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Łącznie fundusze na lata
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[MRR 2012]

Wykorzystanie środków z Funduszu Strukturalnego i Funduszu Spójności Unii Europejskiej wykazuje
zmienność w czasie. Najlepiej w dwóch kolejnych transzach wypadają województwa: mazowieckie,
dolnośląskie i śląskie, głównie za sprawą wysokiego zaangażowania inwestycyjnego wielkich aglomeracji
miejskich i ich bezpośredniego zaplecza.

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – WBAIS, UZ

© Andrzej GREINERT

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

WYKORZYSTYWANIE ŚRODKÓW UE DLA ROZWOJU REGIONÓW

2004-2006

2007-2013

Województwo lubuskie, po stosunkowo niezłym starcie, przechodzi okres stagnacji. Wkład na osobę wynosi
tutaj 6939 zł, przy najmniejszej wartości w kraju 5450 zł i największej 10058 zł (średnia w kraju 8022 zł).
Liczba dotacji to 3819 przy łącznej liczbie w Polsce 149166 [MRR 2012].
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STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO KRAJU 2020

Celem strategicznym polityki regionalnej jest umożliwienie jak najszerszego wykorzystania przez regiony ich
potencjałów rozwojowych dla osiągnięcia celów rozwoju kraju - kreowania wzrostu, zatrudnienia i spójności
terytorialnej w Polsce w długim horyzoncie.
Jednocześnie KSRR ustala trzy cele szczegółowe do 2020 roku:
1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów,
2. Budowa spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na obszarach problemowych,
3. Usprawnianie procesów planowania i realizacji polityk publicznych mających wpływ terytorialny.
Taki układ celów wynika z jednej strony z potrzeby modernizacji kraju, co spójne jest z wizją rozwoju kraju
określoną w raporcie Polska 2030, a także realizuje najważniejsze priorytety Wspólnoty, sformułowane w
odnowionej Strategii Lizbońskiej.
Dokument zakłada zasadniczą modyfikację dotychczas prowadzonej polityki regionalnej. Nowa polityka
regionalna w Polsce zmierza w kierunku wzmocnienia roli i rangi polityki regionalnej jako polityki
koordynującej najważniejsze działania rozwojowe podejmowane w odniesieniu do przestrzeni Polski, jak i na
nowym podejściu do zasad, celów oraz systemu realizacji polityki regionalnej, w tym na rozdziale kompetencji
i doborze instrumentów realizacyjnych. Zmianom przyświecać będzie zapewnienie największej efektywności i
skuteczności tej polityki.
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Polityki rozwojowe powinny wspierać wzrost we wszystkich regionach, a regiony powinny inwestować w
swój własny rozwój przez mobilizowanie lokalnych zasobów i środków, tak aby wykorzystać swoje
specyficzne przewagi konkurencyjne bez nadmiernego uzależniania od krajowych transferów i dotacji.
Celem polityki stało się stymulowanie poszczególnych regionów do rozwoju ich potencjału wzrostu przede
wszystkim w oparciu o zasoby endogenne. Przeniesienie akcentu na wszystkie regiony spowodowało
konieczność terytorialnego ukierunkowania polityki. Takie podejście ma umożliwić bardziej precyzyjne
uwzględnianie lokalnych uwarunkowań, wzmocnienie i efektywne wykorzystanie lokalnych przewag i
potencjałów rozwojowych (potencjał wiedzy, umiejętności, specjalizacji oraz powiązań między
poszczególnymi podmiotami/czynnikami rozwoju i wzrostu) by ostatecznie pozwolić na odblokowanie
procesów wzrostowych.

