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 „Zielone miasta” jako szansa na zrównoważony 
rozwój na przykładzie Vancouver*

1. Rewitalizacja a rozwój zrównoważony 

W potocznym rozumieniu rewitalizacja to przywrócenie do życia i nadanie no-
wej formuły użytkowej obiektowi bądź przestrzeni, które nie spełniają już swej 
pierwotnej roli. Oznacza ona również „[…] kompleksowy program remontów, 
modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wy-
branym obszarze, najczęściej dawnej dzielnicy miasta, w powiązaniu z rozwojem 
gospodarczym i społecznym. Rewitalizacja to połączenie działań technicznych 
– jak np. remonty – z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz 
rozwiązania problemów społecznych, występujących na tych obszarach […]”�. 

Kompleksowe ujęcie tego zjawiska proponuje Andreas Billert, wybitny 
specjalista w dziedzinie rozwoju i rewitalizacji miast: 

Rewitalizacja to kompleksowy proces odnowy obszaru zurbanizowanego, którego przestrzeń, 
funkcje i substancja uległy procesowi strukturalnej degradacji, wywołującej stan kryzysowy, 
uniemożliwiający lub znacznie utrudniający prawidłowy rozwój ekonomiczny i społeczny 
tego obszaru, jak i zrównoważony rozwój całego miasta�. 

* Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012, jako projekt ba- 
dawczy nr N N527 159638.

� K. Skalski, „Czym jest rewitalizacja”, http://www.chelmek.pl/index.php?option=com_con-
tent&view=category&layout=blog&id=25 &Itemid=53 [4.05.2011].

� A. Billert, „Przesłanie do Uczestników Kongresu Ruchów Miejskich w Poznaniu 18-19.06. 
2011”, http://www.my-poznaniacy.org/index.php/kongres-miejski/115-aktualnosci/640-prze-
slanie-do-uczestnikow-kongresu-ruchow-miejskich-w-poznaniu-18-19-06-2011 [18.09.2011]. 

W tekście jest 
przywołanie 
tej definicji, ale 
to niej tekst K. 
Skalskiego.
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Celem rewitalizacji jest zatem najczęściej znalezienie dla danego terenu 
nowego zastosowania lub przywrócenie jego pierwotnego stanu i funkcji tak, 
aby w pełni wykorzystać jego potencjał. Oprócz struktury historycznej i kulturo-
wej rewitalizacja powinna mieć także aspekt społeczny (jak obiekt lub miejsce 
posłuży dzisiejszej społeczności) oraz ekologiczny, uwzględniający idee zrówno-
ważonego rozwoju. Definicja przyjęta w 1987 r. określa zrównoważony rozwój 
jako taki, „który zaspokaja nasze obecne potrzeby, nie zagrażając zdolności 
przyszłych pokoleń do dalszego zaspokajania własnych potrzeb”3. Rozwój ten 
dotyczy trzech podstawowych środowisk: naturalnego, ekonomicznego i spo-
łecznego. Obejmuje wszelkie działania (gospodarcze, polityczne, społeczne, 
ekonomiczne), które są wykonalne, sprawiedliwe i akceptowalne4.

Stan kryzysowy, o którym wspomina A. Billert, wydaje się być sytuacją 
globalną – rosnąca populacja ludzka i związany z nią gwałtowny wzrost gospo-
darczy prowadzą do uszczuplenia i wyczerpywania zasobów naturalnych. Aż 15 
z 24 naturalnych, globalnych ekosystemów Ziemi zostało już zdegradowanych 
lub znalazło się na granicy degradacji, czego konsekwencją jest pogłębiający 
się zanik różnorodności biologicznej. Ziemia jako ekosystem nie nadąża za prze-
twarzaniem produkowanych przez człowieka dóbr. Jej biopojemność (dostępna 
powierzchnia i zdolność do jej regeneracji) nie wystarcza do właściwej utyli-
zacji odpadów. Na przetworzenie tego, co produkujemy w ciągu roku, Ziemia 
potrzebuje 18 miesięcy. Stopień przerostu określa overshoot day, czyli dzień 
roku oznaczający granicę wydolności Ziemi. W 2010 r. był to 21 sierpnia5. 

