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Abstrakt. Proces suburbanizacji, obserwowany w polskich miastach, ze względu na 
brak spójnej, skoordynowanej polityki przestrzennej władz samorządowych na poziomie 
aglomeracji, niedopracowanego ustawodawstwa oraz niskiego poziomu świadomości 
mieszkańców w zakresie planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej, pociąga za 
sobą wiele niekorzystnych konsekwencji, w tym przede wszystkim postępujący chaos 
w zagospodarowaniu przestrzennym. Celem pracy jest analiza przejawów chaosu 
przestrzennego w strefie podmiejskiej Poznania, wywołanego procesem żywiołowej 
suburbanizacji oraz wskazanie niezbędnych kierunków działań władz publicznych, które 
należy podjąć w zakresie polityki przestrzennej w aglomeracji w celu optymalizacji 
gospodarki przestrzennej. 
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1. Wprowadzenie 
Od początku lat 90. XX w., wraz z wprowadzeniem mechanizmów gospodarki rynko-

wej, włączaniem Polski w procesy globalizacji gospodarki, pojawieniem się licznych inwesto-
rów, wzrostem dochodów ludności i kształtowaniem się rynków nieruchomości, obserwuje 
się dynamiczny rozwój procesów urbanizacji. Odzwierciedleniem tych procesów są 
przekształcenia przestrzenno-strukturalne dokonujące się w aglomeracjach miejskich, gdyż 
to właśnie w wielkich miastach i ich strefach podmiejskich przemiany te następują 
najdynamiczniej. Proces suburbanizacji, ze względu na brak spójnej, skoordynowanej polityki 
przestrzennej władz publicznych, niedopracowanego ustawodawstwa oraz niskiego poziomu 
świadomości władz lokalnych i mieszkańców w zakresie planowania przestrzennego  
i gospodarki przestrzennej, niesie za sobą wiele niekorzystnych (z punktu widzenia ogółu 
społeczeństwa i racjonalności funkcjonowania organizmów miejskich) konsekwencji, w tym 
przede wszystkim postępujący chaos w zagospodarowaniu przestrzennym. 

Celem pracy jest analiza przejawów chaosu przestrzennego w strefie podmiejskiej 
Poznania, wywołanego procesem żywiołowej suburbanizacji oraz brakiem zintegrowanego 
systemu planowania na poziomie aglomeracji. Istotnym aspektem pracy jest jednocześnie 
wskazanie niezbędnych kierunków działań władz publicznych, które należy podjąć w zakre-
sie polityki przestrzennej w aglomeracji w celu optymalizacji gospodarki przestrzennej. 
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2. Pojęcie ładu i chaosu przestrzennego 
Ład odgrywał szczególnie duże znaczenie już w czasach antyku, kiedy to utożsamiany 

był z pięknem (Molicki 2004). Zgodnie z powstałą wówczas Wielką Teorią Piękna, o wartości 
budynku (dzieła) decydowały trzy podstawowe reguły, zwane od nazwiska autora triadą 
witruwiańską: (1) użyteczności (powinien być użyteczny i funkcjonalny dla społeczności), 
(2) trwałości (powinien być niewzruszony) i (3) piękna (powinien zachwycać ludzi i podnosić 
ich na duchu) (Witruwiusz 1956). Nie mniejsze znaczenie w wielkiej teorii ładu (piękna) 
odgrywały kanony (zespół wzorców, reguł) uwzględniane w architekturze, urbanistyce oraz 
w innych dziedzinach sztuki. Jakkolwiek kanony zmieniały się wraz z upływem czasu 
w różnych epokach historycznych, zawsze wśród nich szczególne znaczenie odgrywała 
harmonia, rozumiana jako zgodność czy też wzajemne dopełnienie się elementów 
i właściwości.  

Harmonia jest także podstawową zasadą kształtowania ładu przestrzennego, co wy-
nika miedzy innymi z zapisów Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
z 2003 roku, definiującej ład przestrzenny jako „takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy 
harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszystkie uwarunkowania 
i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozy-
cyjno-estetyczne” (art. 2 Ustawy). Z definicji tej wynika jednak, iż ład w zagospodarowaniu 
przestrzennym ma nie tylko charakter estetyczny (architektoniczno-urbanistyczny), ale 
i funkcjonalny, realizując pewne wartości i dążenia społeczne (Chojnicki 1999). Ponieważ 
wartości te i dążenia są w dużej mierze wspólne dla poszczególnych jednostek, ład potrakto-
wać można jako pewne dobro wspólne, które stać się powinno udziałem wszystkich 
mieszkańców i użytkowników danego obszaru i przy kształtowaniu którego uwzględniać 
należy kryteria racjonalności społecznej (por. Chojnicki 1999, Parysek 2006, Mierzejewska 
2009). Kształtowanie tak rozumianego ładu wymaga jednak postawienia interesu ogólno-
społecznego ponad interesem indywidualnym, co w zagospodarowaniu przestrzennym nie 
zawsze ma miejsce. 

