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Abstract: This paper is focused on the analysis of the structure and function of the developed area, which occupies
almost 50% of of the municipal area of the city of S³upsk. The main goal is to make a characteristics of quantities and
qualities of the developed landscapes and an attempt of finding local properties and features which play a role in the
quality of inhabitants lives (improving or impairing the quality of the developed space of the city).
In the first stage of the research, a method of cartographic analysis of 1:10,000 maps of chosen natural environment
was used. In the course of on-spot research the topographic maps were updated, by registration of current land use
pattern within the municipal area of the city. Two types of landscape in the municipal area were then isolated from the
recognized categories of land use: developed landscape and open landscape (Table 1).
The second stage of the research, where the detailed analysis of the developed areas was focused on, concerned the
evaluation of the developed areas and required indicators which would reflect the qualities of specified features of the
urban landscape. Chosen indicators of the qualities of the urban space by Ziobrowski (1992) were used.
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Wstêp

Œrodowisko miejskie stanowi jeden z najbardziej dynamicznych i zró¿nicowanych systemów
krajobrazowych, które podlegaj¹ ci¹g³ym przemianom jakoœciowym i strukturalnym. Procesy ekspansji
terenów zurbanizowanych przebiegaj¹ w bardzo szybkim tempie i s¹ przyczyn¹ intensywnego
przekszta³cania œrodowiska ¿ycia mieszkañców miast. Zró¿nicowanie obszarów zurbanizowanych
przejawia siê wystêpowaniem mozaiki form u¿ytkowania terenu, odzwierciedlaj¹cych sposób
wykorzystania zasobów œrodowiska i krajobrazu w zaspokajaniu ró¿norodnych potrzeb cz³owieka.
W obrêbie terenów zurbanizowanych mo¿na zatem wyró¿niæ: powierzchnie zabudowane zwi¹zane
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z obiektami pe³ni¹cymi ró¿ne funkcje (mieszkaniowe, us³ugowe, przemys³owe i in.), obiekty
komunikacyjne (kolejowe, drogowe), tereny rekreacyjno-wypoczynkowe wype³niaj¹ce przestrzenie
niezabudowane (w formie parków, skwerów, zieleñców itp.), jak równie¿ tzw. tereny otwarte stanowi¹ce
mniejsze lub wiêksze fragmenty krajobrazu nie objêtego jeszcze dzia³alnoœci¹ inwestycyjn¹ (np. lasy, ³¹ki
i pastwiska, sady, grunty orne, wody).
W niniejszej pracy skoncentrowano siê na analizie struktury i funkcji terenów zabudowanych, zajmuj¹cych

prawie 50% powierzchni administracyjnej miasta. Zasadniczym celem jest dokonanie charakterystyki
iloœciowej i jakoœciowej krajobrazów zabudowanych w granicach administracyjnych miasta S³upska oraz
próba znalezienia lokalnych cech i w³aœciwoœci, które w znacz¹cy sposób decyduj¹ o jakoœci ¿ycia
mieszkañców (wp³ywaj¹ pozytywnie lub negatywnie na jakoœæ przestrzeni zabudowanej miasta).
Jakoœæ ¿ycia mieszkañców jest w tej pracy uto¿samiana z jakoœci¹ œrodowiska miejskiego czy te¿

œciœlej z jakoœci¹ terenów zabudowanych. Pojêcie jakoœci œrodowiska miejskiego jest ró¿nie rozumiane
przez ró¿nych autorów. Dla potrzeb niniejszych badañ przyjêto definicjê Ziobrowskiego (1992), który
wyjaœnia znaczenie tego terminu w nastêpuj¹cy sposób: „jakoœæ œrodowiska miejskiego obejmuje szanse
i zagro¿enia obiektywnie istniej¹ce w przestrzeni miasta, niezale¿nie od tego, czy wynikaj¹ one
z warunków przyrodniczych, stanu infrastruktury technicznej czy uwarunkowañ spo³ecznych”. Zatem
o jakoœci terenów zabudowanych miasta decyduj¹ zarówno warunki przyrodnicze, stan i uk³ad obiektów
antropogenicznych (zabudowy i infrastruktury technicznej), jak i czynniki spo³eczne i ekonomiczne.
W podjêtym procesie badawczym pos³u¿ono siê wybranymi miernikami ilustruj¹cymi uwarunkowania
przyrodnicze i antropogeniczne, pominiêto natomiast sferê spo³eczn¹ i ekonomiczn¹. Szczególny nacisk
po³o¿ono na harmonijnoœæ terenów zabudowanych, wynikaj¹c¹ z rozk³adu przestrzennego funkcji
i ró¿nego typu obiektów antropogenicznych, oraz walory estetyczno-wizualne krajobrazu, które czêsto
traktowane s¹ pobie¿nie i niedoceniane w ocenach i analizach jakoœci ¿ycia w miastach (por. Ka³amucka
2007).
W finalnej fazie analizy istotnym zagadnieniem okaza³o siê równie¿ okreœlenie kierunków rozwoju

