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Nowa Urbanistyka 

 Congress for the New Urbanism 

 Karta Nowej Urbanistyki 

     W latach 80 tych XX. wieku grupa amerykańskich 

urbanistów postanowiła projektowa ć dzielnice miejskie 

wbrew ówczesnym trendom.  



2 

 

 

 

    Zamiast  wielopasmowych dróg  zaproponowali małe 

uliczki, zamiast wielkopowierzchniowych sklepów , małe 

lokalne punkty handlowo-usługowe  przy głównej ulicy 

otoczonej parkami, placami zabaw, oraz biurami.  

 

    Congress for the New Urbanism (CNU) to organizacja 

załoŜona w 1993 r. przez Andreasa Duany i Elisabeth 

Plater-Zyberk wraz z grupą kilkudziesięciu wpływowych 

architektów i urbanistów. CNU skupia róŜne instytucje 

społeczne, uniwersytety, władze miast, deweloperów, biura 

planistyczne o światowej renomie. Obecnie liczy ponad 

2000 członków.  
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    Zasady, którymi kierowali si ę twórcy CNU zebrano w 

dokumencie pt.  Karta Nowej Urbanistyki . Została ona 

przyj ęta przez IV. Kongres Nowej Urbanistyki w  1996 r. 

i stała się zbiorem zasad i podstaw ą działania  całego 

ruchu Nowej Urbanistyki.  

 

   Główn ą misj ą CNU jest opracowywanie konkretnych 

strategii zast ąpienia rozprzestrzeniaj ących si ę suburbii 

zintegrowan ymi projektami miejskimi i zrównowa Ŝonym 

rozwojem regionalnym.  Projekty, zrealizowane na kaŜdym 

poziomie planistycznym, mają słuŜyć m. in. gromadzeniu 

ogólnie dostępnej wiedzy dot. zapobiegania chaosowi 

przestrzennemu.  

 

     CNU wywiera znacz ący wpływ  na politykę 

przestrzenną swoją – coraz powszechniej znaną – Kart ą 

Nowej Urbanistyki, corocznymi kongresami  i duŜą ilość 

publikacji.  
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    Polska wersja Karty Nowej Urbanistyki, została 

opracowana z inicjatywy redakcji miesięcznika Urbanista 

i opublikowana w czerwcu 2005 r.; jest autoryzowana 

i od tego czasu dostępna na oficjalnej stronie 

internetowej CNU. 

   Korzystając z dorobku CNU, europejscy architekci załoŜyli 

niezaleŜną strukturę – Council for European Urbanizm (CEU) – 

nastawioną na uwzględnienie specyfiki i toŜsamości miasta 

europejskiego i promowanie zrównowaŜonego rozwoju. 

 

   Nowa Urbanistyka to  nurt w urbanistyce, postulujący 

powrót do urbanistyki zorientowanej na społeczno ść 

lokaln ą, m.in. skierowanie organizacji obszarów miast 

na ruch pieszy, wyr óŜnienie centrum i zró Ŝnicowan ą 

zabudow ę. Jest odpowiedzią na problemy komunikacyjne 

związane z rozlewaniem się miast i naduŜywaniem 

prywatnych samochodów jako podstawowego środka 

transportu.  
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    Zwolennicy ruchu d ąŜą do koncentracji zabudowy, 

ogra niczenia zajmowania wci ąŜ nowych terenów 

naturalnych, redukcji komunikacji samochodowej na 

rzecz zapewnienia dost ępno ści pieszej, rowerowej czy 

publicznej.   

     

    Nowa Urbanistyka  – paradoksalnie - adaptuje pewne 

aspekty XIX urbanistyki europejskiej , w sensie 

przywrócenia współczesnemu miastu niektórych cech 

charakterystycznych dla miast przełomu XIX/XX w. 

Na gruncie ameryka ńskim , gdzie przez ostatnie pół wieku 

królowały samochody i suburbia takie podej ście jest 

rzeczywi ście rewolucyjne …  
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Klasyczny schemat autorstwa Andreasa Duany i Elisab eth Plater-Zyberk  

   Nowa Urbanistyka  (w Europie zwana tradycyjną…) 

zyskuje w Stanach Zjednoczonych coraz więcej 

zwolenników. Powstaje co raz wi ęcej projektów miast lub 

dzielnic dost ępnych w cało ści pieszo lub na ro werze, 

bez uŜycia samochodu , który jest obwiniany za rozlewanie 

się miast.  
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   Po 30 latach od powstania ruch Nowej Urbanistyki zyskał 

uznanie inwestorów, specjalistów rządowych i przede 

wszystkim mieszkańców „multifunkcjonalnych dzielnic”. 

Warto ść nieruchomo ści, budowanych zgodnie 

z zasadami Karty Nowej Urbanistyki , w projektach 

takich jak Seaside, Baldwin Park, czy Celebration 

zyskiwała nawet do 15 % rocznie i utrzymała osi ągni ęty 

poziom nawet w dobie kryzysu mi ędzynarodowego.  
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Seaside, Floryda 
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Baldwin Park, Orlando, Floryda 
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Celebration, Floryda 
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   4 czerwca 2011 r. na XIX Kongresie Nowej Urbanistyki, który 

odbył się w Madison, Wisconsin i został określony za najlepszy 

z dotychczasowych, Andres Duany  – komentując głosy krytyki 

Nowej Urbanistyki - zgodził się co do nie najlepszej jakości 

projektów realizowanych pod jej hasłami. - Nasz najwi ększy brak,  

to brak designu pierwszej jako ści  - podsumował. Odniósł się 

jednak do warunków rynkowych, gdzie zamawiaj ący zazwyczaj 

unikaj ą w projektach architektury modernistycznej . Zaznaczył, 

Ŝe brak takich rozwiązań nie wynika z jakiejś niechęci Nowej 

Urbanistyki do tez modernistów, ale zleceń inwestorów. Duany 

wypowiedział si ę teŜ bardzo krytycznie nt. terenów 

"parkopodobnych"  projektowanych przez urbanistów krajobrazu, 

które na wizualizacjach są pełne ludzi, ale w rzeczywistości jest 

całkiem inaczej... 
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     W tym roku odbędzie się w dniach 9 – 12 maja w West Palm  

Beach  na Florydzie XX. Kongres Nowej Urbanistyki pod hasłem 

The New World. Tematyka XX Kongresu została pogrupowana w 

następujący sposób:  Looking Forward, Looking Back; The 

Incremental, Entrepreneurial City; Sustainability and Livability; 

Architecture and Placemaking; Mobility and Walkable City; 

International; Open Innovation.  

 

   W 2006 roku firma TUP S.A. zatrudniła 

międzynarodowych specjalistów - członków Kongresu 

Nowej Urbanistyki, którzy przygotowali dla Eko-Miasteczka 

Siewierz- Jeziorna  wyjątkowy – jak na polskie warunki - 

plan zagospodarowania. Jest to znacząca próba 

wprowadzenia zasad Karty Nowej Urbanistyki do Polsk i, 

w ramach ustawowych procedur i dokumentów 

planistycznych, jednak z podniesieniem poziomu 

partycypacji społecznej przy ich sporządzaniu,  

z wykorzystaniem metody tzw. charette.  
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Eko - Miasteczko Siewierz - Jeziorna  
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