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Wstêp
Celem artyku³u jest analiza przyczyn rozwoju aglomeracji miejskich
i ich znaczenie dla rozwoju lokalnego rynku nieruchomoœci. Autor na
przyk³adzie aglomeracji poznañskiej przedstawi³ przyczyny i tendencje
oraz perspektywy rozwoju tej aglomeracji miejskiej. Przeanalizowa³ skutki migracji ludnoœci w tej aglomeracji i ró¿nice w strukturze demograficznej ludnoœci Poznania i powiatu poznañskiego. Nastêpnie przeanalizowa³ wp³yw rozwoju aglomeracji poznañskiej na rozwój budownictwa
mieszkaniowego i ceny dzia³ek budowlanych.

1. Przyczyny rozwoju aglomeracji miejskich
Jedn¹ ze wspó³czesnych cech procesów urbanizacji jest powstawanie
i rozwój aglomeracji miejskich. Rozwój du¿ych miast powoduje jednak,
¿e w wielu z nich nasilaj¹ siê problemy mieszkaniowe. Wzrastaj¹ w spekulacyjny sposób ceny i stawki wynajmu mieszkañ. Odczuwa siê brak
atrakcyjnych uzbrojonych terenów pod budowê mieszkañ w zabudowie
wielorodzinnej, a ceny dzia³ek budowlanych systematycznie wzrastaj¹
i podra¿aj¹ koszty nowego budownictwa. Je¿eli nawet podejmuje siê na
du¿¹ skalê nowe inwestycje mieszkaniowe w postaci niezbyt atrakcyjnego zagêszczonego budownictwa wielorodzinnego, to za rozwojem nowych osiedli mieszkaniowych nie nad¹¿aj¹ inwestycje infrastrukturalne.
Wzrastaj¹ wiêc w du¿ych miastach k³opoty komunikacyjne, pogarsza siê
stan œrodowiska naturalnego, wystêpuje deficyt us³ug bytowych itd. Takie negatywne zjawiska we wspó³czesnych du¿ych miastach powoduj¹,
¿e bardziej aktywna, twórcza zawodowo czêœæ ludnoœci zamieszka³ej dotychczas w granicach administracyjnych du¿ych miast chêtnie przenosi
siê na przedmieœcia, do przyleg³ych gmin wiejskich i ma³ych miasteczek,
posiadaj¹cych i rozwijaj¹cych w szybkim tempie odpowiednie urz¹dzenia infrastrukturalne. Rozwój nowych osiedli wokó³ du¿ych miast jest zja* Prof. zw. dr hab., Katedra Inwestycji i Nieruchomoœci, Wydzia³ Zarz¹dzania, Uniwersy-
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wiskiem obserwowanym na ca³ym œwiecie. W ten sposób powstaj¹ aglomeracje miejskie.
Rodzi to we wspó³czesnym œwiecie zjawisko okreœlane mianem suburbanizacji. Proces ten rozpocz¹³ siê w USA, a póŸniej rozwin¹³ siê te¿
w krajach Europy Zachodniej. Równie¿ w Polsce od pewnego czasu mo¿emy zaobserwowaæ zjawisko suburbanizacji, a wiêc migracji ludnoœci
z du¿ych miast i ich osiedlania siê w strefie podmiejskiej. Suburbanizacja
(od angielskiego suburb – przedmieœcie) to wspó³czesna cecha rozwoju du¿ych miast. Proces ten polega na wyludnianiu siê centrów du¿ych miast
i rozwoju strefy podmiejskiej. Wynikiem suburbanizacji jest rozwój ró¿nych form rozproszonego jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego na obszarach podmiejskich i w ich nastêpstwie rozwój na tym terenie infrastruktury technicznej i spo³ecznej. Urbaniœci dla wyjaœnienia
takich procesów u¿ywaj¹ te¿ czasem terminu kontrurbanizacja. Jest to
proces reorganizacji terenów du¿ych miast, polegaj¹cy na zmniejszeniu
siê zamieszkiwania ludnoœci w centrach du¿ych miast oraz zmianie charakteru poszczególnych fragmentów miast. Proces ten zmienia charakter
centrów du¿ych miast, czego efektem jest zmiana charakteru, funkcji
centrów du¿ych miast na typowo administracyjno-handlowo-us³ugowe,
ale z coraz mniejsz¹ liczb¹ sta³ych mieszkañców. Efektem kontrurbanizacji jest tak¿e przemieszczanie siê ludnoœci ze stref wysoko zurbanizowanych do ma³ych jednostek osadniczych po³o¿onych czêsto na terenach
dotychczas typowo rolniczych. Takie tereny nabieraj¹ jednak z czasem
cech miejskich [Domañski, 2012].
W wyniku wspó³czesnych procesów urbanizacyjnych du¿e miasta
wraz z przyleg³ymi do nich rozwijaj¹cymi siê przedmieœciami tworz¹
