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Streszczenie

Inspiracją do powstania niniejszej monografii stały się cykliczne spotkania w ramach 
Podlaskiego Forum Urbanistów. Jest to miejsce wymiany poglądów dotyczących ak-
tualnych problemów planowania przestrzennego. Celem pracy, tak jak i ideą forum, 
jest społeczna edukacja w sferze kultury przestrzeni, upowszechnianie wiedzy i twór-
czości na pożytek pragmatyki poprzez wzajemne wsparcie wiedzy teoretycznej i prak-
tycznego działania. Istotą pracy jest ukierunkowanie rozważań nad doskonaleniem 
systemu planowania przestrzennego i przekonanie do zmiany sposobu podejścia do 
problemów przestrzennych. Poszczególne rozdziały powstałe w oparciu o tematykę 
poruszaną podczas forów, na bazie wiedzy naukowej i doświadczeń autorów, którzy 
reprezentują zarówno środowisko naukowe, jak i zawodowe, są ilustracją kolejnych 
spotkań, opisanych chronologicznie wraz z ideą forum we wprowadzeniu do mono-
grafii. Zebrany materiał, w intencji autorów, ma służyć promocji aksjologii i idei do-
bra wspólnego w gospodarowaniu przestrzenią. Może być źródłem wiedzy na temat 
historycznych opracowań urbanistycznych Białegostoku, przemian środowiska przy-
rodniczego miasta i jego strefy podmiejskiej. Porusza między innymi problematykę 
dotyczącą możliwości rozwoju turystyki w regionie, percepcji krajobrazu i wnętrz 
urbanistyczno-architektonicznych, konfliktów i różnic interesów w zagospodaro-
waniu przestrzennym, w tym w obszarach o cennych wartościach przyrodniczych, 
w relacji do obecnego stanu planowania przestrzennego w gminach i obowiązującego 
systemu prawa planowania przestrzennego.
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Summary

The inspiration for this monograph has become regular meetings within the Podla-
skie Town Planners Forum. It is a place to exchange views on topical issues of spatial 
planning. The aim of the work, as well as the idea of the forum it is the social educa-
tion in the cultural space, dissemination of knowledge and creativity for the benefit of 
pragmatics through mutual support theoretical knowledge and practical action.
The essence of the work is to focus the discussion on the improvement of the system 
of spatial planning and the conviction to change the approach to spatial problems. In-
dividual chapters formed the basis of the topics addressed in the forums, on the basis 
of scientific knowledge and experience of the authors, who represent both the scien-
tific community and unions. There are illustration of another meetings, described 
chronologically with the idea of the Forum in the introduction to the monograph.
The collected material, in the intention of the authors, aims to promote the idea of 
the common good and axiology in the management of space. It can be a source of 
knowledge about historical urban studies of Bialystok, transformation of the natural 
environment of the city and its suburban area. It moves, among other things, issues 
concerning the possibility of the development of tourism in the region, the perception 
of landscape and interior urban and architectural, conflicts and differences of interest 
in spatial development, including in areas with valuable natural values, in relation to 
the current state of planning in municipalities and legal regime of planning.
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