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Maria Modzelewska – architekt urbanista 

33-300 Nowy Sącz, Wybickiego 8 

 

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ UZDROWISK 
 

Motto: Miasto powstało i powstaje dla człowieka i jego wartości, wartości ludzkich - humanistycznych, a nie 
technokratycznych i biznesowych. Jest wyrazem kultury jego mieszkańców (Kelvin Lynch – Obraz miasta – 1960). 

 

Przestrzeń publiczna jest w zasadzie nowym pojęciem i większość ludzi 

posługując się tym terminem ma na myśli przestrzeń miejską. Mówiąc o przestrzeniach 

publicznych, myślimy o przestrzeniach występujących w miastach i miejscowościach, 

głównie więc w terenach zainwestowanych. Mamy więc przestrzenie publiczne o 

charakterze śródmiejskim, przestrzenie publiczne w osiedlach mieszkaniowych, 

przestrzenie publiczne będące terenami otwartymi o charakterze rekreacyjnym, czy 

sportowym.  

                  

Przestrzeń	  publiczna	  w	  uzdrowisku	  Szczawnica	  i	  Krynica	  (fot.	  Maria	  Modzelewska).	  

W Polsce nie ma jednej definicji przestrzeni publicznej, właściwie nie istnieje jako 

kategoria prawna, wynika to być może z faktu, iż samo pojęcie „przestrzeń” jest tak 

wieloznaczne.  

Kuriozalna definicja obszaru przestrzeni publicznej pojawiła się w Polsce, w ustawie o 

planowaniu przestrzennym z 2003 roku, przez którą „należy rozumieć obszar o 

szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich 

życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie 

oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy. W kontekście powyższej definicji, przestrzeń 

nie określona w studium, nie stanowi przestrzeni publicznej, nie istnieje. Dlatego też 

zapis ustawy jest niefortunny i nie do końca rozwiązuje problem.  
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Przestrzenie miejskie jednak istnieją i są bardzo różnorodne. Pełniąc różne funkcje, 

mają różny nastrój i stan techniczny. Obejmują nie tylko przestrzenie publiczne, ale 

również przestrzenie społeczne, które nie są tożsame z przestrzeniami publicznymi. 

Potocznie często posługujemy się pojęciem przestrzeń publiczna w odniesieniu do 

przestrzeni, która tej funkcji nie pełni i nie może pełnić. Jest to skutkiem braku 

jednoznacznie określonych definicji przestrzeni publicznej, która coraz częściej jest 

przedmiotem debat socjologów oraz obszarem działania artystów. W literaturze, 

przestrzeń publiczna jest bardzo różnie nazywana, zawsze jednak podkreślany jest fakt, 

iż od wieków ma ona duże znaczenie dla życia miejskiego, ponieważ jest miejscem w 

którym ludzie mogą się swobodnie spotykać. Z zasady jest wielofunkcyjna, gdyż może 

być miejscem spaceru lub przechadzki, a nawet odpoczynku, miejscem różnych 

uroczystości, czy komercyjnych imprez. Dla wyglądu miast oraz samopoczucia 

mieszkańców i jakości ich życia duże znaczenie mają nie tylko reprezentacyjne 

przestrzenie publiczne, ale również te mniej znaczące prestiżowo. Estetyczne i piękne 

otoczenie pozytywnie oddziałuje na człowieka, stymulując wszystkie zmysły, nie budzi 

agresji i zachęca do pozostania w tej przestrzeni i korzystania z jej atrakcji. 

Słownik poprawnej polszczyzny również nie podaje definicji przestrzeni 

publicznej. Potocznie rozumie się więc, iż otwarte przestrzenie publiczne to miejsca 

ważne społecznie, które są dostępne i są nieodpłatne.  

Na świecie, rola przestrzeni publicznej w strukturze miast jest ogromna. Pełnią 

one funkcje użytkowe, ale też dostarczają wielu doznań estetycznych. Odgrywają 

znaczącą rolę w życiu mieszkańców, łącząc poszczególne obszary miast lub ich 

dzielnic, podnosząc standard zamieszkiwania i życia, dając poczucie bezpieczeństwa. 

