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Przedmiotem badań są dane, dotyczące zmian liczby ludności, 
zameldowań i wymeldowań w ruchu wewnętrznym, salda migracji, 
zmian liczby mieszkań oddanych do użytkowania oraz dane dotyczące 
zmian struktury użytkowania gruntów z podziałem na grunty rolne, oraz 
zabudowane i zurbanizowane. W pracy wykorzystano dane pochodzące 
z Głównego Urzędu Statystycznego oraz Powiatowego Ośrodka Doku-
mentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. 

3. Wyniki badań 
U podstaw procesu suburbanizacji leżą procesy demograficzne, 

gdyż to liczba ludności oraz jej struktura społeczno-demograficzna i za-
wodowa determinują dynamikę tego procesu. 

Suburbanizacja polega na zmniejszaniu się liczby ludności 
w miastach i zwiększeniu tej liczby na jego obrzeżach. Na terenach pod-
miejskich powstaje coraz więcej nowych osiedli domków jednorodzin-
nych, obiektów przemysłowych i handlowych oraz rozrasta się sieć ko-
munikacyjna, aby umożliwić dojazd do centrum miasta. W wyniku tego 
procesu dochodzi do powstania tzw. miast – sypialni [5]. 

W pracy przeanalizowano procesy demograficzne (liczbę ludno-
ści, gęstość zaludnienia, ruchy migracyjne), które obrazują kierunki 
i nasilenie procesu suburbanizacji w analizowanych latach. 

3.1. Analiza procesu suburbanizacji w oparciu o procesy 
demograficzne 

3.1.1. Liczba ludności badanych gmin w latach 2001–2010 

W analizowanym okresie można zauważyć, że we wszystkich ba-
danych gminach zwiększyła się liczba ludności (rys. 2), największe 
zmiany nastąpiły w gminie Dopiewo (dużo terenów przeznaczonych pod 
budownictwo jednorodzinne przy jednoczesnym małym zurbanizowaniu 
gminy), natomiast najniższe zmiany miały miejsce w gminie Swarzędz 
(mała powierzchnia terenów możliwych do przeznaczenia pod zabudowę 
przy dużej istniejącej urbanizacji). Największe zmiany liczby ludności 
nastąpiły w latach 2009–2010 (rys. 2). 

W związku ze wzrostem liczby ludności zmianie uległa również 
gęstość zaludnienia (rys. 3). Najwięcej osób na 1km2 przypadało w gmi-
nie Swarzędz (brak terenów pod nowe inwestycje budowlane) zarówno 
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Udział terenów zurbanizowanych i zabudowanych uległ znacz-
nemu wzrostowi w ogólnej strukturze użytkowania gruntów na terenach 
badanych gmin (rys. 9). Gminami, w których jest najwięcej terenów wy-
korzystanych pod zabudowę są: Swarzędz – 1 521 ha oraz Kórnik – 1 
368 ha. Najmniej terenów zabudowanych i zurbanizowanych jest w gmi-
nach Kleszczewo i Rokietnica. 

4. Wnioski 
Przeprowadzona analiza pozwoliła na sformułowanie wniosków: 

 W badanych gminach w analizowanym okresie można zaobserwować 
postępujące procesy suburbanizacji przejawiające się dodatnią dyna-
miką zmian: liczby mieszkańców i gęstości zaludnienia na terenach 
podmiejskich, liczby zasobów mieszkaniowych oraz terenów zurbani-
zowanych i zabudowanych a zmniejszeniem użytków rolnych, 

 W gminach położonych na zachód od Poznania odnotowano większy 
wskaźnik dynamiki zmian każdego czynnika, niż w gminach znajdu-
jących się po wschodniej stronie centrum miasta. Spowodowane to 
jest większą ilością terenów przeznaczonych głównie pod budownic-
two jednorodzinne przy jednoczesnym niskim stopniu urbanizacji 
tych obszarów, 

 Proces suburbanizacji był najmniej intensywny w latach 2001, 2002 
i 2003, natomiast w latach 2007–2010 zjawisko suburbanizacji było 
najbardziej intensywne. Nasilenie zjawiska w latach 2007–2010 
można wytłumaczyć boomem budowlanym wynikającym z dostęp-
ności kredytów hipotecznych i modą na ,,swój dom jednorodzinny 
pod miastem’’. 

 
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że 

proces suburbanizacji występuje w mniejszym lub większym nasileniu 
we wszystkich analizowanych gminach. Dlatego konieczne jest monito-
rowanie tego zjawiska i przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom 
w środowisku przyrodniczym, które wiążą się z tym procesem. Chodzi tu 
głównie o politykę przestrzenną mającą swoje odzwierciedlenie w opra-
cowywanych dokumentach planistycznych na poziomie gminy (studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego). Dokumenty plani-
styczne powinny określać nowe obszary przeznaczone pod budownictwo 
mieszkaniowe uwzględniając zasady rozwoju zrównoważonego. 
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Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2008–2011 
jako projekt badawczy nr NN309134735 
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Evaluation of Suburbanisation Process  
in Selected Communes of Poznań District  

in the Years 2001–2010 

Abstract 
This paper is dedicated to the issue of suburbanisation process in select-

ed communes of Poznań metropolitan area. Area under research consists of 
seven communes within the Poznań District. These include: Dopiewo, Buk, 
Rokietnica, Murowana Goślina, Swarzędz, Mosina. The purpose of this paper is 
to evaluate the suburbanisation process in selected communes of Poznań Dis-
trict in years 2001–2010.  

Research subject constitued data concerning changes in: population, 
migration, housing resources as well as built-up and urbanised areas in specific 
communes of Poznań District. Data was subjected to statistical analysis using 
change dynamics indicators for each factor, and the results were rendered with 
the use of column and line charts, accompanied by spatial analysis. 

Research in specific factors showed an increase in available housing 
and population numbers in built-up and urbanised areas in communes lying in 
direct vicinity of the city of Poznań what confirms the ongoing suburbanisation 
process.  


