PRACE GEOGRAFICZNE, zeszyt 121
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Kraków 2009

Dorota Mantey
ŻYWIOŁOWE ROZPRASZANIE SIĘ FUNKCJI
MIESZKANIOWYCH WARSZAWY –
PRZYKŁAD OSIEDLI PODWARSZAWSKICH

Zarys treści: Tematem artykułu jest charakterystyka podmiotów bezpośrednio kształtujących
i użytkujących przestrzeń wokółmiejską Warszawy oraz ich strategii działania w kontekście zjawisk żywiołowych. Autorka przedstawia wstępne wyniki badań ankietowych przeprowadzonych
wśród mieszkańców osiedli zlokalizowanych w strefie zabudowy rozproszonej oraz wywiadów
z deweloperami inwestującymi w strefie podmiejskiej Warszawy.
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Wstęp
Jednym z najbardziej palących problemów Warszawy początku XXI w. jest niewątpliwie chaotyczny i żywiołowy rozrost przestrzenny tego miasta. Warszawa, która
zalicza się do miast opartych na transporcie samochodowym, rozlewa się we wszystkich
niemal kierunkach, wzdłuż wszystkich tras wylotowych z miasta. Dla osób migrujących
do strefy podmiejskiej dostępność komunikacyjna oraz czas dojazdu do Warszawy
przestały odgrywać dominującą rolę. Obecnie kierunek ekspansji zabudowy wyznaczają
tereny atrakcyjne przyrodniczo oraz szeroko rozumiana moda. Mieszkańcy Warszawy
muszą zaś pokonywać coraz większe odległości, aby znaleźć się w otwartej przestrzeni
bądź w typowo wiejskim krajobrazie. Problem jednak nie polega na samym zjawisku
rozlewania się strefy podmiejskiej, lecz na niekontrolowanym rozroście przestrzeni
zurbanizowanej. Coraz trudniejsze do opanowania skutki tego procesu oraz masowy
charakter rozpraszania się zabudowy mieszkaniowej w strefie podmiejskiej Warszawy
sprawiają, że mamy do czynienia ze zjawiskiem żywiołowym.
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Żywioł a planowość
Zjawiska żywiołowe niemal zawsze towarzyszą procesowi planowanego kształtowania przestrzeni. Żywiołowość może być rozumiana bardzo szeroko. Analiza słownikowa dokonana przez Kazimierza Dobrowolskiego, a przedstawiona przez Kwaśniewicza
(1981), wykazała istnienie aż kilkunastu synonimów tego pojęcia. Zjawiska żywiołowe
to inaczej „spontaniczne”, „samorzutne”, „powstające i dokonywane bez wpływu
bodźców zewnętrznych”, „samoczynne”, nieuświadomione”, „niedające się opanować”, „niezależne od nas”, „przebiegające gwałtownie”, „bezplanowo”, chaotycznie”
(Kwaśniewicz 1981). Żywioł to zatem specyficzny sposób podejmowania decyzji oraz
mechanizm działania. Zjawiska żywiołowe są – zdaniem Z. Pióro (1982) – wyrazem
indywidualnych zabiegów w celu zaspokojenia niektórych potrzeb. Te indywidualne,
spontaniczne poczynania rozwojowe ludzi, które wzbogacają, modyfikują, uzupełniają
lub nawet poniekąd wyprzedzają zaplanowany krajowy rozwój, stanowią społeczny
trend rozwojowy – czyli manifestację wyobrażeń i dążeń do tego, jak ludzie chcą żyć.
Inni teoretycy zjawiska żywiołowe definiują w kategoriach istnienia pewnych niepożądanych skutków. M. Szczepański (1990) zjawiskami tymi nazywa „niezamierzone
– lecz dające się w zasadzie przewidzieć – efekty procesu planowego i planowanego
wytwarzania przestrzeni. Nie uwzględniają ich jednak w stopniu dostatecznym ani
centralne, ani też regionalne czy lokalne plany, choć to właśnie ich realizacja wyzwala
najczęściej procesy żywiołowe”.
Na żywioł można zatem spojrzeć dwojako. Są to bowiem z jednej strony działania
bezplanowe, wymykające się regulacjom instytucjonalnym, z drugiej natomiast skutki
błędów i niedopatrzeń powstałych na etapie planowania.