aglomeracje. Aglomeracja pochodzi z jêzyka ³aciñskiego: agglomeratio –
nagromadzenie. Aglomeracja miejska to obszar o coraz bardziej intensywnej zabudowie, powoduj¹cy coraz wiêksze zagêszczenie ludnoœci
przebywaj¹cej okresowo (np. w ci¹gu dnia) lub stale na jej terenie. Wspó³czesne aglomeracje miejskie cechuj¹ siê du¿ym przep³ywem osób i towarów oraz znaczn¹ wymian¹ us³ug. Aby aglomeracja miejska mog³a
przemieniæ siê w obszar metropolitalny, musi jednak nast¹piæ nie tylko jej
rozwój przestrzenny, ale równie¿ wzrost powi¹zania obszarów zurbanizowanych i ich integracja funkcjonalna.
Aglomeracja miejska to skupisko s¹siaduj¹cych ze sob¹ miast i wsi,
które stanowi¹ wspólny organizm, poprzez zintegrowanie lub uzupe³nianie siê rozmaitych form infrastruktury tych miejscowoœci oraz wzajemne
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wykorzystywanie potencja³ów, którymi te miejscowoœci dysponuj¹. We
wspó³czesnym œwiecie mo¿na wyró¿niæ ró¿ne modele powstawania
i typy aglomeracji. Mo¿na wyró¿niæ takie rodzaje aglomeracji, jak:
– monocentryczna – z jednym g³ównym miastem,
– policentryczna – z kilkoma wa¿nymi oœrodkami miejskimi; taki typ
aglomeracji nazywa siê te¿ konurbacj¹.
Na œwiecie jest oko³o 500 aglomeracji zamieszka³ych przez co najmniej milion mieszkañców. Oko³o 50 z nich to aglomeracje, których liczba
mieszkañców przekracza ponad 5 milionów. Rozwój po³o¿onych w niewielkiej odleg³oœci od centrum aglomeracji miast, miasteczek i osiedli
mo¿e doprowadziæ do powstania rozleg³ego, silnie zurbanizowanego obszaru zwanego megalopolis. Równie¿ w Polsce w ci¹gu ostatnich kilkudziesiêciu lat mo¿na by³o zaobserwowaæ proces suburbanizacji i powstawanie du¿ych aglomeracji miejskich [Kar³owicz, 1978].
Podjêto w Polsce starania nad stworzeniem ustawy metropolitalnej.
Zgodnie z projektem tej ustawy na czele aglomeracji stan¹æ ma zwi¹zek
gmin i powiatów. Zwi¹zek nie bêdzie otrzymywa³ ¿adnych dodatkowych
œrodków z bud¿etu centralnego, a jedynie pieni¹dze na zlecone mu zadania. Do tych zadañ nale¿eæ bêd¹ m.in.: wspólne przygotowanie studium zagospodarowania przestrzennego dla metropolii, stworzenie planu funkcjonowania i rozwoju transportu zbiorowego w metropolii oraz
zarz¹dzanie wa¿nymi dla ca³ego obszaru korytarzami transportowymi,
w tym drogami, a tak¿e gospodarka odpadami, wodno-œciekowa, edukacja publiczna czy wspieranie kultury i ochrona zabytków. Niestety, jak
dotychczas sejm nie podj¹³ w tym zakresie ¿adnych koñcowych uchwa³.
W Polsce mo¿na wyodrêbniæ oko³o 10 zespo³ów metropolitalnych.
Relacje pomiêdzy ludnoœci¹ zamieszkuj¹c¹ miasto tworz¹ce podstawê
metropolii a s¹siaduj¹cymi oœrodkami kszta³tuj¹ siê w doœæ zró¿nicowany sposób. Œrednio na obszarach podmiejskich w aglomeracjach polskich zamieszkuje oko³o 30–40% ludnoœci aglomeracji. W du¿ych aglomeracjach miejskich zamieszkuje w Polsce oko³o 17 milionów, a wiêc
ponad 40% ludnoœci ogó³em.
Powstanie i ¿ywio³owy rozwój aglomeracji miejskich [Korenik red.,
2010] stworzy³y wiele nowych zjawisk spo³ecznych i ekonomicznych,
równie¿ na rynku nieruchomoœci. Wymaga on w wielu aglomeracjach
zupe³nie innego spojrzenia na warunki rozwoju lokalnych rynków nieruchomoœci, preferencje klientów itp.
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Dla zbadania spo³ecznych, demograficznych, ekonomicznych, logistycznych czy kulturowych skutków powstawania aglomeracji miejskich
powstaj¹ specjalne interdyscyplinarne zespo³y naukowe. Powstaj¹ interesuj¹ce opracowania i monografie poœwiêcone tym kwestiom [Korenik,
S³odczyk, 2005].
Wp³yw procesów suburbanizacji na rozwój lokalnych rynków nieruchomoœci autor bêdzie analizowa³ na przyk³adzie aglomeracji poznañskiej.