W dyskusji nad kierunkiem zmian w rewitalizacji polskich miast nie sposób 
pominąć idei zrównoważonego rozwoju. Należy bowiem uwzględniać elementy 
środowiskowe zbudowane i naturalne, jak energia, woda, zieleń, komunikacja, 
materiały i odpady oraz społeczne elementy środowiskowe, jak społeczność 
„postwęglowa” (postkarbonowa) i „zeroodpadowa”. Praktyczną proponowaną 
formę rewitalizacji można zatem streścić w założeniach 5 x R. Po pierwsze, redu-
ce – redukowanie, ograniczanie użycia elementów oddziałujących na środowisko 
naturalne, takich jak: produkcja energii cieplnej i elektrycznej, wykorzystanie 
wody i dostępnych zasobów naturalnych. Po drugie, reuse – powtórne użycie 
już wytworzonych i pierwotnie wykorzystanych materiałów (budowlanych) 
i zasobów (woda deszczowa czy szara lub czarna). Po trzecie, recycle – powtórne 
przerabianie i wykorzystywanie tzw. odpadów. Po czwarte, renewable – wyko-
rzystywanie źródeł energii odnawialnej, takich jak promieniowanie słoneczne, 
wiatr, energia wód i rzek oraz ciepło wód gruntowych. Wreszcie, po piąte, rethink 

� Komisja Brundtland, „Nasza wspólna przyszłość”, http://pl.wikipedia.org/wiki/Zr%C3%B3w-
nowa%C5%BCony_rozw%C3%B3j [4.052011].

� http://www.countysustainability.ca/Sustainability.htm [4.05.2011]. 
� Global Footprint Network, „World Footprint”, http://www.footprintnetwork.org/en/index.

php/GFN/page/world_footprint/ [5.05.2011].
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– refleksja nad konsekwencjami swoich działań i decyzji oraz optymalizacja 
przyjętych rozwiązań. Tylko tak szerokie podejście do tematu może zapewnić 
właściwy – zrównoważony kierunek rewitalizacji polskich miast. 

2. „Zielona” rewitalizacja Vancouver

W 1994 r. władze miasta Vancouver, położonego na zachodnim wybrzeżu Ame-
ryki Północnej, zdecydowały, że nowe obiekty powstające na części terenów 
miejskich staną się środowiskiem całkowicie zrównoważonym. Do rewitalizacji, 
w rozumieniu przyjętym w tym artykule, wytypowano tereny poprzemysłowe 
SEFC Southeast False Creek, które stały się później wioską olimpijską podczas 
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2010 r.6 W ramach projektu zaplanowano 
8 bloków mieszkalnych na niecałych 7 hektarach (17 akrach). W czasie igrzysk 
mieszkało tam 2800 sportowców wraz z obsługą, a po ich zakończeniu cały obszar 
przeznaczono na tereny mieszkaniowo-usługowe dla mieszkańców Vancouver. 
Wszystkie kroki zmierzające do zmiany dzielnicy z przemysłowej na mieszkaniową 
od początku były całkowicie podporządkowane idei zrównoważonego budow-
nictwa. Oznaczało to stworzenie środowiska mieszkalnego ukierunkowanego 
na określone działania energooszczędne i surowcooszczędne. Jednocześnie 
otoczenie materialne dzielnicy miało przyczynić się do powstania z grupy miesz-
kaniowo-społecznej zrównoważonej społeczności, która nie tylko zna założenia 
programu, ale również w pełni się z nimi identyfikuje. Koncepcja przewidywała 
zapewnienie mieszkańcom warunków do prowadzenia biznesu (miejsca pracy), 
odpowiednio wysokiego poziomu niezbędnych usług, tereny sportowe i wypo-
czynkowe, tereny zielone, szkoły i lokalną elektrownię opartą na odzysku ciepła 
ze ścieków bytowych mieszkańców. Program rewitalizacji tego obszaru został 
zwrócony na ograniczenie prywatnej komunikacji samochodowej przy jedno-
czesnej poprawie warunków komunikacji miejskiej, pieszej i rowerowej. 

3. Założenia projektowe wioski olimpijskiej

Oprócz założeń funkcjonalnych sprecyzowano dziewięć założeń projektowych, 
niezbędnych do pełnej rewitalizacji opisanego terenu w duchu rozwoju zrów-
noważonego7. Mają one zastosowanie do zespołu mieszkalno-usługowego na-
zywanego potocznie wioską olimpijską oraz ścisłe odniesienie do nadrzędnego 

� „The Challenge Series. Millenium Water”, http://www.thechallengeseries.ca/ [4.05.2011]. 
Jest to seria broszur internetowych, opisująca szczegółowo proces projektowy oraz założenia 
dla wioski olimpijskiej.

