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Za spraw! intensywnego rozwoju wiele o"rodków miejskich mierzy si# obec-
nie z najró$niejszymi wyzwaniami i problemami. %wiat urbanizuje si# bar-

dzo dynamicznie – ka$dego roku globalnej populacji miast przybywa ok. 60 mln 
mieszka&ców1. Prognozy wskazuj!, $e do 2050 r. miasta zamieszkiwane b#d! 
przez niemal 70% ludno"ci "wiata – jeszcze stulecie wcze"niej w miastach $y'o 
zaledwie 30% "wiatowej populacji2.

Wraz ze wzrostem odsetka osób zamieszkuj!cych o"rodki miejskie maleje 
zdolno"( miast do ich sprawnego funkcjonowania i zabezpieczenia podstawo-
wych potrzeb mieszka&ców. Obecnie wiele metropolii boryka si# z przeludnie-
niem (m.in. Dhaka, Mumbaj, Hong-Kong), powa$nym zanieczyszczeniem powie-
trza (m.in. Delhi, Kabul, Doha), ograniczonym dost#pem do wody pitnej (m.in. 
Sao Paulo, Kapsztad, Moskwa, Stambu'), ale te$ ma problem ze sk'adowaniem 
odpadów (m.in. Mexico City, Manila, Kair), zwi#kszon! liczb! zatorów na dro-
gach (m.in. Bogota, Bangkok, Bukareszt) czy próbuje sobie poradzi( z narastaj!c! 
degradacj! "rodowiska (m.in. D$akarta, Lagos, Caracas, Bagdad, Teheran).

Najwi#ksza liczba wyzwa& kumuluje si# w krajach Globalnego Po'udnia; to 
tamtejsze o"rodki miejskie stoj! przed najpowa$niejszymi problemami spo'ecz-
no-ekologicznymi na skutek masowej urbanizacji. Cho( zjawisko to ma nieco 
inny charakter w przypadku miast Globalnej Pó'nocy, to tak$e i one staj! przed 
problemem zwi!zanym ze wzrostem z'o$ono"ci zarz!dzania miejskimi o"rod-
kami, a wiele z nich powa$nie odczuwa skutki zmian klimatycznych (m.in. 
Wenecja, Miami, Osaka, Nowy Orlean, Nappa Valley). Bez w!tpienia miasta na 
ca'ym "wiecie staj! si# obecnie jednymi z najistotniejszych podmiotów wspó'-
czesnego rozwoju polityczno-gospodarczego, a konieczno"( poprawy jako"ci 
ich funkcjonowania jest w istocie problemem wymagaj!cym szybkiej reakcji. 
Pomocne w rozwi!zaniu trudno"ci miejskiej rzeczywisto"ci mia'yby by( nowo-
czesne technologie. Za ich spraw! miasta mia'yby sta( si# bardziej inteligentne, 
a tym samym lepiej radzi( sobie z pojawiaj!cymi si# wyzwaniami.

1 C. Manville, G. Cochrane, J. Cave, J. Millard, J.K.) Pederson, R.K.) Thaarup, A. Liebe, 
M. Wissner, R. Massink, B. Kotterink, Mapping Smart Cities in the EU, European Parliament, 
Brussels 2014, s. 17.

2 World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, United Nations, New York 2015, s. 20.
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Koncepcja smart city jako nowoczesna propozycja zarz!dzania miastem zyska'a 
na znaczeniu i popularno"ci w przeci!gu ostatnich dwóch dekad. Obecnie jawi si# 
jako nowy paradygmat rozwoju miejskiego, w którym szczególn! rol# odgrywaj! 
nowoczesne technologie i zrównowa$ony spo'eczno-ekonomiczny wzrost, nasta-
wione na redukcj# kosztów i zwi#kszanie efektywno"ci funkcjonowania miasta 
na ró$nych polach jego aktywno"ci z uwzgl#dnieniem potrzeb "rodowiska (zob. 
ramka Rynek smart city na !wiecie). Sama kwestia tego, czym w rzeczywisto"ci 
jest inteligentne miasto, pozostaje nierozstrzygni#ta. Mo$emy wyró$ni( cztery 
g'ówne podej"cia do rozumienia tego konceptu: technocentryczne, spo'eczno-
-ekonomiczne, humanistyczno-spo'eczne, którym towarzyszy te$ to krytyczne3.

3 S. Baraniewicz-Kotasi&ska, Smart City. Four Approaches to the Concept of Understan-
ding, “Urban Research & Practice” 2020, Vol. 15, Iss. 3, s. 1–24.

