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AKT OSKARŻENIA?
Uwagi do Raportu o Ekonomicznych Stratach i Społecznych Kosztach Niekontrolowanej Urbanizacji w Polsce.

























Przedstawienie w końcu października 2013 roku RAPORTU O EKONOMICZNYCH STRATACH i SPOŁECZNYCH KOSZTACH NIEKONTROLOWANEJ URBANIZACJI W POLSCE  było bez wątpienia ważnym wydarzeniem. Opracowanie przygotowane przez grupę ekspertów  i firmowane przez prezydenta Rzeczypospolitej nie powinno pozostać niezauważone. Zasługę powstania tego raportu należy przypisać zapewne Olgierdowi Dziekońskiemu, który pełniąc funkcję szefa doradców Prezydenta Rzeczypospolitej jest bodajże najwyżej sytuowanym we władzach państwowych architektem w historii Polski (nie licząc Rafała Krajewskiego – członka Rządu Narodowego w 1863 roku).
Raport dotyczący de facto skutków jakie przyniosły nawarstwiające się od lat błędy w przepisach urbanistycznych i planowaniu przestrzennym nie jest opracowaniem obszernym - liczy zaledwie 30 stron, w tym obejmujące 80% zawartości załączniki. Ta zwięzłość stanowi jego podstawową zaletę.
Raport wyjątkowo trafnie diagnozuje (systematyzuje) negatywne skutki funkcjonowania obecnego systemu planowania przestrzennego w Polsce. Niestety z właściwych przesłanek wyciągnięto częściowo fałszywe wnioski, winiąc za złą kondycję przestrzeni w Polsce przede wszystkim  "nad-produkcję" terenów budowlanych w dokumentach planistycznych. Tymczasem nie da się ukryć, że wnioski Raportu stanowią akt oskarżenia w stosunku do urbanistów, w dużym stopniu odpowiedzialnych za ten stan. Tego faktu najwyraźniej nie chcą uznać oni sami, chyba, że prezentację Raportu na stronie jednej z regionalnych izb Urbanistów uznać możemy za masochistyczną samokrytykę... 
Spróbujmy przyjrzeć się dokładniej temu opracowaniu.
------------------------------------------------------------------
Raport o EKONOMICZNYCH STRATACH i SPOŁECZNYCH KOSZTACH NIEKONTROLOWANEJ URBANIZACJI W POLSCE składa się z dwóch części:  podstawowej, zawierającej pięć krótkich rozdziałów oraz źródłowej, liczącej siedem załączników. 
W pierwszym rozdziale przytoczono szereg dokumentów, przede wszystkim rezolucji programowych przyjmowanych przez różnorodne środowiska. Dokumenty te - choć niekiedy sprzeczne ze sobą - stanowią swego rodzaju katalog oczekiwań poszczególnych grup. Dodajmy, oczekiwań w większości słusznych. Kogo reprezentują sygnatariusze najważniejszych rezolucji miejskich przywołanych przez autorów Raportu? Są to organizacje zrzeszające zarówno kapitał (BCC i Lewiatan), jak również największe miasta (Unia Metropolii Polskich) oraz środowiska naukowe społeczne (Kongres Miast Polskich).
Rozdział drugi "Skutki Panowania przestrzennego w Polsce" przedstawia opinie oraz wstępne wnioski płynące m.in. Z załączników do Raportu.
W następnym rozdziale "Straty Gospodarcze", w kolejnych punktach klarownie ukazano zagrożenia ekonomiczne związane bezpośrednio z funkcjonowaniem systemu planowania przestrzennego w Polsce. Wyjątkiem są punkty G, H, oraz I gdzie nie przedstawiono – w odróżnieniu od innych punktów - żadnego potwierdzenia przedstawionych tez. 
Rozdział czwarty dość dokładnie opisuje problemy społeczne związane z obecnym stanem planowania przestrzennego, natomiast w części ostatniej (Wnioski) umieszczono podsumowanie całego Raportu. 