Pozwalają mieszkańcom identyfikować się z miejscem, w którym mieszkają i 

przebywają. Place, traktowane jako salony miast i miejscowości, są najważniejsze w ich 

strukturze funkcjonalno – przestrzennej.  
 

                   

Przestrzeń	  publiczna	  w	  Pradze	  (fot.	  Katarzyna	  Salabura).	  
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Przestrzenie publiczne w rozumieniu tradycyjnym, obecnie zastępowane są 

pseudoprzestrzeniami publicznymi, takimi jak centra handlowe, supermarkety, centra 

rozrywki. Są to przestrzenie społeczne, ale nie publiczne, bo nie sprzyjają 

nawiązywaniu kontaktów społecznych z uwagi m.in. na ciągłą obserwację i kontrolę. 

Centrum handlowe, mimo iż ludzie się w nim spotykają, niestety często z braku 

alternatyw, nie jest przestrzenią publiczną, ponieważ należy do prywatnych właścicieli, 

którzy dowolnie nakładają na użytkowników swoje ograniczenia lub zasady.  

Również stacje narciarskie, głównie stacje dolne, są tylko przestrzeniami społecznymi, 

nie przestrzeniami publicznymi, gdyż nie spełniają podstawowego warunku przestrzeni 

publicznej – nie służą do odpoczynku, czy spaceru. Są głównie parkingami, a nie 

placami publicznymi. Podobnie górne stacje narciarskie, które w świetle ograniczeń 

nakładanych przez służby ochrony środowiska, nie mają szans, aby stać się 

przestrzeniami publicznymi, gdyż ze względu na hałas nie może tam odbyć się żadna 

impreza.  

Forma własności nie ma bezpośredniego związku z tym, czy przestrzeń jest 

publiczna, czy nie. O tym decyduje raczej determinacja władz lokalnych i ich siła 

przebicia. Uważam, że najlepszą definicję przestrzeni publicznej posiada Szwajcaria - 

wszystko, co znajduje się poza ścianami obiektów jest przestrzenią publiczną. Podział 

na przestrzeń publiczną i prywatną nie jest więc najważniejszy, ważne jest, aby 

człowiek dobrze się czuł w określonej przestrzeni, aby nie budziła ona w nim agresji, i 

nie wywoływała depresji lub przygnębienia. 

Dla jakości przestrzeni publicznej, równie ważne jest moim zdaniem to, jak jest ona 

postrzegana i widoczna w skali makro, z pewnych wysokości. W znacznym stopniu 

dotyczy to widoczności zabudowy z dominant architektonicznych, np.: wież, wysokich 

budynków, ale również otaczających wzgórz. Dlatego tak ważne jest kształtowanie 

dachów budynków – ich kształtu i kolorystyki, a także estetyczne zagospodarowanie 

zboczy wzgórz, które moim zdaniem należy również zacząć traktować jako przestrzenie 

publiczne. 

             

Przestrzeń	  publiczna	  w	  Toskanii	  –	  okolice	  San	  Giminiano	  (fot.	  Katarzyna	  Salabura).	  
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W Polsce mamy bardzo poważny problem z przestrzeniami publicznymi, bo z 

wielu względów większość społeczeństwa nie dojrzała do tworzenia miejsc przyjaznych 

społecznie i przebywania w nich. Panuje pogląd, iż właściciel terenu w ramach 

wolności, w sposób nieograniczony korzysta z przestrzeni ponad własnym gruntem, 

zupełnie nie szanując praw i wolności innych. 

