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Abstract: Urban sprawl is one of the most significant process relating to spatial development of suburbs. Problem of
uncontrolled expansion of cities has been identified especially in USA and in foremost states of Western Europe.
Nowadays suburbanization comes into prominence also in Poland. Contrary to some countries of European Union
(e.g. Great Britain, France, Germany, the Netherlands) in our country that phenomenon is still tolerated. Urban sprawl
is observed in the greatest Polish agglomerations, among others in the Lublin agglomeration.
Spontaneous suburbanization causes irreversible damages to the environment. One of the reason for establishing
protected areas is to preserve environmentally important spaces from excessive enlargement of big cities. This article
presents process of urban sprawl within the Lublin agglomeration with particular reference to the existing protected
areas. The conclusion arising from research is that legal protection of the most valuable areas doesn’t sufficiently
defend these areas against intensive suburbanization and its negative results.

Key words: suburban zone, suburbanization
S³owa kluczowe: strefa podmiejska, suburbanizacja

Wstêp

Problem niekontrolowanego rozprzestrzeniania siê miast (urban sprawl) zosta³ dobrze rozpoznany
w czo³owych pañstwach nale¿¹cych do Unii Europejskiej (Wielka Brytania, Francja, Niemcy czy
Holandia), jak równie¿ w Stanach Zjednoczonych. Obecnie nabiera on coraz wiêkszego znaczenia tak¿e
w Polsce. Jednak w przeciwieñstwie do pañstw Europy Zachodniej, w których podjêto dzia³ania
skierowane przeciwko ¿ywio³owej suburbanizacji, w naszym kraju proces ten jest nadal tolerowany, co
owocuje chaosem przestrzennym ogarniaj¹cym coraz wiêksze tereny (Dylewski 2006).
W literaturze mo¿na odnaleŸæ wiele definicji pojêcia ¿ywio³owej suburbanizacji, co œwiadczy o wielkiej

z³o¿onoœci tego procesu i odmiennym przebiegu na poszczególnych kontynentach. W raporcie z 2003 r.
pt. „Urban Sprawl and Smart Growth Study Act” jako rozprzestrzenianie siê miast okreœla siê „ka¿d¹
zmianê w sposobie u¿ytkowania przestrzeni poza terenem centralnego miasta, która:
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– prowadzi do czêœciowego rozproszenia budownictwa mieszkaniowego lub us³ugowego,
– utraty otwartej przestrzeni, gospodarstw rolnych, przyrody o¿ywionej,
– utraty wartoœci przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i rekreacyjnych,
– mo¿e skutkowaæ podwy¿szonymi wydatkami publicznymi na infrastrukturê, instytucje publiczne lub
transport”.
Jak wynika z powy¿szej definicji, skutki zjawiska urban sprawl mog¹ byæ rozpatrywane w ró¿nych

aspektach, m.in. przestrzennym, ekonomicznym, spo³ecznym. Dotycz¹ tak¿e œrodowiska przyrodniczego
terenów znajduj¹cych siê w najbli¿szym s¹siedztwie du¿ych skupisk miejskich. Proces suburbanizacji
generuje zarówno skutki pozytywne, jak i negatywne, jednak konsekwencje ekologiczne maj¹ charakter
zdecydowanie negatywny. Wynika to w g³ównej mierze z chaotycznego zagospodarowania przestrzeni
podmiejskiej (Matuszyñska 2001, PrzewoŸniak 2005).
Do negatywnych skutków przyrodniczych, wywo³anych przez proces niekontrolowanego

rozprzestrzeniania siê miast, zalicza siê przede wszystkim:
– wiêksze zanieczyszczenie œrodowiska,
– przekszta³cenia krajobrazu, prowadz¹ce do jego dewastacji,
– wzrost presji inwestycyjnej na obszary cenne przyrodniczo (Pankau et al. 2005).
Dlatego te¿ jednym z celów ustanawiania ró¿nego typu form ochrony przyrody, jak równie¿ próby

