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1. Wstęp
Metroopolia, do któórej zalicza siię miasto Pozznań wraz z całym
c
powiatem pooznańskim liczzy blisko 1 mln
n mieszkańców
w. Postrzeganaa jest,
jako jedna z siedmiu najllepiej rozwijajjących się w Polsce [3]. Jeest to
również obszzar, na którym proces suburb
banizacji (zmnniejszanie się liczby
ludności w miastach
m
i zwiiększenie tej liczby na jego obrzeżach [55] jest
najlepiej widdoczny i przeebiega najbard
dziej intensyw
wnie ze wszysstkich
aglomeracji w kraju [3].
Do niiedawna miastto stanowiło sk
koncentrowanąą, wyraźnie wyróżw
niającą się z otoczenia całość. Z powod
du coraz silniejjszych zmian przestrzennych ,,zaczyna się sttawać szerokim
m spłaszczonyym w swej strruktuwchłaniającym okorze, policenttrycznym obszzarem zurbaniizowanym, w
liczne terenyy podmiejskie i wiejskie [2
2]. Obszary gm
min znajdującce się
w sąsiedztwie Poznania staają się jego terrenami podmiiejskimi, w któórych
dochodzi do zaniku powierrzchni wartoścciowych pod w
względem przyrodniczym przezz intensywną zabudowę
z
tych
h terenów.
Z proocesem suburbbanizacji łączy
y się pojęcie sstrefy podmiejskiej,
terenu podm
miejskiego, subburbiów. W najprostszym
n
rozumieniu jeest to
obszar znajddujący się w sąsiedztwie
s
du
użego miasta [4]. Obszary podmiejskie ,,są jak satelity orrganiczne włąączone w systeem osadniczy aglomeracji, pow
wiązane wzajeemnie różnoro
odnymi funkcj
cjami produkccyjnogospodarczym
mi i kulturalnno-bytowymi’’’ [6]. Na ich terenie możnaa dostrzec istotnyy wpływ miassta – zmienia się strukturaa użytkowaniaa tych
gruntów. W bezpośrednim
b
m sąsiedztwie z Poznaniem, w
wpływ działallności
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miiasta na tę streefę jest wyraźnnie widoczny. Obszary te sąą bardziej zurbbanizzowane, mniejj jest elementóów przyrody. W miarę oddaalania się od grraniccy sytuacja zm
mienia się i prrzeważa krajob
braz rolniczy. Strefa podmieejskka jest granicą pomiędzy wsiią a miastem [7
7].
y w znaczący sposób zmiennia
Suburbannizacja jest prrocesem, który
strrukturę użytkoowania gruntów
w na terenach
h podmiejskichh i stwarza now
we
wyyzwania zwiąązane z ochrroną środowisska przyrodniiczego. Dlatego
isttotne jest poznnanie wielkoścci i intensywno
ości tego proceesu w celu przzeciw
wdziałania niekorzystnym zmianom w stanie środow
wiska przyrodnniczzego.

2.. Materiał i metody bad
dań
Głównym
m celem praccy jest analizza procesu suuburbanizacji na
prrzykładzie wyybranych gminn powiatu po
oznańskiego ((Dopiewo, Buuk,
Rookietnica, Muurowana Gośliina, Swarzędzz, Mosina) (ryys. 1) w lataach
20001–2010.
o badań było bbliskie położennie
Główną przesłanką dooboru gmin do
wzzględem miastta Poznań.

Ryys. 1. Położeniee badanych gminn względem miiasta Poznania
Fig. 1. The location of studied coommunes in relation to the cityy of Poznan

1000

Adam Zydroń, Piotr Szczepański

Przedmiotem badań są dane, dotyczące zmian liczby ludności,
zameldowań i wymeldowań w ruchu wewnętrznym, salda migracji,
zmian liczby mieszkań oddanych do użytkowania oraz dane dotyczące
zmian struktury użytkowania gruntów z podziałem na grunty rolne, oraz
zabudowane i zurbanizowane. W pracy wykorzystano dane pochodzące
z Głównego Urzędu Statystycznego oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

