
NEWSLETTER
Kwiecień 2011 - Nr 3

1

ROB DOCTOR

“Zrównoważone miasta nie powstaną przez przypadek”

“Dialog pomiędzy politycznymi decydenta-
mi na poziomie UE, krajowym i lokalnym, 

architektami oraz urbanistami jest niezbędny 
dla całego procesu planowania, jeśli chcemy 
stworzyć zrównoważone i najlepsze do życia mias- 
ta dla przyszłych pokoleń “- powiedział Rob Doc-
tor, przewodniczący Europejskiego Forum Poli-
tyk Architektonicznych (EFAP) na konferencji 
współorganizowanej z intergrupą URBAN w Parla-
mencie Europejskim 9 lutego 2011. 
Uczestnicy konferencji zatytułowanej “Nie-miasta? 
- nowa urbanistyka - innowacyjna wizja w kierunku 
Europejskiej Agendy Miejskiej” zgodnie stwierdzili, 
że UE musi przyznać architekturze kluczową rolę 
w tworzeniu zrównoważonych miast. “Architektura 
nie jest luksusem i przyjemnością dla wybranych. 
To coś więcej niż projekt, coś więcej niż konstruk-
cja”, podkreślał Rob Doctor. 
“Zrównoważone miasta nie powstaną przez 
przypadek. Jeśli chcemy zabezpieczyć nową, 
odpowiednią urbanizację, to UE musi wziąć za nią 
odpowiedzialność” argumentował Rob Doctor. 
W rzeczy samej 2011 rok będzie punktem zwrot-
nym dla architektury w przygotowywanych nowych 
programach UE odnośnie spójności i obszarów 
miejskich, badań i kultury. Zgodnie z danymi ONZ, 
ponad 70% ludności Europy już zamieszkuje ob-
szary miejskie, ale fakt ten rzadko uwzględniany 
jest w tworzeniu polityki UE. 
Ponadto mieszkańcy UE coraz częściej żyją “między 
strefami”. Te “Nie-miasta” nie czerpią korzyści z 
dużych, ogólnych koncepcji oraz z wizji planistycz- 
nych, ubolewali uczestnicy. 
Jan Olbrycht (Polska, EPL), przewodniczący inter-
grupy URBAN powiedział: “Potrzebujemy debaty 
nad rolą europejskich miast oraz nad problemami z 

Rob Doctor i Jan Olbrycht zorganizowali wspólnie konferencję: “Nie-miasta? - 
nowa urbanistyka - innowacyjna wizja w kierunku Europejskiej Agendy Miejskiej”.

jakimi miasta się zmagają. Jeśli nie będziemy mieć 
konkretnych pomysłów, to np. niekontrolowana 
rozbudowa miejska, nabierze na sile”.
“Polityka spójności nastawiona jest na rozwój, nie 
na zwykłą redystrybucję środków. Europejski roz- 
kwit miast jest biletem do globalnej 
konkurencyjności UE” dodał. 
“To czas żeby skupić cały potencjał tej urbanistyki 
i nadać mu nowe perspektywy”  argumentował 
francuski filozof Thierry Paquot.
Andrea Colantonio, koordynator badań w Lon-
don School of Economics, wezwał do zintegrowane-
go podejścia z działaniami skoncentrowanymi na 
lokalnym poziomie w celu rozwiązania problemów, 
z którymi borykają się miasta, w tym z ograniczo-
nym budżetem i zmianami demograficznymi.
Vincent Feltesse, przewodniczący Miejskiego 
Związku z Bordeaux (Francja) powiedział, że: “przed 
rozpoczęciem jakiegokolwiek planowania, miejskie 
projekty muszą być poddane analizie przez ek-
spertów, którzy pomogą dobrze zdefiniować mias- 
ta i ich kontury”. 
“Architektura i planowanie przestrzenne są zanied-
bane” powiedziała Isabelle Durant, posłanka do 
Parlamentu Europejskiego (Belgia, Zieloni/WSE), 
wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego 
i członkini intergrupy URBAN. “Powinniśmy dalej 
rozwijać wielopoziomowy rodzaj zarządzania, ale 
miasta powinny także ponownie rozważyć eko-
nomiczne i społeczne wyzwania” powiedziała. 
Cristina Gutiérrez–Cortines, eurodeputowana 
(Hiszpania EPL), podkreślała potrzebę “szczęścia” 
w nowoczesnych, unijnych miastach. “Miasto jest 
pewnego rodzaju dużą rodziną. Musimy powrócić 
do człowieczeństwa”, twierdziła. 
“Jeśli chcemy nadal fascynować nie tylko zagra- 
nicznych turystów, ale także naszych mieszkańców, 
musimy znacznie ciężej pracować nad tworzeniem 
najlepszych miast do życia dla przyszłych pokoleń. 
Nie przez dokonywanie tylko kosmetycznych zmi-
an w istniejących już dzielnicach, ale przez konsek-
wentne włączanie do projektowania kreatywnych 
urbanistów i architektów” podsumował Rob Doc-
tor. 
Więcej informacji na:
http://www.efap-fepa.eu/indexb.php?section=1&lg=en&id=252
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Błędy w mieszkalnictwie mogą mieć bardzo 
silny, negatywny wpływ” powiedział Jan 