wdra¿ania idei zielonego pierœcienia, jest ochrona obszarów najcenniejszych pod wzglêdem
przyrodniczym i krajobrazowym przed presj¹ urbanizacyjn¹. Ekspansja zabudowy na tereny podmiejskie
stwarza zagro¿enie dla istniej¹cych tam obszarów chronionych. W skrajnych przypadkach nadmierna
antropopresja powoduje utratê wartoœci, ze wzglêdu na które obszar zosta³ objêty ochron¹ prawn¹. Zatem
tempo i zakres ¿ywio³owego rozlewania siê zabudowy miejskiej wp³ywa na walory
przyrodniczo-krajobrazowe obszarów chronionych s¹siaduj¹cych z miastem.
Z prowadzonych nad rozprzestrzenianiem siê miast badañ wynika, ¿e w odniesieniu do Lublina procesy

suburbanizacyjne s¹ szczególnie zaawansowane, podobne jak w przypadku Trójmiasta, Warszawy,
Poznania, Radomia i Szczecina (Lisowski, Grochowski 2007). W niniejszym artykule omówiono zjawisko
suburbanizacji na terenie aglomeracji lubelskiej ze szczególnym uwzglêdnieniem konfliktów wynikaj¹cych
z zabudowywania obszarów podlegaj¹cych ochronie.

Obszar i metody badañ

Wed³ug „Studium rozwoju i zagospodarowania przestrzennego aglomeracji lubelskiej” (1997) centrum
tej¿e aglomeracji stanowi Lubelski Zespó³ Miejski (LZM). W sk³ad zespo³u wchodz¹ miasta: Lublin
i Œwidnik, tworz¹ce prawie jednolit¹ strukturê miejsk¹. Za strefê podmiejsk¹ LZM przyjêto w tym
opracowaniu pierœcieñ dziesiêciu najbli¿ej po³o¿onych gmin, tj.: G³usk, Strzy¿ewice, Niedrzwica Du¿a,
Konopnica, Jastków, Niemce, Wólka, Me³giew, Piaski oraz Jab³onna. Wiêkszoœæ gmin ma charakter
miejski, a jedynie Piaski zaliczane s¹ do grupy gmin miejsko-wiejskich.
W obrêbie tak wyznaczonej strefy podmiejskiej znajduj¹ siê nastêpuj¹ce obszary cenne przyrodniczo,

objête ochron¹ prawn¹:
– Krzczonowski Park Krajobrazowy i jego otulina (gminy Jab³onna i Piaski),
– Koz³owiecki Park Krajobrazowy i jego otulina (gmina Niemce),
– Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Ciemiêgi” (gminy Niemce, Jastków i Wólka),
– Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu (gminy Niedrzwica Du¿a, Strzy¿ewice, G³usk,
Jab³onna, Me³giew i Piaski).
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£¹cznie parki krajobrazowe zajmuj¹ ok. 2,3% powierzchni strefy podmiejskiej, natomiast obszary
chronionego krajobrazu ponad 13%. W gminach Jab³onna i Piaski znajduj¹ siê w sumie 3 rezerwaty
przyrody. W opracowaniu pominiêto obszary chronione ni¿szej rangi, tj. zespó³
przyrodniczo-krajobrazowy oraz u¿ytki ekologiczne.
Za metodê badañ przyjêto analizê ogólnodostêpnych danych statystycznych GUS oraz analizê

materia³ów kartograficznych. Analizê danych statystycznych wykonano dla przedzia³u czasowego
1997–2007 (w przypadku braku danych z roku 2007, dla przedzia³u 1997–2006). Analizê kartograficzn¹
rozprzestrzeniania siê zabudowy w aglomeracji lubelskiej wykonano na podstawie map topograficznych
w skali 1:50 000 (aktualnoœæ na lata 70.) oraz zmniejszonych map topograficznych w skali 1:10 000
(aktualnoœæ na lata 2001–2002).

Przyczyny migracji ludnoœci na tereny podmiejskie

„Ucieczki” mieszkañców miast na spokojniejsze tereny podmiejskie mia³y miejsce ju¿ w odleg³ych
czasach staro¿ytnych. Wg Jacksona pierwszym zachowanym dokumentem traktuj¹cym o ideale
suburbiów jest gliniana tabliczka pokryta pismem klinowym, stanowi¹ca list do króla Persji z roku 539
p.n.e., która informuje o komforcie ¿ycia na przedmieœciach: „Nasza posiad³oœæ wydaje siê najpiêkniejsza
na œwiecie. Jest po³o¿ona tak blisko Babilonu, ¿e korzystamy ze wszystkich jego udogodnieñ, a gdy
wracamy do domu, jesteœmy z dala od ca³ego tego zgie³ku i kurzu” (za Zathey 2005). Obecnie chêæ
posiadania domku usytuowanego na du¿ej dzia³ce, po³o¿onej w strefie podmiejskiej, stanowi marzenie
wielu osób mieszkaj¹cych w zat³oczonych miastach.
Procesem suburbanizacji, obok przekszta³ceñ struktur urbanistycznych, kieruj¹ tak¿e mechanizmy