� „Development Process”, http://www.thechallengeseries.ca/chapter-02/development- 
-process/ [5.05.2011].
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celu, jakim jest ochrona i przywracanie środowiska naturalnego, ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych i ograniczenie zużycia energii pierwotnej. 

Podstawowym założeniem było otwarcie budynków na z i e l e ń oraz przy-
wrócenie i zachowanie ekohabitatów. Otwarcie na lokalną faunę i florę jest 
oczywiste. W myśl projektowania zrównoważonego zieleń wywiera istotny 
wpływ na poprawę mikroklimatu, przeciwdziałanie efektowi wysp ciepła oraz 
poprawę jakości życia mieszkańców. 

Ponadto zredukowano z u ż y c i e  w o d y  p i t n e j. Ma to znaczenie w kon-
tekście kurczenia się zasobów wody na planecie i obejmuje wiele programów. 
Przede wszystkim dotyczy zagospodarowania wody deszczowej na działce 
poprzez jej retencję, budowę otwartych zbiorników wodnych czy ogrodów desz-
czowych oraz wykorzystania jej do podlewania terenów zielonych. Zachowanie 
równowagi hydrologicznej obszaru wymaga zatrzymania i zagospodarowania 
wody deszczowej tam, gdzie spadła (w polskich miastach woda deszczowa 
wciąż trafia kanalizacją ogólnospławną bądź deszczową do oczyszczalni). 
Wykorzystuje się również wodę szarą, już raz użytą do pryszniców lub wanien 
i oczyszczoną. Ograniczenie zużycia wody jest możliwe np. przez zmniejszanie 
ciśnienia wody w instalacji i stosowanie perlatorów w kranie i prysznicu (nie 
zmienia komfortu korzystania z urządzeń). Podobnie działają spłuczki o po-
dwójnych (większym i mniejszym) zbiorniku.

Ograniczono zu życ i e  e n e rg i i cieplnej i chłodzenia poprzez zastosowanie 
odpowiednich rozwiązań budowlanych i technologicznych (właściwa izolacja 
budynków, osłona przed wiatrem czy nadmiernym nasłonecznieniem), energii 
grzewczej i pierwotnej poprzez ogrzewanie oparte na odnawialnych źródłach 
energii (odzyskane ciepło ścieków lub ciepło z lokali usługowych i sklepów 
wykorzystane do ogrzewania mieszkań po zamknięciu lokali), ale także ogra-
niczenie zużycia energii elektrycznej dzięki stosowaniu przez mieszkańców 
odpowiednio certyfikowanych sprzętów AGD i oświetlenia. 

Wykorzystano materiały budowlane z recyklingu. Warto wspomnieć, że w Ka-
nadzie i w niektórych krajach Europy funkcjonuje rozwinięty rynek gospodarki 
odzyskiwania i powtórnego wykorzystania budowlanych materiałów rozbiór-
kowych. Tylko w Vancouver do 75% materiałów po rozbiórce trafia z powrotem 
do nowych budynków. Wobec istniejących tam uregulowań prawnych odzysk 
materiałów budowlanych jest działaniem bardzo opłacalnym. Na gruncie eu-
ropejskim istnieją już w tym zakresie odpowiednie dyrektywy UE, które Polska 
również będzie zobowiązana ratyfikować. Realizacja tego założenia będzie wtedy 
opłacalna także dla polskich inwestorów. W trakcie budowy wioski olimpijskiej 
wykorzystano popiół pochodzący ze spalania materiałów budowlanych, a wiele 
materiałów, takich jak płyty elewacyjne, wykonano po recyklingu.

Uwzględniono łatwą a d a p t a c j ę obiektów do nowych funkcji. Budynki 
projektowane według zasad zrównoważonego rozwoju muszą umożliwiać 



	 Vancouver – „zielone miasta” jako szansa na zrównoważony rozwój 225

łatwą modyfikację (np. budynek mieszkalny na biurowy) i w każdej funkcji 
pozostawać łatwe w utrzymaniu.

Zadbano o optymalny mikroklimat mieszkań, stosując mieszany system wenty-
lacji naturalnej (naturalny przewiew w mieszkaniach na wprost lub narożnikowo) 
oraz mechanicznej do wywiewu z łazienek i kuchni. Na uwagę zasługuje nieczęsto 
spotykane w Kanadzie zapewnienie dostępu światła dziennego do mieszkań 
i przestrzeni komunikacyjnej, a także otwartej przestrzeni za oknem8. 