Mechanizm żywiołowego rozpraszania się zabudowy
W ostatnich latach obserwujemy zjawisko masowego migrowania funkcji mieszkaniowych Warszawy na obszary coraz bardziej oddalone od ośrodka centralnego.
Szczególnie atrakcyjne stają się tereny otwarte oraz obszary cenne przyrodniczo.
Zabudowa mieszkaniowa rozprasza się. Rozpraszanie to jest zabudowywaniem terenów dotychczas niezainwestowanych bądź infrastrukturalalnie niedoinwestowanych.
Przyczyny tego zjawiska tkwią w wadliwie funkcjonującym mechanizmie rynkowym.
Zgodnie z definicją, na rynek składa się całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz
warunki, w jakich one przebiegają. Warunki te bezpośrednio oddziaływują na wielkość
popytu oraz podaży. Niedorozwój czynników regulujących zawieranie transakcji prowadzi do masowego podejmowania działań spontanicznych, a te z kolei są przyczyną
pojawiania się niezamierzonych skutków tak funkcjonującego rynku. O skali tego
„żywiołu” świadczy liczba owych skutków, stopień ich uciążliwości oraz skuteczność
w ich opanowywaniu (Ryc. 1).
Czynnikami regulującymi zawieranie transakcji na rynku mieszkaniowym są:
popyt na mieszkania, ceny ziemi i mieszkań w mieście centralnym oraz gminach
ościennych, podaż ziemi pod zabudowę, możliwości uzyskania kredytu mieszkaniowego, istniejące przepisy prawa z zakresu planowania przestrzennego i prowadzenia
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Ryc. 1. Mechanizm rynkowy powstawania zjawisk żywiołowych
Figure 1. Market mechanism responsible for spontaneous phenomena

działalności deweloperskiej, praktyki gospodarowania przestrzenią stosowane przez
poszczególne gminy itp. Brak dostatecznie rozwiniętych mechanizmów kontroli sprawia, że kupujący i sprzedający mogą swobodnie realizować swoje interesy, nie ponosząc
żadnych dodatkowych kosztów. Koszty te często przerzucane są na podmioty, które nie
uczestniczą bezpośrednio w transakcjach (ludność miejscowa, mieszkańcy Warszawy,
środowisko przyrodnicze itp.).
Osiedla budowane z dala od uciążliwości wielkiego miasta to swoisty produkt,
będący przedmiotem wymiany rynkowej. Konsekwencją koncepcji produktu miejskiego, który według T. Markowskiego (2002) jest materialnym lub niematerialnym
elementem szeroko pojętej struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta, jest obecność
klienta. Klienci dokonując wyborów doprowadzają do atomizacji struktury miejskiej
i do rozbicia jej na „archipelag enklaw”. Przykładem takich przestrzeni jest konglomerat zamkniętych, niedostępnych dla osób postronnych różnego rodzaju kompleksów mieszkaniowych (Lorens 2005). W świetle tak zarysowanej koncepcji produktu
miejskiego warto zastanowić się, z jakiego typu klientami (czyli kupującymi) mamy do
czynienia w przypadku osiedli podwarszawskich, lokalizowanych w strefie zabudowy
rozproszonej. Są oni bowiem bezpośrednimi użytkownikami przestrzeni, a zgłaszając
zapotrzebowanie na ściśle określony produkt, mają również wpływ na jej kształt.