Inną cechą ładu przestrzennego jest jego wielowymiarowość. Kształtowanie ładu nie 
jest bowiem dowolne, ale podlega pewnym ograniczeniom, wynikającym z prawidłowości 
przyrodniczych, ekonomicznych, reguł i zasad społecznych oraz faktycznej sytuacji 
i warunków działania systemu (Chojnicki 1999). Wymaga więc łączenia w harmonijny sposób 
różnych aspektów ładu: ekonomicznego, społecznego, politycznego, kulturowego, ekologicz-
nego, estetycznego itp. Aby ład przestrzenny godził wszystkie wymienione aspekty powinien 
być odpowiednio przemyślany i zaplanowany. Powinien zatem być opracowany, a następnie 
konsekwentnie realizowany odpowiedni model ładu, którym w przypadku zagospodarowania 
przestrzennego jest plan zagospodarowania przestrzennego. 

Przeciwieństwem ładu jest nieład, bezład, nieporządek, bałagan, a nawet chaos. 
Nieład (chaos) jest pojęciem wartościującym negatywnie, oznaczającym naruszenie istnieją-
cego ładu lub też brak ładu tam, gdzie powinien on być. Chaos ma miejsce wówczas, 
gdy następuje odchylenie od pewnego przyjętego wzoru, spowodowane obecnością 
przedmiotów, które nie powinny się w danym miejscu znajdować, brakiem przedmiotów, 
które znajdować się tam powinny, a także naruszeniem prawideł ich rozmieszczenia 
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(Znaniecki 1971, Jałowiecki 2003). O nieładzie świadczą różnego rodzaju konflikty. 
W przypadku ładu w zagospodarowaniu przestrzennym chodzi przede wszystkim o konflikty 
przestrzenne (na tle użytkowania ziemi), ale ponieważ ład ten jest wielowymiarowy, także 
konflikty społeczne, ekologiczne czy pogarszające się walory estetyczne i architektoniczne 
świadczyć będą o bezładzie czy chaosie przestrzennym.  

Brak ładu identyfikowany jest często między innymi z: (1) bałaganem, (2) bezplanowym 
zagospodarowaniem przestrzeni oraz (3) niską jakością architektury (Jałowiecki 2003). 
O określonym ładzie przestrzennym (lub jego braku) świadczy w pewnym stopniu plan 
miasta czy osiedla, który jest swego rodzaju modelem zagospodarowania przestrzeni 
niewidocznym z poziomu gruntu, ale dostrzeganym wyraźnie z lotu ptaka. Odpowiednia 
organizacja ładu przestrzennego odzwierciedla określony typu ładu społecznego (Jałowiecki 
2003). 

Architektura, jako ważny składnik decydujący o ładzie lub chaosie przestrzennym, 
rozpatrywana być musi zawsze w określonym kontekście. Ponieważ obiekt architektoniczny 
funkcjonuje w określonym otoczeniu, bardzo rzadko udaje się wpasować inny stylistycznie 
budynek (czy budynki) w istniejącą zabudowę (Jałowiecki 2003). Z tych to względów często 
dochodzi do dewastacji krajobrazu, widocznej między innymi na przedmieściach polskich 
miast, gdzie w sposób bezładny przemieszane są różne style architektoniczne, a także różne 
funkcje, nawet te będące ze sobą w konflikcie (domy mieszkalne, warsztaty, hale 
produkcyjne, stacje benzynowe, magazyny itp.) lub wręcz przeciwnie, utrzymywana jest 
minimalna liczba funkcji (co utrudnia np. normalne funkcjonowanie gospodarstw domowych 
osób mieszkających w strefie podmiejskiej) (por. Jałowiecki 2003).  

Zarówno więc chaos przestrzenny, jak i ład, rozumiane są dość intuicyjnie. Trudno jest 
je precyzyjnie zdefiniować, a tym bardziej zmierzyć. Oba te pojęcia mają aspekt zarówno 
estetyczny, jak i funkcjonalny, które to aspekty wzajemnie nakładają się na siebie (tab. 1). 
 
