczeństw, 
niż odpowiadać na te aktualne. “Architekci 
odgrywają kluczową rolę w wywieraniu wpływu 
na rozporządzenia i polityki dotyczące architek-
tury oraz w procesie dostosowywania ich” 
powiedział Poseł.
“Architekci muszą zaprojektować wizję przyszłości 
i zainspirować zarówno społeczeństwo, jak i 
władze” dodał.

Więcej informacji: www.efap-fepa.eu
© Intergroupa URBAN
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STRASBURG

Europosłowie z wizytą w zmodernizowanym biurowcu
o obniżonych wymaganiach energetycznych 

Członkowie Intergrupy URBAN zwiedzili 16 
lutego wieżowiec ESCA w Strasburgu. Wizyta 

została zorganizowana we współpracy z firmą
BOUYGUES Construction, a jej celem było zo-
baczenie budynku, który został zmodernizow-
any zgodnie z niskoenergetycznymi standardami 
zalecanymi przez unijną politykę dot. obniżania 
zużycia energii oraz przeciwdziałania zmianom 
klimatycznym. 
Budownictwo jest jednym z najlepiej ro-
zpoznawalnych strategicznych priorytetów uni-
jnych w dziedzinie obniżania zużycia energii i 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
Zwiedzanie dziesięciopiętrowego budynku o 
powierzchni 9 tys. m², wzniesionego we wczes-
nych latach 70, rozpoczęła się krótką prezentacją 
na temat materiałów użytych do moderniza-
cji i samego przedsięwzięcia. Podczas wizyty 
posłowie zobaczyli wszystkie projektowe, tech-
niczne i materiałowe rozwiązania zastosowane 
do modernizacji, a także mieli możliwość poro-
zmawiania o projekcie z przedstawicielami ekip 
odpowiedzialnych za prace.

64% redukcja zużycia energii

Projekt firmy BOUYGUES Construction uważa
się za model dla podwójnego francuskiego cer-
tyfikatu HQE® (High Environmental Quality) i
znaku “BBC Rénovation” (obniżenie zużycia en-
ergii o co najmniej 40%). Planuje się, że zużycie 
energii w budynku zmniejszy się o 64%: z 218 

Posłowie z Intergrupy URBAN podczas wizyty w dziesięciopiętrowym wieżowcu ESCA 
w Strasburgu.

kWh ep/m² na rok do 79 kWh ep/m² na rok. To 
pierwszy tego typu projekt z takimi założeniami 
w północno-wschodniej Francji.

SEMINARIUM

Nowe technologie mogą wpłynąć na politykę miejską 

Intergrupa URBAN zorganizowała 6 marca 
seminarium pt. “Polityka miejska – co przez 

to rozumiesz?”. Seminarium odbyło się w 
siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli 
i było znakomitą okazją do dyskusji o różnicach 
w rozumieniu polityki miejskiej przez sektor 
prywatny i publiczny.
Członkowie Intergrupy, liczni partnerzy i 
przedstawiciele trzech prywatnych firm (IBM,
Nokia Siemens i Philips) wymienili poglądy na 
temat polityki unijnej względem miast, zin-
tegrowanego podejścia kontra inteligentnych 
miast, partnerstwa publiczno-prywatnego, roli 
przywództwa, wpływu nowych technologii na 
sferę publiczną i uproszczenia rozporządzeń 
unijnych.
Olaf Schulz z Siemens Networks podkreślił, 
że miasta zajmują jedynie 2% powierzchni 
ziemi, ale żyje w nich 50% światowej popu-
lacji, zużywają 75% produkowanej energii i 
są odpowiedzialne za 80% światowej emisji 

dwutlenku węgla.  
Zapewnił, że telekomunikacja odgrywa 
kluczową rolę w osiąganiu wielu różnorodnych 
i szczegółowych celów inteligentnych miast.

Potrójne partnerstwo

Harry J. van Dorenmalen, prezes IBM Europe, 
podkreślił potrzebę pracy nad szeroko zakrojo-
nym partnerstwem pomiędzy prywatnymi, pub-
licznymi i akademickimi podmiotami. Wyjaśnił, 
że tego rodzaju partnerstwo jest podstawą dla 
projektów miejskich, a nowe technologie mogą 
pomóc w ich ustanawianiu. Dodał, że duże 
firmy nie są już wyłącznie sprzedawcami tech-
nologii, ale biorą także czynny udział w strate-
gicznych dyskusjach na wysokim szczeblu.
Dla Ronniego Kostera z firmy Philips, nowe
rozwiązania oświetleniowe dają wspaniałe 
możliwości, aby po prostu polepszyć życie lu- 
dzi w bardziej przyjaznych miastach.

