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ZMIANY W OBRĘBIE ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ
AGLOMERACJI POZNANIA
Wprowadzenie
Wysoce przeobrażone środowisko przyrodnicze dużego miasta jest miejscem,
gdzie człowiek żyje, pracuje, wypoczywa. Zagadnienie szczególnej wagi stanowi
więc zapewnienie mieszkańcom miasta najkorzystniejszych warunków egzystencji.
Wszystkie kategorie użytkowania ziemi ulegają w mieście zmianom jakościowym, ilościowym oraz przestrzennym, toteż zachodzi potrzeba prześledzenia
tych zmian w aspekcie dynamicznym, w celu określenia ich struktury, natężenia i
kierunków przestrzennych. Zmiany użytkowania terenu, które przy wykorzystaniu
zdjęć lotniczych dają się prześledzić w okresie kilkudziesięciu lat, nabrały zupełnie innego charakteru i niespotykanej wcześniej dynamiki, w związku ze zmianą
systemu gospodarczego kraju z początkiem lat dziewięćdziesiątych XX w.
Na starszą tkankę miejską ukształtowaną przed drugą wojną światową nałożyły się zmiany dokonane w okresie gospodarki centralnie planowanej. Skomplikowany ten układ jest obecnie przekształcany zgodnie z zasadami gospodarki
rynkowej.
Obszar badań stanowiły trzy zlewnie z obszaru Poznania i jego strefy podmiejskiej: zlewnia Bogdanki, cząstkowa zlewnia Cybiny oraz zlewnia Strumienia
Junikowskiego. Wybór obszaru badań podyktowany był faktem, że zlewnie te
wchodzą w skład struktur ekologicznych miasta – dwie pierwsze stanowią istniejące kliny zieleni, a ostatnia – stanowi obszar projektowanego klina zieleni. Tak
więc przeobrażenia w ich obrębie posiadają decydujący wpływ na jakość życia w
mieście. Ponadto ich zasięg – od niemal centrum po strefę podmiejską – dawał
możliwość prześledzenia kategorii użytkowania ziemi oraz tendencji zmian,od
obszarów bardzo intensywnie użytkowanych, do obszarów o dominującej funkcji
rolniczej (w strefie podmiejskiej). Zlewnie stanowią ponadto elementy zamknięte,
dzięki czemu nadają się do przeprowadzania bilansów.
W celu pozyskania wiarygodnych, porównywalnych danych z pierwotnego
źródła zdecydowano się na wykorzystanie zdjęć lotniczych. Wybór zdjęć lotniczych
podyktowany był niezbędną szczegółowością skali oraz możliwością analizy obszaru w trzech momentach: krótko po wojnie, bez większych zmian w strukturze
przestrzennej miasta (1954 r.), w okresie boomu inwestycyjnego, związanego
z powstawaniem wielkopowierzchniowych struktur osiedli wielorodzinnychi obszarów przemysłowych (1976 r.) oraz w okresie pierwszych widocznych, przestrzennych skutków przemian gospodarczych (lata 1993 i 1995). Podstawową metodą
badawczą zastosowaną w pracy była interpretacja zdjęć lotniczych, uzupełniona
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weryfikacją w terenie.

Zasady klasyfikacji dla potrzeb szczegółowej mapy użytkowania terenu
(1:5000) na obszarze miasta i strefy podmiejskiej
Badania A. J. Matuszkiewicz (1993) dowiodły, że niektóre typy zabudowy
jednorodzinnej wykazują wyższe walory ekologiczne od przeciwstawianych im
do tej pory niektórych terenów otwartych, szczególnie tych użytkowanych w sposób
silnie ujednolicający szatę roślinną. Tak więc, obszary zabudowy jednorodzinnej
z dużymi działkami właściwie zagospodarowanymi, mogą stanowić element systemu ekologicznego miasta. Z drugiej strony, skrajnie małe działki o dużym udziale
powierzchni nieprzepuszczalnych stanowią istotne bariery w systemach ekologicznych. Podstawowe znaczenie ma tutaj wielkość działki budowlanej, od której
zależy ilość i jakość występującej na niej zieleni.
