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Wspólne planowanie dla Berlina i Brandenburgii

Słowo wstępne

„Berlin i Brandenburgia planują
wspólnie”
„Berlin i Brandenburgia sporządzają wspólne plany
dotyczące regionu stołecznego Niemiec. Poprzez planowanie
na poziomie krajów związkowych na bazie wspólnych planów
i programów dla łącznych obszarów, koncepcji i inicjatyw,
zapewnia się spełnienie warunków uporządkowanego
rozwoju przestrzennego. Dla realizacji tych zadań oba kraje
związkowe wykorzystują wspólny organ – Wspólny Departament Planowania Przestrzennego Berlina i Brandenburgii
(GL).
Planowanie przestrzenne na poziomie krajów związkowych

Michael Müller
Senator Berlina ds. Rozwoju
Miasta

Jörg Vogelsänger
Minister Infrastruktury i Rolnictwa
Kraju Brandenburgia

to stały proces komunikacyjny mający na celu opracowanie

Centralnym zadaniem jest obecnie wspólna realizacji treści

z udziałem wszystkich podmiotów wspólnej i jednolitej kon-

tych dokumentów, czy to w zakresie dopasowania planów

cepcji wykorzystania przestrzeni. Wyzwanie polega na tym,

zagospodarowania przestrzennego, w ramach postępowania

aby połączyć różne interesy związane z wykorzystaniem

planistyczno-przestrzennego czy też w kształtowaniu polityki

ograniczonych przestrzeni i zasobów. Planowanie na pozio-

w poszczególnych dziedzinach, przykładowo w celu prze-

mie krajów związkowych unika szybkich decyzji politycznej

zwyciężenia następstw zmian demograficznych. Obecnie

codzienności. Jego sukces polega na tym, aby oszacować

centralnym zagadnieniem jest trwała ochrona naszych

długoterminowo istotne elementy rozwoju przestrzennego

naturalnych podstaw życiowych, przykładowo poprzez

oraz traktować je perspektywicznie. Przy uruchomieniu

redukcję obszarów zajmowanych pod rozwój osadnictwa

nowego połączenia drogowego, otwarciu centrum handlo-

i infrastruktury komunikacyjnej lub zapewnienie efektywnych

wego, obiektu przemysłowego lub nowego osiedla mieszka-

i trwałych ofert infrastrukturalnych z zakresu publicznego

niowego często nie myślimy o tym, że planowanie na

zapewnienia zaspakajania potrzeb bytowych.

poziomie krajów związkowych już na lata przed tym faktem
ukierunkowane było na to, aby inwestycje kształtować

Nowe wyzwania związane są z zapewnieniem obszarów

w miarę możliwości w sposób przyjazny dla przestrzeni,

pod przyjazne dla środowiska wytwarzanie energii jak i z

społeczeństwa oraz środowiska. O sterowanie ze strony

uwzględnieniem następstw zmian klimatycznych. Związane

państwa apeluje się publicznie z reguły dopiero wtedy, gdy

z tym zagadnienia dotyczą regionu stołecznego jako całości.

projekt jest dyskutowany na miejscu jako kontrowersyjny,

Dlatego od wspólnego planowania na poziomie krajów związ-

lub gdy musi być uzgodniony na płaszczyźnie regionalnej.

kowych także w przyszłości będzie się wymagało odpowiedzi

Cenne są wtedy kompetencje planowania na poziomie

na te zagadnienia z długoletniej perspektywy, ponad

krajów związkowych w zakresie moderowania i rozwiązywa-

podziałami politycznymi i granicami krajów związkowych.

nia konfliktów przestrzennych.
Życzymy tej broszurze szerokiego zainteresowania ze strony
Podczas 16 lat wspólnego planowania przestrzennego

wyspecjalizowanych w tym zakresie polityków, administracji,

krajów związkowych Berlina i Brandenburgii stale rozwija-

samorządów lokalnych oraz opinii publicznej.

liśmy instrumenty planistyczne. Kompleksowy merytoryczny
proces zmian osiągnął swe istotne cele w postaci wspólnych
Wytycznych Kierunkowych „Wizja Regionu Stołecznego”,
nowej wersji Programu rozwoju kraju związkowego 2007

Michael Müller

Jörg Vogelsänger

(LEPro 2007) oraz zatwierdzenia zintegrowanego Planu
rozwoju krajów związkowych Berlin-Brandenburgia (LEP B-B)
w roku 2009.

Słowo wstępne
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Ład przestrzenny w Berlinie i Brandenburgii

Przestrzeni, w której żyjemy, nie możemy rozszerzyć i dlatego jest ona tak cennym dobrem. Miejsce, w którym żyjemy,
pracujemy lub robimy zakupy, w którym odpoczywamy lub
chronimy przyrodę, w którym potrzebujemy dróg, linii klejowych lub zaopatrzenia w media, musi być dobrze zorganizowana. Z uwagi na te różnorodne użytkowania przestrzeni,
powstawać mogą konflikty, które ograniczać i których unikać
można poprzez wczesne planowanie przestrzenne. Takie jest
właśnie zadanie gospodarki przestrzennej: godzi ona spo-

to realizowane jest wspólnie przez oba kraje związkowe.
Wspólnie sporządzane są plany zagospodarowania
przestrzennego dla całego obszaru oraz dla częściowych
obszarów krajów związkowych (przestrzenne plany
częściowe lub plany dotyczące wybranych dziedzin).
Dla realizacji tych działań powołano w roku 1996 do życia
Wspólny Departament Planowania Przestrzennego krajów
związkowych Berlin i Brandenburgia, który utrzymywany
jest wspólnie przez oba kraje.

łeczne i ekonomiczne wymogi stawiane przestrzeni z funkcjami ekologicznymi, aby zapewnić na trwałe zrównoważone
użytkowanie i rozwój. Odbywa się to na dużym obszarze,
to znaczy na płaszczyźnie ponad pojedynczymi miejscowościami, przede wszystkim na poziomie planowania regionalnego i na poziomie krajów związkowych.

Planowanie przestrzenne na poziomie
kraju związkowego
Planowanie przestrzenne na poziomie kraju związkowego
to nadrzędne, ponadmiejscowe i wspólnie dotykające
wielu dziedzin planowanie rozwoju przestrzennego kraju
związkowego. W Brandenburgii i Berlinie planowanie

MecklenburgVorpommern

Współdziałając z organami planowania poszczególnych
dziedzin, organami samorządu terytorialnego oraz społeczeństwem Wspólny Departament Planowania Przestrzennego opracowuje zorientowane na przyszłość warunki
ramowe zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju
regionu stołecznego. Nieformalne wytyczne kierunkowe
„Wizja regionu stołecznego Berlin-Brandenburgia“ wytyczają
w tym obszarze kierunki działania. Bazują na tym formalne
regulacje zawarte w programie rozwoju kraju związkowego
oraz w planach rozwoju krajów związkowych.
Na podstawie umowy o planowaniu przestrzennym weszły
w Berlinie i Brandenburgii w życie następujące dokumenty:
• Program rozwoju krajów związkowych 2007 (LEPro 2007),
• Plan rozwoju krajów związkowych Berlin-Brandenburgia
(LEP B-B) oraz
• Plan rozwoju krajów związkowych dotyczący terenów
portu lotniczego (LEP FS).
Poza tym obowiązuje § 19 (11) Programu rozwoju krajów

Niedersachsen

związkowych z roku 2003. W Brandenburgii obowiązują
POLSKA

poza tym:
• Plany dotyczące terenów eksploatacji węgla brunatnego
oraz plany rekultywacji obszarów po eksploatacji węgla
brunatnego zgodnie z ustawą dotyczącą planowania

Berlin

regionalnego w zakresie terenów eksploatacji węgla

SachsenAnhalt

brunatnego i ich rekultywacji.
Berliner Umland

Planowanie regionalne
weiterer Metropolenraum

W Brandenburgii wyznaczono pięć regionów planistycznych,
które rozciągają się sektorami od Berlina, aż do granic kraju
związkowego:
1) Havelland-Fläming
2) Prignitz-Oberhavel
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Kategorie przestrzenne regionu stołecznego: Berlin, okolice Berlina
i dalszy obszar metropolitalny
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3) Uckermark-Barnim
4) Oderland-Spree
5) Lausitz-Spreewald

Ład przestrzenny w Berlinie i Brandenburgii

noty Planistyczne. Ich obowiązkiem jest sporządzanie,

Program rozwoju przestrzennego krajów związkowych 2007

zmiana i aktualizacja planów regionalnych. Plany regionalne

Berlina i Brandenburgii (LEPro 2007)

konkretyzują nadrzędne ustalenia planowania na poziomie

Plan rozwoju

kraju związkowego i zawierają zróżnicowane regulacje

krajów związkowych

w zakresie rozwoju struktury osiedli, terenów otwartych oraz

Berlin-Brandenburgia

infrastruktury dla danego obszaru planistycznego.

(LEP B-B)

W Berlinie zatwierdzony przez Abgeordnetenhaus (Izba

Skala 1:250 000

....................

Deputowanych) plan zagospodarowania przestrzennego

Plan rozwoju krajów
związkowych
dotyczący terenów
portu lotniczego
(LEP FS)
Skala 1:100 000

dla całego obszaru miasta zawiera także treści istotne dla
planowania regionalnego.

....................

Organami planowania regionalnego są Regionalne Wspól-

Plany dotyczące
terenów eksploatacji
węgla brunatnego
oraz plany rekultywacji obszarów
po eksploatacji
węgla brunatnego
Brandenburgia
Skala 1:50 000

Brandenburski plan regionalny, skala 1:100 000

Adresaci

Dotyczące planowania przestrzennego elementy berlińskiego
planu zagospodarowania przestrzennego (FNP) Skala 1:50 000

Z chwilą wejścia w życie LEP B-B jako rozporządzenia
rządów obu krajów związkowych (15 maja 2009) ze skutkiem
dla obszaru danego kraju związkowego (Berlin: GVBI,

Działania

s. 182; Brandenburgia: GVBI, II s. 186) ustalenia jego są
wiążące zarówno dla podrzędnych poziomów planowania

Dokumenty planistyczne, tzn. Program rozwoju kraju związ-

przestrzennego jak i dla planowania przestrzennego

kowego, plany rozwoju krajów związkowych, plany regio-

z zakresu poszczególnych dziedzin.

nalne w Brandenburgii i dotyczące planowania regionalnego

Planowanie na poziomie krajów związkowych adresowane

treści berlińskiego planu zagospodarowania przestrzennego

jest do:

tworzą wspólnie podstawę do oceny planów i działań gmin

• miast, gmin oraz związków gmin,

i inwestorów pod kątem ich przestrzenno-planistycznej zgod-

• planowania regionalnego,

ności i akceptowalności na wspólnym obszarze planis-

• planowania z poszczególnych dziedzin,

tycznym Berlin-Brandenburgia.

• pozostałych instytucji publicznych oraz
• osób prawa prywatnego zgodnie z § 4 ustęp 1 Ustawy
o ładzie przestrzennym (ROG).

