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SISTEM URBANEGA PLANIRANJA NA PRIMERU NEW YORK CITYJA
Izvleček:
Načrtovanje mest je skozi zgodovino igralo pomembno vlogo nastanka mest.
Načrtovanje mesta z osmimi milijoni prebivalcev, kot je NYC zahteva prav poseben pristop.
V diplomskem delu so v osnovi opredeljeni pomembni geografske dejavniki, ki vplivajo na
podobo in značaj mesta NYC ter so pomembni za nadaljnje razumevanje obravnavane tematike. V
nadaljevanju dela je predstavljen sistem planiranja na ravni mesta in coniranje, ki je osnovno
orodje za načrtovanje mesta in je hkrati zelo fleksibilno glede na potrebe določene soseske,
spreminjanje rabe tal in napredek tehnologij. NYC ima znotraj mesta zelo razdrobljeno strukturo
sprejemanja raznih planerskih postopkov, kot primer je v delu predstavljen postopek pregleda
rabe tal na ravni okrožja, v katerega so vključene vse glavne institucije, ki delujejo na področju
mestnega planiranja. V NYC-ju so pomembno vlogo pri razvoju mesta igrale – in še vedno jo –
nepremičnine. Delo se dotika tudi nekaterih planerskih politik, vlog politikov pri planiranju,
načinov planiranja in planerskih strategij, ki so se izvajale v NYC-ju v zadnjih dvajsetih letih
minulega tisočletja in pojasnjujejo nekatera dejanja na področju planiranja. V zadnjem delu
diplome so obravnavani nekateri planerski projekti in problemi, s katerimi se mesto sooča v
sedanjosti, s poudarkom na revitalizaciji obalnih predelov in povečanjem deleža zelenih površin
in odprtih javnih prostorov ter problemom odlaganja trdih odpadkov. V sklepnem delu
diplomskega dela so nakazane smernice prihodnjega urbanističnega načrtovanja NYC-ja, ki
temelji na trajnostnem razvoju in regionalnem pristopu z nadaljnjim prevladujočim privatnim
vlaganjem ter rešitvijo problema cenovno dostopnih stanovanj in okolijskih problemov.
Ključne besede: New York City, ZDA, urbanistično planiranje, coniranje, nepremičnine, trdi
odpadki, zelena gradnja, revitalizacija obale.
THE SYSTEM OF URBAN PLANNING IN NEW YORK CITY
Abstract:
During the time of history the planning of cities was of great importance regarding to creating the
cities. Planning the eight million city like New York, needs a special approach.In my diploma
work, the important geographical facts that have had the influence on the image and the character
of the city are defined, and they are of importance for further comprehension of the subject being
discussed. Further on the system of planning on the city level and zoning is presented. Zonning is
the basic tool for planning the city, and at the same time it is very flexible regarding to needs of a
certain neighbourhood, changing patterns of land use and the progress of technology. The
structure of acceptance of different planning procedures, as it can be seen in this work, is very
crumbled inside New York City itself, as for the example the procedure of examination of the use
of the ground in the districts where all the main institutions taking part in a city planning are
included. Real estates have had an important influence on the city development. This work also
describes some planning policy, politicians' influence on planning, ways of planning, and
planning strategies that were taking place for the last twenty years of the bygone millennium, and
they explain some acts of planning. Some planning projects and problems that the city is
confronted with are also discussed with the emphasis on waterfront revitalization, the increase of
green housing, public open space, as well as on the problem of solid waste dumping.
At the end of this work the guidelines of the future urban planning of New York are shown and
are based on permanent development and regional accession with further prevailing private
investment and solving the problem affordable housing as environmental problems.
Keywords: New York City, USA, urban planning, zoning, real estate, solid waste, green housing,
waterfront revitalization.

III

Mojca Zupanič

Sistem urbanega planiranja na primeru New York Cityja

KAZALO
1. UVOD .......................................................................................................................................... 3
1.1. NAMENI IN CILJI ......................................................................................................... 3
1.2. METODE DELA............................................................................................................. 4
2. NEKATERE FIZIČNO IN DRUŽBENOGEOGRAFSKE
ZNAČILNOSTI NEW YORK
CITYJA ............................................................................................................................................ 5
2.1. LEGA .............................................................................................................................. 5
2.2. RELIEF ........................................................................................................................... 5
2.3. PODNEBJE..................................................................................................................... 6
2.4. VODNI VIRI................................................................................................................... 6
2.5. GOSPODARSTVO......................................................................................................... 7
2.6. PROMET......................................................................................................................... 8
2.7. PREBIVALSTVO......................................................................................................... 11
2.7.1. GOSTOTA PREBIVALSTVA IN NARODNOSTNA SESTAVA....................... 11
2.7.2. STAROSTNA SESTAVA ..................................................................................... 13
2.7.3. ZAPOSLENOST.................................................................................................... 13
2.7.4. DOHODEK NA PREBIVALCA ........................................................................... 13
2.7.5. PREBIVALSTVENA RAST ALI STAGNACIJA ................................................ 14
3. SISTEM, UREDBE IN AKTERJI PLANIRANJA.................................................................... 15
3.1. POLITIČNA UREDITEV............................................................................................. 15
3.2. SISTEM IN VLOGA URBANISTIČNEGA PLANIRANJA....................................... 16
3.2.1. POSTOPEK PLANIRANJA NA RAVNI OKROŽJA .......................................... 20
3.3. CONIRANJE................................................................................................................. 21
3.3.1. CONIRNA RESOLUCIJA..................................................................................... 23
3.3.2. KAJ IN KAKO SE DOLOČA CONIRANJE? ...................................................... 24
3.3.2.1. Velikost zgradb ............................................................................................... 24
3.3.2.2. Odprti prostor/razmerje odprtega prostora...................................................... 24
3.3.2.3. Delež pozidanega zemljišča ............................................................................ 24
3.3.2.5. Drugi nadzori, ki zadevajo višino in razmik med stavbami ............................ 25
3.3.2.6. Dvorišče .......................................................................................................... 25
3.3.2.7. Višina in oddaljenost od ceste, reke ipd.......................................................... 25
3.3.2.8. Parkirišča......................................................................................................... 25
3.3.2.9. Izvajalski standardi.......................................................................................... 25
3.3.2.10. Gradnja brez dodatnih dovoljenj ................................................................... 25
3.3.2.11. Posebna dovoljenja........................................................................................ 26
3.3.2.12. Odobritve in potrdila ..................................................................................... 26
3.3.2.13. Conirni amandma .......................................................................................... 26
3.3.3. POSEBNA CONIRNA OBMOČJA IN POSEBNE CONIRNE TEHNIKE ......... 26
3.3.4. ODPRTI JAVNI PROSTOR.................................................................................. 27
3.4. AKTERJI PLANIRANJA ............................................................................................. 29
3.4.1. KOMISIJA ZA MESTNO PLANIRANJE (CITY PLANNING COMMISION) . 29
3.4.2. ODDELEK ZA MESTNO PLANIRANJE (NYC DEPARTMENT OF CITY
PLANNING) .................................................................................................................... 29
3.4.3. SVET SKUPNOSTI (COMMUNITY BOARD) ................................................... 29
3.5. POMEMBNA ORGANIZACIJA NA PODROČJU MESTNEGA PLANIRANJA..... 30
4. RAZVOJ NEPREMIČNIN ........................................................................................................ 31
4.1. POLITIKE IN POLITIKI.............................................................................................. 31
4.2. PLANIRANJE............................................................................................................... 32
4.3. PLANERSKE STRATEGIJE ....................................................................................... 33

1

Mojca Zupanič

Sistem urbanega planiranja na primeru New York Cityja

4.4. VLOGA POLITIKOV................................................................................................... 34
4.5. STANJE PLANERSKIH AGENCIJ............................................................................. 34
4.6. URBANE RAZVOJNE DRUŽBE IN JAVNO-ZASEBNE ORGANIZACIJE ........... 35
4.6.1. GOSPODARSKO-RAZVOJNA AGENCIJA (THE ECONOMIC
DEVELOPMENT CORPORATION).............................................................................. 35
4.6.2. RAZVOJNE DRUŽBE SKUPNOSTI (COMMUNITY DEVELOPMENT
CORPARATIONS).......................................................................................................... 36
4.6.3. STANOVANJSKI PROGRAM ............................................................................. 36
4.7. VRAČANJE URBANE PRENOVE IN NJENIH SMERNIC ...................................... 38
5. PLANERSKI PROJEKTI IN PROBLEMI ................................................................................ 40
5.1. SKRB ZA VARSTVO OKOLJA IN PROBLEM ODLAGANJA ODPADKOV........ 40
5.2. PROBLEM ODLAGANJA TRDIH ODPADKOV ...................................................... 40
5.2.1. MOŽNE REŠITVE ................................................................................................ 43
5.2.2. FRESH KILLS JUTRI ........................................................................................... 43
5.3. ZELENA GRADNJA.................................................................................................... 45
5.3.1. HEARST TOWER ................................................................................................. 46
5.4. PROGRAM OŽIVLJANJA OBALNEGA PREDELA NEW YORK CITYJA ........... 48
5.4.1. UREJANJE OBALNEGA PREDELA IN PRISTOJNOSTI ................................. 48
5.4.2. ZVEZNI ZAKON O UPRAVLJANJU OBALNEGA PREDELA........................ 48
5.4.3. PROGRAM DRŽAVE NEW YORK O UPRAVLJANJU OBALNEGA
PREDELA........................................................................................................................ 49
5.4.4. LOKALNI PROGRAM NEW YORK CITYJA .................................................... 49
5.4.5. SORODNE UREDBE ............................................................................................ 49
5.5. BROOKLYN, WILLIAMSBURG................................................................................ 50
5.5.1. VRAČANJE URBANE PRENOVE ...................................................................... 54
5.6. ZELENE POVRŠINE, ODPRTI JAVNI PROSTOR IN REVITALIZACIJA
OBALNIH PREDELOV ...................................................................................................... 54
5.6.1. PARK REKE HUDSON ........................................................................................ 56
5.6.2. REVITALIZACIJA OBALNEGA PREDELA REKE EAST ............................... 60
5.6.2. REVITALIZACIJA OBALNEGA PREDELA REKE EAST ............................... 61
5.6.2.1. Kratek zgodovinski pregled načrtovanja ob reki East......................................... 61
5.6.2.2. Študija obalnega predela reke East na manhatnski strani ................................... 62
5.6.3. MANHATNSKA ZELENA POT .......................................................................... 64
6. SKLEPNE MISLI ...................................................................................................................... 66
6.1. SUMMARY .................................................................................................................. 69
7. LITERATURA IN VIRI ............................................................................................................ 72
8. KAZALO FOTOGRAFIJ, GRAFIKONOV, KART, PREGLEDNIC, SHEM IN SLIK .......... 79
8.1. KAZALO FOTOGRAFIJ ............................................................................................. 79
8.2. KAZALO GRAFIKONOV ........................................................................................... 79
8.3. KAZALO KART........................................................................................................... 79
8.4. KAZALO PREGLEDNIC............................................................................................. 79
8.5. KAZALO SHEM .......................................................................................................... 80
8.6. KAZALO SLIK............................................................................................................. 80

2

Mojca Zupanič

Sistem urbanega planiranja na primeru New York Cityja

1. UVOD
Planiranje je izvajanje načrtov, ki oblikujejo mesto in soseske ter je trajni proces zagotavljanja
neštetih potreb in zahtev članov skupnosti ali regije, tj. njenih prebivalcev, drugih
državljanov, lastnikov podjetij, izbranih uradnikov, vlade in agencij. Namen tega procesa je
omogočiti izvedljivo vizijo soseske ali regije, ki bo ustvarila boljše življenje ljudem na račun
široke in dolgoročne palete zadovoljivih potreb na nivoju mesta. Takole bi lahko v splošnem
opredelila pojem planiranja.

1.1. NAMENI IN CILJI
Namen mojega diplomskega dela je poskušati odgovoriti na nekatera zelo kompleksna
vprašanja prostorskega planiranja in razvoja New York Cityja.
New York City, v nadaljevanju NYC, je finančna prestolnica sveta, za nekatere urbanistični
suvenir, za druge urbanistični kolaps. Je mesto, ki se neprestano spreminja in kjer razlike
postajajo vse večje in večje. Kot eno najsodobnejše grajenih mest funkcionira v soodvisnosti
od številnih dejavnikov in se na njih tudi naslanja, vendar s pridom izkorišča tudi stare
prostore, skrbi za njihovo spremembo namembnosti in revitalizacijo gospodarsko nekdaj
pomembnih območjih, ki so svoj čas dobro služila svoji namembnosti, danes pa so doživele
spremembo in vsebinsko sozvočje s časom in prostorom.
V diplomskem delu želim pojasniti na primeru prostorskega planiranja sozvočja in
nesozvočja, ki se dogajajo v NYC-ju in odgovoriti na naslednja vprašanja:
– kdo so odgovorni organi, ki soodločajo pri prenovi, obnovi in planiranju;
– kdo so glavni akterji novih gradbenih spodbud;
– kakšen vpliv ima mnenje prebivalcev;
– kakšen vpliv imajo mesto in investitorji;
– kako bo mesto odgovorilo na nenehno naraščanje prebivalstva in zagotovilo temu primerno
zadostno število stanovanj, razvito infrastrukturo, dovolj zelenih površin;
– kako se bo mesto soočilo s problemom nenehnega pomanjkanja stanovanj za
prebivalce z nižjimi prihodki in
– kako bo mesto rešilo več kot pol stoletja trajajoči problem odlaganja trdih odpadkov.
Kot primera prostorske transformacije v svojem diplomskem delu izpostavljam obalni predel
Manhattna in Brooklyna in s tem povezano skrb za zelene površine in javne prostore.
Ker so nepremičnine in stanje na trgu nepremičnin v večji meri oblikovale mesto in so
nedvomno pomembne za lažje razumevanje politike, dogajanj in vpletenih v planiranje, v delu
opisujem tudi razvoj na tem področju, in sicer za obdobje zadnjih dvajsetih let minulega
tisočletja. Da se v tako velikem mestu ne gradi neplansko, je potrebno poznati tudi nekatere
instrumente, s katerimi mesto to ureja. Zato sem se odločila, da podrobneje predstavim
osnovne značilnosti coniranja (zoning), enega glavnih instrumentov, ki odgovarja na
vprašanje kako in kaj se sme graditi ter kako in kaj ne. Za lažje razumevanje in prostorsko
dojemanje dela kot takega v uvodnem poglavju predstavljam nekatere pomembne fizično in
družbenogeografske elemente, ki jim pri planiranju namenjamo posebno pozornost.
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1.2. METODE DELA
Diplomsko delo je rezultat terenskega dela, študija gradiva in prisostvovanja na javnih
obravnavah, ki jih organizira Oddelek za mestno planiranje (Department of City Planning, v
nadaljevanju DCP).
Statistični podatki, ki so uporabljeni v delu, so večinoma povzeti po internetnih virih, saj sem
želela predstaviti novejše in natančnejše podatke ter se tako izogniti zastarelim statistikam,
objavljenih v nekaterih tiskanih virih. Internet je bil tudi eden najpomembnejših virov
informacij, saj mi je po odhodu iz mesta omogočil aktualno spremljanje dogodkov povezanih
z mestnim planiranjem.
Prebiranje raznovrstne specializirane literature so mi kot gostujoči študentki omogočili na
Columbia University of New York City, v Lehmanovi knjižnici, ki je najbolje založena
knjižnica na področju planiranja v NYC-ju.
Aktualne dogodke v zvezi s planiranjem in nadaljnjimi projekti mesta sem spremljala na
javnih obravnavah, ki jih vsakih štirinajst dni organizira Oddelek za mestno planiranje in v
medijih. Svoje poglede na mesto in njegovo planiranje so z mano delili tudi nekateri urbanisti
in udeleženci omenjenih obravnav, kar je bilo izrednega pomena za nadaljnji pristop k izboru
nekaterih tem.
Obravnavani objekti in območja so prestavljeni skozi avtorske fotografije.
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2. NEKATERE FIZIČNO IN DRUŽBENOGEOGRAFSKE
ZNAČILNOSTI NEW YORK CITYJA
2.1. LEGA
NYC leži ob severovzhodni obali Atlantika ob ustju reke Hudson na jugovzhodu zvezne
države New York v ZDA na 40º 42' 51'' SGŠ in 73º 0' 23'' ZGD in meri 785,6 km². Zanj je
značilna obalna lega na stiku reke Hudson in Atlantskega oceana v naravno zaščitenem
pristanišču. Prav lega je mestu omogočila, da je postalo pomembno trgovsko središče. Mesto
leži na treh glavnih otokih: Manhattnu, Staten Islandu in zahodni del na Long Islandu, sicer
pa mesto sestavlja pet mestnih okrožij: Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens in Staten Island.
Vsa od naštetih okrožij naseljuje po več kot milijon ljudi. Bronx je edino mestno okrožje, ki
pripada celinskemu delu ZDA.
Fotografija 1: Satelitski posnetek NYC-ja

Karta 1: Newyorška okrožja

1. Manhattan, 2. Brooklyn, 3. Queens, 4. Bronx,
5. Staten Island
Vir:http://en.wikipedia.org/wiki/Image:5_Boroughs_L
abels_New_York_City_Map_Julius_Schorzman.png
Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Ny.terra.600pix.jpg, 2006

2.2. RELIEF
Nekdaj hribovit NYC je danes dokaj ravninski. Mestne površine so se skozi zgodovino
spreminjale in območja vzdolž obale so trajno osuševali v času prisotnosti Nizozemcev.
Osuševanje je najbolj razvidno na Lower Manhattnu na območju z modernim razvojem, kjer
je Battery Park City. Večina naravnih odstopanj v topografiji je bilo zravnanih, posebej na
Manhattnu. O njegovi nekdanji topografiji priča tudi ime Manhattan, ki izhaja iz indijanskega
izraza za gričevnat svet, kar je ta otok tudi bil, ko so ga Indijanci za zelo nizko ceno prodali
Nizozemcem (fotografija 2). Ob izgradnji mnogoštevilnih objektov je reliefna podoba
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Manhattna večinoma izginila. Rudninska sestava tal je večinoma granit, zato je otok primeren
za gradnjo velikih stolpnic. Najvišja točka je Todt Hill na Staten Islandu s 124,9 metri
nadmorske višine in je poraščen z gozdom (http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City,
2006).

Fotografija 2: Manhattan med 49. in 50. ulico leta 1860
Fotografija 3: Manhattan med 49. in 50. ulico leta 2005

2.3. PODNEBJE
New York City ima vlažno podnebje zmernega pasu in ima zaradi lege ob Atlantiku manjše
fluktuacije temperatur kot notranja območja. Newyorške zime so navadno hladne, vendar
milejše kot v notranjosti vzhodnih in severno-zahodnih mest, ki ležijo na podobni geografski
dolžini (Cleveland, Detroit in Pittsburgh). Temperature pod –18 °C se pojavljajo v povprečju
enkrat v desetletju. Pomladi so mile s povprečnimi marčnimi temperaturami med 10 °C in 15
°C ter junijskimi, ki se gibajo med 25 °C in 30 °C. Poletja so v povprečju vlažna in vroča.
Poletne temperature se gibljejo okrog 32 °C, najvišje temperature le redko presežejo 38 °C
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City, 2006).

2.4. VODNI VIRI
Mesto je bogato z vodnimi viri. NYC ima dve vodni poti, ki sta zgodovinsko gledano pogojili
nastanek in rast mesta. Prva je reka Hudson (Hudson River), ki teče po dolini Hudson proti
newyorškemu zalivu in se steka v plitvi estuar, ki ločuje Bronx in Manhattan od New
Jerseyja, druga pa je reka East (East River). Slednja je pravzaprav plitva ožina, ki se razteza
od Long Island Sounda do newyorškega zaliva in ločuje Bronx in Manhattan od Long Islanda.
6
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Reka Harlem je še ena plitva ožina, ki leži med reko East in reko Hudson ter ločuje
Manhattan od Bronxa (http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City, 2006). NYC svoje
vodne zaloge pridobiva iz povirja v gorovju Catskill. To leži v enem izmed največjih
zavarovanih divjih območij v ZDA in ravno zato je proces vodnega precejanja nedotaknjen.
Zato je NYC eno redkih mest v državi z neoporečno pitno vodo in se v primerjavi z
nekaterimi drugimi svetovnim prestolnicami ne sooča s problemom kakovosti pitne vode.

