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Abstract: The result of dynamic development of housing estates in metropolitan area of city of Poznañ is high level of
investment in communes which establish Poznañ’s agglomeration. Constant increase of build-up areas characterised
by variety of types of housing is observed among different forms of land use. Furthermore diverse tendencies of
build-up areas development are identifiable. The most common types of housing patterns are: dispersed, linear and
superficial. Described processes differ in time and space. This paper presents attempt of an analysis of settlement
pattern changes in Rokietnica commune in its quantitative aspects, using GIS techniques. Emphasis was placed on
identifying tendencies of changes. Variety of cartographic materials were collected, including German topographic
maps at scale of 1:25 000 from 1940s and accompanying photomaps from the same period and scale as above.
Second group of base materials were contemporary aerial photographs and photomaps prepared between 1998 and
2003. Build-up areas were measured and compared for different time periods.
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Wstêp

Dynamiczny rozwój funkcji mieszkaniowej w strefie metropolitarnej miasta Poznania stanowi
konsekwencjê coraz powszechniejszego w Polsce, a trwaj¹cego od pewnego czasu w Europie, procesu
„uciekania” ludnoœci z centrów miast na ich zielone pobrze¿a. Popyt na nowe tereny mieszkaniowe ma
ró¿ne przyczyny, co nie jest przedmiotem rozwa¿añ w niniejszym artykule. Przede wszystkim obserwuje
siê zró¿nicowane tendencje rozwoju powierzchni zabudowanych, wœród których najczêœciej wystêpuje typ
rozproszony, liniowy czy powierzchniowy. Zapisy w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego okreœlaj¹ zasady realizacji architektonicznych, kreuj¹c nie zawsze po¿¹dany ³ad
przestrzenny.
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G³ównym celem badañ by³a iloœciowa charakterystyka powierzchni jednostek osadniczych w okresie
ponad 60 lat w gminie Rokietnica. Dokonano jej na podstawie ró¿norodnych materia³ów kartograficznych
i teledetekcyjnych, a mianowicie map topograficznych w skali 1:25 000 z 1940 r., oraz zdjêæ lotniczych
z prze³omu lat 1998–2003. Poziom realizacji funkcji mieszkaniowej w wybranej gminie Rokietnica
unaocznia tendencje przestrzenne, koncentracjê zabudowy i stopieñ organizacji budownictwa w skali
gminy.
Interesuj¹ca z punktu widzenia kszta³towania ³adu przestrzennego jest relacja pomiêdzy predyspozycj¹

ekofizjograficzn¹ obszaru a jakoœci¹ przestrzeni i ¿ycia w œwietle zaw³aszczania najcenniejszych z punktu
widzenia przyrodniczego terenów pod funkcjê mieszkaniow¹.
Do badañ iloœciowo-przestrzennych zastosowano metody GIS-owskie umo¿liwiaj¹ce w sposób on-line

rejestracjê tempa uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz stopnia
zainwestowania terenu – rozwoju funkcji mieszkaniowej zarówno w ujêciu przestrzennym, czyli iloœci
obiektów budowlanych jak i powstaj¹cego ³adu przestrzennego rozumianego w kategoriach jakoœci
przestrzeni.
Analizê tempa zmian uk³adów osadniczych przeprowadzono dla przedzia³u czasowego od 1940 do

2005 r. Badania wykonano w oparciu o mapy topograficzne, fotomapy niemieckie, a od lat 90. o zdjêcia
lotnicze i rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wybranej do badañ gminie
Rokietnica. Tendencja zmian zainwestowania terenu poprzez funkcjê mieszkaniow¹ skutkuje now¹
organizacj¹ przestrzeni i powstawaniem nowych jednostek osadniczych. Interesuj¹cy jest stopieñ
pokrycia terenu planami, stopieñ spójnoœci pomiêdzy zabudow¹ now¹ a historyczn¹, skala wyposa¿enia
terenu w infrastrukturê, obiekty oœwiatowe, zwi¹zane z kultur¹, a zatem sk³adaj¹ce siê na tak zwany pakiet
obs³ugi mieszkañców.