Songdo – inteligentne miasto XXI w.*

New Songdo City, oficjalnie znane jako Songdo International Business District, a potocznie po prostu 
Songdo, to miasto powsta!e w XXI w. w efekcie jednego z najwi"kszych na #wiecie przedsi"wzi"$ bu-
dowy od podstaw kompleksowo zaprojektowanej przestrzeni. „Markowe miasto” Korei Po!udniowej 
wybudowano zgodnie z za!o%eniami koncepcji inteligentnego miasta, miasta zrównowa%onego i ae-
rotropolis (miasta skoncentrowanego wokó! lotniska). Jak twierdz& jego twórcy, to równie% pierwsze 
na #wiecie w pe!ni tzw. ubiquitious city (U-city), a wi"c miasto o wszechobecnych infrastrukturze i tech-
nologiach.

Songdo w za!o%eniu stanowi$ ma modelowe miasto przysz!o#ci nie tylko dla Azji, ale i dla globu. 
'&czy ono rz&dowe, mieszkalne, medyczne, biznesowe i edukacyjne systemy informacyjne, które dziel& 
si" i udost"pniaj& mi"dzy sob& dane pozyskiwane z umieszczonych w domach, budynkach i na ulicach 
czujników – sieci cyfrowe obs!uguj& niemal ka%dy obszar %ycia w mie#cie. Wbudowane czujniki moni-
toruj& temperatur", poziom zu%ycia energii, ale te% ruch i bezpiecze(stwo na drogach.

To, co sprawia, %e Songdo jest tak unikalne na mapie korea(skich miast, to nie tylko jego futury-
styczna architektura i inteligentne technologie, ale przede wszystkim zielona otwarta przestrze( pu-
bliczna. Songdo realizuj&ce za!o%enia zrównowa%onego rozwoju bardzo szybko sta!o si" siedzib& m.in. 
Zielonego Funduszu Klimatycznego, korea(skiego oddzia!u )wiatowego Banku oraz biura Organizacji 
Narodów Zjednoczonych ds. Zrównowa%onego Rozwoju. Cho$ miasto chwali si" swoimi osi&gni"ciami 
w zakresie innowacyjnej ekologiczno#ci, nie brakuje w stosunku do niego tak%e s!ów krytyki.

Songdo zosta!o wybudowane na 1,5 tys. ac osuszonej ziemi odebranej Morzu *ó!temu. Jak pod-
kre#lali lokalni i mi"dzynarodowi ekolodzy, doprowadzi!o to do zniszczenia cennych terenów podmo-
k!ych oraz #mierci niektórych rzadkich gatunków zwierz&t. Ponadto wszechobecne aplikacje ICT s!u%& 
bardziej zarz&dcom systemów miejskich ni% mieszka(com. Mimo %e ca!y system gospodarki odpadami 
ulokowany zosta! pod ziemi&, na ulicach wci&% pojawiaj& si" #mieciarki, mimo pierwotnych za!o%e(. 
Pozostawianie przez ludzi #mieci na !awkach w parku ostatecznie zmusi!o te% w!adze do rozlokowania 
typowych koszy – lokalizacje #mietników odprowadzaj&cych odpady automatycznie pod ziemi" okaza-
!y si" niewystarczaj&ce. Krytyce poddano te% nierówny sposób dystrybucji nowoczesnych technologii 
w budynkach mieszkalnych poszczególnych dzielnic. Takie podej#cie grozi pog!"bianiem spo!eczno-
-ekonomicznych ró%nic pomi"dzy mieszka(cami i mo%e sprawi$, %e Songdo stanie si" o#rodkiem prze-
znaczonym g!ównie dla ludzi bogatych.

* S. Baraniewicz-Kotasi(ska, Miasta przysz!o"ci: mi#dzy oczekiwaniami a rzeczywisto"ci$, „Zeszyty Naukowe Politech-
niki )l&skiej. Organizacja i Zarz&dzanie” 2017, nr 104, s. 115–129.
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W ramach uj#cia technocentrycznego koncepcja smart city pojmowana 
jest wy'!cznie przez pryzmat inteligentnych urz!dze& i technologii, które maj! 
wspomóc samorz!dy w zarz!dzaniu dost#pnymi zasobami m!drzej, efektywniej 
i wydajniej tak, aby redukowa( ich negatywny wp'yw na "rodowisko, oszcz#dza( 
energi#, a w konsekwencji poprawia( jako"( oferowanych us'ug i $ycia mieszka&-
ców (zob. ramka Songdo – inteligentne miasto XXI w.). Podej"cie spo'eczno-eko-
nomiczne, oprócz podkre"lania potrzeby wykorzystywania technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych (information-and-communication technologies, ICTs) 
w sposób przyczyniaj!cy si# do gospodarczego wzrostu i lepszej jako"ci $ycia, 
wskazuje, i$ procesy zarz!dzania miastem powinny odbywa( si# w warunkach 
wspó'pracy partnerskiej i mi#dzysektorowej, ale te$ wp'ywa( na rozwój spo'ecz-
nego kapita'u. W uj#ciu humanistyczno-spo'ecznym wa$ne s! indywidualne 
i zbiorowe potrzeby jednostek. Podkre"la si# rol# i istot# cz'owieka w procesie 
zarz!dzania, jak równie$ jego wiedz# oraz umiej#tno"ci; nowoczesne technologie 
nie stanowi! tu wi#c klucza inteligentnego rozwoju.