2.5. GOSPODARSTVO
NYC je glavni poslovni in trgovski center ter poleg Tokia in Londona ena izmed treh
finančnih prestolnic sveta. Osnovo gospodarstva tvorijo finančna, zavarovalniška in
nepremičninska dejavnost.
Mesto je pomemben center množičnih medijev, novinarstva in založništva ter vodilni
umetniški center v ZDA. Newyorška filmska industrija je takoj za Hollywoodom. Pomembni
sektorji so tudi medicinske raziskave, tehnologija in moda.
V mestu imajo sedež številne mednarodne družbe in je glede na njihovo veliko število tujih
korporacij edinstven med ameriškimi mesti. Ena od desetih služb v javnem sektorju je v tujem
podjetju. NYC deluje kot ogromni motor globalne ekonomije, bruto metropolitanski produkt
se ocenjuje na približno 500 milijard USD. Po izboru revije Fortune 500 se v NYC-ju nahaja
500 najmočnejših podjetjih v ZDA. Če bi mesto bilo država, bi imela 17. največji BDP na
svetu, baziran na osnovi tekočih manjšinskih tečajev. S tem bi prehitel Švico (377 milijard
USD) in se skoraj izenačila s Turčijo (582 milijard USD) ter bi z 59.000 USD na prebivalca
imelo drugi najvišji BDP na svetu, takoj za Luksemburgom
(http://en.wikipedia.org/ Economy_of_New_York_City, 2006).
Zaposleni v specializirani proizvodnji predstavljajo velik delež zaposlenih, vendar ta delež
vidno upada. Tekstilna, kemična, kovinska, prehrambena in lesna industrija so vodilne
industrijske panoge.
Za NYC je pristanišče svoj čas predstavljalo pomemben del gospodarstva. Danes se je večina
tovora preselila iz obal Brooklyna v pristanišče Newark-Elizabeth Marine v New Jerseyu.
Kreativne dejavnosti, kot so oblikovanje, novi mediji in arhitektura, beležijo porast v deležu
zaposlenih. Z naraščanjem komercialne vloge številnih mestnih medicinskih laboratorijev in
raziskovalnih centrov so znanost in raziskave še en pomemben gospodarski sektor (med leti
2004 in 2005 je zabeležena 4,9 % rast). Prav tako so v porastu dejavnosti visoke tehnologije,
kot so programiranje, oblikovanje igric in internetne storitve.
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Fotografija 4: Newyorška borza

2.6. PROMET
Mesto NYC ima naj bolj kompleksno in najbolj razširjeno prometno mrežo v ZDA. Ima
13.000 rumenih taksijev, več kot 120.000 kolesarjev dnevno, obsežen sistem podzemeljske
železnice, najprometnejšo avtobusno postajo, velika letališča (mednarodni letališči JFK in
Newark Liberty ter letališče La Guardia), pionirski sistem podvodno prevoznih tunelov,
največje pristanišče za ladje na vzhodni obali (East Coast), dobro železniško povezavo z
notranjostjo in sosednjimi državami ter gondolo, ki prevaža prebivalce Roosvelt Islanda na
Manhattan.
Približno 30 % Američanov se vozi na delo, od tega se eden od treh poslužuje javnih
prevoznih sredstev, dve tretjini vseh prevoznikov na državnih železnicah pa živi v NYC-ju in
njeni okolici (http://www.mta.info/nyct/facts/index.html, 2007).
Podatki popisa prebivalstva iz leta 2000 navajajo, da več kot 50 % gospodinjstev v NYC-ju ni
imetnikov lastnega avtomobila. Na Manhattnu je takšnih gospodinjstev kar 75 %, medtem ko
je povprečje na nacionalni ravni 8 % (http://www.census.gov/census2000/states/ny.html,
2006).
Zaradi velikega odstotka uporabnikov javnih prevoznih sredstev in zaradi slovesa pešcu
prijaznega mesta je NYC eno izmed energetsko učinkovitejših mest v državi. Poraba goriva v
primerjavi z drugimi mesti je dokaj nizka in je na ravni nacionalne porabe iz leta 1920.
Komponente mestnega prometnega sistema upravljajo različne vladne agencije in privatne
družbe. Največja in najpomembnejša je vladna državna agencija, imenovana Metropolitan
Transportation Authority (v nadaljevanju MTA), ki upravlja celotno mestno podzemno
železnico in avtobusne prevoze ter dve od treh glavnih železniških povezav v NYC-ju, New
Jerseyju in Connecticutu, to sta Long Island Rail Road na Long Islandu in Metro-North
Railroad.
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Sistem javnih prevoznih sredstev letno prepelje 2,4 milijarde ljudi in je največji v Severni
Ameriki. Sistem newyorške podzemne železnice (New York City Subway) pa je največji
podzemni sistem, če merimo dolžino prog (1056 km) in peti na svetu po številu prepeljanih
potnikov (1,4 milijarde potnikov). Podzemna železnica, od katere je mesto zelo odvisno
deluje 24 ur dnevno. V primeru stavke delavcev javnega prometa decembra 2005 je bila ta
navezanost očitna. Kaos, ki je vladal v mestu (vozili so samo taksiji), mestu ni prinesel nič
dobrega. Rezultati tri dnevne stavke, ki se je zgodila drugič (prva je bila leta 1980 in je trajala
enajst dni) so zamude več milijonov prebivalcev na delovna mesta, manj prihodkov od
turistov in seveda izpadi številnih drugih dohodkov (po besedah župana bi naj bilo mesto ob
400 milijonov USD zaslužka dnevno). Podzemna železnica ima 26 linij, ki povezujejo vsa
okrožja razen Staten Islanda, ki ga z ostalimi okrožji povezuje železnica Staten Island
Railway (http://en.wikipedia.org/wiki/Transportation_in_New_York_City, 2006).
New York City premore tudi velik vozni park javnih avtobusov ter izredno dobro železniško
povezavo, ki se je poslužuje 150 milijonov potnikov letno in je povezana s predmestjem in
sosednjimi državami (Amtrak). Železniški sistem povezuje dve najprometnejši železniški
postaji v ZDA, Central Station in Penn Station.
Od vseh ljudi, ki se vozijo na delo, jih 32 % uporablja podzemno železnico, 25 % se na delo
vozi z lastnim prevoznim sredstvom, 14 % se jih vozi z avtobusom, 8 % z vlakom, 8 % na
delo hodi peš, 6 % se vozi na delo z drugimi, 1 % uporablja taksi, 0,4 % se jih na delo pripelje
s kolesom, 0,4 % pa se na delo vozi s trajektom.
Grafikon 1: Vrsta prometnih sredstev glede na način prihoda na delo
1%
0,40%
6%

0,40%

8%
32%
8%

14%

25%

podzemna železnica
lastno prevozno sredstvo
avtobus
vlak
peš
se vozi na delo z drugimi
taksi
kolo
trajekt

Vir:http://factfinder.census.gov/servlet/DTGeoSearchByListServlet?ds_name=ACS_2004_ES
T_G00_&_lang=en&_ts=170243153266, 2007
Leta 2000 je bilo v NYC-ju zaposlenih 3.7 milijona ljudi, od tega 56 % na Manhattnu. Od
slednjih se 30 % na delo vozi znotraj Manhattna, 17 % jih na delo prihaja iz Queensa, 16 % iz
Brooklyna, 8 % iz Bronxa ter 2,5 % z Staten Islanda. Na Manhattan se na delo vozi tudi 4,5 %
iz Nassau Countyja, 2 % iz Suffolk Countyja na Long Islandu ter 4 % iz Westchester
Countyja. Tistih, ki prihajajo iz Bergena, Hudson Countyja in New Jerseyja je 5 %, medtem,
ko je na drugi strani delež tistih, ki odhajajo na delo izven Manhattna majhen, le slabih 7 %
(http://www.census.gov/population/www/cen2000/commuting.html, 2007).
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Potrebno je omeniti tudi pomorski promet. Pristanišče New Jersey in New York je trenutno
tretje najprometnejše v ZDA, takoj za Los Angelesom in Long Beachom v Kaliforniji. Vsako
leto pretovorijo 25 milijonov ton razsutega tovora, od tega 4,5 milijonov ton kontejnerjev.
Pristanišče dosega izjemno hitro rast, saj je količina ladijskega tovora leta 2005 zrasla za 12
%. Na newyorški strani pristanišča so trije terminali za razsuti tovor in en potniški terminal
(terminali za razsuti tovor Howland Hook Marine Terminal, Red Hook Container Terminal in
Brooklyn Marine Terminal ter potniški New York Cruise Terminal), medtem ko so na strani
New Jerseyja trije terminali za razsuti tovor. Večino kontejnerskega tovora je raztovorjenega
v pristanišču Port Newark-Elizabeth Marine Terminal v New Jerseyju, ki je hkrati največje
pristanišče na vzhodni obali in ga upravlja Port Authority of New York and New Jersey.
Newyorško pristanišče je tudi glavno pristanišče za potniške ladje. Več kot pol milijona ljudi
letno odpluje s tega križarskega pristanišča ob reki Hudson, kar predstavlja 5 % vsega
prometa ustvarjenega s tovrstno dejavnostjo na svetu, ki v NYC-ju zaposluje 21.000 ljudi.
Mesto gradi v Red Hooku v Brooklynu novo pristanišče za križarke.
Trenutno je kolesarstvo način transporta v NYC-ju, ki je v porastu. Oddelek za mestni promet
(The City Department of Transportation, v nadaljevanju DOT) ocenjuje, da lahko vsakemu
kolesarju prištejemo še enega rolarja. Mesto premore 191,5 km kolesarskih stez, vključno z
manhatnsko zeleno potjo (Manhattan Waterfront Greenway). V zadnjih letih so jih tudi
razširili ter na nevarnejših odsekih zavarovali.
Pešačenje in kolesarjenje predstavljata 21 % vseh potovanj znotraj mesta, medtem ko je ta
odstotek
znotraj
države
za
metropolitansko
regijo
8
%
(http://nhts.ornl.gov/2001/pub/STT.pdf, 2007).

Fotografija 5: Kolesarstvo v NYC-ju je v porastu
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2.7. PREBIVALSTVO
NYC privlači veliko število imigrantov iz več kot 180 držav sveta in tudi iz drugih držav
ZDA, ki prihajajo v mesto zaradi njegove kulture, energije, svetovljanskosti in njihovega
lastnega upanja uspeti v »Velikem jabolku«.
Je drugo največje mesto Severne Amerike in eno izmed etnično najbolj raznolikih mest sveta
ter najgosteje poseljeno mesto v Severni Ameriki. Mesto naseljuje 8.085.742 prebivalcev
(popis 2000), medtem ko celo metropolitansko območje, katerega središče je NYC, poseljuje
21.923.089 prebivalcev. Julija leta 2004 je bilo po ocenah Oddelka za mestno planiranje
(Department of City Planning, v nadaljevanju DCP) 8.168.388 prebivalcev, število je torej od
leta 2000 poraslo za 2 % (leta 1990 je bilo 7.3 milijona prebivalstva), po ocenah statističnega
urada pa 8.104.079 prebivalcev. Po popisu iz leta 2000 je v mestu 3.021.588 gospodinjstev in
1.852.233 družin, kar je 40 % populacije zvezne države NY, to pa je podobno odstotku
newyorške metropolitanske populacije
(http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_New_York_City#Current_demographics,
2006).
Preglednica 1: Historična rast prebivalstva med leti 1900 in 2000
Leto

Manhattan

1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000

1.850.093
2.331.542
2.284.103
1.867.312
1.889.924
1.960.101
1.698.281
1.539.233
1.428.285
1.487.536
1.537.195

Brooklyn
1.166.582
1.634.351
2.018.356
2.560.401
2.698.285
2.738.175
2.627.319
2.602.012
2.230.936
2.300.664
2.465.326

Queens

Bronx

152.999
284.041
469.042
1.079.129
1.297.634
1.550.849
1.809.578
1.986.473
1.891.325
1.951.598
2.229.379

200.507
430.980
732.016
1.265.258
1.394.711
1.451.277
1.424.815
1.471.701
1.168.972
1.203.789
1.332.650

Staten
Island
67.021
85.969
116.531
158.346
174.441
191.555
221.991
295.443
352.121
378.977
443.728

Skupno
3.437.202
4.766.883
5.620.048
6.930.446
7.454.995
7.891.957
7.781.984
7.894.862
7.071.639
7.322.564
8.008.278

Vir: http://www.demographia.com/dm-nyc.htm, 2006
2.7.1. GOSTOTA PREBIVALSTVA IN NARODNOSTNA SESTAVA
Za NYC sta značilni dve demografski značilnosti: visoka gostota prebivalstva in pestra
narodnostna sestava.
Glede na ameriške standarde ima mesto ekstremno visoko gostoto prebivalstva 10.238
preb/km² (Manhattan 26.978 preb/km², Bronx 12.251 preb/km², Brooklyn 13.598 preb/km²,
Queens 7.897 preb/km²; Staten Island 2.901 preb/km²) (http://www.demographia.com/dmnyc.htm, 2006).
Različnost in pestrost demografske sestave opredeljujemo z narodnostjo oziroma poreklom.
Kar 36 % Newyorčanov je tujega porekla (18,9 % rojenih v Latinski Ameriki, 8,6 % rojenih v
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Aziji in 7,0 % v Evropi). Višji odstotek v ZDA beleži le Los Angeles, 70 %. Zanimivo je, da
nobena država glede na izvor števila priseljencev izrazito ne prevladuje. Dominikanska
republika, Kitajska, Jamajka in Rusija predstavljajo skupino, ki predstavlja 5 %
Newyorčanov.
Največji je delež belega prebivalstva, 45 %, sledijo črnci ali afriški Američani s 26,59 %, 0,52
% je ameriških Indijancev, 9,83 % Azijcev, 13,42 % drugih ras, 5 % pa kombinacija dveh ali
več ras. 27 % je Hispancev.
Karta 2: Prebivalstvo mestnih okrožij leta 2000

Vir: http://130.166.124.2/atlas.nyc/ny1_20.gif, 2006
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Soseske, kjer najdemo največ imigrantov so Washington Heights, Flushing, Astoria, Bay,
Ridge – Bensonhurst in Elmhurst
(http://home2.nyc.gov/html/dcp/html/census/nny_overview.shtml, 2006;
http://factfinder.census.gov/home/saff/main.html?_lang=en, 2006;
http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_New_York_City#Current_demographics, 2006).

Od 2,9 milijonov v tujini rojenih prebivalcev jih je 43 % prišlo v ZDA v zadnjih desetih letih;
46 % prebivalcev govori doma katerega izmed neangleških svetovnih jezikov in tako je v
zadnjih 30-ih letih iz mesta s primarno evropskim prebivalstvom, mesto zdaj postalo prostor
brez prevladujoče rase ali nacionalne skupine. NYC je svetovno mesto, priseljenci pa so tisti,
ki zagotavljajo stabilnost prebivalstva. Polovica vseh rojstev v NYC-ju leta 2000 je namreč
pripadla v tujini rojenim ženskam. Pomembno vlogo imajo imigranti tudi na trgu delovne sile.
Po popisu iz leta 2000 je imigrantov med delovno silo kar 43 %
(http://home2.nyc.gov/html/dcp/html/census/nny_overview.shtml, 2006).
2.7.2. STAROSTNA SESTAVA
Kar 24,2 % prebivalcev je mlajših od 18 let, 10 % je starih med 18 in 24 let, 32,9 % med 25 in
44 let, 21,2 % med 45 in 64 let,11,7 % pa je starejših od 65 let. Povprečna starost prebivalstva
je 34 let.
2.7.3. ZAPOSLENOST
Stopnja brezposelnosti je bila marca 2005 5,2 %, kar je enako stopnji brezposelnosti za
celotne ZDA. Veliko ljudi se vozi na delo tudi iz New Jerseyja, tako da se dnevna populacija
NYC-ja ocenjuje na približno 8,5 milijona prebivalcev
(http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_New_York_City#Current_demographics, 2006).
2.7.4. DOHODEK NA PREBIVALCA
Povprečni dohodek na gospodinjstvo je 38.293 USD. Povprečno gospodinjstvo šteje 2,6
člana, povprečna družina pa 3,32 članov. Prihodek na prebivalca je 22.402 USD, 21,2 %
prebivalcev in 18,5 % družin živi na pragu revščine, med katerimi je 30 % mlajših od 18 let in
17,8 % starejših od 65 let. Po podatkih ameriškega statističnega urada se delež revščine v
zadnjih letih ni spremenil. Zaslužek petih najbolje plačanih na Manhattnu je 41 krat večji
(povprečno 330.244 USD), od zaslužka tistih, ki so na dnu lestvice (povprečno 8.019,00
USD). Bronx je drugo najrevnejše mestno okrožje v ZDA z BDP-jem 13.595 USD/preb
(http://www.answers.com/topic/michael-bloomberg, 2006).
Glede na velikost mesta in gostoto poseljenosti je NYC presenetljivo najbolj varno mesto v
ZDA, kar je z radikalnimi spremembami (preprečevanje kriminala in urejanje zavetišč za
begunce, preureditev nekaterih četrti) uspel zagotoviti nekdanji župan Giulliani.
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2.7.5. PREBIVALSTVENA RAST ALI STAGNACIJA
Oddelek za mestno planiranje ocenjuje, da bo do leta 2025 v NYC-ju živelo 9,4 milijona
prebivalcev. Podobne ocene glede nadaljnje rasti prebivalstva so predvideli tudi v nekaterih
drugih inštitucijah, npr. Urbanomics
(http://www.nyc.gov/html/dcp/pdf/census/deatiled_narrative_2005.pdf, 2006).
Po podatkih ameriškega statističnega urada se število prebivalstva v zadnjih letih zmanjšuje leta 2005 jih je bilo 7.956.113 (http://www.answers.com/topic/michael-bloomberg, 2006). Do
tega prihaja zaradi visoke rasti življenjskih stroškov in visokih najemnin, ki v marsikaterem
gospodinjstvu dosegajo tudi 50 % mesečnega prihodka. Tako beležimo številne selitve iz
mesta, predvsem afriških-Američanov, ki se množično izseljujejo prvič po državljanski vojni.
A kljub temu ne gre pričakovati, da bi začelo število prebivalcev v nadaljnjih letih močneje
upadati.
Grafikon 2: Projekcija prebivalstva 2000-2030

Vir: http://www.nyc.gov/dcp/openyc_challenges_housing.gif, 2005
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3. SISTEM, UREDBE IN AKTERJI PLANIRANJA
3.1. POLITIČNA UREDITEV
NYC je mestna občina vse od leta 1898 in ima tako kot večina velikih ameriških metropol
vladajočo moč razdeljeno med župana, ki ima izvršilno pristojnost in izvršni svet – mestni
svet (City Council) z zakonodajno pravico. Mestni svet je izvoljen glede na mestno okrožje,
medtem ko je župan izvoljen s strani vseh prebivalcev. Tako mestni svet kot tudi župan sta
izvoljena za obdobje štirih let in maksimalno za obdobje osmih let. Newyorški mestni svet je
enodomno telo sestavljeno iz 51 članov, katerih območja so definirana z geografsko
prebivalstveno mejo. Vsak svetnik predstavlja približno 157.000 prebivalcev. Zadnje volitve
so bile leta 2005 in na položaju župana je Michael Rubens Bloomberg, republikanski župan, v
najbolj demokratičnem mestu ZDA, ki je svoj politični preobrat izvedel tik pred volitvami
2001, njegov mandat poteče leta 2009. Svetniki so izvoljeni pod specifičnimi pogoji in so po
navadi dobro znani. Politična pripadnost je pomembna. Večina javnih služb je v rokah
Demokratske stranke. 66 % registriranih volilcev je Demokratov (delež Demokratov se zadnja
leta zmanjšuje). Glavne točke strankarskih pogovorov so cenovno dostopna stanovanja,
izobraževanje in gospodarski razvoj.
Do leta 1990 je imel NYC tudi edinstveno telo, imenovano Board of Estimate, ki je imelo
pristojnosti za namembnost zemljišč, pogodbene zadeve ter pomemben vpliv pri številnih
mestnih zadevah. Mestni svet je torej do takrat igral dokaj majhno vlogo, kar pa se je
spremenilo z eliminacijo Board of Estimate-a. Čeprav je revizija mestnega zakona izpopolnila
osebje, svetu še vedno primanjkuje zadostna združljivost organizacijske strukture, ki bi lahko
skladno vladala.
Predsedniki mestnega okrožja, ki so imeli nekdaj v Board of Estimatu zakonodajno oblast, so
obdržali nekaj izvršilne moči znotraj lastnih okrožij, vendar niso zakonodajno telo.
Predsednik okrožja svetuje županu o zadevah, povezanih s posameznim mestnim okrožjem,
izrazi svoje mnenje glede rabe namembnosti zemljišč v svojem okrožju in zagovarja potrebe
okrožja pri sprejemanju letnega občinskega proračuna ter upravlja z manjšim delom
proračuna, ki je namenjen okrožju in ga določi Svet skupnosti (Community board, v
nadaljevanju CB) ter predsednik odbora okrožij (Borough Boards). Leta 1979 je bilo
ustanovljenih 59 Svetov skupnosti, ki omogočajo nekaj decentralizacije znotraj mestne vlade.
Petdeset članov CB-ja, ki jih določi predsednik mestnega okrožja in člani mestnega sveta
njihovega okrožja, ima svetovalno funkcijo glede namenske rabe zemljišč in finančnega
proračuna, vendar nimajo izvršilnih pristojnosti (Fainstein, 2001). Svojo funkcijo opravljajo
prostovoljno, neplačano. Svoje predloge, ki zadevajo skupnost pa lahko naslovijo na mestno
administracijo. Nobene garancije ni, da bo prošnji ugodeno, vendar se po dosedanjih
izkušnjah sodeč, večina problemov reši.
Sicer pa je v splošnem znano, da ima okrožna vlada podrejeno funkcijo v primerjavi z mestno
vlado. Če bi npr. okrožna vlada v Brooklynu želela sprejeti določeno politiko, ki je ostala štiri
okrožja ne bi želela, bi celotni mestni svet zavrnil predlog Brooklyna.
Mesto je najpomembnejši vir finančne politične podpore v ZDA. Na Manhattnu so štiri od
petih poštnih območjih (t. i. zip code area) v ZDA, ki namenjajo največji delež političnim
podporam. Tako je območje Upper East sida, prispevalo največ denarja za politične kampanje
Georga W. Busha in Johna Kerryja leta 2004.
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NYC je tako kot ostala ameriška mesta primarno odvisen od davčnih dajatev pridobljenih
znotraj lastnih mestnih meja. Federalna pomoč mestu v zadnjem desetletju predstavlja le 12 %
od celotnega davkoplačevalskega denarja (Fainstein, 2001). Mesto ima precejšnje
neravnotežje plačil v primerjavi z državno vlado. NYC prejme 63 centov za vsak dolar v
storitvah in ga pošlje državni vladi v obliki davkov in drugih dohodkov. Tako letno pošlje kar
7 milijard dolarjev več kot jih dobi nazaj (http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City,
2006).
Delitev newyorške regije na tri države (New York, New Jersey in Connecticut) dovoljuje
stvaritev velikih davčnih razlik. Slednje so večje kot v drugih metropolitanskih območjih
ZDA. Mestna vlada, ki ne more deliti deleža na osnovi davčne osnove njenega primestnega
kroga, se mora nenehno truditi, da zadrži davkoplačevalce in industrijo znotraj svojih meja, z
namenom, da ohranja finančno sposobnost, rentabilnost. Čeprav gledano z regionalnega
vidika je ekonomska racionalnost priča selitvi tovarn, skladišč in novih pisarn izven mestnih
meja. Finančna situacija pa nenehno sili vlado, da nasprotuje takšnim selitvam (Fainstein,
2001).

3.2. SISTEM IN VLOGA URBANISTIČNEGA PLANIRANJA
V nasprotju s tradicionalnim planiranjem, ki je bilo osredotočeno na fizični videz zgradb in
ulic, je sodobno planiranje vse bolj osredotočeno na socialne in gospodarske potrebe mesta.
Proces urbanega planiranja v NYC-ju je precej kompleksen in poteka po korakih in po navadi
vključuje številne preglede, ocene in študije, izdelavo načrta rabe tal in transportnega sistema,
pripravo proračuna in sprejetje poenotenega glavnega načrta številnih agencij in vladnih
organov.
Urbanisti v NYC-ju so po navadi del urbanističnega odbora ali vladnih agencij, ki pri svojem
načrtovanju vključujejo značilnosti in dolgoročno blaginjo prebivalcev določene soseske.
Urbanisti delujejo na področju potreb transportnega sistema, šolstva, trgovskih centrov,
bolnišnic, parkov in rekreacijskih površin ter nekaterih drugih področij, ki so pomembna za
delovanje mesta. Soočajo se s problemi prometa, prenaseljenosti in onesnaževanja. Pri svojem
delu morajo upoštevati dostopnost policije, gasilcev in zdravstvene službe ter zahtevane
omejitve coniranja in drugih zakonsko določenih uredb. Po navadi se pri številnih projektih
pojavi tudi problem investiranja, ki ga mnogokrat rešujejo privatni investitorji.
V zadnjih letih so prebivalci številnih sosesk zahtevali večjo prisotnost pri planiranju njihovih
sosesk in nekateri urbanisti tesno sodelujejo s skupnostmi v različnih korakih procesa
planiranja.
Urbanistično planiranje v NYC-ju je v zadnjih letih osredotočeno na revitalizacijo obalnega
predela, povečanje zelenih površin, izboljšanje prometne infrastrukture in povečanje števila
cenovno dostopnih stanovanj ter na varstvo okolja.
Dejstvo je, da v ZDA ne obstaja enoten sistem planiranja in se razlikuje od države do države
in od mesta do mesta. Sistem planiranja obstaja na ravni projektov, kar pomeni, da je v večini
primerov najprej narejen projekt in šele nato se določa, kako se bo pristopilo k izvedbi tega
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projekta. Osnova vsakega posega v prostor je coniranje, ki ga s predpisi ureja conirni zakon in
je glavno orodje za reguliranje izvajanja projektnih načrtov.
Sistem planiranja v NYC-ju lahko opredelimo na štirih ravneh (Preglednica 2):
– na državni ravni;
– na regionalni ravni, in sicer znotraj tega na meddržavni ravni (New York, New Jersey;
Connecticut) in meddržavni ravni New Jersey in New Yorka, ter znotraj države New
York;
– na ravni mesta in
– na ravni okrožja.
NYC je vključen v sistem nacionalnega planiranja zgolj s smernicami, ki naj bi jih upoštevale
lokalne vlade. Regionalno raven lahko razdelimo na nadaljnje tri ravni: na raven treh držav
(Tri-state – New York, New Jersey in Connecticut), ki predlagajo načrte npr. transporta; na
raven meddržavnega sodelovanja med New Yorkom in New Jerseyjem, prav tako v okviru
strateškega transportnega načrtovanja, in na raven znotraj države New York, ki s političnim
vplivom na državne agencije usmerja planiranje. Na mestni ravni je za planiranje pristojen
Oddelek za mestno planiranje. Njegova glavna pristojnost je coniranje. Oddelek pripravlja
strateške načrte in politike za spodbujanje rasti mesta in njegove izboljšave, ukrepe za
napredno rabo tal, ki bo omogočila izvajanje načrtov, vodi pregled rabe tal in stanja okolja, ki
omogočajo javni in privatni razvoj, zagotavlja tehnično pomoč ter nudi planerske informacije
(http://www.urban-age.net/0_downloads/profiles/planning_system_NewYork.pdf,
2007).
Četrta raven je raven okrožij in sosesk. Primer načrtovanja na primeru okrožja je predstavljen
v nadaljevanju dela.
V splošnem je newyorško planiranje proces različnih postopkov, ki vključujejo različne
vladne preglede. Ponavadi je načrt narejen na podlagi enega ali več oddelkov, kot so npr.
DCP, Oddelek za parke in rekreacijo (Department of Parks and Recreation), Oddelek za
zdravstvo ( Department of Sanitation) itd. Ta načrt gre kasneje skozi postopek pregleda rabe
tal (Land Use Review Procedure), ki je predstavljen in obravnavan na javni razpravi Odbora
skupnosti (Community Board) – teh je v NYC-ju petdeset in predstavljajo lokalne skupnosti,
njihov glas je svetovalen – Urada predsednika okrožja (Bourough President's office),
Mestnega sveta NYC-ja (New York City Council) in Komisije za mestno planiranje (City
Planning Commision). Enotnemu urbanističnemu načrtu se najbolj približa delovanje DCP-ja,
vendar njegovi načrti obravnavajo samo coniranje.
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Preglednica 2: Sistem urbanega planiranja v NYC-ju
RAVEN

ODDELEK/AGENCIJA

PREDMET PLANIRANJA

PLANERSKA ORODJA

VPLIVNA MOČ

Državna raven

Nima nobenega planerskega
oddelka oz. agencije –
namesto tega številni državni
programi, politike in
regulacije vključno s
planerskimi zahtevami, kot
npr.: Agencija za varstvo
okolja (Environmental
Protection Agency, EPA).