Przed analizą zawartości Raportu warto przypomnieć, że do początku lat osiemdziesiątych XX wieku roku istniało uzasadnione historycznie i mające głębokie podstawy filozoficzno-prawne zróżnicowanie terenów miejskich i wiejskich w polskich przepisach urbanistycznych. Jeszcze w ustawie z 1961 roku przepisy te przewidywały odmienne traktowanie wsi i miast. Dopiero w 1984 roku zrezygnowano z wyodrębnienia terenów wiejskich, zrywając ostatecznie z tradycją II Rzeczypospolitej. Nawet jeśli podział ten występował bardziej w teorii niż w praktyce, to jednak dawał możliwość zróżnicowanego podejścia do planowania na obszarach wiejskich.  W ustawie z 1928 roku przewidziano możliwość wprowadzenia w miastach m.in. zakazu zabudowy wzdłuż ulic nieurządzonych oraz nakazu zachowania minimalnej wysokości budynków. Chociaż zakładanie i utrzymanie przestrzeni publicznej należało do samorządu, to prawo pozwalało na obciążenie kosztem założenia ulicy właścicieli działek przyległych. Co więcej, przepisy przewidywały zastępcze przygotowanie planu zabudowania przez władze państwowe w przypadku ociągania się lub oporu ze strony władz miejskich. Obecna sytuacja jest zupełnie inna - w żadnym miejscu Ustawy o planowaniu przestrzennym nie pada ani słowo "wieś", ani słowo "miasto". Na pierwszy rzut oka łatwo zlekceważyć ten fakt, ale ma on jak się okazuje głębsze implikacje.
Zostawiając na boku uwarunkowania historyczne, przyjrzyjmy  się zawartym w treści Raportu tezom. 
Trudno nie zgodzić się z przedstawionymi w pierwszym rozdziale oczekiwaniami różnych organizacji, jednak niektóre z rezolucji brzmią dość zabawnie zważywszy na ich autorów. Dotyczy to zwłaszcza żądań Unii Metropolii Polskich. Jak do tej pory nie dało się bowiem zauważyć w którymkolwiek z wielkich miast skutecznych prób ograniczenia  niekontrolowanego rozwoju zabudowy, chociażby poprzez zmiany studiów uwarunkowań rozwoju przestrzennego. A przecież Unię Metropolii Polskich tworzą - mający realną władzę - prezydenci największych polskich miast. To oznacza, że takie stawianie problemu świadczy o zainteresowaniu UMP nie tyle przestrzenią publiczną, co ograniczeniem swoistej konkurencji ze strony sąsiadujących z miastami gmin wiejskich. Gminy te oferują mieszkańcom miast coraz większe zasoby terenów budowlanych, co dla metropolii skutkuje odpływem podatników i jeszcze dodatkowo generuje kongestię. Żądania formułowane przez władze dużych miast są oczywiście zrozumiałe, jednak mają chyba niewiele wspólnego z bezinteresowną dbałością o jakość krajobrazu.
Już w pierwszym akapicie drugiego rozdziału napisano: "Planowanie przestrzenne w naszym kraju nie spełnia swojej roli, gdyż nie reguluje skutecznie procesów osadniczych, urbanizacyjnych i inwestycyjnych". To główna, trudna do podważenia teza Raportu. Niewątpliwie obciąża ona prawodawców, ale nie mniejszym winowajcą są tzw. Urbaniści. Pisze "tak zwani" urbaniści, bo większość z nich nie zajmuje się w swojej pracy planistycznej ani miastami, ani zamierzoną kreacją przestrzeni. Omawiany Raport jest, być  może nieświadomą, lecz miażdżącą krytyką tego środowiska. Trwanie przy archaicznych teoriach urbanistycznych oraz swoisty ekskluzywizm (w tym oddzielenie izby Urbanistów od izby Architektów), doprowadziły do monopolizacji planowania przestrzennego przez grupę liczącą zaledwie około 1200 osób. i właśnie niska jakość świadczenia usług w zakresie planowania przestrzennego - choć w Raporcie nie sformułowano tego wprost - stanowi moim zdaniem jedną z ważniejszych przyczyn niekontrolowanej urbanizacji w Polsce.