W przypadku podej"cia krytycznego prezentuje si# krytyczny lub nawet nega-
tywny stosunek wobec idei inteligentnego miasta, a samo smart city pojmowane 
jest jako utopia lub dystopia (szczególnie w zwi!zku z wszechobecnymi monito-
ruj!cymi aktywno"( mieszka&ców urz!dzeniami) w g'ównej mierze nap#dzana 
przez korporacje IT (zob. rozdzia' 20. Korporacje a zrównowa"ony rozwój – szan-
se i zagro"enia). Pojawiaj! si# tak$e komentarze, $e inteligentny rozwój, czy gene-
ralnie „rewolucja informatyczna”, mog! nie by( tak zielone, jak si# powszechnie 
to przedstawia: to nie tylko zarzuty dotycz!ce ilo"ci wody, paliw kopalnianych, 
minera'ów i chemikaliów niezb#dnych do produkcji elektrosprz#tu, ale równie$ 
skala elektro"mieci, z których wiele nie podlega recyklingowi (zob. rozdzia' 10. 
Zrównowa"ona produkcja i technologia).

Ka$de z wyró$nionych afirmatywnych uj#( inteligentnego miasta nawi!zu-
je do istoty zrównowa$onego rozwoju. To zorientowanie na zaspokajanie po-
trzeb w sposób, który nie zmniejszy szans kolejnych pokole&, sprawi'o, i$ coraz 
cz#"ciej do okre"lenia smart city dodaje si# przymiotnik „zrównowa$ony”, aby – 
jak t'umaczy International Telecommunication Union (ITU), „upewni( si#, $e 
»zrównowa$ony rozwój« nie jest pomijany kosztem fantazyjnych ICT”4, które 
cz#sto promowane s! w smart city. Jak podaj! Reda Fouad Elgazzar i Rania El-
Gazzar, to w'a"nie grupy fokusowe ITU po analizie ponad stu definicji smart city 
zaproponowa'y, aby nazywa( je zrównowa!onym miastem inteligentnym. Taki 
zwrot podkre"la, $e jest to „innowacyjne miasto, które wykorzystuje technologie 
informacyjno-komunikacyjne (ICTs) i inne "rodki w celu poprawy jako"ci $ycia, 
efektywno"ci miejskich procesów i us'ug oraz konkurencyjno"ci, zapewniaj!c 
jednocze"nie zaspokojenie potrzeb obecnych i przysz'ych pokole& w zakresie 

4 R.F.)Elgazzar, R. El-Gazzar, Smart Cities, Sustainable Cities, or Both? A Critical Review 
and Synthesis of Success and Failure Factors, w: Proceedings of the 6th International Conference 
on Smart Cities and Green ICT Systems, SCITEPRESS – Science and Technology Publications, 
Porto, Portugal 2017, s. 250.
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ekonomicznym, spo'ecznym, "rodowiskowym i kulturowym” (ibidem, s. 254; 
t'um. w'asne).

D!$enie do wdro$enia dzia'a& na rzecz uczynienia miast odpornymi, zrów-
nowa$onymi i bezpiecznymi zosta'o wyszczególnione jako jeden z 17 Celów 

Zielone ghost city?

Masdar City – zrównowa%one miasto ZEA w trakcie budowy

+ród!o: J. Seifert, Masdar City under Construction in January 2012. Abu Dhabi, United Arab Emirates, Wikimedia Com-
mons, 2012, www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Masdar_city_under_construction_2012.jpg [dost"p: 8.01.2022].