przestrzennego terenów zabudowanych oraz tendencji, jakie dominuj¹ w kszta³towaniu fizjonomii nowo
powstaj¹cych powierzchni zabudowanych. Istotne znaczenie maj¹ tu takie cechy, jak: koncentracja b¹dŸ
rozproszenie zabudowy, wysokie lub niskie zagêszczenie ludnoœci, obecnoœæ lub brak zró¿nicowania
funkcji (wielofunkcyjnoœæ lub monofunkcyjnoœæ) w obrêbie poszczególnych czêœci miasta oraz integracja
zabudowy z elementami przyrodniczymi czy obecnoœæ wolnej przestrzeni w obrêbie terenów
zabudowanych.

Materia³y i metody badawcze

Wpierwszym etapie pracy wykorzystanometodê analizy kartograficznej map topograficznych oraz map
wybranych komponentów œrodowiska przyrodniczego obszaru badañ w skali 1:10 000 (min.
hipsometryczn¹, hydrograficzn¹, u¿ytkowania terenu). W trakcie badañ terenowych dokonano aktualizacji
mapy topograficznej, pod k¹tem stanu u¿ytkowania ziemi w granicach administracyjnych miasta. Spoœród
wyró¿nionych kategorii u¿ytkowania terenu wyodrêbniono dwa typy krajobrazów w przestrzeni miejskiej:
krajobrazy zabudowane i krajobrazy otwarte. Ich strukturê iloœciow¹ na terenie miasta S³upska
przedstawiono w tabeli 1.
Drugi etap pracy, w którym skoncentrowano siê na szczegó³owej analizie krajobrazów zabudowanych,

dotyczy³ oceny terenów zabudowanych i wymaga³ zastosowania wskaŸników odzwierciedlaj¹cych jakoœæ
okreœlonych cech krajobrazu miejskiego. Wykorzystano tu wybrane mierniki jakoœci przestrzeni miejskiej
wg Ziobrowskiego (1992).
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Zastosowane mierniki dotycz¹ iloœciowych oraz jakoœciowych cech krajobrazów zabudowanych. Ich
wykorzystanie umo¿liwi³o analizê jakoœci wybranych elementów krajobrazu zabudowanego w podziale na
mniejsze fragmenty, tj. poszczególne dzielnice miasta. Pozwoli³o to na wychwycenie ró¿nic w jakoœci
terenów zabudowanych w ró¿nych czêœciach miasta oraz sformu³owanie wniosków dotycz¹cych
przysz³ego kszta³towania fizjonomii tych terenów oraz polityki przestrzennej wewn¹trz miasta.
Wyró¿niono siedem jednostek przestrzennych – dzielnic miasta wg kryterium dominuj¹cej funkcji: I –
Œródmieœcie, II – osiedla S³owiñskie i Ryczewo, III – osiedla Westerplatte i Akademickie, IV – osiedle
Nadrzecze, V – osiedla Niepodleg³oœci i Piastów, VI – osiedla Sobieskiego i Batorego oraz VII – S³upska
Specjalna Strefa Ekonomiczna (ryc. 1).
Wybrane do analizy jakoœci przestrzeni miejskiej S³upska mierniki ujêto w dwóch grupach. Pierwsz¹

stanowi³y mierniki funkcjonalnoœci i harmonijnoœci krajobrazów zabudowanych, opisywane przez
nastêpuj¹ce wskaŸniki:
a) strukturê u¿ytkowania terenów zabudowanych i zainwestowanych wyra¿on¹ w procentach w skali

ca³ego miasta (tab. 2);
b) gêstoœæ i intensywnoœæ u¿ytkowania terenów w obrêbie poszczególnych dzielnic: zagêszczenie

