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W artykule omówiono założenia Krajowej Polityki Miejskiej, 
będącej dokumentem określającym zasady poprawy zdolności 
miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważo-
nego rozwoju, tworzenia miejsc pracy oraz do poprawy jakości 
życia mieszkańców. Wskazano na wady i zalety tego dokumentu 
oraz sformułowano propozycje jego uzupełnienia.

Wstęp
Ze względu na bardzo szeroki zakres uregulowań objętych pro-
jektem Krajowej Polityki Miejskiej (KPM) w artykule dokonano 
jedynie jej syntetycznej oceny z omówieniem szans i zagrożeń 
związanych z jej realizacją, ze szczególnym akcentem położonym 
na zrównoważoną mobilność miejską. Przedstawiono także pro-
pozycje uzupełnień dokumentu na podstawie doświadczeń war-
szawskich, zebranych podczas realizacji polityki transportowej 
(od roku 1995) i strategii transportowej (od roku 2009).

Pierwszą redakcję dokumentu opracowanego przez Minister-
stwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego [7], niezależnie od 
kilku wytkniętych mankamentów, należy ocenić bardzo wysoko 
pod względem merytorycznym. KPM stanowi dowód na to, że 
szczebel krajowy dostrzega problemy miast. Ma szansę stać 
się ważnym narzędziem wspierającym samorządy miejskie 
w rozwiązywaniu ich problemów transportowych w powiązaniu 
z polityką przestrzenną i społeczną. Zdecydowana większość 
szczegółowych propozycji zawartych w KPM jest zgodna z po-
glądami autorów artykułu. 

Adresaci KPM
Krajową Politykę Miejską zaadresowano „do wszystkich pol-
skich miast niezależnie od ich wielkości czy położenia”. Jest 
to bardzo dobre i ważne założenie. Konieczne jest bowiem 
wspieranie działań podejmowanych w największych miastach, 
gdzie skupia się znaczna część potrzeb przewozowych różnych 
grup użytkowników i gdzie skala występujących problemów jest 
znacząca, ale także w miastach mniejszych i małych, mających 
często mniejsze możliwości korzystania ze wsparcia ośrodków 
akademickich i eksperckich. Niestety, poza tą deklaracją w tek-
ście dokumentu można dostrzec wyraźną przewagę propozycji 
skierowanych do miast dużych. Jest to wrażliwy punkt polityki, 
uniwersalność dokumentu wymaga bowiem większego zrów-
noważenia proporcji i odniesienia się także do specyfiki miast 
małych, w których występują: krótsze podróże, obsługa głównie 
komunikacją autobusową, zwykle brak rozdzielenia zarządzania 
transportem zbiorowym od przewozów, mniejsza konkurencja 
operatorów czy przewoźników, inne funkcje układu drogowego, 
mniejsze budżety itd. 

Wątki tematyczne
W KPM wyróżniono dziesięć wątków tematycznych:

 � kształtowanie przestrzeni,
 � partycypacja,
 � transport i mobilność miejska,
 � niskoemisyjność i efektywność energetyczna,

 � rewitalizacja,
 � polityka inwestycyjna,
 � rozwój gospodarczy,
 � ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu,
 � wyzwania demograficzne,
 � zarządzanie obszarami miejskimi.
Wymienionym wątkom podporządkowano logikę dokumentu. 

Są to wątki ważne w kontekście wyzwań rozwojowych polskich 
miast. Dokonany wybór zasadniczo dobrze opisuje podstawo-
we problemy, choć nie wyczerpuje w pełni wszystkich aspek-
tów funkcjonowania miast. Najbardziej widoczny jest brak 
bezpośredniego odniesienia do zagadnień bezpieczeństwa 
w transporcie, a zwłaszcza bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Ograniczenie się w tym względzie jedynie do odniesień Narodo-
wego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) jest 
niewystarczające.

Horyzont czasowy
Horyzont czasowy Krajowej Polityki Miejskiej został powiązany 
z horyzontem czasowym unijnej perspektywy finansowej na lata 
2014–2020. Odniesienie do unijnej perspektywy (jeśli chodzi 
o zgodność celów) jest ważne i ze względu na instrumenty fi-
nansowania dość oczywiste. Ale perspektywa roku 2020, dla 
dokumentu o strategicznym wymiarze, jest perspektywą zde-
cydowanie zbyt krótką. Grozi to szybką dezaktualizacją doku-
mentu i ogranicza szansę jej skutecznego wdrożenia, tym bar-
dziej że w tekście znajdują się liczne odwołania do niezbędnych 
zmian ustawowych, które w tak krótkim okresie mogłyby nie 
nastąpić. Wskazane jest rozważenie rozdzielenia celów i dzia-
łań na najbliższe lata (do roku 2020) i długookresowych (co 
najmniej do roku 2030).