3. Wyniki badań
U podstaw procesu suburbanizacji leżą procesy demograficzne,
gdyż to liczba ludności oraz jej struktura społeczno-demograficzna i zawodowa determinują dynamikę tego procesu.
Suburbanizacja polega na zmniejszaniu się liczby ludności
w miastach i zwiększeniu tej liczby na jego obrzeżach. Na terenach podmiejskich powstaje coraz więcej nowych osiedli domków jednorodzinnych, obiektów przemysłowych i handlowych oraz rozrasta się sieć komunikacyjna, aby umożliwić dojazd do centrum miasta. W wyniku tego
procesu dochodzi do powstania tzw. miast – sypialni [5].
W pracy przeanalizowano procesy demograficzne (liczbę ludności, gęstość zaludnienia, ruchy migracyjne), które obrazują kierunki
i nasilenie procesu suburbanizacji w analizowanych latach.
3.1. Analiza procesu suburbanizacji w oparciu o procesy
demograficzne
3.1.1. Liczba ludności badanych gmin w latach 2001–2010
W analizowanym okresie można zauważyć, że we wszystkich badanych gminach zwiększyła się liczba ludności (rys. 2), największe
zmiany nastąpiły w gminie Dopiewo (dużo terenów przeznaczonych pod
budownictwo jednorodzinne przy jednoczesnym małym zurbanizowaniu
gminy), natomiast najniższe zmiany miały miejsce w gminie Swarzędz
(mała powierzchnia terenów możliwych do przeznaczenia pod zabudowę
przy dużej istniejącej urbanizacji). Największe zmiany liczby ludności
nastąpiły w latach 2009–2010 (rys. 2).
W związku ze wzrostem liczby ludności zmianie uległa również
gęstość zaludnienia (rys. 3). Najwięcej osób na 1km2 przypadało w gminie Swarzędz (brak terenów pod nowe inwestycje budowlane) zarówno
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w roku 2001 jakk i w 2010, (w
( 2001 wyno
osiła 364, 29 osób na 1 km
m2,
2
w roku 2010 ta liczba wzrossła do 428, 27
7 osób/km ). N
Najmniejsza gęg
minie Kleszczeewo i wynosiłła 85,3 osób na
stoość zaludnieniia była w gm
1 km
k 2. Gminą, w której odnootowano największy wzrostt gęstości zaluudnienia jest Dopiiewo (najbardzziej widoczny proces suburbbanizacji). Licczbaa ta od roku 20001 do 2010 wzrosła
w
o 65,9
9 osób na 1 km
m2. Najmniejszy
wzzrost gęstości zaludnienia wystąpił w gminie
g
Kleszcczewo, liczba ta
wzzrosła o zaledw
wie 18,52 osobby na 1 km2 od
d 2001 roku doo 2010.
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Ryys. 2. Liczba luddności w latachh 2001–2010
Fig. 2. Number of inhabitants in the years 2001–
–2010
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Ryys. 3. Gęstość zaludnienia
Fig. 3. Populationn density in the years 2001–2010
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W proocesie suburbaanizacji mamy
y do czynieniaa z migracją bogatb
szej części luudności z zatłooczonego centrrum na osiedlaa podmiejskie, które zapewniają lepsze waruunki życiowe oraz umożliw
wiają swobodnyy dojazd do praccy w centrum ośrodka miejskiego. Nastęępuje wzrost liczby
ludności na przedmieściach
p
h i spadek ludn
ności w centruum miast [1].
3.1.2. Ruchy migracyjne
Liczbba zameldowań zmniejszałaa się we wszyystkich analizzowanych gminacch, oprócz Rookietnicy (rys. 4). Zmniejszzanie się tej liczby
nastąpiło w gminie:
g
Dopieewo w roku 20
008, Kleszczew
wo w latach: 2002,
2
2008, 2010, Swarzędzu
S
w latach: 2005, 2007, 2008, 22009 oraz Tarnnowie
Podgórnym w roku 2008. Rokietnica jesst jedyną z annalizowanych gmin,
g
w której odnnotowano stałły wzrost liczzby zameldow
wań na przesttrzeni
10 lat. W okrresie zmniejszania się liczby
y zameldowańń intensywnośćć procesu suburbaanizacji malałaa, natomiast w okresie wzrrostu zjawiskoo rozprzestrzeniannia się miast sttawało się coraaz to bardziej w
widoczne.
Możnna zauważyć, że
ż liczba zam
meldowań w 20010 roku przeewyższała liczbę zameldowań z 2001 roku
u we wszystkich analizowaanych
gminach (ryss. 4).
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Rys. 4. Zamelldowania w ruchhu wewnętrznym
m
Fig. 4. Numbeer of inhabitantss registered with
hin internal miggration