zabudowy i linii komunikacyjnych, obecnoœæ wolnej przestrzeni, gêstoœæ zaludnienia;
c) stopieñ zró¿nicowania funkcji w obrêbie poszczególnych dzielnic miasta, wspó³czynnik wymieszania

g³ównych funkcji miejskich, wskazanie dzielnic mono- i wielofunkcyjnych oraz wystêpowanie funkcji
konfliktowych.
Do drugiej grupy zaliczono mierniki atrakcyjnoœci krajobrazów zabudowanych w obrêbie

poszczególnych dzielnic, wœród których wyró¿niono:
a) atrakcyjnoœæ przyrodnicz¹ opisywan¹ przez urozmaicenie rzeŸby terenu (deniwelacje i dominuj¹ce

formy ukszta³towania powierzchni), wystêpowanie wód powierzchniowych b¹dŸ ich brak oraz obecnoœæ
naturalnych punktów i ci¹gów widokowych, szerokich widoków, panoram w krajobrazie;
b) atrakcyjnoœæ kulturow¹ charakteryzowan¹ przez nastêpuj¹ce cechy: liczba dominant

architektonicznych wystêpuj¹cych w wyró¿nionych czêœciach miasta, stanowi¹cych zarazem punkty
widokowe; obecnoœæ i iloœæ obiektów zabytkowych typu: zamki, koœcio³y, kamienice, mosty i inne; d³ugoœæ
ulic ze szpalerami drzew, ¿ywop³otów lub inn¹ zieleni¹ towarzysz¹c¹; obecnoœæ innych form
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Tabela 1. Typy krajobrazów w przestrzeni miejskiej S³upska
Table 1. Types of landscape within the municipal area of the city of S³upsk

Typy krajobrazu miejskiego
Powierzchnia

[ha]

Powierzchnia w odsetkach
w stosunku do ca³kowitej
powierzchni miasta

Krajobrazy otwarte U¿ytki rolne 1645,6 38,1 52,6

Lasy i grunty zadrzewione i zakrzewione 594,0 13,8

Wody powierzchniowe 28,8 0,7

Krajobrazy zabudowane Grunty zabudowane i zurbanizowane 1522,0 35,3 47,4

Tereny komunikacyjne 448,7 10,4

U¿ytki kopalne 23,2 0,5

Nieu¿ytki i tereny pozosta³e 50,3 1,2

Powierzchnia administracyjna miasta 4312,6 100

Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Wydzia³u Geodezji i Katastru UM w S³upsku.
Source: Own study based on data the Department of Geodesy and Cadastre, City Office of S³upsk.



architektonicznych urozmaicaj¹cych krajobraz, np. place, pomniki, elementy drobnej architektury
(fontanny, altany itp.) oraz wystêpowanie powierzchni nieu¿ytkowanej, „zaniedbanej”, „zdzicza³ej” jako
element ujemnie wp³ywaj¹cy na jakoœæ przestrzeni zabudowanej.
Ocena jakoœci krajobrazów zabudowanych w poszczególnych dzielnicach miasta zosta³a

przeprowadzona w oparciu o metodê bonitacyjn¹, przypisuj¹c¹ wartoœci liczbowe (punktowe) okreœlonym
cechom kryteriów oceny.
Analizuj¹c kryterium funkcjonalnoœci i harmonijnoœci krajobrazów zabudowanych, uwzglêdniono trzy

cechy: typ i intensywnoœæ zabudowy, gêstoœæ zaludnienia (liczba osób na ha) i zró¿nicowanie funkcji.
W typach zabudowy wyró¿niono np. zabudowê wielorodzinn¹ bardzo wysok¹ (powy¿ej czterech
kondygnacji), wysok¹ czterokondygnacyjn¹, nisk¹ willow¹, jednorodzinn¹ wolno stoj¹c¹ i szeregow¹ oraz
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Ryc. 1. Podzia³ terenów zabudowanych w granicach administracyjnych S³upska na dzielnice wg kryterium
dominuj¹cej funkcji

