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Chciałbym dzisiaj zwrócić Państwa uwagę na przestrzeń publiczną w wymiarze mikro. 

Rozmawiając  w gronie ekspertów, 

urbanistów, architektów, czy włodarzy 

gmin o przestrzeni publicznej zwykle 

myślimy o niej jako o rejonach bardzo 

atrakcyjnych i pozostających w centrum 

zainteresowania inwestorów 

nieruchomościowych. Dla mieszkańca 

miasta, czy to dużego czy zupełnie 

małego przestrzeń publiczna to 

wszystko to co oddziaływuje i później 

przekłada się na samopoczucie 

obywatela, w końcu skutkując jego 

zadowoleniem bądź niezadowoleniem z 

jakości życia w danej gminie. Cały 

katalog elementów przestrzeni 

publicznej ( głównie jednak składający się z drobnych elementów infrastruktury ) uzupełniając usługi 

publiczne jakie dostarcza samorząd wpływa na naszą subiektywną ocenę naszego własnego samopoczucia i 

poziomu naszego zadowolenia.  

W niektórych obszarach przestrzeni publicznej czujemy się dobrze w innych nie, jedne chwalimy, są 

niejednokrotnie stawiane za wzór wykonania, pomysłowości czy 

w końcu element promocji miejscowości na których opiera się nie 

tylko marketing lokalny miejsca ale budowana jest indywidualna, 

specyficzna tożsamość miejsca wpływająca na identyfikację 

mieszkańca z miejscowością w której żyje. A z drugiej 

krytykujemy, narzekamy na estetykę, brak funkcjonalności, 

eksperci będą tutaj wręcz mówić o przestrzeni która nie zawiera w 

sobie żadnych elementów miastotwórczych czyli takich które w 

skrócie można nazwać tymi które zachęcają do wyjścia z domu, 

bezpośrednio wpływają na korzystanie z przestrzeni publicznej, 

służą nawiązywaniu więzi miedzy mieszkańcami, pobudzaniu ich aktywności społecznej, cementowania 

marki miejscowości  czy edukowaniu a nawet kształtowaniu gustów. 

I właśnie w tym wymiarze mikro przestrzeń publiczna jest też dobrem publicznym, dobrem społecznym. 

Przestrzeń publiczna, w definicji przyjętej przez III Kongres 

Urbanistyki Polskiej [Poznań, 4-5.IX.2009 r ) jest definiowana 

w Karcie Przestrzeni Publicznej w kategoriach społeczno – 

ekonomicznych i rozumiana przez jej autorów jako „dobro 

wspólnie użytkowane, celowo kształtowane przez człowieka, 

zgodnie ze społecznymi zasadami i wartościami – 

służące zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnych i 

ponadlokalnych. O publicznym charakterze przestrzeni 



decyduje zbiorowy sposób jej użytkowania. (…) Przestrzeń publiczna jest dobrem posiadającym nie tylko 

specyficzne cechy użytkowe, ale jest miejscem transmisji różnych produktów materialnych i 

niematerialnych zaspokajających różnorodne potrzeby. Z tego względu jest dobrem i zasobem o 

strategicznym znaczeniu dla społeczności lokalnych. (…)” . 

Przestrzeń publiczna, jej jakość wytycza pożądane kierunki zmian w zachowaniach społecznych, zmienia 

nasze nawyki – ot choćby banalne wyrzucanie śmieci do 

koszy, sprzątanie po psach – są możliwości, są kosze, jest 

presja społeczna i nie ma już wymówki. 

Karta wylicza wiele działań sprzyjających ochronie i 

racjonalnemu 

użytkowaniu przestrzeni 

publicznej: 

 „stosowanie 

kompleksowej analizy 

korzyści - kosztów w procesach dotyczących zagospodarowania 

przestrzeni publicznej; 

 edukacja społeczności lokalnej pokazującej nowe prawa i reguły 

globalnej gospodarki i rolę przestrzeni publicznej w rozwoju 

zrównoważonym oraz jej wartość dla mieszkańców; 

 zintegrowane zarządzanie i planowanie rozwoju jednostek 

terytorialnych; 

 mobilizacja i aktywizacja lokalnych społeczności do udziału w procesach planowania 

zagospodarowania przestrzennego i rozwoju; 

 prowadzenie działalności inwestycyjnej ze sfery zagospodarowania oraz rewitalizacji w obszarach 

przestrzeni publicznej, wyłącznie na podstawie prawa miejscowego spójnego z lokalną polityką 

przestrzenną, z jak największym udziałem społeczeństwa przy tworzeniu tego prawa i formułowaniu 

lokalnej polityki; 

 wykluczenie nie podlegających publicznej kontroli administracyjnych procedur i decyzji jako 

podstawy do prowadzenia działalności 

inwestycyjnej.” 