Materia³y i metody

Wybór mapy topograficznej jako wyjœciowego materia³u Ÿród³owego do dalszych badañ spowodowany
by³ faktem wystêpowania dla ca³ej Wielkopolski tak zwanych Messtischblatt w skali 1:25 00. Do analizy
zosta³y wykorzystane arkusze map: Kazmierz 3465, Wargowo 3466, Sady 3566, Gaj Wielki 3565,
pochodz¹ce z Archiwum Map Zachodniej Polski w skali 1:25 000 (http://mapy.amzp.pl/maps.shtml).
Kartometrycznoœæ tych map, bogata treœæ sytuacyjna zawarta w tych materia³ach pozwoli³a zarejestrowaæ
je w stosowanym do analiz statystycznych programie ArcMap. W legendzie zamieszczonej na tych
mapach jednoznacznie zosta³y wydzielone obszary zabudowane zarówno w odniesieniu do pojedynczych
domów, jak i zwartych powierzchni zabudowanych. Umo¿liwi³o to dokonywanie pomiarów iloœci budynków
wszystkich wsi po³o¿onych na terenie gminy Rokietnica, do których nale¿¹: Cerekwica, Mrowino,
Krzyszkowo, ¯ydowo, Roztworowo, Sobota, Bytkowo, Rokietnica, Rohrfeld-Przybroda, Starzyny,
Paw³owice, Kiekrz, Napachanie, Stutendorf-Kobylniki, Rogierówko. Dla tych jednostek osadniczych
dokonano pomiaru liczby domostw, która we wszystkich przypadkach odnosi³a siê do zabudowy
dworsko-folwarcznej, zagrodowej, budynków pracowniczych przy dworach, jak równie¿ budowli
u¿ytecznoœci publicznej typu koœcio³y, szko³y, cegielnie, dworce i budynki gospodarczo-przemys³owe.
Materia³em pomocniczym do identyfikacji typów zabudowy by³y tak¿e fotomapy niemieckie w skali

1:25 000 wykonane w latach 1940–1943 o tych samych nazwach arkuszy: Kazmierz 3465,Wargowo 3466
i Sady 3566, Gaj Wielki 3565, wykonane przez Sonderluftbildabteilung des R.L.M. Gruppe Munster, 1940 r.
(Archiwum Map WNGiG UAM).
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Zdjêcia lotnicze jako wspó³czesne Ÿród³o informacji o zagospodarowaniu terenu

Materia³y teledetekcyjne, przede wszystkim w postaci zdjêæ lotniczych i obrazów satelitarnych, oraz
produkty fotogrametryczne powsta³e przez ich przetworzenie (ortofotomapy) maj¹ ugruntowan¹ pozycjê
w badaniach œrodowiska geograficznego (por. Kozacki 1980), a tak¿e w urbanistyce, planowaniu
przestrzennym i innych ga³êziach wiedzy (Cio³kosz et al. 1999). Jednak dopiero w ostatnich kilku latach
sta³y siê one powszechnie dostêpne.
Ortofotomapy s¹ w zasadzie powszechnie stosowanym podk³adem w procesie planowania

przestrzennego, w tym sporz¹dzania inwentaryzacji, opracowañ ekofizjograficznych, studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto w ramach programu Phare1 w latach 1995–1998 wykonano kolorowe zdjêcia lotnicze ca³ego

obszaru Polski w skali ~1:26 000, a dla wybranych aglomeracji tak¿e w skali ~1:5000. Zdjêcia du¿ej czêœci
obecnego województwa wielkopolskiego (w tym powiatu poznañskiego) zosta³y wykonane jako jedne
z pierwszych. Ich aktualnoœæ zatem siêga trzynastu lat wstecz. Od tego czasu zrobiono tak¿e inne serie
zdjêæ (np. w ramach realizacji LPIS), a coraz popularniejsze staj¹ siê ortofotomapy pracowane na
podstawie scen wykonanych z wysokorozdzielczych satelitów, takich jak Quick Bird 2 czy Ikonos (Preuss
2004, Bujakiewicz 2005).
Stosunkowo ma³o znanym zasobem teledetekcyjnym s¹ zdjêcia, fotoszkice i fotomapy wykonane przez

Luftwaffe w okresie II wojny œwiatowej, w latach 1933–1944. Zrobiono je metod¹ fotogrametryczn¹,
gwarantuj¹c¹ ci¹g³e pokrycie obszaru, a powsta³e na tej bazie fotomapy zosta³y opracowane w skali
1:25 000, w ciêciu arkuszowym niemieckich map topograficznych, na które dodatkowo naniesiono
wybrane punkty wysokoœciowe. Fotomapy wykorzystywane by³y przede wszystkim dla celów militarnych,
natomiast obecnie stanowi¹ wa¿ne Ÿród³o informacji o krajobrazie, architekturze i urbanizacji miast i wsi.