Zadbano o dobrą jakość ż y c i a  s p o ł e c z n e g o. Kryje się za tym koncep-
cja budynku mieszkalnego, który sprzyja wzajemnym kontaktom społecznym 
(okoliczności, dzięki którym powstają dobre sąsiedzkie relacje, poczucie bez-
pieczeństwa, możliwość wypoczynku, pielęgnacji i dostępu do zieleni i upra-
wiania ogrodów, dostępu do podstawowych sklepów i usług oraz tzw. domu 
wspólnotowego czy pomieszczeń zbliżonych pojęciowo do naszej świetlicy). 

Zastosowano z i e l o n e  d a c hy zarówno pod uprawy jarzyn, jak również 
kwiatów i roślin. Idea zielonych dachów jest w Kanadzie bardzo dobrze rozwi-
nięta. Nowością jest przeznaczenie ich pod uprawy i ogródki działkowe, w któ-
rych pracują i z których korzystają mieszkańcy. Coraz większą popularnością 
cieszą się także wspólnotowe ogrody (warzywne oraz kwietne) uprawiane na 
wyznaczonych terenach wśród zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Zastosowano ograniczenia używania s a m o c h o d u. Idea zrównoważonego 
rozwoju w praktyce dzielnicy (osiedla) ma umożliwiać realizację życiowych za-
dań bez konieczności posiadania samochodu. Organizacja przestrzeni i funkcji 
w wiosce olimpijskiej zakłada, że w odległości od domu, którą można pokonać 
w ciągu 10 minut marszu, znajdą się: miejsce pracy, usług i wypoczynku. W skali 
miasta dostępne rozwiązania powinny faworyzować alternatywny transport. 
Wyjazd poza osiedle najlepiej realizować z użyciem rowerów, komunikacji 
miejskiej przystosowanej do ich przewozu lub wypożyczalni samochodów car-
share (system podobny do wypożyczalni rowerów miejskich). 

Wyjątkowym budynkiem wioski olimpijskiej jest budynek zeroenergetyczny 
– jedyny budynek komunalny w rewitalizowanej dzielnicy. Pełni on funkcję 
domu seniora. Został zrealizowany według sześciu dodatkowych parametrów9. 
Pozostałe obiekty są przeznaczone na sprzedaż lub pod wynajem.

� W punkcie tym najwyraźniej widać różnice w tradycji budowlanej między Polską i Kanadą. 
Kwestia ociepleń, izolacji budynków rozwija się w Polsce niezależnie od wprowadzania i utrzy-
mania właściwej wentylacji (wilgotność powietrza, krotność jego wymiany). Kanadyjska tradycja 
budowlana traktuje wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną jako standard w rejonach o 
klimacie zbliżonym do polskiego oraz typowo podbiegunowym. Problemem jest tam natomiast 
dostęp do światła dziennego w oknach, co z kolei dobrze reguluje polskie prawo budowlane 
(gwarancja minimalnych odległości budynków stojących obok siebie).

� Opracowano na podstawie prezentacji przygotowanej przez projektanta budynku Stu 
Lyuona, udostępnionej autorce artykułu. 

Bez apostrofu

Chodzi o parame-
try, które wyżej nie 
są wymienione?
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W wiosce olimpijskiej wszystkie tarasy, balkony, dachy, dziedzińce mają 
charakter ogrodów. Zostały przewidziane jako pełne zieleni miejsca spotkań. 
Na korytarzach znalazły się miejsca na ławki, a szerokość przejścia pozwala 
na swobodne minięcie siedzących tam ludzi nawet wózkiem inwalidzkim. 
Pomieszczenia są tak zaprojektowane, że wszędzie zapewniają dostęp do natu-
ralnego światła, a wentylacja mechaniczna wywiewna nie wyklucza korzystania 
z wentylacji naturalnej. Fasady budynku od strony południowej, wschodniej 
i zachodniej zostały wyposażone w regulowane osłony przeciwsłoneczne, co 
wpływa bezpośrednio na ograniczenie zużycia energii (klimatyzacja latem, 
ogrzewanie zimą). Budynek produkuje więcej energii niż sam zużywa dzięki 
bateriom fotowoltaicznym (energia elektryczna) i kolektorom słonecznym 
(energia cieplna) . Woda deszczowa padająca na obiekt jest gromadzona i uży-
wana później do nawadniania zieleni na tarasach i w korytarzach.

