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Sylwia Kowara

NOWE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
NA TERENIE GMINY I MIASTA SZADEK
Gmina Szadek jest jednostk miejsko-wiejsk . Zabudowa na jej terenie ma
charakter głównie zagrodowy, a w samym Szadku małomiasteczkowy. Według
Narodowego Spisu Powszechnego (2002), w gminie znajduje si 1882 budynków mieszkalnych, w tym 395 w mie cie. Na osiedlu Ogrodzim, wchodz cym
w skład sołectwa Szadkowice, a w rzeczywisto ci stanowi cym integraln cz
strefy zurbanizowanej Szadku, zlokalizowanych jest 165 obiektów mieszkalnych. W mie cie, obok przewa aj cej zabudowy jednorodzinnej, odnajdziemy
tak e zabudow wielorodzinn , w tym powstał w latach siedemdziesi tych,
zabudow blokow .
Pocz tek lat dziewi dziesi tych XX w. przyniósł istotne zmiany ustrojowe,
których konsekwencj było pojawienie si nowych uwarunkowa rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Tak e w Szadku i na terenach otaczaj cych miasto
podj to szereg inwestycji w sektorze budownictwa mieszkaniowego, maj cych
wpływ na stan zasobów mieszkaniowych gminy. Analiza nowych obiektów
o funkcji mieszkaniowej, z uwzgl dnieniem m. in. ich rozmieszczenia, charakterystyki wielko ciowej i formy architektonicznej, jest przedmiotem dalszych
rozwa a . Podstawowym materiałem ródłowym, wykorzystanym w artykule,
s dane odnosz ce si do wydanych w badanym okresie pozwole na budow ,
a tak e własne badania ankietowe i terenowe, przeprowadzone w 2006 r.
Termin nowe budownictwo obejmuje wszystkie budynki mieszkalne, na
których budow wydano pozwolenia w latach 1990–20051. Tak te b dzie
Sylwia Kowara, mgr, jest absolwentk Uniwersytetu Łódzkiego i autork pracy magisterskiej
pt. Nowe budownictwo mieszkaniowe jako element zagospodarowania przestrzennego gminy
i miasta Szadek, wykonanej w Katedrze Zagospodarowania rodowiska i Polityki Przestrzennej
(promotor: prof. dr hab. Tadeusz Marszał).
1
Wykorzystane w tym artykule dane o pozwoleniach na budow pochodz ze Starostwa
Powiatowego w Zdu skiej Woli. Analiza struktury wielko ciowej nowej zabudowy mieszkaniowej przeprowadzona została na podstawie danych dotycz cych budynków mieszkalnych,
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rozumiane pojecie nowego budownictwa mieszkaniowego, u ywane w tym
tek cie.
Dynamika rozwoju nowego budownictwa mieszkaniowego
Nowe budownictwo mieszkaniowe (tj. powstałe w oparciu o pozwolenia na
budow uzyskane po 1990 r.) stanowi niecałe 11% ogólnej liczby budynków
znajduj cych si na terenie gminy. Reprezentowane jest wył cznie przez
budynki jednorodzinne – wolno stoj ce, b d ce własno ci osób fizycznych2.
Zainteresowanie budownictwem mieszkaniowym na terenie gminy Szadek
w latach 1990–2005 było zró nicowane. Liczba wydanych pozwole na budow
si ga kilku-kilkunastu w okresie jednego roku (por. ryc. 1). Najwi cej pozwole
wydano przed przewidywanymi zmianami w ustawach reguluj cych omawiane
zagadnienie. Rekordow ich liczb odnotowano w 1994 r., przed wej ciem
w ycie nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
nowego prawa budowlanego.
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Ryc. 1. Liczba wydanych pozwolenia na budow na terenie gminy Szadek
w latach 1990–2005
ródło: opracowanie własne na podstawie danych ze Starostwa Powiatowego
w Zdu skiej Woli
których pozwolenie na budow wydane zostało w latach 1990–2005; bez wzgl du na etap budowy
czy dokonany odbiór budynku.
2
Wyj tek stanowi tylko jeden obiekt – Le niczówka Le nictwa Szadek, znajduj ca si
w Wielkiej Wsi i b d ca własno ci Skarbu Pa stwa.
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Nie wszystkie planowane inwestycje, zwi zane z budow nowego domu,
zostały uko czone. W badanym okresie (1990–2005) w 14 przypadkach, pomimo uzyskania pozwolenia, prace budowlane nie zostały rozpocz te. Cz sto rozpocz te inwestycje przerywano w ró nych fazach budowy. Niekiedy prace
wstrzymano ju na etapie wylania fundamentów, w innych przypadkach pozostawiano jedynie surow , niewyko czon brył budynku. Powodów, dla których
nie podejmowano b d przerywano budow , mogło by wiele, jednak decyduj cym wydaje si brak rodków finansowych.
Według danych uzyskanych w Starostwie Powiatowym oraz Nadzorze
Budowlanym w Zdu skiej Woli, w latach 1990–2005 dokonano odbioru jedynie
15 budynków mieszkalnych. Jednocze nie wiadomo, i liczba u ytkowanych
nowych obiektów mieszkalnych, powstałych po 1990 r., jest znacznie wi ksza.
Z bada terenowych wynika, i ok. 130 budynków było zamieszkanych.
Teoretycznie, aby przyst pi do u ytkowania obiektu, nale y wcze niej zawiadomi odpowiedni organ o zako czeniu prac budowlanych. Fakt, i wi kszo
inwestorów tego nie uczyniła, mo e wynika z co najmniej kilku przyczyn,
z których zasadnicza jest zwi zana z ch ci unikni cia płacenia wy szego
podatku od nieruchomo ci.
Rozmieszczenie nowych inwestycji mieszkaniowych
Analiza rozmieszczenia nowych obiektów wskazuje na nierównomierny ich
rozkład w przestrzeni gminy. W latach 1990–2005 wydano 205 pozwole na
budow budynku mieszkalnego3, z czego 15% przypada na obszar miasta
Szadek, a 21% na osiedle Ogrodzim. Na terenach wiejskich, pod wzgl dem
liczby wydanych pozwole , wyró niaj si sołectwa: Szadkowice, Prusinowice
oraz Boczki (por. tabl. 1.). Analizuj c udział nowych budynków w ogólnej
liczbie budynków mieszkalnych w poszczególnych miejscowo ciach, mo na
stwierdzi , i najwi kszy przyrost nowej zabudowy notuj sołectwa:
Szadkowice, Dziadkowice i Kromolin Stary. Natomiast w sołectwach Piaski
i Łobudzice nie wydano po 1990 r. ani jednego pozwolenia na budow budynku
mieszkalnego.