Mieszkańcy podwarszawskich osiedli rozproszonych
W marcu 2007 roku zostało przeprowadzone badanie kwestionariuszowe na 24
osiedlach rozproszonych, zlokalizowanych w 15 miejscowościach południowo-zachodniej strefy podmiejskiej Warszawy, na terenach otwartych, z dala od zwartej zabudowy
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Ryc. 2. Lokalizacja osiedli objętych badaniem (w nawiasie podano liczbę osiedli)
Figure 2. Locations of housing estates covered by the survey (number of housing estates
in parentheses)

(Ryc. 2). Liczebność próby wyniosła ok. 600 gospodarstw domowych, z czego udało
się zebrać 305 wypełnionych kwestionariuszy.
Z badań autorki wynika, że ludzie, którzy przeprowadzają się na takie osiedla,
chcą przede wszystkim uniknąć formalności związanych z samodzielnym prowadzeniem budowy (44% respondentów), zależy im na jak najszybszej zmianie miejsca
zamieszkania (16%) albo też na osiedle ściągają ich znajomi lub rodzina (11%).
Członek rodziny, który wnosi największy wkład finansowy w gospodarstwo domowe,
to najczęściej osoba nieprzekraczająca 45. roku życia (67% wypowiedzi), mająca wyższe
wykształcenie (80%), codziennie dojeżdżająca do pracy do Warszawy (60%). W 55%
badanych gospodarstw domowych jest dziecko, bądź dzieci, które nie przekroczyły
wieku gimnazjalnego, a tylko w 20% – rencista bądź emeryt. Średnia liczba osób
w gospodarstwie domowym wynosi 3,32. Mieszkańcy osiedli rozproszonych to ludzie,
którzy szukając nowego miejsca zamieszkania kierowali się potrzebą ciszy, spokoju oraz
obcowania z przyrodą. Istotna była też kwestia ceny ziemi/domu. Znaczenie wszystkich
ocenianych przez respondentów kryteriów przedstawia ryc. 3.
Dokonując wyboru między konkretnymi osiedlami, klienci kierują się przede
wszystkim ceną. Aż 39% ankietowanych osób cenę domu/działki podało jako
najważniejsze kryterium, a 54% – jako jedno z trzech najważniejszych, następnie zaś
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Ryc. 3. Stopień ważności poszczególnych kryteriów wyboru miejsca zamieszkania
Figure 3. Importance of selected criteria when choosing a place to live

porównują walory okolicy, w której mieliby zamieszkać (dla 47% jednym z trzech
najważniejszych kryteriów była bliskość przyrody, a dla 37% – cicha i spokojna
okolica). Ważnym czynnikiem wpływającym na ostateczny wybór jest też architektura domów oraz ogólne wrażenie zamykające się w stwierdzeniu „od razu nam się
tu spodobało” (30% respondentów uznało każde z tych dwóch kryteriów jako jedno
z trzech najważniejszych).
Podsumowując: klient zainteresowany zakupem domu z dala od miasta to najczęściej osoba młoda, wykształcona, mająca przynajmniej jedno bądź dwoje dzieci,
pracująca w Warszawie. Wybierając miejsce zamieszkania na pierwszym miejscu
stawia ciszę, spokój oraz bliskość przyrody, na dalszym zaś dostęp do infrastruktury
drogowej, komunalnej oraz społecznej. Skutki takiej hierarchii potrzeb oraz ważności
poszczególnych kryteriów wyboru widać w odpowiedziach na pytanie o wady bądź
niedogodności związane w obecnycm miejscem zamieszkania (Ryc. 4).
Wydaje się więc, że wymagania lokalizacyjne mieszkańców osiedli rozproszonych
w chwili podejmowania decyzji o zakupie domu bądź działki ograniczają się do dwóch
podstawowych: dobrej ceny oraz pięknej okolicy. Rodzi się zatem pytanie, kto i w jaki
sposób zaspokaja tak zdefiniowane potrzeby.
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Ryc. 4. Wady/niedogodności związane z zamieszkiwaniem na osiedlu
Figure 4. Disadvantages of living in the suburbs

Kreatorzy osiedli z dala od miasta1
Klienci, czyli mieszkańcy osiedli, mogą zaspokajać swoje potrzeby dzięki ofercie
sprzedających, którymi są podmioty realizujące inwestycje mieszkaniowe – najczęściej
deweloperzy. Grupa deweloperów budujących osiedla mieszkaniowe w strefie podmiejskiej Warszawy jest bardzo zróżnicowana, zarówno pod względem posiadanego
potencjału ekonomicznego, doświadczenia, jak i stosowanych strategii inwestowania.
Ogólnie zainteresowanie strefą zabudowy rozproszonej, terenami niedoinwestowanymi
infrastrukturalnie, czy obszarami położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie terenów
otwartych, jest zdecydowanie mniejsze, choć w ostatnich latach stale wzrasta. Gminy
podwarszawskie wciąż oferują względnie tańszą ziemię, a chętnych na zamieszkanie
z dala od miasta przybywa.
„Na przedmieściach budują mniejsze firmy o rodowodzie budowlanym, które
miały dojście do relatywnie taniej ziemi i które mają niższe koszty. Kapitał, jaki

