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Urbanizacja Urbanizacja sensu strictesensu stricte

Urbanizacja Urbanizacja sensu stricte sensu stricte (umiastowienie, uj(umiastowienie, ujęęcie statystyczne urbanizacji) cie statystyczne urbanizacji) 

utoŜsamiane jest ze zjawiskami wyraŜającymi zarówno koncentrację ludności w 

miastach, jak i wzrost liczby oraz wielkości miast.

� 897 miast w Polsce w 2009 roku, a ich liczba wzrosła o 17 w ostatniej dekadzie (najwięcej, 
bo o 4 w Małopolsce),

� znaczne dysproporcje w liczbie, wielkości i  rozmieszczeniu przestrzennym miast w skali  
międzyregionalnej i wewnętrzregionalnej,

� ciągły spadek udziału ludności miejskiej Polski od 1999 roku, zwłaszcza w regionach o 
największej liczbie i najgęstszej sieci miast,

� w strukturze wielkościowej miast Polski dominują miasta małe do 20 tys. mieszkańców 
(ponad ¾ ogółu), przy czym ich udział wzrósł w ostatniej dekadzie, głownie za sprawą miast 
do 5 tys. mieszkańców),

� ubytek mieszkańców wystąpił w ponad 2/3 miast, w tym ubytek duŜy ponad 5% w ponad 
1/10 ośrodków miejskich.



Rozmieszczenie miast w Polsce w 2009 roku (wedRozmieszczenie miast w Polsce w 2009 roku (wedłług grup ug grup 
wielkowielkośściowych)ciowych)

Źródło: opracow anie w łasne na podstaw ie danych GUS



Dynamika zmian ludnoDynamika zmian ludnośści miast w latach 2000ci miast w latach 2000--2009)2009)

Źródło: opracow anie w łasne na podstaw ie danych GUS



Obszary zurbanizowane i obszary wiejskie Polski w 2009 roku Obszary zurbanizowane i obszary wiejskie Polski w 2009 roku 
wedwedłług kryterium UEug kryterium UE
(100 os./km2) (100 os./km2) 

Źródło: opracow anie w łasne na podstaw ie danych GUS



Obszary zurbanizowane i obszary wiejskie Polski w 2009 roku Obszary zurbanizowane i obszary wiejskie Polski w 2009 roku 
wedwedłług kryterium OECD ug kryterium OECD 
(150 os./km2)(150 os./km2)

Źródło: opracow anie w łasne na podstaw ie danych GUS



Urbanizacja Urbanizacja sensusensu largolargo

Urbanizacja Urbanizacja sensusensu largolargo (urbanizacja wsi)(urbanizacja wsi), to złoŜony, wielopłaszczyznowy proces 

społeczno-ekonomiczny, polegający na koncentracji ludności i róŜnorodnej 

działalności ludzkiej na stosunkowo niewielkim obszarze, intensyfikacji tej 

działalności, powstawaniu złoŜonych form osadniczych i rozprzestrzenianiu się

miejskiego stylu Ŝycia i systemu wartości. PrzeobraŜenia obszarów wiejskich pod 

wpływem urbanizacji polegają w efekcie na stopniowym upodabnianiu się wsi do 

miast, które prowadzi do zacierania się róŜnic między nimi [Kusiński 1993, Łoboda

1994, Pietraszek 1978].



Lista zmiennych opisujLista zmiennych opisująących urbanizacjcych urbanizacjęę wsiwsi

L.p. Zmienna

Aspekt ekonomiczny

1. Odsetek utrzymujących się z pracy pozarolniczej

2. Liczba dojeŜdŜających do pracy na 100 osób w wieku produkcyjnych

3. Liczba prywatnych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców

Aspekt przestrzenny

4. Powierzchnia uŜytków rolnych na 1 mieszkańca

5. Liczba mieszkań oddanych do uŜytku na 1000 nowo zawartych małŜeństw

6. Gęstość zaludnienia na km²

Aspekt demograficzny

7. Współczynnik dzietności

8. Współczynnik atrakcyjności migracyjnej

9. Liczba nowo zawartych małŜeństw na 1000 osób w wieku produkcyjnym

Aspekt społeczny

10. Liczba mieszkańców na aptekę i punkt apteczny

11. Odsetek mieszkańców z wykształceniem wyŜszym i policealnym wśród ludności dorosłej

12. Odsetek gospodarstw wieloosobowych (5 osób i więcej)

13. Odsetek mieszkań wyposaŜonych w centralne ogrzewanie



Poziom zurbanizowania wsi w Polsce w 2009 rokuPoziom zurbanizowania wsi w Polsce w 2009 roku

Źródło: opracow anie w łasne na podstaw ie danych GUS



Obszary zurbanizowane i obszary wiejskie w Polsce w 2009 rokuObszary zurbanizowane i obszary wiejskie w Polsce w 2009 roku