Tabela 1. Ład i chaos przestrzenny jako efekt nakładania się na siebie względów estetycznych 

i funkcjonalnych 
 Estetyka 

wysoka niska 

Funkcjonalność 
wysoka I 

(wysoki poziom ładu) 
II 

(niski poziom ładu) 

niska III 
(niski poziom ładu) 

IV 
(chaos) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gorzelaka (2003) 
 

Przyjąć można, że wysoki poziom ładu (pole I) reprezentuje przestrzeń o wysokich 
walorach nie tylko estetycznych, ale i funkcjonalnych. Niski poziom ładu może być efektem 
podporządkowania przestrzeni funkcjom, bez dbałości o stronę estetyczną (pole II), lub 
też odwrotnie, podporządkowania funkcjonalności estetyce (pole III), w efekcie czego 
uzyskujemy przestrzeń niefunkcjonalną. Wydaje się, że o chaosie przestrzennym mówić 
można wtedy, gdy mamy do czynienia z przestrzenią zarówno nieestetyczną, jak i nie-
funkcjonalną (pole IV), choć generalnie obniżający się poziom ładu przestrzennego 
postrzegany jest już jako proces „chaotyzacji” przestrzeni (por. tab. 2). 
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Tabela 2. Przejawy chaosu przestrzennego (przykłady) 

Aspekt estetyczny Aspekt funkcjonalny 

– panorama historycznego miasta zakłócona 
nowoczesną architekturą 

– blokowisko 
– przekroczenie „ludzkiej” skali w architekturze 
– pseudonowoczesna zabudowa wiejska składająca 

się z szarych sześcianów 
– domy jednorodzinne o pomieszanych stylach 
– rezydencje zbudowane na maleńkich działkach 
– brak przestrzeni publicznych (lub niska ich jakość) 

– nowe, ładne centrum handlowe wtłoczone w starą, 
niewydolną sieć drogową (korki) 

– miasta-sypialnie bez miejsc pracy, generujące ponad 
sensowną miarę dojazdy do pracy 

– brak wystarczającej liczby mostów na rzece dzielącej 
miasto 

– zbyt mała liczba miejsc parkingowych na osiedlach 
– domy zlokalizowane pod kominem wielkiej fabryki 
– niedorozwój sieci usług i handlu w nowo 

wybudowanych dużych zespołach mieszkaniowych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Gorzelaka (2003) 
 

Jakkolwiek pojęcie chaotyzacji przestrzeni jest stosunkowo nowe i nie zostało jeszcze 
precyzyjnie zdefiniowane, jest dość powszechnie stosowane w literaturze przedmiotu 
(por. Billert 2006). Chaotyzacja rozumiana jest jako proces pogarszania się ładu pod 
względem estetycznym i funkcjonalnym, który prowadzi do chaosu przestrzennego.  

Według poglądów niektórych autorów, chaos przestrzenny jest szkodliwy dla 
organizmu, który wydatkować musi dużo energii na pokonywanie różnego rodzaju przeszkód 
oraz porządkowanie przestrzeni (por. Selye 1963, Molicki 2004, Gawryszewska 2006).          
Z tych to właśnie powodów, a także mając na względzie to, iż ład poddaje się działaniu 
ludzkiemu (można go poprawić lub pogorszyć), wraz z upływem czasu ludzkość stara się 
powiększać strefę ładu, pomniejszając tym samym strefę nieładu. Pojawia się jednak 
wątpliwość, czy na pewno obecnie, w epoce marketingu, kupna-sprzedaży i nastawienia na 
zysk tak się właśnie dzieje.  

Rozważając zagadnienia ładu i chaosu przestrzennego należy mieć na uwadze 
jeszcze jedno. Współcześnie, w dobie gospodarki innowacyjnej, opartej na wiedzy, 
wymagającej wysoko wykwalifikowanej i dobrze wynagradzanej kadry pracowniczej 
o wysokich wymaganiach co do jakości środowiska życia i pracy, ład przestrzenny stać się 
może ważnym czynnikiem lub ograniczeniem rozwoju, a także ważnym elementem 
walki konkurencyjnej (por. Gorzelak 2003, Mierzejewska 2009). W walce tej wygrać mogą 
te jednostki przestrzenne, które charakteryzują się wysoką estetyką przestrzeni oraz 
dostępnością określonych funkcji.  
 

3. Przyczyny narastania chaosu przestrzennego w strefach podmiejskich 
Z wielu badań i analiz wynika, że jedną z przyczyn narastania chaosu przestrzennego 

jest suburbanizacja mająca swe przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne, ale i przestrzenne 
konotacje (Bourne 2001, Filion 2000, 2003, Gutry-Korycka 2005, Lisowski 2004, 2005, 
Parysek 2008a, b i inni). Cechą procesu suburbanizacji jest rozszerzanie się miast w wyniku 
dynamicznego rozwoju obszarów peryferyjnych i stref podmiejskich, czego wyrazem jest 
zajmowanie przez zabudowę terenów znajdujących się dotąd w użytkowaniu rolniczym 
(Parysek 2008a).  