Wydaje się, że Polska nie jest jeszcze na tym etapie rozwoju cywilizacyjnego, aby 

tworzyć przestrzenie publiczne. Wg badań CBOS-u (grudzień 2008), tylko 12% 

respondentów obarcza odpowiedzialnością za estetykę otoczenia właścicieli budynków i 

członków wspólnot mieszkaniowych, a tylko niewiele ponad 7% uważa, że 

odpowiedzialność za jakość architektury budynków spoczywa na właścicielach. W 

dzisiejszych czasach własność jest fetyszem, a pojęcie „wspólne”, kojarzy się z PRL -

em, wspólne, czyli niczyje. Wspólna przestrzeń jest niczyja, czyli nikt za nią nie 

odpowiada, więc nic się nie dzieje. Dlatego tak smutne są polskie miasta, a głównie 

dzielnice mieszkaniowe, właściwie we wszystkich miastach.  

 

W dużych miastach mieszkańcy jednak coraz częściej podejmują inicjatywy 

mające na celu ochronę przestrzeni publicznych przed zawłaszczaniem ich przez 

komercję, i nie dotyczy to tylko nośników informacji wizualnej. Bo jak mówi Kelvin Lynch, 

miasto jest wyrazem kultury jego mieszkańców, co niektórzy mieszkańcy już zauważają. 

A władze miast nie dostrzegają kulturowego znaczenia przestrzeni publicznych, a może 

tylko ignorują problem, gdyż realizacja dobrych przestrzeni publicznych wymaga często 

drastycznych decyzji, na które niewielu stać. Brakuje też więzi i relacji społecznych w 

społecznościach lokalnych, chociaż to się stopniowo zmienia. Być może problem 

wynika z tego, iż społeczeństwo nie rozumie, co to jest przestrzeń publiczna i jakie ma 

znaczenie dla jakości życia. Nie wie, że przestrzenie publiczne mają zdolność łączenia 

społeczności, są miejscami spotkań i integracji mieszkańców, a w wypadku uzdrowisk, 

również tubylców z kuracjuszami. Aby spełniała funkcję integracyjną, przestrzeń 

publiczna musi być funkcjonalna i estetyczna oraz dobrze wykonana, musi przyciągać 

ludzi i być użytkowana. Nieużytkowana jest martwa. Ale wymóg dobrego wykonania i 

estetyki rodzi skutki finansowe, głównie dla samorządów i właścicieli uzdrowisk. I w tym 

tkwi, oprócz własności, najważniejszy problem. 
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……  

Przestrzeń	  publiczna	  w	  osiedlu	  mieszkaniowym	  wielorodzinnym	  –	  Krynica	  (fot.	  Joanna	  Babiarz).	  

            

Przestrzeń	  publiczna	  w	  osiedlu	  mieszkaniowym	  –	  Londyn	  (fot.	  Maria	  Modzelewska)	  

Interesująca definicja przestrzeni publicznej, przedstawiona jest w publikacji – 

„Problemy kształtowania przestrzeni publicznych”, pod redakcją Piotra Lorensa i 

Justyny Martyniuk – Pęczek – Gdańsk 2010. „Przestrzenią publiczną nazywać więc 

będziemy ten fragment przestrzeni miejskiej, który – poprzez sposób swojego 

urządzenia oraz lokalizację w strukturze urbanistycznej – jest przeznaczony na potrzeby 

realizacji bezpośrednich kontaktów pomiędzy uczestnikami życia społecznego oraz inne 

potrzeby społeczne korzystających z niego zbiorowości, pozostając jednocześnie 

fizycznie dostępny dla wszystkich zainteresowanych osób. Fizyczna dostępność 

przestrzeni może być ograniczana czasowo z uwagi na kwestie bezpieczeństwa bądź 

sposób organizacji jej wykorzystania.”  

Definicja ta jednak nie uwzględnia przestrzeni publicznej – którą jest teren przyrodniczy.  
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Przestrzeń	  publiczna	  w	  Toskanii	  –	  okolice	  Voltery	  (fot.	  Katarzyna	  Salabura).	  