Do najważniejszych działań władz publicznych w 

odniesieniu do przestrzeni publicznej należą: 

 „zapewnienie dostępu do przestrzeni i 

tworzenie takich form przestrzennych, które 

minimalizują wykluczenie i nieuzasadnioną 

konkurencyjność (w tym zawłaszczanie); 

 ochrona istniejącej struktury społecznej i 

przestrzennej, tradycji miejsca, lokalnej kultury i 

istniejących wartościowych obiektów i układów 

urbanistycznych; 

 ochrona społecznej różnorodności: 

mieszanie grup społeczno-ekonomicznych, 

unikanie izolacji i segregacji oraz wspieranie 

słabszych grup społecznych; 

 identyfikacja i wyrażanie w sposób formalny zbiorowych potrzeb i aspiracji mieszkańców wobec 

przestrzeni publicznej, zwłaszcza w procesach definiowania lokalnej polityki przestrzennej oraz 

tworzenia prawa miejscowego; 

 wprowadzenie w życie narzędzi skutecznej realizacji planów zagospodarowania przestrzennego oraz 

instrumentów praktycznego wprowadzania w życie zasad zrównoważonego rozwoju i porządku 

przestrzennego; 



 wspieranie rozwoju aktywności społecznych, kulturalnych i artystycznych, które są związane z 

przestrzenia publiczną, działają dzięki niej i ją wzmacniają; 

 zwiększanie zainteresowania lokalnej społeczności jakością przestrzeni publicznej oraz usprawnienie 

interakcji między siłami rynkowymi a potencjałami oferowanymi przez przestrzenie publiczne, 

celem zbilansowania systemu wartości między sferą społeczną, kulturową i ekonomiczną; 

 poszanowanie dobrego sąsiedztwa rozumianego jako przeciwdziałanie oszpecaniu przestrzeni 

publicznej i terenów otwartych przez urządzenia reklamowe, informacyjne, drogowe i techniczne; 

 dbanie o tworzenie pozytywnych relacji między terenami publicznymi a otaczającymi je 

nieruchomościami prywatnymi; 

 traktowanie przestrzeni publicznej i jej przekształceń jako obszarów polityki rozwoju 

zrównoważonego (czyli miejsc gdzie następuje optymalizacja użytkowanych zasobów, m.in. 

oszczędność wody, energii, zwiększanie bioróżnorodności, na równi w praktyce projektowej, 

realizacyjnej i eksploatacyjno – zarządczej); 

 dbanie o najwyższy poziom planowania i projektowania urbanistycznego w odniesieniu do terenów 

przeznaczonych pod publiczne cele; 

 bliska współpraca sektora publicznego i prywatnego w dziedzinie projektowania zabudowy i 

zagospodarowania przestrzeni publicznej; 

 stosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego do realizacji złożonych projektów 

urbanistycznych współkreujących przestrzenie publiczne; 
 ustalanie zasad i standardów decydujących o harmonii i porządku przestrzennym; 

 ochrona interesu zbiorowego przed agresywnymi zachowaniami wobec przestrzeni publicznej 

(zawłaszczaniu i dewastowaniu przestrzeni); 

 budowanie świadomości społecznej o roli przestrzeni publicznej w rozwoju społeczno-

gospodarczym i podnoszeniu jakości życia; 
 motywowanie agencji i organizacji pozarządowych do działań na rzecz dbałości o przestrzeń 

publiczną.” (…) 

Istotnym elementem przestrzeni jest infrastruktura, ta widoczna gołym okiem, ta którą ciężko 

zdefiniować w ogólnych dokumentach planistycznych, planach miejscowych czy nawet Karcie Przestrzeni 