Masdar City w Zjednoczonych Emiratach Arabskich mia!o aspiracje sta$ si" pierwszym na #wiecie mia-
stem zeroemisyjnym, niegeneruj&cym odpadów i w pe!ni opieraj&cym si" na odnawialnych ,ród!ach 
energii – grozi mu jednak tytu! pierwszego zielonego miasta... wymar!ego. Zainicjowane w 2006 r. 
przez rz&d z Abu Zabi nowoczesne miasto mia!o przyci&gn&$ 1,5 tys. firm i ok. 50 tys. mieszka(ców. 
Masdar City zosta!o wybudowane od podstaw na 6 km2 pustyni, gdzie pe!ni funkcj" swoistego labora-
torium dla pionierskich ekotechnologii. Surowa polityka zwi&zana z przyj"tymi restrykcyjnymi Celami 
Zrównowa%onego Rozwoju i minimalnego oddzia!ywania przestrzeni na #rodowisko nie zach"ci!a jed-
nak wielu do zamieszkania na terenie inteligentnego miasta. U%ywanie samochodów w Masdar City 
zosta!o zabronione – przestrze( naziemna zosta!a dopasowana jedynie do potrzeb pieszych i rowe-
rzystów. G!ównym sposobem komunikacji jest podziemny transport miejski w postaci sze#cioosobo-
wych, powolnych, autonomicznych aut elektrycznych. Ograniczenia zwi&zane z ci&g!& kontrol& emisji 
i pomiarem zu%ycia energii, a tym samym narzucaj&ce mieszka(com okre#lony styl %ycia w klimacie 
pustynnym, mog& zniech"ca$ potencjalnych zainteresowanych. Do niedawna jedynymi mieszka(cami 
Masdar City byli studenci i absolwenci lokalnego Instytutu Nauki i Technologii, którym op!acono cze-
sne i zakwaterowanie. By!o to 300 osób. W 2019 r. liczba mieszka(ców mia!a przekroczy$ tysi&c, a osób 
zatrudnionych – 4 tys.

+ród!o: S. Baraniewicz-Kotasi(ska, Miasta przysz!o"ci: mi#dzy oczekiwaniami a rzeczywisto"ci$, „Zeszyty Naukowe Poli-
techniki )l&skiej. Organizacja i Zarz&dzanie” 2017, nr 104, s. 115–129.
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Zrównowa$onego Rozwoju opisanych w The 2030 Agenda for Sustainable 
Development5. W tym sensie my"l przewodni! idei smart city stanowi! projek-
towanie i realizacja inicjatyw, które przyczyni! si# do sprawniejszego dzia'ania 
miasta cz#sto w ramach sze"ciu tzw. inteligentnych charakterystyk wyszczegól-
nionych przez zespó' badaczy kierowany przez Rudolfa Giffingera6. Wyró$niamy 
w"ród nich smart governance, smart economy, smart mobility, smart environ-
ment, smart life oraz smart people.

Pierwsza z wymienionych kategorii odnosi si# do sposobu zarz!dzania mia-
stem, umo$liwiaj!cego podejmowanie interoperacyjnych dzia'a& w oparciu 
o analiz# pozyskiwanych z miejskich systemów danych. Podkre"la si# tu te$ rol# 
e-administracji w procesach podejmowania decyzji i tworzenie e-us'ug. W ra-
mach inteligentnej ekonomii wspiera si# e-biznes, e-commerce i cyfrow! przed-
si#biorczo"(. Wa$ne jest równie$ tworzenie warunków dla rozwoju innowacji, 
nowych modeli biznesowych, inteligentnych klastrów itp. Kategoria smart mo-
bility nastawia na integracj# ró$nych "rodków komunikacji, tworzenie transpor-
towych systemów logistycznych oraz wspieranie wszelkich dzia'a& w zakresie 
czystej, bezpiecznej i zrównowa$onej komunikacji. Smart environment zbiera 
inicjatywy zwi!zane z inteligentn! energi!, pomiarami, sterowaniem i monitoro-
waniem zanieczyszcze&, promowaniem przyjaznych "rodowisku budynków i zie-
lonej urbanistyki, ale te$ zrównowa$onym wykorzystywaniem zasobów poprzez 
inteligentne o"wietlenie, inteligentn! gospodark# odpadami czy wod!. Kategoria 
„inteligentni ludzie” podkre"la istot# e-umiej#tno"ci i pracy w "rodowisku wspie-
ranym przez technologie ICT oraz otwarto"( i uczestnictwo w $yciu miasta ich 
mieszka&ców. Ostatnia, smart living, odwo'uje si# do pewnego stylu $ycia, za-
chowania i konsumpcji opartej na ICT, zdrowego trybu $ycia, dobrej jako"ci wa-
runków mieszkaniowych i mieszkalnych, bezpiecze&stwa, ale tak$e dost#pu do 
ró$norodnych atrakcji kulturalnych. Poprzez tak! implementacj# inteligentnych 
technologii do swojej przestrzeni smart o"rodki mia'yby wi#c nie tyle lepiej re-
agowa( na pojawiaj!ce si# urbanistyczne wyzwania, co te$ sprawniej zarz!dza( 
miejskim organizmem i stawa( si# przyja*niejsz! przestrzeni! do $ycia.