Na poodstawie liczbyy wymeldowań
ń w ruchu wew
wnętrznym w badanych gminachh i analizowanyych latach nie można określić trendu zmiann tego
zjawiska (ryss. 5). Gmina Swarzędz
S
jest obszarem
o
odznnaczającym sięę największą liczbbą wymeldowaań w ruchu wewnętrznym
w
((największa gęęstość
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zaaludnienia z anaalizowanych gm
min). Zarówno
o w roku 2001,, jak i 2010 gdzzie
licczba ta wyniosłła odpowiednioo 503 oraz 751
1. Gmina Kleszzczewo to obszzar
o najmniejszej
n
licczbie wymeldoowań w ruchu wewnętrznym.
w
.
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Ryys. 5. Wymeldoowania w ruchu wewnętrznym
Fig. 5. Number of inhabitants chhanging the addrress of residencce within internaal
migration
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Ryys. 6. Saldo miggracji wewnętrzznych
Fig. 6. Balance off internal migraations

Zmianie uległo równiież saldo mig
gracji wewnętrrznych (rys. 6),
6
któóre nie odznaacza się w żaddnej gminie ró
ównomiernym
m wzrostem, pop
doobnie jak w zameldowania
z
ach oraz wym
meldowaniachh w ruchu wew
wnnętrznym wykkazuje tendenccje spadkowe. W roku 2001 największe saaldoo migracji wyystępowało w gminie Swarrzędz, najmnieejsze na terennie
gm
miny Rokietniica. W roku 2010
2
sytuacja uległa zmiannie i najwiękssze
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saldo migracj
cji odnotowanoo w gminie Dopiewo, a najmniejsze w gm
minie
Kleszczewo.
3.3. Analiza procesu subu
urbanizacji w oparciu o zassoby
mieszkaniowe

liczba mieszkań

W prrzypadku zasoobów mieszkaaniowych odnnotowano wyrraźny
trend wzrosttowy na przesstrzeni 10 lat (rys. 7). Spoowodowane jeest to
wzrastającą liczbą ludnośści i urbanizacją strefy ppodmiejskiej, które
w większościi należą do poszczególnyc
p
ch gmin. W roku 2001 gminą
g
o największejj liczbie zasoobów mieszkan
niowych był Swarzędz, (100 929
mieszkań). W roku 2010 liczba mieszzkań wzrosła o 30% i wynniosła
14 263. Najm
mniejsze zasobby mieszkaniow
we odnotowanno w gminie KleszK
czewo, w 2001 roku wynoosiły 1192, a w 2010 rokuu wzrosły do 1833,
jednak nadal były najniższee ze wszystkicch badanych gm
min pomimo wzrow
stu tych zasobbów o 53%.
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Rys. 7. Zasobyy mieszkaniowee
Fig. 7. Housinng stock

3.4. Analiza procesu subu
urbanizacji w oparciu o strrukturę
użytkow
wania gruntów
w
W miarę postępowaniaa procesu subu
urbanizacji zm
mianie uległa struks
tura użytkow
wania gruntów
w na terenie baadanych gminn (rys. 8). Zaoobserwowano zmnniejszanie się powierzchni
p
użytkowanej
u
roolniczo (użytkki rolne uległy zm
mniejszeniu w każdej analizzowanej gminiie). W gminiee Tarnowo Podgóórne odnotow
wano najwięk
kszy spadek wynoszący 8,6%,
8
a w gminie Swarzędz sppadek o 6,2%
%. Najmniejszzy spadek nastąpił
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ha