Kolejnym ciekawym spostrzeżeniem (i tezą zarazem) jest zdanie: "W wielu gminach studia i plany miejscowe przeznaczają pod zabudowę tereny, których chłonność demograficzna przekracza nawet dziesięciokrotnie liczbę mieszkańców gminy, powodując chaos przestrzenny i marnotrawienie przestrzeni oraz kapitału"  Otóż z przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nawet 100% powierzchni gminy pod zabudowę jednorodzinną nic jeszcze nie wynika (w przeszłości, tradycyjnie każda działka w mieście też była potencjalnie działką budowlaną).  Problemem jest to, że słuszne prawo zabudowy realizować można dzisiaj bez żadnej odpowiedzialności - ba, uciążliwościami z tym związanymi obciążyć można całe społeczeństwo. 
Następne stwierdzenie jest również trudne do udowodnienia:
"W powszechnej opinii specjalistów zastępowanie planów miejscowych decyzjami administracyjnymi prowadzi do destrukcji polskiej przestrzeni w skali lokalnej, gdyż umożliwia powstawanie zabudowy praktycznie w dowolnym miejscu". Nie bardzo wiemy jacyż to specjaliści winią za wszystko decyzje o warunkach zabudowy. To tak jakby winić broń palną za zabójstwa nią dokonane. Szkodliwość procesu planistycznego opartego o decyzje administracyjne nie wynika bowiem z faktu, że można w nim określić warunki zabudowy (przecież do tego go wymyślono!), lecz z faktu, że podlega on bardzo silnym, trudnym do skontrolowania naciskom politycznym. A jak autorzy Raportu stwierdzili wcześniej, istnienie w gminie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego też nie gwarantuje racjonalnego gospodarowania przestrzenią.
	Rozdział III poświecono kwestiom ekonomicznym. Jest to bez wątpienia najcenniejsza część Raportu prezentująca w kolejnych punktach zakres strat ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem wadliwego systemu planowania przestrzennego w Polsce. Uwagi można mieć jedynie do trzech ostatnich punktów (F, G, H) które zawierają stwierdzenia niepoparte dowodami, stanowiące w mojej ocenie raczej wyraz przekonań autorów, niż obiektywne tezy. Niektóre z nich są wręcz sprzeczne z praktyką planistyczną, jak na przykład  to zdanie: "...obraz niektórych polskich miast i ich przedmieść odstrasza inwestorów zagranicznych..." Jeśli uznamy, że inwestorzy przybywają do Polski w zamiarze kształtowania pięknej przestrzeni, to takie twierdzenie można by od biedy uznać za prawdziwe. Niestety inwestorzy przybywają do Polski - jak zresztą do każdego kraju na świecie - skuszeni wizją szybkiego i wysokiego zysku. To udaje się tym, którzy tanio kupują ziemię i drogo sprzedają wzniesione na niej budynki. Takim działaniom sprzyja raczej brak planów miejscowych oraz niskie ceny działek budowlanych, niż szczegółowe planowanie.
	Jeśli mamy szukać przyczyn omijania naszego kraju przez inwestorów zagranicznych (co zresztą nie jest przecież złem samym w sobie), to wystarczy zajrzeć do raportów International Finance Corporation lub zestawień Transparency International.