��������������������������������×�����Ă�������������

Rozwój „m!drzejszych” i sprawniej zarz!dzanych miast rodzi nadziej# na lepsz! 
jako"( $ycia. Wielu krytyków koncepcji smart city ukazuje, $e jako"( ta mo$e by( 
jednak tylko pozorna. Dla przyk'adu, Adam Greenfield argumentuje, $e za po-
wstaniem koncepcji inteligentnego miasta nie stoj! $adne partie, grupy czy osoby 
uznane za ich wk'ad w teori# lub praktyk# planowania miejskiego (jak by'o to 
w przypadku cho(by koncepcji zrównowa$onego rozwoju, która powstawa'a jako 

5 Transforming Our World…, op. cit.
6 Zob. R. Giffinger, Ch. Fertner, H. Kramar, R. Kalasek, Smart Cities: Ranking of European 

Medium-Sized Cities, Centre of Regional Science, Vienna 2007.
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wynik intensywnych dyskusji polity-
ków i specjalistów i zosta'a spopulary-
zowana Raportem Brundtland – zob. 
rozdzia' 1. Zrównowa"ony rozwój – 
poj#cie i geneza). W zwi!zku z tym, $e 
idea ta opiera si# g'ównie na techno-
logicznych innowacjach, Greenfield 
uwa$a, i$ g'ówny zysk z jej implemen-
tacji przypadnie korporacjom z bran$y 
IT, a nie mieszka&com miast (szerzej 
o roli korporacji w zrównowa$onym 
rozwoju zob. rozdzia' 20. Korporacje 
a zrównowa"ony rozwój – szanse i za-
gro"enia).

Jedn! z pierwszych firm, która 
u$y'a terminu smart city do promocji 
swoich us'ug, by'o IBM. Tylko w latach 
2008–2014 IBM uruchomi'o ponad 
2,5 tys. projektów zwi!zanych z inteli-
gentnymi miastami, w tym utworzy'o 
kilkana"cie laboratoriów do budowy 
i testowania nowych produktów w tej 
dziedzinie7. Do grona korporacji za-
interesowanych bran$! smart city do-
'!czy'y Alphabet (jako Sidewalk Lab), 
Cisco, Microsoft (które ma ambicje 
wybudowa( w'asne inteligentne mia-

sto od podstaw), Oracle czy Samsung. MarketsandMarkets prognozuje, $e war-
to"( globalnego rynku smart city wzro"nie z 457 mld USD w 2021 r. do 873,7 mld 
USD w 2026 r.8

W tym kontek"cie Robert Muggah zaznacza, $e inteligentne miasta s! po-
strzegane przez ekspertów bran$owych jako szybko dojrzewaj!cy rynek 
Pó'nocy – to na nim koncentruj! si# g'ównie rozmowy o smart rozwoju, mimo 
i$ wydawa'oby si#, $e to kraje globalnego Po'udnia, w zwi!zku z borykaj!cymi 
si# problemami z masow! urbanizacj!, najbardziej potrzebowa'yby sprawnych 
rozwi!za& rozwojowych. W tym sensie Muggah uznaje smart cities jako koncept 

7 R. Muggah, Are Smart Cities a Bright Idea for the Global South?, Open Canada, 
20.11.2014, https://opencanada.org/are-smart-cities-a-bright-idea-for-the-global-south/ 
[dost#p: 8.01.2022].

8 Smart Cities Market by Focus Area, Smart Transportation, Smart Buildings, Smart Uti-
lities, Smart Citizen Services (Public Safety, Smart Healthcare, Smart Education, Smart Street 
Lighting, and E-Governance), and Region (2022–2026), Markets and Market, https://www.
marketsandmarkets.com/Market-Reports/smart-cities-market-542.html [dost#p: 8.01.2022].