3

Według Ewidencji ruchu budowlanego w gospodarce nieuspołecznionej w latach 1990–1999
oraz Rejestru pozwole na budow 1999–2005, uzyskanych w Wydziale Urbanistyki i Architektury Starostwa Powiatowego w Zdu skiej Woli.
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Tablica 1. Liczba wydanych pozwole na budow budynków mieszkalnych
w stosunku do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (2002 r.)
na terenie gminy Szadek w latach 1990–2005

Miejscowo

Boczki
Borki Prusinowskie
Choszczewo
Dziadkowice
Górna Wola
Góry Prusinowskie
Grzybów
Karczówek
Kobyla Miejska
Kotliny
Krokocice
Kromolin Stary
Lichawa
Łobudzice
Piaski
Prusinowice
Przatów
Reduchów
Rzepiszew
Sikucin
Tarnówka
Wielka Wie
Wilamów
Wola Krokocka
Wola Łobudzka
Szadkowice*
Razem tereny wiejskie
Osiedle Ogrodzim
Miasto Szadek
Razem
gmina Szadek

Liczba wydanych pozwole
w latach 1990–2005
(A)

Liczba budynków
mieszkalnych w 2002 r.
(B)

A/B
(%)

11
3
3
7
2
2
2
7
1
5
6
9
4
0
0
12
7
5
4
4
7
10
4
1
3
12

81
34
63
36
32
30
44
42
20
57
65
47
38
37
34
97
91
31
70
52
42
59
69
52
40
59

13,6
8,8
4,8
19,4
6,3
6,7
4,5
16,7
5,0
8,8
9,2
19,1
10,5
0,0
0,0
12,4
7,7
16,1
5,7
7,7
16,7
16,9
5,8
1,9
7,5
20,3