2. Rozwój aglomeracji poznañskiej
Jak mo¿na zauwa¿yæ, coraz wiêksza czêœæ ludnoœci pracuj¹cej czy
studiuj¹cej w Poznaniu mieszka w strefie podmiejskiej. Poznañ to jedno
z wiêkszych miast w Polsce z wyraŸnie ukszta³towan¹ i rozwijaj¹c¹ siê
stref¹ podmiejsk¹, z któr¹ wspólnie tworz¹ aglomeracjê czy te¿ nawet –
w ocenie niektórych autorów – metropoliê poznañsk¹. Historyczny proces powstawania aglomeracji poznañskiej jest doœæ z³o¿ony i wymaga
odrêbnej analizy. W doœæ interesuj¹cy sposób przedstawi³ ten proces
M. Beim w swojej rozprawie doktorskiej [2007].
Aglomeracjê poznañsk¹ tworzy Poznañ i zbiór gmin w rejonie Poznania, które s¹ w ró¿ny, czêsto doœæ intensywny sposób powi¹zane pod
wzglêdem spo³ecznym, ekonomicznym, kulturalnym czy infrastrukturalnym z Poznaniem [Kaczmarek red., 2012]. Trudnym i dyskusyjnym problemem jest, podobnie jak w przypadku innych aglomeracji, wytyczenie jej
granic. Jeœli za³o¿yæ, ¿e jest to obszar Poznania oraz powiatu poznañskiego, to wówczas liczbê jej mieszkañców mo¿na by³o oszacowaæ w 2005
roku na ok. 860 tysiêcy. Je¿eli obszar aglomeracji poznañskiej poszerzyæ
o gminy powi¹zane z Poznaniem, a le¿¹ce poza terenem powiatu poznañskiego – to liczbê mieszkañców aglomeracji mo¿na by³o oszacowaæ nawet
na 900–950 tysiêcy. Wed³ug prognoz demografów i urbanistów liczba
mieszkañców w aglomeracji poznañskiej mo¿e szybko wzrastaæ i osi¹gn¹æ ju¿ w 2020 roku poziom 1,2 miliona. Mo¿e to oznaczaæ jednak równoczeœnie spadek ludnoœci Poznania.
Podstawow¹ strefê podmiejsk¹ Poznania tworzy powiat poznañski.
Powiat poznañski obejmuje obszar 190 tysiêcy hektarów i by³ zamieszka³y w 2010 roku przez 346 tysiêcy mieszkañców. Obszar i ludnoœæ
aglomeracji poznañskiej prezentuje tablica 1.
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Tablica 1. Obszar i ludnoœæ aglomeracji poznañskiej