Smart city a inne koncepcje rozwoju 
miejskiego*

Cho$ koncepcja smart city nie jest jedyn& wspó!-
czesn& propozycj& rozwoju urbanistycznego, 
to zyska!a ona dominuj&cy wp!yw na kierunek 
rozwoju miast. Zarzuca si" jej, %e popularno#$ 
zdoby!a dzi"ki promocji sektora biznesu ICT, 
który za jej po#rednictwem w sposób oryginal-
ny nag!a#nia dost"pne ju% rozwi&zania z zakresu 
zarz&dzania miastem. W rzeczywisto#ci w kon-
cepcji inteligentnego miasta dostrzec mo%na 
wiele wspólnych za!o%e( z innymi, wcze#niej 
ukszta!towanymi teoretycznymi propozycjami 
miejskiego rozwoju. Dla przyk!adu, podobnie 
jak koncepcja green city inteligentne miasto 
d&%y do osi&gni"cia wysokiej jako#ci #rodowi-
skowej i jak koncepcja miasta ekologicznego – 
promuje oszcz"dno#$ zasobów, minimalizacj" 
odpadów i utrzymywanie harmonii z biosfer&. 
Analogicznie do koncepcji miasta innowacyjne-
go w smart city podkre#la si" istot" innowacji, 
nauki i technologii i tak jak w koncepcji mia-
sta cyfrowego, tak tutaj mówi si" o integracji 
miejskich informacji oraz budowaniu areny dla 
wspó!pracy i dzielenia si" wiedz&. Wiele podo-
bie(stw w smart city odnale,$ mo%na te% w kon-
cepcji miasta kompaktowego, inteligentnego 
(intelligent) i zrównowa%onego.

* S. Baraniewicz-Kotasi(ska, Smart City. Four Appro-
aches to the Concept of Understanding, “Urban Rese-
arch & Practice” 2020, Vol. 15, Iss. 3, s. 1–24.
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w g'ównej mierze „rozwini#tego "wiata” i zaznacza, $e „oko'o stu inteligentnych 
miast rutynowo prezentowanych w globalnych mediach znajduje si# praktycz-
nie w Ameryce Pó'nocnej i Europie Zachodniej”9. Jednocze"nie te same regiony 
zdaj! sobie spraw#, $e prognozowany wzrost populacji skoncentrowany b#dzie 
w krajach Afryki i Azji, st!d aktywnie badaj! mo$liwo"ci inwestycyjne na tych 
terenach. Pogodzenie pó'nocnej koncepcji inteligentnych miast z realiami global-
nego Po'udnia ze wzgl#du na ró$nice polityczno-ekonomiczne, ale te$ spo'eczne 
i infrastrukturalne (m.in. ograniczony dost#p do internetu, mniejszy dost#p do 
danych, a tym samym s'absz! mo$liwo"( czerpania korzy"ci z Big Data i sztucz-
nej inteligencji), mo$e jednak nie by( mo$liwe.

9 R. Muggah, op. cit. T'umaczenie w'asne.

Rynek smart city na !wiecie
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+ród!o: R. Citron, E. Wood, Executive Summary: Smart City Tracker 1Q18. Global Smart City Projects by World Region, 
Market Segment, Technology, and Application, Navigant Research, 2018, s. 2, https://kapost-files-prod.s3.amazonaws.
com/uploads/asset/file/5ae1f293b0782600b300007d/2018%20%20Navigant-Executive-Summary.pdf [dost"p: 
12.01.2022].

Regionami podejmuj&cymi najwi"cej inicjatyw z zakresu inteligentnego miasta s& odpowiednio Euro-
pa, Ameryka Pó!nocna i Azja Pacyficzna. Ameryka 'aci(ska oraz )rodkowy Wschód z Afryk& pozostaj& 
w tym zakresie niejako daleko w tyle. Ró%nice te ukazuj& dysproporcje w zakresie globalnego rozwoju 
miast. Najwi"ksza liczba projektów na #wiecie podejmowana jest w ramach inteligentnego zarz&dzania 
(37%), a nast"pnie transportu (20%). Warto zaznaczy$, %e jeszcze w 2017 r. Stary Kontynent by! niekwe-
stionowanym liderem w zakresie liczby implementowanych smart rozwi&za(. W prezentowanych wy-
nikach bada( z 2018 r. te dysproporcje pomi"dzy krajami globalnej Pó!nocy znacz&co si" wyrównuj&, 
czego nie mo%na powiedzie$ o krajach globalnego Po!udnia.



Cz!"# II. Uj!cie przedmiotowe164

W tym kontek"cie warto si#gn!( 
do rozwa$a& zaprezentowanych w roz-
dziale 4. Krytyka i koncepcje krytyczne 
wobec zrównowa"onego rozwoju na 
temat kapitalistycznych kontekstów 
zrównowa$onego rozwoju, ale te$ bra-
ku uniwersalnych koncepcji szytych na 
miar# ca'ego globu.