spo³eczno-gospodarcze. Wraz ze znacz¹cym wzrostem gospodarczym i bogaceniem siê ludnoœci
wzrasta te¿ zainteresowanie ochron¹ œrodowiska. Dla zamo¿niejszej czêœci spo³eczeñstwa coraz bardziej
istotne staje siê zaspokojenie potrzeby bliskiego kontaktu z przyrod¹. W rezultacie pod budownictwo
mieszkaniowe poszukiwane s¹ tereny otwarte, charakteryzuj¹ce siê atrakcyjnym po³o¿eniem pod
wzglêdem przyrodniczym (Drzazga, Ratajczyk 2005).
Wprowadzenie gospodarki opartej na zasadach wolnego rynku, zwi¹zanej z dominacj¹ prywatnej

przedsiêbiorczoœci, umo¿liwi³o niekontrolowane nabywanie gruntów niezurbanizowanych. Sprzyja to
zmianie funkcji terenów otwartych na tereny mieszkaniowe, praktycznie bez ¿adnych ograniczeñ. Ceny
dzia³ek po³o¿onych w strefie podmiejskiej s¹ du¿o ni¿sze w porównaniu do dzia³ek w obrêbie miasta.
Stanowi to istotny argument ekonomiczny wp³ywaj¹cy na opuszczanie miasta przez czêœæ ludnoœci. Poza
tym strefa podmiejska przyci¹ga nowych mieszkañców m.in. lepszym dostêpem do terenów zieleni,
wy¿sz¹ jakoœci¹ œrodowiska czy te¿ wiêkszym poczuciem bezpieczeñstwa wynikaj¹cym z ni¿szego ni¿
w mieœcie poziomu przestêpczoœci (Lechman 2005).
W odczuciu miejscowej ludnoœci zamieszkuj¹cej dotychczasowe tereny wiejskie, po³o¿one niedaleko

miasta, proces urbanizacji nie wywo³uje wielkich obaw. Dla samorz¹dów gminnych sprzeda¿ ziemi na cele
nierolnicze, w tym szczególnie na cele budownictwamieszkaniowego, jest bardzo op³acalna. Zatem dziêki
suburbanizacji gminy podmiejskie zwiêkszaj¹ swoje wp³ywy bud¿etowe (Wasilewski, Krukowski 2002).
W zwi¹zku z tym w³adze gminne nie wykazuj¹ chêci do podejmowania jakichkolwiek dzia³añ
zmierzaj¹cych do ograniczania ¿ywio³owej rozbudowy miast.
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Tereny chronione strefy podmiejskiej Lubelskiego Zespo³u Miejskiego

Tereny chronione w strefie podmiejskiej Lubelskiego Zespo³u Miejskiego stanowi¹ ³¹cznie ponad 15%
jej powierzchni. Na tym obszarze wystêpuj¹ fragmenty dwóch parków krajobrazowych, dwa obszary
chronionego krajobrazu oraz trzy rezerwaty.

Krzczonowski Park Krajobrazowy

Krzczonowski PK utworzony zosta³ w 1990 r. W granicach omawianej strefy podmiejskiej, dok³adnie na
terenie gminy Jab³onna, znajduje siê ok. 12% powierzchni parku. Obszar ten obejmuje ma³o
przekszta³cony Las Chmielowski, w którego obrêbie powo³ano dwa rezerwaty przyrody. Pierwszy z nich to
„Chmiel”, gdzie wystêpuje stary las mieszany z przewag¹ dêbu szypu³kowego oraz kilkanaœcie okazów
buka na pó³nocno-wschodniej granicy naturalnego zasiêgu tego gatunku. Natomiast w rezerwacie
„Olszanka” ochronie podlega starodrzew z przewag¹ dêbu szypu³kowego oraz z domieszk¹ graba, sosny
i topoli osiki (Fija³kowski 2003).