Obserwowana obecnie w Polsce ekspansja miast na tereny wiejskie następuje 
w sposób niezwykle żywiołowy, charakteryzując się wysoką konsumpcją przestrzeni, niską 
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gęstością zainwestowania i brakiem ładu przestrzennego (Litwińska 2008). Obszary podmiej-
skie, o typowym dotychczas rolniczym charakterze, ulegają dynamicznym przeobrażeniom 
gospodarczym, społecznym i przestrzenno-funkcjonalnym.  

Napływ mieszkańców wielkich miast na tereny podmiejskie wynika przede wszystkim 
z niższych cen gruntu i mieszkań oraz wyższej jakości środowiska przyrodniczego, czym 
charakteryzują się tereny wiejskie w porównaniu z miastami (Wdowicka 2008, Beim, Tölle 
2008, Mierzejewska 2009). Większa przestrzeń życiowa, poczucie intymności, bezpośredni 
kontakt z przyrodą, jaki umożliwia życie na wsi, przynoszą niewątpliwie indywidualne 
korzyści nowym mieszkańcom stref podmiejskich. Z drugiej jednak strony, ze względu na 
niedorozwój infrastruktury społecznej i usług na obszarach wiejskich, mieszkańcy nowych 
osiedli zmuszeni są do zaspokajania większości swoich potrzeb w mieście (dotyczy to 
zarówno dojazdów do pracy i szkół, jak i dokonywania zakupów czy korzystania z usług 
medycznych, kulturalnych i rozrywkowych), co doprowadza do niewydolności układów 
komunikacyjnych. Ponadto lokalizacja nowych osiedli na obszarach wiejskich cechuje się 
wysokim poziomem rozproszenia, co wpływa na wysoki koszt budowy infrastruktury 
technicznej i dróg (Wdowicka, Staszewska 2005).  

Biorąc pod uwagę charakter procesu suburbanizacji w polskich miastach, należy 
stwierdzić, iż przebiega on w sposób wysoce nieskoordynowany i niezorganizowany (na 
poziomie całych aglomeracji), co prowadzi do nieracjonalnego wykorzystania i chaotyzacji 
przestrzeni. Chaos przestrzenny stał się cechą charakterystyczną całych aglomeracji, 
poszczególnych gmin stref podmiejskich i nowych osiedli mieszkaniowych (Billert 2006).      
W wyniku niewłaściwej polityki przestrzennej gmin, rozwój zasobów mieszkaniowych 
i produkcyjnych w strefach podmiejskich prowadzi do dewastacji krajobrazu kulturowego, 
wartościowych terenów przyrodniczych, a nierzadko do kolizji funkcji. 

Nie można jednak zgodzić się z opinią, że jest to proces pozbawiony jakiejkolwiek 
kontroli i planowania (w poszczególnych gminach aglomeracji). Suburbanizacja dokonuje się 
bowiem w wyniku świadomych, celowych decyzji władz publicznych, które od początku 
lat 90. ubiegłego wieku w napływie nowych mieszkańców na teren swoich gmin upatrywały 
możliwości zwiększenia dochodów budżetowych. Zasadniczym elementem polityki 
przestrzennej gmin było (i w wielu przypadkach nadal jest) wyznaczanie nowych terenów 
pod rozwój budownictwa mieszkaniowego, głównie w drodze przekwalifikowywania gruntów 
rolnych na cele budowlane. Jednak mieszkańcy nowo lokalizowanych osiedli bardzo często 
nie odprowadzają podatków w nowym miejscu zamieszkania, co pozbawia gminy 
oczekiwanych dochodów, uniemożliwiając tym samym pozyskanie środków finansowych 
na dalszy rozwój infrastruktury technicznej. W efekcie realizowane są liczne osiedla 
mieszkaniowe, którym nie towarzyszą inwestycje infrastrukturalne. W wyniku silnej presji 
inwestycyjnej zabudowa mieszkaniowa koncentruje się coraz częściej na obszarach  
o najwyższych walorach krajobrazowych.  

Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać przede wszystkim w: (1) braku 
odpowiednich narzędzi prawnych, (2) niskich kwalifikacjach decydentów w zakresie 
planowania przestrzennego, na których dodatkowo wywierana jest presja ze strony 
prywatnych grup inwestorów (Billert 2006, Markowski 2002), (3) niskiej świadomości 
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społecznej w zakresie kształtowania przestrzeni oraz (4) braku zintegrowanego systemu 
planowania przestrzennego na poziomie aglomeracji.  

