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Artykuły zamieszczone w niniejszym, piętnastym zeszycie „Gospodarki Przestrzennej”, przygotowanym w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomii,
Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, poświęcone
są wybranym problemom planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie publikowane teksty odzwierciedlają aktualne problemy badawcze Autorów
z rozmaitych dziedzin gospodarki przestrzennej. W zeszycie zaprezentowano wyniki badań naukowych dotyczących takich obszarów gospodarki przestrzennej, jak:
kurczące się małe miasta, obszary metropolitalne, efektywność projektów innowacyjnych, turystyka uzdrowiskowa, wartość rekreacyjna zbiorników wodnych, wydajność pracy w samorządzie terytorialnym, klastry, potencjał rozwojowy obszarów
problemowych, zarządzanie krajobrazem kulturowym na obszarach wiejskich, czynniki i przejawy suburbanizacji postindustrialnej, inwestycje na obszarach oddziaływania dużych miast, funkcja turystyczna obiektów podziemnych, transport zrównoważony w miastach i inne. Treści zawarte w artykułach stanowią osobiste poglądy
Autorów na przedstawione w nich problemy. Każdy artykuł podlegał recenzowaniu
przez dwóch recenzentów z wiodących ośrodków naukowych w kraju.
Wyrażamy przekonanie, że publikacja ta będzie stanowiła istotny wkład w rozwój gospodarki przestrzennej jako interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy, będzie
także inspiracją do dalszych badań i analiz porównawczych. Większość artykułów,
oprócz wartości czysto naukowej, ma także walor aplikacyjny. Pozwala to z optymizmem spoglądać w przyszłość tej szybko rozwijającej się dziedziny naukowej, jaką
jest gospodarka przestrzenna.
W imieniu Komitetu Redakcyjnego
Jacek Potocki, Jerzy Ładysz
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OCENA RUCHU INWESTYCYJNEGO
NA OBSZARACH ODDZIAŁYWANIA
DUŻEGO MIASTA – NA PRZYKŁADZIE WYDANYCH
W GMINIE DŁUGOŁĘKA POZWOLEŃ NA BUDOWĘ
I DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
RATING OF INVESTMENT ACTIVITIES
ON THE AREA OF A BIG CITY IMPACT,
ON THE EXAMPLE OF BUILDING PERMITS
AND DECISIONS ON LAND DEVELOPMENT
IN DŁUGOŁĘKA MUNICIPALITY
DOI: 10.15611/pn.2016.418.01
Streszczenie: Krytyka polityki przestrzennej prowadzonej przez gminy skupiona jest ostatnio
na problemach związanych z nadmiernym programowaniem nowych terenów budowlanych,
a w szczególności mieszkaniowych. Działania te postrzegane są jako niezwykle groźne dla
ładu przestrzennego, ale także jako generujące ogromne straty społeczno-gospodarcze. Niniejsze opracowanie stanowi próbę oceny tego zjawiska w oparciu o faktyczny ruch inwestycyjny obserwowany w gminie Długołęka, która jednocześnie poddana jest silnym wpływom
zachodzących procesów suburbanizacyjnych Wrocławia. W pracy przedstawiono wyniki
analiz wydanych w gminie pozwoleń na budowę w latach 2009-2014. Wykonane analizy
przedstawiają tempo inwestycyjne gminy, a także zestawienia ilościowe odnoszące się zarówno do lokalizacji, jak i rodzaju inwestycji. Wyniki pracy potwierdzają przypuszczenia
o oderwaniu podejmowanych decyzji planistycznych od rzeczywistych potrzeb i możliwości
inwestycyjnych.
Słowa kluczowe: suburbanizacja, planowanie przestrzenne, urbanistyka, gospodarka przestrzenna.
Summary: Recent criticism of the spatial policy pursued by the municipality, is focused on
the problems associated with the excessive programming of new construction areas, in particular residential ones. These activities are seen as extremely dangerous for the spatial order
but they can also make enormous socio-economic losses. This paper is an attempt to assess
the phenomenon which takes place on the basis of the actual investment activity observed in
the municipality of Długołęka, which is also a subject of a strong influence of the processes
of suburbanisation of Wroclaw. The paper presents the results of analyses of construction per-
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mits issued in the municipality in 2009-2014. This analysis included a pace of municipalities
investment and a quantitative statement relating to both the location and type of investment.
The results of this analysis confirm an assumptions about the separation of planning decisions
from the real needs and investment opportunities.
Keywords: suburbanization, spatial planning, urban planning, land management.