              

Przestrzeń	  publiczna	  w	  terenach	  otwartych	  -‐	  Krynica	  (fot.	  Maria	  Modzelewska)	  

Uważam, iż jednakowo ważne dla człowieka są przestrzenie w terenach 

zurbanizowanych, jak i w terenach otwartych, w tym chronionych przed 

zainwestowaniem, co jest szczególnie istotne w uzdrowiskach, miejscowościach 

turystycznych i wypoczynkowych.  

Jest jednak ogromny problem z ich zagospodarowaniem i użytkowaniem ze względu na 

własności oraz mentalność i poczucie estetyki jej użytkowników. Dlatego tereny 

najbardziej eksponowanie i ważne dla odbioru zabudowy i krajobrazu jako struktur 

przestrzennych, powinny moim zdaniem posiadać status przestrzeni publicznej i być 

chronione przed zabudową.  

Wg Jana Macieja Chmielewskiego, z wszystkich rodzajów przestrzeni 

publicznych „największe znaczenie mają układy o wartościach kulturowych” - stając się 

wizytówkami miasta. Dotyczy to głównie zabytkowych śródmieść miast i miasteczek. 

Mimo to, przestrzeń publiczna nie jest i nie może być tożsama z rynkami lub centrami 

miast, które są przestrzeniami reprezentacyjnymi. Na starówkach jest największy ruch, 

tu dokonuje się zakupów, załatwia liczne sprawy, korzysta z usług, rozrywki i rekreacji. 

Są obiektem zainteresowania turystycznego oraz często miejscem pracy i celem 
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codziennych podróży mieszkańców, ale są nieatrakcyjne dla spontanicznych spotkań i 

swobodnej interakcji, nie są więc przestrzeniami publicznymi 
 

                 

Przestrzeń	  publiczna	  w	  centrum	  Uzdrowiska	  Krynica	  -‐	  Deptak	  (fot.	  Maria	  Modzelewska)	  

       

Przestrzeń	  publiczna	  -‐	  Deptak	  w	  centrum	  Uzdrowiska	  -‐	  Szczawnica	  i	  Iwonicz	  Zdrój-‐	  (fot.	  Maria	  Modzelewska)	  

 Miejsca publiczne, będące przestrzeniami publicznymi to: parki, place, rynki 

miejskie, ulice (nie drogi), ślizgawki, place zabaw, przystanki komunikacji miejskiej, 

przestrzenie wokół instytucji lokalnych, obiektów sakralnych, pomników i ich otoczenia. 

Należy je traktować jak scenę, na której mają miejsce wydarzenia ważne dla lokalnych 

społeczności i gdzie ludzie spotykają się spontanicznie, bez ściśle określonego celu, a 

czasami w wielu celach. Dlatego też przestrzeń, która przyciąga ludzi i zachęca ich do 

spontanicznego spotykania się, jest przestrzenią publiczną. Może to być więc fragment 

ulicy, ale nie drogi, lub zieleni pomiędzy domami, hol dworca kolejowego, schody przed 

kościołem, czyli miejsca przypadkowych spotkań.	   Duża ilość przestrzeni publicznych 

powoduje, iż miasto staje się bardziej bezpieczne, gdyż najbardziej niebezpieczna jest 

pusta ulica. Przestrzeń publiczna żyje ludźmi, nie budynkami czy przedmiotami i dlatego 

integruje mieszkańców. Jest obszarem, gdzie coś robi się wspólnie, tak jak na placu 

zabaw, czy na terenach sportu i rekreacji.  
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W kontekście powyższego, tereny położone w strefie A ochrony uzdrowiskowej, 

w zasadzie tworzące uzdrowisko, niedostępne dla ruchu samochodowego lub o 

ograniczonej dostępności dla ruchu kołowego, są przede wszystkim przestrzenią 

społeczną. Są jednak fragmentarycznie specyficzną formą przestrzeni publicznej, w 

której najatrakcyjniejszym elementem jest Deptak, będący prawie zawsze układem 

prezentującym wartości kulturowe i zawsze pełniący funkcję wizytówki uzdrowiska. To 

on tworzy klimat „kurortu”, na którym koncentruje się życie kuracjuszy, często również 

jego stałych mieszkańców. Jednak Deptak, nie jest czystą formą przestrzeni publicznej, 

ponieważ służy głównie kuracjuszom i turystom do zaspokojenia ich potrzeb, a nie 

potrzeb mieszkańców uzdrowiska, mimo, iż jest również przez nich wykorzystywany. 

