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Streszczenie

Proces planowania przestrzennego w gminach powinien odbywać się z pełnym poszanowa-
niem zasady rozwoju zrównoważonego. Na obszarach będących pod silnym odziaływaniem 
procesu suburbanizacji proces ten często przyjmuje charakter spontaniczny i prowadzi do 
decyzji, które skutkują nadpodażą gruntów przeznaczonych na inwestycje w stosunku do 
racjonalnych potrzeb. Analizując przykład planowania przestrzennego w gminie Dopiewo 
z wykorzystaniem demograficznych wskaźników oceny zagospodarowania przestrzeni, po-
twierdzono powyższe twierdzenie i wykazano, że planowanie przestrzenne w niedostatecz-
nym stopniu uwzględnia zasady rozwoju zrównoważonego i trwałego.
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Wstęp

Planowanie przestrzenne jako początkowy etap gospodarki przestrzennej jest inte-
gralnym elementem polityki rozwoju mającej na celu zapewnienie rozwoju trwa-
łego i zrównoważonego całego kraju. Podejmowane działania muszą z jednej stro-
ny uwzględniać ograniczenia narzucane przez środowisko przyrodnicze, w tym 
zwłaszcza jego unikalność i różnorodność, a z drugiej – przy poszanowaniu funkcji, 
jaką dany obszar pełni w konkretnym systemie osadniczym – w sposób efektywny 
kształtować struktury przestrzenne zapewniające właściwą dla tego obszaru skalę 
działalności społeczno-gospodarczej umożliwiającą osiągnięcie dobrobytu (Mie-
rzejewska, 2015). Prowadzenie tego typu polityki jest szczególnie trudne w gmi-
nach wiejskich sąsiadujących z największymi miastami, które poddane są silnej pre-
sji suburbanizacyjnej (Mrozik, 2013; Kowalewski i in., 2014; Mrozik, Idczak, 2015; 
Idczak, Mrozik, 2016). Proces planowania przestrzennego przyjmuje często charak-
ter spontaniczny i prowadzi do stosunkowo swobodnych ustaleń podejmowanych 
bez uwzględnienia racjonalnych prognoz demograficznych (Śleszyński, 2015; Fel-
tynowski, 2016). Niska ranga studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia gminy nie zabezpiecza należycie obszarów przed niekontrolowanym zagospo-
darowaniem i nie sprzyja koordynacji przestrzennej. W efekcie gminy wskazują do 
zabudowy tereny przerastające ich realne potrzeby (Mrozik, Bossy, Zaręba, 2012).

Celem niniejszego artykułu jest określenie, czy proces planowania przestrzenne-
go na poziomie gminy prowadzi do rozstrzygnięć w zakresie wykorzystania prze-
strzeni w sposób zgodny z zasadami rozwoju zrównoważonego i trwałego. Cel ten 
zrealizowano poprzez zastosowanie wskaźników demograficznych wykorzystywa-
nych w ramach koncepcji wskaźników oceny polityki przestrzennej, używanych do 
oceny zrównoważonego gospodarowania przestrzenią.

1. Zrównoważona polityka przestrzenna

Racjonalne gospodarowanie przestrzenią, określone zasadami wynikającymi 
z przyjętego paradygmatu rozwoju oraz obowiązujących norm prawnych, zdefinio-
wane zostało w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (Uchwa-
ła, 2011). W ujęciu normatywnym zastosowanie zapisanej w tym dokumencie za-
sady rozwoju zrównoważonego w planowaniu przestrzennym oznacza dążenie do 
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osłabienia niekorzystnego, a wzmocnienie pozytywnego oddziaływania zmian 
podyktowanych polityką przestrzenną wobec środowiska. Osiągnięcia tak posta-
wionego założenia jest możliwe poprzez, z jednej strony, dokładne zbadanie stanu 
środowiska na danym obszarze i sformułowanie wynikających z niego wniosków, 
a z drugiej – zaproponowanie działań ludzkich, których zakres i natężenie będą 
wynikiem wcześniej wskazanych wniosków (Kaftan, 1997, za: Fogel, 2012). Nie 
oznacza to jednak, że planowanie przestrzenne realizowane zgodnie z zasadą roz-
woju zrównoważonego ma być postrzegane jako czynnik spowalaniający rozwój 
gospodarczy. Jego istotą w tym wypadku jest zastosowanie nowego podejścia do 
rozwoju, przeciwstawiającego się tradycyjnie rozumianemu rozwojowi gospodar-
czemu opartemu na zasadzie maksymalizacji korzyści człowieka (homo oeconomi-
cus). Zrównoważony rozwój gospodarczy uwzględniający dominującą rolę środowi-
ska naturalnego umożliwia zachowanie wysokiego poziomu dobrobytu (Domański, 
2006; Borys, 2011).