Zaproponowana klasyfikacja została utworzona w oparciu o doświadczenia
zdobyte w trakcie przeprowadzonych badań, jednak na jej końcową postać, miała
duży wpływ weryfikacja terenowa. To ona właśnie pozwoliła dostosować wydzielenia teoretyczne do rzeczywistego stanu użytkowania terenu.
Celem stworzonej klasyfikacji było z jednej strony szczegółowe potraktowanie
obszarów zabudowy mieszkaniowej (zwłaszcza jednorodzinnej), która przy swojej
różnorodności wspiera lub też nie, określone funkcje ekologiczne, a która w większości klasyfikacji była zaliczana do jednej kategorii. Jednak zgodnie z zasadami
wydzielenia kompleksów krajobrazowo-roślinnych (Matuszkiewicz 1992), zabudowę rozpatrywano łącznie z zielenią, gdyż tworzą one kompleks elementów wzajemnie na siebie oddziałujących. Z drugiej strony, klasyfikacja ta miała uwypuklić
obszary występującej zieleni ze względu na rolę, jaką spełniają one na obszarach
miast i ich stref podmiejskich. Stwierdzić należy, że mimo spełniania ważnych
funkcji, zieleń w większości klasyfikacji traktowana jest schematycznie i nieadekwatnie do jej rzeczywistej roli.
Wąskie ramy niniejszego opracowania uniemożliwiają omówienie całej klasyfikacji, dlatego też autorka postanowiła przedstawić jedynie problematykę zabudowy
jednorodzinnej. Szczególne zainteresowanie obszarami zabudowy jednorodzinnej
było spowodowane faktem, że zajmują one znaczne powierzchnie w mieście.
W zlewni Bogdanki jeszcze w 1954 r. zajmowały one około 4% powierzchni,
ale w roku 1976 była to już powierzchnia około 7,7%, a w roku 1993 prawie 10%.
W zlewni Cybiny zabudowa jednorodzinna zajmowała w roku 1954 około 3,6%,
by wzrosnąć w roku 1995 do prawie 7,7%.
W zaproponowanej klasyfikacji wydzielono kilka typów zabudowy jednorodzinnej: zagrodowa (B.2.1), ogrodnicza (B.2.2), willowa (B.2.3), typowa na średniej lub dużej działce z zielenią wysoką (B.2.4), na małych działkach intensywnie
użytkowanych w zabudowie wolnostojącej (B.2.5.1) lub szeregowej (B.2.5.2) oraz
w fazie inicjalnej (B.2.6).
O ewentualnej przydatności niektórych rodzajów zabudowy mieszkaniowej
do pełnienia uzupełniającej funkcji ekologicznej decyduje przede wszystkim stosunek powierzchni nieprzepuszczalnych do powierzchni biologicznie czynnych.
136

Tab. 1. Sposób zagospodarowania wybranych działek w różnych typach zabudowy
jednorodzinnej (opracowanie własne)
Tab. 1. Land use of the selected plots in the different types of one-family housing

W tabeli 1 zaprezentowano, jak kształtują się udziały poszczególnych rodzajów
powierzchni w obrębie działek różnych typów zabudowy jednorodzinnej.
Przemiany zabudowy jednorodzinnej na obszarze analizowanych zlewni
Analizując rodzaj dominującej zabudowy w latach 1954-1976-1993, nasuwa
się generalny wniosek o głębokich przeobrażeniach, jakie się dokonały w obrębie
tej kategorii. W roku 1954 można było zlokalizować, szczególnie na peryferiach
i poza granicami administracyjnymi miast, całe obszary z zabudową zagrodową.
Pozostałą część zabudowy jednorodzinnej stanowiły obszary zabudowy rozproszonej z dość dużymi i dużymi ogrodami (w których przeważającą część powierzchni
zajmowała zieleń wysoka) oraz w niewielkim procencie - zabudowa willowa sprzed
drugiej wojny światowej i zabudowa ogrodnicza.