Subvencionira in določa
načrte.

Daje smernice zveznim državam, ki jim
morajo slediti lokalne vlade.

– V manjši meri oz.
slabše na coniranje,
urbani videz in
gradbeno kontrolo,
močneje na zdravstvo,
stanovanja, gospodarski
razvoj in okolijska
vprašanja;

TRENUTNA
POLITIČNA
STVARNOST

– Podpre ali odkloni
finančno podporo
planerskim
projektom;
– Dosledno nadzoruje
državno zakonodajo.
– Raziskuje, planira,
svetuje.

Regionalna
raven
Meddržavno NYNew JerseyConnecticut

Regionalna planerska
organizacija (Regional
Planning Association) –
neodvisna neprofitna
organizacija.

– Izboljšuje kvaliteto
življenja in gospodarsko
konkurenčnost regije.

– Predlaga načrte npr.
prometni načrt;
– Organizira konference.

Meddržavna NYNew Jersey

Prometna služba New York-a
in New Jerseyja ( Port
Authority New York-New
Jersey) – neodvisna

– Strateško prometno
načrtovanje regije in
promocija
gospodarskega razvoja.

Strateško prometno načrtovanje.

– Predlaga načrte državni
vladi.

Država New York

Nima posebne agencije
pristojne za planiranje

– Sodelovanje pri
pomembnih projektih;
– Posredovanje;
– V splošnem malo
posreduje.

Politični vplivi na državne agencije.

Državna družba za gradnje
(Empire State Development
Corporation) in podružnice, ki
jih je ustanovila država NY
kot polavtonomne službe

– Pospešuje pomembne
projekte.

– Posebne davčne olajšave za
spodbujanje poslovne gradnje;
– Finančne podpore.

– Sodeluje pri odločanju
večjih projektov
(glavne prometnice,
tekoč transportni
sistem, stadioni);
– Posreduje pri
regionalnih nesoglasjih;
– Finančna moč;
– Ni pod vplivom javnosti.
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Tretji regionalni načrt se
posveča načrtovanju videza
skupnosti (Community
design), transportu, delovni
sili, gospodarstvu in
stanovanjem.
Nadgrajuje in širi trenutni
transportni sistem, da bi
zmanjšala prenaseljenost
in ohranila gospodarsko
konkurenčnost.

V preteklosti je
subvencionirala
stanovanja, sedaj je bolj
poslovno usmerjena,
finančno je pomagala pri
projektu Battery Park City.

Mojca Zupanič
Mestna raven –
NYC

Raven okrožja
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New York City Department
of City Planning

– Pripravlja strateške
načrte in politike za
spodbujanje rasti mesta
in njegove izboljšave;
– Vodi preglede rabe tal
in stanja okolja, ki
omogoča javni in
privatni razvoj;
– Zagotavlja tehnično
pomoč.

Urad predsednika okrožja
(Offices of the Bourough
Presidents):
Manhattan, Brooklyn
Queens, Bronx,
Staten Island

– Svetovanje glede rabe
tal;
– Sodelovanje pri
načrtovanju skupnosti;
– Podatki.

Odbori skupnosti:

– Politično sodelovanje;
– Posvet glede rabe tal in
coniranja.

Manhattan (12)
Brooklyn (18)
Queens (14)
Bronx (12)
Staten Island (3)

– Regulacija rabe tal –
okolijski pregled in pregled rabe tal;
conirni amndmaji, izbira lokacij za
gradnjo, pridobivanje in razpolaganje
z mestnimi zemljišči, načrti urbane
prenove, načrti skupnosti in sosesk,
strateško planiranje;
– Poroča o: potrebah
skupnosti, konzolidiranih
načrti, letnih poročilih o
socialnih kazalcih, o
trendih vpisa v šolo ipd.;
– Strateško načrtovanje –
analize politik, načrti
sosesk, študije rabe tal,
planiranja, ekonomskega
razvoja, demografije,
transportnih potreb,
obalnega predela in odprtih
prostorov;
– Vsesplošna podatkovna podpora:
popis, GIS, mestni načrti, stanovanja
in zaposlenost.
– Pregled rabe tal – pripravi in oceni
predloge rabe tal Komisiji za mestno
planiranje in Odboru za standarde in
pritožbe; pripravi predloge DCP-ju;
– Načrtovanje skupnosti – sodelovanje
z odbori lokalnih skupnosti;
– Izdaja načrtov in podatkov.
– Funkcije rabe tal: pridobivanje in
razpolaganje z mestnimi zemljišči je
predmet ULURP-a (Enotnega postopka
pregleda rabe tal), ki pride pred Odbor
skupnosti na javni obravnavi, ki glasuje in
posreduje predloge DCP-ju;
– Conirne funkcije: za gradnjo izven
conirnih uredb je potrebno zaprosit na
Odbor za standarde in pritožbe. Te vloge
so obravnavane z strani Odbora skupnosti
na javni obravnavi. Predlog Odbora
skupnosti je nato sprejet z strani Odbora
za standarde in pritožbe.

Vir: http://www.urban-age.net/0_downloads/profiles/planning_system_NewYork.pdf, 2007
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– Svetovno mesto
priložnosti
– Mesto sosesk
– Izstopajoča obala in
javni odprti prostori
– Enovito načrtovanje za
posamezne lokacije

Deluje kot sodelovanje
med Odbori skupnosti in
DCP-jem.

Nobena planerska dovoljenja
niso potrebna v kolikor je
gradnja v skladju s conirnim
zakonom.

Deluje kot sodelovanje
med prebivalci skupnosti
in Uradom predsednika
okrožja.
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3.2.1. POSTOPEK PLANIRANJA NA RAVNI OKROŽJA
Mestni zakon določa, da vsako mestno okrožje ustanovi urad za planiranje, ki pomaga pri
načrtovanju, izboljševanju, gradnji in pregledu rabe zemljišč, ki zadevajo mestno okrožje.
Funkcije urada so:
–
–

–
–

–

pregled ter analiza vlog in predlogov za rabo, gradnjo ali izboljšanje zemljišča znotraj
okrožja;
sodelovanje na javnih obravnavah vsake tri tedne na sedežu okrožja, kjer poteka
obravnava o vlogah, ki zadevajo mestno okrožje, in sicer na podlagi enotnega
postopka pregleda rabe zemljišč (Uniform Land Use Review Procedure, v
nadaljevanju ULURP) in Odbora za standarde in pritožbe (Board of Standards and
Appeals, v nadaljevanju BSA). ULURP je postopek, kjer razne agencije in mestni
uradi javno pregledajo vse prošnje za gradnje oziroma prošnje za uporabo zemljišč.
Postopek tega je na kratko opisan v preglednici 2 in shemi 1. BSA je odbor, katerega
člani so arhitekti, inženirji, planerji in politiki, ki določa standarde ter odloča o
pritožbah glede gradenj, na primer prošnje lastnikov zemljišč za novogradnje. Če so te
zavrnjene s strani oddelka za zgradbe, gasilcev ali oddelka za poslovne zadeve, je ta
odbor predzadnja instanca glede gradenj in drugih zadev, povezanih s stanovanji.
Zadnja instanca so v ZDA sodišča, ki se vključujejo, če se katera izmed vključenih
strank še vedno ne strinja z odločitvami omenjenega odbora;
koordinacija priprave in potrditve predlogov predsednika okrožja glede vlog rabe
zemljišč s CPC-jem, BSA-jem in CC-jem;
pregled in obrazložitev Citywide Statement of Needs, neke vrste uradnega lista, kjer
so objavljene lokacije za potrebe določenih objektov in kriteriji za izbiro teh objektov.
Namen tega je zagotoviti prioritete sveta skupnosti in celotnega okrožja, ki so
vključene v splošni mestni načrt za namestitev objektov in naprav v naslednjih dveh
letih;
priprava okrožnega strateškega programa dela (vsaka štiri leta), ki zajema pomembna
dolgoročna vprašanja, politične cilje, ki se nanašajo na ta vprašanja, ter predlagano
strategijo,
ki
naj
bi
izpolnila
te
cilje
(http://www.queensbp.org/content_web/planning/planning_development.shtml, 2007).
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Preglednica 3: Enotni postopek pregleda rabe tal (Uniform Land Use Review Procedure, ULURP)

Spremembe mestne karte
Karte razdelitve zemljišč
Spremembe conirnih kart
Posebna dovoljenja CPC-ja
Preklic odobritev, predlogi za
franšize in večje koncesije
Nemestne javne izboljšave

Mestni oddelek za
planiranje (DCP)
Prejme vloge in podobne
dokumente.
V petih dneh posreduje
vloge in dokumente CB-ja,
BP-ja in CC-ja (in BB-ja, v
kolikor projekt zadeva več
kot en CB).
Potrdi vlogo kot celoto.

Svet skupnosti (CB)
Obvesti javnost.
Organizira javno
obravnavo.
Predloži predloge
CPC-ja, BP-ja (in
BB-ja).

Predsednik okrožja (BP) in
okrožni odbor (BB)
BP predloži predloge CPC-ja
ali se odpove pravici, da to
stori.
BB (če projekt zadeva več
kot en CB) lahko organizira
javno obravnavo in predloži
predloge CPC-ja ali se
odpove pravici, da to stori.

Lahko odreče pravico
franšize in najema.

Komisija za mestno
planiranje (CPC)
Organizira javno
obravnavo.
Odobri, spremeni ali
zavrne vlogo.
Dovrši odobritve in
spremeni odobritve z
mestnim svetom.
Zavrnitve so
dokončne, razen
sprememb conirnih
kart, posebnih
dovoljenj in načrtov
urbane prenove.

Načrt urbane prenove in
stanovanj
Odlagališča
Razporeditev nepremičnin

Shema na naslednji
strani prikazuje
proces presoje
mestnega sveta in
župana.

Pridobitev nepremičnin
Izbor lokacij
Čas poteka

Skupno v dnevih

Čas ni določen. Po šestih
mesecih vlagatelj (in v
nekaterih primerih BP)
lahko apelirata na CPP za
dovoljenje.

60 dni

30 dni

60 dni

60 dni

90 dni

150 dni
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Shema 1: Enoten postopek pregleda rabe tal (Uniform Land Use Review Procedure, ULURP)
ČE CPC ODOBRI VLOGO
Metni svet samodejno pregleda:
spremembo conirne karte;
spremembo conirnega teksta (ne ULURP);
načrt urbane prenove in stanovanj in
razporeditev stanovanjskih stavb (razen
neprofitnih podjetij za cenovno
dostopna stanovanja).
«Trojni ne« - Samodejni pregled mestnega
sveta (za zbrane zadeve iz seznama), če:
CB predlaga zavrnitev (1. ne);
BP predlaga zavrnitev (2. ne);
CPC odobri ali odobri s spremembami; ali
BP vloži ugovor v roku petih dni od prejema
odobritve CPC-ja (3. ne).
Mestni svet lahko pregleda:
spremembe mestne karte;
karte razdelitev zemljišč ;
posebna dovoljenja CPC-ja;
preklic odobritev, predloge za franšize in večje
koncesije;
nemestne javne izboljšave;
odlagališča;
razporeditev trgovsko-poslovnih ali praznih
zemljišč:
razporeditev stanovanjskih stavb (razen
neprofitnih podjetij za cenovno
dostopna stanovanja);
pridobitev nepremičnin in
izbiro lokacij.
Če CPC zavrne vlogo, so vse zadeve ovržene razen:
posebnih dovoljenj, če jih župan potrdi kot potrebna; in
spremembe conirnih kart in conirnega teksta, če jih
župan potrdi kot potrebne.
Načrt urbane prenove, po državnem zakonu.

Mestni Svet:

Župan:

lahko pregleda vlogo, opravi
javno predstavitev in glasuje
za odobritev, odobritev s
spremembami ali jo zavrne;

pregleda vloge;

predlagane spremembe
predložijo CPC-ju, ki jih
pregleda v nadaljnjih 15-ih
dneh;

če mestni svet ne ukrepa
(ali ne prevzame
pristojnosti za zadeve, ki
jih je moral pregledati),
lahko da župan veto na
odločitev CPC-ja.

če mestni svet ne ukrepa (ali
pa ne prevzame pristojnosti
za zadeve, ki jih je moral
pregledati), je odločitev
CPC-ja dokončna.

lahko da veto ukrepu
mestnega sveta;

Mestni svet:
lahko razveljavi
županov veto z 2/3
glasov.

Ukrep zahteva
večino glasov.

5 dni

10 dni

Mora prevzeti
pristojnost v
roku 20-ih dni.
Ukrep zahteva
večino glasov.

Ukrep zahteva 2/3 glasov.
Ukrep je dokončen.
50 dni*
Ukrep zahteva ¾ glasov.
Ukrep je dokončen.
Zakon in urnik bo pregledan
in popravljen.
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*Ne vključuje 15-dnevne
presoje predlaganih
sprememb.

Obrazložitev krajšav
DCP = Department of City Planning;
CPC = City Planning Commission;
CB = Community Board;
BP = Borough President;
CC = City Council;
BB = Borough Board

Vir: http://www.queensbp.org/content_web/planning/lur.pdf, 2006
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3.3. CONIRANJE
V NYC-ju je coniranje osnovna uredba in podlaga za kakršne koli posege v prostor. Coniranje
oblikuje mesto. S coniranjem mesto ureja velikost zgradb, njihovo lokacijo, gostoto
prebivalstva, lociranje industrijskih obratov, prometa in uporabnost zemljišč. Coniranje
določa demografske in ekonomske spremembe mesta in je poleg mestnega vpliva na
proračun, davke, odvzeto zemljišče oz. razlastninjenje (to se lahko odvzame prisilno, če kdo
ne želi prodati zemljišča, plača se odškodnina, ki jo določi tisti, ki odvzame zemljišče –
občina, država itd.) glavni ključ za izvršitev planerske politike. Mesto New York je leta 1916
odredilo prvo nacionalno resolucijo o coniranju in od takrat naprej mesto NYC vodi na
področju conirne politike v ZDA. Conirna resolucija v NYC-ju je torej načrt za gradnjo
mesta, ki naj bi bil dovolj fleksibilen, da odgovori na napredek v tehnologiji, spremembe
sosesk, nove načrtovalne nazore in spreminjanje vzorcev rabe zemljišč, ki omogočajo NCYju, da ostaja veliko mesto. Največjo odgovornost pri vodenju conirne resolucije imajo
Department of Buildings (Oddelek za gradnjo), Board of Standards and Appeal (Odbor za
standarde in pritožbe) ter City Planning Commision (Komisija za mestno planiranje). Poleg
teh so za celotno funkcioniranje pomembni še Department of Enivironmetal Protection
(Oddelek za varstvo okolja), Department of Health (Oddelek za zdravstvo) in Department of
Port and Trade (Oddelek za pristanišča in trgovino).

3.3.1. CONIRNA RESOLUCIJA
Conirna resolucija je sestavljena iz dveh delov: conirnega teksta in conirnih kart.
Conirni tekst ureja conirna območja ter upravljanje namenske rabe zemljišč in gradnje.
Sestavljen je iz 12 členov. Med 1. in 7. členom so opredeljene uredbe, ki urejajo posamezno
stanovanjsko, trgovsko-poslovno in proizvodno območje, med 7. in 12. členom pa uredba
opredeljuje območja posebnega namena.
126 newyorških conirnih kart prikazuje lokacije in meje conirnih območij, območij posebnega
namena in trgovskih območij, ki so del stanovanjskih območij. Vsaka karta pokriva približno
9,3 km² veliko območje (2428,4 m X 3810 m) in je natisnjena v merilu 1:12
(http://www.nyc.gov/html/dcp/html/subcats/zoning.shtml, 2007).
NYC je razdeljen v tri osnovna conirna območja:
– stanovanjsko ((Residental (R));
– trgovsko-poslovno (Commercial (C));
– proizvodno (Manufacturing (M)).
Vsa tri območja so nadalje razdeljena glede na intenziteto rabe (nizko, srednje, visoko).
Katerokoli od teh območij je lahko spremenjeno in prilagojeno na podlagi posebne vloge za
določeno conirno območje in je prilagojeno edinstvenim značilnostim določene soseske.
Nekatera stanovanjska območja lahko vsebujejo tudi trgovska območja (storitve in trgovina),
ki so namenjene soseski.
Stanovanjske, trgovsko-poslovne in proizvodne dejavnosti predstavljajo poglavitne vrste rabe
zemljišč. Trenutno zavzemajo približno 70 % površine mesta. Preostalih 30 % površin
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pripada parkom in rekreacijski rabi, šolam, bolnišnicam in drugim privatnim institucijam ter
skupinskim objektom in glavnim letališčem. Conirni zakoni običajno ne veljajo za javne ceste
in javne parke.
Vsako conirno območje ureja:
– dovoljeno rabo iz seznama 18 uporabnih skupin;1
– velikost stavbe v primerjavi z velikostjo conirnega zemljišča, (t. i. Floor Area Ratio,
FAR);
– število dovoljenj za stanovanja, površino odprtega prostora, ki ga zahteva conirno
zemljišče in maksimalno velikost zemljišča, kjer stoji stavba;
– razdaljo med stavbo ter sprednjim, stranskim in zadnjim delom zemljišča;
– količino zahtevanih parkirišč in
– druge primerne značilnosti za posebna stanovanjska, trgovska in proizvodna območja.

3.3.2. KAJ IN KAKO SE DOLOČA CONIRANJE?
3.3.2.1. Velikost zgradb
Maksimalna velikost zgradbe je določena z FAR-om, ki je v resoluciji dodeljen vsakemu
conirnemu območju. To je glavni predpis v resoluciji, ki določa neto tlorisno površino
zgradbe. FAR določa tudi razmerje med količino dovoljene uporabne površine v stavbi in
med površino zemljišča, na kateri stoji stavba.
3.3.2.2. Odprti prostor/razmerje odprtega prostora
V določenih stanovanjskih območjih mora stanovanjska gradnja na conirnem zemljišču
zagotoviti odprti prostor. V nekaterih območjih je velikost odprtega prostora natančno
določene kot nujni odstotek celotnega zemljišča. Na primer: na območju z razmerjem
odprtega prostora 19 je zahtevana velikost odprtega prostora na zemljišču 19 % od celotne
površine stavbe. V drugih stanovanjskih območjih je odprti prostor določen s t. i. dvoriščno
regulacijo ali pa z omejitvijo gradnje z maksimalnim deležem pozidanih zemljišč.
3.3.2.3. Delež pozidanega zemljišča
Je delež conirnega zemljišča, ki ga pokriva stavba, če gledamo nanj s tlorisa.
3.3.2.4. Gostota
Je izražena s številom prebivalcev, ki živijo na določenem območju. Običajno je izražena s
številom družin, gospodinjstev ali stavbnih enot na jutro (1 jutro = 4046,85 m²). Nadzor
1

Uporabne skupine: dovoljeno rabo v določenih območjih najdemo v eni od 18 uporabnih skupin, ki so vnaprej
določene v resoluciji. Skupine se začnejo s sklopom stanovanjske in institucionalne rabe (skupine med 1 in 4), se
nadaljujejo s sklopom lokalne trgovine na drobno in storitvami (skupine med 5 in 9), s sklopom regionalnih
nakupovalnih centrov (med 10 in 12), s sklopom obalne/rekreacijske rabe (skupine med 13 in 15), z
avtomobilskimi servisi (16) in s sklopom industrijske rabe (17 in 18). Tekst določa, katere skupine so dovoljene
v posameznem conirnem območju.
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gostote je eden od številnih načinov nadzorovanja intenzitete gradnje, ki mestu omogoča
pravilno načrtovanje novih šol, širjenje prometnih povezav ipd. Gostota prebivalstva je
nadzorovana glede na zahteve, ki pa se razlikujejo glede na okoliše in določajo število
kvadratnih metrov zemljišča na stanovanje ali na sobo. Število dovoljenih stanovanj ali sob na
zemljišče predstavlja končno število prebivalcev, ki lahko stanujejo v vsaki stavbi.
3.3.2.5. Drugi nadzori, ki zadevajo višino in razmik med stavbami
Z nadzorom površine, odprtega prostora, deleža pozidanega zemljišča ter gostoto skušajo
preprečiti, da bi nekatera območja postala prenaseljena. Z nadzorom omenjenih elementov pa
ni mogoče nadzorovati osvetljenosti okoliških stavb in pločnikov ter cest, ki je posledica npr.
velikosti stavbe. Zagotavljanje zahtevane svetlobe namreč določajo dvoriščne uredbe,
višinske uredbe in uredbe oddaljenosti od ceste ter rek, uredbe razmika med stavbami idr. Te
določajo višino, dolžino, obseg stavbe in njeno postavitev na zemljišče.
3.3.2.6. Dvorišče
Dvoriščna uredba ureja ločenje zgradb in zagotavlja nujni prostor med njima. Po navadi je
zahtevana razdalja med dvema stanovanjskima zgradbama 9,14 m, saj je le tako zagotovljena
normalna osvetljenost.
3.3.2.7. Višina in oddaljenost od ceste, reke ipd.
To sta ukrepa, ki zagotavljata zadostno osvetljenost in odprtost ulic ter dvorišč. V večini
srednje in gosto poseljenih območjih je višina sprednjega dela zgradb v splošnem omejena na
določeno višino oz. število nadstropij.
3.3.2.8. Parkirišča
Za večino novejših gradenj conirni zakon ureja tudi urejeno parkiranje v garažah in na
posebej za to namenjenih mestih, torej ne na ulici. Takšno parkiranje omogoča promet brez
zastojev. V neposredni bližini postaj javnih prevoznih sredstev je ulično parkiranje omejeno
ali prepovedano. Kratkoročno parkiranje za dostavo se ureja naknadno.
3.3.2.9. Izvajalski standardi
Proizvodna raba in nekatere vrste intenzivne trgovsko-poslovne rabe so predmet izvajalskih
standardov. Ti omejujejo hrup, onesnaževanje zraka in drugih motečih vplivov. Ta nadzor
podaja minimalno spremenljive standarde, ki so načrtovani tako, da zagotavljajo stanovalcem
in ostali javnosti svetlobo, prezračevanje in varnejše ter prijaznejše življenjsko okolje.
3.3.2.10. Gradnja brez dodatnih dovoljenj
Če se nosilec projekta odloči za gradnjo in se Oddelek za gradnjo strinja, da gradnja ustreza
conirni resoluciji in gradbenim predpisom, nosilec projekta ne potrebuje soglasja Komisije za
mestno planiranje (City Planning Commision, v nadaljevanju CPC).
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3.3.2.11. Posebna dovoljenja
Ostale vrste gradnje so dovoljene s posebnimi dovoljenji odobrenimi s strani CPC-ja,
pregledom mestnega sveta na zahtevo predsednika okrožja, z odločitvijo mestnega sveta z
večino glasov ali s strani odbora za standarde in pritožbe (BSA). Posebna dovoljenja so
odobrena po javnih obravnavah in v skladu z nadaljnjimi predpisi v conirni resoluciji, vendar
za odobritev javne obravnave zakonsko niso zahtevane.
3.3.2.12. Odobritve in potrdila
Po navadi jih izda CPC, v nekaterih primerih pa tudi njen predsednik. Mnogokrat morata CPC
ali njen predsednik oddelku za gradnje izdati potrdilo o odobritvi, da lahko slednji izda
gradbeno dovoljenje (Zoning handbook: a guide to the New York City zoning resolution,
1990).
3.3.2.13. Conirni amandma
Poznamo dve vrsti conirnih amandmajev, amandma k conirnemu tekstu in amandma k conirni
karti. Sprememba k conirnemu tekstu ali karti je smiselna, ko so conirna določila nerealana in
ko preprečujejo koristen razvoj območja. Preden se lahko določeni del zemljišča pozida, mora
biti nadaljnja raba dovoljena skladno s conirno klasifikacijo. Če raba ni dovoljena, mora
nosilec projekta vložiti zahtevek za amandma k conirnemu odloku za spremembo
namembnosti rabe zemljišča (rezoning). Amandmaje običajno vpelje CPC, čeprav lahko
prošnjo za spremembo k conirni karti ali tekstu vloži tudi komite mestnega sveta za namensko
rabo zemljišč, predsednik okrožja, vsak davkoplačevalec, svet skupnosti ali svet okrožja. V
skladu z ukrepom ULURP-ja je amandma lahko sprejet šele po posvetu s skupnostjo, ki jo
sprememba zadeva, in odborom skupnosti, predsednikom okrožja, po posvetu komisije na
javni obravnavi in naknadnim sprejetjem mestnega sveta. Vsi conirni amandmaji morajo
zadovoljiti različne zakonske zahteve (Zoning handbook: a guide to the New York City
zoning resolution, 1990).