W przypadku istotnych dla przestrzeni planów, projektów
oraz wszystkich działań, które powodują zajęcia przestrzeni
lub wpływają na rozwój przestrzenny lub funkcję obszaru,
wymagane jest uwzględnianie celów zagospodarowania
przestrzennego oraz jego zasad.
Cele zagospodarowania przestrzennego (Z) są wiążące,
co oznacza, że w kolejnych procedurach planistycznych i
procedurach o wydanie zezwolenia należy ich przestrzegać.
Zasady zagospodarowania przestrzennego (G) należy
uwzględniać, co oznacza, że w kolejnych procedurach są
one wytycznymi przy decyzjach podejmowanych po rozważaniu lub decyzjach uznaniowych. W LEPro 2007 zawarto
zasady zagospodarowania przestrzennego, w LEP B-B formułuje się cele i zasady zagospodarowania przestrzennego.
Jeżeli zmieniają się nadrzędne regulacje planowania krajów
związkowych, to wypierają one niezgodne z nimi cele i zasady planowania regionalnego. Powstać może więc potrzeba
dopasowania lub zmiany planów regionalnych.

Ład przestrzenny w Berlinie i Brandenburgii
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Warunki ramowe oraz wytyczne dla przestrzennego rozwoju
regionu stołecznego Berlin-Brandenburgia

W ramach zagospodarowania przestrzennego dokonuje
się wiążących ustaleń, które jednak w określonych
okresach czasu należy zaadaptować do zmieniających
się warunków. Zmieniające się w ostatnich latach warunki
ramowe i rozwój przestrzenny w regionie stołecznym
spowodowały konieczność adaptacji dotychczasowych
wytycznych z zakresu planowania przestrzennego.
Szczególnie zmiany demograficzne wymogły konieczność
nowego postawienia akcentów w planowaniu krajów
związkowych.

Widoczne jest to między innymi w modyfikacji wytycznych
kierunkowych „decentralnej koncentracji“, które zostały
zmienione na nowe wytyczne kierunkowe „wzmacniania
mocnych stron“.
Nowe wytyczne kierunkowe ustalono w LEPro 2007,
który definiuje programowe wytyczne dla przestrzennej
podstawowej orientacji. LEPro 2007 i uzupełniająco
LEP B-B zawierają w zasadniczych tematach planowania
przestrzennego krajów związkowych ustalenia pozwalające na uporządkowany rozwój całej przestrzeni. Ustalają one jednocześnie duże przestrzenie przeznaczone na
kolejne inwestycje, np. gmin. Inne istotne tematy, jak np.
planowanie eksploatacji węgla brunatnego oraz realizacja
rekultywacji po eksploatacji nie są przedmiotem tych
wspólnych planów zagospodarowania przestrzennego.

Kształtowanie nowego partnerstwa
przestrzennego w kontekście europejskim

Koncepcja strukturalna zgodnie z LEP B-B
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Wspólne planowanie dla Berlina i Brandenburgii

Wszelkie instrumenty, programy i plany zagospodarowania przestrzennego wymagają ich stosowania i realizacji
przez podmioty w obu krajach związkowych, w regionach
oraz na poziomie komunalnym. W regionie stołecznym
Berlin-Brandenburgia poprawić należy przestrzenne warunki dla wzmocnienia międzynarodowej i wewnętrznej
konkurencyjności w Europie regionów.

W tym celu region stołeczny musi dalej rozwijać wszystkie
metropolitalne i regionalne potencjały w ich wzajemnych
relacjach i dalej podnosić ich atrakcyjność.
Ważnym instrumentem działania w tym kierunku jest
aktywizowanie przestrzennych wspólnot odpowiedzialności. Zajmują się one tworzeniem warunków dla
przyszłego rozwoju przestrzennego i gospodarczego.
Za pomocą przestrzennych wspólnot odpowiedzialności
Berlin i Brandenburgia wspólnie poprawią swoje szanse.
Równie ważne jest uznanie i wykorzystanie specyficznego położenia geopolitycznego.
Wspólnoty odpowiedzialności działające na dużych
obszarach i transgraniczne przestrzenie współpracy z
polskimi sąsiadami i sąsiednimi krajami związkowymi –
Meklemburgią-Pomorzem Przednim, Saksonią-Anhalt lub
Saksonią oraz współpraca pomiędzy stolicą regionu i innymi regionami metropolitalnymi w skali międzynarodowej
to istotne podstawy rozwoju. Sektorowe i infrastrukturalne
sieci przebiegające przez krajowe i międzynarodowe
korytarze przyczyniają się do poprawy szans rozwoju
gospodarczego. Ta oferta współpracy dotyczy w szczególności regionów poza gospodarczym rejonem centralnym Unii Europejskiej.

Współpraca i powiązanie w sieć w rejonie północno-wschodnim
(brak ustaleń planistycznych)

Wspieranie wzrostu i innowacji
Główne tematy poruszane w planie
rozwoju krajów związkowych Berlin
i Brandenburgia (LEP B-B) i ich
realizacja
Plan rozwoju krajów związkowych Berlin-Brandenburgia (LEP B-B)
• integruje region stołeczny w ramach powiązań krajowych

Istotą strategii rozwoju obu krajów związkowych jest
koncentracja na istniejących efektywnych strukturach
w przestrzeni. Obejmuje to wyznaczanie priorytetów
w gospodarce, infrastrukturze, kulturze, oświacie i nauce.
Polityka wsparcia zareagowała na to koncentracją na
obszarach kompetencji w Berlinie i wyznaczaniem priorytetów przestrzennych w Brandenburgii.

i międzynarodowych,
• umożliwia zrównoważony wzrost,
• reguluje zaspakajanie potrzeb bytowych,
• ukierunkowuje rozwój infrastruktury na przestrzenne
priorytety,
• chroni tereny otwarte oraz zasoby naturalne oraz
• inspiruje podmioty na poziomie komunalnym
i regionalnym do kształtowania obszarów ich działania.

Obszary wiejskie wzmacniane są w dalszym ciągu
poprzez dopłaty do obszarów użytkowanych rolniczo oraz
politykę wspierania zintegrowanego rozwoju obszarów
wiejskich (ILE). LEP B-B stworzył warunki ramowe dla
rozwoju gospodarczego poprzez ustalenia przestrzenne
odnoszące się do funkcji i obszarów. Nie ustala on jednak
priorytetów przestrzennego wsparcia.

Warunki ramowe oraz wytyczne

7

Przestrzenne uporządkowanie
zaspakajania potrzeb bytowych oraz
ukierunkowanie rozwoju infrastruktury
na priorytety przestrzenne
Rozwój demograficzny na całym terenie Berlina
i Brandenburgii, który częściowo przebiega w przeciwnych kierunkach, będzie kontynuowany również
w przyszłości.
Podczas gdy liczba ludności Berlina i jego okolic będzie
utrzymywać się na stabilnym poziomie bądź wzrastać,
to na bardziej oddalonych obszarach metropolitalnych
będzie ona w przyszłości spadać. Poza tym będziemy
tam mieli do czynienia ze starzeniem się społeczeństwa.
Zmiany demograficzne należą do aktualnych wyzwań
w regionie stołecznym. Zmiany te oddziałują na strukturę
ramową i wymagają w związku z tym zmiany planowania
na poziomie krajów związkowych. Zaspakajanie potrzeb
bytowych na poziomie ponad gminami zapewniane
będzie środkami zagospodarowania przestrzennego
poprzez system ośrodków centralnych [sieci osadniczych].
Rozwój liczby ludności w Berlinie, jego okolicach i w dalszym obszarze metropolitalnym

660999

dalsze obszary metropolitalne

1928386

Łącznie

6023080
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3442675
901146
1610379
5954200

ludności
2030

3475827
955908
1271419
5703154

Rozwój liczby
ludności
1990-2009
w%
-0,3
36,3
-16,5
-1,1

....................

3433695

2009

Prognoza

....................
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1990

Ludność

....................

okolice Berlina

Ludność

....................

Berlin

....................

Obszar częściowy

Prognoza
rozwoju liczby
ludności
2009-2030
w%
1,0
6,1
-21,0
-4,2

Rozwój powierzchni budynków i terenów niezabudowanych w Berlinie, jego okolicach i dalszym obszarze metropolitalnym

dalsze obszary metropolitalne
Łącznie

2000
35856
32069
93287
161212

Budynki i tereny
niezabudowane [ha]
2008
36834
36180
99111
172125

................

okolice Berlina

Budynki i tereny
niezabudowane [ha]

................

Berlin

................

Obszar częściowy

Rozwój powierzchni budynków
i terenów niezabudowanych
2000 – 2008 w %
2,7
12,8
6,2
6,8

Ochrona terenów otwartych oraz
zasobów

Rozumienie krajobrazów kulturowych
jako obszaru działań

Niezabudowane dotąd obszary są stopniowo zajmowane

Rozwój krajobrazów kulturowych powinien być pojmowany

pod budowę budynków mieszkalnych, przemysłowych

jako zintegrowane zadanie różnych regionalnych podmiotów.

i rozbudowę infrastruktury. Zajmowanie terenów prowadzi do

Szans na rozwój i ukształtowanie nie postrzega się w pod-

dalszej stałej straty terenów otwartych z ich funkcją istotną

kreślaniu istnienia obok siebie czy naprzeciw siebie struktur

dla gospodarki naturalnej i ochrony klimatu, rekreacji,

wiejskich i miejskich, turystycznych czy energetycznych,

leśnictwa i rolnictwa, produkcji surowców odnawialnych oraz

industrialnych czy rolniczych, lecz w powiązaniu ze sobą ich

zapewnienia kopalin związanych z lokalizacją.

potencjałów.

W zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju LEP B-B

Krajobrazy kulturowe są w tym rozumieniu obszarami

zawiera ustalenia dotyczące redukcji zajmowania terenów

działania kooperacyjnego. Bazują one na wspólnej historii,

otwartych oraz nieodnawialnych zasobów naturalnych.

tradycjach, typowych produktach, na określonych cechach
wyróżniających i specyficznych założeniach rozwojowych
oraz innych cechach szczególnych.

Warunki ramowe oraz wytyczne
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Region stołeczny Berlin-Brandenburgia
Berlin i Brandenburgia uzupełniają się wzajemnie
W regionie stołecznym Berlin-Branden-

Wspólnym celem obu krajów

burgia łączą się ze sobą cechy metro-

związkowych jest wykorzystanie

polii z drobną strukturą w przeważa-

i rozwój mocnych stron i potencjału

jącej części słabo zaludnionego terenu

różnego rodzaju obszarów częścio-

równinnego. Mocne strony i potencjały

wych, łączenie ich sił oraz kształtowa-

uzupełniają się przy tym wielokrotnie.

nie przyszłości regionu stołecznego
wspólnie z mieszkańcami.
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Wspólne planowanie dla Berlina i Brandenburgii

Wytyczne kierunkowe
regionu stołecznego
Oba kraje, jako pierwszy niemiecki
region metropolitalny, opracowały
w ramach szerokiego procesu dyskusji
wspólne wytyczne kierunkowe i
przyjęły je w roku 2006. Od tego czasu
region nosi nazwę „Stołeczny region
Berlin-Brandenburgia” i pod tą nazwą
został także uwzględniony w koncepcjach dotyczących planowania
przestrzennego Republiki Federalnej
Niemiec i samych krajów związkowych.
Wytyczne kierunkowe stanowią ramę
orientacyjną dla wspólnego rozwoju
obu krajów w następnych 15 latach.
Opisuje on cele i definiuje etapy ich

Do mocnych stron regionu należą

realizacji.

doskonałe zaplecze badawcze
i naukowe, elastyczna i innowacyjna

Zgodnie z nimi wytyczne kierunkowe

gospodarka, szeroka i znajdująca

służyć mają samozrozumieniu regionu

uznanie za granicą oferta kulturalna,

i wskazywać na wspólne perspektywy

wielkie potencjały stolicy Niemiec,

rozwojowe oraz komplementarne

różnorodne i urokliwe krajobrazy oraz

mocne strony.

unikalne krajobrazy kulturowe, a także
komplementarność metropolii i regionu.