W tym kontekście działania z zakresu planowania przestrzennego wpisują się 
w założenia podejścia terytorialnego do rozwoju. Wymaga ono zmiany sposobu 
myślenia – z traktowania polityki przestrzennej jako działań instrumentalnych – 
do budowania relacji o charakterze horyzontalnym, gdzie wymiar przestrzenny 
staje się czynnikiem integrującym inne polityki wokół przyjętego celu rozwoju 
(Jewtuchowicz, 2013; Zaucha i in., 2015). Należy podkreślić, że istotą planowania 
przestrzennego zakładającego rozwój zrównoważany nie jest wyrównanie pozio-
mu rozwoju społeczno-gospodarczego czy intensywności procesów w wymiarze 
przestrzennym, lecz przestrzenne zrównoważenie działań rozwojowych (polityk 
sektorowych) jednostek terytorialnych. Pomimo istniejącego w literaturze poglądu 
o możliwości osiągnięcia rozwoju zrównoważonego i trwałego, tylko w wielkoska-
lowych układach przestrzennych (Drzazga, 2012) główny ciężar wdrażania tej za-
sady spoczywa na poziomie regionalnym i lokalnym. Szczególną rolę przypisuje się 
zwłaszcza najniższemu poziomowi samorządowemu, ponieważ to gmina występuje 
w systemie administracji publicznej jako najważniejsza jednostka planowania prze-
strzennego. Ma w tym obszarze uprawnienia, którymi nie dysponuje żadna inna 
jednostka samorządu terytorialnego. Ponadto, co najistotniejsze, gmina decyduje 
o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania przestrzeni, a jej postanowienia mają 
moc powszechnie obowiązującą i wiążą w tym zakresie jej mieszkańców (Woźniak, 
2011). Gmina, wykorzystując tylko jej dostępne narzędzia z zakresu planowania 
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przestrzennego, bezpośrednio oddziałuje na warunki rozwoju społeczności lokal-
nych i to na niej ciąży obowiązek odpowiedniego ważenia racji społecznych, gospo-
darczych i środowiskowych.

2. Chłonność (pojemność) demograficzna

Pomocnym narzędziem w procesie podejmowania decyzji dotyczących planowa-
nia przestrzennego w jednostkach terytorialnych jest pojemność przestrzenna2. 
W celu zobiektywizowania planowania przestrzennego i procesu zarządzania prze-
strzenią, kategoria ta bazuje na wskaźnikach definiujących stan zagospodarowa-
nia przestrzennego3 w różnych aspektach (np. ekonomicznym, demograficznym, 
społecznym), ukazując tym samym zróżnicowanie przestrzenne danej jednostki 
terytorialnej. W ramach tej kategorii ważne miejsce zajmuje grupa wskaźników 
demograficznych, które informują o konsekwencjach planowania przestrzennego 
dotyczących potencjalnej liczby osób mogących zamieszkać obszar przeznaczony 
pod inwestycje w budownictwo mieszkaniowe. Wskaźniki demograficzne ułatwiają 
podjęcie decyzji co do skali planowanych działań na określonym terenie, ponieważ 
dzięki wykorzystaniu rzeczywistych prognoz demograficznych umożliwiają ich 
efektywne wykorzystanie (Fogel, 2012). Pozwalają także na weryfikację posiada-
nych zasobów terenów mieszkaniowych z punktu widzenia ewentualnych kosztów 
ponoszonych w związku z potrzebą przygotowania nowych terenów pod zabudowę 
mieszkaniową.