Gmina

Powierzchnia
w ha

Ludnoœæ
1994

2005

2010

Przyrost
ludnoœci
1994 =
100%

Gêstoœæ
zaludnienia
(liczba osób
na 1 km2)
1994

2010

Buk

9058

11 432

11 921

12 347 108,00%

132

136

Czerwonak

8248

19 056

23 908

26 527 139,21%

290

322

10 802

8946

14 351

20 318 227,12%

133

188

Kleszczewo

7446

4175

5517

6623 158,63%

74

89

Komorniki

6641

10 363

14 765

22 076 213,03%

222

332

Kostrzyn

15 481

14 691

15 557

17 317 117,87%

100

112

Kórnik

18 613

14 138

18 017

22 322 157,89%

97

120

Luboñ

1351

20 671

26 954

30 279 146,48%

1995

2241

Mosina

17 177

22 779

25 098

29 121 127,84%

146

170

Murowana
Goœlina

17 233

14 818

15 776

16 658 112,42%

92

97

Pobiedziska

18 926

14 037

16 392

18 580 132,36%

87

98

Puszczykowo

1611

8175

9311

9787 119,72%

578

608

Rokietnica

7930

6808

9415

13 919 204,45%

119

176

Stêszew

17 503

12 825

13 919

14 756 115,06%

80

84

Suchy Las

11 601

8040

13 219

15 614 194,20%

114

135

Swarzêdz

10 209

34 122

40 499

45 807 134,24%

397

449

Tarnowo
Podgórne

10 175

13 461

18 690

22 771 169,16%

184

224

190 005 238 537 293 309 346 832 145,40%

154

183

2168

2106

Dopiewo

powiat
poznañski
Poznañ
Aglomeracja
poznañska

26 190 581 221 567 882 551 627

94,91%

216 195 819 758 861 191 898 459 109,61%

ród³o: Dane WUS w Poznaniu.

Obszar powiatu poznañskiego tworz¹ 2 gminy miejskie, 8 gmin wiejsko-miejskich i 7 gmin wiejskich. Na terenie powiatu znajduje siê 10 miast
i 370 miejscowoœci wiejskich.
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W ci¹gu 16 lat (lata 1994–2010) ludnoœæ powiatu poznañskiego
wzros³a o 45%, natomiast ludnoœæ Poznania spad³a o 5%. Najszybciej
(dwukrotnie) wzros³a ludnoœæ w takich gminach, jak: Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Suchy Las czy Tarnowo Podgórne. Najwiêksz¹ gêstoœæ zaludnienia mo¿na stwierdziæ w gminach miejskich, a wiêc w Luboniu czy
Puszczykowie. Wy¿sz¹ od przeciêtnej gêstoœæ zaludnienia mo¿na te¿
stwierdziæ w takich gminach, jak: Swarzêdz, Czerwonak, Komorniki czy
Tarnowo Podgórne. Natomiast najni¿sze zaludnienie mo¿na stwierdziæ
w takich gminach, jak: Kleszczewo, Stêszew czy Pobiedziska.
Rozwój aglomeracji poznañskiej i zwi¹zane z tym migracje ludnoœci
spowodowa³y doœæ istotne zmiany w strukturze demograficznej ludnoœci.
Statystyka migracji mieszkañców Poznania wskazuje, ¿e w ostatnich latach migruje z tego miasta 7–8 tysiêcy mieszkañców. Saldo migracji jest
ujemne. Nap³ywa³o do miasta œredniorocznie oko³o 5 tysiêcy osób, natomiast migrowa³o oko³o 8 tysiêcy osób. Z osób migruj¹cych z Poznania
oko³o 70% osiedla³o siê w powiecie poznañskim. Analizuj¹c strukturê
osób migruj¹cych z Poznania, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e dominuj¹ w niej ludzie w wieku 30–45 lat, a wiêc ludzie w okresie du¿ej aktywnoœci zawodowej i rozwoju rodzin. Migracja ludnoœci w aglomeracji poznañskiej
wp³ynê³a na zmianê struktury ludnoœci i gospodarstw domowych. Strukturê ludnoœci Poznania ilustruje rysunek 1.
Rysunek 1. Struktura ludnoœci Poznania w 2011 roku

ród³o: Dane WUS w Poznaniu.
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Tylko 5,7% ludnoœci Poznania w 2010 roku stanowi³y dzieci w wieku
do 7 lat. Osoby w wieku od 7 do 18 lat stanowi³y 9,6% ogó³u ludnoœci.
Du¿¹ grupê – 27,7% ogó³u – stanowi³y osoby w wieku 19–29 lat. Zwiêkszy³a siê te¿ grupa ludnoœci w wieku powy¿ej 60 lat i stanowi³a 22,2%
ogó³u mieszkañców Poznania. Struktura wiekowa mieszkañców powiatu
poznañskiego ukszta³towa³a siê nieco inaczej, co ilustruje rysunek 2.
Rysunek 2. Struktura ludnoœci powiatu poznañskiego w 2010 roku

ród³o: Dane WUS w Poznaniu.