Techniki GIS-owskie narzêdziem analiz statystycznych w planowaniu przestrzennym

Implementacja systemu informacji przestrzennej w szeroko pojmowanym planowaniu przestrzennym
znajduje swoje odbicie w wielu dzia³aniach samorz¹dowych. Niniejsze podejœcie badawcze dla gminy
Rokietnica jest kolejnym przyk³adem zastosowania GIS-u do badañ iloœciowych tempa urbanizacji.
Badania tej¿e gminy wykonano przy zastosowaniu programów statystycznych w celu pozyskania
iloœciowych danych okreœlaj¹cych tempo zwiêkszania siê powierzchni zajêtych lub przeznaczonych pod
funkcjê mieszkaniow¹. Uzyskane wyniki dostarcz¹ danych do analizy ³adu przestrzennego.
Integracja wszystkich dokumentów kartograficznych, teledetekcyjnych i planistycznych wraz

z monitoringiem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prowadzi do uzyskania danych
przestrzenno-statystycznych okreœlaj¹cych pojemnoœæ i predyspozycjê gminy na zagospodarowanie
poprzez funkcjê mieszkaniow¹ i gospodarcz¹.
Do cyfrowego opracowania danych zosta³ wykorzystany pakiet ArcGIS firmy ESRI. ArcGIS jest

wiod¹cym oprogramowaniem z grupy GIS (Geographic Information System), w którym mo¿na pracowaæ
zarówno na danych rastrowych, jak i wektorowych. Ponadto pakiet ma wbudowan¹ du¿¹ iloœæ narzêdzi
s³u¿¹cych do analiz geograficznych, m.in. do analiz spadków terenu, interpolacji, czy te¿ narzêdzia
statystyczne oraz modu³y algebry map itd. Dziêki relacyjnej bazie danych mo¿liwy jest opis
poszczególnych obszarów, który zawiera informacje takie jak dane kartometryczne obiektu, a dodatkowo
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1 Pierwotnie by³ to skrót oznaczaj¹cy „Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies”; obecnie nazwa w³asna
programu obejmuj¹cego znacznie wiêcej krajów Europy Œrodkowej i Wschodniej.



mo¿na do³¹czyæ dane tekstowe lub liczbowe, np. rodzaj u¿ytkowania terenu, klasa czystoœci wód w skali
liczbowej, nazwy w³asne regionów itd.
Pierwszym etapem prac by³o cyfrowe przekszta³cenie archiwalnych map topograficznych w skali

1:25 000 i zdjêæ lotniczych, w tym ortofotomap, oraz pokrycie ich siatk¹ wspó³rzêdnych PUWG 1992.
Nastêpnie pliki ze zdjêciami (format TIFF) poddano georeferencji do uk³adu PUWG 1992 w programie
ArcMap.
Poprzez zastosowanie narzêdzi w programie ArcCatalog utworzono warstwy wektorowe, dotycz¹ce

powierzchni zurbanizowanych w postaci funkcji mieszkaniowej i gospodarczej.
Oprogramowanie to pozwala na osadzenie map oraz zdjêæ lotniczych w uk³adach wspó³rzêdnych

geograficznych oraz prostok¹tnych p³askich. Dziêki kartometrycznoœci uzyskanych obrazów mo¿liwy jest
pomiar odleg³oœci oraz powierzchni, a tak¿e odczyt detali urbanistycznych i architektonicznych budynków.
Aktualna informacja na temat pokrycia i zagospodarowania terenu niezaprzeczalnie stanowi podstawê

nowoczesnego i kompetentnego planowania przestrzennego, którego celem jest zagospodarowywanie
terenu zgodnie z ide¹ ekorozwoju, a tak¿e kreowanie ³adu przestrzennego. Rozwój systemów informacji
geograficznej coraz istotniej wp³ywa na obiektywnoœæ wykonywanych analiz, czas wykonania i jakoœæ
opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wyniki

