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Od Redakcji
W najbliższych numerach naszego kwartalnika ukaże się cykl artykułów autorstwa
prof. dr hab. Jerzego Kozłowskiego, poświęconych strategii zrównoważonego rozwoju miast.
Poniżej drukujemy abstrakty kolejnych artykułów.
Abstrakt 1
Do zrównoważonego rozwoju poprzez planowanie interdyscyplinarne
i partycypację społeczną
W części pierwszej artykuł omawia istotę rozwoju w ogóle, a w szczególności rozwoju
zrównoważonego, którego celem jest poprawa jakości życia ludzkiego bez przekraczania
wytrzymałości utrzymujących je ekosystemów (A Strategy for Sustainable Living, IUCN,
UNEP, WWF, 1991). Planowanie rozpatruje się jako ważne narzędzie pomagające integracji
celów rozwoju ekonomiczno-społecznego i ochrony środowiska naturalnego oraz rozwiązywaniu związanych z tym problemów. Nie wydaje się to możliwe bez efektywnej współpracy
interdyscyplinarnej i partycypacji społecznej. Aby je ułatwić, artykuł przedstawia zarys podstawowych zasad planowania i sposobów ich wprowadzania oraz określa pola jego odpowiedzialności.
Część druga podejmuje problem skuteczności planowania i przedstawia „model” procesu planowania wraz z głównymi komponentami, który obrazuje systemowe podejście do
rozwiązywania problemów oraz ułatwia działania prowadzące do stworzenia prawdziwie zintegrowanego planowania interdyscyplinarnego i wspierającej je interaktywnej partycypacji
społecznej.
Abstrakt 2
Ekologicznie poprawna przestrzeń rozwiązań
jako podstawa planowania rozwoju zrównoważonego
W odpowiedzi na apel „Strategii zrównoważonego życia” (1991) i po przeglądzie oraz
ocenie ważniejszych działań w tym zakresie artykuł przedstawia propozycje metodologiczne
zmierzające wypełnienia istotnej luki w planowaniu rozwoju, w którym oceny jego negatywnego wpływu na środowisko są podejmowane w procesie planowania zbyt późno, co nie
pozwala na prewencję ex ante zamiast późniejszego leczenia ex post. Stąd propozycja obowiązkowego rozpoznawania zagrożeń we wczesnych fazach procesu. Przyjmuje się konieczność wyznaczania w pierwszej kolejności nieprzekraczalnych barier środowiskowych
z punktu widzenia miejsca, skali, jakości i czasu danego rozwoju. Reprezentują one „wymiary” ekologicznie uwarunkowanej przestrzeni rozwiązań dla jego wymogów. Proponuje się też
usunięcie pozornej sprzeczności planowania, które ma ograniczać rozwój (środowisko) oraz
go promować (gospodarka), wprowadzając zasadę ich „pokojowej koegzystencji”: przy wyznaczeniu przestrzeni rozwiązań pierwszeństwo dla ochrony, a przy lokalizacjach wewnątrz
niej pierwszeństwo dla rozwoju. Proponuje się promować tego typu podejście jako planowanie przyjazne ekologicznie. Ocena potencjalnych problemów związanych z jego wprowadzaniem kończy artykuł.
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Abstrakt 3
Zarys metody krańcowych progów przyrodniczych
Sama natura rozwoju sprawia, że musi on powodować zmiany środowiska geograficznego w wyniku jego adaptacji do potrzeb rozwoju, skutków ubocznych i formy. Artykuł
omawia ten proces z perspektywy ograniczeń, na które natrafia i które go przerywają całkowicie, lub zwalniają, dopóki nie zostaną przezwyciężone. To z kolei powoduje koszty nie tylko inwestycyjne, ale i ekologiczne i społeczne. Tego typu ograniczenia, znane w nauce, są
często nazywane progowymi, a w latach 60. zostały adaptowane do planowania przestrzennego w postaci analizy progowej. Spośród tych ograniczeń najbardziej szkodliwe dla środowiska są te, których przekroczenie powoduje poważne i nieodwracalne zniszczenia środowiska. Nazwano je krańcowymi progami przyrodniczymi (KPP). Artykuł przedstawia podstawowe założenia i komponenty metody identyfikacji takich progów w planowaniu rozwoju, uznając ją za ważne i potrzebne w praktyce narzędzie planistyczne. Takie progi wyznaczają bowiem ekologicznie uwarunkowaną przestrzeń rozwiązań. Artykuł omawia szczegółowo podstawowe komponenty metody, którymi są: analiza wzajemnych relacji między zasobami
a funkcjami rozwoju oraz ocena zasobów naturalnych z punktu widzenia ich niepowtarzalności, transformacji, odporności oraz ważności biologicznej. Artykuł prezentuje następnie proces, który na bazie integracji wyników analitycznych pozwala na identyfikację poszukiwanych
progów krańcowych. Podsumowanie omawia projekty badawcze, zakres stosowania metody
oraz komentarz w formie pytań i odpowiedzi.
Abstrakt 4
Przykład zastosowania metody KPP w strategicznym planie rozwoju
(hipotetyczne miasto liczące 4O OOO mieszkańców)
Artykuł prezentuje na wstępie hipotetyczne miasto (mapa i część opisowa), jego stan
i znane zamierzenia rozwoju, związane z oczekiwanymi w niedalekim sąsiedztwie inwestycjami przemysłowymi i pojawiającą się tym samym możliwością przekształcenia go w subregionalne centrum turystyczne oraz bazę mieszkaniową dla przemysłu. Zarówno władze, jak
i społeczeństwo lokalne są zdecydowane poprzeć tego typu rozwój pod warunkiem utrzymania jego zrównoważonego charakteru. Z tej przyczyny została wykorzystana metoda KPP.