W 2010 roku 9,7% ludnoœci powiatu poznañskiego stanowi³y dzieci
w wieku do 7 lat. Osoby w wieku od 7 do 18 lat stanowi³y 13% ogó³u ludnoœci. Du¿¹ grupê – 34% ogó³u – stanowi³y osoby w wieku 25–34 lata.
Natomiast grupa ludnoœci w wieku powy¿ej 60 lat stanowi³a oko³o 17%
ogó³u mieszkañców. Na podstawie bie¿¹cej struktury demograficznej ludnoœci Poznania i powiatu poznañskiego mo¿na te¿ skonstruowaæ w ró¿nych wersjach prognozê ludnoœci na przyk³ad na najbli¿szych 25–30 lat,
co ilustruje rysunek 3.
Zró¿nicowana jest te¿ struktura gospodarstw domowych w Poznaniu i aglomeracji poznañskiej. W 2010 roku na 1 mieszkanie w Poznaniu
przypada³o 2,3, a w powiecie poznañskim 3,4 osób. Sytuacja mieszkaniowa w Poznaniu i w powiecie poznañskim w analizowanym okresie
uleg³a zasadniczej zmianie. W ci¹gu 20 lat wybudowano w aglomeracji
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poznañskiej 100 tysiêcy mieszkañ, z tego w Poznaniu 55 tysiêcy (wzrost
o 30%), a w powiecie poznañskim 45 tysiêcy (a wiêc wzrost o 70%).
Rysunek 3. Prognoza ludnoœci aglomeracji poznañskiej do 2030 roku

ród³o: Dane WUS w Poznaniu.

Dynamika budownictwa mieszkaniowego by³a jednak doœæ zró¿nicowana przestrzennie. Ponad po³owa mieszkañ w powiecie poznañskim
zlokalizowana jest w 9 gminach, w których w ci¹gu ostatnich 20 lat nast¹pi³ przyrost zasobów mieszkaniowych o 80–160%, co ilustruje tablica 2.
W pozosta³ych gminach powiatu poznañskiego przyrost nowych zasobów mieszkaniowych by³ znacznie ni¿szy.
Tak znacz¹cy przyrost zasobów mieszkaniowych musia³ w zasadniczy sposób wp³yn¹æ na poprawê sytuacji mieszkaniowej w aglomeracji
poznañskiej. Sytuacjê mieszkaniow¹ ludnoœci w poszczególnych gminach
powiatu poznañskiego i w Poznaniu zilustrowano w tablicy 3.
Jak wynika z tablicy 3, w wiêkszoœci gmin powiatu poznañskiego sytuacja mieszkaniowa ich mieszkañców by³a nieco lepsza ni¿ mieszkañców Poznania. Z regu³y gospodarstwa domowe by³y wiêksze, ale te¿ powierzchnia u¿ytkowa mieszkañ (a w³aœciwie domów mieszkalnych) by³a
z regu³y wiêksza.
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Tablica 2. Przyrost zasobów mieszkaniowych w wybranych gminach powiatu
poznañskiego
Gmina

1990

2010

Dynamika

Komorniki

2447

6484

264,98%

Dopiewo

2264

5798

256,10%

Rokietnica

1658

4001

241,31%

Suchy Las

2057

4906

238,50%

Czerwonak

3865

8152

210,92%

Kórnik – obszar wiejski

2034

3979

195,62%

Tarnowo Podgórne

3391

6540

192,86%

Luboñ

5618

10611

188,88%

Swarzêdz – obszar wiejski

2048

3749

183,06%

Swarzêdz – miasto

6640

10514

156,04%

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych WUS w Poznaniu.

Tablica 3. Sytuacja mieszkaniowa ludnoœci w poszczególnych gminach
powiatu poznañskiego i w Poznaniu

Gmina

Liczba
PowierzchmieszkañLiczba
nia
ców na
metrów na
u¿ytkowa
1 miesz1 osobê
mieszkañ
kanie

Liczba
osób
na 1 izbê

Tarnowo Podgórne

3,48

126

36,2

0,67

Puszczykowo

3,27

116

35,5

0,65

Suchy Las

3,18

109,8

34,5

0,68

Dopiewo

3,33

113,7

34,1

0,67

Pobiedziska – miasto

3,18

98

30,9

0,84

Rokietnica

3,48

107

30,8

0,69

Kórnik – obszar wiejski

3,74

113,1

30,2

0,72

Komorniki

3,40

99,1

29,1

0,67

Stêszew – miasto

3,57

102,9

28,8

0,75

Stêszew – obszar wiejski

3,68

99

26,9

0,81

Mosina – miasto

3,48

93,4

26,9

0,74

Kleszczewo

3,61

96

26,6

0,82

Luboñ

2,86

75,6

26,5

0,75
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Gmina

Liczba
PowierzchmieszkañLiczba
nia
ców na
metrów na
u¿ytkowa
1 miesz1 osobê
mieszkañ
kanie