3.3.3. POSEBNA CONIRNA OBMOČJA IN POSEBNE CONIRNE TEHNIKE
V nekaterih predeli s posebnimi značilnostmi (npr. Greenwich street, Battery park, Atlantic
Avenue) veljajo posebne uredbe, ki zagotavljajo ohranjanje značaja določenega predela. Te
opredeljujejo višine stavbe, pročelja in strehe, delež trgovsko-poslovne rabe, oblikovanje
smernic za obnovo in gradnjo ter nekatere druge specifične lastnosti določenega predela (npr.
osvetljenost reklamnih napisov na Times Squaru). Coniranje ni dokončno in se spreminja
glede na potrebe mesta. Skladno s tem se je mesto že odzvalo na potrebe po cenovno
dostopnih stanovanjih s posebno tehniko vse vključujočega coniranja, ki določa, da mora biti
10 % do 30 % od vseh novogradenj namenjenih cenovno dostopnim stanovanjem. S tem naj
bi zagotovili socialno heterogenost območij.
Z nekaterimi conirnimi tehnikami skuša mesto spodbujati rast prebivalstva v nekaterih redko
poseljenih območjih, na robu mestnih okrožij in v nekaterih srednje gosto poseljenih
območjih.
Primer prilagodljivosti coniranja prikazuje tudi fotografija 6.
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Fotografija 6: Primer novogradnje nad že obstoječo stavbo

Vir: http://www.globalgraphica.com/main/archives/2005_06.html, 2006
Nepremičninski vlagatelji, ki iščejo ozemlja z dovoljeno maksimalno rabo prostora in visokim
profitom, morajo mnogokrat najti arhitekturne rešitve za gradnjo novih, večjih bivalnih
prostorov. Znotraj NYC obstajajo številne omejitve, pravila, vladni zakoni coniranja,
dopustna višina gradnje, upoštevanje kulturne dediščine in gradbeni predpisi.
Neobičajni način gradnje stanovanjskih kompleksov t. i. kondominij je gradnja, pri kateri
gradijo novo zgradbo vrh že obstoječe stanovanjske hiše. Vlagatelji in arhitekti skušajo najti
najbolj primerno zunanjo podobo novega nadgrajenega kompleksa, ki se sklada s prvotno
podobo, hkrati pa dobi nadgrajen kompleks sodoben videz, medtem ko osnovna historična
stavba ostane nespremenjena. Vsekakor gre za zelo inovativen način gradnje, katerega končni
rezultat je stavba z dragimi, luksuznimi stanovanji.
3.3.4. ODPRTI JAVNI PROSTOR
Večina mest razvitega sveta se v želji za izboljšanje fizičnega, socialnega in ekonomskega
okolja pozorno posveča javnemu prostoru. Sledimo lahko urejanju novih trgov, prenavljanju
brežin vodotokov in urejanju mestnih ulic, vse v kontekstu strateškega prizadevanja za
kakovost urbanega življenja. Zaradi omejenih javnih proračunov se mesta povezujejo z
zasebnim sektorjem v inovativne oblike javno-zasebnih partnerstev. Eden izmed najbolj
odmevnih primerov take prakse prihaja prav iz NYC-ja.
Leta 1961 je mesto NYC reformiralo prostorski red, da bi vplivalo na količino in uporabnost
javnih površin v mestu. S tem dokumentom je veliko stanovanjskih in poslovnih stolpnic v
zameno za urejanje javnih prostorov na svojih zemljiščih prejelo posebne ugodnosti v
določanju višine objekta in števila etaž. Tako je mesto pridobilo nove, zelo raznolike javne
odprte in zaprte prostore. Po štiridesetih letih NYC beleži na račun tega ukrepa več kot 500
primerov novih trgov, arkad in atrijev, ki nimajo omejitev, so odprti in dostopni javnosti.
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V najboljših primerih se lepota povezuje s funkcionalnostjo, ki predstavlja enkraten fizičen in
socialen prostor oddiha ter sprostitve v sicer zasičenem centru mesta. V najslabših primerih pa
so to pusta in neuporabna območja, ki si jih uprave počasi prisvajajo nazaj (Simoneti, 2003).
Dejstvo je, da privatna lastnina nikakor ne sme biti ovira za dosego skupnih ciljev v javno
dobro. Cilj je torej v sodelovanju in povezovanju obeh strani.
Fotografija 7: Odprti javno-zasebni prostor
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3.4. AKTERJI PLANIRANJA
Na področju planiranja v NYC-ju so v ospredju trije glavni akterji:
– Komisija za mestno planiranje;
– Oddelek za mestno planiranje in
– Svet skupnosti.
Planiranje na ravni mesta poteka na dveh ravneh:
– na ravni mestnega okrožja in
– na ravni mesta.
3.4.1. KOMISIJA ZA MESTNO PLANIRANJE (CITY PLANNING COMMISION)
Komisijo za mestno planiranje sestavljajo predsednik komisije in 12 članov komisije.
Predsednik komisije je hkrati predsednik DCP-ja in ga določi župan, prav tako župan določi
tudi šest članov komisije, medtem ko preostalih šest določijo predsedniki okrožij in javni
svetovalec. Naloga članov komisije je vodenje javnih obravnav, predlaganje amandmajev k
conirnim odlokom ter vodenje vseh zadev, povezanih z mestnim planiranjem. Po navadi
komisija nadzira delo profesionalnih planerskih oddelkov, ki pripravljajo obsežni in celoviti
načrt (NYC DCP, 1990). Javne obravnave potekajo vsako drugo sredo v mesecu na sedežu
planerske komisije. Dnevni red obravnave je objavljen teden dni pred obravnavo. Na njej
sodelujejo člani CPC-ja, predstavniki lokalne skupnosti, investitorji in drugi, ki predstavijo
svoja mnenja, zadržke in cilje glede določenih načrtov.
3.4.2. ODDELEK ZA MESTNO PLANIRANJE (NYC DEPARTMENT OF CITY
PLANNING)
Oddelek za mestno planiranje je odgovoren za fizično in socialno-ekonomsko planiranje,
vključno z nadzorovanjem rabe zemljišč ter skrbjo za okolje, pripravo načrtov in uredb. Med
drugim skrbi tudi za tehnično podporo in posredovanje pomembnih planerskih informacij
vladnim organizacijam, javnim službam in svetu skupnosti. Predsednik oddelka je hkrati
predsednik CPC-ja in Tri-državne regionalne planerske komisije (Tri-State Regional Planing
Commission).
3.4.3. SVET SKUPNOSTI (COMMUNITY BOARD)
Svet skupnosti spremlja dogajanje glede planerske politike in proračuna ter z njima
povezanimi temami na ravni skupnosti. Mesečno organizira javne obravnave, opozarja na
nepravilnosti in izraža svoje zadržke in mnenja v interesu celotne skupnosti, ki jih predstavi
tudi na javni obravnavi CPC-ja.
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3.5. POMEMBNA ORGANIZACIJA NA PODROČJU MESTNEGA
PLANIRANJA
The Municipal Art Society (MAS) redno predstavlja planerske projekte pred vladnimi
agencijami, pristojnimi za planiranje in ohranjanje dediščine. MAS si prizadeva tudi za
upoštevanje mestnega coniranja, varovanje mestnih odprtih prostorov in zadostno
osvetljenost. Hkrati si prizadeva še za ohranjanje kulturnih znamenitosti in zagovarja enotnost
posebnih območij (http://www.mas.org/AboutMas/Aboutmas.cfm, 2006).
MAS preko svojega planerskega centra pomaga različnim javnim organizacijam v vseh petih
okrožjih in jim zagotavlja tehnično pomoč in sestavlja koalicije. MAS nudi neposredno
pomoč javnim organizacijam, ki revitalizirajo soseske z gradnjo cenovno dostopnih stanovanj,
z dostopnostjo javnih sredstev in s strategijo gospodarskega razvoja.
MAS je posredoval tudi pri ohranitvi številnih gledališč in se boril za ohranitev razsvetljenega
Times Squara, ki daje NYC-ju svoj karakter. Tako so leta 1987 z amandmajem v conirnem
zakonu na območju srednjega Manhattna določili, da morajo imeti vse fasade svetlobne
reklame. Danes je Times Square s kombinacijo novih zgradb z dinamičnimi reklamnimi
oglasi in restavriranimi znamenitostmi ena najbolj prepoznavnih značilnosti NYC-ja.
MAS je uspešno protestiral tudi proti nadaljnji gradnji širitve Columbus Circla, saj bi s tem
nosilci projekta kršili conirni zakon. Rezultat nadaljnje gradnje bi bila zasenčenost
Centralnega parka. S protesti, katerih se je udeležilo več tisoč Newyorčanov z dežniki, s
katerimi so nakazovali zasenčenost parka, so uspeli preprečiti nadaljnjo gradnjo in investitorja
prisilili k umiku.
MAS aktivno spremlja tudi načrte novih predlogov razvoja Lower Manhattna in spominskega
parka žrtvam 11. septembra 2001 ki naj bi državo stal 1 milijardo USD vendar se zaradi
velikega števila vpletenih v realizacijo terminsko odmika zastavljenim ciljem.

30

Mojca Zupanič

Sistem urbanega planiranja na primeru New York Cityja

4. RAZVOJ NEPREMIČNIN
V NYC-ju je bila vselej v ospredju gradnja in vlaganje v nepremičnine. V nadaljevanju tako
predstavljam nekaj osnovnih politik, ideologij in razlogov, ki so botrovale današnjemu stanju
na področju nepremičnin in so pomembne za splošno razumevanje nekaterih minulih dejanj in
dejstev ter nakazujejo trend prihodnjega razvoja. Potrebno je poudariti, da je trg nepremičnin
zelo pomemben posreden dejavnik pri načrtovanju mesta. Gradnje posameznih nepremičnin
lahko pomembno vplivajo na razvoj večjih območij in s tem na spremembo socialne in
gospodarske strukture določenega območja.
To poglavje je povzeto po knjigi Susan S. Fainstein The City Builders in se osredotoča na
nepremičninski razvoj zadnjih dvajsetih let minulega tisočletja.

4.1. POLITIKE IN POLITIKI
NYC je pod vodstvom Roberta Mosesa, uradnika, ki je 44 let nadziral parke, urbano prenovo,
javna stanovanja ter programe gradnje avtocest, prestal velike fizične spremembe. Številne
hitre ceste ter masivna nizko in srednje proračunska gradnja stanovanj so spremenili mesto.
Moses je bil znan po ekstremnem spodbujanju in gradnji cest v NYC-ju ter številnih rušenjih
stavbnih kompleksov zaradi gradnje cest. S svojo močjo in dejanji je vidno vplival na urbani
razvoj mesta, a v kakšni meri je vprašanje, s katerim se še danes ukvarjajo nekateri urbanisti.
Njegova velika nasprotnica je bila Jane Jacobs, ki je s svojimi protesti in osveščanjem
prebivalcev »rešila« padec zgodovinskega West Villagea in verjetno še katerega predela
Manhattna, ki bi padel zaradi gradnje katere izmed »nujnih« cest. Moses naj bi v obdobju
svojega delovanja podrl prav toliko stavb, kolikor jih je dal zgraditi. To je bilo obdobje
urbane prenove.
V povojnem obdobju je newyorška vlada pretežno vlagala v infrastrukturo, stanovanja,
zdravstvene institucije vključno z javnimi bolnišnicami ter socialne centre in rekreacijske
objekte. Za gradbene programe je uporabljala federalne subvencije na področjih, kjer je imela
dostop do velikih namenskih sredstev države New York. Številni liberalni župani, ki so jih
močno podpirale skupine trgovskih organizacij, so vodili mesto vse do poznih sedemdesetih
let. John Lindsay, prvi izvoljeni republikanski župan, kasneje neodvisni, je vodil mesto v času
številnih političnih turbulenc, ki so se začele v poznih šestdesetih letih. Čeprav je Lindsayjeva
administrativna gospodarska strategija spodbujala kontinuirana vlaganja v manhatnski CBD
(Central Business District), je za stanovanja in družbene razvojne programe porabljala
federalna sredstva, ki so bila namenjena najrevnejšim predelom mesta. Kljub temu je Lindsay
manjšine vključeval v njegov režim in dvignil nivo socialne potrošnje. Lindsayjevo
administracijo je zamenjal vladni skrbnik Abraham Beame. Nezanimanje slednjega za davčno
krizo leta 1975 je kmalu pripeljalo do nezaupanja ljudstva v njegovo vodstvo. Leta 1978 je
Beama zamenjal Edward I. Koch, ki se je zaobljubil, da bo obnovil gospodarsko prosperiteto.
Po močnem ekonomskem padcu v sedemdesetih je vladni režim aktivno spodbujal rast v
gospodarskih dejavnostih ter zaposlitev, medtem ko je bil prispevek k izboljšanju socialnih
razmer in participacije skupnosti v tem obdobju manj prepričljiv.
Status globalnega mesta so istovetili z znamenitostjo njegove gospodarske uspešnosti in
pospeševali tovrstne oblike razvoja – posebej prvorazredne pisarne in luksuzne zgradbe. To je
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bil odziv na potrebe dejavnosti višjega finančnega ranga in naprednih storitev, ki so
soudeležene pri dobičku v svetovnem gospodarstvu.
Znano je tudi nasprotovanje v konfliktnih političnih programih na podrejenem nivoju vlade in
v delovanju znotraj regije, ki je precej razdrobljeno med številnimi nekoordiniranimi vladnimi
telesi.
NYC je bil deležen številnih sprememb znotraj regije. Njegov gospodarski primat, razširjen
zgolj na finance in napredne storitve je bil slab, kot tudi njegov politični vpliv znotraj države
in nacionalne vlade.
Sosednje občine na obali New Jerseyja, v primestnem Westchestru (New York) ter Fairfieldu
(Connecticut) so tekmovale, da bi ujele generatorje rasti in izključile prebivalstvo in sredstva,
ki vsiljujejo finančne, socialne ali okoljevarstvene stroške brez primernih ugodnosti
(Danielson, Doig, 1982).

4.2. PLANIRANJE
CPC in Gospodarska razvojna agencija (Economic Development Corporation) pogosto v
navezavi z Newyorško državno družbo za gradnje (The New York State Empire State
Development Corporation), sta glavni planerski službi. Zunaj petih okrožij nekaj
institucionalnih mehanizmov zagotavlja okvir za regionalno planiranje ali rešitev območnih
nepravilnosti.
Metropolitanska transportna služba (The Metropolitan Transportaion Authority, v
nadaljevanju MTA) planira in vodi javni promet tako v primestnih območjih države New
York kot tudi v mestu samem, vendar ne sega na območje New Jerseyja in Connecticuta.
Prometna služba NYC-ja in New Jerseyja (The Port Authority) ima pristojnosti na obeh
straneh reke Hudson in upravlja ter vzdržuje mostove, tunele, avtobusne postaje, letališča in
pristanišča. Čeprav so njena pooblastila omejena na transport in nekatere razvojne dejavnosti,
ima finančne vire za izvajanje njihovih planov. Omenjena služba se upravlja avtonomno in
daje prioriteto vzdrževanju in finančni stabilnosti njihovih vlaganj. Glavno demokratično
načelo njenih operacij je, da sestanke upravnega odbora in njihove predvidene projekte potrdi
guverner NYC-ja in New Jerseyja. Ta delni položaj odločanja je med leti 1998 in 2000
pripeljal do mrtve točke, saj guvernerja nista odobrila nobenih projektov Port Authorityja.
Nasprotovanja in kljubovanje, ki je vzrok tekmovalnosti med mestoma, je pripeljal celo tako
daleč, da sta mesti, če navedemo zgolj primer prometnih povezav med mestoma in letališči,
vidno zaostajali v gradnji teh prometnih povezav v primerjavi z ostalimi mesti. Z uvedbo
posebnega odvajanja davka od letalskih vozovnic sta mesti naposled našli skupen jezik in v
začetku tretjega tisočletja poskrbeli za normalno prometno povezanost.
Najbolj razvpit primer je hitra trgovsko-poslovna rast vzdolž obale reke Hudson na strani
New Jerseyja, ki je glavni koristnik deljenega razvoja manhatnskega poslovnega območja v
obdobju razcveta (osemdeseta in devetdeseta minulega tisočletja). Vsaka od številnih občin,
ki se razprostirajo vzdolž obale New Jerseyja, ima vso odgovornost za gradnjo znotraj njenih
meja. Milijoni kvadratnih metrov pisarn se hitro širijo v ozkem pasu med reko in parkom
Palisades, ki se razprostira v zaledju. Skupno območje severnega New Jerseyja nudi 36,5
milijonov kvadratnih metrov prostorov; povečini gre za moderne zgradbe, ki izpolnjujejo vse
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pogoje za naselitev številnih računalniških podjetij, na katera med drugim tudi računajo.
Podjetja kot so Chase Manhattan Bank, Goldman Sach in John Wiley Publishers gradijo svoje
glavne prostore na obali reke Hudson na strani New Jerseyja, poleg tega pa dodatno še več
tisoč kvadratnih metrov prostorskih kapacitet v Hobokenu in Jersey Cityju.
Navkljub resnim problemom s prometnim dostopom iz notranjosti na obalo New Jerseyja,
hkrati pa tudi zaradi prodornega vpliva nepremičninskega interesa znotraj občinskih vladnih
teles, se vsak del obale prepušča nadaljnjemu razvoju kot del davčnih prihodkov. Neposredna
bližina Manhattna in nižji stroški, ki jih nudi New Jersey, sta glavni vzrok za radodarno
pomoč, ki jo nudi vlada NY-a podjetjem, ki napovedujejo, da bodo zapustile območje
njegovih pristojnosti. Pomanjkanje celovite regionalne politike na področju razvoja poslovnih
prostorov pušča NYC nenehno ranljiv v prodornem gospodarskem razvoju njegovih sosedov,
na primer New Jerseyja.

4.3. PLANERSKE STRATEGIJE
Večino minulega stoletja je bilo urbano planiranje osredotočeno na nadzorovanje in
izboljšanje fizičnega okolja. Planerji so bili primarno vpeti v določanje rabe zemljišč in
predlagana javna vlaganja v infrastrukturo in stanovanja. Deterministični okolijski planerji so
domnevali, da se bodo razmere v fizičnem okolju odražale v gospodarstvu. Do leta 1970 je
delovalo urbano planiranje v prid celovitosti – dolgoročna usmerjenost, varstvo okolja in
namenjanje pozornosti vsem socialnim skupinam. Številni kritiki so se pritoževali, da ti cilji
niso bili nikoli izpolnjeni, da je planiranje vseskozi delovalo v prid poslovnih interesov ter da
je gospodarski cilj v celoti določal mestno planiranje. V splošnem naj bi planerji v osnovi
sledili prvotno načrtovanim ciljem, vendar to v praksi marsikdaj ni delovalo tako. Številni
projekti mnogokrat niso bili mogoči zaradi nevladne podpore in planerji so kmalu začeli
delovati podobno kot investitorji, nepremičninski posredniki in proračunski analitiki. Če je
bila nekdanja zahteva planiranja celovitost in preprečevanje razvoja, ki bi škodil okolju v
njegovi bližini, je bila nova zahteva tekmovalnost in efektivnost. Medtem ko so desničarski
kritiki in planerski privrženci na planiranje prvotno gledali kot nasprotje trga, je bilo sedaj vse
usmerjeno k tržnosti njihovih produktov – urbanega prostora. Številni planerji so še naprej
delovali na področju običajnih planerskih del, kot so coniranje in promet. Za mnoge pa se je
pogled na planiranje spremenil in so se večinoma posvetili velikim projektom. A ne glede na
to, ali so planerji sodelovali pri gradnji pisarn, visoko tehnoloških centrov ali ugodnih
stanovanj, so bili zgolj posredniki med investitorji in javnimi pokrovitelji. Tako je postalo
pogajanje med različnimi subjekti glavna dejavnost planerjev. Številne gradnje pisarn in
visoko proračunskih kondominijev, ki so bili nekdaj del velikega razvojnega programa, so bili
enostranski, nekoordinirani dosežki z okolico in so prispevali k postmodernističnemu videzu
razvoja šahovnice, edinstveni arhitekturi, nenadzorovani prenaseljenosti in ostri meji med
bogatimi in revnimi. Veliki javni stanovanjski kompleksi so bili za razliko od stanovanj za
ljudi z nižjimi dohodki locirani oportunistično, torej kjerkoli je bila lokacija najdena ali je bila
privlačna za privatnega investitorja. Planerji so bili naklonjeni gradnji mešanih projektov,
torej za vse socialne sloje, odvisno od privatnih nosilcev projektov, pri katerih pa so bile tržne
stanovanjske enote subvencionirane v manjši meri kot enote za prebivalce z nižjimi dohodki.
Vsekakor lahko rečemo, da planiranje v zadnjem četrtletju minulega stoletja ni bilo celovito.
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4.4. VLOGA POLITIKOV
Vloga lokalnih politikov se je v primerjavi z vodji oddelkov in agencij krepila. Vodje
oddelkov in agencij so imeli na razpolago velik priliv sredstev nacionalne vlade.
Številni prodorni politiki so raje izražali podporo proizvodnji, neprofitnim organizacijam in
manjšim podjetjem kot večjim družbam.