W układzie przestrzennym wewnątrz kraju obserwowana jest od wielu lat utrwalająca się koncentracja wzrostu
gospodarczego oraz potencjału wytwórczego w kilku najsilniejszych ekonomicznie województwach.
Koncentracja wzrostu gospodarczego tylko w pewnych obszarach kraju wskazuje, że uczestniczenie polskich
regionów i generalnie polskiej przestrzeni w osiąganiu celów rozwojowych kraju – wzrostu i zatrudnienia jest
bardzo zróżnicowane. Regiony o konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarce, a przede wszystkim największe i
najbardziej dynamiczne aglomeracje (z wyjątkiem Szczecina) położone na ich terenie, w większym stopniu
korzystają z procesów globalizacyjnych i integracyjnych w UE, tym samym stając się w wymiarze
przestrzennym głównymi kreatorami wzrostu i zatrudnienia. Natomiast pozostałe regiony – bez zdolności do
włączenia się do konkurencji opartej o wiedzę i przewagi konkurencyjne będą trwale narażone na ograniczenia
wzrostu gospodarczego i korzyści wynikających z tych procesów.
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Obszary strategiczne wyzwań, na które polityka regionalna wspierająca konkurencyjność regionów i
zapewniająca spójność terytorialną kraju musi odpowiedzieć za pomocą szczegółowych rozwiązań:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lepsze wykorzystanie potencjałów obszarów miejskich najważniejszych dla rozwoju do kreowania
wzrostu i zatrudnienia oraz stymulowania rozwoju pozostałych obszarów
Zapewnienie spójności wewnętrznej kraju. Niedopuszczenie do nadmiernych zróżnicowań przestrzennych
Tworzenie i absorpcja innowacji
Negatywne trendy demograficzne oraz pełniejsze wykorzystanie zasobów pracy
Poprawa jakości zasobów pracy
Odpowiedź na zmiany klimatyczne i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego
Właściwe wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych
Zapewnienie odpowiedniej jakości infrastruktury transportowej i teleinformatycznej
Podwyższenie zdolności instytucjonalnej do zarządzania rozwojem na poziomie krajowym i regionalnym.

Cel wspierania procesów urbanizacyjnych – osiągnięcie w 2020 r. wskaźnika urbanizacji co najmniej 70%
(obecnie 61%).
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Tempo wzrostu gospodarczego, charakteryzuje się wyraźną koncentracją w najsilniejszych ekonomicznie
obszarach metropolitalnych i największych miastach, które stały się motorami wzrostu gospodarki krajowej i
tworzenia nowych miejsc pracy, a tym samym głównymi obszarami promocji zmian strukturalnych. Zgodnie z
danymi OECD36. sytuacja taka jest wypadkową silnej koncentracji czynników decydujących o poziomie
konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej (kapitał społeczny, jakość nauczania, innowacyjność,
produktywność itp.) co powoduje, że województwa czy podregiony, w których zlokalizowane są najważniejsze
miasta mają największy udział w generowaniu wzrostu gospodarczego.
Np. Warszawa ze swoim 7% udziałem populacji całego kraju generuje 17% PKB, a Mazowsze z 5% populacją
zaledwie 1,5 % PKB).
Najbardziej znaczącymi polskimi miastami, które łączą wysoki poziom rozwoju, szybki wzrost i silne,
pozytywne oddziaływanie na otoczenie regionalne, obok Warszawy są: Kraków, Poznań, Wrocław, Konurbacja
Śląska, Trójmiasto oraz Łódź. Ośrodki te, wraz ze Szczecinem, który mimo dużego wkładu w krajowe PKB i
zatrudnienie w ostatnich latach rozwijał się wolniej i napotyka na szereg problemów rozwojowych, w
opracowaniach są wymieniane wśród 76 największych ośrodków miejskich UE (tzw. MEGA).
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Wyzwaniem polityki regionalnej jest dalsze zwiększanie koncentracji potencjału tworzenia innowacji w
najsilniejszych polskich ośrodkach wzrostu, względem innych regionów i metropolii w UE i na świecie, przez
uruchomienie jeszcze szybszych niż obecnie procesów rozwojowych.