1

Rozdział powstał na podstawie wywiadów przeprowadzonych w okresie lipiec – październik 2006 r.
z deweloperami oraz innymi podmiotami, które zainwestowały w budowę 24 osiedli rozproszonych; osiedla
te w dalszej kolejności zostały objęte badaniami kwestionariuszowymi.
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mniejsze firmy muszą wyłożyć na budowę osiedla, jest znacznie mniejszy, ponieważ
nie mają one pewnych kosztów stałych” (fragment wywiadu przeprowadzonego
z Marcinem Chmielewskim, Dyrektorem Działu Sprzedaży i Marketingu firmy Sedno). Spośród 13 przebadanych podmiotów, które zainwestowały w budowę 24 osiedli
w południowo-zachodniej strefie podmiejskiej Warszawy:
– 8 firm nie miało wcześniej doświadczenia w branży deweloperskiej, część z nich natomiast wywodzi się z branży budowlanej, a decyzję o budowie osiedla poprzedził
w ich przypadku fakt zakupu ziemi po okazyjnej cenie;
– dwaj deweloperzy to średniej wielkości firmy rodzinne działające na rynku kilkanaście lat;
– jedna tylko firma była deweloperem z ogromnym kapitałem powstałym z połączenia dwóch dużych koncernów; działa ona na rynku od kilku lat, a specjalizuje się
w budowie magazynów i biurowców;
– jeden inwestor to grupa kilkunastu osób fizycznych, które podjęły społeczną inicjatywę budowy osiedla;
– jeden inwestor to spółdzielnia budowlano-mieszkaniowa.
Okazuje się, że w przypadku deweloperów i inwestorów podwarszawskich niebagatelne znaczenie ma fakt dobrej znajomości okolicy, w której jest zlokalizowane
osiedle:
– 6 respondentów przyznało, że właściciel, prezes, bądź główny udziałowiec firmy
zamieszkuje na osiedlu bądź w jego sąsiedztwie (ta sama miejscowość, gmina...);
– dwaj respondenci byli pracownikami dawnego PGR bądź spółdzielni produkcyjnej,
na gruntach których obecnie są zlokalizowane osiedla;
– prezes jednej firmy jest członkiem rady powiatu i dobrze zna przedstawicieli gminy,
od której przejął ziemię pod osiedle na drodze przetargu;
– 4 respondentów nie wymieniło bezpośrednich związków właściciela bądź prezesa
firmy z okolicą bądź gminą, w której zainwestowali.
Można zatem stwierdzić, że podwarszawscy deweloperzy działają lokalnie
i najczęściej są to tzw. „łowcy okazji”, którzy bazują na znajomości okolicy. Ciekawy
wydaje się też zestaw kryteriów, jakimi kierowali się inwestorzy decydując się na
budowę osiedla i wybór lokalizacji. Za najważniejsze kryteria uznali:
– cenę ziemi – 7 wskazań;
– czynniki osobiste (bliskość zamieszkania właściciela firmy deweloperskiej, subiektywne odczucia, czyjaś namowa...) – 5 wskazań;
– walory krajobrazowe/atrakcyjną okolicę – 5 wskazań;
– bliskość mediów/infrastruktury technicznej – 4 wskazania;
– okoliczności, które umożliwiły pozyskanie gruntu (często był to zwykły przypadek)
– 4 wskazania;
– dobry dojazd do Warszawy – 2 wskazania;
– wielkość działki – 3 wskazania;
– bliskość infrastruktury społecznej – 1 wskazanie;
– coraz większe zainteresowanie okolicą – 1 wskazanie.
Kreatorzy osiedli z dala od miasta to zatem na ogół firmy małe, często o rodowodzie
budowlanym, związane personalnie z okolicą, w której powstaje osiedle, działające
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lokalnie. Realizację inwestycji uzależniają od możliwości pozyskania „taniej ziemi”.
Jest to często jeszcze ziemia rolna, dlatego ich inwestycje nie zwracają się tak szybko.
Załatwienie niezbędnych formalności oraz pozwolenia na budowę trwa bowiem nawet
kilka lat. „Wielkie koncerny, takie jak J.W.Construction są zainteresowane szybkimi
inwestycjami: wykładają ogromne pieniądze, załatwiają formalności, budują w ciągu
kilku miesięcy, szybko sprzedają i idą gdzie indziej. Mali deweloperzy są za słabi, żeby
inwestować w Warszawie, dlatego szukają ziemi z dala od miasta, a ich inwestycje nie
zwracają się tak szybko” (fragment wywiadu przeprowadzonego z Michałem Romanem,
właścicielem firmy Roman Development).
Mali deweloperzy funkcjonują tam, gdzie duzi jeszcze nie dotarli, a zagospodarowując tereny otwarte, trudniej dostępne komunikacyjnie, nieuzbrojone, są swego
rodzaju pionierami, za którymi podążają następni – więksi przedsiębiorcy, dysponujący
już dużym kapitałem. Można zaryzykować stwierdzenie, że mamy tu do czynienia ze
swoistą sukcesją, polegającą na wypychaniu mniejszych firm coraz bardziej na zewnątrz
strefy podmiejskiej Warszawy, co potęguje zjawisko żywiołowego rozpraszania się tam
funkcji mieszkaniowych stolicy.