Jako wizytówka uzdrowiska jest najładniej zagospodarowany i dlatego życie społeczne 

właśnie tu się koncentruje. Aby stał się integralną częścią życia uzdrowiska, stwarzając 

warunki do wzajemnych kontaktów – mieszkańców i kuracjuszy oraz turystów, powinien 

być połączony z innymi przestrzeniami publicznymi w uzdrowisku, do których można 

dojść pieszo.  

 

W każdym mieście, ale przede wszystkim w uzdrowiskach i miejscowościach 

turystycznych, powinien powstać system przestrzeni publicznych. Muszą one być 

rozproszone po całym uzdrowisku, aby wszyscy (kuracjusze, turyści i stali mieszkańcy) 

mieli równy i swobodny dostęp do przestrzeni publicznych. Deptak jako 

najatrakcyjniejsza z przestrzeni publicznych w uzdrowisku, powinien być połączony z 

placem centralnym (stanowiącym przestrzeń publiczną miasta), który nie zawsze 

występuje w istniejących uzdrowiskach. Powinien być również połączony z Parkiem 

Zdrojowym będącym ważną przestrzenią publiczną w uzdrowisku oraz urządzonymi 

promenadami spacerowymi. Ilość i jakość przestrzeni publicznych w uzdrowisku zależy 

jednak od jego wielkości, a tym samym jego struktury funkcjonalno – przestrzennej i 

możliwości swobodnego, pieszego poruszania się po nim. Przy pomocy przestrzeni 

publicznych można skanalizować ruch pieszy i kołowy, co jest tak ważne dla standardu 

uzdrowiska. W mieście, a już szczególnie w uzdrowisku, nie chodzi o to, by szybko 

przenieść się z jednego punktu do drugiego. Szybkość powoli, ale skutecznie wpływa 

na odhumanizowanie przestrzeni nie tylko w uzdrowiskach, ale również przestrzeni w 

miastach.  
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Iwonicz	  Zdrój	  –	  Deptak	  (fot.	  M.	  Modzelewska)	  

	  

                           

Krynica	  –	  Deptak	  (fot.	  M.	  Modzelewska)	  

Współcześnie należy myśleć o uzdrowiskach jako efektywnie prosperujących 

przedsiębiorstwach, które wspierają gospodarkę kraju, stymulując rozwój lokalny i 

regionalny. Przedsiębiorstwo, w tym wypadku uzdrowisko, aby przynosiło zysk, musi 

być atrakcyjne dla kuracjuszy, wczasowiczów, turystów i mieszkańców, posiadać 

odpowiedni standard i odpowiedniej jakości przestrzeń publiczną. Na jakość przestrzeni 

uzdrowiska wpływa nie tylko intensywność zabudowy i standard poszczególnych 

obiektów, ale przede wszystkim powierzchnia terenów zielonych (nie terenów 

biologicznie czynnych) i przestrzeni publicznych. Wpływa również wygląd „ścian” 

przestrzeni publicznych, które w polskich uzdrowiskach wyglądają delikatnie mówiąc 

nieestetycznie. Decydującą rolę spełniają tu nie tylko elewacje budynków i ich 

kolorystyka, ale głownie różnego rodzaju elementy wizualizacji przestrzennej, ale o tym 

nie będę pisać, bo to już odrębny temat. 