© Intergroupa URBAN



STUDIUM
Miejsko–wiejskie partnerstwo powinno przynieść obopólne korzyści

Christian Huttenloher, sekretarz generalny 
niemieckiego Stowarzyszenia na rzecz Miesz-

kalnictwa i Rozwoju Miejskiego i Przestrzenne-
go, 15 marca przedstawił posłom z Intergrupy 
URBAN i organizacjom partnerskim wyniki 
pierwszego przygotowawczego studium na te-
mat miejsko-wiejskiego partnerstwa w UE w 
kontekście projektu pilotażowego RURBAN (za-
inicjowanego przez Intergrupę URBAN).

Zwiększanie wydajności

Przedstawiciele Komisji Europejskiej i organiza-
cje odpowiedzialne za przeprowadzanie badań 
związanych z projektem pilotażowym RURBAN 
spotkali się, by przedyskutować wyniki pracy 
oraz kolejne kroki, jakie należy podjąć.
W debacie udział wzięli Władysław Piskorz, Szef 
Wydziału ds. Spójności Terytorialnej i Rozwoju 
Miast w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regio- 
nalnej w Komisji Europejskiej oraz Betty-Ann 
Bryce z Wydziału Rozwoju Wiejskiego i Miej- 
skiego OECD.
Betty-Ann Bryce przedstawiła pierwsze uwagi 

OECD.
Studium, wciąż będące w przygotowaniu, będzie 
głównym wkładem w projekt RURBAN. Przedsta-
wicielka OECD wskazała na “zazwyczaj bardzo 
rozbieżne interesy ośrodków miejskich i pery-
ferii wiejskich”. 
“Celem raportu jest zrozumienie czy partnerstwa 
przyczyniają się do wzrostu regionalnego, ocena 
czy przynoszą obopólne korzyści, analiza formy 
i funkcji struktur partnerstwa, ocena czy i jak ta-
kie przedsięwzięcia powinny być dalej wspierane 
poprzez politykę i/lub instrumenty polityki re-
gionalnej, miejskiej i wiejskiej” - powiedziała. Ch. 
Huttenloher podkreślił, że wiejsko-miejskie part-
nerstwo pomaga zarazem zwiększyć wydajność 
i uniknąć niewydajności. Ubolewał jednak nad 
podziałem pomiędzy polityką spójności i roz-
woju miejskiego UE, lokalną perspektywą re-
alizowanych projektów (na obszarach miejskich 
lub wiejskich), a Europejskim Funduszem Rol-
nym Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), 
skoncentrowanym na rozwoju wiejskim i EFRR, 
przeznaczonym na rozwój biznesu oraz infras-
truktury regionalnej i miejskiej.
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PODPISANIE MANIFESTU

Manifest Cittaslow poprawi jakość życia w miastach

22 marca Intergrupa URBAN gościła w 
Parlamencie Europejskim konferencję 

międzynarodowej sieci Cittaslow. 
Cittaslow jest międzynarodową organizacją 
dla małych miast, która stawia sobie za cel 
osiągnięcie jak najwyższej jakości życia dla ich 
mieszkańców, przedsiębiorców i turystów. W 
centrum uwagi są wyborna kuchnia oraz lokalne 
i regionalne marki.
Podczas spotkania ponad 20 europejskich mia- 
steczek, miast i gmin podpisało w obecności 9 
posłów do Parlamentu Europejskiego manifest 
Cittaslow. 
Manifest łączy strategię UE 2020 ze strategią Cit-
taslow poprzez poprawę jakości terenów zielo-
nych z otaczającymi miasteczkami, często także 
w ramach metropolii. Ponadto ma na celu za-
pewnienie utrzymania i wzmocnienia kulturowej 
historii i wartości społecznych. 
“Łączenie strategii stwarza miasteczkom i mia- 
stom możliwości działań w zakresie wiedzy, 
produkcji ekologicznej, środowiska i spójności 
społecznej” powiedział Lambert van Nistel-
rooij (EPL, Holandia), wice-przewodniczący 
Intergrupy URBAN. Manifest Cittaslow może 
być owocnym wkładem w przyszłą politykę UE. 
Możemy użyć agendy cyfrowej i stworzyć inteli-
gentne miasta, miasteczka i regiony” - dodał.

Ponad 20 miasteczek, miast i gmin podpisało Manifest Cittaslow w obecności Lam-
berta van Nistelrooija (EPL, Holandia), wice-przewodniczącego Intergrupy URBAN 
(po prawej stronie).