Czynniki sprzyjające żywiołowemu rozpraszaniu się zabudowy
Mieszkańcy oraz deweloperzy inwestujący w strefie zabudowy rozproszonej
są niewątpliwie siłą sprawczą zmian żywiołowo zachodzących w przestrzeni, ponieważ
biorą bezpośredni udział w transakcjach rynkowych. Nie należy jednak zapominać
o elementach, które te transakcje regulują. Masowe lokalizowanie funkcji mieszkaniowych w strefie podmiejskiej Warszawy jest wypadkową ścierania się pewnych sił oraz
uwarunkowań kontrolujących funkcjonowanie rynku mieszkaniowego oraz budowlanego.
W tabeli 1 przedstawiono grupy czynników, które są najczęściej wymieniane jako sprzyjające masowemu oraz niekontrolowanemu rozpraszaniu się zabudowy mieszkaniowej.
Ponieważ w zasadzie każdy z wymienionych w tabeli czynników wymaga oddzielnego, szerszego omówienia, ograniczę się jedynie do skomentowania tych, które –
w moim przekonaniu – mają najistotniejszy wpływ na lokalizowanie osiedli na terenach
niedoinwestowanych infrastruktulanie. Zjawisku rozpraszania osiedli mieszkaniowych
sprzyjają niewątpliwie wszystkie te czynniki, które umożliwiają swobodne prowadzenie
działalności deweloperskiej w strefie podmiejskiej. Są nimi w pierwszej kolejności
ogromne różnice w cenach ziemi oraz przepisy prawne zezwalające na lokalizowanie
osiedli na terenach często pozbawionych infrastruktury komunalnej oraz dróg dojazdowych o odpowiednich parametrach, przy czym samo istnienie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego nie zabezpiecza przed tego typu inwestycjami,
a często wręcz zachęca do ich podejmowania. Prawo zezwala każdemu na prowadzenie działalności deweloperskiej bez konieczności posiadania stosownego zezwolenia.
Skoro tak łatwo zostać deweloperem, to trudno wymagać, aby osoby decydujące się
na tego typu działalność miały pełną świadomość ładu przestrzennego. Dwunastu
z trzynastu przebadanych przeze mnie deweloperów ład przestrzenny kojarzy wyłącznie
z estetyką, pomijając zupełnie aspekty funkcjonalny, ekologiczny czy ekonomiczny.
Budowanie przez deweloperów wyłącznie zaplecza mieszkaniowego, bez funkcji han-
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Tab.1. Czynniki warunkujące żywiołowe rozpraszanie się zabudowy
Table 1. Factors determining spontaneous sprawl of development