174

1 322

13,2

43
31

165
395

26,1
7,8

205

1 882

10,9

* Sołectwo Szadkowice bez osiedla domków jednorodzinnych Ogrodzim.
ródło: opracowanie własne na podstawie danych ze Starosta Powiatowego w Zdu skiej Woli
oraz Narodowego Spisu Powszechnego 2002.
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Rejony koncentracji nowych obiektów wiadcz o atrakcyjno ci poszczególnych terenów z punktu widzenia lokalizacji na nich zabudowy mieszkaniowej. W badanym okresie inwestycje mieszkaniowe podejmowano głównie na
osiedlu Ogrodzim, a w granicach administracyjnych miasta przy ulicach Łanowej
oraz Bobownia. Na terenach wiejskich zabudowa miała charakter bardziej
rozproszony, natomiast stopie jej koncentracji był stosunkowo niewielki (por.
ryc. 2). Najwi cej nowych budynków pojawiło si w:
sołectwie Prusinowice, wzdłu drogi prowadz cej do Szadku;
fragmencie sołectwa Boczki, o zwartej zabudowie;
sołectwie Dziadkowice przy drodze prowadz cej z Szadku do Łasku,
wraz z najbli szym fragmentem sołectwa Przatów;
fragmentach sołectw Karczówek i Wielka Wie , usytuowanych przy granicy z miastem;
sołectwie Szadkowice (nie wliczaj c osiedla Ogrodzim);
sołectwie Kromolin Stary.

Ryc. 2. Rozmieszczenie nowej zabudowy mieszkaniowej na terenie gminy Szadek
ródło: opracowanie własne na podstawie danych ze Starostwa Powiatowego
w Zdu skiej Woli

Z ankiety, przeprowadzonej w ród inwestorów w sierpniu 2006 r., wynika, i
wpływ na decyzj o lokalizacji miało wiele elementów. W przypadku terenów
wiejskich najcz ciej wymieniany był dost p do utwardzonej drogi (wojewódz-
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kiej lub powiatowej); równie wa na była blisko o rodka miejskiego (Szadku
b d Zdu skiej Woli). Istotnym czynnikiem było poło enie inwestycji w rejonie
zwartej zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej. W wielu przypadkach decyduj c rol odgrywał fakt przywi zania inwestora do miejsca wcze niejszego
zamieszkania (czynnik sentymentalny, jak i powody ekonomiczne). Na decyzji
lokalizacyjnej kilku inwestycji zawa ył równie fakt, i okolice, jak cho by
w sołectwach Kromolin Stary czy Boczki, s atrakcyjne pod wzgl dem krajobrazowym i rekreacyjnym. Na obszarze miasta decyduj cy wpływ na decyzj
lokalizacyjn miała blisko zwartej zabudowy i zwi zany z tym dost p do urz dze infrastruktury komunalnej oraz blisko punktów usługowych i handlowych.
Struktura wielko ci nowych budynków mieszkalnych
Powierzchnia u ytkowa4 nowej zabudowy mieszkaniowej w gminie Szadek
obejmuje ogółem 29,2 tys. m². rednia powierzchnia u ytkowa jednego budynku
mieszkalnego wynosi 164 m². Widoczna jest tu pewna rozbie no mi dzy
terenami wiejskimi a miejskimi (por. ryc. 3).
Udział procentowy powierzchni u ytkowej
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Ryc. 3. Powierzchnia u ytkowa nowych budynków mieszkalnych na terenie gminy
Szadek (według pozwole na budow wydanych w latach 1990–2005)
ródło: opracowanie własne na podstawie danych ze Starostwa Powiatowego
w Zdu skiej Woli