Rozwiązania zastosowane w wiosce olimpijskiej w Vancouver doskonale 
oddają charakter rewitalizacji w myśl idei zrównoważonego rozwoju. Jest ona 
szerzej związana z ruchem „zielonych miast”.

4. „Zielone miasta” – rewitalizacja jako recykling przestrzeni

Idea „zielonych miast” przyjęła w Vancouver formę szeroko zakrojonego, dłu-
gofalowego programu. Metropolia pretenduje do osiągnięcia w 2020 r. tytułu 
najbardziej zielonego miasta na świecie10. 

Hasło „zielone miasta”, znane i rozwijane od lat 90. ubiegłego stulecia, 
które obejmowało szeroko rozumiane rolnictwo miejskie (lokalna produkcja 
żywności), w wydaniu Vancouver wyewoluowało znacznie dalej. Objęło swoim 
oddziaływaniem również zieloną ekonomię, w której znalazły się takie aspekty, 
jak: zielone budynki, zielony transport, życie bez odpadów, dostęp do natury, 
redukcja odcisku ekologicznego (produkcji dwutlenku węgla), czysta woda, 
czyste powietrze i wytwarzanie lokalnej żywności��. 

Według dostępnych źródeł�� emisja gazów cieplarnianych w miastach w 54% 
pochodzi z budownictwa (wytworzenie, użytkowanie, utylizacja), a w 30% 
z transportu (komunikacja samochodowa). Nadprodukcja gazów cieplarnianych 
rośnie w miarę oddalania się od ścisłego centrum miasta i słabnącej gęstości 
zaludnienia (z 1,5 tony do 6 ton CO� rocznie). Przyczyną jest nieefektywna, 
bardzo niska gęstość zabudowy, tzw. kanapowej, konieczność dojazdów miesz-
kańców do pracy i szkoły w centrum, poza terenem zamieszkania. 

�0 „Talk Green Vancouver”, http://www.talkgreenvancouver.ca/ [6.05.2011].
�� „Greenest City. What We Do?”, http://www.greenestcity.ca/what-we-do [4.05.2011].
�� P. Busby, „Busby on Ecodensity”, http://www.busbyperkinswill.ca [4.02.2011].
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Program recyklingu przestrzeni miejskiej Vancouver jest tematem wielu 
dyskusji i projektów. Jako ciekawy przykład należy wymienić koncepcję Petera 
Busby’ego13, który wyszedł od konieczności znacznego ograniczenia źródeł emi-
sji gazów cieplarnianych14. Rewitalizację całego miasta przedstawił w 10 krokach 
zmieniających ekologiczną gęstość metropolii (ecodensity ) przez jej węzłowy 
rozwój. Redukcja mobilności mieszkańców związana z codziennymi dojazdami 
jest możliwa przez tworzenie i rozwijanie lokalnych zielonych osiedli o dużej 
intensywności zabudowy i centrów przy węzłach komunikacji masowej. 

S p o ł e c z n o ś ć  1 0  m i n u t.  Podstawowym założeniem projektu lokalnego 
centrum jest to, by mieszkania, miejsca pracy, infrastruktura, tereny zielone, 
usługi i komunikacja masowa znajdowały się w odległości do 10 minut spaceru. 
Za naturalną lokalizację do tworzenia centrów P. Busby uznał miejsca, w których 
istnieją szkoły. Harmonijne współżycie społeczności o zróżnicowanych docho-
dach umożliwi usytuowanie obok siebie mieszkań komunalnych i deweloper-
skich; lokali niewielkich metrażowo obok apartamentów. Standard i komfort 
poszczególnych jednostek mieszkalnych ma podlegać stałemu rozwojowi.

Z m i a n a  s y s t e m ó w  t r a n s p o r t u. Konsekwencją istnienia centrum 
w opisanej formie jest zmiana filozofii transportu miejskiego. Komunikacja 
piesza z łatwym dostępem do środków komunikacji masowej (o dużej czę-
stotliwości) pozwala na tworzenie stref bez samochodów. Obok bezpłatnej 
komunikacji w obrębie centrum powstanie sieć ścieżek i dróg rowerowych 
połączona z parkingami dla dwuśladów i komunikacją miejską (umożliwiającą 
transport dwukołowców). Płynność samochodowego ruchu tranzytowego 
przez teren centrum zwiększą wydzielone pasy drogowe.