W kontaktach zewnętrznych wytyczne

Te mocne strony należy priorytetowo

kierunkowe mają uwidaczniać po-

rozwijać i wykorzystywać.

tencjały regionu stołecznego oraz
promować Berlin i Brandenburgię jako
lokalizację. Wytyczne kierunkowe
przyczyniają się także do przekazania
tego, jak bardzo zintegrowane są ze
sobą Berlin i Brandenburgia. Konieczny dla wspólnego wzrostu regionu jest
rozwój wspólnej tożsamości.

Region stołeczny Berlin-Brandenburgia
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Włączenie w rozwój przestrzeni europejskiej
Region stołeczny Berlin-Brandenburgia

Wzmacniają one dostępność regionów,

jest włączony w zalecenia i inicjatywy

dalsze innowacje, poprawę konkuren-

na rzecz rozwoju przestrzeni euro-

cyjności miast i regionów oraz zarzą-

pejskiej. W Agendzie Terytorialnej EU

dzanie ryzykiem środowiskowym.

z roku 2007 wskazuje się na potrzebę
działania w zakresie rozwoju

Region stołeczny wykorzystuje możli-

przestrzeni na następne lata, aby reali-

wości współpracy w ramach wsparcia

zować cele ogłoszone wspólnie już w

UE oraz wspiera rozwój przestrzenny

roku 1999 w Europejskiej Koncepcji

szeregiem międzynarodowych projek-

Rozwoju Przestrzennego UE.

tów. Duże znaczenie dla regionu
stołecznego ma współpraca w ramach

Aby proces ten wspierać, europejscy

korytarza transportowego Bałtyk-

ministrowe odpowiedzialni za gospo-

Adriatyk.

darkę przestrzenną porozumieli się
w kwestii programów wsparcia.

Korytarz transportowy Bałtyk-Adriatyk jako zadanie rozwojowe
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Wspólne planowanie dla Berlina i Brandenburgii

Współpraca międzynarodowa na

Należy tworzyć i wzmacniać koalicje

różnych płaszczyznach służy zasad-

ponad granicami regionów i krajów,

niczo następującym celom:

aby uzyskać konkretne inwestycje

• poprawie atrakcyjności gospodarczej

służące powiązaniu regionu stołecz-

regionu stołecznego,
• bardziej konsekwentnemu rozwojowi

nego w europejską strukturę infrastrukturalną i gospodarczą.

i promocji jej przestrzennych
priorytetów,
• włączeniu jego infrastrukturalnych
wymogów w europejski proces
kształtowania przestrzeni, przede
wszystkim przeglądzie transeuropejskich sieci.

Region stołeczny Berlin-Brandenburgia

13

Zaspokajanie potrzeb bytowych i system
ośrodków centralnych
Zaspakajanie potrzeb bytowych – oferty usług publicznych
Pod pojęciem zaspakajania potrzeb

właścicielskich część publicznych

bytowych kryje się zapewnienie

w przeszłości ofert z zakresu zaspaka-

publicznych instytucji i usług dla ogółu

jania potrzeb bytowych w ostatnich

społeczeństwa. Są to np. zaopatrzenie

dziesięcioleciach zostało przejętych

w gaz, wodę i energię elektryczną,

przez sektor prywatny.

wywóz odpadów, kanalizacja, usługi

14

drogowe i transportowe, instytucje

Dla części towarów i usług pierwszej

oświatowe i kulturalne, szpitale,

potrzeby tradycyjnie istnieją struktury

cmentarze, kąpieliska prowadzone

w sektorze prywatnym gospodarki

przez organy publiczne, tzn. Republikę

np. towary dostępne w handlu deta-

Federalną, kraje związkowe i gminy.

licznym, usługi kredytowe lub oferty

Konieczne do tego obiekty nazywane

usług kulturalnych, jak kino nie są

są także infrastukturą techniczną i

zasadniczo dystrybuowane przez

społeczną. Z uwagi na zmiany struktur

instytucje państwowe czy komunalne.

Wspólne planowanie dla Berlina i Brandenburgii

Reforma samorządowa –
przestrzenie działania
dla zaspakajania potrzeb
bytowych
Od zakończenia reformy samorządowej w roku 2003 kraj związkowy
Brandenburgia obejmuje 148 gmin
i 53 związki gmin, które wówczas
miały co najmniej 5.000 mieszkańców. Jest to w dużym stopniu celowa
struktura dla organizacji zaspakajania potrzeb bytowych w obszarze
zaopatrzenia w podstawowe dobra
i usługi, tzn. instytucji i ofert usług,
przy których zakładać należy częste
ich wykorzystanie i z tego powodu
istnieje wymóg ich zapewnienia
w pobliżu miejsca zamieszkania.
Gminy i związki gmin w kraju związkowym Brandenburgia stanowią
przestrzenną ramę odniesienia dla
organizacji zaopatrzenia w dobra
i usługi podstawowe.

Ośrodki centralne jako punkt odniesienia gospodarki
przestrzennej dla zaspokajania potrzeb bytowych na
poziomie ponad gminami
Planowanie przestrzenne na poziomie

Ład przestrzenny wykorzystuje instru-

kraju związkowego wykorzystuje

ment ośrodków centralnych, aby

ośrodki centralne dla celów przestrzen-

wywierać wpływ na udostępnianie

nego sterowania instytucjami zaspaka-

takich instytucji i ofert usług w terenie,

jania potrzeb bytowych wyższego

które mają większy zakres terytorialny.

i bardziej wartościowego stopnia, tzn.

MecklenburgVorpommern

Niedersachsen

POLSKA

Berlin
SachsenAnhalt

takich ofert z zakresu zaspakajania

System ośrodków centralnych ma

potrzeb bytowych, które klasyfikowane

strukturę hierarchiczną. W ośrodkach

są ponad potrzebami podstawowymi.

centralnych o stopniu ośrodka śred-

Ośrodki centralne tworzą centralny

niego rzędu powinny być dostępne

system orientacyjny dla udostępniania

funkcje z zakresu zaspakajania potrzeb

ofert zaspakajania potrzeb bytowych,

bytowych wyższego stopnia. Należą

na które istnieje zapotrzebowanie,

do nich przykładowo szkoły średnie,

które nie może być zaspokojone

wysokowartościowe oferty z zakresu

w każdej gminie.

opieki zdrowotnej, ponadgminne instytucje kulturalne i oświatowe, większe

0
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40 km

Sachsen

Podstawowe obszary zaopatrzenia zgodnie
z LEP B-B

Planowanie przestrzenne na poziomie

obiekty sportowe, ale też wielkopo-

kraju związkowego zajmuje się więc

wierzchniowe obiekty handlu deta-

sterowaniem tymi ofertami z zakresu

licznego. W ośrodkach wyższego rzędu

zaspakajania potrzeb bytowych,

mieszkańcy znajdą poza tym wysokiej

których wzajemne relacje przekraczają

jakości oferty, jak szkoły wyższe, sądy

obszar gminy lub związku gmin.

okręgowe czy teatry. Jednocześnie
ośrodki wyższego rzędu spełniają
zadania ośrodków średniego rzędu dla
mniejszego zasięgu terytorialnego.

Zaspokajanie potrzeb bytowych i system ośrodków centralnych
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W przypadku tak zwanych metropolital-

W obrębie obszaru gmin i związków

Ośrodki średniego rzędu powinny

nych funkcji Berlina nacisk w przypadku

gmin planowanie przestrzenne na po-

działać w przestrzeni jak kotwica

ofert położony jest na funkcje wycho-

ziomie kraju związkowego zaleca usta-

spełniając wiele priorytetowych funkcji

dzące poza perspektywę ośrodka

lenie przestrzennych punktów o

i są przestrzennymi centrami dla

wyższego rzędu, odnoszące się do

priorytetach funkcjonalnych. Tym

różnego rodzaju funkcji bytowych

perspektywy całej Republiki Federalnej

samym powiązać można ze sobą loka-

wyższego stopnia w danym obszarze

Niemiec, ale także i Europy.

lizacje instytucji zaopatrzenia podsta-

o średnim znaczeniu.

wowego, aby uzyskać efekty synergii w
Aby móc udostępniać usługi zaspaka-

zakresie komunikacyjnej dostępności

jające potrzeby bytowe konieczna

tych instytucji.

jest struktura komunalna zdolna do

Sieć ośrodków średniego
rzędu gęstnieje

generowania przychodów. Musi ona

Koncepcje ośrodków gminnych i ich

dysponować wystarczającymi mocami

uzgodnienie w ramach planowania

Poprzez obniżenie kryteriów efek-

administracyjnymi i organizacyjnymi,

regionalnego mogą przyczynić się do

tywności, tzn. liczby mieszkańców,

aby organizować usługi tego typu

urzeczywistnienia tych zamiarów.

która konieczna jest dla ustalenia

dla ludności gminy.

obszaru pośredniego, można było
zagęścić sieć ośrodków średniego

Z uwagi na to od momentu ponownego
ustanowienia kraju związkowego Brandenburgia tworzono efektywne struktury
administracyjne. W związku ze zmianami
demograficznymi struktury te zostały

Obszary pośrednie są
obszarami działania
instytucji zaspakajania
potrzeb bytowych na poziomie międzygminnym.

zmodyfikowane, oceniono ich efek-

ośrodków średniego rzędu składa się

Poprzez planowanie przestrzenne na

funkcjach; w planach poprzednich

poziomie kraju związkowego stworzony

były jeszcze trzy pary tego rodzaju.

zostanie system orientacyjny dla za-

W ustanowieniu ośrodków średniego

spakajania wyższych i bardziej war-

rzędu także w mniejszych miastach na

tościowych potrzeb bytowych. System

terenach kraju związkowego Branden-

ośrodków centralnych w regionie

burgia o niższej gęstości zaludnienia

stołecznym Berlin-Brandenburgia

można upatrywać sygnałów tego, że

składa się z następujących kategorii

również w regionach o charakterze

hierarchicznych: metropolia, ośrodek

rolniczym można ustalać priorytety

wyższego rzędu oraz ośrodek śred-

przestrzenne dla funkcji gospo-

niego rzędu.

darczych, społecznych i kulturalnych.
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W dynamicznie rozwijających się okoli-

Wildau

Ludwigsfelde

Bad Belzig
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(Oder)