4

Powierzchnia u ytkowa jest to przestrze ograniczona przez elementy zamykaj ce i liczona
dla wymiarów budynku w stanie wyko czonym, na poziomie podłogi, nie licz c listew
przypodłogowych, progów itp., która odpowiada celom i przeznaczeniu budynku (PN-ISO
6241:1994 Normy wła ciwo ci u ytkowych w budownictwie).
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Na terenach wiejskich wi kszy udział maj budynki o mniejszych powierzchniach u ytkowych, natomiast na terenach zurbanizowanych stosunkowo
wi cej jest obiektów wi kszych. Wynika to zapewne z nieco wy szego statusu
maj tkowego mieszka ców miasta Szadek, jak i, de facto stanowi cego jego
cz , osiedla Ogrodzim5. Dodatkowym elementem wyja niaj cym to zró nicowanie mo e by wi ksza liczba domów letniskowych na terenach wiejskich, które najcz ciej posiadaj niewielkie powierzchnie u ytkowe (cz sto poni ej 50 m²).
rednia kubatura6 nowych obiektów mieszkalnych w gminie wynosi 703 m³.
Dla terenów wiejskich miara ta kształtuje si na poziomie 616 m³, dla miasta
Szadek na poziomie 967 m³, natomiast dla osiedla Ogrodzim 662 m³. Podobnie
jak w przypadku powierzchni u ytkowej, najwi ksze budynki zlokalizowane s
w granicach miasta Szadek i osiedla Ogrodzim.
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Ryc. 4. Zró nicowanie nowych budynków mieszkalnych pod wzgl dem kubatury
w gminie Szadek (według pozwole na budow wydanych w latach 1990–2005)
ródło: opracowanie własne na podstawie danych ze Starostwa Powiatowego w Zdu skiej Woli

Na terenie gminy Szadek najwi cej budynków posiada kubatur mi dzy 600
a 700 m³ (por. ryc. 4). Nieco ponad połowa nowego budownictwa mieszkaniowego to obiekty o kubaturze mi dzy 500 a 800 m³. Stosunkowo du y udział
maj budynki o kubaturze powy ej 1000 m³, jednak tylko niewiele spo ród nich
5

Formalnie osiedle Ogrodzim (faktycznie stanowi ce funkcjonaln cz
miasta) poło one
jest poza granicami administracyjnymi miasta.
6
Kubatura to obj to pomieszczenia lub budynku wyra ona w m³. Kubatur budynku oblicza si ,
mno c powierzchni rzutu w obrysie cian zewn trznych przez jego wysoko (PN-ISO
6241:1994 Normy wła ciwo ci u ytkowych w budownictwie).
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pełni funkcje wył cznie mieszkaln , cz sto znacz c cz
obiektu zajmuje funkcja towarzysz ca.
Analizuj c zró nicowanie redniej kubatury budynków na podstawie
pozwole wydawanych w poszczególnych latach, mo na zauwa y pewn
prawidłowo . Im rok wydania pozwolenia jest pó niejszy, tym mniejsza jest
kubatura budynku (por. ryc. 5). Na pocz tku badanego okresu, czyli na pocz tku
lat dziewi dziesi tych, kubatura budynków osi gała nawet 1100 m³ (1991 r.).
W kolejnych latach wielko ta wahała si mi dzy 900 a 600 m³, eby w 2005 r.
osi gn warto 569 m³. W okresie ostatnich pi tnastu lat rednia kubatura
budynku zmniejszyła si wi c blisko o połow . Warto równie zauwa y , i o ile
na pocz tku badanego okresu nie powstał aden budynek o kubaturze mniejszej
ni 300 m³, to ju w latach 1993–1994 pojawiło si ich kilka, a w 1999 r.
budowa obiektów o takich wymiarach stała si powszechna.
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Ryc. 5. rednia kubatura nowego budownictwa mieszkaniowego
w gminie Szadek (według pozwole na budow wydanych w latach 1990–2005)
ródło: opracowanie własne na podstawie danych z Starostwa Powiatowego w Zdu skiej Woli