Koz³owiecki Park Krajobrazowy

Koz³owiecki PK powsta³ równie¿ w 1990 r. Na terenie strefy podmiejskiej LZM, w pó³nocnej czêœci gminy
Niemce, zajmuje 1034 ha, co stanowi 26% jego ca³kowitej powierzchni. Jest to park wybitnie leœny,
w którym dominuj¹ bory œwie¿e i wilgotne oraz bory sosnowo-dêbowe. Mo¿na tu równie¿ spotkaæ bory
bagienne. Wystêpuj¹ na tym terenie znaczne powierzchnie bardzo starych drzewostanów, których sk³ad
gatunkowy zbli¿ony jest do naturalnego (Walczak et al. 1993).

Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Ciemiêgi”

Œrodkowy i dolny odcinek rzeki Ciemiêgi zosta³ objêty ochron¹ jako obszar chronionego krajobrazu.
Zajmuje powierzchniê 2627 ha. Po³o¿ony jest w ca³oœci w obrêbie omawianej strefy podmiejskiej na
terenie gmin: Niemce, Jastków oraz Wólka. Obszar jest wybitnie atrakcyjny krajobrazowo. Rzeka
Ciemiêga wciê³a siê g³êboko w utwory lessowe, a erozja w obrêbie stoków doprowadzi³a do powstania
gêstej sieci w¹wozów i suchych dolin. Znajduj¹ siê tu zbiorowiska roœlinnoœci kserotermicznej (Wilgat
1988).

Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu

Wstrefie podmiejskiej LZM znajduje siê 12 090 ha Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
co stanowi 62% jego ca³kowitej powierzchni. Obszar ten charakteryzuje siê urozmaicon¹ rzeŸb¹,
wystêpowaniem dobrze zachowanych kompleksów leœnych oraz licznych Ÿróde³. W obrêbie
Czerniejowskiego OCK, w gminie Piaski, zlokalizowany jest rezerwat leœny „Wierzchowiska”, obejmuj¹cy
fragment starego, naturalnego lasu dêbowego i lipowego. Cech¹ charakterystyczn¹ tego rezerwatu jest
wystêpowanie okaza³ych egzemplarzy lip drobnolistnych i dêbów szypu³kowych (Wilgat 1988).
Tereny cenne pod wzglêdem przyrodniczym przyci¹gaj¹ do gmin strefy podmiejskiej nowych

mieszkañców. Stopniowe zabudowywanie tych rejonów wi¹zaæ siê bêdzie z os³abieniem ich
przyrodniczych walorów, które w przysz³oœci mog¹ ca³kowicie zanikn¹æ. O powadze zagro¿enia obszarów
chronionych przez zjawisko suburbanizacji œwiadczyæ mo¿e przyk³adowo sytuacja zaistnia³a w Parku
Krajobrazowym Wniesieñ £ódzkich. Czêœæ terenów kwalifikuje siê do wy³¹czenia z parku ze wzglêdu na
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utratê walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Stan ten jest rezultatem znacznego przekszta³cenia
antropogenicznego, stanowi¹cego negatywny skutek silnej presji urbanistycznej (Drzazga, Ratajczyk
2005). Podobna sytuacji mo¿e wyst¹piæ w strefach podmiejskich innych aglomeracji, w których presja
inwestycyjna powoduje coraz silniejsze wkraczanie zabudowy na tereny cenne pod wzglêdem
przyrodniczym.

Wyniki

Suburbanizacja, która stanowi jedn¹ z faz rozwoju miejskich uk³adów osadniczych, charakteryzuje siê
szybkim rozwojem przestrzennymmiasta oraz spadkiem liczby ludnoœci w mieœcie centralnym i wzrostem
tej¿e na obszarze strefy podmiejskiej (S³odczyk 2001). Wed³ug Paryska (2005) liczba ludnoœci
zamieszkuj¹cej polskie miasta zaczê³a siê zmniejszaæ od 1997 r. Do tego czasu obserwowano
systematyczny jej wzrost.
Z danych statystycznych wynika, ¿e w ci¹gu minionych 10 lat, od 1997 do 2007 r., liczba ludnoœci

zamieszkuj¹cej strefê podmiejsk¹ aglomeracji lubelskiej wzros³a o 11,7%. Natomiast w LZM liczba
mieszkañców zmniejszy³a siê o 1,2% (tab. 1). Zmiany liczby ludnoœci kszta³tuj¹ siê ró¿nie
w poszczególnych gminach tworz¹cych strefê podmiejsk¹ (ryc. 1). Najwiêcej, bo prawie o 50%,
zwiêkszy³a siê liczba mieszkañców gminy Wólka. Równie¿ bardzo du¿y wzrost, o prawie 30%,
charakteryzuje gminê G³usk. Kilkunastoprocentowy wzrost odnotowano w gminach: Jastków, Konopnica,
Me³giew i Niemce. W Niedrzwicy Du¿ej oraz Jab³onnej liczba ludnoœci tak¿e zwiêkszy³a siê, jednak jest to
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Tabela 1. Liczba ludnoœci w latach 1997–2007
Table 1. Population in 1997–2007