Cele
Dokument określa cel strategiczny polityki miejskiej – jest nim 
wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do 
kreowania zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy 
oraz do poprawy jakości życia mieszkańców. Ważne jest odnie-
sienie do zrównoważonego rozwoju, przy czym powinno ono być 
zaakcentowane wskazaniem konsekwencji takiego podejścia 
i wyjaśnieniem sensu tej doktryny rozwojowej, która wymaga 
zapewnienia równowagi z uwzględnieniem celów: 

 ¡ transportowego,
 ¡ gospodarczego,
 ¡ społecznego,
 ¡ środowiskowego,
 ¡ związanych z bezpieczeństwem,
 ¡ innych, dotyczących m.in. edukacji czy kultury. 
KPM powinna zawierać wyraźne przesłanie, że bazuje ona na 

doktrynie alternatywnej dla „prosamochodowej” czy koncepcji 
„miasta bez samochodu”, odnoszących się do równowagi po-
między celami, a nie środkami realizacji! Kluczowe dla powodze-
nia realizacji KPM powinno być uzyskanie zrozumienia, że zrów-
noważony rozwój nie dotyczy wyłącznie transportu (miejskiego), 
ale także innych sfer i że żaden cel nie powinien być traktowany 
jako ważniejszy od innego! Z perspektywy transportu ozna-
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czać to powinno dążenie do osiągnięcia sprawnego systemu 
transportowego, spełniającego oczekiwania jego użytkowników 
i mieszkańców, ale z zachowaniem świadomości, że użytkownicy 
samochodów nie stanowią większości! Wynika z tego, że:

 � zrównoważony rozwój musi oznaczać wpływanie na popyt 
(kontrolowanie popytu) i na sposób jego zaspokajania (ogra-
niczanie motoryzacji, transportochłonności, ułatwianie podró-
żowania innym niż samochód środkiem lokomocji itd.),

 � nie należy dostosowywać przepustowości systemu drogowe-
go (podaży dróg i parkingów) do zapotrzebowania ze strony 
zmotoryzowanych.
KPM powinna narzucać także znak rozpoznawczy doktryny 

zrównoważonego rozwoju, którym powinien być jej kontekst eko-
nomiczno-finansowy. Wdrażaniu KPM musi towarzyszyć świa-
domość ograniczonych środków finansowych, jakie mogą być 
przeznaczane na cele transportowe, oraz konieczności podej-
mowania decyzji w oparciu o rachunek ekonomiczny (korzyści 
ekonomiczne powinny przeważać koszty). 

Mankamentem KPM są także dość niejasno sformułowane 
cele szczegółowe:

 ¡ poprawa konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków 
miejskich do kreowania rozwoju, wzrostu i zatrudnienia;

 ¡ wspomaganie rozwoju subregionalnych i lokalnych ośrodków 
miejskich, przede wszystkim w obszarach problemowych po-
lityki regionalnej (w tym na niektórych obszarach wiejskich) 
poprzez wzmacnianie ich funkcji oraz przeciwdziałanie ich 
upadkowi ekonomicznemu;

 ¡ odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację zde-
gradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów 
miejskich;

 ¡ wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, 
w tym przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolo-
wanej suburbanizacji;

 ¡ stworzenie warunków dla skutecznego, efektywnego i partner-
skiego zarządzania rozwojem w obszarach miejskich, w tym 
w szczególności w obszarach metropolitalnych.

Wskazane cele koncentrują się głównie na dość ogólnie okre-
ślonych aspektach gospodarczych, takich jak: poprawa konku-
rencyjności i wzmacnianie funkcji ośrodków miejskich, wzrost 
zatrudnienia, przeciwdziałanie upadkowi ekonomicznemu, rewi-
talizacja zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie 
obszarów, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolo-
wanej suburbanizacji, skuteczne, efektywne i partnerskie zarzą-
dzanie. Niedosyt odbiorcy dokumentu związany jest z brakiem 
odniesień do tak ważnych zagadnień jak: jakość środowiska 
miejskiego, poprawa bezpieczeństwa (szeroko rozumianego, 
transportowego i osobistego), obniżenie transportochłonności 
czy zwiększenie dostępności systemu transportowego.