Publicznej.  Infrastruktura która rodzi się na etapie wykonywania projektów wykonawczych jej 

poszczególnych elementów. Place publiczne, skwery, parki, place zabaw, pasy drogowe z rodzajem 

nawierzchni, poboczami, roślinnością, ścieżki rowerowe, deptaki, oświetlenie, meble miejskie, systemy 

informacji miejskiej, czy sztuka w przestrzeni wspólnej  właśnie jako pierwsze robią dobre wrażenie i 

wszystkie są różnymi rodzajami infrastruktury. Ten pierwszy kontakt, po czysto estetycznym  odbiorze 

poczucia poziomu czystości ma istotny wpływ na postrzeganie miasta. Na to czy i jak chcemy spędzić czas 

w przestrzeni publicznej danej miejscowości.  

Jakość przestrzeni publicznej w tym wymiarze w dużej mierze zależy tylko od decyzji włodarzy miast, od 

lokalnej polityki dotyczącej kształtowania przestrzeni publicznej, dobierania jej poszczególnych elementów 

pod kątem estetyki, identyfikowalności, spójności z resztę infrastruktury. To także wymaga 

interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu poszczególnych elementów od odwodnienia, drogownictwa, zasady 

kształtowania krajobrazu czy wzornictwa przemysłowego. 

A każdy mieszkaniec w swoim codziennym 

życiu wychodzą z domu trafia właśnie do 

przestrzeni publicznej a później przez percepcję 

jej odbioru ocenia jakość życia w danej 

miejscowości.  

Ustawodawca wyraźnie stwierdził, że [w art. 15. 

ust 2. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym] „W planie miejscowym określa 

się obowiązkowo (m.in.): pkt 5) wymagania 

wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni 

publicznych; (…)”. Te wymagania dotyczą tylko 



planów miejscowych ale już nie decyzji o warunkach zabudowy, czyli planów do obligatoryjnego 

sporządzania, dając odpowiednią wagę Przestrzeni Publicznej. Dobrym przykładem właściwego 

umiejscowienia i podkreślenia roli przestrzeni publicznej w strukturze miejskiej są miasta ogrody na 

podstawie idei Ebenezera Howarda z dobrym polskim przykładem Podkowy Leśnej. Gdzie już na etapie 

planu miejscowego i późniejszej konsekwentnej realizacji zagwarantowano przestrzeni publicznej jej 

właściwą rolę.  

 

 

 

 

Wyzwania dzisiejszej infrastruktury w przestrzeni publicznej 

będącej dobrem wspólnym. 

Pasy drogowe, place, skwery : 

Bariery dla osób z 

niepełnosprawnościami, 

nie tylko rampy w 

budynkach użyteczności 

publicznej, windy przy 

deniwelacjach, 

korytarzach ruchu 

drogowego  ale i 

ułatwienia dla 

niewidomych czy osób z 

ograniczona motoryką – 

wyniesione skrzyżowania z urządzonymi przejściami dla pieszych. 

Ujednolicenie poziomu chodników, oznakowanie. Miasta przyjazne 

starzeniu, gdzie starzenie jest definiowane jako proces społeczny 

dotykający ich mieszkańców w każdym wieku. Projektując przestrzeń 

publiczną, jej elementy myślmy o wszystkich grupach wiekowych.  

 

Nawierzchnie przepuszczalne i przyjazne niechronionym użytkownikom – polimery, kostki bezfazowe, 

ciche asfalty – piesi, rowerzyści, rolkarze, środowisko naturalne i potrzeba o jego dbanie. 

 



Natural drainage system i rain gardens : wymyślony przez amerykanów w Seattle, wdrażany od 1999 roku, 

dzisiaj stosowane niemal we wszystkich miastach ameryki i Europy zachodniej jest alternatywą dla drogiej 

kanalizacji deszczowej, wykorzystuje mechanizm mikro retencji, ma bardzo pozytywny wpływ na 

zapobieganie pszesuszaniu gleby co przy dzisiejszych przedłużających się suszach ma fatalne skutki na 

środowisko naturalne. Uszczelnienie 1000 m2 terenu powoduje powstawanie „maksymalnie średnio-

rocznie”32 m³ ścieków opadowych na dobę i utratę250 m³ 

zdolności retencyjnej gruntu.  