Obecnie najczęściej powstającym typem zabudowy jednorodzinnej jest dom
wolnostojący, bliźniaczy lub szeregowy, na małej działce, przez co powierzchnie
ogrodów są bardzo małe. Dużą natomiast część i tak niewielkiej działki zajmują
powierzchnie pokryte materiałami nieprzepuszczalnymi. W przypadku starszej
zabudowy na większych działkach mamy natomiast często do czynienia bądź to
z wtórną parcelacją, która doprowadza do przesunięcia powierzchni z kategorii
B.2.4 do kategorii B.2.5.1, bądź to z wykorzystaniem działki do celów handlowych,
usługowych, drobnej produkcji rzemieślniczej itp.
B.2.1. Zabudowa jednorodzinna – zagrodowa. Powierzchnia przez nią
zajmowana nieznacznie wzrastała od 1954 do 1976 r., lecz do 1993 r. zmalała
do poziomu niższego niż w 1954 r. i nadal się zmniejsza. Paradoksalnie, zlikwi137

dowano ją w znacznym stopniu na odległych od centrum miasta terenach (gdzie
w ostatnich latach bardzo intensywnie wkroczyły usługi), a ciągle znaleźć ją
można na terenach leżących niedaleko od centrum miasta. Zabudowa tego typu
nie zawsze jest likwidowana w fizycznym sensie, często adaptuje się ją po prostu
do spełniania nowych funkcji.
B.2.2. Zabudowa jednorodzinna – ogrodnicza. W okresie między rokiem
1954 a 1976 sporo zabudowy tego typu przybyło na badanym terenie. Przyrost tego
rodzaju zabudowy do 1993 roku był mniej dynamiczny niż w poprzednim okresie.
B.2.3. Zabudowa jednorodzinna – willowa. Na przestrzeni lat 1954-1993
przyrost tego rodzaju zabudowy był nieznaczny, i nadal postępuje. Wynika to
z zaklasyfikowania do tej kategorii powstających gdzieniegdzie „rezydencji”, które
co prawda urodą nie dorównują niestety willom przedwojennym, ale wielkością
często je przypominają i dlatego nie mogły być zaliczone do kategorii zabudowy
jednorodzinnej typowej (B.2.4).
B.2.4. Zabudowa jednorodzinna typowa na średnich (pow. 400 m 2)
i dużych działkach (pow. 1200 m2) z zielenią wysoką. W 1954 roku na obszarze
badanych zlewni zabudowa tego typu występowała w wielu miejscach, lecz nie tworzyła dużych zwartych powierzchni ale przeplatała się z licznymi powierzchniami
sadów, ogrodów i agrocenoz, a także powierzchniami roślinności synantropijnej.
Do 1976 roku część obszarów tego typu zabudowy została zlikwidowana w związku z wprowadzaniem nowych inwestycji (głównie budownictwa wielorodzinnego
wysokiego i tras komunikacyjnych). Pojawiły się też nowe lokalizacje, ale przede
wszystkim trwał proces zabudowywania wolnych działek w ramach poprzednio
wytyczonych osiedli. Od 1954 do 1993 roku tego rodzaju zabudowa systematycznie
zwiększała swoją powierzchnię i jest nadal dominującym powierzchniowo rodzajem
zabudowy jednorodzinnej.
B.2.5. Zabudowa jednorodzinna na małych działkach intensywnie
użytkowanych. W roku 1954 ten rodzaj zabudowy jednorodzinnej praktycznie
nie występował. W 1976 r., w związku z dynamicznym przyrostem powierzchni
budownictwa jednorodzinnego w ogóle, widać było już pierwsze rejony skupiające
tego rodzaju zabudowę oraz można było śledzić procesy doprowadzające do jej
powstania. Z jednej strony powstawały całkiem nowe osiedla (najczęściej w postaci
domów szeregowych), z drugiej strony nowe domy (najczęściej wolnostojące)
wkraczały na pozostałe wolne tereny (siłą rzeczy o ograniczonej powierzchni) w
miejscach już istniejącej zabudowy jednorodzinnej na średnich i dużych działkach,
„dogęszczając” ją. Powszechnym zjawiskiem stały się wtórne parcelacje doprowadzające do zagęszczania zabudowy i zmniejszania powierzchni zieleni (szczególnie
wysokiej) w obrębie istniejących osiedli zabudowy jednorodzinnej. Tendencję taką
rzadko obserwowało się w osiedlach odległych od centrum, często natomiast w rejonach uznanych przez mieszkańców miasta za atrakcyjne z racji np. stosunkowo
niewielkiej odległości od centrum. Od 1993 r. obserwuje się, jak ekspansywnie ten
rodzaj zabudowy zaczyna dominować wśród powstającego aktualnie budownictwa
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jednorodzinnego, a także trwa w dalszym ciągu dogęszczanie w obrębie starszych
osiedli. Ten rodzaj zabudowy, nieistniejący jeszcze w 1954 r., zwiększa od 1976 r.