Planowanie przestrzenne w Polsce odbywa się na podstawie Ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r., przyznającej władztwo planistyczne gminom. 
Zgodnie z Ustawą, gminy mogą (ale nie muszą) opracowywać miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów przewidzianych pod zainwestowanie, 
a zamierzenie inwestycyjne można rozpocząć na podstawie wypisu z planu zagospodarowa-
nia przestrzennego lub, w przypadku jego braku, administracyjnej decyzji o warunkach 
zabudowy. Takie sformułowania Ustawy nie mobilizują z pewnością gmin do posiadania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których opracowanie daje szansę 
na ład przestrzenny, ale jest dość kosztowne. Niestety, nawet jeśli plany miejscowe 
dla danego obszaru istnieją, to nie zawierają obligatoryjnych norm urbanistycznych 
(obowiązujących w innych państwach europejskich). Często też plany takie opracowywane 
są dla niewielkich obszarów, pod indywidualne potrzeby konkretnego inwestora, z pominię-
ciem racjonalności ogólnospołecznej. Także warunki zabudowy poszczególnych terenów 
opracowywane są często w sposób nieprecyzyjny, niekompetentny i nieprzemyślany, a także 
nienawiązujący do tradycji architektonicznych obszaru, doprowadzając do dewastacji 
wartościowych terenów przyrodniczych oraz niszczenia krajobrazu kulturowego i historycznej 
zabudowy polskich wsi. Sprzyja to realizacji nieskoordynowanych inwestycji prywatnych i nie 
zapewnia poszanowania zasad zrównoważonego rozwoju (Billert 2008).  

Postępująca chaotyzacja przestrzeni jest w pewnym stopniu wynikiem niskiej 
świadomości społecznej w tym względzie (por. Wysocki 2009). Nawiązanie do tradycji, 
historii i specyfiki danego obszaru w projektach architektonicznych odbierane jest przez 
niektóre grupy nowych mieszkańców stref podmiejskich, które odniosły sukces ekonomiczny, 
jako zamach na okazywanie ich nowego statusu społecznego (Billert 2008). 

Z całą pewnością można więc stwierdzić, że obserwowana w Polsce gwałtowna 
suburbanizacja jest procesem pozbawionym kompleksowego, przemyślanego, systemo-
wego, zintegrowanego zarządzania, a gminy prowadzą gospodarkę tylko i wyłącznie  
z uwzględnieniem interesów własnych lub, co gorsza, prywatnych inwestorów, nie zaś ogółu 
mieszkańców gminy czy aglomeracji. 
 

4. Przejawy chaosu przestrzennego w strefie podmiejskiej Poznania 
Jak już wcześniej wspomniano, zasadniczym przejawem postępującej suburbanizacji 

jest odpływ ludności z dużych miast do stref podmiejskich. Proces ten dotyczy również 
Poznania, gdzie od połowy lat 90. XX wieku obserwuje się dynamiczny przyrost mieszkań-
ców i rozwój zabudowy mieszkaniowej w gminach strefy podmiejskiej (por. Wdowicka 2008, 
Parysek 2008a). Nowe osiedla mieszkaniowe powstają w szczególności na terenach 
wiejskich, natomiast mniejszą atrakcyjnością dla nowych mieszkańców odznaczają się małe 
miasta aglomeracji. Największy przyrost liczby mieszkańców oraz zabudowy mieszkaniowej 
obserwuje się na terenie gmin bezpośrednio sąsiadujących z Poznaniem, a zdecydowanie 
mniejszy w gminach tworzących drugi zewnętrzny pierścień wokół miasta (Wdowicka 2007, 
2008). W celu przyspieszenia realizacji inwestycji mieszkaniowych od początku transformacji 
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ustrojowej opracowywano plany zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obsza-
rów, a w przypadku ich braku wydawano, często nieprzemyślane, decyzje o warunkach 
zabudowy. Władze samorządowe także obecnie często wydają pozwolenia na budowę 
obiektów, które nie nawiązują do tradycji budowlanych regionu, jak również na lokalizację 
w swoim bezpośrednim sąsiedztwie budynków o rażąco odmiennej stylistyce architektonicz-
nej. Dotyczy to w szczególności kształtu bryły budynku, wysokości, kolorystyki elewacji 
oraz kształtu i kolorystyki połaci dachowych, co przyczynia się do formowania mało spójnego 
układu  urbanistycznego  (por. ryc. 1, 2, 3).  Nową  zabudowę  mieszkaniową  charakteryzuje  
 