1. Wstęp
Powszechne jest nawoływanie do analizowania potrzeb osadniczych związanych
z realizacją mieszkalnictwa w poszczególnych gminach Polski. Krytykuje się nadmierne programowanie terenów zabudowy mieszkaniowej w studiach uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Głosy sprzeciwu słychać także w sprawie uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
na potrzeby mieszkalnictwa bez analizowania rzeczywistych potrzeb, ale nie słychać
równie silnych głosów sprzeciwu wobec wydawania, w dowolnym miejscu i na dowolną wielkość, decyzji o warunkach zabudowy dla tegoż mieszkalnictwa. Jakie są
te rzeczywiste potrzeby mieszkalnictwa i jak je ustalić, szukając obiektywnej wielkości dla konkretnej gminy, oto jest pytanie. Na razie nikt nawet nie próbuje udzielić
na nie jakiejkolwiek odpowiedzi.
W prawie urbanistycznym (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r.) wprowadza się coraz to nowe obowiązki dla wszystkich gmin
Polski, nie próbując rozdzielić charakteru wymagań w zależności od lokalnych uwarunkowań urbanistycznych. Choć jest oczywiste, że inaczej należy traktować duże
miasto (Warszawa, Wrocław), a inaczej małe miasteczka i wsie gminne z punktu
widzenia potrzeb mieszkaniowych, to nikt nie próbuje implementować tych uwarunkowań w obowiązujące akty prawne. Różnice powinny być także dostrzegane w położeniu danej gminy w stosunku do innych zespołów osadniczych. Gminy miejskie
czy miejsko-wiejskie, sąsiadujące z dużymi miastami, na pewno wymagają innego
podejścia do szacowania niezbędnych potrzeb mieszkaniowych oraz tempa ich rozwoju niż gminy wiejskie znacznie oddalone od dużych i średnich ośrodków [Pęski
1999].
Próbując poznać rzeczywisty obraz migracji ludności Wrocławskiego Obszaru
Funkcjonalnego w zakresie realizacji inwestycji mieszkaniowych, przeprowadzono
badania dotyczące faktycznego ruchu inwestycyjnego, obserwowanego w gminie
Długołęka, która z racji swego położenia poddana jest oczywistym, silnym wpływom procesów suburbanizacyjnych Wrocławia.
Celem opracowania jest próba oceny ruchu inwestycyjnego gminy Długołęka
w oparciu o wydane pozwolenia na budowę, z uwzględnieniem decyzji o warunkach
zabudowy. Horyzont czasowy badań obejmuje w szczególności lata 2009-2014, dla
których przeanalizowano wydane w gminie pozwolenia na budowę, najbardziej
istotne z punktu widzenia dokonanej oceny. Wykonane analizy przedstawiają ze-
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stawienia ilościowe, odnoszące się zarówno do lokalizacji, jak i rodzaju inwestycji.
Tym samym niniejsze opracowanie stanowi krótkie sprawozdanie z przeprowadzonych badań.

2. Podstawowe informacje dotyczące gminy Długołęka
Korzystne położenie geograficzne i dobra sieć komunikacyjna znajdują swoje odbicie w zachodzącym procesie inwestycyjnym. Gmina Długołęka bezpośrednio
graniczy z Wrocławiem – z dzielnicą Psie Pole, a także z gminami: Wisznia Mała,
Trzebnica, Zawonia, Dobroszyce, Oleśnica oraz Czernica. Jej powierzchnia wynosi
212,84 km2 i podzielona jest na aż 41 sołectw, a liczba mieszkańców wynosi ponad
23 tys.
Pod względem liczby ludności gmina Długołęka zajmuje pierwsze miejsce w powiecie wrocławskim (20,75% ludności powiatu). Zgodnie z danymi GUS z roku
2013 gminę zamieszkiwało 26 535 mieszkańców.
Jak przedstawiono na wykresie (rys. 1), gmina notuje ciągły wzrost liczby ludności. W wyszczególnionych latach liczba ludności wzrosła o prawie 10 tys., a więc
o ponad 36% w stosunku do populacji z połowy lat dziewięćdziesiątych. Najwyższy
wzrost odnotowano w 2010 roku, kiedy liczba ludności wzrosła aż o 1134 mieszkańców.

Rys. 1. Liczba mieszkańców gminy Długołęka w latach 1995-2013
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Tabela 1. Saldo migracji w gminie Długołęka w latach 1995-2013
Rok

Saldo migracji w osobach

Rok

Saldo migracji w osobach

1995

+67

2005

+379

1996

+54

2006

+463

1997

+126

2007

+598

1998

+163

2008

+388

1999

+220

2009

+428

2000

+217

2010

+511

2001

+216

2011

+633

2002

+289

2012

+735

2003

+434

2013

+825

2004

+531

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Zachodzące zjawiska demograficzne są typowe dla obszaru oddziaływania Wrocławia. Choć nie dysponujemy szczegółowymi danymi dotyczącymi dodatniego salda migracji ludności przedstawionego w tabeli 1, to najprawdopodobniej obserwowany wzrost spowodowany jest głównie migracją ludności z Wrocławia. Oznacza to
jednocześnie silny wpływ procesu suburbanizacji na gminę Długołęka.