Źródło: opracow anie w łasne na podstaw ie danych GUS



Urbanizacja w dokumentach strategicznychUrbanizacja w dokumentach strategicznych

� brak bezpośrednich odwołań do problemu urbanizacji w dokumentach 
strategicznych,

� problem urbanizacji przywołuje się pośrednio diagnozując obecne przemiany 
obszarów wiejskich lub opisując zadania, cele i dąŜenia przyszłych polityk,

� konieczność nawiązania do teorii urbanizacji i zakorzenienia współczesnych 
przemian i planowanych działań wobec społeczności i przestrzeni wiejskiej w 
szerszym kontekście teoretycznym, poszerzającym moŜliwości poznawcze i 
prognostyczne,

� konieczność korzystania z doświadczeń krajów wysokorozwiniętych nie tylko w 
zakresie trendów, specyfiki, korzyści i zagroŜeń jakie niesie urbanizacja, lecz w 
odniesieniu do opracowywania i wdraŜania polityk modelujących ten proces,

�kontr-urbanizacja,



Relacje miastoRelacje miasto--wiewieśś (1)(1)

� proponowana koncepcja dwukierunkowego rozwoju kraju (poprzez rozwój 
metropolii i obszarów wiejskich) nie uwzględnia ogniw pośrednich i integralnych 
elementów przestrzeni osadniczej, tj. małych i średnich miast, w rezultacie utrwala 
niebezpieczną dla spójności przestrzennej lukę na kontinuum miejsko-wiejskim, 

� priorytetowe wzmacnianie potencjału endogenicznego wsi moŜe być w niektórych 
przypadkach zadaniem bardzo skomplikowanym, długotrwałym i kosztownym, 
głównie ze względu na znaczną kumulację negatywnych zjawisk i procesów 
społeczno-ekonomicznych,

� podobne problemy występują na mniejsza skalę i przy jednocześnie szerszych 
moŜliwościach ich rozwiązania w mniejszych ośrodkach miejskich, dlatego sytuację
taką naleŜy wykorzystać na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez wzmacnianie 
i róŜnicowanie potencjału sąsiednich małych i średnich miast,



Relacje miastoRelacje miasto--wiewieśś (2)(2)

� konieczność wyboru grupy mniejszych miast i większych wsi o 
ponadprzeciętnych szansach rozwojowych, zdolnościach rozprzestrzeniania idei, 
innowacji, technologii i kapitału na otaczające obszary wiejskie, co przy 
odpowiednim wsparciu pozwoli im stać się rzeczywistymi lokalnymi centrami 
wzrostu, a wraz z wiejskim zapleczem – spójnymi, przestrzennymi układami 
lokalnymi,

� realizacja koncepcji układu polaryzacyjno-dyfuzyjnego stoi w sprzeczności z 
celem strategicznym „dąŜenie do wzrostu poziomu absorpcji innowacji na wsi”, 
bowiem odbywa się kosztem moŜliwości rozwojowych obszarów wiejskich, 
pozbawiając je odpowiedniego potencjału ludzkiego i intelektualnego,

� realizacja koncepcji układu polaryzacyjno-dyfuzyjnego stoi w sprzeczności z 
celem strategicznym „„przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym”, 
bowiem silniejsze powiązanie mieszkańców wsi z duŜym miastem poprzez dojazdy 
do pracy, prowadzić moŜe do trwałej emigracji przewaŜnie osób młodych, 
wykształconych, wykwalifikowanych i ich rodzin, a w efekcie do deformacji struktury 
wiekowej, wykształcenia, społeczno-zawodowej lub nawet do depopulacji,



Drugie domyDrugie domy
� zjawisko drugich domów to jeden z symptomów kontr-urbanizacji,

� zjawisko przedstawiane w dokumentach strategicznych jednowymiarowo i 
wyłącznie negatywnie w kontekście wpływu na obszary wiejskie (zanieczyszczenie 
środowiska, hałas, nadmierna konsumpcja przestrzeni rolniczej),

� w rzeczywistości zjawisko bardzo złoŜone w swej istocie oraz w skali i 
róŜnorodności oddziaływania na lokalną społeczność, gospodarkę i środowisko 
przyrodnicze,

� zastosowanie odpowiednich polityk wobec drugich domów przynieść moŜe 
obszarom wiejskim i ich mieszkańcom liczne korzyści, np. poprawę wyposaŜenia 
infrastrukturalnego w niektórych wsiach, rozwój przedsiębiorczości, poprawę
dochodów ludności rolniczej (wzrost popytu na tradycyjne produkty rolne), czy 
większe wpływy z podatków od nieruchomości i innych opłat do lokalnego budŜetu,

� zjawisko moŜe mieć szczególne znaczenie w zaludnianiu obszarów
depopulacyjnych, zakładając, Ŝe w niektórych przypadkach drugi dom z czasem 
staje się pierwszym,