4.5. STANJE PLANERSKIH AGENCIJ
Sedanji način delovanja planerskih agencij odraža pričakovanja politikov, ki bodo delovali
kot pogajalski agentje in institucionalni okvir, ki ovira celovitost. Ker razvojni proces znotraj
mesta ni bil pod zaščito močnih metropolitanskih planerskih teles, je prava sestava vlade
pomenila tako geografsko kot tudi funkcionalno razdrobljenost. Razdelitev NYC-ja v velika
mestna okrožja in manjše skupnosti pomeni, da vsakemu predlaganemu razvojnemu projektu
sledi različna pot do odobritve in mora biti prilagojen lokalnim razmeram.
V vsakem mestu je prvenstvena odgovornost glede planiranja infrastrukture in objektov
dodeljena različnim agencijam (za ceste, javni promet, pristanišča, parke, šolstvo ipd.) z jasno
opredeljenimi pristojnostmi. Odkar te agencije odgovarjajo različnim ravnem vlade, ali so
polavtonomne, se je stanje poslabšalo.
V NYC-ju noben izvoljen uradnik nima pristojnosti nad agencijami, ki so pristojne za mestno
planiranje. NYC je včasih imel bolj združljivo planiranje in razvojni sistem kot večina
ameriških mest; tako ustanovitev in propad tega sistema pojasnjujejo lokalni faktorji.
Desetletja je bilo planiranje v NYC-ju skladno s prioritetami Roberta Mosesa. Ko je
Mosesova hegamonija začela razpadati v začetku šestdesetih, je sledil odpor, katerega
prioriteta je bila dati primarno vlogo za trgovsko-poslovno in stanovanjsko planiranje
agencijam, ki naj bi bile pod nadzorom župana. Čeprav so bile Mosesove transportne funkcije
prenesene na regionalne agencije, sta kontrolo nad razvojnim planiranjem prevzela DCP in
Odbor za stanovanja in prenovo (Housing and Redevelopment Board, v nadaljevanju HRB).
Kasneje je župan John Lindsay spojil HRB s preostalimi gradbenimi agencijami in tako je
nastala ena sama agencija, Housing and development Administration (HDA) (Uprava za
stanovanja in razvoj). Cilj slednje je bil, da naredi skladen program, ki bo integriral uspeh
ohranjanja dediščine in prenove. Županova politika je stremela k temu, da naj bo prioriteta za
izboljšanje sosesk in stanovanj dana tistim območjem, ki jo najbolj potrebujejo.
V glavnem načrtu iz leta 1969 je DCP predstavil splošno strategijo pospešenega spodbujanja
gradenj pisarn na Manhattnu in izboljšanje stanovanj v okrožjih. Do poznih sedemdesetih je
Oddelek za stavbno dediščino in razvoj (Department of Housing Preservation and
Development, v nadaljevanju HPD, kasneje spremenjen v HDA) imel skromna federalna
sredstva in zaradi prisotne finančne krize omejeno uporabo le teh, na voljo pa ni bilo niti
mestnega proračunskega denarja. Tako so bile izvršilne pristojnosti HPD-ja vidno zmanjšane
in osredotočene zgolj na stanovanjsko obnovo. DCP se je odpovedal pravici do vsesplošnega
planiranja rabe zemljišč in se je posvetil pretežno študijam sprememb coniranja in planerskim
vplivom. V tem času so gospodarsko razvojne agencije postale vodilni akterji pri oblikovanju
strategije prenove.
Leta 2000 je DCP izdelal novi osnutek conirnih predpisov, ki vključujejo nove omejitve glede
višinske gradnje, omejili so prenos pravice lastništva posesti za gradnjo, poenostavili obrazce
za coniranje in ustanovili odbor za pregled majhnih zemljišč.
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Ta preprost predlog, ki se glavnemu načrtu niti ne približa, ampak stremi k izboljšanju
kvalitete bivalnega okolja, je izzval močan bes v gradbeni industriji in pri nasprotnikih
neprofitnih organizacij, ki se v nadaljnje ne bodo mogli več okoriščati s prenosi pravic
lastništva posesti za gradnjo.
Prihodnost predlaganega osnutka je ostala pod vprašajem. Mediji so usmerili komentarje proti
moči lobijem vlagateljev in mestnim politikom, ki so glavni ključ prihodnosti predpisov in
dejali, da je nepremičninska industrija glavni vir političnih kampanj in niti takratni župan
Giulliani niti mestni svet nista ponovno revidirala coniranja, ki mu nasprotuje industrija.

4.6. URBANE RAZVOJNE DRUŽBE IN JAVNO-ZASEBNE
ORGANIZACIJE
Krčenje federalnih subvencij je prisililo nekatera območja, da so se obrnila na privatni sektor
in začela zbirati sredstva za večje projekte. S pomanjkanjem sredstev se je spopadla tudi
lokalna vlada, ki je postajala čedalje bolj podjetna pri prizadevanju spodbujanja privatnih
vlaganj in v »zakup« ponujala številne olajšave za tovrstna vlaganja.
V nadaljevanju predstavljam nekaj družb, ki so nastale kot posledica želje po pospešenem
razvoju.
4.6.1. GOSPODARSKO-RAZVOJNA AGENCIJA (THE ECONOMIC
DEVELOPMENT CORPORATION)
V NYC-ju je množica razvojnih družb zagotavljala strukturo, s katero je mesto delovalo s
privatnimi podjetji, ki so pospeševale prostorski razvoj. Javna razvojna družba (The Public
Development Corparation, v nadaljevanju PDC), ki se je leta 1991 preimenovala v
Gospodarsko-razvojno družbo (Economic Development Corporation (EDC)) je delovala v
sodelovanju s privatnimi agencijami kot glavna agencija. PCD je bila ustanovljena kot
navidezno neodvisna lokalna razvojna družba z vodstvom pomembnih poslovnih ljudi in je v
osemdesetih igrala poslovno vlogo pri spodbujanju gradenj. PCD ni imela omejenega obsega
pristojnosti, njene meje so bile enake kot mestne. Ko so newyorške nepremičninske naložbe
dosegle svoj vrhunec, je bil PCD dejaven v vseh okrožjih. Leta 1987 je bil vključen v 200
projektov, vrednih 13 milijard USD. Po obnovi je EDC prevzel razvoj, trženje, investiranje v
trgovsko-poslovne, industrijske in obvodne/obalne projekte, vključno s tržnico in nekaterimi
drugimi transportnimi sredstvi, ter deloval z namenom, da obdrži v mestu privatna podjetja in
pridobi posojila in finančno pomoč za nosilce projekta.
EDC je tako kot njegov predhodnik deloval primarno kot finančni posrednik, ki je skupaj
zlagal skupine izboljšanih zemljišč, znižane davke in investiral v specifična razvojna
območja. Leta 2000 je zgoraj omenjena družba začela s programom za promocijo lokacij
novih tehnoloških podjetij v okrožjih in v Harlemu; vključila pa se je tudi v pospeševanje
biomedicinsko sorodnih podjetij.
DCP, ki ima pravzaprav odgovornost planiranja rabe zemljišč, je kot del mestne razvojne
strategije to dolžnost preložil na PDC/EDC.
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Za večje projekte je PDC/EDC delal skupaj z Newyorško državno urbano razvojno družbo
(New York State Urban Development Corparation, v nadaljevanju UDC), danes imenovano
Državna razvoja družba (Empire State Development Corparation).
Poleg zgoraj omenjenih agencij je tu še služba, ki upravlja Battery park (Battery Park City
Authority, v nadaljevanju BPCA), ki je načrtovala in razvijala velik del stanovanjskega ter
trgovsko-poslovnega projekta na nasipu v soseščini Wall Streeta. BPCA je pol-avtonomna
podružnica UDC-ja. UDC je bil prvotno ustanovljen za gradnjo stanovanj za skupine z nižjimi
in zmernimi dohodki, kasneje pa je opustil svoje stanovanjsko poslanstvo in se pojavil kot
gospodarsko-razvojna agencija. Znotraj mesta NYC je UDC ohranil prvotno moč za
razveljavitev lokalnega coniranja in zahtev v projekt vključenih prebivalcev.
4.6.2. RAZVOJNE DRUŽBE SKUPNOSTI (COMMUNITY DEVELOPMENT
CORPARATIONS)
Neprofitne skupnosti (stanovanjske in trgovsko-poslovne) in industrijske razvojne družbe so
postale pomembne nevladne akterke zunaj manhatnskega poslovnega predela, CBD-ja. Ko so
te enkrat pridružene Razvojnim družbam skupnosti (Community Development Corporations,
v nadaljevanju CDC), lahko svobodno iščejo financiranje privatnih in javnih posojevalcev in
darovalcev. Viri investicij so precej različni, vključno z lokalno in državno vlado, verskimi
organizacijami, privatnimi filantropijami in stanovanjskimi skupinami. Dve državni skupini,
Local Initiatives Support Corporation (LISC) in Enterprise Foundation, sta finančno krepili
CDC, primarno kot podpora za gradnjo stanovanj in obnovo ter tudi za razvoj podjetništva v
soseskah z manjšimi dohodki. Večina investicij je izvirala iz denarnih sredstev, ki jih je
zagotavljal Low Income Housing Tax Credit program, kjer so družbe prejele davčno olajšavo
v zameno za njihovo investicijo. Med leti 1987 in 2000 je LISC vložil 840 milijonov USD v
približno 50 CDC-jev v NYC-ju. Rezultat tega je bilo 9000 socialnih stanovanj. Nadalje so
številne banke ustanovile avtonomne razvojne družbe, ki so posojale denar v socialno
ogrožene soseske. Omenjene družbe, ki so pričakovale ustvarjen dobiček, so navadno
sodelovale le v projektih, pri katerih je bil subvencioniran samo del stroškov.
Razen obnovitvenih del na nekaterih lastnih zemljiščih se je mesto zanašalo, da bodo
neprofitne razvojne družbe izpolnile njihov program cenovno dostopnih stanovanj. Družba za
gradnjo stanovanj (Housing development corparation, v nadaljevanju HDC) je zgradila ali
obnovila več tisoč stanovanj po vsem NYC-ju. Značilno za HDC je, da je v posamezen
projekt vključila sredstva donatorjev, posojil in različnih drugih dohodkov. Z dajanjem
nekaterih stanovanj v najem po tržnih cenah, je lahko HCD z iztrženim dobičkom od dražjih
stanovanj subvencioniral socialna gospodinjstva.
4.6.3. STANOVANJSKI PROGRAM
V sedemdesetih letih je bila gradnja stanovanj v NYC-ju opuščena in zapostavljena (finančna
kriza). V osemdesetih letih je oživitev gospodarstva stimulirala gentrifikacijo – izboljšanje in
obnova mestnih predelov za srednji in višji sloj prebivalstva, na račun premestitve nižjega
sloja. Oba procesa sta poslabšala razmere v že tako težkih stanovanjskih razmerah
gospodinjstev z nižjimi dohodki. Zgodovinsko gledano je bil z vidika celotnih ZDA v porabi
vladnih sredstev in davčnih olajšav za subvencionirano gradnjo stanovanj NYC vodilni.
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Ti programi so v veliki meri šli v pozabo do začetka osemdesetih let, ko je federalni denar za
javna stanovanja poniknil in ko je bil zaključen državni program gradnje za prebivalce z
zmernimi dohodki.
Večino časa županovanja Koch ni imel programa, s katerim bi reševal problem socialnih
stanovanj. V osemdesetih je razen luksuznih, silovito naraščalo pomanjkanje vseh vrst
stanovanj. Indikatorji omenjene krize – pomanjkanja stanovanj – so bili konstantna rast
brezdomcev, odstotek nezaposlenih, ki je leta 1987 padel za 2,5 % pod povprečje in 1 % pod
povprečje v socialnih stanovanjih, ter vrtoglave cene stanovanj.
Navkljub izstopajočemu problemu in vedno večjemu političnemu pritisku s strani volilnega
srednjega razreda in zagovornikov revnega sloja prebivalstva je Kochova administracija
večino pozornosti usmerila v privabljanje privatno trgovsko-poslovnega razvoja. Leta 1988 je
Koch specificiral stanovanjski program, ki ga je objavil dve leti prej. Koch je predlagal
porabo mestnega denarja neposredno pri financiranju gradnje in obnove socialnih stanovanj
na zemljiščih, ki so last mesta, in tudi pomoč privatnim nosilcem projektov, ki so pripravljeni
graditi dodatna, cenovno dostopna stanovanja za gospodinjstva z nižjimi in srednjimi
dohodki.
Župan Koch je naslovil izvrševanje programa kot podporo projektom z zmernimi in nizkimi
dohodki. Njegov naslednik, David Dinkins, je dal večjo podporo cenejšim stanovanjem in
brezdomcem in še vedno nudil podporo tudi srednjemu razredu. Prvotna predanost novim
gradnjam za gospodinjstva s srednjimi dohodki je povzročila precejšnja nasprotja. Med leti
1981 in 1991 je neprofitna stanovanjska združba, Housing Partnership, prejela javno
subvencijo za gradnjo več kot 5000 lastniških stanovanj. Mnogi zagovorniki skupnosti so
grajali Housing Partnership za njihovo slabo načrtovanje. Primesten videz eno- in
dvodružinskih ločenih hiš je zajemalo 20 % mestnega in državnega prispevka s posojili pri
poslovnih bankah. Zagovorniki omenjene podpore so trdili, da je program zadržal srednji
razred prebivalstva znotraj notranjosti mesta, ker bi se sicer ti preselili v predmestje, da je bilo
85 % kupcev iz manjšin in da je tri četrtine, bodisi živelo bodisi delalo v soseski, kjer so
kupili stanovanje.
Končno je mesto odgovorilo političnim pritiskom, ko je leta 1998 predvidelo gradnjo cenovno
dostopnih stanovanj, vključno s prejšnjimi za brezdomce, kar je predstavljalo dve tretjini vseh
enot namenjenih gradnji in obnovi.
V začetku devetdesetih je bila pod vplivom minule finančne recesije očitna omejitev sredstev,
namenjenih stanovanjskemu programu. Poraba omenjenih sredstev je vidno upadla, se za časa
županovanja Dinkinsa (1989–1993) ponovno dvignila in ponovno upadla za časa vladanja
Guilianija, navkljub dobremu finančnemu stanju mesta v tistem obdobju. Če je bila leta 1989
v načrtu gradnja 26.000 stanovanj, je proračun za časa Giullianija načrtoval zgolj 6000
stanovanj letno. Padec gre pripisati tako politiki administracije kot tudi dejanski stanovanjski
ponudbi, ki je tvorila večji del obnovljenih enot.
Med leti 1989 in 1999 je navkljub zgoraj navedenemu NYC stanovanjskemu programu
namenil več sredstev kot vsa druga mesta v ZDA skupaj, v večini vse z svojimi dohodki
(Fainstein, 2001, str. 64–112).
Bloomberg je v svojem načrtu predvidel izgradnjo 68.000 cenovno dostopnih stanovanj v
naslednjih petih letih in v nadaljnjih petih letih še dodatnih 100.000
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(http://www.planetizen.com/node/21476, 2007). Do leta 2030 pa naj bi v NYC-ju zgradili
500.000 cenovno dostopnih stanovanj.

4.7. VRAČANJE URBANE PRENOVE IN NJENIH SMERNIC
V grobem lahko govorimo o treh obdobjih planiranja, in sicer:
1. O Mosesovom obdobju, t. i. obdobju urbane prenove, za katero je značilna gradnja cest,
mostov, parkov, čiščenje slumov, problem premajhnega števila stanovanj za nižje sloje in
rasna segregacija.
2. Za drugo obdobje lahko govorimo od sredine šestdesetih let do sredine osemdesetih, ko je
prišlo do obsežne vsesplošne gradnje, vključno s stanovanji za nižje sloje, prisotna je
manjša rasna segregacija, gradnja WTC-ja in nekaterih drugih objektov znotraj CBD-ja.
Gradnja je prvotno sofinancirana s strani države, vendar je kasneje ukinjena.
3. O zadnjem obdobju, ki še vedno traja, lahko ponovno govorimo o urbani prenovi, za katero
je primarno, da se prenova izvaja v skladu z željami vodilnih in kapitala in ne v
sodelovanju s skupnostmi. Skupnosti imajo čedalje manjši vpliv in lahko bi dejali, da gre
zgolj za prikladno formalnost njihovih pogledov na obravnavano problematiko.
Največji razvoj vse skozi beleži Manhattan, medtem ko ostala območja, ki so zgodovinsko
zaostajala v razvoju, zaostajajo tudi sedaj. Sodelovanje meščanov je torej omejeno na njihovo
sodelovanje na javnih obravnavah in poslušanje pripravljenih odgovorov Sveta skupnosti
(CB). Razen minimalnih zahtev znotraj ULURP-ja, nobena zakonodaja ne vključuje
prispevka skupnosti. Dejstvo je, da obstaja manjša možnost za uresničevanje želja
podjetnikov, če se skupnost združi in upre. Odkar je Newyorška državna gradbena družba
(New York Empire State Development Corporation) izvršilno telo za izvajanje projektov,
izključuje prebivalce iz procesa ULURP-ja, kar se vsekakor ne bi zgodilo, če bi za to bile
odgovorne mestne agencije. Ker denar za gradnjo ne prihaja iz mestnega proračuna, je mestni
svet razbremenjen nadzora.
Gledano v celoti številni projekti predstavljajo vsesplošno napenjanje moči v rabo obalnega
predela za nova nepremičninska vlaganja in rekreacijo, da bi ponovno oživeli propadajoča
trgovsko-poslovna območja, zgradili in obnovili stanovanja po vsem mestu, zgradili
infrastrukturo in povezali naravne značilnosti z gospodarskimi priložnostmi. Ti projekti so
sestavljeni iz novih in obnovljenih gradenj, spremembo coniranja, promocijo podjetništva in
turizma ter novimi zaposlitvami.
Nekateri izmed projektov, posebno lažji dostop do obale, izboljšanje parkovnih in
rekreacijskih površin in dodatna stanovanja, so vsekakor dobrodošli in tudi širše podprti s
strani javnosti. Na drugi strani pa so nekateri projekti, ki bodo najbolj spremenili rabo, deležni
precejšnjega nasprotovanja, in zdi se, da se ponavljajo številne »kvalitete«, ki so obrnile ljudi
proti urbani prenovi. Sem lahko prištejemo še neobčutljivost na želje skupnosti, preveč
optimistične napovedi, ki zadevajo končno rabo zemljišč, in dajanje prednosti velikim
podjetjem pred manjšimi. Nadalje se brez pomoči zagotovljenih federalnih sredstev
vključujejo v visoke in tvegajoče finančne obveznosti. Podroben pogled nekaterih predlaganih
projektov torej izpostavlja njihovo ambicioznost in izpostavljene prednosti na eni ter njihove
nevarnosti na drugi strani (Fainstein, 2005).

38

Mojca Zupanič

Sistem urbanega planiranja na primeru New York Cityja

Nasprotniki omenjenih projektov se pritožujejo, da bodo spremembe coniranja zadostne, da
bodo pritegnile privatne vlagatelje brez odločilnega povpraševanja in se bodo odražale v
gradnji, ki jo zahtevajo tržne sile.
Mnogi so mnenja, da zahteve po pisarniških prostorih, ki so načrtovani v gospodarskih
razvojnih iniciativah, v bližnji prihodnosti ne bodo zapolnile načrtovanih kapacitet.
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5. PLANERSKI PROJEKTI IN PROBLEMI
5.1. SKRB ZA VARSTVO OKOLJA IN PROBLEM ODLAGANJA
ODPADKOV
NY v skrbi za varstvo okolja vodi pred ostalimi državami ZDA. Gostota in številčnost
prometa ter njegova uporaba uvršča NYC med energetsko najbolj učinkovita mesta v ZDA.
Poraba goriva je na nivoju nacionalnega povprečja za leto 1920. NYC je predstavil začetno
državno politiko nakupa najbolj učinkovitih avtomobilov, klimatskih naprav ter kopirnih
strojev. Tako naj bi mesto v naslednjih petih oz. desetih letih celoten vozni park taksijev
nadomestilo s hibridnimi vozili in drugimi alternativnimi oblikami vozil. Ne samo, da se s
tem zmanjšuje poraba goriva za 25 %, ampak gre predvsem tudi za pomemben okolijski
vpliv, izražen z 80 % zmanjšanjem smoga in 40 % zmanjšanjem emisij CO2.
V mestnem prometu pa je tudi vse več hibridnih avtobusov, ki jih proizvaja General Motors,
in ti zmanjšujejo škodljive emisije za 90 %; NYC ima največji vozni park hibridnih avtobusov
v ZDA.
Mesto vodi tudi v energetsko varčni zeleni gradnji, kot so npr. Hearst Tower in Solaire v
Battery parku. Prvega sem v nadaljevanju opisala v posebnem poglavju.
Onesnaženi zrak, ki je sicer manj problematičen kot v Los Angelesu ali Pekingu, ostaja
problem. Mestno ozračje ima veliko vsebnost ozona, aerosolov in smoga. Glavni vzrok je še
vedno preobremenjenost mesta z avtomobili. Pri prebivalcih nekaterih sosesk beležijo še
vedno velik odstotek obolelih za astmo, kroničnim bronhitisom in rakom na pljučih. Nekateri
deli mesta pa lahko celo izginejo pod vodo, če se bo globalno segrevanje ozračja nadaljevalo,
se bo dvignila gladina morja
(http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_issues_in_New_York_City, 2006).
Največji okolijski problem mesta je problem odlaganja trdnih odpadkov, kateremu v
nadaljevanju posvečam posebno pozornost.