S p o ł e c z n o ś ć  „z e r o w ę g l o w a”  i  „z e r o o d p a d o w a”. Dążenie do 
społeczeństwa „postwęglowego” i „zeroodpadowego” wymaga programu 
umożliwiającego zagospodarowanie i przetworzenie niemal wszystkich od-
padów w miejscu ich wytworzenia, bez konieczności wywozu, składowania, 
utylizacji (brak odpadów miejskich). Oznacza to wprowadzanie opakowań wie-
lorazowych i rozszerzanie na producentów obowiązku ich odzysku. Pozostałe 
odpady mają być wykorzystane jako źródło energii. Ścieki, odpady organiczne 
mogą być przetwarzane w lokalnych biogazowniach w metan i nawóz. Suche 
odpady można poddać gazyfikacji, uzyskując wodór. 

D z i e l n i c o w e  c e n t ra  e n e r g e t y c z n e. Konsekwencją programu zago-
spodarowania odpadów jest tworzenie lokalnych systemów produkcji i zbytu 

�� Czołowy architekt i działacz na rzecz zrównoważonej architektury w Ameryce Północnej, 
współwłaściciel znanego „zielonego” biura architektonicznego Perkin and Will, które ma na swo-
im koncie najwięcej realizacji budynków i zespołów zrównoważonych na tamtym kontynencie. 
Do najważniejszych obiektów należy zespół Dockside Green w Victoria w British Columbia.

�� P. Busby, „10 Big Ideas To Make Vancouver the Greenst City in the World”, http://www.
busbyperkinswill.ca/publications/ecodensity%3A-making-vancouver-more-sustainable.html 
[4.02.2011].
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energii. Ideałem możliwym do osiągnięcia jest energetyczna samowystarczalność 
dzielnicy. Taka inwestycja jest realna przy odpowiednich zachętach finansowych 
i programach wspierających dla inwestorów i deweloperów. Wykorzystanie 
odpadów jako źródła energii nie przeszkadza równoległym inwestycjom w od-
nawialne i naturalne źródła energii, charakterystyczne dla danego regionu. 

B ł ę k i t n a  g o r ą c z ka  z ł o t a. Idea oszczędzania wody i efektywnego jej 
wykorzystania w każdej postaci przyjęła nazwę „błękitnej gorączki złota”. Odpo-
wiednie ukształtowanie terenu (system kanałów, stawów, rowów, rynsztoków) 
pomaga zatrzymać wodę deszczową i burzową, a następnie ją zagospodarować 
(do podlewania i nawadniania). Zanieczyszczoną wodę czarną można wykorzy-
stywać w lokalnych oczyszczalniach-elektrowniach (źródło biogazu). Woda szara 
(oczyszczona) trafia do wtórnego obiegu (spłukiwanie toalet, podlewanie). 
Systemy zachęt dla użytkowników i mieszkańców wspomaga odpowiedzialne 
korzystanie z zasobów wody pitnej. 

Efe k t y w n o ś ć  e n e rget yc z n a  b u d o w n i c t wa. Na faktyczną efektyw-
ność energetyczną budynków mają wpływ z roku na rok rosnące wymagania 
prawne. Efektywność ta powinna być powszechnie znana dzięki odpowied-
niemu oznakowaniu (podobnie jak sprzęt AGD). Obejmuje to również konse-
kwentne włączenie certyfikacji ekologicznego budownictwa LEED (Leadership 
in Energy and Enviromental Design) dla nowych i istniejących budynków. Takie 
wymagania zakładają permanentne podwyższanie standardów w budownic-
twie. Oznakowanie pozwoli każdemu użytkownikowi świadomie wybrać miejsce 
zamieszkania, a co za tym idzie – na wysokość opłat. Zarówno dla inwestorów, 
jak i dla mieszkańców ważne są systemy motywacyjne do korzystania z lokal-
nych węzłów energetycznych oraz promocja rozwiązań innowacyjnych. 