W badanym okresie od 1940 do 2005 r. widoczna jest zmiana powierzchni i typ zabudowy oraz relacje
przestrzenne sieci osadniczej. Wielokrotnie powiêkszy³a siê powierzchnia zabudowana, liczba budynków,
nast¹pi³a intensyfikacja zabudowy (np. bloki, budownictwo dwukondygnacyjne), co powoduje wzrost
gêstoœci zaludnienia na danym terenie.
Widoczne s¹ ró¿ne kierunki przestrzennego rozwoju osadnictwa – rozwoju funkcji mieszkaniowej, np.

typ „oœmiornicy” z wieloma odnogami od centrum, typ rozproszony. Wystêpuje te¿ pojedyncza
organizacja zabudowy w ró¿nych, czêsto przypadkowych miejscach (uwarunkowanych g³ównie
w³asnoœci¹ gruntów, atrakcyjnoœci¹ krajobrazow¹ terenu czy ewentualnie dogodnym dojazdem). Mamy
te¿ przyk³ady jednokierunkowego typu organizacji zabudowy – p¹czkuj¹cego typu zagospodarowania
przestrzennego, np. przyrasta du¿a powierzchnia w jednym kierunku, tak jak Zmys³owo, czêsto z w³asnym
centrum us³ugowo-kulturalnym, czy typ linijny – wzd³u¿ istniej¹cych dróg dojazdowych do mniejszych wsi
(decyduj¹cym uwarunkowaniem tej zabudowy jest bliskoœæ do drogi i mediów, ale utrudniony jest póŸniej
np. wyjazd z posesji…).
Zauwa¿alny jest tak¿e typ „wype³niaj¹cy” wolne tereny w ju¿ istniej¹cej jednostce osadniczej –

koncentracja zabudowy.
Analiza map topograficznych z 1940 r. w skali 1:25 000 polega³a na okreœleniu powierzchni zabudowy

w nastêpuj¹cych wsiach: Cerekwica, Mrowino, Krzyszkowo, ¯ydowo, Roztworowo, Sobota, Bytkowo,
Rokietnica, Rohrfeld-Przybroda, Starzyny, Paw³owice, Kiekrz, Napachanie, Stutendorf-Kobylniki,
Rogierówko. Wykaza³a ona, ¿e powierzchnie zabudowane stanowi¹ 0,5% ogólnej powierzchni gminy
Rokietnica. W celu póŸniejszej analizy porównawczej powierzchni zabudowanej (zarówno o funkcji
mieszkaniowej, jak i gospodarczej) przyjêto do badañ wspó³czesny przebieg granic gminy Rokietnica.
Ilustracj¹ danych statystycznych wyra¿aj¹cych powierzchniê zabudowan¹ w 1940 r. jest fragment mapy
topograficznej wybranego pasa terenu gminy Rokietnica zestawiony z fotomap¹ z tego samego okresu
(ryc. 1).
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Na rycinie 1 przedstawiono koncentracjê, sposób i przestrzenny uk³ad zabudowy we wszystkich wsiach
gminy, a szczegó³owe okna z fragmentem mapy i fotomapy ujawniaj¹ sposób identyfikacji
poszczególnych typów budynków liczonych do statystyki ca³oœciowej dla gminy z 1940 r.
Materia³y lotnicze i produkty przetworzone w postaci fotomapy i ortofotomapy po³¹czone z zasiêgami

wspó³czesnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ukazuj¹ obecny stan
zagospodarowania terenu w postaci funkcji mieszkaniowej i gospodarczej we wszystkich wsiach gminy
Rokietnica. Ilustracj¹ tego podejœcia badawczego jest rycina 2, na której przedstawiono fragment gminy
Rokietnica na fotomapie z 1998 r. oraz szczegó³owe okna dokumentuj¹ce identyfikowanie zabudowy
wspó³czesnej w oparciu o wysokorozdzielcze zdjêcia lotnicze.
Na podstawie materia³u teledetekcyjnego mo¿liwe by³o przeprowadzenie badañ statystycznych dla

poszczególnych miejscowoœci i uzyskanie w ten sposób iloœciowej charakterystyki dla ka¿dej z badanych
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Ryc. 1. Zestawienie materia³ów Ÿród³owych z 1940 r. jako podstawa do szczegó³owych analiz statystycznych
zabudowy w gminie Rokietnica