Liczba
osób
na 1 izbê

Kostrzyn – obszar wiejski

3,75

99,1

26,4

0,71

Mosina – obszar wiejski

4,11

106,1

25,8

0,78

Czerwonak

3,01

77,3

25,7

0,81

Kostrzyn – miasto

3,64

92,7

25,5

0,83

Swarzêdz – miasto

2,96

75,1

25,4

0,74

Murowana Goœlina –
miasto

3,32

79

23,8

0,81

Buk – miasto

3,27

77,8

23,8

0,68

Kórnik – miasto

3,52

80,1

22,7

0,80

Buk – obszar wiejski

4,15

92,8

22,3

0.72

Swarzêdz – obszar wiejski

3,92

85

21,7

0,74

Poznañ

2,32

64,4

27,8

0,67

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych WUS w Poznaniu.

Ró¿ne s¹ oczywiœcie motywy sk³aniaj¹ce ludzi do wyboru miejsca
zamieszkania w strefie podmiejskiej Poznania. Wczeœniej by³a to przede
wszystkim inicjatywa indywidualnych osób poszukuj¹cych mo¿liwoœci
wybudowania w³asnego domu jednorodzinnego w okolicach Poznania.
Obecnie coraz czêœciej te¿ firmy deweloperskie wchodz¹ na obszary podmiejskie i oferuj¹ swoim klientom ró¿ne, czêsto bardzo atrakcyjne formy zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej w strefie podmiejskiej Poznania.
Jako wzglêdnie najlepsz¹ mo¿na oceniæ sytuacjê lokalow¹ mieszkañców takich gmin, jak: Tarnowo Podgórne, Puszczykowo, Suchy Las,
Dopiewo czy Rokietnica. W takich gminach, gdzie wystêpowa³o równie¿
budownictwo wielorodzinne, a wiêc na przyk³ad w Luboniu, Swarzêdzu
czy Czerwonaku, sytuacja mieszkaniowa niewiele ró¿ni³a siê od sytuacji
w Poznaniu. Sytuacja lokalowa mieszkañców Poznania systematycznie
poprawia³a siê.
Rozwój nowego budownictwa mieszkaniowego w powiecie poznañskim w ostatniej dekadzie ilustruje rysunek 4.
Rozwój nowego budownictwa mieszkaniowego w powiecie poznañskim w ci¹gu ostatnich 20 lat jest efektem powstania i rozwoju lokalnego
rynku nieruchomoœci.
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Rysunek 4. Budownictwo mieszkaniowe w powiecie poznañskim

ród³o: Opracowanie w³asne.

3. Rozwój lokalnego rynku nieruchomoœci w strefie
podmiejskiej Poznania
Rozwój lokalnego rynku nieruchomoœci w strefie podmiejskiej Poznania zwi¹zany jest przede wszystkim z rozwojem rynku nieruchomoœci
gruntowych pod budownictwo jednorodzinne. Pocz¹tkowo procesy suburbanizacji przebiega³y w sposób niewywo³uj¹cy du¿ego zainteresowania zakupem dzia³ek pod budownictwo mieszkaniowe w strefie podmiejskiej. Systematyczny wzrost cen mieszkañ na rynku pierwotnym
i wtórnym w Poznaniu powodowa³, ¿e coraz wiêksza czêœæ szczególnie
m³odych klientów zaczê³a rozwa¿aæ alternatywê budowy domu jednorodzinnego w strefie podmiejskiej. Ceny dzia³ek pod budownictwo jednorodzinne w granicach administracyjnych Poznania systematycznie
wzrasta³y [Maækiewicz, 2007]. Dzia³ki pod budownictwo jednorodzinne
oferowano w Poznaniu najczêœciej na terenach peryferyjnych, chocia¿
czêsto doœæ atrakcyjnych krajobrazowo. Natomiast odczuwano brak
dzia³ek budowlanych w centralnych dzielnicach Poznania. Ceny takich
dzia³ek by³y znacznie (kilkakrotnie) wy¿sze w porównaniu z dzia³kami
w dzielnicach peryferyjnych czy tym bardziej w rejonie aglomeracji. Spowodowa³o to wzrost zainteresowania zakupem dzia³ek pod budownictwo jednorodzinne w strefie podmiejskiej. Dynamikê obrotów dzia³kami
budowlanymi pod budownictwo jednorodzinne w powiecie poznañskim
ilustruje rysunek 5.
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Rysunek 5. Dynamika sprzeda¿y dzia³ek budowlanych pod budownictwo
jednorodzinne w powiecie poznañskim w latach 1995–2011

ród³o: Opracowanie w³asne.