Atrakcyjność ośrodków miejskich w zakresie perspektyw rozwojowych i wyższego poziomu życia (w tym
zwiększonej dostępności do usług publicznych) powoduje, że mimo większego przyrostu naturalnego na
obszarach wiejskich następuje na niektórych obszarach depopulacja związana z migracją do ośrodków
miejskich, szczególnie osób młodych w wieku produkcyjnym. W perspektywie długookresowej prowadzić to
może do wyludnienia i zwiększenia zapóźnień rozwojowych na obszarach wiejskich.
Na obszarach metropolitalnych i w dużych miastach istotne jest zwiększenie efektywności nauczania
szkolnictwa wyższego oraz większe powiązanie środowisk biznesu, edukacji, nauki i kultury.
W porównaniu do innych krajów europejskich polskie regiony posiadają duży udział obszarów o wysokich
walorach przyrodniczych, które z jednej strony ograniczają możliwości inwestycyjne, z drugiej jednak strony
mogą okazać się niezwykle atrakcyjnym czynnikiem wpływającym na rozwój turystyki i jakość życia
mieszkańców. W połączeniu z rozwojem jakości dóbr i usług oferowanych w sferze kultury i ochroną cennych
przyrodniczo regionów, rozwój turystyki może okazać się niezwykłą szansą rozwojową dla regionów
(szczególnie Polski Wschodniej), które posiadają wysoki potencjał w tym zakresie, a jednocześnie ograniczone
możliwości inwestycyjne.
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Wizja rozwoju regionalnego Polski do roku 2020:
• Przyjęty polaryzacyjno-dyfuzyjny model rozwoju spowoduje początkowo zwiększanie się dysproporcji
międzyregionalnych, jednak potem, dzięki rozszerzonemu oddziaływaniu metropolii oraz pozostałych
biegunów wzrostu, na obszarze całych regionów zaczną postępować procesy konwergencyjne.
• Główne polskie metropolie zwiększą swoje międzynarodowe znaczenie przez obecność struktur zarządzania
wielkimi korporacjami gospodarczymi i instytucjami finansowymi, wieloaspektową współpracę z głównymi
miastami europejskimi oraz tworzenie i przyciąganie tzw. klasy kreatywnej dzięki wysokiej jakości życia
oraz bogatej ofercie kulturalnej.
• Główną polską metropolią pozostanie Warszawa, której międzynarodowa pozycja jako węzła globalnej sieci
wymiany wiedzy, innowacji i kapitału będzie znacznie wyższa niż w roku 2010, co będzie wynikiem
konsekwentnej polityki rozwoju obszaru metropolitalnego.
• Stolice regionów wschodnich, w związku z tendencjami dążenia do zwiększania współpracy i integracji UE
z jej wschodnimi sąsiadami, wykorzystywać będą swoje położenie i długotrwałą tradycję współpracy do
zwiększania więzi gospodarczych, naukowych i kulturalnych na poziomie międzyregionalnym i
międzynarodowym.
• Wszystkie polskie miasta wojewódzkie znacząco zwiększą swoją dostępność komunikacyjną, dzięki
poprawie i rozwojowi połączeń miedzy sobą oraz z bezpośrednim otoczeniem i całymi obszarami regionów.
• Zwiększy się znaczenie transportu kolejowego, dzięki poczynionym kluczowym inwestycjom w tym
zakresie.
• Dzięki poprawie jakości zarządzania politykami publicznymi, nastąpi widoczna poprawa ładu
przestrzennego. W związku z korzystną siecią układu osadniczego kraju, a także z procesami
demograficznymi i ekonomicznymi, postępować będzie urbanizacja.
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Wzrost konkurencyjności regionów
poprzez
wzmocnienie
aglomeracji
miejskich i miast o charakterze
wojewódzkim (największych
miast
kraju):
• rozwijanie powiązań
infrastrukturalnych i instytucjonalnych
między wszystkimi miastami –
węzłami sieci w układzie
międzynarodowym i krajowym,
• wzmacnianie funkcji metropolitalnych
w sferze gospodarki, nauki i kultury
oraz wzmacnianie roli ośrodków
edukacji na poziomie wyższym –
tworzących warunki dla gospodarki
opartej na wiedzy,
• wspieranie rozwiązań integrujących
przestrzeń obszarów metropolitalnych
w zakresie zagospodarowania
przestrzennego, zbiorowego transportu
multimodalnego, usług komunalnych,
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Na zapóźnionych rozwojowo
obszarach wiejskich, które nie mogą
liczyć na pozytywne efekty procesów
dyfuzyjnych z obszarów miast
konieczne jest podejmowanie
dodatkowych działań w zakresie
restrukturyzacji strukturalnej oraz
poprawy dostępu do podstawowych
usług i dóbr publicznych decydujących
o konkurencyjności terytorialnej.
Działania te prowadzone w warunkach
stałego zmniejszania się zatrudnienia
w sektorze rolnictwa, będą prowadziły
do przyspieszenia procesów
dywersyfikacji struktury gospodarczej
i poprawy efektywności rolnictwa.
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Priorytety krajowej polityki miejskiej:
• Wzmocnienie międzynarodowej konkurencyjności polskich miast rozszerzanie zasięgu oddziaływania
metropolii oraz dużych miast na otaczające terytorium