Objaœnienia: I – Œródmieœcie, II – osiedla S³owiñskie i Ryczewo, III – osiedlaWesterplatte i Akademickie, IV – osiedle Nadrzecze, V –
osiedla Niepodleg³oœci i Piastów, VI – osiedla Sobieskiego i Batorego oraz VII – S³upska Specjalna Strefa Ekonomiczna.
Szrafy barwne: ¿ó³ty – dominuj¹ca funkcja mieszkaniowa z us³ugami towarzysz¹cymi, pomarañczowy – wielofunkcyjnoœæ: funkcja
us³ug publicznych wraz z funkcj¹ mieszkaniow¹, niebieski – dominuje funkcja przemys³owa, zielony – tereny niezabudowane doliny
S³upi i bia³y – pozosta³e tereny niezabudowane w granicach miasta tworz¹ce tzw. krajobrazy otwarte
Fig. 1. Division of built-up areas within the administrative boundaries of S³upsk into districts according to the criteria of
their dominant function

Key: I – Centre, II – S³owiñskie and Ryczewo residential areas, III –Westerplatte and Akademickie residential areas, IV –Nadrzecze
residential area, V – Niepodleg³oœci and Piastów residential areas, VI – Sobieskiego and Batorego residential areas and VII – S³upsk
Special Economic Zone. Colour code: yellow – dominant function residential and accompanying services, orange – multifunctional:
public service function and residential function, blue – dominant industrial function, green – non-urban areas of the S³upia valley and
white – other non-developed areas within the town boundaries forming so-called open landscapes



przemys³owo-sk³adow¹. Za najbardziej korzystn¹ uznano dominacjê zabudowy niskiej jednorodzinnej lub
wielorodzinnej i przypisano im najwiêksz¹ liczbê punktów. Zagêszczenie zabudowy i elementów
komunikacyjnych oceniano w skali trójstopniowej od 1 do 3 punktów: im wy¿sza gêstoœæ, im bardziej
ciasne i w¹skie linie komunikacyjne, tym mniejsza wartoœæ. Wysokie zró¿nicowanie funkcji
(wielofunkcyjnoœæ) nie koliduj¹cych ze sob¹ uznano za najbardziej po¿¹dane w poszczególnych
dzielnicach (najwiêksza liczba punktów), zaœ nagromadzenie funkcji koliduj¹cych ze sob¹ lub
monofunkcyjnoœæ za zjawisko niekorzystne. Gêstoœæ zaludnienia w osobach na 1 ha dla ka¿dej dzielnicy:
im wy¿sze zaludnienie, tym mniejsza liczba punktów. Suma punktów cech kryteriów pozwoli³a na
dokonanie kwalifikacji jednostek pod wzglêdem funkcjonalnoœci i harmonijnoœci przestrzennej wg
piêciostopniowej skali ocen: bardzo wysoka, wysoka, umiarkowana, niska i bardzo niska.
W podobny sposób dokonano bonitacji i kwalifikacji atrakcyjnoœci przyrodniczej. W przypadku rzeŸby

terenu im wiêksze zró¿nicowanie (wy¿sze deniwelacje i wysokoœci bezwzglêdne), tym wy¿sza wartoœæ
punktowa. Im liczniejsza obecnoœæ wód powierzchniowych (uwzglêdniono ich liczbê i rodzaj), tym wy¿sza
ocena. Atrakcyjnoœæ krajobrazow¹ oceniano, uwzglêdniaj¹c liczbê naturalnych elementów ekspozycji
krajobrazowej: punktów i ci¹gów widokowych, szerokich widoków i panoram (im wiêksza ich liczba, tym
wiêcej punktów). Po zsumowaniu wszystkich punktów otrzymano ocenê atrakcyjnoœci przyrodniczej dla
ka¿dej jednostki.
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Tabela 2. Charakterystyka fizjonomii terenów zabudowanych S³upska w oparciu o metodê bonitacji punktowej,
uwzglêdniaj¹cej wybrane cechy krajobrazów zabudowanych (obliczenia w³asne)

Table 2. The characterization of physiognomy of building landscapes of S³upsk according to point estimation including
the chosen features of developed landscapes (the author study)

Mierniki
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I 6 3 3 12 1 2 1 4 3 3 3 3 3 15

II 8 4 1 13 3 3 2 8 2 2 3 1 2 10

III 8 4 2 14 4 3 3 10 1 1 2 1 3 8

IV 4 3 1 7 2 1 1 4 1 0 1 0 2 4

V 5 1 2 8 2 0 3 5 0 0 2 1 3 6

VI 6 2 2 10 3 0 3 6 1 0 2 1 3 7

VII 6 4 1 11 3 0 3 6 0 0 1 0 1 2

Dzielnice: I – Œródmieœcie, II – osiedla S³owiñskie i Ryczewo, III – osiedla Westerplatte i Akademickie, IV – osiedle Nadrzecze, V –
osiedla Niepodleg³oœci i Piastów, VI – osiedla Sobieskiego i Batorego, VII – S³upska Specjalna Strefa Ekonomiczna. System oceny
bonitacyjnej opisany w tekœcie