  

Ogrode

m 

deszczo

wym określa się nasadzenia roślin w gruncie bądź 

pojemniku, które usuwają zanieczyszczenia z 

przepływającej wody deszczowej zbieranej z 

powierzchni dróg, placów i dachów. Mają też funkcję mikroretencji 

spowalniającą pierwszą falę spływu deszczu tak zwanego 15 

minutowego – o największym natężeniu. Uspokaja się ruch wody 

zapobiegając podtopieniom i przelaniom urządzeń podczyszczającym wody.  

Dzięki ogrodom deszczowym mniej wody spływa z powierzchni 

nieprzepuszczalnych (chodniki, ulice, parkingi, place) do kanalizacji, a później 

do odbiorników. Stosowanie tej filozofii w części odpowiada koncepcji 

zatrzymywania wody opadowej w całości jej zlewni. Mechanizm podczyszczania 

wody jest podobny do tego uzyskiwanego w zielonych ścianach. W przestrzeni publicznej rain gardens 

świetnie się sprawdzają w miejscach naturalnych zlewni gdzie z uwagi na zastosowanie materiałów 

nieprzepuszczalnych, problemem jest zagospodarowanie wód deszczowych.  

green alley: program najszerzej zastosowany w północno amerykańskim Chicago. Ma na celu zastąpienie 

betonowych i asfaltowych nawierzchni dróg przez nawierzchnię wykonaną z materiałów przepuszczających 

wodę. Nowa, porowata nawierzchnia umożliwia przedostanie się aż do 80% wody deszczowej do podłoża, 

odfiltrowując zanieczyszczenia.  

 

Program zielonych ulic zobowiązuje do 

stosowania nawierzchni, które absorbują 

minimalną ilość ciepła, redukując przez to efekt miejskiej 

wyspy ciepła co przynosi wiele korzyści m.in.: 



zmniejszenie 

zapotrzebowania na 

używanie klimatyzacji oraz 

lepsze warunki wegetatywne 

dla miejskiej roślinności. W 

ramach programu używane 

są materiały budowlane 

pochodzące z recyklingu, co 

redukuje ponoszone koszty, 

zmniejsza zużycie surowców 

oraz ma pozytywny wpływ na składowiska odpadów 

 

 

 

Ponadto program zmniejsza zanieczyszczenie świetlne, ponieważ wymaga by oświetlenie uliczne było 

energooszczędne i dobrze zaprojektowane - nie stosuje się światła rozproszonego, świecącego „w niebo” 

tylko kierunkowe, doświetlające minimum przestrzeni 

publicznej. Zastosowanie mają głównie technologie LED dające 

oszczędności do 80% energii. Ponadto źródła światła LED dają 

światło naturalnie oddające barwy po zmroku, pamiętać należy 

tylko o konieczności stosowania źródeł światła z certyfikatami 

informującymi o braku negatywnego wpływu LED na 

odbarwianie roślin z uwagi na nadmierną emisję promieni UV.  

doświetlenie przejść dla pieszych, rozdział na ciągi 

komunikacyjne – bezpieczeństwo, wygoda, jakość odbioru, 

wpływ na środowisko 

 

Woonerf  - Pojęcie to pochodzi z języka holenderskiego i 

w wolnym tłumaczeniu oznacza ulicę do mieszkania. 

Termin ten dotyczy sposobu projektowania ulicy w strefie 

zurbanizowanej w taki sposób, aby przy zachowaniu 

podstawowych funkcji komunikacyjnych danej Woonerf 

pozwala ulicy położyć szczególny nacisk na uspokojenie 

ruchu i wzbogacenie przestrzeni o funkcje dodatkowe. 

Idea woonerfów pojawiła się w latach 70. XX wieku w 

Holandii, kiedy gwałtowny wzrost liczby samochodów 

zmusił inżynierów do ograniczenia ruchu w strefach 

wymagających szczególnej ochrony - w pobliżu szkół i w 

strefach zamieszkania. Innowacyjnym aspektem stref woonerf jest takie gospodarowanie zasobami ulicy, że 

przy zachowaniu jej wszystkich kluczowych funkcji (komunikacyjnej, zagwarantowania miejsc 

parkingowych, obsługi przez pojazdy specjalne) można stworzyć przestrzeń o wysokim poziomie 

bezpieczeństwa, walorach estetycznych, a przede wszystkim - miejsce, gdzie przyjemnie można spędzić 

czas.  