Artykuł omawia i ilustruje (na mapach) jej podstawowe elementy, czyli cały proces określenia
istotnych zagrożeń dla środowiska (przydatność poszczególnych zasobów dla rozwoju, jego
oczekiwane efekty uboczne, wrażliwość zasobów oraz potencjalne konsekwencje rozwoju)
oraz wyznaczenie (poprzez KPP) ekologicznie uwarunkowanej przestrzeni rozwiązań odrębnie każdej z czterech podstawowych funkcji rozwoju (intensywne mieszkalnictwo, rozproszone ośrodki turystyczne, wędrówki piesze i hodowla bydła, jako tradycyjnie ugruntowana lokalna działalność). Artykuł zamyka krótki komentarz, oceniający wartość tego typu analizy
planistycznej jako podstawy podjęcia istotnych strategicznych decyzji o rozwoju.

119

From the Editor
The coming issues of our quarterly will feature a series of articles, written by
Prof. Jerzy Kozłowski, and concerning strategies of sustainable development of cities. Below
you will find abstracts of next articles.
Abstract 1
To Sustainable Development Through Interdisciplinary Planning and Social Participation
In its first part, the paper discusses the essence of development at all, and, in particular, of sustainable development aimed at improving human life quality without exceeding the
endurance of ecosystems that maintain it (A Strategy for Sustainable Living, IUCN, UNEP,
WWF, 1991). Planning is considered to be a significant tool, which helps to integrate the objectives of social and economic development with those of environmental protection, and to
solve the related problems. This does not seem to be possible without an efficient interdisciplinary cooperation and social participation. To facilitate them, the paper outlines basic rules
of planning and ways of implementing them, as well as determines the areas of planning
responsibility.
The second part takes up the issue of the effectiveness of planning and shows
a "model" of the planning process, together with its main components, which depicts a systemic approach to problem solving and facilitates actions that lead to the creation of a truly
integrated, interdisciplinary planning and an interactive social participation that supports it.
Abstract 2
The Ecologically Correct Space of Solutions as the Basis for Sustainable Development
Planning
In response to the appeal of the "Sustainable Life Strategy" (1991), and following the
review and evaluation of major activities in that field, the paper presents methodological proposals, aimed at filling a substantial gap in development planning, in which assessments of
its negative impact on the environment are made too early, thus not allowing for an ex ante
prevention instead of the later ex post treatment. Hence the proposal for the mandatory identification of threats in early process phases. It is assumed that it is necessary to determine, in
the first instance, intransgressible environmental barriers from the points of view of place,
quality and time of the given development. They represent "dimensions" of ecologically conditioned space of solutions for its requirements. It is also suggested to remove the seeming
contradiction that exists in planning, when planning has to constrain development (environment), and to promote it (economy), and to introduce the principle of the "peaceful coexistence" of both directions. Accordingly, when determining the space of solutions, priority
would be given to the protection, and when locating inside the space, priority would go to the
development. It is suggested that such approach should be promoted as the one, which is
ecologically friendly. The paper ends with the assessment of potential problems connected
with that approach implementation.
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Abstract 3
An Outline of the Method of Final Environmental Thresholds
The mere nature of development causes that it is bound to bring about changes in the
geographical environment, as a result of adjusting it to the development needs, its side effects, and form. The paper discusses that problem from the viewpoint of limitations it faces,
which either stop it entirely, or slow it down until they have been overcome. This, in turn, results in costs, and not only investment costs, but also social and ecological ones. Such limitations, which are known in science, are often called "threshold limitations", and in the 1960s
they were adopted for spatial planning needs in the form of the threshold analysis. From
among them, the most harmful to the environment are those, which when exceeded, cause
serious and irreversible damages to the environment. They have been named "final ecological thresholds" (FET). The paper presents basic assumptions and components of the method
for the identification of those thresholds in the planning of development, considering the
method to be an important and necessary planning tool. Such thresholds determine ecologically conditioned space of solutions. The article discusses in detail basic components of the
method, which include the analysis of mutual relationships between resources and development functions, and the evaluation of natural resources from the points of view of their
uniqueness, transformation, resistance and biological significance. Next, the paper presents
a process which, based on the integration of analytical results, allows for the identification of
searched-for final thresholds. The résumé includes a review of research projects, scope of
the method application, as well as comments in the form of questions and answers.
Abstract 4
An Example of the FET Method Application in a Strategic Plan of Development
(A Hypothetical Town with 40,000 Population)
In the beginning, the paper presents a hypothetical town (providing its map and a description), its condition and known developmental plans, which relate to industrial investment
projects expected to be located in the neighbourhood, and the resulting opportunity for the
town to be transformed into a subregional tourist centre and a housing basis for the industry.
Both the local government authorities, and the population are willing to support that type of
development, provided that it will continue to be sustainable. For that reason, the FET
method has been utilised. The article discusses and illustrates (using maps) basic elements
of the intended development, that is the whole process of determining essential threats to the
environment (usability of particular resources for the town development needs, anticipated
side effects of that development, susceptibility of resources, as well as potential consequences of the town development), as well as the determination (by means of FET) of the
ecologically conditioned space of solutions, separately for each of the four, basic functions of
the town development (intensive housing, dispersed tourist centres, walking tours, and cattle
breeding as traditionally established local activities). The paper ends with a brief commentary, which assesses the value of that type of planning analysis as the foundation for making
essential, strategic decisions on development.
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