 

WNIOSKI I REKOMENDACJE: 

1. Konieczna jest zmiana przepisów prawa, związanych z wyznaczaniem przestrzeni 

publicznych. Dotyczy to: 

a) Zmiany definicji obszaru przestrzeni publicznej w ustawie o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, gdyż obecnie obowiązująca jest 



	   10	  

nieprecyzyjna. Jeżeli obszary przestrzeni publicznych nie są wyznaczone w 

studium, w zasadzie nie są również wyznaczone w planach i nie mają 

ustalonych wymagań co do zasad ich zagospodarowania. Dlatego generalnie 

nie wyznacza się przestrzeni publicznych w planach miejscowych. Przestrzenie 

publiczne powstają na takiej zasadzie, iż większość mieszkańców nie wie, że 

jest to przestrzeń publiczna, lub na zasadzie jej wywalczenia przez określoną 

społeczność, która już wie, że jest to niezbędny element prawidłowego 

funkcjonowania miasta i rozwoju społeczności. 

W nowej definicji należy skreślić wyrażenie „określony w studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”, lub dodać określenie: 

„lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego”. Ponadto, należy 

zmienić określenie „wymagania” i wprowadzić obowiązek ustalenia w planach 

miejsc lokalizacji i zasad zagospodarowania przestrzeni publicznych. 

b) Ochrony krajobrazu, w tym przed zaśmiecaniem nośnikami informacji wizualnej, 

co będzie możliwe dopiero wtedy, gdy uznamy również tereny otwarte za 

przestrzeń publiczną i będziemy je chronić przed zabudową oraz wpływać na 

ich kształt ustaleniami dokumentów planistycznych. W ustawie powinny być 

wyraźnie określone kryteria wydzielenia terenów otwartych jako przestrzeni 

publicznych (ważnych dla tożsamości miejscowości i danego regionu 

geograficznego) oraz kryteria ustalania zasad ich zagospodarowania. 

Szczególnym regulacjom winny podlegać nośniki informacji wizualnej w 

przestrzeniach publicznych, czego nie zapewniają nowe propozycje legislacyjne 

(zmiany ustaw związane z ochroną krajobrazu). 

 

2. W terenach górskich, szczególnie w uzdrowiskach, należy zacząć tworzyć liniowe 

przestrzenie publiczne wzdłuż cieków wodnych, które z uwagi na gwałtowne 

powodzie, są zupełnie pomijane w zagospodarowaniu jako przestrzenie publiczne. 

Pozytywnym wyjątkiem jest rozpoczęcie procesu zagospodarowania brzegów 

Kryniczanki w Krynicy – Zdroju  i potoku Grajcarek w Szczawnicy. Jest to bardzo 

skomplikowany problem, na zupełnie inną konferencję. Z wielu powodów, pomijając 

obecną szpetotę tych terenów i zupełne odcięcie rzek i potoków od terenów 

osiedleńczych, budowa wałów przeciwpowodziowych w terenach górskich jest 

moim zdaniem niewskazana, gdyż za wyjątkiem szybkiego odpływu wód na tereny 

nizinne, nie przynosi żadnych korzyści dla przestrzeni, wręcz odwrotnie, szpeci ją. 

Z uwagi na wielkość zasobów wody w Polsce, wody w terenach górskich należy 
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zatrzymywać i retencjonować, a to wymaga zupełnie innych zasad budowy miast i 

miasteczek, ale przede wszystkim innego sposobu zagospodarowania brzegów 

rzek. Pomijając historycznie zlokalizowaną zabudowę, konieczność budowy wałów 

przeciwpowodziowych pojawiła się, gdy zaczęto budować w terenach od lat 

niezabudowanych, narażonych na zalewanie, a tym samym tańszych. Zbliżanie się 

do wód z zabudową kubaturową, wywołało z powodu częstych wypłat 

odszkodowań jeden skutek – zakaz budowy w terenach narażonych na zalewanie. 

A tereny nadrzeczne i brzegi rzek we wszystkich miastach, nie tylko w 

uzdrowiskach, należy mądrze zaprojektować i zagospodarować, włączając je w 

strukturę przestrzeni publicznych danej jednostki osiedleńczej. 

 