E d u ka c j a. Poprawę zachowań ludzkich w zakresie poszanowania energii, 
przyrody i konsekwencji nieodpowiedzialnego postępowania przynosi eduka-
cja. Szkoły funkcjonują obok infrastruktury lokalnych centrów energetycznych. 
Nauka odbywa się więc na konkretnych przykładach, a nie w teorii. Wśród do-
rosłych mieszkańców dobre efekty daje obecność liczników każdego medium 
wskazujących nie wielkość zużycia, ale jego koszt. Przeliczanie wszystkiego na 
wartość finansową skutecznie wpływa na poprawę ludzkich zachowań. Wspie-
ra je również umiejętnie rozwijana polityka rywalizacji między pojedynczymi 
domami, społecznościami, dzielnicami i miastami. Efektem mody na odpowie-
dzialne zachowania są np. metki z podanymi milami przebytej odległości przez 
dane produkty, np owoce. W ten sposób widoczne są produkty lokalne oraz te,  
które przyjeżdżają z daleka i mają przez to większy bagaż emisji CO�. 

L o k a l n e  r o l n i c t w o  i  r o d z i m a  b i o r ó ż n o r o d n o ś ć.  Program 
zakłada tworzenie środowisk zrównoważonych, zbliżonych do naturalnych, 
pomimo ich lokalizacji w miastach. Miejskie trawniki powinna zastąpić lokalna 
bioróżnorodność i tereny rolnicze. Odpowiedni dobór roślinności przywraca 
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lokalne ekosystemy i stanowi dobre siedlisko dla zwierząt, ptaków i owadów. 
Terenami rolniczymi i nośnikami zieleni mogą być również dachy, ściany i ta-
rasy. W dalekosiężnych planach miasta jest również wytwarzanie i promocja 
rodzimych marek żywnościowych (grown in Vancouver ). 

Z i e l o n y  s t y l  ż y c i a. Wprowadzanie wszystkich wymienionych idei ma 
sens pod warunkiem kształtowania i rozwijania w lokalnej społeczności umie-
jętności celebrowania zielonego stylu życia, radości ze sprzyjania środowisku, 
przebywania w zrównoważonym otoczeniu, dumy z życia w tak ukształtowanej 
i funkcjonującej dzielnicy. Skutkiem takich zabiegów jest wprowadzanie i akcep-
towanie natury w miejskim otoczeniu. Do krajobrazu miasta mają prawo należeć 
potoki, strumyki, cieki wodne i rynsztoki – w miejsce betonowych pustyń. Warto 
też w maksymalny sposób włączać i wykorzystywać naturalne cechy geograficz-
ne miasta. W przypadku Vancouver jest to dostęp do oceanu i infrastruktura 
umożliwiająca uprawianie i rozwijanie sportów wodnych.

M i a s t o  n i e  j e s t  w y s p ą.  Dzielnica, miasto, społeczność nie mogą być 
samotną wyspą – utopijną ideą zrealizowaną w zamkniętej przestrzeni. Jedno-
cześnie miasto nie może rozwijać się w sposób chaotyczny i niekontrolowany. 
Skupienie aktywności ludzkiej w jednym miejscu (efektywne wykorzystanie 
wydajności terenu) musi być połączone z zachowaniem ram rozwoju prze-
strzennego, poszanowaniem terenów wartościowych rolniczo, możliwością 
swobodnego transportu masowego (również łączność miasta z przestrzenią 
podmiejską) i poczuciem wolnej przestrzeni. 

Podsumowanie 

Przedstawiona na przykładzie Vancouver idea rewitalizacji miasta według zasad 
zrównoważonego rozwoju jest dowodem na osiągnięcie pełnego sukcesu w takim 
procesie. Wartością dodaną są natomiast pozytywne zmiany w zachowaniach 
i nawykach społeczności mieszkańców. Tempo zmian zachodzących w przyrodzie 
i otoczeniu człowieka podkreśla konieczność wprowadzania elementów idei 
zrównoważonego rozwoju również do programów rewitalizacji polskich miast. 

Zabierając głos w dyskusji nad rewitalizacją polskich miast, warto podkreślić 
konieczność uwzględniania takich elementów, jak: zużycie i poszanowanie ener-
gii oraz wody, obecność zieleni w miastach, jej bioróżnorodność i kultywowanie 
ogrodów oraz małych upraw, rozwój i kształtowanie komunikacji masowej, a tak-
że sprzyjanie komunikacji rowerowej, odpowiedni dobór materiałów o niskim 
bagażu ekologicznym, gospodarka odpadami przy ich powtórnym zastosowaniu, 
edukacja społeczeństwa. Wszystkie te elementy należy traktować jako rewitali-
zację przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem idei zrównoważonego rozwoju.
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