 

 

 
 

Ryc. 1, 2, 3. Lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie budynków o rażąco odmiennej 
stylistyce architektonicznej 

Źródło: zasoby własne 
 



 

47 

oderwanie od tradycyjnych wiejskich struktur przestrzenno-krajobrazowych, a nowe podziały 
własnościowe gruntów deformują cenne struktury historyczne. Jednocześnie brakuje 
konsekwentnego egzekwowania obowiązującego prawa lokalnego, o czym świadczy 
chociażby lokalizowanie budynków poza wyznaczoną linią zabudowy czy też stawianie 
obiektów gospodarczych w niedozwolonych miejscach (por. ryc. 4). Brak spójności stylistycz-
nej i właściwej interpretacji lokalnych wzorów architektonicznych na nowych osiedlach 
mieszkaniowych wprowadza chaos przestrzenny, któremu towarzyszą negatywne odczucia 
estetyczne. 
 

 
 

Ryc. 4. Obiekty gospodarcze zlokalizowane w niedozwolonych miejscach 
Źródło: zasoby własne 

 
Efektem realizacji wydawanych decyzji administracyjnych jest chaos przestrzenny, 

przejawiający się przede wszystkim:  
1)  brakiem porządku kompozycyjno-funkcjonalnego osiedli,  
2)  oderwaniem zabudowy od tradycyjnych wiejskich struktur przestrzenno-krajobrazowych,  
3)  brakiem nawiązania stosowanych materiałów i kolorystyki elewacji budynków do 

otaczającego poszczególne osiedla krajobrazu,  
4)  przywiązywaniem małej uwagi do detalu architektonicznego,  
5)  brakiem ujednolicenia stylistycznego zabudowy (budynki w bezpośrednim sąsiedztwie 

realizowane w różnych stylach architektonicznych),  
6)  zapożyczaniem wzorów architektonicznych z innych państw europejskich,  
7)  brakiem nawiązania zabudowy do tradycji budowlanej Wielkopolski,  
8)  brakiem wysokiej jakości przestrzeni publicznych,  
9)  brakiem integracji osiedli mieszkaniowych z ważniejszymi celami komunikacyjnymi 

w poszczególnych gminach,  
10) brakiem podstawowej infrastruktury technicznej (kanalizacyjna, drogowa, chodniki),  
11) kolizją funkcji mieszkaniowej z produkcyjną i magazynowo-składową (np. osiedle 

mieszkaniowe zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie rozrastającej się strefy przemysło-
wej), 

12) brakiem usług towarzyszących zabudowie mieszkaniowej.  
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Ponadto zagospodarowywanie poszczególnych działek budowlanych w ramach wielu 
osiedli mieszkaniowych następuje w rozciągniętym na wiele lat przedziale czasowym (część 
działek została zakupiona jako lokata kapitału), co pogłębia wrażenie chaosu.  

Chaos przestrzenny obserwowany na osiedlach stref podmiejskich, także Poznania, 
ma swój początek w nieprzemyślanym przekwalifikowaniu gruntów rolnych na cele inwesty-
cyjne oraz w deformujących struktury historyczne i krajobrazowe podziałach gruntów, 
a następnie pogłębiany jest przez nieprecyzyjne, a także pomijające wiele ważnych 
aspektów przestrzennych, architektonicznych i krajobrazowych, zapisy formułowane  
w wydawanych przez władze lokalne decyzjach o warunkach zabudowy terenu. Na skutek 
tego w strefach podmiejskich nadal powstają osiedla w tzw. szczerym polu, bez dróg 
dojazdowych, niezbędnej infrastruktury technicznej i społecznej, bez dostępu do usług, które 
powinny towarzyszyć zabudowie mieszkaniowej (np. sklep spożywczy), bez wysokiej jakości 
przestrzeni publicznych, osiedli niewłączonych w system komunikacji publicznej itd. 
Obserwuje się zanik form związanych z lokalną tradycją i miejscowymi materiałami, brak 
nawiązania stosowanych materiałów budowlanych i kolorystyki do otoczenia krajobrazowego 
oraz przykładanie małej wagi do detalu architektonicznego, czego rezultatem jest niska 
jakość zabudowy, a także zanik porządku kompozycyjno-funkcjonalnego i tożsamości 
architektonicznej obszarów. Jakkolwiek wydawane decyzje administracyjne tylko 
w ograniczonym stopniu narzucają ramy co do sposobu zabudowy i zagospodarowania 
terenu, to dodatkowo określone w nich wymogi często nie są przez inwestorów 
respektowane, a przez władze samorządowe nie są kontrolowane, co powiększa sferę 
chaosu. Szczególnie źle przedstawia się sytuacja na osiedlach realizowanych przez 
inwestorów indywidualnych, nieco lepiej zaś na osiedlach budowanych przez jednego 
dewelopera (inwestycja przed oddaniem do użytku podlega szczegółowej kontroli), gdzie 
zaobserwować można organizację przestrzeni publicznych w postaci utwardzonych dróg, 
chodników, zieleni, placów zabaw itp.  
 