Bardzo ważną część KPM stanowią odniesienia do uwarun-
kowań prawnych rozwoju miast i zapowiedzi niezbędnych zmian 
w przepisach. Część propozycji sformułowano w formie konkret-
nych propozycji zmian przepisów, ale w większości przypadków 
propozycje są na zbyt dużym poziomie ogólności. Często odno-
szą się do zagadnień, które dopiero wymagają analizy, co po-
woduje, że o koniecznych zmianach przepisów można mówić 
jedynie jako o ewentualnych. Wartość KPM byłaby zdecydowanie 
większa, gdyby w treści dokumentu znajdował się precyzyjnie 
sformułowany, uzgodniony międzyresortowo, zestaw działań le-
gislacyjnych, który – wraz z przyjęciem dokumentu – tworzyłyby 
zobowiązanie rządowe!

Diagnoza stanu
Ocena i diagnoza stanu istniejącego powinny stanowić punkt 
wyjścia do formułowania celów, doboru środków realizacji 
i ustalania priorytetów. Powinny być dowodem na zrozumienie 
sytuacji, dostrzeganie wszystkich problemów wymagających roz-
wiązania. Ta część KPM została potraktowana zbyt skrótowo. 
Wskazuje się w niej głównie problemy związane z żywiołowym 
wzrostem motoryzacji, zwiększaniem się udziału transportu 
drogowego w przemieszczaniu osób i ładunków oraz rosnącym 
natężeniem ruchu i zwiększającym się w związku z tym obciąże-
niem infrastruktury transportowej miast (wiąże się to z nakłada-
niem się ruchu tranzytowego na ruch wewnętrzny). 

Niestety, pominięto w niej szereg 
istotnych słabych punktów, m.in.:

 � jakość systemów kolejowych 
(m.in. stan techniczny sieci ko-
lejowej i przystanków, sterowa-
nie ruchem),

 � jakość węzłów komunikacyj-
nych (przesiadkowych),

 � e fe k t y w n o ś ć  t r a n s p o r t u 
zbiorowego,

 � politykę parkingową (stosowa-
nie normatywów parkingowych 
w zabudowie, parkowanie nie-
zgodne z przepisami, parkowa-
nie na chodnikach),

 � politykę fiskalną (brak mecha-
nizmów cenowej elastyczności 
popytu, brak możliwości swo-
bodnego kształtowania opłat 
w dostosowaniu do uwarunko-
wań lokalnych),

 � niedostosowanie ulic do peł-
nionych przez nie funkcji,

 � zarządzanie ruchem,Działania w ramach krajowej polityki miejskiej obejmują rozwój elektromobilności 
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 � transport pieszy, 
 � bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 � organizację dostaw ładunków,
 � systematyczność badań i jakość danych,
 � edukację transportową.
Diagnoza powinna także identyfikować i podkreślać występo-

wanie zjawisk pozytywnych, takich jak:
 � zdobyte doświadczenie wynikające z uchwalonych i realizowa-
nych strategii i polityk transportowych (od 1993 r.),

 � rozwój układów drogowych, zwłaszcza tras obwodowych,
 � działania dotyczące modernizacji infrastruktury (w tym tras 
tramwajowych i nowoczesnych technologii),

 � wymiana taboru (autobusy, tramwaje, kolej, metro),
 � rozwój systemów P&R,
 � uprzywilejowanie naziemnego transportu zbiorowego (pasy 
autobusowe, torowiska tramwajowo-autobusowe, priorytet 
w sygnalizacji świetlnej),

 � coraz szersze stosowanie rozwiązań innowacyjnych i niekon-
wencjonalnych (autobusy hybrydowe, tabor dwukierunkowy, 
sprzedaż biletów, usługi planowania podróży, dostęp do elek-
tronicznych rozkładów jazdy),

 � współpraca samorządów (np. wspólny bilet w aglomeracji 
warszawskiej),

 � rosnąca rola kolei w przewozach (Warszawa, Trójmiasto),
 � boom rowerowy (rozwój sieci, rowery publiczne itd.).
Wysoko należy ocenić trafną i pogłębioną diagnozę dotyczącą 

polityki przestrzennej. Z punktu widzenia polityki transportowej 
szczególnie ważne jest dostrzeżenie i podkreślenie w KPM ta-
kich problemów jak:

 ¡ zanik skoordynowanego planowania przestrzennego (nie-
spójne kształtowanie przestrzeni, zabudowa obszarów za-
grożonych powodzią, niski standard urbanistyczny budynków 
i osiedli mieszkaniowych),

 ¡ niekontrolowany rozrost miast w obszarach przeznaczonych 
do innych celów, 

 ¡ nasilające się w obszarach podmiejskich zjawisko żywiołowej 
urbanizacji i rosnącego chaosu przestrzennego (niekontrolo-
wane rozpraszanie zabudowy),

 ¡ brak regulacji wymuszających współpracę jednostek samo-
rządu terytorialnego (JST) w zakresie planowania (wiele JST 
w jednym obszarze funkcjonalnym),

 ¡ niska jakość przestrzeni publicznych, 
 ¡ grodzenie dużych zespołów mieszkaniowych, co przyczynia 

się do ograniczenia dogodnego dostępu mieszkańców do 
przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej oraz do usług i co po-
woduje segregację przestrzenną i dezintegrację społeczną, 
a także wywołuje inne niekorzystne zjawiska (jak np. rezygna-
cję z komunikacji pieszej),

 ¡ słaba jakość planów miejscowych i problem decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu, podważających 
logikę systemu planowania przestrzennego, w efekcie ograni-
czających publiczną kontrolę nad procesami inwestycyjnymi, 

 ¡ degradacja obszarów charakteryzujących się dotąd wysoką 
jakością przestrzeni publicznej,

 ¡ utrata atrakcyjności miejsc rekreacyjnych i inwestycyjnych.

Podstawowe zasady KPM
KPM wprowadza dwie bardzo ważne zasady: traktowania miasta 
jako obszaru funkcjonalnego i wielopoziomowego zarządzania. 
Podkreśla się „coraz wyraźniej obserwowaną potrzebę postrze-
gania terytoriów i planowania ich rozwoju przez pryzmat ich ob-

szarów funkcjonalnych, a nie granic administracyjnych”; przez 
miejskie obszary funkcjonalne rozumie się „układy osadnicze, 
ciągłe przestrzennie i złożone z odrębnych administracyjnie jedno-
stek, które obejmują zwarte obszary miejskie i powiązane z nimi 
funkcjonalnie tereny podlegające procesom urbanizacji”. Jest to 
założenie ważne, ponieważ ograniczenie planowania i zarządza-
nia wyłącznie do granic administracyjnych miast zwykle wiąże 
samorządom ręce, nie pozwalając na rozwiązywanie wielu wspól-
nych problemów w większym obszarze (zarządzanie transportem 
zbiorowym, wspólne systemy taryfowe, rozwój systemów P&R itd.). 

KPM nie przedstawia jednak wskazówek, jak zasada ta mia-
łaby być realizowana. Pozostawienie tego problemu do rozwią-
zania w formie dobrowolnej współpracy samorządów byłoby nie-
skuteczne. Niechlubnym przykładem jest Ustawa o publicznym 
transporcie zbiorowym, która – pomimo dużych oczekiwań ze 
strony środowiska transportowego – nie przyniosła przełomu 
w tej dziedzinie. Wręcz przeciwnie: liczne przykłady wskazują, 
że wymóg tworzenia planów transportowych nie doprowadził do 
współpracy sąsiadujących jednostek samorządu terytorialnego 
(JST). Konieczne jest wskazanie konkretnych mechanizmów, UE 
czy finansowanie wspólnych przedsięwzięć.

Zapisana w KPM zasada wielopoziomowego zarządzania od-
nosi się do „ścisłej współpracy i koordynacji działań między rzą-
dem (i całą administracją rządową), samorządami województw 
i samorządami lokalnymi w układzie pionowym oraz poziomej 
współpracy jednostek samorządu terytorialnego (JST)” i wyraźnie 
mówi o dążeniu do „zapewnienia właściwej realizacji interesu 
publicznego”, rozumianego wspólnie, „a nie w sposób cząstko-
wy, jedynie przez pryzmat zadań i kompetencji poszczególnych 
organów władzy publicznej”. Zgodnie z założeniami KPM konku-
rencyjność i zdolność do kreowania rozwoju głównych ośrodków 
miejskich miałyby być budowane przez rozwijanie zarządzania 
całymi ich obszarami funkcjonalnymi i tym samym uzyskiwanie 
efektu synergii, wykorzystywanie potencjałów całych obszarów 
zurbanizowanych i lokalnych rynków pracy. Zakłada się współ-
pracę samorządów w miejskich obszarach funkcjonalnych, np. 
poprzez określenie wspólnej strategii wzrostu atrakcyjności inwe-
stycji, określenie specjalizacji, wspólne przedsięwzięcia w zakre-
sie transportu publicznego czy wypracowywanie mechanizmów 
efektywnego zapewniania wysokiej jakości usług publicznych. Ce-
lem miałby być wzrost konkurencyjności i atrakcyjności głównych 
ośrodków miejskich Polski.