Königs
WusterZossen hausen

Beelitz

cach Berlina ustanawianie ośrodków

ków centralnych znajdują się ośrodki

średniego rzędu w miastach i gminach

Guben

średniego rzędu, które przejmują zada-

ma na celu określanie celowych lokali-

nia zaopatrzenia dla danego obszaru.

zacji dla tego rodzaju instytucji, które

Na bazie wytycznych dotyczących

nie mogą powstawać w każdej gminie.
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Lauchhammer
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efektywności i dostępności wytyczono
Sachsen

Obszary pośrednie zgodnie z LEP B-B

w kraju związkowym Brandenburgia
46 obszarów o średnim znaczeniu,
w obrębie których ustalono najbardziej
efektywne i zdolne do wypełniania
funkcji gminy jako ośrodki centralne.
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Brandenburgii z 37 do 54. Osiem

konieczności ich dalszego rozwoju.
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ośrodka średniego rzędu wzrosła w

tywności i zdecydowano o ewentualnej
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burgia. Liczba miast i gmin z funkcją
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rzędu w kraju związkowym Branden-

Wspólne planowanie dla Berlina i Brandenburgii

Efektywność ośrodków centralnych
MecklenburgVorpommern

zapewniona jest poprzez ich włączenie
w regionalne, działające na dużej
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W celu organizacji ofert komunalnych

Cottbus

Herzberg
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Forst
(Lausitz)
Spremberg

Senftenberg
Schwarzheide

wych coraz bardziej celowe są porozumienia pomiędzy poszczególnymi

Lauchhammer
Elsterwerda

z zakresu zaspakajania potrzeb byto-

gminami. Dla celów uzgodnień i poroSachsen

zumień pomiędzy gminami pomocna
być może wiążąca struktura współ-

Centra średniego i wyższego rzędu zgodnie z LEP B-B
(ciemnoczerwone symbole: zagęszczenie sieci w porównaniu do LEP I)

pracy pomiędzy zainteresowanymi
gminami i związkami gmin. Ustalone

Orientacja dla publicznych i prywatnych
podmiotów

Konkretne ukształtowanie profilu

w ramach gospodarki przestrzennej

funkcjonalnego ośrodka średniego

obszary pośrednie, tzn. ośrodki cen-

rzędu wynika jednak z efektywności

tralne oraz dane gminy znajdujące się

przestrzeni oraz z priorytetów

w ich zasięgu, tworzą odpowiednią

Plany publicznych i prywatnych usługo-

określonych przez dane regionalne

wielkość dla tego rodzaju „wspólnot

dawców z zakresu usług infrastruktural-

podmioty.

odpowiedzialności o znaczeniu
ośrodka średniego rzędu”.

nych o zasięgu ponadgminnym
powinny koncentrować się na ośrod-

W celu zabezpieczenia funkcji ośrod-

kach centralnych. Ustalenie ośrodka

ków centralnych jako centrów handlu

centralnego nie oznacza jednak

detalicznego możliwe jest tworzenie

zapewnienia istnienia instytucji ani

wielkopowierzchniowych obiektów

roszczeń o umieszczenie określonych

handlu detalicznego zasadniczo

funkcji. Kraj związkowy Brandenburgia

jedynie w ośrodkach centralnych.

wspiera miasta i gminy o statusie

Wznoszenie obiektów handlu deta-

ośrodków centralnych poprzez

licznego w celu zapewnienia bliskich

wyrównywanie obciążeń w finansowym

źródeł zaopatrzenia jest natomiast

systemie kompensacji w przypadku

możliwe zasadniczo w samych

utrzymywania instytucji i ofert usług

gminach.

o zasięgu regionalnym.

Zaspokajanie potrzeb bytowych i system ośrodków centralnych
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Krajobrazy kulturowe
Krajobrazy kulturowe – szanse dla rozwoju regionalnego

18

Krajobrazy kulturowe powstały w

regionów. Wizerunki krajobrazów są

wyniku działalności człowieka. Zmiany

nacechowane śladami ich użytkowania

i adaptacja przestrzeni naturalnych

w historii oraz śladami aktualnych

z uwagi na zmiany ich użytkowania

wymogów użytkowania i ochrony, czyli

rozpoczęły się już wraz z osadnictwem

wymogami wynikającymi z rolnictwa i

w epokach wspólnot rolniczych i

leśnictwa, rozwoju osiedli i komunikacji,

kontynuowane były w większej skali

pozyskiwania surowców naturalnych,

w epoce industrialnej. Dzisiaj krajo-

gospodarki energetycznej, ochrony

brazy kulturowe są cenione jako

zasobów, środowiska, przyrody i zabyt-

ważne nośniki tożsamości i charakteru

ków.

Wspólne planowanie dla Berlina i Brandenburgii

Różnorodność krajobrazów kulturowych w
Berlinie i Brandenburgii

Rozwój krajobrazów kulturowych
w celu wzmocnienia potencjałów regionalnych
LEPro 2007 zajmuje się tym aktywnym

Pod względem krajobrazów kulturo-

założeniem, które ma na celu nie tylko

wych Berlin i Brandenburgia mają

ochronę wartych zachowania elemen-

różnorodną strukturę i charakteryzuje

tów, ale także całościowy jakościowy

je szerokie spektrum najróżniejszych

rozwój krajobrazów kulturowych – kra-

regionalnych podmiotów. W ramach

jobraz kulturowy powinien zostać za-

swej nadrzędnej funkcji koordynującej

chowany w swej różnorodności i należy

ład przestrzenny wpływa nie tylko na

go dalej rozwijać w celu wzmocnienia

wizerunek krajobrazów kulturowych,

regionalnej tożsamości i siły gospo-

lecz zajmuje się także coraz bardziej

darczej. Do różnorodności tej należą

intensywnie regionalnym rozwojem

nie tylko zabytkowe miasta i wsie, mar-

krajobrazów kulturowych.

chijskie lasy, pola i jeziora. Obejmuje
ona także różnorodne dzielnice miast,

Szans na rozwój i kształtowanie nie

tereny rekultywowane po eksploatacji

upatruje się w podkreślaniu istnienia

węgla brunatnego, na których zorgani-

koło siebie struktur wiejskich i

zowano Międzynarodową Wystawę

miejskich, turystycznych i związanych

Budownictwa Fürst-Pückler-Land, byłe

z produkcją energii, przemysłowych

tereny wojskowe oraz krajobrazy

i rolniczych, lecz w ich wzajemnym

zmienione przez urządzenia służące

powiązaniu. Rozwój przestrzenny

pozyskiwaniu energii.

pojmowany jest jako integrujące zadanie różnych regionalnych podmiotów,
poprzez nawiązanie do regionalnych
specyficznych cech i mocnych stron.
Planowanie przestrzenne na poziomie
kraju związkowego wytycza przy tym
ramy, które realizowane są w szczegółach na poziomie regionalnym
i lokalnym.

Krajobrazy kulturowe
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Krajobrazy kulturowe jako przestrzenie działania
kooperacyjnego rozwoju regionalnego
LEP B-B formułuje impulsy do rozwoju

Krajobrazy kulturowe powinny być

krajobrazów kulturowych jako

identyfikowane na płaszczyźnie regio-

przestrzeni działania kooperacyjnego

nalnej i należy następnie formułować

rozwoju regionalnego.

wytyczne dla ich dalszego rozwoju.
Poprzez połączenie w regionalną sieć
istotnych dla krajobrazów kulturowych
wytycznych dotyczących sterowania
nimi i z uwzględnieniem zaangażowania obywatelskiego należy wypracować
i zrealizować strategie i koncepcje
rozwoju dla tych przestrzeni działania
związanych z krajobrazami kulturowymi. Sieci, wytyczne dotyczące
sterowania oraz projekty regionalne
wykazać muszą do wewnątrz regionalną zdolność do działania i organizację, a na zewnątrz umożliwiać
powinny artykulację regionalnych interesów oraz działania marketingowe.
W Berlinie i Brandenburgii istnieją już
różnorodne formy współpracy, projekty,
sieci mające na celu aktywne kształtowanie naszych krajobrazów kulturowych (por. broszura „Krajobrazy
kulturowe w Berlinie i Brandenburgii“).

Możliwości kulturowo-krajobrazowych obszarów działania w Berlinie i Brandenburgii
Legenda
Brandenburskie miasta należące do Grupy Roboczej „Miasta z zabytkowymi starówkami“:
Altlandsberg, Angermünde, Bad Freienwalde n. Odrą, Beelitz, Beeskow, Belzig, Brandenburg nad
Hawelą, Dahme/Mark, Doberlug/Kirchhain, Gransee, Herzberg nad Elsterą, Jüterbog, Kremmen,
Kyritz, Lenzen nad Łabą, Luckau, Lübbenau/Spreewald, Mühlberg nad Łabą, Nauen, Neuruppin,
Peitz, Perleberg, Poczdam, Rheinsberg, Templin, Treuenbritzen, Uebigau-Wahrenbrück, Werder
nad Hawelą, Wittstock/ Dosse, Wusterhausen/ Dosse, Ziesar
Uzdrowiska i kąpieliska: Bad Freienwalde n. Odrą, Bad Liebenwerda, Bad Saarow, Bad Wilsnack,
Belzig, Buckow (Szwajcaria Marchijska), Burg (Spreewald), Templin
Zabytkowe starówki w obrębie Berlina: Berlin/ Cölln, Charlottenburg, Köpenick, Lichtenberg,
Neukölln, Schöneberg, Spandau, Wilmersdorf
Źródło: LEP B-B
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Wobec wyzwań wynikających z rozwoju demograficznego, zmian klimatycznych oraz przełomu energetycznego przykłady te powinny być inspiracją do tego, aby również w innych
regionach pojmowano kształtowanie
krajobrazów kulturowych jako szansę
na zintegrowany rozwój regionalny.
Krajobrazy kulturowe nie mogą być
gloryfikowane jako „idylle”, lecz
powinny odzwierciedlać zorientowany
na przyszłość i efektywny pod
względem społeczno-ekonomicznym
rozwój regionalny.

Rowerem wokół Berlina – regionalny szlak parkowy

Krajobrazy kulturowe
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Rozwój osiedli
Powiązanie nowych terenów osiedli z przestrzennymi centrami
Planowanie przestrzenne na poziomie

Jednocześnie trwa tak zwana

kraju związkowego steruje przyszłym

suburbanizacja. Nie tylko z Berlina,

rozwojem osiedli. W kraju związkowym

ale także z brandenburskich miast

Brandenburgia jest to determinowane

mieszkańcy przeprowadzają się do

wyzwaniami wynikającymi ze zmian

okolic podmiejskich. Wolne tereny

demograficznych. W niektórych regio-

przekształcane są w tereny budowlane,

nach liczba ludności mocno spada,

krajobraz jest rozcinany osiedlami.

szczególnie na peryferiach szeroko

Na te tendencje rozwojowe planowanie

pojętego obszaru metropolitalnego.

przestrzenne na poziomie kraju

Miasta i wsie wyludniają się.

związkowego reaguje sterowaniem
w kierunku lokalizacji przyjaznych
dla przestrzeni.
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Schemat ustaleń LEP B-B dotyczących sterowania rozwojem terenów osiedli mieszkaniowych

przestrzenne

Dalszy obszar metropolitalny

Przestrzeń

Obszary osiedli poza przestrzenią przeznaczoną

przeznaczona pod

pod osiedla (przestrzeń pomiędzy osiami)

osiedla (centrum
Berlina + osie osadnicze)

Cel sterowania

.....................