Entuzjazm w zakresie wdra$ania 
inteligentnych miast w krajach global-
nego Po'udnia jest najprawdopodob-
niej najwi#kszy w Chinach i w Indiach, 
gdzie w'adze tych pa&stw zadeklaro-
wa'y w przypadku Chin transformacj# 
ponad 200 miast w inteligentne miasta, 
a w Indiach – budow# od podstaw 100 
smart cities. W rzeczywisto"ci tylko 
w samych Indiach, Chinach i Nigerii 
w latach 2018–2050 przyb#dzie 35% 
"wiatowej populacji mieszka&ców 
miast (zob. rozdzia' 30. Studium przy-
padku – Indie). Prognozuje si#, i$ 
w Pa&stwie %rodka wska*nik urbani-
zacji w 2050 r. osi!gnie 80%. Warto za-
znaczy(, i$ jeszcze w 1980 r. na jego ob-
szarach miejskich mieszka'o tylko 20% 
populacji chi&skiej10. Zainteresowanie 
tych pa&stw koncepcj! inteligentnego 
miasta wydaje si# wi#c zrozumia'e. 

Wa$n! kwesti! niemniej pozostaje pytanie o rzeczywiste motywacje przyj#cia 
miejskiego modelu rozwojowego opartego na smart city, a tym samym jego cha-
rakteru, nie zawsze bowiem technologie b#d! s'u$y'y wzmacnianiu spo'eczno"ci 
i podnoszenia jako"ci $ycia w wymiarze takim, jakim $yczy'yby sobie tego jed-
nostki. Granica pomi#dzy miastem inteligentnym a miastem nadzoru, kontroli 
i zakazów jest w'a"ciwie bardzo cienka (zob. ramka Zielone ghost city?). Tyczy si# 
to zarówno miast Pó'nocy, jak i Po'udnia.

10 Zob. rozdzia' po"wi#cony problemom demograficznym wspó'czesnego "wiata w: 
K. Minkner, A. Drosik, S. Baraniewicz-Kotasi&ska, G. Haber, B. Maziarz, op. cit., s. 231–244.

Film Metropolis, re". Fritz Lang, 
Niemcy 1927

Cho$ miasta przysz!o#ci w filmach z gatunku 
science fiction cz"#ciej stanowi& t!o dla rozgry-
waj&cych si" na kinowym ekranie wydarze(, to 
ich kreacja okazuje si" ciekawym przyk!adem 
tego, w jaki sposób postrzegane s& one przez 
popkultur". Pierwszym swoistym re%yserem-
-architektem miasta przysz!o#ci by! Fritz Lang, 
który swoje wyobra%enia o nowoczesnych me-
tropoliach przedstawi! w 1927 r. w dziele Metro-
polis. Zainspirowany widokiem Nowego Jorku, 
wraz ze sztabem swoich scenarzystów i eks-
pertów ds. efektów specjalnych, Lang zapro-
jektowa! g"ste, monumentalne miasto, pe!ne 
zachwycaj&cych budynków – drapaczy chmur, 
wokó! których na ró%nych poziomach kr&%& sa-
mochody i lataj& dwup!atowe samoloty. Akcja 
futurystycznego filmu rozgrywa si" w 2000 r., 
mimo to nowoczesne miasto utrzymuje stary 
porz&dek spo!eczny. Metropolis zamieszkiwane 
jest przez podzielone na kasty spo!ecze(stwo. 
Cz"#$ naziemn& okupuj& rz&dz&cy i uprzywile-
jowane grupy intelektualistów. Odpowiedzialna 
za budow" miasta grupa robotników mieszka 
w podziemnych osiedlach. Wizja miasta przy-
sz!o#ci Langa wpisuje si" w kategorie dystopii – 
pozbawione praw i godnych warunków %ycia 
spo!ecze(stwo wznosi bunt i niszczy obowi&-
zuj&cy porz&dek. Jak pokazuje Metropolis, si!& 
miast s& ludzie, a nie technika – to oni kszta!tuj& 
warunki miejskiego dobrobytu i spokojnego 
%ycia. O tej kwestii niemal 100 lat pó,niej nadal 
nale%y przypomina$ niektórym rz&dz&cym inte-
ligentnymi miastami.



Rozdzia$ 13. Inteligentne miasta (smart cities) 165

�����������

1992 – ukazanie si# publikacji The Technopolis Phenomenon: Smart Cities, Fast Systems, 
Global Networks autorstwa Davida V. Gibsona, George’a Kozmetsky’ego i Raymonda 
W. Smilora (Rowman & Littlefield Publishers, Langham 1992), w której zosta'o by( 
mo$e po raz pierwszy u$yte poj#cie smart city w kontek"cie miejskiego rozwoju ukie-
runkowanego na technologie i innowacje.