5.2. PROBLEM ODLAGANJA TRDIH ODPADKOV
Rečemo lahko, da NYC porabi relativno malo goriva v primerjavi z drugimi ameriškimi mesti
in dobro skrbi za zagotavljanje čiste vode. Tega pa ne moremo trditi, ko gre za vprašanje
recikliranja in odlaganja odpadkov. Trdi odpadki so nacionalni problem ZDA.
V šestdesetih letih je Amerika proizvedla približno 88,1 milijona ton odpadkov letno, kar
znaša 1,2 kg/prebivalca na dan. Do leta 1990 je količina odpadkov narasla na 205,2 milijona
ton na leto oz. 2 kg/prebivalca na dan. Konec minulega tisočletja je količina odpadkov
dosegla 232 milijonov ton, povprečje na prebivalca pa ostaja na isti ravni (U.S. EPA, 2002).
NYC z osmimi milijoni prebivalcev in milijoni obiskovalcev (štirideset milijonov) dnevno
ustvari 25.000 ton trdih odpadkov. Mestni Oddelek za higieno (Department of Sanitation, v
nadaljevanju DOS) poskrbi dnevno za odvoz 13.000 ton odpadkov, ki jih proizvedejo
prebivalci, javne agencije in neprofitne družbe, medtem ko za ostale odpadke poskrbijo
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privatna prevozniška podjetja (New York Recycling in Context: A Comprehensive Analysis
of Recycling in Major U.S. Cities, 2001).
Mesto NYC glede upravljanja z odpadki nima spodbudne zgodovinske preteklosti. Prvi načrti
za izgradnjo sežigalnice zaradi gospodarske recesije in druge svetovne vojne niso bili
realizirani in mesto si je še naprej prizadevalo za rešitev odlaganja odpadkov. Leta 1947 je
bila odprta deponija v Fresh Killsu. Sprva je bil namen, da bo omenjeno odlagališče na Staten
Islandu le tri leta, dokler ne zgradijo sežigalnice v vsakem okrožju. Vendar te sežigalnice niso
bile zgrajene. Do leta 1960 je bila tretjina vseh odpadkov sežgana v več kot 17.000
sežigalnicah v stanovanjskih stavbah in 22 mestnih sežigalnicah. Preostale odpadke so še
vedno vozili v Fresh Kills in v nekatera druga mestna odlagališča (Miller, str. 233).
Z naraščanjem okolijske osveščenosti je naraščalo nasprotovanje proti sežigalnicam in
odlagališčem. Starejša odlagališča in sežigalnice so postopoma zaprli; zadnja mestna
sežigalnica je bila zaprta leta 1992. Do leta 1990 so vsi odpadki, ki jih ustvarijo prebivalci
NYC-ja končali na odlagališču v Fresh Killsu (49,37 km²), ki je tako postal največji hrib na
svetu, ki ga je ustvaril človek (Life after Fresh Kills, 2001, str. 2).
Leta 1996 sta takratni župan Rudolph Giulliani in guverner George Pataki napovedala zaprtje
odlagališča v Fresh Killsu do konca leta 2001, ki je bilo takrat še zadnje odprto odlagališče za
NYC. Od dejanskega zaprtja omenjenega odlagališča, do danes je letna poraba sredstev za
zbiranje in odlaganje odpadkov poskočila za 50 % – od 658 milijonov USD na več kot
milijardo USD. Mestu pa je preostala le ena strategija, in sicer izvoz odpadkov v območja
izven NYC-ja.
Danes tovornjaki odvažajo odpadke, jih odvržejo na postaji za pretovarjanje odpadkov,
lociranih v revnejših soseskah, in jih nato naložijo na večje tovornjake, pripravljene za
nadaljnjo vožnjo izven NYC-ja. Leta 2002 je mesto pričelo z razvijanjem dolgoročnega načrta
za upravljanje z odpadki. Župan Bloomberg je objavil načrt razvoja obalnih postaj za
pretovarjanje odpadkov v vsakem okrožju, ki bi stiskale odpadke, od tam pa bi jih odpeljali na
odlagališče s tovornimi čolni. Leta 2006 je mestna vlada te postaje odobrila, a še vedno niso
zgrajene. Sedanji sistem izvažanja odpadkov mesto pušča dolgoročno ranljivo, saj je
pričakovati, da se bodo v prihodnosti stopnjevali predpisi glede odlaganja odpadkov in cene
odlaganja. Medtem ko prostora za odlaganja odpadkov na območju vzhodnih ZDA
zmanjkuje, politični pritiski s strani skupnosti v neposredni bližini odlagališč naraščajo. To
lahko privede do dovoljenja državi prejemnici, da prepove meddržavni pretok mestnih
odpadkov, s tem pa seveda NYC-ju ostaja manj prostora za odlaganje odpadkov.
Uporaba velike količine materiala za pakiranje in relativno majhna stopnja recikliranja sta
odsev kolektivnih vrednot skupnosti. Newyorčani očitno cenijo koristi potrošniške družbe. Še
več, odpadke je težko uvrstiti na politični dnevni red. »Priznajmo si, da so odpadki neprijetni
in nekatere izmed nas spominjajo na naše veliko bogastvo. Zavračamo hrano in oblačila, ki bi
lahko revnim prebivalcem sveta omogočila preživetje in ne razmišljamo o tem, kje bodo
odpadki končali. Vse to širi domišljijo, da so vse tiste gomile zelenih in črnih plastičnih vreč
na ulici magično prepeljane v nekakšna mitološka nebesa trdih odpadkov«
(http://www.treehugger.com/files/2006/10/new_york_city_waste.php, 007).
Vodilni možje NYC-ja se zavedajo, da odpadki niso njihova zmagovalna tema. Dokler bo
cena izvoženih odpadkov rasla postopoma, ni realno pričakovati, da bo ustvarjenega dovolj
političnega pritiska, ki bi prepričal župana k razmisleku o odpadkih. Lociranje sežigalnice za
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odpadke in odlagališča v mestu ali v njegovi neposredni bližini bi vsakega župana politično
namreč zagotovo prizadela.

Fotografija 8: Odlagališče Fresh Kills

Vir: http://cryptome.org/wtc-fk/wtc-freshkills-full.htm, 2007

Velika gostota prebivalcev v NY-u ne bi bila možna brez številnih tehničnih inovacij:
razvejanega omrežja javnega prometa, električnega omrežja, vodnega sistema, sodobnega
odstranjevanja odplak in ravnanja z njimi, pakiranja proizvodov, zamrzovanja hrane,
preservativov in seveda odstranjevanja odpadkov. Tehnologija sežiganja odpadkov je od leta
1960 vidno napredovala. Na Japonskem 70 % odpadkov sežgejo in iz njih proizvajajo
elektriko. Čeprav sežiganje onesnažuje zrak, je jasno, da ga onesnažuje manj kot pretovorjeni
odpadki v številnih tovornjakih na dizelski pogon. Javnost glede tega ne zaupa strokovnjakom
in vladi, pri politiki ravnanja z odpadki pa prevladuje sindrom – ni na mojem dvorišču.
Znanost ima za ta problem »rešitev«, vendar politika koristnosti novih tehnologij ne izrablja
(http://www.treehugger.com/files/2006/10/new_york_city_waste.php, 2007).
K pristopu reševanja problema trdih odpadkov naj bi pripomogel januarja 2007 sprejeti Načrt
upravljanja s trdimi odpadki (Solid Waste Management Plan), ki je predstavlja pomemben
dosežek na področju okolijske politike.
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5.2.1. MOŽNE REŠITVE
Trije pomembni politični izzivi, ki spremljajo reševanje problema odpadkov, so:
– zvezna regulacija odpadkov znotraj držav in odprtje desetih novih odlagališč;
– nadaljnje spodbude za združitev upravljavcev z odpadki in
– lokalno nasprotovanje lociranju odlaganja odpadkov in objektov za pretovor odpadkov v
prihodnosti.
Za NYC obstajata dve najprimernejši rešitvi ravnanja z odpadki. Za organske odpadke je
najprimernejše anaerobno razgrajevanje, ki daje ogrevanje, za trde odpadke pa je
najprimernejše sežiganje pri izredno visokih temperaturah (sežiganje v plazmi)
(http://www.columbia.edu/cu/mpaenvironment/pages/projects/f2004/Solid_Waste_Final_Rep
ort.pdf, 2004).
5.2.2. FRESH KILLS JUTRI
Za to skoraj 50 km² veliko območje (to je skoraj dva in pol krat večje območje od celotnega
Central parka) je bil izdelan načrt javne rabe. Cilj je »sanirati« območje in oblikovati park, ki
bo prebivalcem Staten Islanda in ostalim nudil možnost rekreacije ter užitkov ob slikovitosti
in biološki raznovrstnosti območja. Medtem ko se je v preteklosti na 45 % območja Fresh
Killsa razprostiralo odlagališče, so ostali del območja predstavljala močvirja, vodne poti,
nižinske ravnice in gozd. Pomembno je tudi dejstvo, da ustje reke Fresh Kills leži na redni
poti ptic selivk ob Atlantiku in predstavlja pomembno gnezdišče zanje. Ustje reke je država
NYC označila kot pomembni obalni habitat za ribe in prosto živeče živali ter je eno večjih
obalnih mokrišč v regiji (http://www.ci.nyc.ny.us/html/dcp/html/fkl/ada/about/1_0.html,
2007).
Fotografija 9: Območje parka Fresh Kills

Vir: http://www.nyc.gov/html/dcp/html/fkl/fkl2a.shtml, 2007
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Tehnične, okolijske in fiziološke spremembe ter potrebna ogromna finančna sredstva, so
dejavniki, ki naj bi gomilo odpadkov spremenili v zeleno pribežališče rekreacije in sprostitve
željnih ljudi. A to bo trajalo več desetletij; predvideno je, da naj bi se v roku tridesetih let
gomile odpadkov posedle, potem ko se bo razkroj plinov in izcednih vod končal. V vsem tem
obdobju bo območje pod stalnim nadzorom in bo odprto šele takrat, ko bo varno za
obiskovalce parka.
Da pa bo dostop do Staten Islanda omogočen, bo poskrbela nova in izboljšanja prometna
infrastruktura. Na Steten Islandu je predvidena struktura rabe zemljišč naslednja:
– 30 % odprte javne površine;
– 40 % stanovanjska raba;
– 10 % industrija in ustanove;
– 6 % trgovsko-poslovna raba in
– 4 % brez namembnosti.
Do leta 2036 naj bi bilo nekdaj močno ekološko obremenjeno območje spremenjeno v
območje, ki bo nudilo številne rekreacijske površine ter kulturne in izobraževalne vsebine.
Dejstvo je, da bo urejen park prebivalcem Staten Islanda izboljšal kakovost življenja in bo
velika pridobitev za celotno regijo.
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5.3. ZELENA GRADNJA
Zelena gradnja se je v NYC-ju pričela kot eden izmed številnih okolijskih in tehnoloških
izzivov z željo živeti in delati v prijaznem okolju.
Prva zelena stavba, ki je bila zgrajena v NYC-ju in je prejela certifikat Sveta za zeleno
gradnjo ZDA (U.S. Green Building Council) je Solaire, ki se nahaja v Battery Park Cityju
(BPC). Gre za stanovanjsko zgradbo, ki jo opredeljujejo kot okoljsko napredno stavbo.
Ozelenjevanje BPC se je začelo leta 1999, ko je Newyorška državna družba za javno pomoč
podala osnutek lastnih smernic za zeleno gradnjo, ki za vsako stanovanje zahtevajo striktno
izpolnjevanje trajnostnih kriterijev. Leta 2002 je sledila še izdaja smernic za trgovskoposlovne nepremičnine. V splošnem so zahteve za vse vrste stavb strožje, kot jih narekujejo
gradbeni predpisi države NY. Tako morajo zelene zgradbe zagotoviti 30 % večjo energijsko
učinkovitost kot ostale. Zahtevana je uporaba sončne energije, ki ponekod zagotavlja 5 %
delež vse potrebne energije, zelene strehe, 80 % gradbenih odpadkov mora biti recikliranih,
nujno je tudi prečiščevanje odpadnih voda, ki jih uporabijo za namakanje in klimatizacijo,
zbiranje padavinske vode itd. Rezultat prečiščevanja odpadnih voda je 50 % manjša poraba
pitne vode kot v standardnih zgradbah.
Do leta 2009 naj bi bilo v omenjenem parku osem zelenih stanovanjskih zgradb in zelena
četrt, ki jo bo dal zgraditi investicijski mogotec Goldman Sach. Vsi ti projekti naj bi prejeli
zlati certifikat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design, v nadaljevanju
LEED), ki ga za dosežke okolijsko trajnostne gradnje podeljuje ameriški odbor za zeleno
gradnjo, t. i. U.S. Green Building Council. Pri ocenjevanju se upošteva uporaba obnovljivih
materialov, varčna raba vode in energije ter kakovost zraka v stavbi. Če bo ta projekt uspel,
bo to edina celotna zelena soseska v ZDA.
Če je bilo še pred sedmimi leti težko dobiti primerne materiale za tovrstno gradnjo, danes
temu ni več tako. Številne ustrezne materiale je možno dobiti v večjih trgovinah za dom in
gradnjo, je pa res, da je mnogokrat pri tovrstnih gradnjah težko najti skupne točke med
primernostjo materiala, njegovo funkcionalnostjo in željami naročnika.
Čeprav je takšna gradnja precej draga in so temu primerne tudi cene najemnin (cca 5 % višje),
je želja številnih, da bi živeli v okolju prijaznem stanovanju in so za to tudi pripravljeni
plačati. Z leti se te naložbe obrestujejo, kajti stanovalec v takšnem stanovanju prejme za 50–
60 % cenejši račun za klimatizacijo, elektriko in vodo.
Zelena gradnja je postala trend, ki ga spodbujajo država, mesto, pristojne službe in
nenazadnje številni investitorji. Zaslediti je, da slednji nemalokrat kupijo stavbo in jo
»ozelenijo«, tj. obnovijo na okolju in človeku prijazen način.
Leta 2004 je Bloomberg podpisal zakon o zeleni gradnji (Green City Building Act), ki določa,
da morajo vsi nestanovanjski projekti, ki stanejo več kot 2 milijona USD, doseči srebrni
LEED standard. Navkljub vsem spodbudam je jasno, da zelena gradnja šele prihaja. »Še
vedno pa je potrebno mnogo postoriti in spodbujati vlado, da vključi tovrstno gradnjo v svoje
predpise in standarde. Spodbujati je potrebno tudi proizvajalce materialov za tovrstno gradnjo
in potrošnike, da se veselijo takšnih gradenj,« je dejal guverner Pataki
(http://www.europaconcorsi.com/db/rec/inbox.php?id=11420, 2006).
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S tovrstnimi spodbudami bodo kmalu govorili zgolj še o stavbah in ne o zelenih stavbah, saj
bodo vse zelene.
5.3.1. HEARST TOWER
V nadaljevanju navajam primer zelene gradnje, ki je bil dokončan minulo poletje in je
vsekakor postregel z nekaterimi novostmi, predvsem pa nam podaja nekatere zanimive
rezultate. Gre za stolpnico podjetja Hearst, ki se nahaja na 8. aveniji v neposredni bližini novo
zgrajenega Columbus Circla.
Zanimivo je, da je zunanjost šestnadstropne prvotne stavbe ostala nespremenjena. Stolpnica,
za katero je načrte naredil priznani arhitekt Lord Foster (dobitnik Pritzkerjeve nagrade) s
partnerji, je visoka 182 m, ima dvainštirideset nadstropij in kar 80.000 m² poslovnih
prostorov. Nenavadna je trikotna obodna strukturna konstrukcija stolpa oz. zgradbe, ki je
zaradi svoje oblike zahtevala 20 % manj jekla kot bi jo običajni obodni okvir.
Številni okolijski vplivi so bili upoštevani pri gradnji te mogočne stavbe. Tako so na primer
tla atrija tlakovana s toplotno prevodnim apnencem, polietilenske cevi, ki potekajo pod tlemi,
pa so polnjene z vodo v obtoku, ki poleti ohlaja in pozimi ogreva. Vsi prostori so opremljeni z
vrhunskimi senzorji, ki skrbijo za zmanjšanje porabe električne energije in avtomatsko
izključitev računalnikov in luči, če zaznajo, da v prostoru ni nikogar.
Fotografija 10: Stavba družbe Hearst

Vir: http://images.businessweek.com/ss/06/01/greenskyscrapers/source/7.htm, 2007
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Deževnica, ki se zbira na strehi, se steka in shranjuje v kletnem zbiralniku ter se uporablja kot
voda za ohlajevanje, zalivanje rož ter sanitarije. Zbrana deževnica naj bi zagotavljala kar
polovico vseh potreb po vodi. V stavbi je tudi računalniško vodeno ogrevanje in osvetlitev
(http://www.hearst.com/tower/facts/, 2006). Če povzamem: stavba družbe Hearst je bila
načrtovana tako, da bo v splošnem porabila 25 % manj energije, kot jo določa mesto NYC,
kar pa je glede na močno obremenitev električnega napajanja samega mesta vsekakor
dobrodošla vzpodbuda in dober vzgled drugim investitorjem, arhitektom in gradbenikom.
Omenim naj, da je v sredini avgusta 2003 električni mrk prizadel številne države na
severovzhodu ZDA in je brez elektrike ostalo več milijonov ljudi, gospodarska škoda samo v
NYC-ju pa je znašala okrog 800 milijon USD. Lani poleti se je stanje, sicer v precej
zmanjšanem obsegu, ponovilo. Vzrok za takšen izpad gre najverjetneje iskati v stari električni
napeljavi. Vsekakor pa je do gradnje novega električnega omrežja vsaka racionalna raba
električne
energije
več
kot
dobrodošla
(http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rnews&op=sections&func=read&c_menu=2&c
_id=9588, 2006).
Družba Hearst je za omenjeno zeleno gradnjo prejela zlato priznanje LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design), ki ga za dosežke okoljisko trajnostne gradnje podeljuje
ameriški odbor za zeleno gradnjo, t. i. U.S. Green Housing Council. To je prvo zlato priznanje
na področju tovrstne gradnje. Vendar jih lahko v prihodnosti glede na vse spodbude in načrte
upravičeno pričakujemo še več.
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5.4. PROGRAM OŽIVLJANJA OBALNEGA PREDELA NEW YORK
CITYJA
V preteklosti je bil NYC pomembno trgovsko pristanišče. Zaradi cenejše dostopnosti in
proizvodnje je bilo ob obali reke East in Hudson lociranih ogromno industrijskih obratov. V
zadnjih dveh desetletjih se je delež industrije zmanjšal, s tem pa se je povečalo število
zapuščenih industrijskih objektov. V želji, da se ta območja revitalizirajo in da se prebivalcem
omogoči dostop do obale ter, da se zaščiti in ohrani naravne vire, je bil pred tremi desetletji na
državni ravni pripravljen program revitalizacije obalnega predela. Ta je bil kasneje dopolnjen
in se intenzivneje izvaja šele v zadnjih nekaj letih. V nadaljevanju bom predstavila nekaj
določil tega programa in usklajenost izvajanja med državo in mestom ter en projekt znotraj
tega programa.
Program oživljanja obalnega predela NYC-ja (The New York City Waterfront Revitalization
Program, v nadaljevanju WRP) je glavno mestno orodje za upravljanje obalnega predela.
Program je bil sprejet leta 1982 in je z manjšimi popravki osnoval mestno politiko razvoja in
rabe obalnega predela. S to politiko zagotavlja okvir za vrednotenje skladnosti vseh
diskrecijskih ukrepov v obalnem predelu. Diskrecijski ukrepi so conirni amandmaji, posebna
dovoljenja in odobritve, ki zahtevajo pregled in odobritev s strani CPC-ja ali BSA-ja.
Osnovno vodilo WRP-ja je povečanje koristi gospodarskega razvoja, varstvo okolja in javna
raba obalnega prostora ter zmanjšanje konfliktov med dejavniki znotraj njih. WRP skozi
individualno presojo projektov stremi k promociji dejavnosti, primernih za različne lokacije
obalnega predela. Program je izdelan tako, da koordinira dejavnosti in poseg v obalni predel,
kjer se jurisdikcija ali diskrecijski ukrepi prekrivajo. Ko je predlagan projekt znotraj obalnega
pasu lociran in je zahtevan lokalni, državni in zvezni diskrecijski ukrep, mora biti opredeljena
projektna usklajenost znotraj politike in namera WRP-ja, da lahko projekt napreduje.
5.4.1. UREJANJE OBALNEGA PREDELA IN PRISTOJNOSTI
Lokalni WRP, kot je newyorški, odobri državni Obalni upravljalni program (Coastal
Managment Program), ki je del zvezne obalne zakonodaje. Cilji Obalnega upravljalnega
programa so predstavljeni po delih z zahtevami ostalih držav in lokalnega urejanja ter
pooblastili različnih agencij. Koordinacija med agencijami je ključ do upravljanja mestnih
obalnih virov.
5.4.2. ZVEZNI ZAKON O UPRAVLJANJU OBALNEGA PREDELA
Namen zveznega zakona o upravljanju obalnega predela (Coastal Managment Act) iz leta
1972 je spodbujanje in pomoč državam pri pripravi in izvedbi upravljalnega programa za
zaščito, varovanje, razvoj in obnovo ter povečanje virov državnega obalnega predela, kjer je
to mogoče.
Zakon določa, da morajo biti zvezni ukrepi in zvezno podprta dejanja znotraj obalnega pasu v
največji možni meri izvedljiva in skladna z odobrenim državnim upravnim programom. Ta
odločba vključuje tudi dovoljenje korpusa inženirjev kopenske vojske (Army Corps of
Engeneers, v nadaljevanju ACOE) ter uporabo zveznih sredstev za odobritev projektov.
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5.4.3. PROGRAM DRŽAVE NEW YORK O UPRAVLJANJU OBALNEGA PREDELA
Usklajenost z obalnimi uredbami je ključna zahteva Obalnega upravljalnega programa, ki je
bil sprejet leta 1981 (New York State's Waterfront Revitalization and Coastal Resourse Act).
Ta zakon določa, da morajo državne agencije sprejeti ukrepe znotraj obalnega pasu, ki morajo
biti usklajeni s politiko obalnega območja. Državni program je sestavljen z štiriinštiridesetih
obalnih uredb in zagotavlja lokalno izvršitev potem, ko mestna uprava sprejme Lokalni
program oživljanja obale (Lokal waterfront revitalization program (LWRP)).
Newyorško državno zunanje ministrstvo (State department of State) upravlja Obalni državni
program in je odgovoren za določitev usklajenosti zveznih ukrepov znotraj obalnih uredb. Za
ukrepe, ki jih državne agencije sprejmejo in vključujejo denarno pomoč, prenos zemljišč in
razvojne projekte, državna agencija skladno z svojimi pooblastili usklajuje določila, ki jih
ureja Ministrstvo za zunanje zadeve ZDA (Department of State).
5.4.4. LOKALNI PROGRAM NEW YORK CITYJA
Prvotni WRP je NYC Board of Estimate (odbor za načrtovanje) sprejel leta 1982 kot lokalni
načrt. Načrt združuje 44 državnih uredb in 12 lokalnih uredb ter je zasnoval obalni pas, ki ga
izvajajo na podlagi vseh vključenih uredb. V skladu z državno ureditvijo je država NY
odobrila WRP z vključitvijo v državni Obalni upravljalni program, ki ga je skladno z
zveznimi zahtevami nato odobrilo še Ministrstvo za trgovino ZDA (U.S. Secretary of
Commerce).
Državni in zvezni diskrecijski ukrepi morajo biti znotraj obalnega pasu maksimalno usklajeni
pri obsegu izvajanja s politiko WRP-ja, mestu pa mora biti omogočeno, da daje pripombe k
državnim in zveznim projektom o obalnem pasu.
Na osnovi WRP-ja so lokalni diskrecijski ukrepi preverjeni skladno s politiko WRP-ja,
vključno s pregledom mestne rabe zemljišč (ULURP), okolijskih in drugih postopkov ter
načrtov 197-a (ime sprejetega programa, znotraj katerega so številni načrti). Pregled lokalnih
ukrepov WRP-ja koordinirajo obstoječi uredbeni postopki, ki so v večini primerov skladni. Za
lokalne ukrepe je zahtevana odobritev CPC-ja. Tako morata CPC in Mestna obalna komisija
(City Coastal Commision) sprejeti skladno odločitev.
Za lokalne ukrepe, ki ne zahtevajo odobritve CPC-ja, ampak zahtevajo odobritev nekaterih
drugih mestnih agencij, skladno odločitev sprejme vodja agencije.
Za zvezne in državne dejavnosti znotraj obalnega pasu, kot so npr. poglabljanje in čiščenje
struge rečnega dna, DCP sprejme ukrep v korist CCP-ja in posreduje svoje predloge in
pripombe državni agenciji, ki sprejme temu skladno odločitev.
5.4.5. SORODNE UREDBE
Oddelek za varstvo okolja države NY (The New York State Department of Environmental
Conservation, v nadaljevanju DEC) je odgovoren za upravljanje in varovanje naravnih virov
in kakovost okolja. DEC ureja dejavnosti, ki lahko imajo negativen vpliv na mokrišča in
kakovost vode. Dejavnosti, kot so čiščenje rečne struge, zasipavanje in gradnja zgradb znotraj
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mokrišč ali v njihovi neposredni bližini, je lahko izvršena samo, če DEC to odobri. Slednji je
pooblaščen, da z odobritvijo dovoljenja opredeli pogoje in prepovedi za določene dejavnosti,
ki vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.
ACOE je odgovoren za varovanje in upravljanje nacionalnih mokrišč in vodnih poti. Tako kot
DEC je tudi ACOE pooblaščen za pregled in izdajo potrdil za dejavnosti, ki se odvijajo v
plovnih vodah in v sladkovodnih ter obalnih mokriščih, ki ustrezajo določenim nacionalnim
kriterijem. Te dejavnosti vključujejo čiščenje rečne struge, zasipavanje, gradnjo in
nameščanje pregrad v vodo.
Osrednja vloga ACOE je varovanje plovnih kanalov in ohranjanje funkcioniranja plovnih
poti. Pri izvedbi projekta se AOCE posvetuje z ostalimi zveznimi agencijami, vključno z
Službo za ribe in varstvo prosto živečih živali (U.S. Fish and Wildlife Service), z Obalno
stražo (The Coastal Guard) in z Agencijo za varstvo okolja (Environmental Protection
Agency).
Večina gradenj v newyorških vodah ali njihovi bližini zahteva dovoljenje DEC-a in ACOE-ja.
Da se to od zgoraj naštetih agencij pridobi, mora biti predlagani projekt skladen z državnim
programom upravljanja obalnega pasu (Coastal Management Program) in lokalnim WRP.
Lokalne agencije imajo vključno z Oddelkom za parke in rekreacijo (Department of Parks and
Recreation), Gospodarsko razvojno družbo (Economic Development Corparation), Oddelkom
za gradnje (Department of buldings), Oddelkom za zdravje (Department of Health) in
Oddelkom za varovanje okolja (Department of Environmental Protection) pomembno vlogo
pri obnavljanju obalnih predelov NYC-ja in njegove kakovosti vode v teh predelih. Zaradi
njihovega različnega poslanstva in pooblastil lahko imajo vse agencije, vključene v obalne
zadeve, nasprotujoča si zahtevana dovoljenja. Kot del njihove usklajevalne vloge lahko
preverjanje skladnosti z WRP-jem pomaga rešiti morebitne konflikte in zagotoviti, da mestna
politika in načrt upoštevata vsa dovoljenja različnih agencij (The New Waterfront
Revitalization Program, 2002).