.....................

Berlin i okolice Berlina

Odniesienie

Koncentracja – bez

Ograniczenie do wewnętrznego rozwoju

ograniczeń ilościowych

osadniczego i dodatkowa opcja rozwojowa

Zasadą zagospodarowania

pod osiedla“. W obszarach tych

przestrzennego jest koncentracja

zasadniczo umożliwia się rozwój

rozwoju osiedli wokół istniejących

osiedli. Przestrzeni tej nie można

przestrzennych punktów centralnych.

jednak traktować jako działek

Jednocześnie chroni się wolne

budowlanych. Gminy w ramach

tereny przed zabudowaniem i frag-

obszarów przeznaczonych pod

mentacją. Tym samym rozwój osiedli

osiedla mają szerokie możliwości

kieruje się zasadami zrównoważonego

planistyczne i tym samym

rozwoju. Szczególnie budowa nowych

odpowiedzialne są za zrównoważone

osiedli mieszkaniowych powinna

planowanie na poziomie komunalnym.

Ośrodki centralne

Ośrodki niecentralne

Koncentracja –

Ograniczenie do

bez ograniczeń

wewnętrznego rozwoju

ilościowych

osadniczego i dodatkowa
opcja rozwojowa

być koncentrowana w odpowiednich
lokalizacjach.

Także rozwój osiedli w ośrodkach
centralnych dalszego obszaru metro-

Najważniejsze możliwości rozwojowe

politalnego nie jest ograniczany

dla terenów osiedli w Berlinie i jego

ilościowo planowaniem na poziomie

okolicach skoncentrowane są w

kraju związkowego. Także tam

centrum Berlina oraz wzdłuż „osi

obowiązuje zasada koncentracji

osadniczych”. Osie te połączone

rozwoju osiedli wokół istniejących

są za pomocą efektywnych tras

przestrzennych punktów centralnych.

komunikacji szynowej, dzięki czemu

Przyszłe tereny osiedli mieszkaniowych

budowa nowych osiedli nie powoduje

będą powstawać w takich lokaliza-

koniecznie wzmożenia ruchu

cjach, w których długoterminowo

samochodów. Dla centrum Berlina

zapewnione będą wszystkie funkcje

i jego okolic ustalono w ramach

zaspakajania potrzeb bytowych, czyli

planowania na poziomie kraju

opieka lekarska i szkoły, rekreacja

związkowego „Obszary przeznaczone

i praca.

Przestrzeń przeznaczona pod osiedla
(wycinek mapy ustaleń 1 LEP B-B)

Rozwój osiedli
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Pierwszeństwo dla
wewnętrznego rozwoju
osadniczego

Wewnętrzny rozwój osadniczy

Poza tymi zdefiniowanymi w planach

Przede wszystkim istniejąca infra-

na poziomie kraju związkowego

struktura, czyli drogi, linie kablowe

ramami dopuszczalny jest w poje-

i rurociągi zaopatrujące i kanalizacyjne,

dynczym przypadku rozwój dodatko-

a także szkoły, przedszkola i inne

wych obszarów osiedli, jeżeli warunki

instytucje opiekuńcze zabezpieczane

osadniczo-strukturalne nie umożliwiają

są z uwagi na koncentrację na

wewnętrznego rozwoju osadniczego

wewnętrzny rozwój osadniczy. Unikać

lub wykazane specyficzne potrzeby

można więc nowych, kosztownych

gminy uzasadniają dodatkowy rozwój

inwestycji infrastrukturalnych. Jest to

na zewnątrz. Odnośnie prognozowa-

możliwe także z tego powodu, że w

nego rozwoju ludności te obszary

miastach i w wielu gminach wykorzy-

swobodnego działania (wewnętrzny

stać można będące do dyspozycji te-

rozwój osadniczy, dodatkowa opcja

reny przeznaczone do przekształcania

rozwojowa oraz wyjątki w poje-

znajdujące się w pobliżu istniejących

dynczych przypadkach) odpowiadają

osiedli.

przyszłym potrzebom rozwojowym,
także w odniesieniu do gmin o

Gminy powinny wyczerpać wszystkie

Rozwój osiedli w dzielnicach poza

ujemnym bilansie demograficznym.

możliwości wewnętrznego rozwoju

obszarami przeznaczonymi pod

W ten sposób zachować można jakość

osadniczego, w rozumieniu zrówno-

osiedla oraz w ośrodkach niecentral-

obszarów krajobrazowych.

ważonego rozwoju oraz wzmacniania
własnego, aby uzyskać gospodarkę

nych dalszych obszarów metropolitalnych ukierunkowany być powinien

Wytyczne LEP B-B ukierunkowane

gruntami opartą na ich ponownym

na wewnętrzny rozwój osadniczy.

są nie na ilościowe ograniczenia,

wykorzystaniu. W szczególności wyko-

Możliwe jest w jego ramach scalanie

lecz na jakościowe cele. Koncentracja

rzystanie gruntów leżących odłogiem

rozproszonych osiedli, niedopusz-

przyszłego rozwoju osiedli w obszarach

lub pustostanów odpowiada celowi

czalne natomiast ich rozszerzanie.

wewnętrznych, czyli pierwszeństwo dla

odpowiedniego zagęszczania.

Możliwe jest przekształcanie domów

wewnętrznego rozwoju osadniczego,

letniskowych w domy mieszkalne, jeżeli

wzmacnia miasta i wsie. Poprzez

letniska powiązane są z istniejącymi

bezpośrednie połączenie nowych

osiedlami i odpowiednio uzbrojone.

obszarów osiedli z istniejącymi
miastami i wsiami przeciwdziała się

Poprzez wykorzystanie przede

dalszemu zabudowywaniu krajobrazu.

wszystkim wolnych i leżących odłogiem
terenów w obrębie istniejących osiedli
unikać można zabudowywania
przestrzeni krajobrazowych. W ramach
rozwoju własnego gminy te mają do
dyspozycji poza wewnętrznym rozwojem osadniczym dodatkową opcję
rozwojową (0,5 ha/1000 mieszkańców
w ciągu 10 lat) bez naruszania kryteriów zrównoważonego rozwoju.
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Osiedla rozproszone

Jednak rewitalizacja stanowi dla gmin
nierzadko kompleksowe wyzwanie.
Często wydaje się prostszym zaplanować zagospodarowanie „zielonej łąki“,

Ustalenia dotyczące
sterowania terenami
osiedli okazały się
skuteczne

a wymagające rekultywacji (po
poprzednim użytkowaniu) tereny w

Po wejściu w życie w maju 2009 LEP

obrębie istniejących osiedli pozostawić

B-B zbadano aktualne procedury

na razie samym sobie. W następstwie

ustalania planów zabudowy. W tabeli

dochodzi do dalszego osłabiania

przedstawiono rozwój praktyki

centrów gmin. Ważne jest więc, aby

planistycznej gmin – udaje się koncen-

uzyskać w planach gminnych rzeczy-

tracja nowych planów na „obszarach

wisty przegląd dostępnych możliwości

przeznaczonych na osiedla“ oraz na

zagęszczania osiedli. Możliwości te są

ośrodkach centralnych. Poza tym

często nawet w mniejszych gminach

wewnętrzny rozwój osadniczy wyraźnie

planuje się poza „obszarami przez-

niedoszacowane w zakresie ilości

przesunął się na pierwszy plan.

naczonymi na osiedla”, a większość
z nich planuje się w ramach

i wielkości. Do „mobilizacji“, czyli

wewnętrznego rozwoju osadniczego.

przejęcia tych obszarów w ponowne

Ponad połowa gminnych planów

użytkowanie, dążyć należy w ramach

terenów mieszkaniowych i mieszanych

gminnych planów zabudowy. Są w tym

(tereny osiedli mieszkaniowych)

Plany gmin w dalszym obszarze metro-

zakresie pomocne (między)gminne

koncentruje się na obszarze „obszarów

politalnym (około 1/3 planowanych

ogólne koncepcje rozwoju osiedli.

przeznaczonych na osiedla“ (ok. 53 %

osiedli mieszkaniowych całego terenu)

terenów objętych planami zabudowy

dotyczą w 22 % udziału w całej

i planami inwestycji i ich uzbrojenia).

planowanej powierzchni ośrodków

Jedynie około 8 % aktualnie projekto-

centralnych, a w 15 % ośrodków

wanych w okolicach Berlina po-

niecentralnych. Także tutaj dominuje

wierzchni osiedli mieszkaniowych

wewnętrzny rozwój osadniczy.

Ewaluacja LEP B-B: Plany zabudowy oraz plany inwestycji i rozwoju: podsumowanie i ocena
Plany zabudowy i plany inwestycji i ich

Kategorie przestrzenne

uzbrojenia z obszarami osiedli mieszkaniowych

Przyrost powierzchni terenów mieszkalnych i mieszanych

regionu stołecznego

(15.05.2009-14.05.2010)

zgodnie z 4.5 (Z) ustęp 1 pkt 1-4 LEP B-B

Wewnętrzny rozwój osadniczy w ośrodkach
niecentralnych
Opcja rozwojowa w ośrodkach niecentralnych
Wewnętrzny rozwój osadniczy na terenie osiedli
poza obszarami przeznaczonymi na osiedla
Opcja rozwojowa na terenie osiedli poza
obszarami przeznaczonymi na osiedla
Suma terenów osiedli mieszkaniowych

Berlin
okolice Berlina
dalszy obszar metropolitalny
dalszy obszar metropolitalny
Berlin
okolice Berlina
Berlin
okolice Berlina
cały obszar

w%

69,2

22,6

61,7
102,1
46,4
1,2
1,2
24,4
0,0
0,5
306,7

............................

Obszary przeznaczone na osiedla

dalszy obszar metropolitalny

............................

przeznaczonych na osiedla

............................