Najsłabszą częścią Raportu są niektóre załączniki, zwłaszcza Załącznik nr 4. Przedstawione tam porównanie zagospodarowania obszarów pogranicznych miast w Polsce i Europie dokonane zostało niestety w sposób tendencyjny, nie wyjaśniający historycznego tła wadliwej parcelacji na ziemiach polskich, zwłaszcza na obszarze dawnego zaboru rosyjskiego. Niekontrolowany rozwój urbanistyczny ma w Polsce dużo dłuższą historię, niż mogło by się wydawać - jego korzeni szukać można już w XVII-wiecznych jurydykach. Jednak na charakter osadnictwa wpłynął najbardziej okres rozbiorów, podczas którego ukształtowała się większość miast na ziemiach polskich. Nie można więc traktować całego obszaru naszego kraju w sposób jednolity.
Załącznik nr 6 ukazuje zagrożenie niekontrolowaną lokalizacją zabudowy na terenach zalewowych, nie wspominając niestety o katastrofalnych zaniedbaniach państwa z zakresie ochrony przeciwpowodziowej i melioracji gruntów rolnych. Przypomnieć w tym miejscu warto, że zdecydowana większość państw europejskich znajduje się na terenach zagrożonych powodzią. Oczywiście przypadkowa zabudowa dolin rzecznych nie jest zjawiskiem pożądanym, ale problem tkwi chyba gdzie indziej. 
W załączniku nr 7 opisano natomiast m.in. koszty związane z koniecznością wydłużających się dojazdów do pracy. Ten aspekt - szczególnie ważny w sytuacji rosnących kosztów energii - nie został niestety wystarczająco precyzyjnie wyjaśniony. Sprawl w Polsce ma jednak nieco inne korzenie, niż np. sprawl w USA. Nie ukazano jak duża część podróży "za pracą" dotyczy zdegradowanych, upadających miast i miasteczek, mieszając bogate podmiejskie osiedla z dotkniętymi ogromnym bezrobociem prowincjami Warmii, Mazur i Pomorza.
------------------------------------------------------------------
W podsumowaniu należy postawić pytanie: co dalej? Jak autorzy raportu widzą przyszłość planowania przestrzennego? Co należy zrobić aby naprawić pogarszającą się jakość przestrzeni/krajobrazu w Polsce? Niestety na to pytanie Raport nie udziela satysfakcjonującej odpowiedzi. Wnioski znajdujące się w końcowej jego części za główną przyczynę zła uznają brak kontroli planistycznej oraz niestosowanie kryteriów ekonomicznych w procesie planowania przestrzennego. Tymczasem wszystkie te narzędzia są teoretycznie dostępne już teraz:  mamy wykształconych urbanistów, samorządy nie są praktycznie niczym skrępowane w nakładaniu ograniczeń zabudowy, a każdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego musi być wyposażony w prognozę skutków finansowych. 
W czym zatem tkwi problem i jak znaleźć jego rozwiązanie?
Bez wątpienia zagadnienie jest zbyt skomplikowane aby sprowadzić go do nadmiernego szafowania terenami budowlanymi w planach miejscowych, czy do braku tychże planów. Dotyczy wielu aspektów prawa w Polsce, spraw społecznych, jak również kondycji dyscypliny naukowej zwanej architekturą i urbanistyką. Jeśli już mamy określać winnych problemów z polskim krajobrazem, to należy stwierdzić, że do destrukcji polskiej przestrzeni w skali lokalnej doprowadziły: kryzys elit, słabość państwa, słabe kwalifikacje planistów i chciwość właścicieli. W tej właśnie kolejności...
Doceniając informacje zawarte w Raporcie, przyjmując większość jego założeń, ale uznając również inne, pominięte fakty można sformułować jeden podstawowy wniosek: Chaos przestrzenny w Polsce nie wynika z nad-produkcji terenów budowlanych, lecz jest skutkiem wadliwego sposobu realizacji prawa zabudowy oraz przestarzałej metodologii planowania. 