Liczba ludnoœci Zmia-
na w %1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

G³usk 6034 6088 6301 6388 6487 6655 6755 6967 7249 7543 7780 28,9

Jab³onna 7557 7676 7485 7480 7480 7520 7551 7547 7540 7548 7586 0,4

Jastków 10677 10756 11125 11250 11423 11553 11780 11999 12170 12310 12613 18,1

Konopnica 10009 10079 9793 9896 10028 10231 10497 10712 10846 11172 11432 14,2

Me³giew 7542 7567 7689 7729 7785 7895 8062 8195 8262 8442 8608 14,1

Niedrzwica
Du¿a

10695 10744 10711 10802 10808 10831 10876 10957 11004 11071 11099 3,8

Niemce 14935 15044 15187 15321 15456 15558 15834 16043 16250 16519 16796 12,5

Piaski 11336 11297 10991 10950 10919 10931 10903 10834 10754 10718 10692 –5,7

Strzy¿ewice 7680 7731 7509 7508 7455 7441 7444 7525 7592 7626 7638 –0,6

Wólka 6641 6694 7325 7526 7809 8015 8321 8705 9008 9349 9773 47,2

Lublin i
Œwidnik

396659 397048 399327 399186 397347 398467 396771 396046 395008 393565 391898 –1,2

Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych GUS.
Source: Author’s study based on GUS data.



wzrost nieznaczny w stosunku do wartoœci wymienionych wczeœniej. Natomiast w pozosta³ych dwóch
gminach, tj. Piaski i Strzy¿ewice, obserwowany jest spadek liczby mieszkañców.
Chocia¿ w ci¹gu ostatniego dziesiêciolecia wskaŸnik przyrostu naturalnego w wiêkszoœci badanych

gmin zwiêkszy³ siê, czêsto z wartoœci ujemnych na dodatnie, wzrost liczby ludnoœci przypisywaæ nale¿y
przede wszystkim znacznym dodatnim wartoœciom salda migracji. Analiza zmian salda migracji wskazuje
równie¿ na Wólkê i G³usk jako gminy najatrakcyjniejsze dla osób przeprowadzaj¹cych siê do strefy
podmiejskiej aglomeracji lubelskiej.
Konsekwencj¹ wzrostu liczby mieszkañców w strefie podmiejskiej jest zwiêkszone zapotrzebowanie na

mieszkania. We wszystkich gminach po³o¿onych w strefie podmiejskiej LZM odnotowano przyrost iloœci
mieszkañ – od ok. 2% do ponad 60% (ryc. 2). Najwiêkszy rozwój budownictwa mieszkaniowego
zaobserwowano w gminie Wólka. Na kolejnych pozycjach znajduj¹ siê Konopnica i G³usk, a nastêpnie
Jastków, Niemce i Me³giew (tab. 2). Porównanie danych dotycz¹cych zasobów mieszkaniowych z danymi
demograficznymi wskazuje, ¿e spoœród dziesiêciu badanych gmin proces suburbanizacji dotyczy przede
wszystkim szeœciu, tj.: Wólka, G³usk, Konopnica, Jastków, Niemce i Me³giew. W gminach nie
s¹siaduj¹cych bezpoœrednio z Lubelskim Zespo³em Miejskim (Jab³onna, Piaski) lub tych, których granica

328

Strza³kowska J., Hurba M.