5.5. BROOKLYN, WILLIAMSBURG
Čeprav ima NYC več obale kot katero koli drugo mesto v ZDA, je prebivalci ne poznajo
dobro. Umestitev industrije in hitrih cest vzdolž obale je onemogočila dostop do obale. Po
vseh načrtih sodeč naj bi bil v naslednjih nekaj letih dostop do obale omogočen javnosti, ko
naj bi na podlagi spremembe namembnosti rabe zemljišč izvedli tem območjem primerno
rabo v skladu z upoštevanjem določil WRP-ja.
Za obalni predel Williamsburga in Brooklyna so značilna številna skladišča, tovarne in prazna
zemljišča, ki onemogočajo dostop do obale. Leta 2001 je pod imenom 197-a CPC sprejel
program, ki vključuje revitalizacijo obale, ohranjanje mešane stanovanjske in industrijske
rabe tal, javni dostop do obale in gradnjo cenovno dostopnih stanovanj.
Sprememba namembnosti rabe zemljišč naj bi omogočila dostop vzdolž reke in gradnjo
ugodnih stanovanj. A ker mesto gradnjo na tem območju prepušča privatnim investitorjem, ki
bodo financirali tudi 2,57 km dolgo sprehajalno pot vzdolž obale, bo to pomenilo neke vrste
kompenzacijo, ki pa ni nujno koristna za prebivalstvo. Dejstvo je, da bo privatnim
investitorjem zaradi njihove finančne podpore, omogočeno graditi višje stavbe, kot je to sicer
določeno.

50

Mojca Zupanič

Sistem urbanega planiranja na primeru New York Cityja

Izkušnje iz New Jerseyja kažejo, da je na dostop do obale ob reki Hudson bilo potrebno čakati
25 let. Nemalokrat je ta dostop še vedno onemogočen zaradi privatnih zemljišč, na katere je
vstop prepovedan ali so stavbe na poti med sosesko in obalo, ki omejujejo dostop. Številne
dejavnosti, ki dajejo obali privlačnost npr. igrišče, izposojevalnica čolnov, ribarjenje ipd. se
zaradi nezainteresiranosti investitorjev ne izvajajo (Miller, 2005).
Karta 3: Industrijska raba na obali Navy Yards, Brooklyn

Brooklyn

Vir: http://www.oasisnyc.net, 2007
Nekatera dela so že pokazala, da je strah pred nedostopnostjo obale upravičen. Tako bo na
primer na območju blizu mosta Williamsburg, kjer je v končni fazi izgradnja luksuznih
kondominijev, omogočen dostop do obale le po dveh poteh, ena pa bo povezovala
kondominije, medtem ko bo druga, ki ima dostop z ulice, zvečer zaprta. Zelo verjetno je, da
se bo zgodilo kaj podobnega tudi pri nadaljnjem razvoju tega območja.
Pojavljajo se seveda številni predlogi. Eden od teh je naj mesto zagotovi proračunska sredstva
za izgradnjo celotne poti in tako zagotovi javni dostop in enotno vzdrževanje vzdolž obale.
Drugi je, naj se ustanovi lokalna oblast za zaščito parkov, ki bo pomagala pri izvedbi vizije in
zbiranju potrebnih sredstev za izvajanje le te. Tretja pa je, da naj nekatera že
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prekategorizirana zemljišča odstranijo iz prvotne namenske kategorije in ta območja namenijo
za javni prostor (Miller, 2005).
Fotografija 11, 12: Industrijski predel Brooklyna ob obali reke East

Dejstvo je tudi, da v sprejetem načrtu ni opredeljeno, kaj naj bi na določenem območju enega
bloka (območju med cestami in avenijami) prevladovalo oz. koliko česa naj bo tam
zgrajenega, kar je sicer splošno vodilo zasnove odobrenih načrtov. Da bi to dosegli, je
potrebno ogromno skupnega dela mestnih agencij, privatnih investitorjev in organizacij
skupnosti, ki si prizadevajo za uresničitev splošnega načrta. To je običajno načrt skupnosti, ki
ga naposled naslovijo na CPC. Slednji jih navadno zavrnejo s številnimi potrebnimi
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podrobnostmi. Načrti skupnosti s strani mestnega proračuna niso podprti in so tako pogosto
zavrženi. (Angotti, 2003).
V omenjenem načrtu je tako npr. ogromno prostora za nova stanovanja, vendar o gradnji
cenovno dostopnih stanovanj, ki so temelj načrtovanja vsake skupnosti, ni govora. DCP se
izgovarja, da gradnja ugodnih stanovanj ni njihova stvar in je zavrnil predlog
vsevključujočega coniranja (Angotti, 2003) pri katerem velja uredba, da mora biti od 10 % do
30 % od vseh novogradenj namenjenih cenovno dostopnim stanovanjem za prebivalce z
nizkimi in zmernimi dohodki (http://en.wikipedia.org/wiki/Inclusionary_zoning, 2007).
Fotografija 13,14: Industrijski predel ob reki East

S spremembo namembnosti rabe zemljišč brez načrta je mesto zagotovilo gradnjo več tisoč
m² tržno zanimivih stanovanj, ki tamkajšnjemu večinskemu prebivalstvu niso dosegljiva.
Angotti cinično ugotavlja, da podroben načrt tržnih stanovanj ne obstaja in da je samo en
»načrt«, to je sprememba namembnosti rabe zemljišč.
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Projektna skupina za spremembo namembnosti, ki ima sedež v Brooklynu, je v tem primeru
podala mnenje, da morajo biti cenovno dostopna stanovanja integrirana v vsak del bodoče
prenove, kar pa je mogoče s številnimi razpoložljivimi orodji, vsevključujočim coniranjam,
dodatkom con, namenjenim ugodnim stanovanjem ter davčnimi olajšavami (Angotti, 2003).
V načrtu DCP-ja je jasno opredeljena mešana raba prostora, ki teoretično dopušča tako
stanovanjsko kot tudi industrijsko rabo. A raba ni določena po blokih (območji med ulicami
in avenijami), kar ne zagotavlja zadrževanja in nadaljnjega razvoja industrije na tem območju.
To pomeni, da se lahko na račun industrije investicije širijo v tržno zanimiva stanovanja.
Industrija, ki je integrirana v to okolje, in nekatere proizvodne dejavnosti v načrtu niso
opredeljene. Po najslabšem scenariju lahko torej pričakujemo, da bodo visoke zgradbe
luksuznih stanovanj s pogledom na Manhattan nadomestile do sedaj prevladujočo industrijsko
rabo, ki se je s svojo stavbno dediščino industrijskega obdobja stapljala s sosednjimi
stavbami, ki so relativno nizke.

5.5.1. VRAČANJE URBANE PRENOVE
Ker je množična gradnja v ospredju in je mnenje skupnosti mnogokrat zapostavljeno, lahko
ponovno govorimo o urbani prenovi, ki je bila znana za časa Roberta Mosesa. Tako se glede
na izkušnje iz preteklosti poraja vprašanje, komu v prid se izvaja revitalizacija obalnih
predelov. Je to res za vse prebivalce ali je to zgolj dodatek k ponudbi novih nadstandardnih
stanovanj, ki bodo prevladovala v neposredni bližini? Bodo številna območja doživela
spremembo namembnosti zaradi želje po vedno novih nadstandardnih stanovanjih in
trgovsko-poslovni rabi, ki bo izrinila nekdaj tam locirano industrijo in ki bi morala imeti tudi
pri prenovi pomembno vlogo? Vseh stvari se ne da izriniti z obale, tako npr. izginjanje
objektov in nekaterih pristajališč za pretovor dolgoročno ne prispeva k nadaljnjemu razvoju,
kajti premeščanje ali ukinjanje tovrstne infrastrukture še dodatno povečuje število
tovornjakov, ki so tako primorani številni tovor, prispel v New Jersey dostaviti v NYC, s tem
pa seveda močno prispevajo tudi k zgostitvi prometa in onesnaževanju. Temu primerne so
seveda tudi poškodbe na cestišču, ki marsikje kličejo po koreniti obnovi.

5.6. ZELENE POVRŠINE, ODPRTI JAVNI PROSTOR IN
REVITALIZACIJA OBALNIH PREDELOV
V tako velikem mestu, kot je NYC, so zelene površine izrednega pomena, saj opravljajo
veliko nalog. Izboljšujejo kakovost zraka, nudijo življenjski prostor za prosto živeče živali,
nudijo prostor za varno in zdravo sprostitev, otroške igre in šport ter večinoma zagotavljajo
dobro počutje ljudi (zmanjšujejo stres ter povečujejo osveščenost ljudi do narave in njenih
ciklusov). Mesto se tega zaveda in je zavoljo tega del njegovega strateškega načrtovanja
povečati odstotek zelenih površin. Te so v večini javno dostopne, lahko pa je tudi zasebni
javni prostor, ki ga zaradi odobrene možnosti gradnje dodatnega nadstropja zgradijo podjetja
znotraj svojih prostorskih kapacitet.
New York ima več kot 1700 parkov, igrišč in rekreacijskih objektov. Med parkovna območja
štejejo bazene, mokrišča, gozdov, rolkarske poligone idr. Parkovne površine skupno zajemajo
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113,31 km², vključujejo pa tudi nekatera zemljišča nacionalnega in državnega pomena
(http://www.nycgovparks.org, 2007).
Največji park v NYC-ju je Pelham Bay Park v Bronxu in meri 11,2 km², sledi mu Greenbelt
na Staten Islandu s 7,2 km², Flushing Meadows/Corona Park v Queensu s 4,95 km² in Van
Cortlandt Park v Bronxu s 4,95 km².
Karta 4: Zelene površine NYC-ja

Legenda:
Parki NYC-ja
Parki države
New Jersey in javne
površine
Parki države
New York in javne
površine
Odprti prostor

Vrtovi skupnosti

Vir: http://www.oasisnyc.net, 2007
Najbolj znana in največja zelena površina Manhattna je Central Park. Park s površino 3,41
km² se nahaja na Manhattnu in se razteza od 59. ulice na jugu do 110. ulice na severu. Čeprav
park deluje naravno, je skoraj popolnoma umetno ustvarjen. Je najstarejši urejen mestni park
v ZDA; uradno je bil končan leta 1873. Lahko se pohvali z več umetnimi jezeri, peš potmi,
dvema drsališčema, rezervatom za divje živali, otroškimi igrišči in z ogromnimi zelenimi
površinami, ki so namenjene različnim športnim dejavnostim in druženju. Dejstvo je, da si
življenja danes v NYC-ju, še posebej na Manhattnu, ni mogoče predstavljati brez Central
Parka, saj je park med drugim pomemben izboljševalec kakovosti zraka.
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Fotografija 15: Central Park

Mesto načrtuje povečanje odstotka zelenih površin predvsem na obalnem pasu, ki je dolga
leta veljal za zapuščenega, potem ko je to območje v preteklosti pisalo zgodovino
industrijskega in splošnega razvoja mesta z vidno vlogo številnih pristaniških pomolov za
natovarjanje in pretovarjanje tovora. Danes je na obalah reke East in reke Hudson ta dejavnost
minimalna, številna območja pa so potrebna revitalizacije.
V nadaljevanju predstavljam nekaj takšnih načrtov, med katerimi so bili nekateri že delno
realizirani, drugi pa še čakajo na realizacijo. Enega teh sem omenila že v prejšnjem poglavju –
Fresh Kills.
5.6.1. PARK REKE HUDSON
»Načrtovanje in razvoj parka reke Hudson (Hudson River Park, v nadaljevanju HRP) kot
javnega parka je naloga države ter je v interesu vseh prebivalcev te države. Park bo omogočil
prebivalcem NYC-ja, da uživajo ob reki Hudson, ki je ena izmed pomembnih naravnih virov
države, hkrati pa jo bodo zavarovali tudi kot vodni habitat. Zakon poudarja skrb za zdravje,
varnost in blaginjo državljanov ter dvig kakovosti življenja v sosednjih skupnostih in državi
kot celoti. Cilj sprejetega zakona je zmanjšanje uničevalnih, nehigienskih in nevarnih razmer,
ki so značilne za večinski del območja parka, in je pomemben za razvoj turizma ter
pospeševanje gospodarstva. HRP bo spodbujal in omogočal javni dostop do reke, spodbujal
rekreacijo ob in na vodi ter poudarjal njegove naravne, kulturne in zgodovinske značilnosti. V
javnem interesu je, da se skladno z zakonskimi predpisi in splošnimi projektnimi načrti,
spodbuja raba parka ter se omogoči omejena trgovsko-poslovna raba parka. Obalno okolje
parka je znano kot ogroženi habitat progastega ostriža in nekaterih drugih vodnih vrst, zato je
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v javnem interesu, da se ta habitat zavaruje. V interesu države in mesta je, da sodelujeta pri
financiranju HRP-ja, in da Sklad HRP-ja (Hudson River Park Trust, v nadaljevanju HRP
Trust) načrtuje, razvija, vodi in vzdržuje park z rabo dostopnih federalnih sredstev.
Načrtovano je, da bi bila sredstva zaradi obširne izvedbe in skladnosti jasno porazdeljena;
stroški vodenja in vzdrževanja parka bodo plačani od dohodkov HRP-a in bodo namenjeni
zgolj za potrebe parka. Dodatna državna ali mestna sredstva bodo namenjena za nujna
vzdrževalna dela
(http://www.hudsonriverpark.org/pdfs/policies/act.pdf, 2006)«.
To je le nekaj določil, ki jih opredeljuje zakon o HRP-u, ki je skupen projekt države in mesta,
ter je načrtovan tako, da se vzdržuje sam. HRP poteka dobrih 8 km vzdolž reke Hudson, in
sicer med Battery parkom in 59. ulico. Velik je 2,225 km², od tega je 1,6 km² vodnato
območje, preostali del pa leži na pomolih. Park vključuje promenado in sprehajalne poti
vzdolž obale, kolesarske steze, ki se nadaljujejo vzdolž obale, 13 javnih pomolov za pasivno
in aktivno rekreacijo, ki bodo prenovljeni in segajo dobrih 300 metrov v reko, morski
rezervat, različno opremo za čolnarjenje, športna igrišča, vrtove in zelenice
(htpp://www.state.ny.us/governor/press/05/may/12_05-5.htm, 2006).
Trgovsko-poslovna raba prostora je v parku omejena in dovoljena na štirih lokacijah – na
obalnem območju na 42. ulici, pomolu Chelsea na 22. ulici, pomolu 57 na 17. ulici in pomolu
40 na ulici Houston. Predvideni strošek izgradnje parka je 400 milijonov USD, od tega je 100
milijonov USD prispevala država, 131 milijonov USD pa mesto. V teku je tudi odobritev 70
milijonov USD, ki naj bi jih za gradnjo predela parka v Tribeci namenila Gradbena družba za
spodnji Manhattan (Lower Manhattan Development Corporation). Ni še znano, kdo bo parku
namenil nadaljnjih 100 milijon USD, kolikor jih HRP Trust potrebuje za uspešno zaključen
projekt. Najverjetneje gre pričakovati sredstva iz privatnega sektorja in sredstva iz dohodkov
od zakupnih najemnin (http://www.fohrp.org/fohrp.php?screen=park, 2007). Največji del
stroškov predstavlja infrastruktura – obnova pomolov, nasipavanje obale in podzemne
ploščadi, ki podpirajo brežino. Te podvodne in podzemne konstrukcije so bile zgrajene v 19.
in v začetku 20. stoletja in so vsekakor potrebne zamenjave. Ostala sredstva so namenja
parkovni opremi – tlakovcem, nasadom, klopem in javni razsvetljavi
(http://www.wirednewyork/parks/hudson_river_park/deafault.html, 2006). Deli projekta, ki so
že zaključeni, so: del Greenwich Villagea (od ulice Clarkson do ulice Horatio) in nadaljujoča
se kolesarska dvosmerna steza ter steza za rolkanje in tekaška steza. Končan je tudi del parka
imenovan HRP Clinton Cove, ki se nahaja na najsevernejšem delu parka
(htpp://www.state.ny.us/governor/press/05/may/12_05-5.htm, 2006).
Jeseni leta 2006 je bil odprt del parka v bližini 42. ulice, medtem ko je del parka okrog 26.
ulice odprt za obiskovalce šele od spomladi 2007. Trenutno se dela nadaljujejo severno od
pomolov v Chelseaju in bodo predvidoma zaključena leta 2009, to je ob 400. obletnici
prihoda Henrija Hudsona. Istočasno potekajo tudi dela na dveh drugih lokacijah predvidenega
parka (http://www.nytimes.com/2006/05/16/nyregion/16westway.html, 2006).
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Fotografija 16: Odbojkarsko igrišče ob reki Hudson, v ozadju Solaire

Lani so v sklopu HRP-ja na pomolu 40 odprli 13.000 m² veliko športno igrišče, ki je nastalo
kot plod sodelovanja vlade, skupnosti in privatnega sektorja z željo, da bi bilo na Manhattnu
več odprtih javnih površin in športnih igrišč.
Omenjeni pomol je bil prvotno zgrajen leta 1962 in je služil kot končna postaja za
nizozemsko-ameriške križarke vse do leta 1983. Od takrat je pomol služil različnim
namenom- kot parkirišče za avtomobile, zvezni ekspresni distribucijski center in avtobusna
postaja. S podpisom zakona o HRP-ja leta 1998 je pomol prešel pod pristojnost upravljanja
HRP Trusta, ki je partnerska organizacija mesta in države, katere edino poslanstvo je
načrtovanje, gradnja in upravljanje parka
(http://www.state.ny.us/governor/press/05/may/12_05_5.htm, 2006).
Park vsekakor omogoča prebivalcem tega mesta višjo kakovost življenja, obiskovalcem pa
ponuja slikovit del mesta, ki ga je vredno videti in doživeti. V neposredni bližini
štiripasovnice (nekaj metrov stran) lahko obiskovalec parka igra tenis, namizni tenis,
badminton, odbojko, košarko, nogomet, lahko balina, ribari, se sprehaja, bere pod drevesi ali
na obrežju ali uživa ob pogledu na reko in New Jersey na nasprotni strani reke.
Dokončani park bo NYC-ju v 21. stoletju predstavljal to, kar je Central park NYC-ju
predstavljal v 20. stoletju. Res pa je, da so upravičeni tudi številni očitki, da park ne bo tako
zelen, kot ga predstavljajo, saj naj bi nekatere finančne spodbude podpirale neprimerni
trgovsko-poslovni razvoj. V svetu, v katerem živimo, je jasno, da odprte zelene površine ne
zagotavljajo dohodkov, medtem ko jih npr. restavracije zagotavljajo. In prav slednji del
sredstev omogoča vzdrževanje parka. A vsekakor je pomembno, da se to območje oživi in da
s številnimi spodbudami, tudi trgovsko-poslovne narave, dobi mesto uravnoteženo razviti
park.
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Fotografija 17, 18: Urejen pomol ob reki Hudson

Vir: http://www.han-padron.com/Project.asp?p=61, 2007

59

Mojca Zupanič

Sistem urbanega planiranja na primeru New York Cityja
Karta 5: Načrt Hudson River Parka