2002 – rozpocz#cie w Korei Po'udniowej budowy Songdo, pierwszego na "wiecie miasta 
w pe'ni zaplanowanego w ramach koncepcji smart city.

2007 – powstanie pierwszego rankingu europejskich inteligentnych miast "redniej wiel-
ko"ci opracowanego przez zespó' Rudolfa Giffingera.

2008 – uruchomienie przez IBM projektu Smarter Planet, sprawdzaj!cego zastosowa-
nie czujników, sieci i analiz opartych na danych w zakresie rozwi!zywania miejskich 
problemów.

2015 – dostrze$enie przez Boyda Cohena rozwoju koncepcji smart city i opisanie trzech 
generacji inteligentnych miast: smart city 1.0, smart city 2.0, smart city 3.0.
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Smart city – koncepcja miasta inteligentnego, którego celem jest poprawa jako"ci funk-
cjonowania miasta i $ycia mieszka&ców najcz#"ciej poprzez wykorzystywanie ICT.

Smart governance – jeden z sze"ciu komponentów koncepcji smart city odnosz!cy si# 
do sposobu zarz!dzania publicznego, w którym du$! rol# odgrywaj! technologie ICT, 
analizy danych, otwieranie dost#pu do danych czy wspó'praca z interesariuszami, 
w tym mieszka&cami miasta.

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) – wszystkie technologie umo$liwiaj!-
ce zbieranie, przetwarzanie i przesy'anie informacji w formie cyfrowej.

U-City (Ubiquitous City) – koncepcja „hiperskomunikowanego” miasta, w którym do-
st#pna dla wszystkich i niewidoczna informacja jest obecna wsz#dzie i przez ca'y czas. 
Umo$liwia to swoiste „samozarz!dzanie si#” miasta.
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1. Czy uwa$asz, $e miasta inteligentne s! w rzeczywisto"ci inteligentne? Co rozumiesz 
przez termin „inteligentny”?

2. Z jakimi wyzwaniami wi!$e si# opieranie zarz!dzania miastem na nowoczesnych 
technologiach?

3. Czy koncepcja inteligentnego miasta to dobry kierunek przezwyci#$ania zmian klima-
tycznych przez wspó'czesne o"rodki miejskie? Czy istnieje jaka" alternatywa?

4. Jaki jest ekologiczny koszt implementacji inteligentnych miast?
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Augustyn A., Zrównowa"ony rozwój miast w !wietle idei smart city, Wydawnictwo 
Uniwersytetu w Bia'ymstoku, Bia'ystok 2020.

Barber B.R., Gdyby burmistrzowie rz$dzili !wiatem: dysfunkcyjne kraje, rozkwitaj$ce mia-
sta, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2014.

Miller M., Internet rzeczy. Jak inteligentne telewizory, samochody, domy i miasta zmieniaj$ 
!wiat, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Smart city. Informacja przestrzenna w zarz$dzaniu inteligentnym miastem, red. D. Gotlib, 
R. Olszewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Stawasz D., Wspó%czesne dylematy zarz$dzania rozwojem miast, Wydawnictwo 
Uniwersytetu +ódzkiego, +ód* 2016.

Zarz$dzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcj$ smart city, red. D. Stawasz, 
D. Sikora-Fernandez, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2015.
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Najm$drzejsze miasto !wiata, Fantastyczny "wiat, 16.12.2021, https://www.youtube.com/
watch?v=Sq7HBYAm7wA&ab_channel=Fantastyczny%C5%9Bwiat [dost#p: 6.07.2022].

Singapur to wyspiarskie pa&stwo-miasto znajduj!ce si# w Azji Po'udniowo-Wschodniej, 
a zarazem przyk'ad na to, jak za spraw! nowych technologii kraj mo$e sprawnie si# roz-
win!( pod wzgl#dem gospodarczym – zagadnienie to zosta'o poruszone w niniejszym 
materiale. Swoj! niepodleg'o"( Singapur uzyska' w roku 1965, a obecnie znajduje si# na 
li"cie top 10 najbogatszych pa&stw "wiata. Jeszcze pó' wieku temu gospodarka Singapuru 
by'a uboga, a kraj musia' importowa( nawet "wie$! wod#. Obecnie to pa&stwo-miasto 
uznaje si# za jedno z „najm!drzejszych” na "wiecie. Jego w'adze podj#'y decyzj# o rozwoju 
zgodnym z koncepcj! smart city – dzi" wp'ywa ona na wszystkie aspekty $ycia miejskiego 
i infrastruktury miasta.