Ryc. 1. Zmiana liczby ludnoœci w strefie podmiejskiej LZM w latach 1997–2007
Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych GUS.
Fig.1. Change of population in LZM’s suburban zone in 1997–2007
Source: Author’s study based on GUS data.



przylega do miasta Lublina tylko na niewielkim odcinku (Niedrzwica Du¿a i Strzy¿ewice) nie obserwuje siê
znacznego zainteresowania ze strony ludnoœci emigruj¹cej na tereny podmiejskie.
Ekspansjê zabudowy w strefie podmiejskiej LZM, która zasz³a w ci¹gu ok. 30 lat – od lat 70. ubieg³ego

wieku do pocz¹tku XXI w. przedstawiono na rycinie 3. Fragmenty parków krajobrazowych, zajmuj¹ce
powierzchniê ok. 2,5 tys. ha, to tereny w wiêkszoœci wolne od zabudowymieszkaniowej. W badanej czêœci
Koz³owieckiego PK po³o¿ona jest jednamiejscowoœæ, w której pojawi³y siê nowe budynki obok istniej¹cych
wczeœniej oraz jedna charakteryzuj¹ca siê tylko nowo powsta³¹ zabudow¹. W odniesieniu do
Krzczonowskiego PK na badanym terenie znajduje siê jedna wieœ, w której przewa¿a zabudowa sprzed
1970 r., nowe zabudowania natomiast stanowi¹ pojedyncze przypadki.
Na obszarach chronionego krajobrazu le¿¹cych w obrêbie opisywanej strefy podmiejskiej

obserwowana jest du¿a presja urbanistyczna. Dotyczy to zw³aszcza OCK „Dolina Ciemiêgi”, gdzie
powszechnie wystêpuje osadnictwo rozproszone. Sporym problemem, szczególnie w miejscowoœci Dys,
jest zabudowywanie doliny rzecznej, która stanowi g³ówny walor krajobrazowy podlegaj¹cy ochronie.
Intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego jest g³ównym elementem destrukcyjnym doliny
Ciemiêgi. Podobna kwestia dotyczy dolin rzecznych po³o¿onych w obrêbie Czerniejowskiego OCK.
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Ryc. 2. Zmiana liczby mieszkañ w strefie podmiejskiej LZM w latach 1997–2006
Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych GUS.
Fig. 2. Change of number of houses in LZM’s suburban zone in 1997–2006
Source: Author’s study based on GUS data.



Przyrost liczby zabudowañ koncentruje siê g³ównie w dolinach dwóch rzek: Bystrzycy oraz jej dop³ywu –
Czerniejówki. Czerniejowski OCK tworzy du¿y zwarty obszar pe³ni¹cy istotn¹ rolê w zachowaniu
równowagi ekologicznej, która mo¿e zostaæ zaburzona poprzez niekontrolowany rozwój zabudowy.

Wnioski i podsumowanie

Z przeprowadzonej analizy danych statystycznych wynika, ¿e w strefie podmiejskiej Lubelskiego
Zespo³u Miejskiego zachodzi zjawisko suburbanizacji. Najwiêksze nasilenie procesu obserwowane jest
w kierunkach pó³nocno-wschodnim, po³udniowo-wschodnim, zachodnim oraz pó³nocnym. Czêœæ terenów
otwartych, stanowi¹cych zaplecze rekreacyjne dla mieszkañców LZM, zostaje stopniowo zajmowana pod
budownictwo mieszkaniowe, co mo¿na stwierdziæ na podstawie analizy zmian w intensywnoœci zabudowy
strefy podmiejskiej. Problem nadmiernego zainwestowania nie dotyczy fragmentu Krzczonowskiego PK,
obejmuj¹cego przede wszystkim lasy. W przypadku Koz³owieckiego PK obserwuje siê nieznaczny
przyrost zabudowy na terenie przyleœnym, w dolinie Krzywej Rzeki. Najbardziej zagro¿ony pod tym
wzglêdem jest Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Ciemiêgi”, stanowi¹cy kompleks terenów
zielonych po³o¿ony w bliskim s¹siedztwie Lublina. W znacznie wiêkszym Czerniejowskim OCK rozwój
zabudowy skupia siê tak¿e w obrêbie dolin rzecznych. Zatem stwierdziæ nale¿y, ¿e na obszarach
chronionych strefy podmiejskiej LZM dewastacji na skutek ekspansji nowej zabudowy ulegaj¹ g³ównie
doliny rzeczne, bêd¹ce bardzo wa¿nym komponentem krajobrazu. Objêcie ochron¹ prawn¹ terenów
najbardziej cennych pod wzglêdem przyrodniczym i krajobrazowym nie stanowi skutecznego ich
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Tabela 2. Zasoby mieszkaniowe w latach 1997–2006
Table 2. Number of houses in 1997–2006