ciągle swoją powierzchnię. Patrząc na dane liczbowe, należy pamiętać, że ten, wydający się niewielkim przyrost, wynikający z małej (pon. 400 m2) lub bardzo małej
(pon. 200 m2) powierzchni pojedynczej działki, jest w gruncie rzeczy przyrostem
głównie powierzchni pokrytych materiałami sztucznymi, w przeciwieństwie do
kategorii B.2.4, gdzie przyrost oznacza wzrost powierzchni nieprzepuszczalnych
z jednoczesnym wzrostem powierzchni zieleni towarzyszącej.
B.2.6. Zabudowa jednorodzinna – inicjalna. Największą powierzchnię
w okresie 1954-1993, ta nietrwała kategoria zajmowała na zdjęciu lotniczym
z 1976 r., później nieznacznie się zmniejszyła. Należy jednak sądzić, że procent
powierzchni przez nią zajmowanej utrzymuje się na podobnym poziomie, jako
że proces zajmowania nowych terenów pod zabudowę jest procesem stałym.
Ogólne tendencje przekształceń zabudowy jednorodzinnej
W przypadku zabudowy jednorodzinnej mamy do czynienia z wewnętrzną
reorganizacją oraz ze wzrostem intensywności pionowej. Wśród aktualnie powstającej zabudowy mieszkaniowej, obserwuje się wyraźnie dominację zabudowy
jednorodzinnej nad zabudową wielorodzinną, szczególnie w formie budownictwa
szeregowego na bardzo małych działkach, i pokrywanie w ich obrębie bardzo
znacznych powierzchni materiałami nieprzepuszczalnymi (zwłaszcza dominującą
ostatnio kostką brukową).
Zarejestrowano ponadto zmniejszanie powierzchni zieleni we wcześniej
istniejących osiedlach jednorodzinnych w wyniku wtórnych parcelacji i wprowadzania dodatkowej zabudowy (zwłaszcza handlowo-usługowej) oraz wzrost
intensywności pionowej (dobudowywanie kondygnacji).
Wybrane uwagi dotyczące obszaru badań
1. Poza sezonem wegetacyjnym o możliwości przewietrzania miasta decyduje przede
wszystkim przestrzenna struktura zabudowy, rozmiary budynków, ich układ
i odległość miedzy domami (Fortini-Morawska 1991). W związku z tym szczególnie w tzw. klinach nawietrzających nie powinno się lokalizować zabudowy
wysokiej i zwartej, a do tej ostatniej niewątpliwie należą obszary intensywnych
form zabudowy jednorodzinnej (zwłaszcza B.2.5.2).
2. Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonach szczególnie ważnych dla
pełnienia funkcji ekologicznych w mieście (m.in. na obszarze lub w sąsiedztwie klinów zieleni), a przewidzianych pod przyszłą jednorodzinną zabudowę
mieszkaniową, powinien określić minimalną wielkość działki (około 1500 m2) i
sposób jej użytkowania oraz zabezpieczyć przed ewentualną wtórną parcelacją.
W obowiązującym do końca roku 1999 planie zagospodarowania przestrzennego
istniał wprawdzie zapis dotyczący minimalnej wielkości działek oraz dopuszczalnego procentu powierzchni zabudowanej, jednak weryfikacja terenowa nie
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potwierdza w pełni zgodności między wspomnianymi zapisami a zaobserwowaną
na obszarze badań sytuacją.