5. Działania na rzecz optymalizacji zagospodarowania przestrzennego  
aglomeracji miejskich 

Rozwiązanie konfliktów i problemów, jakie niesie za sobą żywiołowa suburbanizacja 
wymaga nie tylko opracowania i wdrożenia zintegrowanego planowania (obejmującego 
aspekt przyrodniczy, społeczny oraz ekonomiczny) i zarządzania przestrzenią w ramach 
poszczególnych miast i gmin, ale konsolidacji systemu planowania i zarządzania całymi 
aglomeracjami. Chodzi tutaj zarówno o rozwój zintegrowanego (ponad granicami 
administracyjnymi gmin) systemu transportowego, jak i lokalizację podstawowych funkcji,  
w tym mieszkaniowej, usługowej, miejsc pracy i rekreacji mieszkańców w ramach całych 
aglomeracji. Tylko działania systemowe, sieciowe, spójne w granicach całych aglomeracji 
mogą doprowadzić do optymalizacji rozmieszczenia najważniejszych funkcji, poprawy 
transportu oraz ograniczenia zjawiska rozlewania się zabudowy przy jej stosunkowo niskiej 
intensywności (urban sprawl), a tym samym zapewnić racjonalność ogólnospołeczną oraz 
harmonię i ład przestrzenny.  
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Zalążkiem działań w Polsce, których celem jest wypracowanie nowych zintegrowanych 
struktur zarządzania aglomeracjami miejskimi, mających szansę powstrzymania narastają-
cego chaosu przestrzennego w strefach podmiejskich są oddolne inicjatywy integracji 
metropolitalnej. Przykładem takiej inicjatywy może być utworzona w 2007 r. Rada Aglomera-
cji Poznańskiej jako forum wymiany informacji pomiędzy jednostkami samorządowymi 
oraz platforma współpracy w zakresie polityki przestrzennej, gospodarczej i społecznej. 
Decyzje podejmowane przez Radę nie mają jednak skutków prawnych. Działaniem mającym 
na celu polepszenie ładu przestrzennego i zapewnienie większej spójności przestrzennej 
i funkcjonalnej aglomeracji poznańskiej było opracowanie przez poznańskie uczelnie, we 
współpracy z członkami Rady, Zielonej Księgi Aglomeracji Poznańskiej – dokumentu 
nakreślającego wizję i kierunki rozwoju aglomeracji do 2020 r. (Zielona Księga Aglomeracji 
Poznańskiej, 2010). 

Należy zaznaczyć, iż poprawa jakości przestrzeni i zachowanie specyfiki krajobrazu 
poszczególnych jednostek przestrzennych wymaga zarówno zintegrowanego działania 
władz samorządowych na różnych szczeblach administracji czy też wypracowania 
skutecznego zestawu instrumentów prawnych, planistycznych i ekonomicznych, jak 
i kształtowania świadomości mieszkańców miast i gmin, rozwoju edukacji krajobrazowej, 
podniesienia kwalifikacji decydentów (poprawa standardów planistycznych, urbanistycznych, 
architektonicznych) oraz wzmocnienia partycypacji społecznej w procesie planowania 
przestrzennego (por. ryc. 5). 
 