Gwałtowny wzrost wielko ci budowanych domów w 1991 r. mo na tłumaczy jako reakcj na wcze niejsze ograniczenia administracyjne, reguluj ce rozmiary jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, przy jednoczesnym
zachowaniu wielu nierynkowych elementów w sferze gospodarki, co utrzymywało koszty budowy i eksploatacji mieszka na do
niskim poziomie,
odbiegaj cym od realnych warto ci. Stopniowe urynkowienie gospodarki
powodowało wzrost kosztów zwi zanych z inwestycjami, a przede wszystkim
z utrzymaniem mieszka . Szczególne znaczenie wydaje si mie urynkowienie
cen no ników energii i wzrost zwi zanych z tym kosztów ogrzewania.
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W konsekwencji w nast pnych latach (a zwłaszcza ko cu lat dziewi dziesi tych XX w.) mo na zaobserwowa ograniczenie „aspiracji” inwestorów i spadek
kubatury nowych obiektów budownictwa jednorodzinnego.
Poza wspomnian ju powierzchni u ytkow i kubatur , budynki mieszkalne mo na charakteryzowa równie pod k tem liczby i rodzaju kondygnacji oraz
materiału, z którego zostały zbudowane.
Najwi kszy udział w nowych zasobach mieszkaniowych w gminie Szadek
maj budynki dwukondygnacyjne (56%); reszta to budynki trzykondygnacyjne
(27%), jednokondygnacyjne (14%) oraz sporadycznie wyst puj ce obiekty czterokondygnacyjne (3%). W ród nowo powstałych budynków 154 posiada
poddasze/strych, a 50 podpiwniczenia7. W wi kszo ci przypadków parter, jak
i pi tra u ytkowane s na cele mieszkaniowe. Podpiwniczenia i poddasza/strychy
wykorzystywane bywaj tak e na inne cele. W domach z tzw. podpiwniczeniem
wysokim, przewa nie pełni ono funkcj mieszkaniow . Poddasza niezagospodarowane lub wykorzystywane jako magazyn „rzeczy niepotrzebnych”
towarzysz budynkom projektowanym na pocz tku badanego okresu. W projektach przyj tych do realizacji w pó niejszych latach poddasza z reguły
stanowi stricte mieszkaln cz , co pozwala na maksymalne wykorzystanie
powierzchni, a tak e cz sto korzystnie wpływa na fizjonomi samego budynku.
Najcz ciej wykorzystywanym materiałem budowlanym w omawianym
okresie była cegła (107 budynków). Prawie równie cz sto budowano domy z pustaków (74 budynki), co jest zjawiskiem niepokoj cym o tyle, e materiał ten
z reguły produkowano we własnym zakresie ze szkodliwych dla zdrowia odpadów, pochodz cych z opalanych w glem elektrowni8. Trzy budynki na terenie
gminy zostały wybudowane technologi kanadyjsk , a ich głównym materiałem
budulcowym było drewno – wszystkie one pełni funkcj letniskow .
Najpowszechniejszym pokryciem dachowym jest papa oraz blachodachówka
(por. tabl. 2), a na wykorzystanie tych materiałów wpływ miała przede wszystkim ich relatywnie niska cena. Na pocz tku lat dziewi dziesi tych do krycia
dachów wykorzystywano równie eternit. Pó niej materiał ten ze wzgl du na
swoj szkodliwo został całkowicie wycofany z produkcji oraz z u ycia.

7

W ród kondygnacji budynku mieszkalnego wyró ni nale y: parter, pi tra oraz
podpiwniczenie i poddasze/strych. Aby wspomniane elementy uznane zostały za kondygnacj ,
musz stanowi element nadziemny budynku (lub cz ciowo nadziemny w przypadku
podpiwniczenia).
8
Od 2003 r. pustak jest surowcem zabronionym do budowy domów mieszkalnych w Polsce.
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Tablica 2. Materiał pokrywaj cy dachy budynków nowego
budownictwa mieszkaniowego gminy Szadek
Rodzaj pokrycia dachu
Dachówka

Liczba budynków

%

3

3

Blacha

15

8

Blachodachówka

56

32

Eternit

10

6

Papa

64

36

Ontulina

13

7

Gont

14

8

177

100

Razem

ródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych podczas bada terenowych.

Architektura i fizjonomia nowej zabudowy
Bryła ka dego budynku mieszkalnego stanowi trójwymiarowy kształt, ograniczony cianami oraz dachem. Cho na terenie gminy w ród nowej zabudowy
mieszkaniowej nie spotykamy tzw. „sze cianu polskiego”, czyli budynku z płaskim dachem, przypominaj cego po prostu „pudełko”, to do licznie wyst puj
budynki o czterech prostopadłych do siebie cianach z dachem dwuspadowym.
Ten styl architektoniczny dominował na pocz tku lat dziewi dziesi tych (fot. 1).