Ośrodki centralne bez obszarów

w ha

20,1
33,3
15,1
0,4
0,4
8,0
0,0
0,2
100,0

Rozwój osiedli
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Wielkopowierzchniowy handel detaliczny
Zmiana struktur w handlu detalicznym ze skutkami dla zaopatrzenia w pobliżu
miejsca zamieszkania oraz rozwoju przestrzennego
Od roku 1990 w handlu detalicznym

dzielnicach Berlina nastąpił duży

placówek handlowych, takich jak np.

regionu stołecznego nastąpiły duże

przyrost powierzchni handlowych.

sklepy wielkopowierzchniowe.

zmiany. W Brandenburgii powstało

Rozwój ten w ostatnich latach nabrał

Klienci żądający szerszego i bardziej

wiele nowych obiektów handlowych –

tempa.

urozmaiconego asortymentu w ofercie,
ale także mikroekonomiczne warunki

supermarketów, dyskontów, centrów
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handlowych i specjalistycznych marke-

Ponadprzeciętnie zwiększyły się

ramowe oraz zwiększona mobilność

tów. Szczególnie duży wzrost zaobser-

powierzchnie placówek handlowych

klientów powodują zmianę struktury na

wowano w powiatach graniczących

przede wszystkim poza śródmieściami.

korzyść placówek o dużej powierzchni.

z Berlinem. Także w zewnętrznych

Zwiększa się udział nowych form

Wspólne planowanie dla Berlina i Brandenburgii

Z jednej strony otwieranie nowych,
a z drugiej strony zamykanie mniej

Sterowanie wielkopowierzchniowym handlem detalicznym w ramach zagospodarowania przestrzennego

atrakcyjnych czy nierentownych
placówek handlowych doprowadziło

Planowanie przestrzenne na poziomie

kami kulturalnymi i usługowymi.

do istotnych zmian sieci handlu deta-

kraju związkowego ma na celu ustala-

Tego rodzaju lokalna koncentracja

licznego. W sumie w ostatnich latach

nie jasnych ram dla koncentracji

zapewnia efektywne, atrakcyjne i dla

obserwować można było rozrzedzenie

i wzmocnienia ośrodków centralnych

dużej części mieszkańców dostępne

i koncentrację placówek handlu deta-

i centrów miast. Zabezpieczyć należy

także bez samochodu oferty handlowe

licznego oraz przesuwanie się placó-

źródła zaopatrzenia w towary i usługi

i usługowe, również w warunkach

wek handlowych na peryferie miast.

w pobliżu miejsca zamieszkania.

ramowych determinowanych przez

Znaczenie śródmieść z ich centralnymi

W tym celu zachować i rozwijać należy

zmiany demograficzne.

funkcjami zaopatrzeniowymi często

centralne funkcje zaopatrzeniowe

było osłabiane. Na terenach wiejskich

centrów miast i miejscowości. Unikać

Sterowanie handlem detalicznym za

możliwości dokonywania zakupów w

należy natomiast lokalizowania dużych

pomocą zagospodarowania

pobliżu miejsca zamieszkania ulegały

centrów handlowych poza ośrodkami

przestrzennego odnosi się w LEP B-B

redukcji.

centralnymi lub na „zielonej łące”.

do wielkopowierzchniowych placówek

Wynika z tego, że na zakupy trzeba

Ważną strategią jest powiązanie

orzecznictwem Federalnego Sądu

obecnie w większości jechać samocho-

handlu detalicznego ze śródmieściami

Administracyjnego chodzi tu o obiekty

dem i że konieczne będą nowe nakłady

i centrami miejscowości, z reguły w

o powierzchni sprzedaży większej niż

na infrastrukturę, jak drogi, ale także

przestrzennym połączeniu z placów-

800 metrów kwadratowych.

handlowych. Zgodnie z najnowszym

uzbrojenie w energię, wodę, kanalizację. Zajęcie terenów intensyfikuje
się.
Szczególnie w branży spożywczej
obserwować można coraz większą
ekspansję dyskontowych wielkopowierzchniowych obiektów. Natomiast
liczba mniejszych, ale służących także
bliskiemu zaopatrzeniu niemobilnych
mieszkańców sklepów detalicznych
w centralnym położeniu, zmniejsza się.
W tej sytuacji duże znaczenie ma sterowanie przestrzenne inwestycjami
handlu detalicznego na rzecz uporządkowanego rozwoju miast i gmin,
wzmacniania handlu detalicznego
w centrach miast oraz zapewnienia
źródeł zaopatrzenia w pobliżu miejsc
zamieszkania. Sterowanie to jest
w większości zadaniem miast i gmin.

Miejskie obszary centralne w Berlinie i jego okolicach zgodnie z LEP B-B (mapa ustaleń 2)

Instrumenty zagospodarowania
przestrzennego ustalają tym samym
ramy i wspierają ten proces.

Handel wielkopowierzchniowy
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Miasta i gminy konkretyzują ramy planistyczne
zdefiniowane na poziomie
kraju związkowego

• Nadrzędne oferty handlu detalicznego, w szczególności wielkopowierzchniowe placówki handlu
detalicznego, koncentrować należy
w ośrodkach centralnych (nakaz
koncentracji) i muszą one odpowia-

Zadaniem miast i gmin jest konkrety-

dać swym rodzajem, położeniem

zacja zdefiniowanych na poziomie

i zakresem obszarowi powiązań

kraju związkowego ram planistycznych

ośrodka centralnego oraz danej

na płaszczyźnie gminnej. Miasta i

funkcji ośrodka centralnego (nakaz

gminy przy ustalaniu miejscowego

kongruencji). Umożliwia to – także ze

prawa budowlanego muszą zwracać

względu na przewidywalne zmiany

Wytycznie centralnych obszarów zaopatrzenia

demograficzne – wygodnie dostępne
zaopatrzenie realizowane przez

nie centrów miast i tym samym zao• Jedynie wielkopowierzchniowe

patrzenia w pobliżu miejsca

handel detaliczny w obszarach

obiekty handlowe z asortymentem

zamieszkania. Przykładowo negatywne

powiązań także w przypadku potrzeb

niepodstawowym i nie powiązanym

skutki dla centrów miast i miejscowości

incydentalnych większej wartości

z centrum (np. markety meblowe,

i tym samym dla zaopatrzenia w po-

i wspiera zrównoważoną strukturę.

budowlane czy ogrodnicze) dopusz-

bliżu miejsca zamieszkania mieć mogą

czalne są także w innej lokalizacji

obok wielkopowierzchniowych obiek-

wierzchniowych placówek handlu

w ośrodkach centralnych. Podstawą

tów handlu detalicznego także sklepy o

detalicznego z istotnym dla centrum

dla określenia i konkretyzacji asorty-

mniejszej powierzchni, jeżeli lokalizo-

asortymentem do centrów miast

mentu jest lista asortymentów w

wane są one na peryferiach osiedli lub

(nakaz integracji) wzmacnia atrak-

LEP B-B.

na terenach aktywizacji gospodarczej

• Przyporządkowanie wielkopo-

cyjność śródmieść i centrów dzielnic

• W celu zapewnienia zaopatrzenia

poza centrami miejscowości. Z uwagi

przy dogodnej dostępności także

w dobra i usługi pierwszej potrzeby

na to sterowanie handlem detalicznym

środkami komunikacji publicznej.

w pobliżu miejsca zamieszkania

wielkie znaczenie ma podejście zinte-

W Berlinie i centralnych ośrodkach

(zaopatrzenie podstawowe) w gmi-

growane, odnoszące się do całego

okolic Berlina ustalono w ramach

nach, które nie są ośrodkami central-

obszaru miasta bądź gminy.

planowania przestrzennego centra

nymi, możliwe jest lokowanie w nich

miast poprzez ich graficzną

wielkopowierzchniowych obiektów

prezentację.

handlowych o ograniczonej powierzchni sprzedaży i asortymencie.
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uwagę na to, aby umożliwić wzmocnie-
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zwiększających jego atrakcyjność.

Istotne obszary działania gmin:

• Wyznaczenie centralnych obszarów

• Wypracowanie koncepcji handlu

• Intensyfikacja uzgodnień pomiędzy
ośrodkami centralnymi o funkcjach

detalicznego i centrów, aby pogodzić

zaopatrzenia (zarówno z funkcjami

częściowych oraz pomiędzy

cele gmin oraz handlowo-gospo-

zaopatrzenia regionalnymi/ ponadre-

ośrodkami centralnymi i gminami

darcze warunki ramowe. Celem jest,

gionalnymi, jak i z funkcjami zao-

w obszarach o średnim znaczeniu,

aby inwestycje z zakresu handlu

patrzenia podstawowego/ w pobliżu

w celu zapewnienia zrówno-

detalicznego skierować na zintegro-

miejsca zamieszkania) i, jeżeli jest

ważonego rozwoju handlu deta-

wane lokalizacje śródmiejskie

to konieczne, wiążąca realizacja

licznego we wszystkich gminach

i istniejący w śródmieściach handel

w ramach miejscowych planów za-

obszarów o średnim znaczeniu

detaliczny skłonić do działań

gospodarowania przestrzennego.

zgodnie z przydzieloną funkcją.
Dla większości ośrodków centralnych

MecklenburgVorpommern

w Brandenburgii oraz dzielnic Berlina
opracowano już komunalne koncepcje
Prenzlau

Perleberg

Niedersachsen

Pritzwalk

handlu detalicznego i centrów,
względnie są one obecnie opracowy-

Wittstock/
Dosse
Gransee

wane.

Schwedt/
Oder

Templin

Wittenberge
Kyritz

Zehdenick

Neuruppin
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Przegląd gminnych koncepcji handlu detalicznego (zielone = istniejące, żółte = planowane)

Handel wielkopowierzchniowy
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Rozwój terenów otwartych
Tereny otwarte to ograniczone i cenne zasoby
Już w latach 20-tych ubiegłego wieku

„Tereny budowlane powstają, nawet

założyciel Niemieckiego Związku

jeżeli się o nie nie dba. Tereny otwarte

Twórczego i długoletni hamburski

znikają, jeżeli się o nie nie dba.”

dyrektor budowlany Fritz Schumacher

Źródło: Fritz Schumacher, 1948,

zauważył, że:

Cytat za: Garten und Landschaft,
61/1951, s. 11
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Bazując na tym spostrzeżeniu ład
przestrzenny wykazuje tradycyjnie
stałą troskę o ochronę terenów otwar-

Zapewnienie i rozwój funkcji terenów otwartych
o wysokiej wartości w ramach korytarzy terenów
otwartych

tych i sterowanie procesem tworzenia
osiedli. Planowanie przestrzenne na
poziomie kraju związkowego w Berlinie
i Brandenburgii nawiązuje przy tym do
Joachimsthal (Schorfheide)

celów zintegrowanego rozwoju terenów
otwartych zawartych w poprzednich
dokumentach planistycznych (LEP eV,

Schorfheide

LEP GR).
W ramach zintegrowanego rozwoju

Britz-Chorin-Oderberg

terenów otwartych ustalane są zasady
i cele zagospodarowania przestrzennego mające na celu ochronę różno-

Barnim

Eberswalde

rodnych ekologicznych, ekonomicznych i społecznych funkcji terenów
otwartych, aby unikać znaczących

Bad Freienwalde (Oder)

dla przestrzeni zajęć powierzchni i
fragmentacji. Jednostronnych obciążeń
i zbyt dużych zajęć terenów otwartych,

Falkenberg-Höhe

które mogą negatywnie oddziaływać
na ich zdolność do spełniania swych
funkcji, należy w miarę możliwości

Biesenthal-Barnim
Korytarze terenów otwartych (wycinek mapy ustaleń 1 LEP B-B)

unikać. Różnego rodzaju funkcje
i sposoby wykorzystania terenów

Tereny otwarte z funkcjami o wysokiej

Na obszarze korytarza terenów

otwartych należy ze sobą harmonizo-

wartości, przykładowo ochrony

otwartych nie koordynuje się różnych

wać. Szczególnie wobec intensyfikacji

biotopów i gatunków lub stabilizacji

roszczeń o ochronę i wykorzystanie.

konkurencji poszczególnych sposobów

efektywnej gospodarki naturalnej, lub

Sposoby wykorzystania, które można

wykorzystania, co widać obecnie

tereny otwarte o szczególnej wartości

godzić ze zintegrowanym rozwojem

przykładowo we wzroście zajęcia

kulturowo-krajobrazowej połączone

terenów otwartych, jak wykorzystanie

powierzchni pod wykorzystanie energii

są ze sobą na dużych obszarach

rekreacyjne lub prawidłowa gospo-

odnawialnej, ważne są zintegrowane

w korytarze terenów otwartych i podle-

darka leśna, rolna i rybacka są

koncepcje wielorakiego wykorzystania

gają szczególnej ochronie.

dopuszczalne w korytarzach terenów

terenów otwartych.

otwartych.