© Intergroupa URBAN
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KATOWICE
“Potrzebujemy zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityki mieskiej”

Przewodniczący Intergrupy URBAN, poseł 
Jan Olbrycht (EPL, Polska), 16 lutego 
reprezentował Intergrupę na pierwszym 

Forum Miejskim pod tytułem “Tworzenie pod-
staw dla inteligentnych i zrównoważonych mi-
ast”, które miało miejsce w Brukseli. Głównym 
tematem dyskusji był rozwój europejskich miast 
w innowacyjnej polityce spójności po 2013 r. w 
odniesieniu do propozycji rozporządzeń Komisji z 
października zeszłego roku.
Jan Olbrycht wygłosił uwagi wstępne do jed-
nego z trzech paneli tematycznych: Europa 2020 
oraz wyzwanie koordynacji inwestycji tematycz- 
nych w miastach i promocji zintegrowanego roz-
woju miejskiego.
“Członkowie Intergrupy bardzo uważnie 
przyglądają się aspektowi miejskiemu propozy-
cji nowych rozporządzeń. Jako przewodniczący 
Intergrupy URBAN i sprawozdawca Parlamentu 
Europejskiego EFRR mogę zapewnić, że posłowie 
dołożą wszelkich starań, aby zapisy rozporządzeń 
były prostsze i bardziej elastyczne” - powiedział 
poseł Olbrycht.
Zadeklarował ponadto, że zintegrowane działania 
na rzecz zrównoważonego rozwoju miejskiego 
powinny dotyczyć funkcjonalnych obszarów 

miejskich – nie tylko samych miast, ale także 
otaczających je obszarów wiejskich lub całej 
aglomeracji. “Koncentracja funduszy unijnych 
jest potrzebna, ale miasta Europy muszą być 
w stanie ustalać swoje priorytety w odniesieniu 
do regionalnych uwarunkowań i potrzeb” - 
skomentował Jan Olbrycht, odnosząc się w ten 
sposób do zaproponowanej koncentracji tematy-
cznej.
Forum zostało zorganizowane przez Komisję 
Europejską i miało na celu zapoczątkowanie 
bezpośredniego dialogu z przedstawicielami 
miast Europy dotyczącego sposobów, które 
pozwolą osiągnąć cele strategii EU 2020 z bardziej 
dynamicznym podejściem do rozwoju obszarów 
miejskich. W Forum uczestniczyło blisko 400 
osób, w tym prezydenci dużych miast UE (Am-
sterdamu, Barcelony, Warszawy, Lizbony, Sofii,
Bratysławy, Manchesteru, Lipska, Neapolu, Łodzi, 
metropolii Lille, Turynu i Dunkierki), przedsta-
wiciele sieci miejskich i stowarzyszeń oraz mia- 
sta zaangażowane w różne inicjatywy polityki 
miejskiej UE.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/ 
regional_policy/conferences/urban_forum2012/
index_en.cfm

15 i 16 marca poseł Jan Olbrycht (EPL, 
Polska) i think tank “Think Silesia” 

zorganizowali VI Międzynarodową Konferencję 
“Miasto 2012” wraz z Intergrupą URBAN, 
Związkiem Miast Polskich, Śląskim Związkiem 
Gmin i Powiatów, Górnośląskim Związkiem 
Metropolitalnym, Miastem Katowice i Europej- 
skim Kongresem Gospodarczym Katowice 
2012.
Głównym tematem tego corocznego wydarze-
nia było przygotowanie miast na nowy okres 
programowania UE na lata 2014-2020. 
Pierwsza część konferencji była poświęcona 
debacie pod hasłem “Miasta Jutra” (“Cities 
of Tomorrow”) oraz wyzwaniom i narzędziom 
planowania przestrzennego w miastach. Pod- 
czas drugiej części konferencji skupiono się na 
wymiarze miejskim nowej polityki spójności.

Jan Olbrycht, sprawozdawca PE Europej- 
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przed-
stawiciele  Komisji Europejskiej i polskiego 
rządu (biorący udział w negocjacjach w Radzie) 
oraz burmistrzowie europejskich miast po raz 
pierwszy odbyli głęboką dyskusję na temat ele- 
mentów miejskich w pakiecie legislacyjnym 
dla polityki spójności na okres po 2014 r., ze 
szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia 
EFRR.
“Potrzebujemy zintegrowanego podejścia tery-
torialnego do polityki miejskiej” – powiedział 
w trakcie kongresu Jan Olbrycht.
Petar Zaklanovic, architekt i urbanista (KCAP 
Rotterdam), przedstawił przykłady rewitaliza-
cji miast Shenzhen w Chinach i wspólnocie 
miejskiej Lille we Francji.
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