Założenie to jest ważne, ale wydaje się trudne do zrealizowania 
(w związku z często sprzecznymi interesami) oraz zagrożone wpły-
wem polityki lokalnej. Nie jest jasne, na jakich zasadach i w jaki 
sposób byłaby zapewniana współpraca pomiędzy JST a Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) i podmiotami sek-
tora kolejowego oraz współpraca dużych miast, centrów metropo-
lii z miastami satelickimi, zwłaszcza biorąc pod uwagę utrwalone 
podziały na sferę lokalną, regionalną i krajową. Niepokoi także za-
łożenie, że zmiany w tym kierunku miałyby zachodzić stopniowo. 
Jest to podejście zbyt zachowawcze; wskazuje, że zmiany miały 
następować w drodze ewolucji, dzięki dostrzeganiu korzyści wy-
nikających ze współpracy, a nie na skutek mechanizmów wymu-
szających taką współpracę (i to możliwie szybko). 

Szanse związane z przyjęciem KPM
KPM niesie ze sobą cały szereg ważnych szans dotyczących 
funkcjonowania miast. Przede wszystkim dokument ten zakłada 
przeciwstawianie się suburbanizacji poprzez podjęcie działań 
sprzyjających zrównoważonej mobilności, rozumianej jako od-
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bywanie podróży w takiej liczbie i o takiej długości, jak wynika 
to z zaspokajania potrzeb życiowych podróżujących, przy racjo-
nalnym wykorzystaniu poszczególnych podsystemów transportu 
miejskiego. Zasadniczym priorytetem mają być objęte starania 
na rzecz zmiany zachowań komunikacyjnych, zwłaszcza pro-
wadzących do odwrócenia trendu rosnącego uzależnienia od 
codziennego wykorzystywania samochodu osobowego do prze-
mieszczania się w obszarze miast.

Zakłada się, że kontrolowanie żywiołowej urbanizacji będzie 
odbywać się także poprzez zmianę zasad działania instytucji rzą-
dowych, występujących w roli inwestorów na rynku nieruchomo-
ści w miastach (nabywcy lub zbywcy nieruchomości na terenie 
miast i ich obszarów funkcjonalnych). KPM zapowiada przegląd 
działań prowadzonych przez poszczególne resorty oraz podległe 
im instytucje, a także przegląd obowiązujących uregulowań praw-
nych, które bezpośrednio lub pośrednio mogłyby niekorzystnie 
wzmacniać proces rozlewania się zabudowy na terenie miast 
i ich obszarów funkcjonalnych. Wynikiem ma być modyfikacja 
sposobu postępowania i propozycja zmian prawnych. Deklara-
cja ta dotyczy m.in. ograniczenia realizacji inwestycji na terenie 
miast i ich obszarów funkcjonalnych (podejmowanych na podsta-
wie Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu – WZiZT). 
Podstawowym trybem określania zasad zagospodarowania by-
łyby plany miejscowe. Dostrzeżono w ten sposób bardzo ważny 
problem, często dotykający centrów miast, a zwłaszcza terenów 
kolejowych. Nie jest jednak jasne, czy proponowane zmiany za-
gwarantują przełom dotyczący sposobu zabudowy terenów kole-
jowych, brak jest bowiem w tekście KPM szczegółów dotyczących 
proponowanych zmian prawnych.