Rozwój terenów otwartych
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Jednak korytarze terenów otwartych

Działania tego rodzaju są w obrębie

składają się w znacznej części

korytarzy terenów otwartych zasad-

z terenów będących pod szczególną

niczo wykluczone i możliwe jedynie

ochroną. Wynikać mogą z tego

wyjątkowo pod następującymi

w poszczególnych przypadkach

warunkami:

szczególne wymogi i restrykcje, które

• istnieje interes społeczny w realizacji

wykraczają poza wymogi ochrony

ponadregionalnie istotnych planów

wynikające z planowania na poziomie

lub działań i nie można ich zrealizo-

kraju związkowego.

wać poprzez wykorzystanie powierzchni poza korytarzami terenów

Regulacja wynikająca z planowania

otwartych,

na poziomie kraju związkowego

• dozwolony z punktu widzenia plano-

dotyczy wyłącznie zajmowania

wania na poziomie kraju związko-

powierzchni o znaczeniu dla

wego rozwój osiedli nie jest możliwy

przestrzeni oraz nowych fragmentacji

na terenach poza korytarzami

Ograniczenia użytkowania w ramach

powodowanych przez trasy elementów

terenów otwartych, co zostało

korytarzy terenów otwartych mają

infrastruktury, które zakłócają funkcję

udokumentowane,

na celu zapobieganie zajmowaniu

korytarza terenów otwartych.

• realizacja ponadregionalnie istotnej

terenów istotnych dla przestrzeni.

infrastruktury liniowej wymaga

Są to zgodnie z definicją z ustawy

zajęcia obszarów należących do

o ładzie przestrzennym inwestycje,

korytarzy terenów otwartych.

które powodują zajęcia przestrzeni lub

Należy w tym przypadku wykazać,

które wpływają na rozwój przestrzenny

że przedsięwzięcie nie mogłoby

lub funkcję danego obszaru. Nie do-

być zrealizowane bez wykorzystania

tyczy to działań na małych obszarach,

powierzchni korytarza terenów

jak dopuszczalne zgodnie z prawem

otwartych oraz że wykorzystanie

budowlanym inwestycje na obszarze

powierzchni będzie minimalizowane.

zewnętrznym. Ostateczna decyzja
o dopuszczalności tego rodzaju inwestycji nie jest podejmowana na poziomie
planowania kraju związkowego.
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Obszary swobodnego
działania przy sporządzaniu kolejnych planów
Skala planów jest decydująca dla
koncepcji i prezentacji korytarzy
terenów otwartych. Wartość graniczna
prezentacji wynosi zarówno odnośnie
uwzględnienia obszarów w strukturze
korytarzy jak i odnośnie wytyczenia
granic istniejących sposobów użytkowania 20 ha. Istniejące sposoby wykorzystania na małych obszarach, takie
jak zabudowa, eksploatacja surowców
czy obiekty infrastruktury istnieją zarówno w obrębie peryferii jak i samych
korytarzy terenów otwartych i nie są
osobno wytyczone ich granice.
Dzięki wartości granicznej prezentacji
nie definiuje się istotności dla
przestrzeni danej inwestycji. Wykorzystywane już lokalizacje korzystają z
ochrony stanu obecnego i rozwoju,
jeżeli rozwój lub zmiana sposobu użytkowania nie prowadzi do znacznego
zwiększenia obszaru lokalizacji.

Rozwój terenów otwartych
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Komunikacja
Wzmocnienie integracji regionu stołecznego z sieciami komunikacyjnymi
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Region stołeczny konkuruje z innymi

wynikają obecnie głównie z wielkich

spośród których szczególne znaczenie

europejskimi i niemieckimi metro-

korytarzy rozwoju przestrzeni. Ich infra-

dla przyszłego rozwoju regionu

poliami. Bardzo dobra infrastruktura

strukturalnym szkieletem są międzyna-

stołecznego mają te przebiegające

komunikacyjna oraz lepsze połączenie

rodowe korytarze transportowe.

w kierunku Wschód-Zachód

w sieci z innymi regionami metropo-

Korytarze te służą w szczególności

(z Londynu/Paryża przez Berlin/

litalnymi jest istotnym warunkiem

wymianie dóbr na dużych przestrze-

Brandenburgię aż do Moskwy)

rozwoju Berlina i Brandenburgii.

niach, a ogólnie połączeniu europejs-

oraz w kierunku Północ-Południe

Wzajemne powiązania i tym samym

kich regionów w sieć. W LEP B-B

(ze Skandynawii poprzez Berlin/

nowe potencjały generowania wartości

zidentyfikowano siedem wychodzących

Brandenburgię aż do Adriatyku).

z ładu przestrzennego i infrastruktury

z Berlina korytarzy transportowych,

Wspólne planowanie dla Berlina i Brandenburgii

Inwestycje i działania należy ukierunko-

Wymogiem funkcjonowania tych

wać przed wszystkim na te sieci. W tym

powiązań jest mobilność.

celu poprawić należy w szczególności
komunikację kolejową w kierunku Skan-

Rozgraniczanie obszarów powiązań

dynawii (przez Rostok), krajów bałtyc-

odbywa się na podstawie kryterium

kich (przez Szczecin) oraz w kierunku

odległości „30 do maksymalnie

Poznania/ Warszawy/ krajów bałtyckich/

45 minut“. W czasie tym do ośrodka

Moskwy (przez Frankfurt n. Odrą)

centralnego dotrzeć można także

i Wrocławia/Kijowa (przez Cottbus).

z peryferii danego obszaru powiązań
„drogą”. Coraz bardziej istotne są przy

Funkcję uzupełniającą w zapewnieniu

tym alternatywne modele zaspakajania

komunikacji z krajami bałtyckimi przejąć

potrzeb komunikacyjnych mieszkańców

mogą w przyszłości była kolej wschod-

przede wszystkim na terenach kraju

nia Berlin/Gorzów/Piła Główna aż do

związkowego z niekorzystnym rozwo-

Kaliningradu.

jem demograficznym. Autobus na
telefon, autobus obywatelski, taksówka

Zapewnienie jakości
połączeń pomiędzy
ośrodkami centralnymi

autobusowa czy zbiorcza to tylko

Mobilność jako element
zaspakajania potrzeb
bytowych

niektóre przykłady na to, jak zorganizo-

Tylko wtedy, gdy do najbliższego

wać można zaspakajanie potrzeb

ośrodka średniego rzędu i najbliższego

ludności związanych z mobilnością.

ośrodka wyższego rzędu można do-

Nie ma jednak patentu na jedno

godnie dotrzeć, można mówić o tym, że

Przestrzennym modelem organizacji

rozwiązanie dla wszystkich regionów.

spełnione są wymogi mobilności miesz-

zaspakajania potrzeb bytowych jest

Ustalenie pasującego modelu to

kańców. To, aby taka dostępność była

system ośrodków centralnych.

wyzwanie stojące przed poszczegól-

możliwa i aby wymiana usług dobrze

Wykazane w LEP B-B ośrodki centralne

nymi wspólnotami odpowiedzialności

funkcjonowała, jest wymogiem rozwoju

i obszary, które one zaopatrują, są

ośrodków średniego rzędu Oferty

ekonomicznego i jego potrzeb transpor-

ze sobą funkcjonalnie ściśle powiązane.

prywatne i publiczne mogą być przy

towych.

tym ze sobą łączone.
W LEP B-B przedstawiono zarówno
połączenia drogowe, jak i kolejowe pomiędzy ośrodkami średniego rzędu, czy
ośrodkami średniego rzędu i ośrodkami
wyższego rzędu oraz pomiędzy samymi
ośrodkami wyższego rzędu. Metropolia
Berlin jest w ten system włączona jako
najważniejszy węzeł.

Funkcjonalna sieć komunikacyjna (wycinek mapy ustaleń 1 LEP B-B)

Komunikacja
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Nie rozróżnia się pomiędzy połączeniami ponadregionalnymi i na duże

Zabezpieczenie lotniska Berlin-Brandenburg
International (BBI)

odległości. Połączenia wykorzystują
istniejącą sieć autostrad federalnych,
dróg federalnych i krajowych bądź
tras kolejowych. W centrum ustaleń
planistycznych kraju związkowego nie
stoi kwestia konkretnego standardu
połączenia, jak np. liczba pasów
w każdym kierunku jazdy czy rodzaj
stosowanych pociągów, lecz zapewnienie połączenia pomiędzy ośrodkami
centralnymi. Konkretne plany odnośnie
dalszego zachowania czy rozbudowy
dróg i tras kolejowych oraz tym samym
realizacji wytycznych planistycznych
jest zadaniem wyspecjalizowanych
organów, czyli w tym przypadku
urzędów ds. komunikacji. W szczególnych przypadkach przed postępowa-

Mapa planistyczna LEP port lotniczy Schönefeld

niami specjalistycznymi wdrożyć
należy postępowanie przestrzenno-

Port lotniczy Berlin Brandenburg Inter-

Z chwilą uruchomienia rozbudowanego

planistyczne.

national jest obecnie najważniejszą

portu lotniczego w lokalizacji Schöne-

inwestycją infrastrukturalną w regionie

feld zamknięte zostaną porty lotnicze

Oczywiście przy ustalaniu jakości

stołecznym Berlin-Brandenburgia,

Berlin-Tempelhof i Berlin-Tegel, a ich

połączeń i dalszego rozwoju sieci

której ramy stworzono poprzez regu-

tereny zostaną przeznaczone pod inne

dróg pewną rolę odgrywa redukcja

lacje planistyczne na poziomie krajów

użytkowanie.

obciążeń dla środowiska, szczególnie

związkowych. Plan rozwoju przestrzen-

w obszarze przejazdów przez miejsco-

nego krajów związkowych dotyczący

wości. Jeżeli w związku z tym

terenów portu lotniczego (LEP FS)

potrzebne są obwodnice miejscowości,

ustala, że w celu pokrycia zapotrzebo-

to należy planować je zgodnie

wania na krajową i międzynarodową

z zaleceniami LEP B-B w odniesieniu

komunikację lotniczą krajów związko-

do redukcji zajmowania powierzchni

wych Berlin i Brandenburgia należy

oraz fragmentacji.

dalej rozwijać port lotniczy BerlinSchönefeld.

Wspólna koncepcja strukturalna
okolic portu lotniczego (FU-BBI)
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Podczas gdy planistyczne zapewnienie
rozbudowy portu lotniczego dokony-

Lokalizacje obiektów infrastruktury oraz trasy
komunikacyjne

wane jest na podstawie planu rozwoju
krajów związkowych dotyczącego

W zintegrowanych centrach logistycz-

terenów portu lotniczego (LEP FS),

nych (GVZ) towary są przeładowywane

dla rozwoju okolic lotniska opracowano

pomiędzy środkami transportu,

we współpracy obu krajów związko-

zestawiane są transporty i przygotowy-

wych wspólną koncepcję strukturalną

wane frachty. Różne gałęzie transportu

FU-BBI.