3. W planie zagospodarowania przestrzennego należałoby ponadto zabezpieczyć
starsze osiedla jednorodzinne przed niekorzystnymi tendencjami przekształceń.
Na osiedlach tych starsza zabudowa jest zastępowana nową, co doprowadzić
może do wzrostu intensywności zagospodarowania oraz zmiany charakteru
i typu zabudowy poszczególnych fragmentów miasta.
4. Na obszarach zabudowy jednorodzinnej na małych działkach intensywnie
użytkowanych, powinny być propagowane rozwiązania, których celem byłoby
polepszenie niekorzystnej proporcji obszarów zieleni w stosunku do obszarów
nieprzepuszczalnych. Wysokie parkany lub mury, odgradzające posesje od ulicy,
powinny być zastępowane zwartymi, posadzonymi w szpalerze krzewami, nie wymagającymi przycinania lub strzyżonym żywopłotem . Liczne miejsca zacienione
na obszarach małych działek, powinny być obsadzane roślinami zadarniajacymi
lub pnączami cieniolubnymi, które płożą się po ziemi. W przypadku istniejących
już ogrodzeń wskazane byłoby obsadzanie ich pnączami. Korzystne byłoby także
wprowadzanie np. w miejscach przeprowadzanych ścieżek żwiru, grysu itp. zamiast betonu czy kostki. Na obszarach zabudowy jednorodzinnej intensywnej
należałoby ponadto zwiększyć ilość zieleni wysokiej poprzez wprowadzanie
zadrzewień przyulicznych.
Wnioski końcowe
1. Nieustanny rozwój miasta powoduje zmiany wszystkich elementów jego struktury. Części z nich nie dostrzegamy bez szczegółowej analizy (np. zagęszczanie
zabudowy jednorodzinnej w ramach już istniejących osiedli), a są to często
procesy tak samo ważne, jak przyrost nowych powierzchni zainwestowanych.
2. Tak więc niezbędnym uzupełnieniem badań nad użytkowaniem ziemi w miastach
są badania terenowe. Umożliwiają one rejestrację różnorodnych form przejściowych, które to formy świadczą o tym, że rzeczywiste zagospodarowanie jest o
wiele bardziej skomplikowane niż najbardziej nawet szczegółowa klasyfikacja.
3. Dynamiczne przemiany ostatnich lat, dokonujące się na terenach jednorodzinnej
zabudowy mieszkaniowej, wskazują na brak aktów prawnych, które byłyby skuteczne w kwestii regulowania wielkości bryły budynku, jego architektury oraz
sposobu zagospodarowania działki (proporcja powierzchni nieprzepuszczalnych
do terenów zieleni).
4. W związku z występowaniem coraz większych sprzeczności między celami
ekonomicznymi społeczeństwa a możliwościami środowiska przyrodniczego,
degradowanego w coraz większym tempie, naczelną zasadą powinno stać
się przestrzeganie zasad ekologicznych w osadnictwie i innych formach wykorzystania przestrzeni.
5. W przyszłości prowadzone powinny być badania na innych obszarach (zarówno
w obrębie aglomeracji poznańskiej jak i na terenie innych aglomeracji miejskich),
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które umożliwiłyby weryfikację i ewentualną modyfikację wydzieleń zaproponowanych w niniejszym opracowaniu.
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CHANGES IN SINGLE-FAMILY HOUSES IN THE POZNAN
AGGLOMERATION
Summary
Land use changes in a city are a continuous process, and every form of
land use transforms the natural environment. Catchments of three small rivers
(the Bogdanka, the Cybina and the Strumień Junikowski) were chosen for investigation. The data sources were large-scale aerial photographs (for 1954, 1976, 1993
and 1995). Due to the complexity of land use forms in the city, a new, detailed
classification has been created. Special attention was given to residential areas
(particularly those of detached housing), which were divided into several types.
The new economic situation has brought about extensive and dynamic changes
in land use. Some of these, for example the division of plots, can be quite damaging in that they lead to the reduction of plant surface, and an increase in areas
covered by impermeable surfaces.
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