• Rewitalizacja miast rozumiana jako skoordynowany, kompleksowy, wieloletni proces, prowadzony na
problemowym obszarze miasta, będący elementem polityki rozwoju, mający na celu przeciwdziałanie
degradacji przestrzeni zurbanizowanej i zjawiskom kryzysowym oraz pobudzanie rozwoju i zmian
jakościowych, poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania
oraz ochronę dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju
• Przeciwdziałanie niekontrolowanej suburbanizacji – hamowanie procesu rozprzestrzeniania się zabudowy na
tereny podmiejskie oraz promowanie intensywnego wykorzystania terenów zurbanizowanych –
pragmatycznie zorientowana polityka miejska powinna stanowić podstawę racjonalnego gospodarowania
przestrzenią zurbanizowaną
• Zapewnienie przestrzeni publicznych wysokiej jakości – atrakcyjne przestrzenie publiczne odgrywają
istotną rolę w przyciąganiu przedsiębiorstw opartych na wiedzy oraz wykwalifikowanej siły roboczej
przyczyniając się do zwiększenia konkurencyjności miasta
• Poprawa dostępności miast – zarówno z innych ośrodków miejskich jak i z otoczenia
• Zahamowanie regresu małych miast
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KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO
ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030
Istniejące i wyłaniające się problemy rozwoju przestrzennego Polski:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Brak ładu przestrzennego – pogłębianie się chaosu przestrzennego.
Niekontrolowana suburbanizacja (urban sprawl).
Niedostateczna konkurencyjność dużych miast Polski w skali Unii Europejskiej.
Problemy rozwoju przestrzennego wsi: rozpraszania się osadnictwa wiejskiego.
Niedostateczna dostępność przestrzenna znacznych połaci kraju i miejscowości, w tym niska spójność
systemu osadniczego wynikająca z niskiej, wzajemnej dostępności komunikacyjnej dużych ośrodków
miejskich.
Niespójność nowoczesnego systemu transportowego w różnych skalach i zasięgach przestrzennych (w
skali UE, krajowej, regionalnej).
Rosnące koszty środowiskowe i społeczne wzrastającego udziału przewozów drogowych w transporcie
towarowym.
Narastający problem niewydolności transportu w obszarach funkcjonalnych miast.
Zagrożenia środowiska przyrodniczego wynikające z braków infrastruktury (odpady, ścieki, emisje
zanieczyszczeń do powietrza).
Rosnąca presja urbanizacji na obszary dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego oraz krajobraz.
Postępująca fragmentacja systemów ekologicznych, degradacja walorów przyrodniczych przestrzeni oraz
zagrożenie zmniejszania się różnorodności biologicznej.
Niekorzystne zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów zalewowych.
Nieracjonalne gospodarowanie ograniczonymi zasobami wodnymi (problemy deficytu, retencji).
Niewystarczająca podaż uzbrojonych i strukturalnie korzystnych terenów budownictwa mieszkaniowego.
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KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO
ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030
Istniejące i wyłaniające się problemy rozwoju przestrzennego Polski:
15. Nieefektywne ekonomicznie wykorzystanie przestrzeni w tym nieracjonalny stopień intensywności
wykorzystania przestrzeni.
16. Spadek poziomu dostępności do usług publicznych.
17. Narastanie zróżnicowań społecznych w przestrzeni prowadzących do wykluczenia społecznego.
18. Pogłębiające się degradacja przestrzeni: starych dzielnic mieszkaniowych, poprzemysłowych,
po-kolejowych, opuszczonych wsi, po-portowych itp.
19. Niedorozwój pozarolniczych funkcji na obszarach wiejskich.
20. Utrzymujące się, mimo procesów integracji, dysproporcje i zapóźnienia rozwoju obszarów
przygranicznych.
21. Bariery w procesach dyfuzji wiedzy i innowacji w skali krajowej i regionalnej.
22. Nierównomierna w przestrzeni podaż mocy wytwórczych i infrastruktury energetycznej, w szczególności
energii z OZE, wynikająca z niedostosowania systemu energetycznego do standardów UE.
23. Ekstensywne wykorzystanie polskiej przestrzeni morskiej.
Obszary problemowe w ujęciu geograficznym:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Polska Wschodnia
Górnośląski Okręg Przemysłowy
Strefa podmiejska głównych miast (ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy).
Żuławy (zagrożone zmianami klimatycznymi)
Obszary pograniczne położone przy granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą.
Obszary pograniczne położone przy granicy z Niemcami.
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KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO
ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030