 

 

W pewnym sensie woonerf jest sposobem 

komponowania ulicy, gdzie po nadaniu 

priorytetu osobom pieszym i cyklistom stwarzamy miejsce, które poza funkcją komunikacyjną staje się 

niewielką przestrzenią publiczną. Można zatem powiedzieć, że woonerf jest jednocześnie ulicą, deptakiem, 

parkingiem oraz miejscem, gdzie mieszkańcy mogą się spotkać i z którym mogą się utożsamiać.  

Wymienione powyżej przykłady są odpowiedzią na przyjęty przez KE 6 maja 2013 r komunikat „Zielona 

infrastruktura – zwiększanie kapitału naturalnego Europy” definiujący swoje priorytety jako : 

promowanie zielonej infrastruktury w ważnych obszarach polityki jak rolnictwo, leśnictwo, ochrona 

przyrody, polityka wodna, polityka morska i rybołówstwo, polityka regionalna i polityka spójności, 

przeciwdziałanie zmianie klimatu i dostosowanie się do niej, polityka transportowa i energetyczna, ochrona 

ludności oraz polityka użytkowania gruntów poprzez opublikowanie wytycznych dotyczących włączenia 

koncepcji zielonej infrastruktury w realizację tych strategii politycznych w latach 2014–2020; 

- wzmocnienie badań naukowych w zakresie zielonej infrastruktury, ulepszenie bazy wiedzy i baz 

danych oraz wspieranie innowacyjnych technologii; 

- poprawa dostępu do środków finansowych 

dla projektów w zakresie zielonej infrastruktury do 

2014 r.; stworzenie razem z Europejskim Bankiem 

Inwestycyjnym specjalnego unijnego instrumentu 

wspierającego te projekty; 

- promowanie projektów w zakresie zielonej 

infrastruktury na szczeblu unijnym; do końca 2015 

r. Komisja przeprowadzi badanie możliwości 

rozwoju sieci projektów w zakresie zielonej 



infrastruktury o znaczeniu unijnym w ramach inicjatywy TEN-G..  

W którym EKES między innymi „wspiera cel, jakim jest 

połączenie korzyści ekologicznych z gospodarczymi i 

społecznymi poprzez realizację projektów w zakresie zielonej 

infrastruktury. Należy dążyć do stworzenia infrastruktury 

składającej się z naturalnych, półnaturalnych struktur 

krajobrazu oraz gruntów użytkowych lub terenów 

mieszkalnych, która przyczyni się do zachowania 

różnorodności biologicznej oraz innych czynników 

środowiskowych i równocześnie będzie świadczyć tanie i 

zrównoważone usługi na rzecz społeczeństwa. W przypadku 

zielonej infrastruktury – inaczej niż w odniesieniu do Natury 

2000 – nie chodzi o instrument prawny; celem tej inicjatywy 

nie jest stworzenie dodatkowej sieci ochrony przyrody, 

wykraczającej poza sieć Natura 2000.”  

,  

 

Meble miejskie. Wbrew pozorom ławki, kosze na śmieci, 

elementy miejskich siłowni, stojaki na rowery, barierki czy inne 

elementy małej architektury mają bardzo istotne znaczenie dla 

jakości przestrzeni publicznej. Oprócz swoich użytkowych 

właściwości, odpowiednio dobrze zaprojektowane mogą być 

znakiem rozpoznawczym miasta, 

nadawać wspólnymi elementami 

wzornictwa jej 

charakter. 

Podkreślać mogą 

także 

indywidualizm  lokalny i być elementem wykorzystywanym w 

marketingu lokalnym. Wreszcie zachęcać powinny do 

korzystania z przestrzeni publicznej, zapraszać do pozostania w 

niej. Dobrze zaprojektowane i rozmieszczone nadają charakter 

konkretnemu miejscu, wpływają na rodzaj aktywności społecznej 

użytkowników. Powinny swoja formą jasno sygnalizować 

zadania jakie postawił przed nimi planista, zamysł jaki 

przyświecał zlecającemu – w tym 

wypadku władzom 

samorządowym. Powinny 



zachęcać do nawiązywania więzi międzyludzkich, „przytrzymywać” różne grupy wiekowe w przestrzeni 

publicznej. Są w dobrej przestrzeni publicznej elementem miastotwórczym, budującym także lokalna 

społeczność.  

