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Clarence Perry - Jednostka sąsiedzka NYC ’20 XX w.

Celem usprawnienie komunikacji między:

• budownictwem mieszkalnym a usługami i terenami 
rekreacyjnymi 

Plusy

• Wzrost integracji społecznej w sąsiedztwie

• Bliskość usług

Minusy

• Segregacja i powstawanie sektorów

• Utrwalanie patologii

https://urbnews.pl/sylwetki-osob-zwiazanych-gp-urbanistyka-clarence-perry/



Carlos Moreno

Urbanista, profesor Sorbony

Francuski matematyk (AI) ur. w Kolumbii

Założenia 15-minutowego miasta
przedstawione na TED 2021:

• Rytm miasta ma być dostosowany do ludzi, nie aut

• Każdy m² ma służyć różnym celom, np. szkoły - centrami kultury

• Mamy żyć, pracować i rozwijać się bez konieczności przemieszczania

• 4 filary: gęstość, bliskość, różnorodność, digitalizacja (smart city)

• https://www.youtube.com/watch?v=TQ2f4sJVXAI



Program Horyzont Europa

2030

• Neutralność klimatyczna - 100 miast w Europie

• Kontrakty klimatyczne – plan osiągnięcia celu w sektorach: 
energia, budownictwo, transport, gospodarka odpadami

• Kraków, Warszawa, Łódź, Wrocław, Rzeszów

2050
• Zero emisji CO² - pozostałe miasta

• Wzrost urbanizacji w UE - do 85%

Misja Neutralność Klimatyczna i Inteligentne Miasta
95,5mld euro



Miasto 15-minutowe ma spełniać funkcje:

• Mieszkania

• Pracy

• Handlu

• Zdrowia

• Edukacji

• Rozrywki



ograniczanie wolności

inteligentna kontrola

Komfort życia
Ochrona środowiska

bariery dla kierowców

wysokie opłaty

usuwanie miejsc parkingowych

Mokotów - pas ruchu dla rowerzystów za 8,5mln PLN – 669 miejsc

zwarta zabudowa

premie za dogęszczanie 

mieszkańców

przymusowa
integracja i 

różnorodność



Miasto 15-minutowe ma spełniać funkcje:

• Mieszkania kogo będzie stać?

• Pracy praca zdalna

• Handlu online

• Zdrowia telemedycyna

• Edukacji zdalne nauczanie

• Rozrywki metaversum



C40 
Cities



Odporne miasta

przygotowane na 
kolejne blokady

podzielone na 
kwartały, które 
w razie potrzeby 
można odciąć od 
innych dzielnic



Klimatyczny Kwartał w Krakowie

Poligon doświadczalny 

Cel główny

Redukcja Emisji Gazów Cieplarnianych

Cele szczegółowe

• Miasto 15-minutowe

• Zazielenianie

• Mobilność 



Oxford City

Miasto – 150 tys. mieszkańców

• 2014 – pierwsza strefa ZERO emisji

• W 6 wskazanych lokalizacjach

• Filtry elektroniczne – kamery ANPR

• Automatycznie rozpoznające nr rej.

• Działające 7 dni w tygodniu 7.00-19.00

• 100 przepustek rocznie

• Grzywna 70£ za przekroczenie limitu



Protest 18.02.2023

STOP OXFORD - No 15 Minute Cities



Sztokholm – 1-minutowe miasto

• Hiperlokalność – dotarcie do miejsca, gdzie toczy się życie społeczne

• Projektowanie wraz z mieszkańcami modułów a’la IKEA/Minecraft



15-minutowe miasto – wersja EXCLUSIVE

Publiczny Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej planuje:

• Nowe centrum mieszkaniowo-komercyjne zajmujące 19 km² 

• New Murabba w Rijad



Co robić? by David Engels
• Być realistą i przygotować się na długą walkę

• Pielęgnować i wzmacniać nasz styl życia

• Opuścić miasto, jednać się z przyrodą

• Budować własne społeczeństwo obywatelskie

• Prowadzić zdrowe i etyczne życie

• Każdą możliwą transakcją finansową NIE karmić potwora rynków

• Chronić macierzyństwo, budować rodzinę i świadomie wychowywać dzieci

• Konstruktywnie traktować i zgłębiać wiarę chrześcijańską 

• Zwolnić tempo, by oddać się refleksji, modlitwie, medytacji oraz lekturze



Co robić?

• Jedyny istotny podział MY-ONI to: LUDZIE-WĄSKA ELITA PRZY WŁADZY

• Ilu jest tych, co udają, że śpią? Czy zdążą się obudzić na czas?

UŚWIADAMIAĆ LUDZI

Np. akcja nasza ULOTKA ROZMOWA - jak się tylko da

WŁASNE ŚWIADOME DECYZJE

Każdego dnia
każdej minuty

Zgodne z Bożą 
nie szatańską agendą