W odniesieniu do oceny atrakcyjnoœci kulturowej sposób postêpowania niewiele siê ró¿ni³. Dokonano
oceny piêciu cech: liczby dominant architektonicznych oraz liczby obiektów zabytkowych (im wy¿sza, tym
wy¿sza ocena), obecnoœci zieleni towarzysz¹cej, tzn. wskaŸnika stosunku d³ugoœci ulic z roœlinnoœci¹
towarzysz¹c¹ do ca³kowitej d³ugoœci ulic danej dzielnicy (im wy¿szy, tym wy¿sza wartoœæ punktów), iloœci
ciekawych form ma³ej architektury oraz procentu powierzchni nieu¿ytkowanej (im wiêkszy odsetek, tym
ni¿sza ocena).
Ocenê wybranych cech krajobrazów zabudowanych S³upska metod¹ bonitacji punktowej przedstawiono

w tabeli 2.

Wyniki

Struktura u¿ytkowania terenów zabudowanych odzwierciedla funkcje, jakie pe³ni¹ w granicach miasta
poszczególne jego fragmenty. Jak pokazano w tabeli 3 krajobrazy zabudowane zajmuj¹ 47,4%
powierzchni administracyjnej miasta. W strukturze u¿ytkowania nieznacznie dominuj¹ obszary
z zabudow¹ mieszkaniow¹ – 10% powierzchni oraz drogi – 9% powierzchni ca³kowitej. Pozosta³e typy
terenów zwi¹zane z innymi funkcjami to: tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 7%, tereny z zabudow¹
us³ugow¹ i administracyjn¹ – 6,9%, tereny przemys³owe – 5,9% oraz tereny kolejowe – 1,4% i u¿ytki
kopalne – 0,5%. Znaczn¹ powierzchniê zajmuj¹ tzw. zurbanizowane tereny niezabudowane – 5,5%, czyli
zgodnie z ustaw¹ (Dz.U.01.38.454) grunty niezabudowane przeznaczone w planach zagospodarowania
przestrzennego pod zabudowê, wy³¹czone z produkcji rolniczej i leœnej. Nieu¿ytki i tereny pozosta³e
stanowi¹ 1,2% powierzchni miasta.
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Tabela 3. Struktura u¿ytkowania ziemi terenów zabudowanych w granicach administracyjnych S³upska (stan na
1.01.2008 r.)

Table 3. Land use structure of the building areas within the administrative boundary of the city of S³upsk (state on
1.01.2008)

Kategorie u¿ytkowania terenu Powierzchnia [ha] Powierzchnia w odsetkach

Tereny z zabudow¹ mieszkaniow¹ 433,0 10,0%

Tereny z zabudow¹ przemys³ow¹ 252,0 5,9%

Tereny z zabudow¹ us³ugow¹, administracyjn¹ i inn¹ 297,2 6,9%

Zurbanizowane tereny niezabudowane 237,4 5,5%

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 302,4 7,0%

Drogi 390,3 9,0%

Tereny kolejowe 58,5 1,4%

U¿ytki kopalne 23,2 0,5%

Nieu¿ytki i tereny ró¿ne 50,3 1,2%

£¹czna powierzchnia terenów zabudowanych i zurbanizowanych 2044,3 47,4%

Powierzchnia administracyjna miasta 4312,6 100,0%

Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Wydzia³u Geodezji i Katastru UM w S³upsku.
Source: Own study based on data the Department of Geodesy and Cadastre, City Office of S³upsk.