Olbrych (Polska, EPL), przewodniczący Inter-
grupy URBAN, podczas podsumowującej kon-
ferencji Projektu SUITE, organizowanej przez 
CECODHAS, 16 marca 2011 w Brukseli. 
Projekt SUITE ma na celu stworzenie sie-
ci umożliwiającej wymianę doświadczeń 
związanych z mieszkalnictwem socjalnym 
pomiędzy miastami. 
W rzeczy samej nowe wymagania odnośnie 
mieszkań socjalnych pojawiły się w miastach, 
kiedy ceny własności rynkowych zaczęły rosnąć 
w niekontrolowany sposób i na skutek demokra-
tycznych, ekonomicznych i społecznych zmian, 
które pojawiły się w obszarach miejskich na 
przestrzeni ostatniej dekady. Santiago de Com-
postela (Hiszpania), Hamburg (Niemcy), Iasi 
(Rumunia), Kraków (Polska), Medway i New-

castle Upon Tyne (Wielka Brytania), Nantes i 
Rennes (Francja) i Tallinn (Estonia) wzięły udział 
w projekcie. Przedstawiciele miast wymienili się 
doświadczeniami i pomysłami na optymalizację 
zrównoważonego mieszkalnictwa, aby zapewnić 
spójność społeczną i zachować wysokie standar- 
dy w kwestii ochrony środowiska. 
“Budownictwo socjalne jest ważnym narzędziem 
w rękach władz lokalnych”, powiedział Jan Ol-
brycht, podkreślając zarazem, że sieć UR-
BACT “pomaga znaleźć wspólne rozwiązania”. 
“Ten rodzaj sieci umożliwia nie tylko wymianę 
dobrych doświadczeń, ale także uniknięcie 
pomyłek” dodał. 
Przewodniczący intergrup podkreślili także, że 
ten projekt może stać się istotnym argumentem 
podczas przygotowań i negocjacji rozporzadzeń 
dotyczących nowej pespektywy finansowej.

KONTAKTY

JAN OLBRYCHT

“Budownictwo socjalne jest ważnym narzędziem
w rękach władz lokalnych”

21 marca 2011 Lambert van Nis-
telrooij, eurodeputowany (Holan-

dia, EPL) reprezentował, jako zastępca 
przewodniczącego, Intergrupę URBAN na 
seminarium poświęconym europejsko-azjatyc- 
kiej współpracy dotyczącej zrównoważonych 
miast. 
Spotkanie, głównie z przedstawicielami z Indii i 
Chin, związane było z uroczystym rozpoczęciem 
europejskiego projektu współpracy nad trwałą 
renowacją, miejskim planowaniem przestrzen-
nym i wymianą dobrych doświadczeń w 
dziedzinie urbanizacji. 
Temat konferencji brzmiał: “Od Pilotażu do 
Zrównoważonych Miast: miasta ościenne i 
zarządzanie metropolitarne”.
Lambert Van Nistelrooij mówił o europejskim 
spojrzeniu na politykę spójności, jako na pod-
stawowy filar w procesie integracji europejs-
kiej oraz o tym, że kraje azjatyckie mogą uczyć 
się z europejskiego doświadczenia. 
“Polityka regionalna może być sukcesem tylko 

VAN NISTELROOIJ

“Kraje azjatyckie muszą uczyć się z europejskiego doświadczenia”

przy zaangażowaniu od samego początku 
lokalnych i regionalnych władz “ powiedział. 
Zaproponował także Pakt Terytorialny, umowy 
partnerskie i inwestycjne z państwami 
członkowskimi i władzami lokalnymi. “Inicjaty-
wy takie jak Inteligentne Miasta są doskonałym 
przykładem wkładu na rzecz zrównoważonych 
miast” dodał.

Lambert van Nistelrooij (Holandia, EPL), wiceprzewodniczący Intergrupy URBAN, 
wziął udział w konferencji:”Od Pilotażu do Zrównoważonych Miast: miasta ościenne 
i zarządzanie metropolitarne“.
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