A – mapa topograficzna Messtischblad w skali 1:25 000 arkusz Wargowo, B – fotomapa niemiecka Sonderluftbildteilung w skali
1:25 000 arkusz Wargowo; 1 – zabudowa dworsko-folwarczna – Roztworowo, 2 – zabudowa przydworska – oficyny – ¯ydowo,
3 – zabudowa zagrodowa – Przec³awek/Krzyszkowo, 4 – zabudowa u¿ytecznoœci publicznej – szko³a – Mrowino.
Źród³o: ArchiwumKartograficzne wydzia³u NaukGeograficznych i Geologicznych. Uniwersytet im. AdamaMickiewicza w Poznaniu.
Fig. 1. Comparison of cartographic materials from 1940s, as a source of detailed statistical analysis of build-up areas
in Rokietnica commune

A. Messtischblat – German topographic map at scale of 1:25 000, Wargowo sheet, B. Sonderluftbildteilung – German photomap at
scale of 1:25 000, Wargowo sheet; 1. Rostworowo – manor house and grange, 2. ¯ydowo – outhouses and park accompanying
manor house, 3. Przec³awek/Krzyszkowo – farmstead, 4. Mrowino – spatial pattern of village with school
Source: Cartographic Archive and Digital Cartography Lab., Faculty of Geographical and Geological Sciences, Adam Mickiewicz
University in Poznañ.



jednostek osadniczych. Poszczególne wsie bêd¹ przedmiotem oddzielnych analiz iloœciowych
pozwalaj¹cych ustaliæ tempo rozwojowe na poziomie so³ectw, które grupuj¹ kilka wsi w swoich zasiêgach
terytorialnych. Zagadnienie to ma istotne znaczenie w okreœlaniu jednostek osadniczych podstawowych
i wspomagaj¹cych najwiêksz¹ wieœ, jak¹ jest Rokietnica.
Wspó³czesne zagospodarowanie w postaci funkcji osadniczej i gospodarczej zosta³o zilustrowane

i statystycznie przeanalizowane w programie ArcMap, a uzyskane wyniki pokaza³y wzrost ogólnej
powierzchni zabudowanej na poziomie 4,16 % ogólnej powierzchni gminy Rokietnica.
Gmina Rokietnica wed³ug stanu na 2007 r. zajmuje powierzchniê ogó³em 6580 ha, w tym: przez funkcjê

mieszkaniow¹ zajêtych jest 190 ha, funkcjê przemys³ow¹ 16 ha, us³ugow¹ – 15 ha, rekreacyjn¹ – 26 ha,
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Ryc. 2. Fragment fotomapy z 1998 r. jako Ÿród³o danych iloœciowych zabudowy gminy Rokietnica. Na³o¿one mpzp
ilustruj¹ przysz³e powierzchnie przeznaczone pod zabudowê; A – osiedle Koszycy jako ilustracja typu zabudowy
osiedlowej zwartej, B – pa³ac, park i zabudowa folwarczna wRokietnicy, C – szko³a i bloki w kompleksie szkolnymw
Rokietnicy (fot. 1998–2008, opracowanie A. Kijowski, W. Mania 2004 r.)

Fig. 2. Fragment of photomap from 1998 as a source of quantitative data describing building areas in Rokietnica
commune. Overlayed map of local spatial development plans shows areas of future development (source: author’s
work-out, 2004; photo A. Kijowski & W. Mania, 1998–2008)



komunikacyjn¹ – 292 ha, natomiast nowe tereny budowlane stanowi¹ 27 ha. Suma powierzchni
zabudowanej, bez komunikacji, wynosi 274 ha, co stanowi 4,1% ogólnej powierzchni gminy.
Korzystaj¹c z kartometrycznych materia³ów w postaci fotomapy niemieckiej z 1940 r., wykonano

obliczenia iloœci domostw i budynków w poszczególnych wsiach. Przez domostwo rozumiano zabudowê
zagrodow¹, dworsko-parkowo-folwarczn¹ oraz publiczn¹: szko³y, dworce kolejowe.
Ilustracj¹ wspó³czesnej organizacji sieci osadniczej w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania

przestrzennego jest fotografia 1, na której przedstawiono nowe osiedle w Rostworowie.