Wykorzystana w niniejszym artykule chłonność (pojemność) demograficzna 
najczęściej definiowana jest jako zdolność określonej przestrzeni ukształtowanej 
w wyniku oddziaływania procesów naturalnych i indukowanych przez człowieka 
do wchłonięcia wzrostu populacji i dalszego rozwoju bez znacznego pogorszenia 
stanu środowiska naturalnego. Innymi słowy, jest to pewna skala rozwoju społecz-
no-gospodarczego, która umożliwia utrzymanie istniejącego systemu naturalnego 
(Rees, Wackernagel, 1996; Tole, 2004; Oh, Jeong, Lee, Lee, Choi, 2005). Zasto-
sowanie wskaźników demograficznych w planowaniu przestrzennym ma na celu 

2 Więcej zob. Fogel, Kistowski (2005), s. 60–61.
3 Fogel (2012) nazywa je wskaźnikami oceny polityki przestrzennej (WOPP).
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przede wszystkim ochronę przed nadmiernym rozwojem terenów inwestycyjnych 
pod zabudowę mieszkaniową (Kowalewski i in., 2014).

3. Metodyka prowadzonych badań

W badaniu zrównoważonego gospodarowania przestrzenią gminy zastosowano 
wskaźniki demograficzne zaproponowane przez Fogla (2012), to jest wskaźnik po-
jemności demograficznej terenów wskazanych do zabudowy mieszkaniowe4 oraz 
wskaźnik rozbieżności demograficznej rozwoju przestrzennego5.

Zakres przestrzenny badania objął gminę wiejską Dopiewo położoną w bez-
pośrednim sąsiedztwie Poznania i będącą pod wpływem intensywnych procesów 
suburbanizacji. Ponadto gmina Dopiewo charakteryzuje się najwyższym w powie-
cie poznańskim przyrostem liczby ludności i jednocześnie jednym z największych 
wzrostów wartości wskaźników określających warunki życia (Mrozik i in., 2012; 
Zbierska i in., 2015).

Podstawowy materiał źródłowy do obliczeń chłonności stanowiła baza danych 
obiektów topograficznych (BDOT 10k)6 pozyskana w CODGiK7 oraz studium8 wraz 
z załącznikiem graficznym9. Mapa kierunków po nadaniu georeferencji została 
zwektoryzowana. W tabeli atrybutów zawarto między innymi informacje o kierun-
ku zagospodarowania w formie opisowej i wyrażonej symbolem. Wyznaczanie nie-
zbędnych do obliczeń obszarów, a następnie określenie ich powierzchni odbyło się 
przy użyciu narzędzi geoprzetwarzania programu ArcGIS 10.0 firmy Esri (rys. 1). 
Niezbędne dane demograficzne pozyskano z Banku Danych Lokalnych GUS. 

4 Oznacza potencjalną liczbę osób, które mogłyby zamieszkać na obszarze gminy przy założeniu, 
że wszystkie tereny wskazane pod zabudowę zostaną wykorzystane z maksymalną intensywnością 
przewidzianą w studium.
5 Wskazuje różnicę między liczbą ludności wynikającą z postanowień dotyczących terenów przezna-
czonych pod zabudowę mieszkaniową w studium a prognozą demograficzną.
6 Wykorzystano obiekty zaliczone do klasy: zabudowa w kategorii pokrycie terenu.
7 Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
8 Ilekroć mowa w artykule o studium, to dotyczy to Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Dopiewo (Uchwała, 2016).
9 Załącznik 2B do uchwały (2016) – Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego.
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Chłonność demograficzną gminy Dopiewo obliczono w trzech wariantach we-
dług następujących wzorów: 

1. Wariant pierwszy, tzw. uproszczony10: 

2. Wariant drugi, zaadaptowany za Foglem (2012):

3. Wariant trzeci11:

Gdzie:
DS – wskaźnik prognozowanej pojemności demograficznej terenów wskazanych 
w studium pod zabudowę mieszkaniową,
PMX – powierzchnia terenów przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową w stu-
dium dla określonego rodzaju zabudowy x (w wariancie Fogla jest tylko jeden ujed-
nolicony rodzaj zabudowy x),
Lx – wskaźnik szacunkowej liczby ludności przypadającej na jednostkę powierzch-
ni, zależny od rodzaju zabudowy x,
k – liczba rodzajów zabudowy mieszkaniowej,
CAMX – powierzchnia terenów aktualnie zajętych pod funkcję mieszkaniową i usłu-
gową,
PAMX – minimalna powierzchnia działki budowlanej określona w studium w zależ-
ności od rodzaju przeznaczenia terenu x,
N – współczynnik udziału funkcji mieszkaniowej w całości wielofunkcyjnych tere-
nów inwestycyjnych,
l – aktualna liczba ludności,
R – współczynnik udziału funkcji mieszkaniowej w całkowitej powierzchni tere-
nów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, równy 0,8,
NPF – przeciętna liczba osób przypadająca na jedno mieszkanie.