Wzrost zainteresowania kupnem dzia³ek budowlanych spowodowa³
jednak równie¿ doœæ szybki wzrost ich cen. Dynamikê cen dzia³ek pod budownictwo jednorodzinne w aglomeracji poznañskiej w ostatnich kilkunastu latach ilustruje rysunek 6.
Wzrost cen dzia³ek budowlanych zahamowa³ na pewien czas dalszy
wzrost obrotów, a nawet spowodowa³ ich spadek. Jednak¿e o¿ywienie na
rynku nieruchomoœci spowodowane du¿ym zaanga¿owaniem banków
w kredytowanie równie¿ zakupu dzia³ek budowlanych wp³ynê³o w latach 2006–2007 na ponowny wzrost obrotów na rynku dzia³ek pod budownictwo jednorodzinne w aglomeracji poznañskiej. Kryzys na rynku
nieruchomoœci zapocz¹tkowany w II po³owie 2007 roku spowodowa³ jednak doœæ zasadniczy spadek obrotów na rynku dzia³ek budowlanych. Ich
ceny nie uleg³y zasadniczej korekcie. Popyt na dzia³ki pod budownictwo
jednorodzinne jest doœæ zró¿nicowany przestrzennie. Na podstawie analizy miejsc lokalizacji dzia³ek budowlanych, które by³y przedmiotem
transakcji w latach 1995–2010 w powiecie poznañskim, mo¿na ustaliæ poni¿sze ich roz³o¿enie w przestrzeni – rysunek 7.
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Rysunek 6. Dynamika cen dzia³ek pod budownictwo jednorodzinne
w aglomeracji poznañskiej w latach 1995–2011

ród³o: Opracowanie w³asne.

Rysunek 7. Struktura przestrzenna transakcji sprzeda¿y dzia³ek
budowlanych

ród³o: Opracowanie w³asne.
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Jak wynika z rysunku 7, prawie po³owê dzia³ek pod budownictwo
jednorodzinne w powiecie poznañskim w analizowanym okresie sprzedano w piêciu gminach, takich jak: Pobiedziska, Mosina, Kórnik, Rokietnica i Murowana Goœlina.
Nastêpstwem wzmo¿onego zakupu dzia³ek przeznaczanych w planach miejscowych lub w studiach rozwoju pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe by³ w nastêpnych latach wzrost nap³ywu wniosków do gmin o wydanie pozwolenia na budowê. W latach 1999–2010
w powiecie poznañskim wydano prawie 21 tysiêcy pozwoleñ na budowê
domów jednorodzinnych. I znów na podstawie statystyki pozwoleñ na
budowê mo¿na stwierdziæ du¿¹ koncentracjê przestrzenn¹ takich decyzji.
Prawie po³owê pozwoleñ na budownictwo jednorodzinne wydano w takich gminach, jak: Kórnik, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, Rokietnica czy
Swarzêdz. Liczba pozwoleñ by³a doœæ zró¿nicowana w czasie, co ilustruje
rysunek 8.
Rysunek 8. Liczba pozwoleñ na budownictwo jednorodzinne w powiecie
poznañskim

ród³o: Opracowanie w³asne.

Jak wynika z rysunku 8, liczba osób ubiegaj¹cych siê o pozwolenia na
budowê domów jednorodzinnych i wydanych pozwoleñ na takie budownictwo wyraŸnie zmala³a po roku 2007, a wiêc wraz z pocz¹tkiem
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kryzysu na rynku nieruchomoœci. Nie oznacza³o to jednak gwa³townego
zahamowania procesów budowlanych i oddawania do u¿ytku nowych
lokali mieszkalnych. Wielu w³aœcicieli dzia³ek budowlanych wraz z rozpoczêtymi budowami zmuszonych by³o zahamowaæ prace, mia³o k³opoty
z terminow¹ sp³at¹ zaci¹gniêtych kredytów bankowych. Na rynku wyraŸnie mo¿na by³o zauwa¿yæ wzrost ofert domów w budowie do sprzeda¿y. Zwiêkszy³a siê te¿ liczba licytacji takich nieruchomoœci przez komorników.
Z drugiej strony na rynku nieruchomoœci w strefie podmiejskiej pojawili siê deweloperzy. Deweloperzy, szukaj¹c sposobów obni¿enia kosztów budownictwa mieszkaniowego, podejmuj¹ w coraz wiêkszej skali
i w ró¿nych formach architektoniczno-urbanistycznych budowê domów
jednorodzinnych, ale i wielorodzinnych. Powstaj¹ wiêc osiedla domów
w zabudowie szeregowej czy atrialnej i niskie (2–3-kondygnacyjne) budynki wielorodzinne. Powstaj¹ te¿ nawet tradycyjne budynki wielorodzinne w zabudowie na przyk³ad 4-kondygnacyjnej. Wejœcie takiego
partnera na rynek nieruchomoœci w strefie podmiejskiej jak deweloperzy
nieco zmieni³o strukturê budownictwa mieszkaniowego w aglomeracji.
Zwiêkszy³ siê udzia³ budownictwa wielorodzinnego w strefie podmiejskiej czy zmniejszy³a siê te¿ przeciêtna wielkoœæ oddawanych do u¿ytku
budynków jednorodzinnych.