Uk³ad przestrzenny terenów zabudowanych i zurbanizowanych w skali ca³ego miasta przedstawiono na
rycinie 2.
Kolejne etapy bardziej szczegó³owej analizy rozmieszczenia terenów zabudowanych o ró¿nych funkcjach

pozwoli³y na rozpoznanie obszarów ich wiêkszej lub mniejszej koncentracji. W zestawieniu z innymi cechami
krajobrazów zabudowanych dokonano oceny bonitacyjnej ich wybranych w³aœciwoœci, czego efektem by³o
wytypowanie dzielnic miasta ró¿ni¹cych siê znacznie pod wzglêdem funkcji i sposobu zagospodarowania.
Ostatni etap pozwoli³ na sformu³owanie oceny jakoœci dla poszczególnych czêœci miasta.
Koñcow¹ ocenê jakoœci terenów zabudowanych w poszczególnych dzielnicach miasta pokazano w tabeli

4. Jak z niej wynika, struktura funkcjonalno-przestrzenna wraz z uwarunkowaniami przyrodniczymi terenów
zabudowanych w granicach administracyjnych miasta S³upska jest znacznie zró¿nicowana. Na podstawie
przeprowadzanej oceny mo¿na dokonaæ nastêpuj¹cej charakterystyki ich jakoœci:
1. Tereny zabudowane o najwy¿szej ocenie koñcowej (dzielnice II i III z ocenami 4,0 i 4,3) – to osiedla:

S³owiñskie, Ryczewo, Westerplatte i Akademickie zlokalizowane we wschodniej czêœci miasta. S¹ to
obszary z dominacj¹ funkcji mieszkaniowej z us³ugami towarzysz¹cymi. Przewa¿a tu zabudowa niska,
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Ryc. 2. Struktura krajobrazów zabudowanych i zurbanizowanych miasta S³upska
1 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, niska, 2 – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wysoka i bardzo wysoka, 3 –
zabudowa przemys³owa, 4 – zurbanizowane tereny niezabudowane, 5 – zabudowa us³ugowa, administracyjna i inna, 6 – nieu¿ytki
i tereny ró¿ne
Fig. 2. Structure of built-up and urban landscapes of S³upsk
1 – detached houses, low, 2 – tall and very tall multiple dwellings, 3 – industrial development, 4 – urbanised non-developed areas, 5 –
service, administrative and other development, 6 – idle land and varied areas



wielorodzinna, willowa, jednorodzinna wolno stoj¹ca lub szeregowa o niezbyt du¿ym zagêszczeniu
i wygodnym uk³adzie komunikacyjnym. Gêstoœæ zaludnienia kszta³tuje siê w przedziale 20–50 os./ha.
Tereny te cechuj¹ siê wysok¹ atrakcyjnoœci¹ przyrodnicz¹, harmonijnym i funkcjonalnym uk³adem
przestrzennym i umiarkowan¹ atrakcyjnoœci¹ kulturow¹. Wystêpuje wysoki udzia³ terenów z zieleni¹
towarzysz¹c¹ oraz wyraŸne powi¹zania z obszarami leœnymi i krajobrazem otwartym miasta.
2. Tereny zabudowane o wysokiej ocenie koñcowej (dzielnica I z ocen¹ 3,7) – Œródmieœcie, strefa

z dominacj¹ zabudowy wielorodzinnej wysokiej (funkcja mieszkaniowa) oraz koncentracj¹ us³ug
publicznych (administracyjnych, handlowych, kulturalnych, oœwiatowych itp.). Gêstoœæ zaludnienia doœæ
wysoka: 91 os./ha. To obszar z harmonijnym, historycznie rozplanowanym uk³adem przestrzennym
o wysokiej funkcjonalnoœci oraz bardzo wysokiej atrakcyjnoœci kulturowej. Ocenê koñcow¹ obni¿a ma³a
atrakcyjnoœæ przyrodnicza. Dolina rzeki S³upi przecinaj¹ca z po³udnia na pó³noc wschodni¹ czêœæ
dzielnicy to jedyny element urozmaicaj¹cy naturalny krajobraz Œródmieœcia.
3. Tereny zabudowane o umiarkowanej ocenie koñcowej (dzielnice V i VI z ocen¹ 2,6) – osiedla:

Niepodleg³oœci, Piastów, Sobieskiego, Batorego po³o¿one w zachodniej czêœci miasta. Charakteryzuj¹ siê
dominacj¹ wysokiej i bardzo wysokiej zabudowy wielorodzinnej (funkcja mieszkaniowa) i du¿ym
zagêszczeniem ludnoœci: 100–120 os./ha i powy¿ej 120 os./ha (os. Niepodleg³oœci). Na umiarkowan¹
atrakcyjnoœæ przyrodnicz¹ wp³ywa znacznie urozmaicona rzeŸba terenu: wysoczyznowe i czêœciowo
zboczowe po³o¿enie osiedli sprzyja wystêpowaniu naturalnych punktów i ci¹gówwidokowych, nadaj¹cych
siê do obserwacji panorammiasta, a tak¿e krajobrazów otwartych poza miastem. Niekorzystn¹ cech¹ jest
brak elementów wodnych, jak równie¿ brak wyraŸnych powi¹zañ z terenami otwartymi i leœnymi miasta,
Obszar ten cechuje te¿ niska atrakcyjnoœæ kulturowa. Do tej grupy nale¿a³oby zaliczyæ tak¿e dzielnicê VII
tj. S³upsk¹ Specjaln¹ Strefê Ekonomiczn¹ (SSSE), teren o podobnych uwarunkowaniach przyrodniczych,
jednak zupe³nie innym przeznaczeniu: wy³¹cznie dla funkcji przemys³owo-sk³adowej. SSSE to obszar
w niewielkim jeszcze stopniu zabudowany z du¿ym udzia³em terenów nieu¿ytkowanych przeznaczonych
pod przysz³e zainwestowanie.
4. Tereny zabudowane o niskiej ocenie koñcowej (dzielnica IV z ocen¹ 2,0) – osiedle Nadrzecze, to

obszar o dominuj¹cej zabudowie przemys³owo-sk³adowej z du¿ym udzia³em zabudowy mieszkaniowej
niskiej wielorodzinnej i jednorodzinnej. Charakteryzuje siê zró¿nicowaniem funkcjonalnym, czêsto s¹ to
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Tabela 4. Koñcowa ocena jakoœci terenów zabudowanych S³upska z podzia³em na dzielnice
Table 4. Final evaluation of the quality of the built environment of S³upsk, broken down by districts

Dzielnica
miasta

Ocena jakoœci pod
wzglêdem funkcjonalnoœci
i harmonijnoœci uk³adu

przestrzennego

Ocena jakoœci pod
wzglêdem atrakcyjnoœci

przyrodniczej

Ocena jakoœci pod
wzglêdem atrakcyjnoœci

kulturowej

Ocena koñcowa
(œrednia arytmetyczna)

I wysoka niska bardzo wysoka 3,7

II wysoka wysoka wysoka 4,0

III bardzo wysoka bardzo wysoka umiarkowana 4,3

IV niska – tereny dysharmonijne niska niska 2,0

V umiarkowana œrednia niska 2,6

VI umiarkowana œrednia niska 2,6

VII umiarkowana œrednia tereny 2,3

Skala ocen cz¹stkowych: bardzo wysoka – 5 pkt, wysoka – 4 pkt, umiarkowana – 3 pkt, niska – 2 pkt, bardzo niska – 1 pkt. Po
obliczeniu œredniej arytmetycznej uzyskuje siê ocenê koñcow¹



funkcje koliduj¹ce ze sob¹ i konfliktogenne (Flis 2004). Pod wzglêdem uk³adu przestrzennego cechuje siê
chaotycznym wymieszaniem ró¿nego typu zabudowy i funkcji. Tworzy to pewien rodzaj krajobrazu
dysharmonijnego. Na jakoœæ tych terenów wp³ywa tak¿e niska atrakcyjnoœæ przyrodnicza i kulturowa.

Wnioski

Przedstawiona w niniejszym opracowaniu ocena jakoœci krajobrazów zabudowanych
i zurbanizowanych to tylko próba poszukiwania optymalnych sposobów charakterystyki i waloryzacji
przestrzeni miejskiej. Ocena bonitacyjna dotyczy miasta œredniej wielkoœci (liczba ludnoœci S³upska
wynosi oko³o 100 tys.) i oparta zosta³a na cechach i kryteriach opisuj¹cych fizjonomiê terenów
zabudowanych. Zastosowane mierniki atrakcyjnoœci przyrodniczej i kulturowej odzwierciedlaj¹ jakoœæ
wizualn¹ badanego obszaru, a wiêc przede wszystkim jego walory estetyczno-widokowe i kompozycyjne.
Niew¹tpliwie dla miast wiêkszych lub aglomeracji miejskich przyjêty tu system mierników móg³by