10 Opierający się na wskaźniku szacunkowej liczby ludności przypadającej na jednostkę powierzchni.
11 Wariant 3 stanowi autorską konstrukcję wskaźnika chłonności demograficznej uwzględniającą 
m.in. współczynnik udziału funkcji mieszkaniowej w całkowitej powierzchni terenów przeznaczo-
nych pod zabudowę mieszkaniową R = 0,8, co wynika z analiz obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego wykonanych przez Mrozika i Wiśniewską (2013) oraz Mrozika 
(2015). Może być stosowany dla gmin wiejskich podlegających procesom intensywnej suburbanizacji.
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W kolejnym etapie obliczono wskaźnik rozbieżności demograficznej, który 
pozwala w sposób bardziej czytelny ocenić działania z zakresu planowania prze-
strzennego podejmowane przez gminę w celu przyjęcia dodatkowej liczby osób. 
Wartość wskaźnika wyraża bowiem niedoszacowanie bądź przeszacowanie możli-
wości inwestycyjnych gminy. Prognozę liczby ludności oszacowano na podstawie 
ekstrapolacji trendu wzrostu liczby ludności gminy Dopiewo z lat 1995–2016.

4. Uzyskane wyniki

Zgodnie z przyjętymi założeniami dokonano obliczeń wskaźnika chłonności de-
mograficznej w trzech wariantach i dla każdego z nich skalkulowano wskaźnik 
rozbieżności demograficznej. Wskaźniki wyznaczono dla całkowitej powierzchni 
terenów przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową w studium12 oraz dla terenów 
wskazanych w studium do zabudowy mieszkaniowej, a aktualnie nieobjętych zabu-
dową mieszkaniową13 (tab. 1).

Tabela 1. Wartości wskaźników chłonności demograficznej i rozbieżności demograficznej 
dla gminy Dopiewo zgodnie z obowiązującym studium

Wskaźnik chłonności demograficznej
Wariant 2** Wariant 1* Wariant 3***

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
aktualnie1 niezabudowanych 88 320 90 768 82 668

Dla ogółu terenów zabudowy mieszkaniowej 112 281 114 729 106 629
Wskaźnik rozbieżności demograficznej dla terenów objętych funkcją mieszkaniową****

Prognoza 10-letnia, tj. dla 2026 roku 81 640 (366,44%) 84 088 (374,43%) 75 988 (349,77%)
Prognoza 20-letnia, tj. dla 2036 roku 74 018 (293,45%) 76 466 (299,85%) 68 366 (278,68%)
Prognoza 30-letnia, tj. dla 2046 roku 66 396 (244,70%) 68 845 (250,04%) 60 744 (232,39%)

* – wskaźnik L przyjęto na poziomie 40 osób/ha (Kowalewski i in., 2014),
** – współczynnik N oszacowano na poziomie 0,54; liczba ludności w gminie wyniosła 23 961 (31.12.2016),
*** – wartość PAMX 

14
 na podstawie studium wyniosła 700, 1500 i 2500 m2; wartość NPF wyniosła 3 (wg GUS),

**** – błąd ex ante prognozy wynosi 4,8% dla 2026 roku, 4,5% dla 2036 roku i 4,4% dla 2046 roku, co świadczy 
o dokładnym dopasowaniu prognozy.

Źródło: opracowanie własne.

12 Tereny aktualnie zabudowane i nowe tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.
13 Nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe.
14 Zgodnie ze studium na terenie gminy Dopiewo wydzielono w zależności od typu zabudowy trzy 
zróżnicowane minimalne powierzchnie działek 700, 1500 i 2500 m2).
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Rysunek 1. Istniejące i planowane w studium tereny zabudowy mieszkaniowej  
na tle ortofotomapy

Źródło: opracowanie własne na podkładzie ortofotomapy pozyskanej w CODGiK.