Zakoñczenie
Jednym z interesuj¹cych zjawisk w urbanistyce jest rozwój aglomeracji miejskich. Autor próbowa³ wyjaœniæ przyczyny i skutki spo³eczno-ekonomiczne tego zjawiska. Podjêto próbê wyjaœnienia przebiegu procesów suburbanizacji w ci¹gu ostatnich kilkunastu lat na przyk³adzie
Poznania i jego okolic. Autor w tym zakresie prowadzi³ przez kilkanaœcie
lat badania empiryczne. W powy¿szym opracowaniu przedstawiono
skutki demograficzne tego procesu i wyjaœniono znaczenie rozwoju aglomeracji poznañskiej dla rozwoju i zmian strukturalnych lokalnego rynku
nieruchomoœci.
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Streszczenie
Jednym z nowych zjawisk we wspó³czesnych spo³eczeñstwach jest powstawanie du¿ych aglomeracji miejskich. Spo³eczno-ekonomiczny mechanizm
powstawania aglomeracji i jego skutki wymagaj¹ jeszcze szerokich interdyscyplinarnych badañ. Jednym z etapów powstawania aglomeracji jest suburbanizacja
terenów podmiejskich.
Autor na przyk³adzie powstawania aglomeracji poznañskiej i procesów
suburbanizacji na tym terenie próbowa³ oceniæ skutki demograficzne i spo³eczne
oraz urbanistyczne tych procesów. Nastêpnie próbowa³ oceniæ, w jaki sposób
rozwój tych procesów wp³ywa³ na rozwój lokalnego rynku nieruchomoœci budowlanych.
Stwierdzono na podstawie badañ wyraŸny okresowy wzrost obrotów i cen
dzia³ek pod budownictwo jednorodzinne w strefie podmiejskiej Poznania. Kryzys na rynku nieruchomoœci spowodowa³ spadek zainteresowania ze strony
inwestorów indywidualnych zakupem dzia³ek pod budownictwo mieszkaniowe. Pojawili siê jednak na tym rynku deweloperzy, którzy oferuj¹ ró¿ne, doœæ
atrakcyjne i konkurencyjne z mieszkaniami czy tym bardziej domami w mieœcie,
formy zabudowy mieszkaniowej. Tak wiêc taki segment rynku nieruchomoœci
jak rynek mieszkaniowy na terenach podmiejskich nadal rozwija siê i w istotny
sposób wp³ywa na warunki funkcjonowania lokalnych rynków mieszkaniowych
w du¿ych aglomeracjach miejskich.

S³owa kluczowe
aglomeracja miejska, rynek nieruchomoœci
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The development of urban areas and their impact on the local real
estate market development (Summary)
One of the recent phenomena in modern societies is the creation of large urban agglomerations. Socioeconomic consequences and mechanisms of their formation require a thorough and interdisciplinary research. Suburbanization is one
of the stages in the process of creating an urban agglomeration.
On the basis of Poznañ agglomeration formation and suburbanization processes within the local area, the author seeks to assess their demographic, social
and urban effects. Then, he endeavors to assess how the processes mentioned
above affected the development of the local housing market.
The research reveals a significant term increase in the turnover and price levels of land for single-family housing in Poznan suburbs. The crisis on the housing
market resulted in a decrease of transactions entered by individual investors, yet
many developers appeared on the market offering various attractive forms of
housing successfully competing with flats and houses in the city. It is noticeable
that suburban housing markets are still developing and that they have a significant influence on the situation on local housing markets in large housing agglomerations.
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