Wśród innych szans związanych z realizacją KPM należy wymienić:
1) doprowadzenie do spójności treści zawartych w Studiach 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego  (SUiKZP), planach miejscowych, dokumentach stra-
tegicznych gmin (w tym prognozy demograficzne w skali ca-
łego miejskiego obszaru funkcjonalnego) oraz wieloletniej 
prognozie finansowej;

2) ustanowienie standardów urbanistycznych obowiązujących na 
terenie całych gmin (z uwzględnieniem obszarów o różnym

3) wprowadzenie obligatoryjnego 
planowania obszarów rozwo-
jowych, ale także tych, które 
wymagają przekształceń prze-
strzennych (w tym dzielnic śród-
miejskich oraz zdegradowanych 
– wymagających rewitalizacji);

4) wprowadzenie mechanizmów 
ekonomiczno-prawnych za-
pewniających realizację in-
frastruktury równocześnie 
z zagospodarowywaniem tere-
nu przeznaczonego pod nową 
zabudowę;

5) dostrzeżenie roli kolei w prze-
wozach aglomeracyjnych. Za-
rządcy infrastruktury kolejowej 
podlegli ministrowi właściwemu 
ds. transportu we współpracy
z władzami samorządowymi

mieliby przeanalizować potrzeby inwestycyjne dotyczące 
zwiększenia przepustowości sieci kolejowej i jej dostępno-
ści w miejskich obszarach funkcjonalnych największych 
polskich miast pod kątem zapewnienia odpowiedniej czę-
stotliwości i czasów przejazdów w ruchu aglomeracyjnym, 
dalekobieżnym i towarowym, a także skomunikowania z in-
nymi formami transportu zbiorowego w miastach. Działania 
te miałyby doprowadzić do wytypowania racjonalnych ekono-
micznie inwestycji oraz uwzględnienia potrzeb ruchu aglome-
racyjnego w inwestycjach na liniach dalekobieżnych;

6) dopuszczalność ustanawiania stref ograniczonej emisji ko-
munikacyjnej – tzw. „stref niskiej emisji” (tj. stref, do których 
możliwy jest wjazd jedynie pojazdów spełniających określone 
normy emisji spalin);

7) dopuszczalność ustanawiania opłaty kongestyjnej (tj. opłaty 
za wjazd do centrów miast) z zastrzeżeniem, że rozwiązania 
tego typu powinny być stosowane dopiero, gdy inne instru-
menty okazują się nieskuteczne,

8) wprowadzenie mechanizmów ułatwiających zarządzanie 
w obszarze funkcjonalnym, w tym:

 – uwzględnienie w przepisach różnych modeli zarządzania 
transportem publicznym (prawidłowo i jednoznacznie przy-
pisujących koszty transportu publicznego do JST, które po-
winny je ponosić),

 – dopuszczenie możliwości przekazywania przez samorządy 
dotacji zwolnionych z podatku VAT, 

 – ujednolicenie zasad stosowania, uznawania i rozliczania 
ulg obowiązujących w transporcie publicznym.

Propozycje uzupełnienia KPM
Wskazane jest rozszerzenie dokumentu KPM o następujące 
elementy: 
1) wyjaśnienie roli planów transportowych. W obecnym kształ-

cie ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nie wymusza 
współpracy na etapie tworzenia planu transportowego i jego 
realizacji. W rezultacie mieszkańcy nie otrzymują dobrze 
skonstruowanej oferty obsługi transportem publicznym. Ko-
nieczna jest zapowiedź zmiany formuły wykonywania planów 

Kolej jest istotnym czynnikiem rozwoju transportu w aglomeracjach miejskich

charakterze) bez zastępowania 
w tym względzie roli planów 
miejscowych;
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transportowych, w tym wprowadzenie obowiązku ich wykony-
wania dla całego obszaru funkcjonalnego;

2) silniejsze związanie planowania przestrzennego z planowa-
niem transportu. Mogłoby to nastąpić na poziomie realizacji 
planów miejscowych w przypadku wprowadzania obowiąz-
kowego przygotowywania studiów transportowych, których 
zadaniem byłoby optymalizowanie systemu transportowego 
i określanie skutków ruchowych podejmowanych działań 
w oparciu m.in. o:

 – wyniki pomiarów i badań ruchu drogowego i pasażerskiego,
 – wyniki modelowania i prognozowania ruchu pojazdów 
i pasażerów dla rozpatrywanych opcji zagospodarowania,

 – analizę zasad obsługi transportowej obiektów będących 
silnymi generatorami ruchu;

3) wprowadzenie do procedury wydawania decyzji o WZiZT 
(w przypadku obiektów mogących silnie oddziaływać na 
ruch), analizy studialnej (określającej wielkość ruchu gene-
rowanego, zasady obsługi transportowej, wpływ na funkcjo-
nowanie systemu transportowego), aż do opracowania planu 
mobilności włącznie.