Zakoñczenie

Analiza statystyczna liczby budynków o funkcji mieszkaniowej, gospodarczej i powierzchni obszarów
zabudowanych w granicach gminy Rokietnica wykaza³a istotne zmiany w zakresie obszarów
zurbanizowanych w okresie od 1940 do 2005 r. Powierzchnia terenów zabudowanych w badanych 65
latach wzros³a o prawie 350%, a w iloœci budynków oko³o 400%. Ostatnie lata 2005–2008 cechowa³y siê
dodatkowym wzrostem na poziomie 1600 nowych gospodarstw domowych, a spowodowane to by³o
realizacj¹ uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które wygenerowa³y
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Tabela 1. Zestawienie liczby obiektów budowlanych w latach 1940 i 2005 dla wszystkich wsi gminy Rokietnica
Table 1. Comparison of the number of buildings in 1940 and 2005 for all villages in the Rokietnica municipality

Nazwa wsi
Liczba obiektów (dwory,
folwarki, zagrody, domy)

1940 r.

Liczba obiektów (dwory,
folwarki, zagrody, domy)

2005 r.

Wzrost liczby obiektów
budowlanych
w okresie 60 lat

Cerekwica 14 137 123

Mrowino 60 130 79

Przybroda 15 40 25

Napachanie 21 84 63

Kobylniki 36 140 104

Rogierówko 14 44 30

Starzyny 24 74 50

Kiekrz 40 350 310

Paw³owice 20 44 24

Sobota 17 34 17

Bytkowo 10 15 5

Rokietnica 33 403 370

Krzyszkowo 51 144 93

Razem 393 1699 1306

Powierzchnia zabudowy w
stosunku do powierzchni gminy

0,5% 4,1%

Źród³o: Urz¹d Gminy Rokietnica.
Source: Municipal Office Rokietnica.



kilka nowych osiedli mieszkaniowych. Wykorzystanie do analizy przy u¿yciu programu ArcMap
archiwalnych i wspó³czesnych materia³ów teledetekcyjnych umo¿liwi³o iloœciow¹ charakterystykê
tendencji i tempa zmian osadnictwa w gminie Rokietnica.
Obserwowany przyrost mieszkañców w gminie wpisuje siê w ogólnopolsk¹ tendencjê migracji ludnoœci

w strefie metropolitarnej. Istnieje jednak potrzeba uszczegó³owienia powy¿szych badañ iloœciowych
w postaci tzw. studium demograficznego dla okresu 1940–2005, na podstawie którego mo¿na by okreœliæ
wskaŸniki dotycz¹ce tempa przyrostu liczby mieszkañców i ewentualnego wzrostu powierzchni
zabudowanej.
Interesuj¹cym zagadnieniem jest analiza demograficzna i urbanizacyjna jednostek pomocniczych,

jakimi s¹ so³ectwa. Badania w zakresie poszczególnych so³ectw pozwol¹ okreœliæ rangê jednostek
wspomagaj¹cych, a tak¿e unaoczni¹ powstawanie nowych jednostek osadniczych.
Opracowany przyk³ad zmian sieci osadniczej w latach 1940–2005 w gminie Rokietnica odzwierciedla

tendencjê, jaka jest widoczna we wszystkich gminach bezpoœrednio s¹siaduj¹cych z miastem
Poznaniem.
Powo³uj¹c siê na badania dotycz¹ce powiatu poznañskiego w zakresie dostêpnoœci do ró¿nych

metadanych kartograficznych i teledetekcyjnych (Kijowski, Mania 2008), na podstawie których stwierdza
siê ogóln¹ dostêpnoœæ tego typu materia³ów Ÿród³owych, mo¿na na ich podstawie wykonywaæ podobne
statystyki celem zastosowania ich do projektowania polityki przestrzennej gmin.
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Fot. 1. Osiedle w Rostworowie jako przyk³ad wype³nienia nowej powierzchni przeznaczonej pod zabudowê
jednorodzinn¹ (fot. A. Kijowski, W. Mania, 24.06.2008)

Phot. 1. Housing estate in Rostworowo as an example of filling of space assigned for single family housing (photo
A. Kijowski & W. Mania, 24.06.2008)