Strategiczne cele rozwoju przestrzennego kraju:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wzmocnienie spójności terytorialnej kraju poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej,
telekomunikacyjnej i energetycznej, zapewniającej przestrzenne zintegrowanie regionalnych rynków
pracy oraz osiągnięcie wysokiego standardu dostępności usług publicznych. Zapewnienie integracji w
zagospodarowaniu obszaru lądu i morza.
Podwyższenie konkurencyjnej pozycji głównych ośrodków miejskich i regionów Polski w przestrzeni
europejskiej przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego; przygotowanie polskiej
przestrzeni do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.
Osiągnięcie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego, ochrona zasobów wodnych i leśnych;
powstrzymanie fragmentacji systemów ekologicznych, degradacji walorów przyrodniczych i
krajobrazowych przestrzeni oraz zmniejszania się różnorodności biologicznej.
Zapewnienie ładu przestrzennego poprzez racjonalizację użytkowania przestrzeni i zapobiegania jej
degradacji; uporządkowanie relacji w obszarach funkcjonalnych miast, kontrolowanie procesów
suburbanizacji oraz rozpraszania zabudowy na obszarach wiejskich.
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich – wzrost ich wielofunkcyjności, podniesienie standardów
dostępności do usług publicznych, zwłaszcza edukacyjnych; zachowanie wartości krajobrazu
kulturowego, ochrona strategicznych obszarów produkcji rolnej jako stref żywicielskich w skali krajowej.
Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia; ograniczenie ryzyka wynikającego z
ekstremalnych zjawisk przyrodniczych i katastrof, deficytu energii, zagrożeń bezpieczeństwa narodowego.
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KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO
ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030
Z punktu widzenia potrzeb realizacyjnych polityka przestrzennego zagospodarowania kraju przekłada się na
dwie zasady operacyjne odpowiadające najważniejszym problemom, przed którymi staje polska gospodarka:
Zasada rekompensacji ekologicznej: Zagrożenia dla systemu ekologicznego powodowane nowymi
inwestycjami (szczególnie liniowymi) będą kompensowane inwestycjami i regulacjami wzmacniającymi
układy zasilania. Zasada kompensowania ekologicznego powinna być stosowana na wszystkich poziomach
planowania przestrzennego.
Zasada długookresowej racjonalności ekonomicznej: W okresie dochodzenia do rozwoju zrównoważonego
będzie przeważać kryterium długookresowej racjonalności ekonomicznej nad zasadą równości rozwoju
regionalnego. KPZK jest zintegrowana z długofalową strategią rozwoju regionalnego (społecznogospodarczego) przez wpisywanie się w realizację strategicznego celu, jakim jest poprawa spójności
gospodarczej i społecznej w relacjach europejskich i międzyregionalnych. Z uwagi na słabą wewnętrzną
spójność terytorialną kraju uznaje się, iż poprawa spójności terytorialnej w wymiarze krajowym i
międzynarodowym jest podstawowym celem strategicznym polityki przestrzennej. Z kolei zasadą przyjęcia
jako priorytetu długookresowej racjonalności ekonomicznej wiąże się inny cel strategiczny polityki
przestrzennej państwa, jakim jest wzmocnienie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich i regionów
Polski w relacjach europejskich i globalnych. Realizacja tego celu ma wzmocnić pozycję działających w niej
podmiotów gospodarczych przy uwzględnieniu warunku, iż przestrzeń ma być przyjazna ludziom i wzmacniać
jakość kapitału ludzkiego.
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KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO
ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030
Obszary problemowe o znaczeniu
międzywojewódzkim (wybrane):
Pogranicze polsko-niemieckie (dolnośląskie,
lubuskie, zachodniopomorskie) niedorozwój
infrastruktury, odpływ ludności, wykluczenie
społeczne i marginalizacja głownie ludności
wiejskiej, polaryzacja społeczna;
Dolina Odry (śląskie, dolnośląskie, opolskie,
lubuskie, zachodniopomorskie); zagospodarowanie
terenów zalewowych, brak przepraw mostowych,
rozwiązanie problemu kaskadyzacji, przywrócenie
żeglugi na Odrze, zachowanie cennych obszarów
przyrodniczych, zaostrzenie standardów
budowlanych.
Pas Pojezierza Pomorskiego (zachodniopomorskie
i pomorskie): zagospodarowane terenów
popegeerowskich, marginalizacja i wykluczenie
społeczne; niska dostępność przestrzenna.
Obszary deficytu wody i stepowienia (kujawskopomorskie, wielkopolskie, łódzkie), problemy
gospodarki wodnej – rozwoju małej retencji
i zalesiania; racjonalna gospodarka rolna.
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KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO
ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030