Vir: http://www.hudsonriverpark.org/pdfs/map/HRPTmapfull.pdf, 2006
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5.6.2. REVITALIZACIJA OBALNEGA PREDELA REKE EAST
5.6.2.1. Kratek zgodovinski pregled načrtovanja ob reki East
Obrežje reke East se je v zadnjih 350 letih razvijalo kot osrednji prostor mestne obalne
zgodovine. Mesto se je začelo širiti in razvijati, otok se je podaljšal v reko, število
prebivalstva je naraščalo, mesto pa je spodbujalo zapolnjevanje obalnih zemljišč, da bi
zadovoljilo povpraševanju po zemljiščih na Lower Manhattnu. Posledica tega je, da je
današnje obrežje za več kot za tri bloke (80 m X 271 m = 1 blok) oddaljeno od prvotnega
obrežja.
Pozicija mesta je z glavnim pristaniščem za trgovino rastla, z njim pa tudi potreba po številnih
pomolih za priveze in pristanek številnih ladij, ki so pristajale in zapuščale pristanišče. Na
vrhuncu v petdesetih letih je imelo pristanišče na razdalji dveh kilometrov vzdolž obale
štirideset pomolov, danes pa jih je ostalo manj kot deset.
Z upadom pomorske dejavnosti v zadnjih štiridesetih letih so bili izdelani številni načrti
razvoja tega območja. Načrt dostopnosti ulice Water Street (The Water Street Access Plan) je
v sedemdesetih letih predvidel, da bo poglavitna vloga te ulice trgovsko-poslovna. Predvidene
so bile moderne pisarne in razširitev finančnega središča. V osemdesetih letih je po vzoru
Battery Park Cityja načrt za pristajališče East River (East River Landing) predlagal razvoj
novih pisarn na obali južno od Fulton Streeta. V devetdesetih je bila na mestu 13. in 14.
pomola predlagana nova lokacija za muzej Guggenheim v bližini Wall Streeta. Razen
nekaterih komponent iz načrta; pri dostopnosti Water Streeta noben predlog ni bil realiziran.
Fotografija 19: Spodnji Manhattan z rekama East in Hudson leta 1945

c_1945.jpg
Vir:http://www.cvrma.org/pictures/MISC/dfrr4050_long_island_rr_barges_icy_east
_river_nyc_1945.jpg
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5.6.2.2. Študija obalnega predela reke East na manhatnski strani
Razlika med minulimi načrti in današnjim je, da je v današnje načrte vključenih več skupnosti
in je načrt odmevnejši v javnosti. Pogosta in nenehna interakcija s skupnostjo je integralni del
te študije. Javne obravnave so se odvijale za vsak novi korak študije, dajale povratne
informacije ter jasno nakazovale smer nadaljnjega razvoja.
Na več kot 70 ločenih sestankih je zadnjih nekaj let nastajala dokončna podoba tega projekta,
pri katerem so sodelovali različni sveti skupnosti, združenja najemnikov, vodje civilne
inciative, strokovnjaki za pomorstvo in izvoljeni lokalni uradniki
( http://www.nyc.gov/html/dcp/pdf/erw/index.shtml, 2006).
Namen tega projekta so kratkoročne izboljšave in dolgoročna strategija ponovne združitve
različnih skupnosti Lower Manhattena v 3,2 km dolgem obalnem pasu reke East. Ta načrt
predstavlja tudi vizijo župana Bloomberga, o videzu Lower Manhattana, medtem ko je
splošno znano njegovo videnje oživitve celotnega obalnega pasu okrog Manhattana in NYCja s sprehajalnimi potmi, kolesarskimi stezami in drugimi objekti za rekreacijo in druženje. To
je zasnovano tudi v projektu Manhattan Greenway Waterfront, katerega osnutek je zaslediti v
nadaljevanju tega dela.
Sodelovanje DCP-ja z lokalno skupnostjo, območnimi izvoljenimi uradniki, mestnimi in
državnimi agencijami ter mestnimi organizacijami je skupaj razvilo obalni koncept, ki deluje
pragmatično.
Glavni trije cilji, ki so vodili proučevanje, so ustvariti posebno obalno promenado, končati
Manhattan Greenway in ponovno združiti skupnosti Lower Manhattana. Posebna obalna
promenada je poglavitna komponenta tega projekta in bo potekala vzdolž obale v dolžini 3,2
km vse od konca Battery Parka do East River Parka, ki je zasnovan kot glavni odprti prostor
na Lower Manhattanu. Nova sprehajalna pot vzdolž obale bo poleg tradicionalne
infrastrukture, kot so klopi in nasadi dreves, še dodatno obogatena z osvetljavo vzdolž ceste
ob reki East. Novi načrtovani paviljoni pod viaduktom nad cesto (FDR Drive) vključujejo
trgovsko-poslovno rabo, kulturno in javno rabo, ti pa bodo tako dopolnili odprt javni prostor z
vključujočimi aktivnostmi ter nenazadnje vdihnili vitalnost obalnemu pasu.
S tem projektom bodo skupnosti ob obali tesneje povezane z drugimi skupnostim in v prvi
vrsti z reko East. Svež in prodoren projekt, ki bo vključeval tudi trg pred zgodovinsko stavbo
Battery Maritime Building in vhod v East River Park, bo zagotavljal zaključek Manhatnske
zelene poti (Manhattan Greenway) in povezal Battery Park z East River Parkom in območja
onstran njega (http://www.nyc.gov/html/dcp/pdf/erw/east_river_waterfront_book.pdf, 2006 )
ter z sodobnim videzom dajal drugačno podobo vzhodni obali Manhattna.
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Slika 1, 2, 3: Videz parka ob reki East v prihodnosti

Vir: http://www.nyc.gov/html/dcp/pdf/erw/east_river_waterfront_book.pdf, 2006

63

Mojca Zupanič

Sistem urbanega planiranja na primeru New York Cityja

5.6.3. MANHATNSKA ZELENA POT
Namen osnovanja te 51,5 km dolge poti (Manhatenska zelena pot – Manhattan Greenway), ki
bo obkrožala Manhattan, je spremeniti dolgo zapostavljeno in zapuščeno obalo v zeleno
obalo, ki bo namenjena rekreacijski in skupni rabi. Kjer je mogoče, bo omenjena pot potekala
po obali in bo odprta za pešce, kolesarje in rolarje. Omenjena pot, in ostale zelene poti z
dostopom do obale ter številni odprti prostori zagotovo izboljšujejo kakovost življenja
Newyorčanov.
Kjer dostop do obale ni mogoč, pot poteka po cesti (npr. mimo zgradbe United Nations).
Nekatere izboljšave, ki so že v teku, so kolesarska steza skozi Battery Park, spremenjeni
industrijski predel West Village in Chelsea v Hudson River Parku ter ureditev nekaterih
drugih, prej nedostopnih in zapuščenih predelov v promenade.
Oddelek za mestno planiranje na področju planiranja in izvedbe zelene poti deluje vse od leta
1993, ko je naredil prvi »Načrt zelenih poti NYC-ja« (Greenway Plan for New York City).
DCP in DOT sta leta 1997 izdelala načrt kolesarskih stez, katere so vključene v glavni načrt
zelenih poti. Cilj slednjega je pridobiti 563,27 km zelenih poti znotraj 1448,40 km širokega
mestnega omrežja cestnih in obcestnih poti ter kolesarskih stez, ki bodo v 80 % ločene od
motornega prometa (http://www.nyc.gov/html/dcp/html/mwg/mwghome.shtml, 2006).
V projekt izvajanja načrta so vključeni DCP, DOT, New York State Department of
Transportation (SDOT), New York City Department of Parks and Recreation (v nadaljevanju,
DPR), Urad predsednika okrožja in New York City Economic Development Corporation
(EDC). Zaradi sodelovanja številnih organizacij in nasprotovanj Sveta skupnosti se obseg
birokracije povečuje in zato zaostanki za načrtovanimi plani nemalokrat niso izjema. Celotni
projekt urejenih poti okrog Manhattna naj bi bil dokončno urejen do leta 2018.
Poleg manhatnskega dela poti naj bi »ozeleneli« celotni obalni pas NYC-ja. A pojavlja se
vprašanje, kako bo obalni predel zaživel v nekaterih drugih območjih (npr. Bronxu), saj so
mnogokrat izpostavljeni očitki, da je to zgolj dodatna ponudba za premožne meščane.
Nihče si ne upa napovedati, do kdaj bodo urejeni in prebivalcem dostopni tudi ostali obalni
predeli. Dejstvo je, da v mestu narašča število kolesarjev, kar je vsekakor dobrodošlo, a je
potrebno tudi poudariti, da je razen omenjenih poti na Manhattnu malo urejenih kolesarskih
stez in da tudi številni javni shodi kolesarjev še niso pripomogli k rešitvi tega problema. Res
je, da se mesto sooča s pomanjkanjem parkirišč ter da je parkiranje na ulici marsikje rešitev te
problematike. Vendar bi v tem primeru lahko situacijo rešili z ureditvijo kolesarskih stez,
namesto z urejanjem uličnih parkirišč. Tako bi še dodatno razbremenili vsakodnevne
prometne zastoje.
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Karta 6: Manhattan Greenway

Fotografija 20: Kolesarski shod

Vir: http://www.transalt.org/info/mapwaterfront.html, 2006
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6. SKLEPNE MISLI
Kje so meje tega mesta, se sprašujemo vsi, ki smo bili kdaj v njem. Geografsko in politično
gledano to vprašanje ni na mestu, ker nanj večinoma poznamo odgovor. Pa ga res? Leta 2030
bo v NYC-ju živelo dobrih 9 milijonov prebivalcev (po projekciji DCP-ja), skladno s tem pa
je potreben preudaren in trajnosten način planiranja rastočega mesta. Mesto se tega zaveda in
s svojimi bodočimi načrti daje videz, da pozna odgovor na zgoraj postavljeno vprašanje. V ta
namen je ustanovilo Urad za dolgoročno načrtovanje in trajnostni razvoj (Office of Long
Term Planning and Sustainability), ki ga podpira 15 mestnih agencij in precej samostojnih
raziskovalcev, priznanih akademikov in mestnih planerjev ter poznavalcev zelene gradnje. Pri
dejavnostih omenjenega urada sodelujejo tudi aktivisti sosesk, zagovorniki javnih interesov,
predstavniki delavskih sindikatov in predstavniki profitnega in neprofitnega sektorja.
Decembra 2006 je župan Bloomberg predstavil cilje načrta trajnostnega razvoja mesta do leta
2030 pod imenom PlaNYC (Načrtuj NYC) (http://www.rpa.org/), ki naj bi odgovoril na vse
probleme, s katerimi se bo mesto srečevalo v sedanjosti in bližnji prihodnosti. Za izvajanje
omenjenega načrta bo skrbel Urad za dolgoročno načrtovanje in trajnostni razvoj.
Dejstvo je, da bo z nadaljnjo rastjo števila prebivalcev narasla potreba po stanovanjih, ki jih
že sedaj primanjkuje, in potreba po sodobni in zanesljivi celotni infrastrukturi, ki lahko služi
tako velikemu številu prebivalstva. Odgovor na to je sprememba namembnosti nekaterih
zemljišč, ki bo sledila rasti prebivalstva, in preusmeritev širjenja rasti v tiste predele, ki imajo
dobro javno prometno povezavo, ter omejevanje v tistih predelih, ki so vezani na prevoz z
avtomobilom. Pri nadaljnjem razvoju mesto upošteva tudi območja s posebnimi značilnostmi
in skrbi, da na teh območjih ne prihaja do nenadzorovane gradnje.
Odraz mestnih spodbud in priprav na stalno rast prebivalstva sta tudi predpisa
vsevključujočega coniranja in dodatek na gostoto (density bonus). Prvi predpisuje, da mora
biti 10 % do 30 % vseh novogradenj namenjenih cenovno dostopnim stanovanjem, za
prebivalce z nizkimi in zmernimi dohodki. Dodatek na gostoto pa omogoča nosilcem
projektov, da povečajo število stanovanjskih enot na zemljišču v zameno, da natančno
upoštevajo cene najemnin in prodajne cene posameznih enot. Ti dve uredbi naj bi omogočili v
mestu ostati tistim, ki bi se sicer zaradi previsokih cen stanovanj izselili iz mesta. NYC se v
splošnem sooča s pomanjkanjem cenovno dostopnih stanovanj in zato naj bi v nadaljnjih petih
letih zgradili 68.000 tovrstnih stanovanj, do leta 2016 pa skupno 168.000.
Z rastjo prebivalstva se povečujejo tudi pritiski na okolje. Zato bo potrebno poskrbeti za
zmanjšanje izpusta toplogrednih plinov, povečati energetsko učinkovitost, povečati odstotek
prebivalcev, ki se vozijo z javnimi prevoznimi sredstvi, izboljšati prometno infrastrukturo ter
nujno zmanjšati število osebnih vozil v mestu; v NYC-ju prometne konice namreč trajajo 12
ur. Potrebno bi bilo uporabljati hibridna vozila, rešiti problem odlaganja odpadkov ter
zagotoviti večji nadzor nad zbiranjem in recikliranjem slednjih, zgraditi nove čistilne naprave,
izboljšati sistem kanalizacije, povečati parkovne površine in javni prostor, nadaljevati z
ozelenevanjem obale in gradnjo zelenih stanovanj ter sanirati onesnažene predele NYC-ja, ki
so v večini ostanki nekdanje industrije.
Sonaravna gradnja je osnova za nadaljnji celovit razvoj NYC-ja. Z vsesplošno zeleno gradnjo
bi lahko dolgoročno znižali stroške vzdrževanja in energije. Zmanjšanje toplogrednih plinov
in izboljšanje prometnega sistema so vsekakor prioritetne naloge bodočega planiranja. Po
vzoru Chicaga in Berlina naj bi NYC v prihodnosti spodbujal tudi gradnjo zelenih streh.
Povečanje deleža odprtih javnih površin je še eden v nizu potreb, ki jih tako veliko mesto
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potrebuje. Fresh Kills, Brooklyn Bridge Park, East River Waterfront, Hudson River Park so
bodoči projekti obogatitve mesta z novimi tovrstnimi površinami.
K pristopu reševanja problema trdih odpadkov bo pripomogel januarja 2007 sprejeti Načrt
upravljanja z trdimi odpadki (Solid Waste Management Plan), ki ga lahko označimo za eno
največjih okolijskih zmag Newyorčanov. Eden prvih korakov, ki jih mora izvesti DOS, je
zmanjšanje števila tovornjakov, ki prevažajo odpadke in so s pogonom na dizelsko gorivo eni
največjih onesnaževalcev zraka. S tem bi verjetno znatno zmanjšali delež astmatičnih obolenj,
kroničnega bronhitisa, obolelosti za pljučnim rakom in enega najbolj motečih dejavnikov –
hrup. Znano je namreč, da kar 90 % toplogrednih plinov ustvarijo vozila na dizelski pogon, ki
precej
prispevajo
tudi
k
hrupu
v
mestu
(http://www.columbia.edu/cu/mpaenvironment/pages/projects/f2004/Solid_Waste_Final_Rep
ort.pdf, 2004).
Ko govorimo o trajnostnem razvoju, ne moremo mimo podnebnih sprememb, ki so tudi v
NYC-ju več kot očitne in opozarjajo na potrebo po korenitejšem pristopu reševanja okolijskih
vprašanj. Ob nadaljevanju sedanjega podnebnega trenda se bo temperatura ozračja v NYC-ju
do leta 2030 zvišala za 1,1 ºC, gladina vode pa se bo dvignila za najmanj 20 cm
(http://earthobservatory.nasa.gov/Study/Adapting/adapting_2.html, 2007), kar pomeni večjo
ogroženost številnih rastlinskih in živalskih vrst na močvirnatih območjih. V splošnem to
pomeni tudi večjo nevarnost obalnih neviht, ki so posledica močnejših severovzhodnih vetrov
in povzročajo poplave ter močno erozijo poplavnih predelov, nemalokrat pa povzročijo veliko
materialno škodo.
Celovit pristop k reševanju zadovoljevanja potreb tako velikega mesta je seveda velika
finančna obremenitev, ki pa je še vedno precej nižja, kot če bi s tovrstnim pristopom predolgo
odlašali. Nenazadnje brez investicij in razvoja ni pričakovati gospodarske rasti mesta. Do leta
2030 bo mesto izvedlo gradnjo 500.000 cenovno dostopnih stanovanj, leta 2012 naj bi bila
končana dolgo pričakovana podzemna železnica na vzhodni strani Manhattna. Pod 2. avenijo
potekajoča podzemna železnica bo nedvomno bistveno pripomogla k razbremenitvi
prometnih zastojev, ki so odraz te prepotrebne prometne povezave severnega in južnega dela
vzhodne strani Manhattna. Istega leta bo zgrajena tudi železniška proga, ki bo povezovala
Long Island s Central Stationom. Zadnja projekta imata glede na koristnost, ki bi jo
predstavljala za regijo, tudi zelo visoko prioriteto. Do leta 2018 bo končana Zelena pot ob
celotni obali Manhattna, medtem ko je do leta 2036 predvidena dokončna realizacija projekta
Fresh Kills. Bistveno prej bo stekla celotna revitalizacija obale na brooklynski strani reke
East, zgraditev novega stadiona v Bronxu, obnovitev Chelseja, 125. ulice med vzhodno in
zahodno obalo in nekateri drugi projekti.
Vse to nakazuje, da je v nadaljnjem načrtovanju NYC-ja potreben korenit regionalni pristop
in razvoj in ne zgolj razvijanje enega območja, ne glede na znano dejstvo, da je na Manhattnu
koncentracija kapitala in da je zgodovinski razvoj tega območja že pokazal superiornost pred
okolico. Verjetno je, da bo pri načrtovanju mesta v prihodnosti denar še naprej igral
pomembno vlogo in da bodo z njim posamezniki ali družbe zase razvijali prioritetna in
strateška območja ter primarno vplivali na spremembo določil namembnosti rabe zemljišč.
A kljub temu mestni načrti za prihodnost obljubljajo sonaravni razvoj vseh območij. Nerealno
je pričakovati, da se bo nadaljnji razvoj Manhattna krepil, če se ne bodo razvijala sosednja
območja, četudi je že vnaprej jasno, da bodo nekatera ponovno zaostajala v razvoju in
najverjetneje še naprej beležila velik odstotek nezaposlenosti in revščino (npr. South Bronx).
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Glede na že realizirane načrte in predstavljene načrte za prihodnost je jasno, da bo mestu z
močno voljo uspelo udejanjiti zastavljene načrte, čeprav le za to, da bi bili najboljši in da bi
prehiteli npr. London in Šanghaj. Kljub vsemu v prihodnosti lahko pričakujemo še večji vpliv
kapitala na urbani razvoj in manjšo vlogo skupnosti pri sprejemanju končnih odločitev
podobe soseske, okrožja in mesta.
Glede na to, da NYC nima posebnega sistema planiranja, obstoječi sistem temelji na ravni
projektov, je v nadaljnjem planiranju pomembno natančno določiti rabo tal na posameznih
razvojnih območjih in upoštevati conirne predpise. Samo tako lahko NYC prepreči zlorabo
rabe zemljišč in planira v skladu z željami soseske in prebivalcev – v skladu z zakonom.
Nenazadnje bo tudi to prispevalo k sonaravnemu planiranju vseh skupnosti.
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6.1. SUMMARY
Where are the limits of this city? From the geographic and political point of view this
question is not suitable, as we all know the answer. But do we? In 2030 NYC population will
reach 9 million (according to DCP), so considerable and sustainable planning of the growing
city is necessary.
The city has realized the problems that it is facing. With its plans for the future it acts like it
knows the answer to the above question. For this purpose the city created a new Office of
Long Term Planning and Sustainability, which is supported by a team of more than 15 city
agencies, independent scientists, respected academics, city planners and green development
experts. This team also works with neighbourhood activists, public interest advocates, union
leaders and representatives of the profit and non-profit sectors.
In December 2006, Mayor Bloomberg presented the goals of the sustainability plan for NYC
to be achieved by 2030 under the name PlaNYC (http:www.rpa.org). This plan should address
the problems that the city faces today and will face in the near future. The Office of Long
term Panning and Sustainability will carry out this plan.
The fact is that with NYC growing population a need for new housing and reliably
infrastructure which can serve for so many inhabitants increases as well.
Answer on that is a rezoning of some areas and promotion of growth in a more sustainable
manner, emphasizing growth near the City's extensive transit system while limiting growth in
more automobile-oriented neighbourhoods. In further development the city also considers
areas with specific characteristics and ensures that these areas don’t get out-of-scale over
developed. City is also introducing “Inclusionary Zoning” which gives density bonuses to
developers who build or preserve affordable housing. “Inclusionary Zoning” regulates that 10
% to 30 % of new built houses should be affordable houses, for the people with low and
moderate incomes. Density bonus allows developers to enlarge the numbers of housing units
on the land in return to consider precisely the rent prices and the sell prices of individual
units.
This is a way of mitigating some of the displacement of New Yorkers who might otherwise be
forced out by rising land prices and an ever-increasing pool of wealthier tenants and buyers.
While NYC is in general facing the lack of affordable housing in future plans the City
predicted to built 68.000 of new affordable houses in next five years period and additional
100.000 until year 2016.
Growing population increases stress on the environment. Greenhouse gases need to be
reduced, energy efficiency needs to increase, the percentage of people using public transport
needs to increase, traffic infrastructure needs to improve and the number of cars in the city has
to be reduced: rush hours in NYC last up to 12 hours. It would be necessary to use hybrid
cars, solve the problem of waste disposal and to ensure more control over waste collecting
and recycling, build new purifying plants, improve sewerage system, increase parking areas,
public places and improve polluted former industrial NYC areas.
Sustainable development is the base for future development of NYC. With sustainable
development the cost of maintenance and energy could be reduced in the long term. Reducing
greenhouse gases and improving the traffic system are two of the priorities for future
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planning. Following Chicago and Berlin NYC should promote building of green roofs.
Increasing the percentage of open public places is another need for such a big city. The city
plans to provide these areas in Fresh Kills, Brooklyn Bridge Park, East River Waterfront and
Hudson River Park.
One of the biggest wins for NYC is the Solid Waste Management Plan adopted in January
2007, which will help to solve the problem of solid waste. One of the first steps that DOS
needs to take is to reduce the amount of diesel trucks that transport waste, which are one of
the biggest air polluters. That would probably reduce the percentage of asthma, chronic
bronchitis, lung cancer and one of the most disturbing factors – noise. It is known that 90% of
greenhouse gases are produced by diesel vehicles, which also increase noise in the city
(http://www.columbia.edu/cu/mpaenvironment/pages/projects/f2004/Solid_Waste_Final_Rep
ort.pdf, 2004). When we talk about sustainable development we have to mention climate
changes which are obvious in NYC and call for a radical approach to solve environmental
questions. If the current climate trend continues, the air temperature will rise by 1.1 C and sea
level will rise by 20 cm in NY by 2030
(http://earthobservatory.nasa.gov/Study/Adapting/adapting_2.html, 2007). This threatens flora
and fauna species in swamp areas. In general this also means more coastal storms, which are
the consequence of north-easterly winds and cause flooding and erosion of flooded areas and
large scale damage.
The whole approach to solving the needs of such a big city, is a big financial burden, which is
less now, than it will be if the project is further delayed. Economic growth of the city can’t be
expected without investments and development. By 2030 the 500.000 affordable houses will
be built, in 2012 the long expected underground railway in east Manhattan should be
completed. This underground railway under the Second Avenue will help to reduce traffic
jams. The railway line between Long Island and Central Station will be completed in the same
year. These last two projects have a high priority. By 2018 the Manhattan Greenway should
be complete and by 2036 the realization of project Fresh Kills should be finished. The coast
revitalization of Brooklyn side of river East, building of new stadium in Bronx, renovation of
Chelsea, 125th Street between east and west coast and some other projects should have began
much before then.
In the future plans for NYC a radical regional approach for development is needed, rather
than the development of one area, regardless of the concentration of capital in Manhattan and
the historic development of this area showing the superiority over the surrounding areas. It is
likely that money will still play an important role in the development of the city. Individuals
and companies will develop priority and strategic areas for them selves and influence land use
regulations.
Despite this the city plans for the future promise sustainable development of all areas. It is not
realistic to expect the strong development of Manhattan without the development of its
surrounding areas even though it is clear that some of them will fall behind in development
and continue with the high percentage of unemployment and poverty (e.g. south Bronx).
As for already realised and introduced plans for the future it is clear that the city with a strong
will, will succeed in achieving its goals, even if it is just to be the best city and to outpace
other cities e.g. London, Shanghai. Despite all of this, we can expect a bigger influence of
capital on urban development and a smaller influence from the community on the final
decisions regarding the appearances of neighbourhood, borough and the city.
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As for NYC does not have any unified planning system, it exist only a planning system on the
level of projects, that is why it is necessary in further planning to determinate the land use of
specific develoment area and to consider strictly zoning regulations. This way NYC could
prevent land use misuse and plan with considerations of community and inhabitants wishes –
according to legal procedure. On the end this will also contribute to suistainable planning of
all communities.
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