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Analiza morfologiczna





Model ESPON 
SUPER

1. wyniki dotyczące trendów w 
rozwoju zagospodarowania terenu 
z wykorzystaniem najnowszych 
źródeł danych 
(ilościowe)

2. wyniki ilustrujące wpływ 
interwencji na urbanizację 
(jakościowe)

3. wyniki ilustrujące praktyki 
urbanizacyjne
(10 studiów przypadku)

4. narzędzie do modelowania
możliwych scenariuszy
użytkowania gruntów (Luisetta)



Co wiemy o urbanizacji i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym w Europie?

Analiza ilościowa zjawiska 
urbanizacji
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• Urbanizacja w Polsce prawie potroiła się w latach 
po wejściu do UE. 

• W latach 2000-2018 prawie 20% całej urbanizacji 
Europy miało miejsce w Hiszpanii, a następnie we 
Francji 15% i Polsce 13%. 

• W ostatnim okresie od 2012 do 2018 r. prowadzenie 
objęła Wielka Brytania. Zarejestrowano tu ponad 
jedną piątą wszystkich zmian.

Skala urbanizacji 2000-18





Typologia modeli urbanizacji



Co wiemy o politykach i 
rozwiązaniach praktycznych?

Analiza studiów przypadku
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Na ile zrównoważone są różne typy urbanizacji?
Kompaktowa Policentryczna Rozproszona

Równowaga gospodarcza
PKB, zamożność +/–* ++ +
Finanse publiczne + + + –
Zatrudnienie + + ++ +/ –
Dostępność transportowa +/– ++ +/–
Obszary biznesowe ++ ++ +/–
Popyt mieszkaniowy / nowe budownictwo – + +
Koszty transportu +/– + – –
Zużycie energii + + – –
Równowaga ekologiczna
Zmniejszenie mobilności (samochód) + + + + – –
Redukcja zanieczyszczeń, w tym CO2 + + + – –
Zielone obszary miejskie – + –/+
Bioróżnorodność +/– +/– ––
Zużycie ziemi + + – –
Zagrożenia naturalne – ryzyko i podatność – + +/–
Przystosowanie się do zmiany klimatu/łagodzenie jej skutków +/– + +/–
Zużycie zasobów +/– + –
Przestrzeń dla przyszłej energii odnawialnej +/– +/– +/–
Przestrzeń dla przyszłej retencji wody + + +
Przestrzeń dla przyszłej gospodarki obiegu zamkniętego + + –
Równowaga społeczna
Zdrowie +/– +/– +/–
Tanie mieszkania +/– +/– + +
Równość / inkluzywność +/– + – –
Przestrzeń publiczna i rekreacyjna +/– + +/–
Różnorodność zabudowy (wysoka, podmiejska itp.) + + +
Obszary wielofunkcyjne + ++ –
Zadowolenie ze środowiska domowego +/– + +
* Ze względu na czytelność wyniki przedstawiono w sposób syntetyczny, z pominięciem odniesień i uśrednieniem wag dla każdego 
wskaźnika (+/–) zwykle oznacza sprzeczne wyniki między badaniami).







ZIT – analiza polskiego instrumentu inwestycji terytorialnych



Przykładami strategii wprowadzającej ambitny cel, który
wpłynął na wykorzystanie gruntów, są Vision Rheintal of 
Vorarlberg w Austrii oraz trójmiejskie planowanie obszaru
metropolitalnego.

Obie inicjatywy promują bardziej zintegrowane podejście do 
ograniczania przestrzeni miejskiej poprzez ułatwianie
inwestycji w e-mobilność, zachęcanie do zagęszczania
wzdłuż tras transportu publicznego oraz poprawę połączeń
międzymiastowych w regionie (głównie w przypadku
Trójmiasta).

Sukces tego rodzaju interwencji ułatwia, ale nie gwarantuje, 
połączenie myślenia długoterminowego i krótkoterminowych
środków wdrożeniowych.





Podręcznik

więcej na:
www.espon.eu/super

Dziękuję za uwagę!
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