Jednym z wielu przykładów takich złych rozwiązań jest przepis o minimalnej powierzchni działki rolnej (3000m2), skutkujący od lat ekstensywną i kuriozalną w gruncie rzeczy zabudową terenów podmiejskich. Taki schemat zagospodarowania ma oczywiście nic wspólnego z zabudową rolną (czy może skutecznie funkcjonować gospodarstwo rolne o powierzchni 0,3 ha?). Przepis ten, podobnie jak większość nakazów zachowywania minimalnej powierzchni działki budowlanej, jest w gruncie rzeczy archaiczny i jak pokazuje praktyka - wyjątkowo szkodliwy. 
Natychmiastowe, odgórne ograniczenie zasobu terenów budowlanych skończyłoby się tym, czym zawsze kończy się ograniczenie podaży -  gwałtownym wzrostem cen. Ponieważ własność jest podstawą każdej republiki, a więc realizacja marzeń niektórych liberalnych idealistów o maksymalnym utrudnieniu dostępu do własnego "domku z ogródkiem" w imię "wyższych celów"  służyła by budowie tego, co ponad 100 lat temu Hilare Belloc nazwał państwem niewolniczym...
Nie idźmy tą drogą. Jeśli mamy lepiej wykorzystywać i tak już mocno okaleczoną przestrzeń naszego kraju powinniśmy zadbać o rozpowszechnienie modelu zabudowy intensywnej w którym niewielkie domy wznoszone są na małych działkach w zróżnicowanych funkcjonalnie osiedlach.
Problem nie leży zatem w tym "czy" pozwolić na dalszy rozwój zabudowy, lecz w tym "jak" ją realizować. Odpowiedzią na narastające problemy mogą być następujące działania:
1. Ponowne zróżnicowanie prawne gmin miejskich i wiejskich, oraz ich odmienne traktowanie w przepisach budowlanych i urbanistycznych.  
2. Zaniechanie przestarzałej metodologii planowania przestrzennego opartej wyłącznie o strefowanie funkcjonalne (zoning).
3. Przywrócenie odpowiedzialności państwa z przestrzeń i krajobraz poprzez umożliwienie zastępczego wykonywania planów miejscowych (koszty obciążają samorząd).
4. Powrót do oczywistej zasady, że za uzbrojenie terenu umożliwiające zabudowę nieruchomości odpowiadać powinien w pierwszej kolejności inwestor. Dotyczy to przede wszystkim infrastruktury drogowej. 
5. Włączenie lokalnych społeczności w proces zarządzania przestrzenią. Dotyczy to zwłaszcza najniższego, lecz najbliższego obywatelowi szczebla samorządowego, czyli jednostek pomocniczych.
6. Otwarcie zawodu urbanisty oraz przemyślenie systemu funkcjonowania samorządu zawodowego architektów (np. wprowadzenie zasady permanentnego podwyższania kwalifikacji).

Niezależnie od oceny samego Raportu z pewnością należy się zgodzić z ostatnim jego zdaniem: "Jeśli jednak władze centralne nie podejmą działań ograniczających patologie zagospodarowania przestrzeni oraz nie przygotują rozwiązań prawnych i instytucjonalnych [...] a Kodeks Urbanistyczno-Budowlany nie wprowadzi skutecznych rozwiązań chroniących ład przestrzenny i interes publiczny – efektem będzie kryzys finansów państwa". 
Nie mam wprawdzie pewności czy finanse państwa są najważniejsze ale mam nadzieję, że publikacja raportu nie jest przygrywką do wprowadzenia np. podatku katastralnego, bo było by to najgorsze z możliwych rozwiązań. Jestem natomiast przekonany, że sprawa piękna polskiego krajobrazu i przestrzeni polskich miast jako jedna z niewielu jest w stanie pogodzić skonfliktowane na codzień strony sceny politycznej. Tak jak np. ruch Nowej Urbanistyki w USA łączy ludzi od liberalnej lewicy do religijnej prawicy, tak i w Polsce raport przygotowany pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej może być zaczątkiem poważnej, ponadpartyjnej dyskusji o przyszłości najcenniejszego, ale też najmniej docenianego dobra publicznego jakim jest otaczająca nas przestrzeń...