Rozwój obszarów przygranicznych;
zwiększenie przestrzennej dostępności
transgranicznej:
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KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO
ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030
Jednym z głównych zagrożeń walorów przyrodniczych i krajobrazowych polskiej przestrzeni są
niekontrolowane procesy urbanizacji prowadzące do fragmentacji ekosystemów, kurczenia się terenów
otwartych (biologicznie czynnych) i przecinania korytarzy ekologicznych łączących obszary o podwyższonej
różnorodności biologicznej.
Wzrost presji urbanizacyjnej i inwestycyjnej na obszary dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego oraz
krajobraz, powodujący postępującą fragmentację systemów ekologicznych oraz degradację walorów
przyrodniczych i krajobrazowych przestrzeni, najwyższy jest w następujących obszarach kraju:
• w sąsiedztwie dużych miast, w otoczeniu których znajduję się np. takie obszary chronione, jak parki
narodowe: Kampinoski, Wielkopolski, Tatrzański, Karkonoski, Ojcowski oraz liczne parki krajobrazowe;
• obszarach o dużych walorach turystycznych: Mazury, Tatry i Podhale, Sudety – w szczególności Karkonosze,
wybrzeże Bałtyku, Jura Krakowsko-Częstochowska, Bieszczady, Suwalszczyzna;
Proces urbanizacji tych obszarów prowadzi do ciągłego zmniejszania się różnorodności biologicznej
i krajobrazowej terytorium Polski.
Innym zagrożeniem walorów przyrodniczych i krajobrazowych przestrzeni jest lokalizacja wielkopowierzchniowych bądź liniowych inwestycji infrastrukturalnych takich jak np.: drogi, duże zbiorniki wodne
(np. kaskadyzacja środkowej Wisły), fermy wiatrowe itp. Minimalizowanie skutków przyrodniczych tego
rodzaju inwestycji wymaga prowadzenia rzetelnych procedur ocen oddziaływania na środowisko i oparcia na
nich decyzji, co do lokalizacji i sposobu realizacji inwestycji.
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KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO
ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030
Sieć największych miast Polski – Warszawy, Krakowa, konurbacji górnośląskiej, Wrocławia, Poznania, Łodzi
i Gdańska/Gdyni, (obejmująca także inne ważne ośrodki, w tym Bydgoszczy i Torunia), połączonych
efektywnymi, wielomodalnymi systemami infrastruktury, utworzy współzależny, otwarty układ – Centralny
Sześciokąt. Wzajemne powiązanie głównych miast Polski będzie sprzyjało powstaniu efektów synergii
i rozwoju działalności wysokiej rangi – uzyskaniu pod względem pełnionych funkcji oraz jakości (standardu)
przestrzennego zagospodarowanie konkurencyjnej pozycji wśród regionalnych sieci ośrodków
metropolitalnych w Europie.
Wewnątrz Centralnego Sześciokąta, który
w wyjściowym roku projekcji skupia na ok.
1/3 powierzchni kraju ok. 2/3 ogólnej liczby
ludności (ok. 22 mln) i wytwarza ok. 4/5
PKB, ukształtują się funkcjonalne zespoły
Warszawy i Łodzi oraz Krakowa i konurbacji
górnośląskiej, integrujące rynki pracy
i zaawansowanych usług pełnionych przez te
ośrodki i zespoły miejskie. Usytuowanie
danego miasta lub subregionu w obrębie
Centralnego Sześciokąta nie zapewnia przy
tym jego korzystnego rozwoju, zwiększa
jednak znacznie możliwości rozwoju.
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KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO
ZAGOSPODAROWANIA KRAJU
2030