Zaplanowane w studium potencjalne możliwości rozwoju funkcji mieszkanio-
wej na terenie gminy Dopiewo znacznie przewyższają zapotrzebowanie dyktowane 
przez prognozowaną liczbę ludności. Wysokie wartości wskaźników rozbieżności 
demograficznej we wszystkich wariantach oznaczają, że dokonano przeszacowania 
w zakresie przygotowania terenów pod zabudowę mieszkaniową. Nawet wariant 
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3 – autorski, najdokładniej określający poziom chłonności demograficznej gminy, 
dowodzi, że liczba ludności, jaka mogłaby zamieszkać na terenach wskazanych do 
zabudowy mieszkaniowej, jest ponad trzykrotnie wyższa niż prognozowana liczeb-
ność populacji gminy w 2026 roku i ponad dwukrotnie wyższa niż wartość progno-
zy na 2046 rok. Dane te jednoznacznie wskazują na brak zgodności pomiędzy pro-
gnozami demograficznymi a przyjętym w studium planem rozwoju. Oznacza to, że 
planowanie przestrzenne z założenia mające być elementem integrującym działania 
rozwojowe nie spełnia w tym wypadku swojej zasadniczej roli. 

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że w planowaniu roz-
woju przestrzennego gminy Dopiewo nie uwzględniono w odpowiednim stopniu 
uwarunkowań demograficznych, które powinny być podstawowym wyznaczni-
kiem formułowania założeń gminnej polityki przestrzennej. Zgodnie z art. 10.1. pkt 
7 Ustawy (2003) w studium powinno uwzględniać się uwarunkowania wynikające 
z potrzeb i możliwości rozwoju gminy, w szczególności prognozy demograficzne. 
W przypadku gmin takich jak Dopiewo, gdzie zachodzi intensywna suburbanizacja, 
prognozy te powinny uwzględniać migracje w ramach miejskich obszarów funk-
cjonalnych ośrodka wojewódzkiego. Pominięcie tego kryterium skutkuje niedopa-
sowaniem w zakresie rozstrzygnięć dotyczących planowanego sposobu zagospoda-
rowania przestrzennego do rzeczywistych potrzeb. W efekcie może to prowadzić 
do nadmiernej i nieuzasadnionej ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze. 
Wniosek ten jednakże nie uprawnia do stwierdzenia, że proces planowania prze-
strzennego w badanej gminie nie odbywa się w zgodzie z zasadami rozwoju zrów-
noważonego i trwałego. Analiza empiryczna oparta została na danych zawartych 
w studium, które jest dokumentem o charakterze strategicznym, i z jego zapisów nie 
muszą wynikać jeszcze bezpośrednio przekształcenia środowiska przyrodniczego. 
Rzeczywisty zakres ingerencji bądź ochrony środowiska znajduje swoje odzwier-
ciedlenie dopiero w zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzenne-
go. Jednakże mało precyzyjne zapisy studium i przewidywane zbyt duże rezerwy 
terenów inwestycyjnych stanowią zagrożenie dla rozwoju zrównoważonego gminy. 
W związku z tym można stwierdzić, że wskaźniki chłonności/rozbieżności demo-
graficznej zawierają niezwykle istotny walor informacyjny umożliwiający zindywi-



64 Problemy teoretyczne i metodyczne

dualizowane i właściwie dostosowane podejście do prowadzenia polityki przestrzen-
nej w gminach. Pełnią funkcję wspomagającą proces gospodarowania przestrzenią, 
ukierunkowując go na zbilansowany rozwój przestrzenny, to jest możliwie dalece 
szanujący zasoby przyrodnicze. Należy także dodać, że przeprowadzona analiza 
wykazała przydatność zaproponowanego autorskiego wariantu obliczeń chłonności 
demograficznej, który został skonstruowany z myślą o gminach wiejskich podlega-
jących suburbanizacji.
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POPULATION ABSORPTIVE CAPACITY AS A CATEGORY USED IN THE 
PROCESS OF SUSTAINABLE SPATIAL PLANNING IN A COMMUNE 

Abstract

The spatial planning in communes should be done in accordance with the principle of sus-
tainable development. In areas under the pressure of excessive suburbanization, process 
of spatial planning often takes a spontaneous nature and results in decisions to provide an 
oversupply of land for investments in relation to rational needs. Taking into account the case 
of the Dopiewo commune, it was confirmed that spatial management does not fully follow 
the principle of sustainable development. This was done with the use of demographic indi-
cators applied for spatial management evaluation.
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