LIDER ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ
I Ogólnopolski Konkurs Miast
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa wspólnie ze Związkiem Miast Polskich przeprowadził
w roku 2014 pierwszy ogólnopolski konkurs Lider zrównoważonego gospodarowania przestrzenią.
Konkurs był nowatorskim przedsięwzięciem, ponieważ w skali kraju nikt jeszcze nie badał miast pod
kątem logistyki planowania i prowadzonej polityki rozwoju przestrzennego, zgodnych z paradygmatem
zrównoważonego gospodarowania przestrzenią. W rezultacie pierwszej edycji konkursu zostały wyłonione i
uhonorowane te samorządy, które w sposób mądry i zrównoważony gospodarują przestrzenią, przez co
zwiększają swoją atrakcyjność dla inwestorów oraz racjonalnie podnoszą standard życia mieszkańców.
Konkurs będzie również okazją do prezentacji dobrych praktyk i ciekawych rozwiązań dotyczących metod
planowania rozwoju przestrzennego, wypracowanych przez różne samorządy.
W założeniach konkursu liderem zrównoważonego gospodarowania przestrzenią jest miasto, które,
korzystając z przysługującego mu władztwa planistycznego w gospodarowaniu przestrzenią:
– respektuje zrównoważony rozwój i ład przestrzenny jako podstawowe kryteria działań,
– prowadzi świadomą i aktywną politykę przestrzenną,
– przeciwdziała żywiołowej suburbanizacji,
– preferuje ideę miasta zwartego,
– dąży do rozwiązywania problemów przestrzennych na drodze porozumienia interesariuszy,
– współpracować z mieszkańcami i innymi podmiotami w zakresie decydowania o przestrzeni miasta.
Założenia konkursu sprowadzają się do badania miast według pięciu kryteriów oceny z punktu widzenia
zrównoważonego gospodarowania przestrzenią (realizacja obowiązku planistycznego, efekty ekonomiczne
planowania, zrównoważone planowanie, partycypacja społeczna w planowaniu przestrzeni, synergia
gospodarowania przestrzenią).
Podsumowanie wyników zostało przeprowadzone w kilku kategoriach miast, z punktu widzenia ich rangi w
sieci osadniczej i skali wielkości.
Merytoryczny nadzór nad pracami przygotowawczymi, w tym metodyką prac, jak i opracowaniem wyników
konkursu sprawowała Honorowa Kapituła, licząca 17 osób. W jej skład weszli eksperci świata nauki, teoretycy i praktycy gospodarki przestrzennej: Barbara Szulczewska, Krystyna Pawłowska (przewodnicząca),
Iwona Jażdżewska, Tadeusz Markowski, Hubert Izdebski, Sławomir Gzell, Piotr Lorens, Zygmunt
Ziobrowski, Adam Kowalewski, Bartłomiej Kolipiński, Krzysztof Kluza, Janusz Radziejowski, Waldemar
Siemiński, Marek Zdziebłowski, Janusz Sepioł, Rajmund Ryś, Janusz Jeżak.
W finale konkursu znalazło się 25 miast:
MIASTA WOJEWÓDZKIE: Gdańsk, Poznań, Toruń.
INNE MIASTA NA PRAWACH POWIATU: Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Legnica, Przemyśl, Wałbrzych.
MIASTA POWIATOWE: Bolesławiec, Chojnice, Głogów, Inowrocław, Krasnystaw, Lubliniec, Namysłów,
Płońsk, Przasnysz, Puławy, Sieradz, Turek, Zduńska Wola.
GMINY MIEJSKIE: Dęblin, Kobyłka, Konstantynów Łódzki.
GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE: Dąbie.
Kapituła w dniu 9 września 2014 r. wskazała 8 laureatów w czterech spośród wymienionych kategorii, a
także przyznała nagrodę specjalną („Grand Prix”). Otrzymały ją Gliwice, które przedstawiły najbardziej
kompleksowe podejście do planowania przestrzennego. Miasto w większości pokryte jest miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego, dzięki czemu m.in. unika komplikacji wynikających z
wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Kapituła uznała, że władze Gliwic świadomie i konsekwentnie
realizują politykę rozwoju swojego miasta.

GRAND PRIX
konkursu „Lider zrównoważonego gospodarowania przestrzenią” w 2014 r.
otrzymały GLIWICE
za znakomity rozwój miasta w oparciu o odpowiedzialne planowanie przestrzenne.
Tytuł „Lidera zrównoważonego gospodarowania przestrzenią” otrzymało 8 miast:
w kategorii gmin miejskich:
Kobyłka - za przemyślaną politykę przestrzenną, która w warunkach konkurencji
aglomeracji warszawskiej, przyczynia się do podnoszenia atrakcyjności miasta dla
mieszkańców i inwestorów.
w kategorii miast powiatowych:
Bolesławiec - za racjonalną politykę przestrzenną, wyjątkową dbałość o dziedzictwo
kulturowe i jakość przestrzeni publicznych oraz wspieranie udziału mieszkańców we
współdecydowaniu o zmianach zachodzących w przestrzeni miasta.
Turek - za racjonalną politykę przestrzenną, która w sposób oszczędny i przemyślany
prowadzi do poszanowania najcenniejszego zasobu miasta, jakim jest przestrzeń.
w kategorii miast na prawach powiatu:
Legnica - za wszechstronną i racjonalną politykę rozwoju miasta, w której jakość
przestrzeni odgrywa rolę kluczową.
Gliwice - za racjonalny rozwój przestrzenny miasta i wyjątkową dbałość o wysoką
jakość przestrzeni publicznych i o zapewnienie stabilnych warunków planistycznych
do inwestowania oraz za włączanie mieszkańców w rozwiązywanie problemów
przestrzennych.
w kategorii miast wojewódzkich:
Gdańsk - za aktywną i konsekwentną politykę przestrzenną, która, w warunkach
silnej konkurencji, przyczynia się do rozwoju miasta metropolitalnego o racjonalnej
strukturze funkcjonalno-przestrzennej i wyrazistym, indywidualnym charakterze.
Poznań - za aktywną, odpowiedzialną i skuteczną politykę przestrzenną, która
zapewnia racjonalny rozwój miasta, za partycypację społeczną w planowaniu oraz za
współpracę z gminami Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego.
Toruń - za przemyślaną politykę przestrzenną, która mimo presji na liberalizację
planowania, zapewnia racjonalny rozwój miasta, poszanowanie wartości przestrzennych, wysoką jakość przestrzeni publicznych i współudział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji.