w gminie Kleszczewo, wynossił 1,2%. Gmin
na Kórnik possiada najwięksszą
poowierzchnię roolniczą wynosszącą w roku
u 2010, 11 367 ha, natomiaast
gm
miny: Kleszczzewo, Rokietnnica i Swarzędz to obszary o najmniejszzej
poowierzchni użyytków rolnychh.
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Ryys. 8. Udział użżytków rolnych w badanych gm
minach
Fig. 8. Proportionn of utilised agricultural areas in
i analysed com
mmunes
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Ryys. 9. Udział terrenów zurbanizoowanych i zabu
Fig. 9. Proportionns of developedd and urbanised areas in analyseed communes
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Udział terenów zurbanizowanych i zabudowanych uległ znacznemu wzrostowi w ogólnej strukturze użytkowania gruntów na terenach
badanych gmin (rys. 9). Gminami, w których jest najwięcej terenów wykorzystanych pod zabudowę są: Swarzędz – 1 521 ha oraz Kórnik – 1
368 ha. Najmniej terenów zabudowanych i zurbanizowanych jest w gminach Kleszczewo i Rokietnica.

4. Wnioski
Przeprowadzona analiza pozwoliła na sformułowanie wniosków:
¾ W badanych gminach w analizowanym okresie można zaobserwować
postępujące procesy suburbanizacji przejawiające się dodatnią dynamiką zmian: liczby mieszkańców i gęstości zaludnienia na terenach
podmiejskich, liczby zasobów mieszkaniowych oraz terenów zurbanizowanych i zabudowanych a zmniejszeniem użytków rolnych,
¾ W gminach położonych na zachód od Poznania odnotowano większy
wskaźnik dynamiki zmian każdego czynnika, niż w gminach znajdujących się po wschodniej stronie centrum miasta. Spowodowane to
jest większą ilością terenów przeznaczonych głównie pod budownictwo jednorodzinne przy jednoczesnym niskim stopniu urbanizacji
tych obszarów,
¾ Proces suburbanizacji był najmniej intensywny w latach 2001, 2002
i 2003, natomiast w latach 2007–2010 zjawisko suburbanizacji było
najbardziej intensywne. Nasilenie zjawiska w latach 2007–2010
można wytłumaczyć boomem budowlanym wynikającym z dostępności kredytów hipotecznych i modą na ,,swój dom jednorodzinny
pod miastem’’.
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że
proces suburbanizacji występuje w mniejszym lub większym nasileniu
we wszystkich analizowanych gminach. Dlatego konieczne jest monitorowanie tego zjawiska i przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom
w środowisku przyrodniczym, które wiążą się z tym procesem. Chodzi tu
głównie o politykę przestrzenną mającą swoje odzwierciedlenie w opracowywanych dokumentach planistycznych na poziomie gminy (studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego). Dokumenty planistyczne powinny określać nowe obszary przeznaczone pod budownictwo
mieszkaniowe uwzględniając zasady rozwoju zrównoważonego.
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Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2008–2011
jako projekt badawczy nr NN309134735
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Evaluation of Suburbanisation Process
in Selected Communes of Poznań District
in the Years 2001–2010
Abstract
This paper is dedicated to the issue of suburbanisation process in selected communes of Poznań metropolitan area. Area under research consists of
seven communes within the Poznań District. These include: Dopiewo, Buk,
Rokietnica, Murowana Goślina, Swarzędz, Mosina. The purpose of this paper is
to evaluate the suburbanisation process in selected communes of Poznań District in years 2001–2010.
Research subject constitued data concerning changes in: population,
migration, housing resources as well as built-up and urbanised areas in specific
communes of Poznań District. Data was subjected to statistical analysis using
change dynamics indicators for each factor, and the results were rendered with
the use of column and line charts, accompanied by spatial analysis.
Research in specific factors showed an increase in available housing
and population numbers in built-up and urbanised areas in communes lying in
direct vicinity of the city of Poznań what confirms the ongoing suburbanisation
process.