Fot. 1. Przykład domu
z dachem dwuspadowym,
sołectwo Tarnówka
ródło: S. Kowara, 2006

Z czasem budynki nabieraj coraz bardziej finezyjnych kształtów, jednoczenie trac c na kubaturze. Inwestorzy zaczynaj docenia indywidualno i oryginalno , a rozmiary budynków staj si bardziej „racjonalne”. Coraz cz ciej
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pojawia si poddasze u ytkowe, które w nowych projektach przeznaczane jest
na cele mieszkaniowe.
Popularn brył budynku staje si dom parterowy z u ytkowym poddaszem
oraz osi dachu odsuni t od rodka bryły (fot. 2). Du a liczba zrealizowanych
projektów tego typu wynika mo e z ich prostoty, maksymalnego wykorzystania
powierzchni u ytkowej, a co za tym idzie stosunkowo niskich kosztów budowy,
przy jednoczesnej „miłej” fizjonomii.

Fot. 2. Jeden z najpopularniejszych projektów domów
jednorodzinnych na terenie
gminy Szadek,
osiedle Ogrodzim
ródło: S. Kowara, 2006

Niektórzy inwestorzy szukaj bardziej wyszukanych brył budynków. Pod
koniec lat dziewi dziesi tych wchodzi moda na domy w stylu dworkowym.
Stanowi o tym ma głównie fasada budynku komponowana w oparciu o kwadraty, koła i trójk ty. Gankowi towarzysz kolumny lub pilastry9. Obowi zuje
w nich symetria oraz porz dek architektoniczny. W ród domów wybudowanych
zgodnie z tym zało eniem s budynki zarówno bardziej, jak i mniej przypominaj ce dworek. Do wersji „minimum” mo na zaliczy budynki o nieurozmaiconej bryle, posiadaj ce dwie kolumny przy drzwiach wej ciowych. S te
i takie, które wr cz przesycone s dworskim charakterem (fot. 3).
Pod koniec badanego okresu najcz ciej spotykanym budynkiem jest dom
w stylu podmiejskim. Stanowi on skrzy owanie dworkowej tradycji z ameryka skim bungalowem10. Bryła, o ile nie ma przybudowanego gara u, jest symetryczna. Wysoko bryły oscyluje wokół parteru lub parteru z poddaszem.
9

Pilaster jest to graniasty, płaski filar przy cienny z baz i głowic , wystaj cy z lica ciany na 1/6
cz
swojej szeroko ci, słu cy do dekoracji, a niekiedy do wzmocnienia konstrukcyjnego
(Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcoj zycznych Władysława Kopali skiego).
10
Bungalow jest to jednopi trowy lub parterowy dom (willa) o lekkiej budowie, kryty strzech
lub dachówk , zazwyczaj otoczony werandami; w etymologii angielskiej – parterowy murowany
dom podmiejski, jedno- lub dwurodzinny (Słownik...,W. Kopali skiego).
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Fot. 3. Budynek w stylu
dworkowym, sołectwo
Szadkowice
ródło: S. Kowara, 2006

Na terenie gminy Szadek wyst puj równie budynki w stylu swobodnym,
charakteryzuj ce si artystyczn form , z brakiem wyra nej symetrii osiowej
i nieregularno ci rzutu. Dobrym przykładem takiego obiektu jest budynek
mieszkalny, wzniesiony na terenie sołectwa Wola Łobudzka (fot. 4).

Fot. 4. Budynek w stylu ,,swobodnym”, sołectwo Wola Łobudzka
ródło: S. Kowara, 2006