6. Zakończenie 
Żywiołowa suburbanizacja, będąca w dużej mierze efektem stawiania interesów 

indywidualnych ponad ogólnospołecznymi, prowadzi w strefach podmiejskich dużych miast 
do pogłębiającego się chaosu przestrzennego. W celu powstrzymania tego chaosu, 
postrzeganego jako jedno z ważniejszych wyzwań, przed którym stoją zarówno poszcze-
gólne gminy, jak i całe aglomeracje, konieczne jest wypracowanie na szczeblu krajowym 
skutecznego systemu narzędzi prawnych i ekonomicznych, umożliwiającego w szczególno-
ści formalne skonsolidowanie planowania przestrzennego na poziomie całych aglomeracji. 
Zintegrowanie polityki przestrzennej w skali ponadlokalnej jest niezbędne między innymi 
dla optymalizacji transportu oraz racjonalnej lokalizacji głównych funkcji w przestrzeni 
aglomeracji, uwzględniającej specyficzne zasoby (przyrodnicze, społeczne, gospodarcze) 
oraz potrzeby rozwojowe poszczególnych gmin. Jednocześnie integralną częścią działań 
podejmowanych na rzecz poprawy jakości planowania przestrzennego i racjonalizacji 
gospodarowania przestrzenią musi być sprawne podnoszenie kwalifikacji samorządów 
lokalnych, w szczególności planistów. W celu wyeliminowania niekorzystnych zjawisk, 
będących konsekwencją silnej presji wywieranej na władze lokalne przez prywatnych 
inwestorów, konieczne jest podjecie otwartej współpracy samorządów gminnych 
z mieszkańcami oraz podmiotami ze sfery publicznej i komercyjnej, przede wszystkim zaś  
z deweloperami i architektami.  
 



 

 

poziom krajowy  
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Ryc. 5. Model działań władz samorządowych na rzecz optymalizacji gospodarki przestrzennej i wprowadzenia ładu przestrzennego 
Źródło: opracowanie własne 

skuteczny system narzędzi prawnych w zakresie planowania przestrzennego 

wspólna, skonsolidowana polityka przestrzenna na poziomie aglomeracji 

podniesienie kwalifikacji samorządów lokalnych (kadry gminnej, planistów  
i decydentów) 

planowanie na szczeblu gminnym uwzględniające postanowienia wspólnej polityki 
przestrzennej aglomeracji 

poprawa standardów planistycznych, 
urbanistycznych i architektonicznych 

opracowanie Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy uwzględniającego 
specyfikę lokalną  

i unikatowe zasoby gminy 

rozpoznanie 
potrzeb 

mieszkańców  
i inwestorów 

współpraca lokalnych władz samorządowych 
z mieszkańcami oraz podmiotami ze sfery 

publicznej i komercyjnej, w tym  
z architektami i developerami 

opracowanie i publikacja wzorników 
(normatywów) architektury i kształtowania 

krajobrazu z uwzględnieniem lokalnej 
specyfiki i tradycji budowlanej 

wzmocnienie partycypacji społeczności lokalnej w procesie planowania 
przestrzennego (konsultacje, konferencje, fora internetowe) 

edukacja społeczeństwa (wystawy, 
wizualizacje przestrzenne, 

publikacje promujące specyfikę  
i walory krajobrazowe gminy, jej 

historię i tradycje budowlane) 

opracowanie kompleksowych mpzp uwzględniających wspólną 
politykę przestrzenną aglomeracji oraz specyfikę gminy 

wyznaczenie optymalnych terenów pod zabudowę 
mieszkaniową oraz usługi towarzyszące 

opracowanie precyzyjnych warunków zabudowy terenu uwzględniających 
specyfikę gminy i jej tradycje budowlane 

przeprowadzenie inwestycji infrastrukturalnych 

stworzenie wysokiej jakości przestrzeni 
publicznych w gminie 

zintegrowanie osiedli mieszkaniowych z głównymi celami komunikacyjnymi 
w gminie m.in. za pomocą ciągów zieleni w celu ograniczenia komunikacji 

samochodowej 

ład przestrzenny 
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CHAOS IN SUBURBAN SPATIAL MANAGEMENT AS A RESULT OF MISSING 
INTEGRATED PLANNING SYSTEMS  

(ON THE EXAMPLE OF THE SUBURBAN ZONE IN POZNAŃ) 
 

Abstract: With the introduction of market mechanisms into the Polish economy at the 
start of the 1990s, its inclusion in global processes, the appearance of numerous investors, 
an increase in personal incomes, and the emergence of real-estate markets, one can 
observe dynamic growth of urbanisation. This process is reflected in several spatial-structural 
transformations taking place in urban agglomerations, because it is in big cities and their 
suburban zones that those changes are the most dynamic. Owing to a lack of consistent, co-
ordinated spatial policy by public authorities, deficient law in the field of physical planning and 
spatial management, as well as a low level of awareness of the population, suburbanisation 
brings about several consequences detrimental from the point of view of society at large and 
the rationality of operation of urban systems, especially advancing chaos in spatial 
development. The aim of this study is to analyse consequences of the suburbanisation 
process in Poland leading to spatial chaos. The growing disorder and lack of harmony in 
spatial development, which has been one of the most adverse effects of spontaneous 
suburbanisation, will be exemplified by the suburban zone of Poznań.  

Key words: spatial chaos, suburban zone, spatial planning, spatial policy 
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