(np. drogowy, kolejowy, wodny),
przedsiębiorstwa transportowe, firmy

W ramach forum dialogu Airport Berlin

wspierające transport oraz działające

Brandenburg podejmuje się działania

także w obszarze logistyki firmy hand-

towarzyszące rozwojowi okolic portu

lowe i przemysłowe są w tych centrach

lotniczego.

kumulowane i łączone w sieć. Centra
te potrzebują odpowiednich terenów,

Do chwili otwarcia portu lotniczego

z uwagi na ich intensywny rozwój.

BBI ruch samolotów liniowych

Także w tym zakresie planowanie

i czarterowych powinien być zgodnie

przestrzenne na poziomie kraju

z LEP B-B kierowany na cały system

związkowego działa z wyprzedzeniem.

Gazociąg OPAL i stacja sprężania na południe
od Berlina

lotnisk Berlina, a po otwarciu koncentrować się powinien wyłącznie

Rurociągi i sieci (np. energetyczne,

na porcie lotniczym BBI. Tym samym

wodne, ściekowe i telekomunikacyjne)

uwzględni się szeroko zakrojone,

oraz infrastruktura komunikacyjna

dotychczas poczynione inwestycje

zapewniają zaopatrzenie i mobilność.

publiczne w infrastrukturę. Liniowy

Miejsca ich przebiegu mają ograni-

i charterowy ruch lotniczy realizowany

czone inne sposoby wykorzystania,

przez samoloty o maksymalnej masie

występują obciążenia immisjami albo

startowej do 14 ton oraz wszystkie

też zachowywać należy odległości

rodzaje lotów, poza połączeniami

ochronne lub bezpieczne. Dlatego
nowo budowane trasy sieci rurociągów/

liniowymi i charterowymi (bez ograniczeń masy startowej) możliwe

Grupowanie tras energetycznych

sieci liniowych i trasy transportowe powinny być w miarę możliwości ze sobą

będą także w innych lokalizacjach.
W ramach tych ustaleń możliwy będzie

Porty śródlądowe regionu stołecznego

powiązane przestrzennie, jeżeli inte-

dalszy rozwój komunikacji lotniczej

z ich częściowo szeroką ofertą usług

resy związane z bezpieczeństwem nie

także poza lokalizacją BBI.

i połączeniem z siecią europejskich

przemawiają przeciwko temu.

śródlądowych dróg wodnych sięgających do morza północnego i bałty-

Pozwala to ogólnie na redukcję ogra-

ckiego również stanowią efektywny

niczeń użytkowania i nie następuje

potencjał do wykorzystania wobec

dalsza fragmentacja terenów otwartych

rosnących potrzeb logistycznych.

przez wiele pojedynczych tras. Dla
przedsięwzięć z obszaru infrastruktury
technicznej, zaopatrzenia i usuwania
odpadów oraz energetyki należy
priorytetowo ponownie wykorzystywać
odpowiednie wykorzystywane już
lokalizacje.

Komunikacja
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Energia
Zabezpieczenie przestrzennego wykorzystania rodzimych źródeł energii
Rząd kraju związkowego w roku 2008

Kopalnie odkrywkowe węgla brunat-

poziomie planowania krajów związko-

przyjął „Strategię energetyczną 2020”.

nego, farmy wiatrowe i solarne,

wych w zakresie planów wydobycia

Niektóre z zawartych w niej celów

biogazownie i uprawa biomasy mogą

węgla brunatnego i rekultywacji

wymagają sterowania przestrzennego,

konkurować z innymi funkcjami o

terenów po eksploatacji. Wykorzystanie

ponieważ pozyskiwanie energii jest

użytkowanie lub ochronę terenu i zmie-

energii wiatrowej sterowane jest

z reguły związane z zajmowaniem

niać krajobrazy kulturowe. Poprzez

w ramach planowania regionalnego

terenów. Dotyczy to szczególnie

przestrzenne sterowanie i zagospoda-

w postaci planów regionalnych.

różnego rodzaju rodzimych źródeł

rowanie przyjazne dla przestrzeni

Są przy tym tworzone w regionach

energii. Lokalizacje pozyskiwania

minimalizuje się konflikty użytkowania

regionalne koncepcje energetyczne

energii powinny zgodnie z LEP B-B

np. z mieszkańcami, rozwojem osiedli,

w celu realizacji wymogów sformułowa-

zostać przestrzennie zabezpieczone,

wizerunkiem krajobrazu czy też z

nych w Strategii energetycznej 2020

aby zapewnić zaopatrzenie w energię.

ochroną przyrody i gatunków.

kraju związkowego Brandenburgia.

Poza tym gospodarka energetyczna
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Koncepcje te mają na celu stałe

jest ważnym obszarem kompetencji

W odniesieniu do odkrywkowych

posiadającym gospodarcze szanse

kopalni węgla brunatnego na terenie

rozwojowe w regionie stołecznym.

Łużyc sterowanie odbywa się na

Wspólne planowanie dla Berlina i Brandenburgii

kształtowanie zaopatrzenia w energię.

Kopalne źródło energii –
węgiel brunatny

rozwojowych w szerokim znaczeniu.
Odpowiednie umowy administracyjne
dotyczące rekultywacji terenów po

Węgiel brunatny, jako istotny nośnik

eksploatacji węgla brunatnego zawarte

energii, zabezpieczany jest od strony

pomiędzy Republiką Federalną i krajem

gospodarki przestrzennej rządu kraju

związkowym Brandenburgia i innymi

związkowego poprzez sporządzanie

krajami związkowymi, w których wydo-

planów węgla brunatnego. Celem planu

bywa się węgiel brunatny, regulują

węgla brunatnego jest umożliwienie

strukturę i finansowanie rekultywacji.

długoterminowego zaopatrzenia w energię pochodzącą z węgla brunatnego,

Zadaniem Komisji ds. Węgla Brunat-

która jednocześnie jest przyjazna dla

nego kraju związkowego Branden-

środowiska i społeczeństwa. Dotyczy on

burgia jest współdziałanie i kształtowa-

zawsze konkretnej nowej inwestycji

nie w regionie woli przy planowaniu

związanej z odkrywkową eksploatacją

eksploatacji i rekultywacji.

węgla brunatnego. Priorytetowymi
elementami planów są ustalenia dotyczące granic kopalni odkrywkowej i

Energie odnawialne

linii bezpieczeństwa, koniecznych
przesiedleń oraz obszarów, na które

Także w zakresie korzystania i intensyfi-

przesiedlani będą mieszkańcy, działań

kacji pozyskiwania energii ze źródeł od-

mających na celu minimalizację inge-

nawialnych, których udział w ogólnym

rencji podczas eksploatacji, obszarów

zużyciu energii powinien wyraźnie

zaistniałe pomiędzy inwestycją

przeznaczonych pod drogi i przewody

wzrosnąć, konieczne są przestrzenne

z sektora energii odnawialnych oraz

oraz ustalenia dotyczące kształtowania

koncepcje, a częściowo również

innymi sposobami użytkowania terenu.

krajobrazu po zakończeniu eksploatacji.

przestrzenne sterowanie.

W szczególności w zakresie wykorzys-

Wspólny Departament Planowania

tania energii wiatrowej w większości

Przestrzennego Krajów Związkowych

Zadaniem tym zajmują się w kraju

regionów są już gotowe plany regio-

Berlin-Brandenburgia prowadzi obecnie

związkowym Brandenburgia Regionalne

nalne z przydzielonymi terenami

postępowanie planistyczne w odniesie-

Biura Planistyczne. Mają one za zada-

w celu grupowania siłowni wiatrowych

niu do kopalni odkrywkowej węgla

nie identyfikować i rozwiązywać kon-

(obszary wykorzystywania energii

brunatnego Welzow-Süd (kontynuacja

flikty o przestrzeń oraz konflikty

wiatrowej). Poza tymi obszarami nie

przestrzenna eksploatacji – II etap)

wynikające z użytkowania przestrzeni

można wznosić nowych obiektów.

oraz kopalni odkrywkowej JänschwaldeNord.

Poza intensyfikacją pozyskiwania
energii z wiatru stwarza się dogodne

Wyłączone z użytkowania w wyniku

warunki, w szczególności poprzez

przełomu politycznego kopalnie odkryw-

odpowiednie regulacje kwot uzyskiwa-

kowe byłego NRD są od chwili wyłącze-

nych za wyprodukowaną energię,

nia rekultywowane przez federalną

zawarte w obowiązującej w całej RFN

spółkę Lausitzer- und Mitteldeutsche

Ustawie o energii odnawialnej, dla

Bergbau Verwaltungsgesellschaft mbH

budowy dużych obiektów solarnych na

działającą na podstawie federalnej

terenach z określonymi obciążeniami

Ustawy górniczej. W Brandenburgii rząd

pierwotnymi. Zgodnie z uregulowaniami

krajowy steruje tą rekultywacją od

zawartymi w LEP B-B tego typu obiekty

strony planowania przestrzennego na

planowane być powinny priorytetowo

podstawie 15 planów rekultywacji.

na odpowiednich byłych wojskowych

Celem jest przy tym kompensacja szkód
górniczych w największym możliwym
stopniu, strukturyzacja rekultywacji oraz

lub cywilnych obszarach przeznaczoPark solarny na byłych terenach kolejowych
(Fürstenberg/Havel)

nych do przekształcenia.

wspieranie regionalnych procesów
Energia
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W Brandenburgii i Berlinie planowanie

Broszura „Wspólne planowanie

przestrzenne na poziomie kraju

dla Berlina i Brandenburgii“ zawiera

związkowego realizowane jest

informacje o warunkach ramowych

wspólnie przez oba kraje związkowe.

oraz głównych tematach poruszanych

Dokumenty planistyczne Program

w Planie rozwoju krajów związkowych

rozwoju krajów związkowych (LEPro

Berlin i Brandenburgia (LEP B-B):

2007) oraz Plan rozwoju krajów

region stołeczny Berlin-Brandenburgia,

związkowych Berlin i Brandenburgia

zaspokajanie potrzeb bytowych

(LEP B-B) stwarzają ramy przyszłego

i system ośrodków centralnych,

przestrzennego rozwoju regionu

krajobrazy kulturowe, rozwój osiedli,

stołecznego Berlin-Brandenburgia.

wielkopowierzchniowy handel
detaliczny, rozwój terenów otwartych,

Metropolia Berlin ze swymi okolicami,

komunikacja i energia. Jednocześnie

jak i obszary o charakterze rolniczym

propaguje się kształtowanie regionów,

w dalszym obszarze metropolitalnym

miast i gmin, które realizowane

ze zlokalizowanymi tam miastami

jest przez te jednostki we własnej

i gminami, tworzą szerokie pole do

odpowiedzialności.

formułowania wyzwań z zakresu ładu
przestrzennego. Spektrum to pokazuje
również różnorodne szanse regionu
stołecznego.