dlowych, rekreacyjnych, społecznych, edukacyjnych, generuje liczne pola konfliktów,
nad którymi nie sposób zapanować.
Za rozpraszanie zabudowy najczęściej są odpowiedzialni mali deweloperzy.
Dysponując ograniczonymi środkami, szukają oni tzw. „taniej ziemi”, a najłatwiej
znaleźć ją na terenach znacznie oddalonych od Warszawy, bez dostępu do podstawowej
infrastruktury komunalnej i drogowej. Problemów z zakupem ziemi raczej nie ma.
Rolnicy bowiem masowo odchodzą od produkcji rolnej, która przestała być opłacalna. Starsi przepisują ziemię dzieciom, młodzi z kolei żyją ze sprzedaży „ojcowizny”.
Wystarczy spieniężyć jedną lub dwie działki, aby na trzeciej wybudować własny dom
bądź przeprowadzić remont starego. Ziemia uprawna leży dziś odłogiem, rolnicy żyją
z emerytury, a młodzi pracują w Warszawie bądź pobliskich miastach satelitarnych. Nic
dziwnego, że gminy konsekwentnie „odrolniają” ziemie należące do poszczególnych
wsi, najczęściej na wniosek samych rolników. Przeznaczanie w planach terenów tych
pod budownictwo mieszkaniowe nie wiąże się jednak z inwestycjami infrastrukturalnymi, nie rezerwuje się też terenów pod urządzenia i obiekty niezbędne dla funkcjonowania masowo osiedlających się tam nowych mieszkańców. Ekstensywny rozrost
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przestrzeni zurbanizowanej powoduje więc ogromne koszty, które często są przerzucane
na podmioty niebiorące bezpośredniego udziału w transakcjach rynkowych.

Podsumowanie
Rozpraszanie zabudowy jest zjawiskiem bardzo „podstępnym”. W fazie realizacji
jest zachęcające, daje bowiem doraźne korzyści inwestorom, właścicielom terenów
i gminom, budzi nadzieje. Negatywy ujawniają się zwykle po jakimś czasie, gdy już
za późno na zmiany, a dotykają one wszystkich: mieszkańców owych mnożących się
„przedmieść”, ludności miast centralnych, społeczności gminnych, wreszcie „podatnika” kraju. Niszczy to potencjał rozwojowy miast i całych regionów, a w przypadkach
krańcowych – paraliżuje funkcjonowanie struktur miejskich i metropolii. Dylematem
polskiej rzeczywistości jest – jak stwierdza Dylewski (2006) – fakt, że obecny etap
rozwoju społecznego i urbanizacyjnego kraju pozostaje jeszcze na poziomie owych
„doraźnych korzyści”, czerpanych ze swobodnej rozbudowy miast. Dopóki transakcje
zawierane między mieszkańcami a deweloperami nie będą dostatecznie kontrolowane,
dopóty żywioł budowania chaotycznego zaplecza mieszkaniowego stolicy będzie się
rozwijał.
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Spontaneous sprawl of residential function of Warsaw –
example of suburbs
Summary
The spatial expansion of Warsaw has all the characteristics of a spontaneous phenomenon, primarily because it evades institutional control. Market-based mechanisms
are just one of the elements responsible for this process. Figure 1 presents the factors
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that affect real estate markets. These factors directly influence supply, demand, and
number of transactions between buyers and sellers. A lack of effective institutional
control results in unrestricted transactions between clients interested in living in the
suburbs and developers able to build there. This phenomenon is driven by increasing demand for free-standing homes with gardens (yards) in quiet neighbourhoods
close to nature. These decision factors are ranked as the most important criteria when
selecting a place to live (Fig. 2.). On the other hand, a lack of regulations that would
govern the real estate business also contributes to the existing trend of unchecked
suburban sprawl around Warsaw. Such circumstances generate additional costs that
are often shifted to individuals who do not take part in these transactions. For them,
the ideal place to live becomes any place, regardless of the many disadvantages that
may come with not having a choice of living conditions (Fig. 3).
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