Rozwijany będzie ład przestrzenny na obszarach
metropolitarnych oraz wokół miast. Uzyskają one
drożność własnych sieci ekologicznych, które
połączone będą z siecią ekologiczną kraju.
Pozwoli to na lepsze przewietrzania miast i poprawę
warunków aerosanitarnych.
Będzie to łagodzić powstawanie miejskich wysp
ciepła, a tym samym podnosić komfort życia
mieszkańców.
Opanowany zostanie niekontrolowany proces
rozlewania się miast, a poziom ładu przestrzennego
wzrośnie także dzięki aktywnej polityce
architektonicznej i upowszechnieniu standardów
urbanistycznych.
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POLECANA LEKTURA
•

•
•
•

•

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030, 2012 r., Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego;
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_przestrzenna/kpzk/strony/koncepcja_przestrzennego_
zagospodarowania_kraju.aspx
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2020 Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie
http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/Documents/KSRR_09_09_09_kor_red_stat.pdf
CBOS, 2008, Zabudowa w Polsce – oceny i opinie; Raport z badań ilościowych.
Ministerstwo Budownictwa, Polska Przestrzeń - Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego
kraju, przyjęty przez Radę Ministrów 15 maja 2007 r. oraz Sejm RP w dniu 10.04.2008 r.; na podstawie
opracowania Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, zleconego przez Departament
Ładu Przestrzennego i Architektury Ministerstwa Budownictwa.
Niektóre inne dokumenty na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - zakładki: Dokumenty,
Ekspertyzy (polecam śledzić pojawiające się tam także inne opracowania)
• Nowy paradygmat rozwoju – najnowsze trendy i perspektywy polityki regionalnej
• Nowa Koncepcja Polityki Regionalnej
• Koncepcja nowej polityki regionalnej. Tezy i założenia do Krajowej strategii rozwoju regionalnego
• Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009
• Identyfikacja i delimitacja obszarów problemowych i strategicznej interwencji w Polsce.
Wnioski z analiz
• Kierunki i zmiany niezbędne do stworzenia docelowego systemu zarządzania polityką rozwoju na
poziomie regionalnym (uwzględniające dotychczasowe dokumenty strategiczne)
• Propozycje możliwych kierunków działań rządu w poszczególnych regionach, w tym określenie
potencjałów rozwojowych województw
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