okazaæ siê niewystarczaj¹cy. W przypadku bardziej wnikliwej analizy i oceny œrodowiska miejskiego
nale¿a³oby rozbudowaæ zestaw przyjêtych kryteriów oceny i opisuj¹cych je wskaŸników. Ponadto
konieczne wydaje siê uzupe³nienie charakterystyki jakoœci krajobrazów zabudowanych o grupê zagadnieñ
zwi¹zanych z jakoœci¹ œrodowiska przyrodniczego, czyli wprowadzenie parametrów opisuj¹cych stan
poszczególnych komponentów, np. zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, jakoœæ wód
powierzchniowych i podziemnych (w tym Ÿród³a i jakoœæ wody pitnej), stopieñ zanieczyszczenia gleb,
emisjê ha³asu i wibracji czy warunki sanitarne miasta i jego otoczenia (sposoby utylizacji odpadów).
Wracaj¹c do problemu jakoœci krajobrazów zabudowanych S³upska, nale¿y podkreœliæ, i¿

przeprowadzona ocena pozwoli³a na sformu³owanie wa¿nych spostrze¿eñ, istotnych z punktu widzenia
lokalnego kszta³towania fizjonomii wspó³czesnych terenów zabudowanych miasta.
Oceniane obszary zabudowane w poszczególnych dzielnicach miasta wykazuj¹ du¿e zró¿nicowanie

pod wzglêdem harmonijnoœci i funkcjonalnoœci uk³adu przestrzennego oraz walorów przyrodniczych
i kulturowych.
Najwiêksz¹ harmonijnoœci¹ cechuj¹ siê posiadaj¹ tereny zabudowy starej, tzn. powsta³ej do drugiej

po³owy XX w. (z zagadnieniem wieku zabudowy wi¹¿e siê jej stan techniczny, której to cechy nie
uwzglêdniano w tym opracowaniu). Charakteryzuje siê ona doœæ znacznym skupieniem, ale te¿ wyraŸnym
powi¹zaniem z obszarami zielonymi i rekreacyjnymi miasta. Istotne jest równie¿ planowe zró¿nicowanie
funkcji, np. w przypadku zabudowy mieszkaniowej wystêpuj¹ liczne funkcje towarzysz¹ce (g³ównie
us³ugowe).
Tereny zabudowane powsta³e w drugiej po³owie XX w. cechuje niski stopieñ harmonijnoœci

i funkcjonalnoœci przestrzennej. W przypadku osiedli mieszkaniowych z³o¿onych z bardzo wysokiej,
wielkoblokowej zabudowy widoczny jest brak wyraŸnego rozplanowania funkcji w terenie, brak spójnoœci
i powi¹zañ z obszarami rekreacyjnymi i krajobrazem zielonym miasta. W fazie ich projektowania nie
wykorzystano te¿ w sposób optymalny walorów przyrodniczych, np. rzeŸby terenu, dla poprawy
atrakcyjnoœci przestrzeni miejskiej.
Przedstawiona charakterystyka fizjonomii terenów zabudowanych S³upska sk³ania do wysuniêcia

wniosku, i¿ w procesie projektowania osiedli i ró¿nego typu zespo³ów zabudowy miejskiej nie uwzglêdnia
siê i nie wykonuje analiz i studiów z zakresu kompozycyjnych podstaw kszta³towania wnêtrz
krajobrazowych. W komponowaniu osiedli bardzo istotne znaczenie maj¹ walory naturalne terenu takie
jak ukszta³towanie powierzchni czy hydrografia. Jak stwierdza Bogdanowski (1976): „urozmaicona rzeŸba
terenu stanowi wysok¹ wartoœæ w otaczaj¹cej przestrzeni, gdy¿ daje ogromne mo¿liwoœci prze¿yæ
estetycznych, jakie wi¹¿¹ siê z ogl¹daniem piêknych, rozleg³ych widoków. Dysponowanie t¹ wartoœci¹
w sposób planowy wymaga przeprowadzenia odpowiednich studiów nad zakresem widocznoœci”.
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Z kolei miejscowe planowanie przestrzenne, którego istot¹ jest podzia³ przestrzeni na funkcje w ujêciu
dwuwymiarowym, nie uwzglêdnia i nie wyzyskuje w sposób optymalny walorów naturalnych terenu dla
lokalizacji poszczególnych funkcji i kszta³towania fizjonomii okreœlonego obszaru.
Podjêta w niniejszej pracy problematyka oceny jakoœci krajobrazów zurbanizowanych wymaga

z pewnoœci¹ dalszych, pog³êbionych badañ oraz poszukiwania optymalnych rozwi¹zañ, które znalaz³yby
zastosowanie praktyczne w celu podnoszenia jakoœci przestrzeni krajobrazowej miasta.
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