 

 

Systemy Informacji Miejskiej (SIM) – to system jednolitych pod względem wizualnym, architektonicznym i 

konstrukcyjnym nośników przekazujących informacje o charakterze miejskim. Jednolitość stosowanych 

nośników jest najistotniejszą cechą skutecznego SIM-u, gdyż dzięki niej system może stać się łatwo 

rozpoznawalny i komunikatywny, może wpływać na poprawę miejskiego ładu wizualnego i na jakość 

przestrzeni publicznej. Bardzo ważną cechą skutecznego SIM-u jest również jego czytelność. Równie duże 

znaczenie ma dostępność i odpowiednia lokalizacja elementów, kompleksowość przekazywanych informacji 

i stosowanych nośników oraz spójność systemu z innymi elementami przestrzeni miejskiej oraz z innymi 

kanałami przekazu informacji miejskiej (na przykład z informacją miejską przekazywaną za pośrednictwem 

internetu). Systemy Informacji Miejskiej są istotnym elementem przestrzeni publicznej wpływającym nie 

tylko na jej jakość, wspomagającym rozwój lokalnej turystyki, ale także elementem, który przez możliwość 

zindywidualizowania nadaje charakter miejscu i pozytywnie wpływa na budowanie marki miasta.  

 

 

Innowacyjność systemy RDFI czyli Identyfikacja przy pomocy fal radiowych (RFID) która pozwala na 

zdalny odczyt danych z identyfikatorów (inaczej tagów, transponderów) jak również zapis danych bez 

konieczności kontaktu optycznego pomiędzy urządzeniem odczytującym, a identyfikatorem. Zapis może 

być dokonywany wielokrotnie, co stanowi ogromną zaletę w stosunku do metod tradycyjnych, np. kodów 

kreskowych. Dzięki ogromnej różnorodności dostępnych na rynku tagów, technologia ta praktycznie nie ma 

ograniczeń jeśli chodzi o zastosowanie. Ogromny potencjał systemów RFID doceniło już wiele 

międzynarodowych koncernów i firm z branży logistyki, handlu, a także medycyny – np. informacja o 

opróżnieniu miejskich koszy na śmieci, czystość i stanie technicznym znaków drogowych, opraw 



świetlnych, systemów informacji miejskiej itp. Oszczędza się czas zebrania informacji, skraca czas jej 

dotarcia do decydenta i ułatwia zarządzaniem. Dokładnie znamy lokalizację, przyczynę, mamy informacje 

statystyczne. Oszczędzamy także na stałych kosztach związanych z funduszem płac. Precyzja i szybkość 

obiegu informacji redukuje znacząco konieczne do poniesienia koszty w porównaniu z tradycyjną drogą od 

zauważenia problemu, poprzez identyfikację  jego zakresu, do jej usunięcia.  

 

Edukacja poprzez przestrzeń publiczna, rozumiana nie tylko jako wspomaganie dobrych nawyków, 

promowanie pożądanych zachowań, ale edukacja kulturalna, uwrażliwianie na piękno. Do osiągnięcia efektu 

edukującego można wykorzystać nie tylko miejsce w przestrzeni publicznej na ekspozycję np. rzeźb czy 

instalacji przestrzennych mających na celu uwrażliwienie 

odbiorców, ale również zaktywizowanie lokalnych artystów lub 

środowisk akademickich szkół 

artystycznych do jej aranżacji. 

Tymczasowe wystawy prac z 

szeroko rozumianej sztuki od 

wspomnianej rzeźby do trash 

artu. Sztukę można też 

wykorzystać w wydawałoby 

się bardzo prozaicznych 

elementach jak przejścia dla 

pieszych, wtedy wspomaga 

wyrobienie w 

społeczeństwie pożądanych 

nawyków ot choćby 

dotyc

zącyc

h 

kultu

ry 

korzy

stania 

z ulic 

i 

pośre

dnio 

poprawiające bezpieczeństwo na nich.     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zatem każda decyzja podjęta w mieście a dotycząca któregokolwiek elementu przestrzeni publicznej, ze 

szczególnym uwzględnieniem jej poszczególnych elementów składających się z szeroko rozumianej 

infrastruktury powinna być wysoce przemyślana, należy zwrócić uwagę na jej ogromną 

interdyscyplinarność i wpływ na lokalną społeczność.     