KPM nie odnosi się także do kwestii miast w kontekście wę-
złów sieci transportowej TEN-T i Rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady UE z 11 grudnia 2013 r. (1315/2013) w spra-
wie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej 
sieci transportowej. Rozporządzenie to w radykalny sposób zmie-
nia myślenie o sieci TEN-Transport, wyznaczając transeuropej-
skie korytarze transportowe i wskazując 66 węzłów sieci bazowej 
TEN-T, w tym 8 na terytorium Polski: Gdańsk, Katowice, Kraków, 
Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa i Wrocław. Fakt ten powinien 
być dostrzeżony w KPM jako szansa, ale też zobowiązanie Polski 
i miast do tworzenia europejskich węzłów miejskich w ramach 
sieci TEN-Transport. Powinno to być traktowane jako zadanie rzą-
dowo-samorządowe, z perspektywą zrealizowania do roku 2030. 
Wola współdziałania pomiędzy poszczególnymi szczeblami rządu 
i samorządu w tej dziedzinie jest bardzo ważna, ale – jak poka-
zują doświadczenia z lat ubiegłych – do zrealizowania celu nie 
byłaby wystarczająca. Konieczne są w tym względzie rozwiązania 
systemowe, które powinny doprowadzić do uwzględnienia pojęcia 
węzłów multimodalnych w KPM, a w konsekwencji:

 � wprowadzenia multimodalnych węzłów miejskich (postrzega-
nych pod kątem transportowym, telekomunikacyjnym i ener-
getycznym) do polskiego ustawodawstwa;

 � nowelizacji dokumentów strategicznych (Strategii Rozwoju 
Kraju, Strategii Rozwoju Transportu, strategii regionalnych 
itp.), z uwzględnieniem miast jako węzłów sieci TEN-T;

 � zorganizowania zasad partnerstwa publiczno-publicznego 
(JST i terenowe organy rządowe współodpowiedzialne za za-
rządzanie terytoriami węzłów miejskich).

Wnioski
1. Ocena projektu dokumentu Krajowej Polityki Miejskiej jest 

bardzo wysoka. Dokument został przygotowany profesjo-
nalnie i niesie ze sobą ogromną szansę ułatwienia rozwoju 
miast i ich obszarów funkcjonalnych. 

2. Kluczowe dla pozytywnego efektu związanego ze stosowa-
niem KPM i skuteczności zaplanowanych w niej działań są 
zapowiadane zmiany prawa. Wadą dokumentu jest niski sto-
pień doprecyzowania zapowiadanych zmian. Trudno także 
przesądzić, kiedy takie zmiany miałyby nastąpić.

3. Za ważną (i nową) należy uznać rolę właściwego ministra ds. 
transportu w rozpowszechnianiu wiedzy, dobrych rozwiązań, 

wytycznych itd. Będzie to szczególnie ważne z punktu widze-
nia miast mniejszych, mających obecnie niewystarczające 
wsparcie (jeśli chodzi o poprawianie zarządzania i wprowa-
dzanie rozwiązań innowacyjnych).

4. Tekst dokumentu powinien:
 – zostać skorygowany i uzupełniony na poziomie stawianych 
celów szczegółowych,

 – zostać poszerzony o pogłębioną analizę i diagnozę stanu 
istniejącego ze wskazaniem silnych i słabych stron oraz 
szans i zagrożeń,

 – uwzględniać w większym stopniu specyfikę miast małych,
 – zawierać bardziej precyzyjnie sformułowane propozycje 
zmian ustawowych,

 – zostać uzupełniony o wybrane elementy wskazane w refe-
racie (w tym także problem uwzględnienia metropolii jako 
węzłów TEN-T),

 – narzucać czy wskazywać kierunki aktywnego zarządzania 
(i zachęcać do niego) problemami komunikacyjnymi, za-
potrzebowaniem w zakresie transportu i siecią transportu 
publicznego dla poprawy jakości usług przewozowych, ja-
kości powietrza i ograniczenia emisji hałasu. 
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National Urban Policy – opportunities and threats

The paper discusses assumptions of the National Urban Policy, which 
is a document defining rules to improve the capacity of cities and 
urban areas to create sustainable development create jobs and im-
prove the quality of life of residents. The advantages and disadvan-
tages of this document and suggestions for its improvement have 
been defined.