Iloœæ mieszkañ Zmiana
w %1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

G³usk 1566 1575 1585 1589 1597 1704 1842 1918 1965 2037 30,1

Jab³onna 2217 2218 2219 2220 2221 2053 2231 2236 2243 2268 2,3

Jastków 2655 2670 2677 2684 2694 2969 3196 3273 3335 3404 28,2

Konopnica 2675 2697 2713 2740 2776 2733 3566 3659 3746 3836 43,4

Me³giew 2069 2074 2075 2077 2083 2086 2345 2374 2400 2432 17,5

Niedrzwica
Du¿a

2858 2875 2887 2896 2910 2768 3076 3094 3105 3122 9,2

Niemce 3695 3701 3705 3713 3717 4158 4391 4470 4562 4630 25,3

Piaski 3480 3480 3480 3505 3507 3240 3513 3528 3545 3569 2,6

Strzy¿ewice 2119 2121 2122 2124 2127 1932 2188 2203 2220 2247 6,0

Wólka 1797 1834 1861 1938 1951 2197 2651 2764 2867 2963 64,9

Lublin i
Œwidnik

128192 129989 131993 133428 136194 132450 141828 142847 144557 146149 14,0

Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych GUS.
Source: Author’s study based on GUS data.



zabezpieczenia przed intensywnym zabudowaniem. W badanej aglomeracji odnosi siê to zw³aszcza do
obszarów chronionego krajobrazu.
W krajach Europy Zachodniej w celu ochrony terenów otwartych przed niekontrolowan¹ zabudow¹ i jej

negatywnymi skutkami tworzone s¹ „zielone pierœcienie” (green belts). Propozycje utworzenia zielonego
pierœcienia wokó³ LZM pojawi³y siê zarówno w „Studium rozwoju i zagospodarowania przestrzennego
aglomeracji lubelskiej”, jak i w „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego” (oba
te dokumenty nie s¹ aktami prawnymi). Funkcjonowanie „zielonego pierœcienia” zabezpieczy³oby tereny
otwarte przed rozproszon¹ zabudow¹. Zapewnia³oby tak¿e zachowanie ³adu przestrzennego, ochronê
gruntów rolnych przed nieuzasadnionym wy³¹czaniem z funkcji rolniczej, utrzymanie powi¹zañ
ekologicznych miasta z obszarami chronionymi oraz zachowanie terenów rekreacyjnych dla zespo³u
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Ryc. 3. Ekspansja zabudowy w strefie podmiejskiej LZM, na potrzeby publikacji skala mapy zosta³a pomniejszona
Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie map topograficznych.
Fig. 3. Expansion of buildings in LZM’s suburban zone, scale of map is smaller than original
Source: Author’s study based on topographic maps.



miejskiego. Ogólnie stanowi³oby to skuteczn¹ ochronê krajobrazu i œrodowiska podmiejskiego przed siln¹
presj¹ urbanistyczn¹. W wymienionym powy¿ej planie zapisano obowi¹zek wprowadzenia do
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (stanowi¹cych akty prawa lokalnego) ustaleñ
dotycz¹cych „zielonych pierœcieni”. Niestety, pomimo tego wymogu brakuje wdro¿eñ owego zagadnienia
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego opracowywanych dla gmin strefy
podmiejskiej
¯ywio³owe rozprzestrzenianie siê miast w istotny sposób przyczynia siê do zmniejszania siê

powierzchni terenów otwartych. W strefach podmiejskich wystêpuj¹ konflikty pomiêdzy obszarami
pe³ni¹cymi funkcjê ekologiczn¹ a mieszkalnictwem. W kontekœcie podwójnego zainteresowania
podmiejskimi gruntami niezabudowanymi – ich kupnem przez ludnoœæ miejsk¹ i sprzeda¿¹ przez
samorz¹dy gminne – mo¿na przypuszczaæ, ¿e rozprzestrzenianie siê miast bêdzie siê stale nasilaæ.
Nale¿y zatem d¹¿yæ do zwiêkszenia kontroli nad tym procesem, przede wszystkim poprzez planowanie
przestrzenne terenów pozostaj¹cych pod siln¹ presj¹ urbanistyczn¹, w tym szczególnie obszarów,
których walory krajobrazowe podlegaj¹ prawnej ochronie.
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