Postêpuj¹cy, bardzo czêsto nie w pe³ni kontrolowany rozwój miasta Poznania w kierunku terenów
podmiejskich, a tak¿e terenów le¿¹cych ju¿ gminach s¹siednich, wymaga rozwoju metod kontroli tych
procesów, zgodnie z ide¹ ³adu przestrzennego i zrównowa¿on¹ gospodark¹ przestrzenn¹.
Z³o¿onoœæ kreowania polityki przestrzennej i zarz¹dzania przestrzeni¹ miast i gmin wymaga stosowania

najnowszych technologii w zakresie pozyskiwania informacji przestrzennych. Zatem wszelkie materia³y
i narzêdzia teledetekcyjne powinny znaleŸæ zastosowanie w tej dziedzinie ze wzglêdu na ich
wszechstronne zalety i mo¿liwoœci.
Porównanie materia³ów teledetekcyjnych archiwalnych i wykonywanych co kilka lat (a nawet miesiêcy)

pozwala równie¿ na okreœlenie tempa zmian u¿ytkowania terenu pod k¹tem inwestycji o znaczeniu
ponadregionalnym (np. autostrady), wp³ywaj¹cych na funkcjonowanie ca³ej gminy.
Aktualna ortofotomapa w du¿ej skali staje siê standardowym materia³em wykorzystywanym przez

gminy w planowaniu przestrzennym, coraz czêœciej w postaci warstwy tematycznej systemu informacji
przestrzennej (Preuss 2004). Jednak warte rozwa¿enia jest wszechstronniejsze wykorzystanie
archiwaliów, które s¹ Ÿród³em wiedzy o historii krajobrazu danego obszaru i zmianach w nim
zachodz¹cych (Doneus, Briese 2006, Kijowska 2006, R¹czkowski 2005). Dopiero taka kompleksowa
informacja mo¿e stanowiæ rzeteln¹ podstawê do nowoczesnego, zrównowa¿onego rozwoju gminy.
Jest oczywiste, ¿e regionalne standardy urbanizacji nie s¹ statyczne, ale dynamiczne i zmienne,

zale¿ne od rozwoju gospodarczego, poziomu stopy ¿yciowej i zmian kulturowych.
W podejœciu do urbanizacji, problemu wielkich miast, zarysowa³y siê (wyzwalaj¹ce burzliw¹ dyskusjê)

dwie przeciwstawne koncepcje. Jedna jest za rozwojem wielkich miast, a druga przeciwna temu
rozwojowi. Jednak¿e nieco póŸniej wœród uczonych dokona³a siê ewolucja myœlenia „od apokaliptycznego
do pragmatycznego”. Istota tego nowego myœlenia polega nie na potêpianiu urbanizacji i rozwoju wielkich
miast oraz wzywaniu do ich ograniczenia, ale na usystematyzowaniu aktualnych problemów, zwi¹zanych
z wielkimi miastami, z urbanizacj¹ – i szukaniu dalszych rozwi¹zañ.
Problemy urbanizacji, jak podkreœla Schöller (1975), s¹ problemami ca³ego systemu osadnictwa,

dystrybucji populacji, dzia³alnoœci gospodarczej oraz warunków demograficznych i spo³ecznych. Du¿e
i mniejsze miasta oraz zurbanizowane aglomeracje przemys³owe stanowi¹ centra i wêz³owe koncentracje
¿ycia nowoczesnych spo³eczeñstw. Ka¿da zmiana we wzorcu urbanizacji, zmiana w dystrybucji,
wielkoœci, tempie wzrostu i strukturze obszarów zurbanizowanych wp³ywa na kompleksowy rozwój
regionalny, a tak¿e na równowagê miêdzy regionami.
W takim polu interakcji g³ówn¹ kwesti¹ nie jest sama ogólnie pojmowana urbanizacja, ale specyficzne

wzorce i procesy oraz regionalne ró¿nice miêdzy nimi. Sta³a urbanizacja in situ, zachodz¹ca w równym
tempie w poszczególnych regionach, bez wewnêtrznych migracji na du¿¹ skalê, przysparza³aby niewielu
powa¿nych problemów. Jednak¿e w rzeczywistoœci w niemal wszystkich krajach mamy do czynienia ze
spolaryzowanym wzorcem wzrostu urbanizacji na tle niezrównowa¿enia regionalnego. Gwa³towna
urbanizacja doprowadzi³a do zniekszta³cenia tradycyjnej sieci i hierarchii osadnictwa (Szymañska 2007).
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