Inwestorzy – pochodzenie terytorialne i rodki utrzymania
Inwestorzy, którzy w latach 1990–2005 podejmowali budow obiektów
mieszkalnych w gminie Szadek, to w 49% osoby pochodz ce z tej samej
miejscowo ci, w której lokalizowany był nowy dom (por. tabl. 3). Kolejne 20%
to osoby pochodz ce z terenu gminy Szadek, ale spoza miejscowo ci, gdzie
realizowana była inwestycja. Pozostała cz
to inwestorzy spoza terenu gminy,
cz sto mieszka cy Łodzi (11%). W przypadku tych ostatnich (mieszka ców
du ego miasta) najcz ciej była to budowa całorocznego budynku mieszkalnego,
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jednak z przeznaczeniem głównie na cele rekreacyjne (tzw. „drugi dom”), b d
budowa typowego domku letniskowego.
Tablica 3. Pochodzenie terytorialne inwestorów w gminie Szadek w latach 1990–2005
według miejsca lokalizacji budynku mieszkalnego
Miejsce inwestycji
Miejsce pochodzenia

tereny osiedle
wiejskie Ogrodzim

miasto
Szadek

Razem

Ta sama miejscowo /sołectwo

61

22

Miasto Szadek

5

16

Inne sołectwo gminy Szadek

11

6

5

22

Powiat zdu skowolski (poza gmin Szadek)

3

2

1

6

Łód

20

0

2

22

Inna miejscowo woj. łódzkiego
(poza pow. zdu skowolskim i Łodzi )

11

4

2

17

Polska (poza woj. łódzkim)

2

0

1

3

Brak danych

6

5

3

14

17

100
38

ródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych podczas bada terenowych.

Inwestorzy, realizuj cy nowe obiekty mieszkaniowe na terenie gminy
Szadek, utrzymywali si głównie z pracy najemnej (tabl. 4).
Tablica 4. Główne ródło dochodów inwestorów gminy Szadek
w latach 1990–2005
Miejsce inwestycji
ródło dochodów

tereny
wiejskie

osiedle
Ogrodzim

miasto
Szadek

Razem

Praca najemna

53

17

10

80

Działalno

18

20

10

48

28

0

1

29

6

0

1

7

26

6

7

39

własna

Rolnictwo
Emerytura, renta
Brak danych

ródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych podczas bada terenowych.
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Znacz ca cz
czerpała główny dochód z własnej działalno ci pozarolniczej
(handel, usługi itp.) oraz rolniczej (przede wszystkim mieszka cy wsi).
Niewielki odsetek utrzymywał si ze ródeł niezarobkowych, takich jak: emerytura czy renta.
Status finansowy inwestorów wyra nie przekładał si na charakter nowo
powstaj cych budynków. W samym Szadku oraz na osiedlu Ogrodzim budynki
mieszkalne, wymagaj ce znacznych nakładów finansowych, s zjawiskiem zdecydowanie cz stszym ni na terenach wiejskich.
Wnioski
Podsumowuj c dotychczasowe rozwa ania, mo na sformułowa wnioski
o charakterze bardziej ogólnym:
nowe budownictwo mieszkaniowe w gminie Szadek koncentruje si
głównie na terenach zurbanizowanych (w mie cie i na przylegaj cym do niego
osiedlu Szadkowice-Ogrodzim); na terenach wiejskich brak jest miejsc wyra nej
koncentracji, a nowe budownictwo mieszkaniowe ma tu charakter rozproszony;
podstawowymi czynnikami, które warunkuj rozmieszczenie nowej
zabudowy s : poło enie w strefie zwartej zabudowy, blisko
punktów
obsługuj cych potrzeby bytowe oraz przywi zanie inwestora do miejsca wczeniejszego zamieszkania; inwestorzy przy podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych kieruj si głównie kwestiami finansowymi, a istniej ca infrastruktura
i szybki dost p do podstawowych usług obni aj koszty inwestycji;
na pocz tku lat dziewi dziesi tych powstawały budynki najwi ksze,
zarówno pod wzgl dem kubatury, jak i powierzchni u ytkowej oraz liczby
kondygnacji, z biegiem czasu rozmiary projektowanych obiektów mieszkaniowych stopniowo malej ; zmieniała si równie fizjonomia i architektura nowo
powstaj cych budynków – monumentalne i proste bryły zast powały coraz bardziej wyszukane formy architektoniczne;
inwestorzy, realizuj cy nowe obiekty mieszkalne, to w przewa aj cej
wi kszo ci mieszka cy gminy, których głównym ródłem dochodów jest praca
najemna poza rolnictwem; znacz c grup inwestorów (ponad 1/5 ogólnej liczby) stanowi równie mieszka cy Łodzi.