3. Analiza empiryczna
3.1. Decyzje lokalizacyjne a plany miejscowe
Od roku 2006 inwestycje na terenie gminy odbywają się niemalże wyłącznie w oparciu o sporządzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wynika to
z faktu, że gmina prowadziła konsekwentną politykę sporządzania planów dla poszczególnych sołectw, wykonywanych zazwyczaj w granicach całych obrębów. Jak
wynika to z dat przyjęcia uchwał w sprawie planów, z początkiem roku 2006 pokrycie planistyczne gminy obejmowało już większość sołectw. W szczególności warto
odnotować, że miejscowe plany posiadały już miejscowości najbardziej atrakcyjne inwestycyjnie. Przykładowo plany miejscowe od 2004 r. posiadają miejscowości Brzezia Łąka i Wilczyce, od 2005 r. – Długołęka, Mirków i Domaszczyn, a od
2006 r. – Kiełczów.
Obecnie gmina Długołęka pokryta jest w ok. 98% miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Spośród 41 miejscowości tylko 6 obrębów nie posiada całościowego pokrycia przedmiotowymi planami [Uchwała Nr XXXVI/533/14
Rady Gminy Długołęka z dnia 29 października 2014].
W tabeli 2 można zauważyć wyraźny spadek wydanych decyzji lokalizacyjnych
po roku 2005, co pokrywa się z datami uchwalenia większości planów.

15

Ocena ruchu inwestycyjnego na obszarach oddziaływania dużego miasta
Tabela 2. Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
w gminie Długołęka w latach 2003-2014
Rok

Decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Decyzje o warunkach zabudowy

2003

1

791

2004

39

219

2005

42

108

2006

8

12

2007

1

13

2008

-

4

2009

1

1

2010

1

0

2011-2014

2

5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Długołęka.

Konsekwencją sukcesywnie wykonywanych planów była wyraźnie zmniejszająca się liczba decyzji lokalizacyjnych, przez które rozumieć należy decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wydawane w odrębnych trybach,
w zależności od tego, czy planowane przedsięwzięcie jest bądź nie jest celem publicznym). Warto w tym miejscu przypomnieć, że w procesie inwestycyjnym decyzje te zastępują plany miejscowe – to znaczy mogą być wydawane wyłącznie
w przypadku obszarów, które nie posiadają obowiązujących planów miejscowych
[Ustawa z 27 marca 2003, art. 4, ust. 2].
3.2. Analiza pozwoleń na budowę
Wymiernym wskaźnikiem oceny ruchu inwestycyjnego są pozwolenia na budowę.
Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano dostępne dane dotyczące wydanych pozwoleń na budowę na obszarze gminy Długołęka w latach 2009-2014.
Materiały te pochodzą ze Starostwa Powiatu Wrocławskiego i uzyskane zostały
za pośrednictwem Urzędu Gminy Długołęka. Pierwszą trudnością w interpretacji
uzyskanego materiału było odrzucenie pozwoleń, które nie mają istotnego wpływu
na ocenę ruchu inwestycyjnego, związanego z nowymi realizacjami. W tym celu
odrzucono pozwolenia dotyczące przedsięwzięć takich, jak: remonty, modernizacje
i przebudowy czy rozbiórki budynków, a także licznych pozwoleń na budowę wewnętrznych instalacji gazowych. W efekcie wyodrębniono 3003 pozwolenia, które
poddano dalszym analizom. Należy też podkreślić (jak wynika to z przedstawionej
wcześniej analizy decyzji lokalizacyjnych), że badane pozwolenia na budowę w latach 2009-2014 wydane zostały niemal wyłącznie w oparciu o miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego.
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Tabela 3. Liczba analizowanych pozwoleń na budowę w latach 2009-2014 w gminie Długołęka
Rok
Liczba wybranych do analiz
pozwoleń na budowę

2009

2010

2011

2012

2013

2014

486

520

517

522

454

504

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Długołęka.

Rys. 2. Liczba pozwoleń na budowę w latach 2009-2014 dla poszczególnych sołectw gminy
Długołęka
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 3 ilustruje zestawienie analizowanych pozwoleń na budowę w latach
2009-2014. Wynika z niej, że w omawianym okresie nie ukształtowała się ani wzrostowa, ani malejąca tendencja, a liczba wydanych pozwoleń na nowe inwestycje
wynosi średnio ok. 500 rocznie.
Ciekawe zestawienie zawiera wykres (rys. 2), który przedstawia znaczące różnice w liczbie wydanych pozwoleń na budowę w analizowanym okresie w rozbiciu
na poszczególne sołectwa.
Najwięcej pozwoleń na budowę nowych inwestycji wydano dla sołectw znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Wrocławia. Jednak skala dysproporcji jest
zdaniem autorów nadspodziewanie wysoka. Najwięcej pozwoleń na budowę wydano dla sołectwa Kiełczów (677 decyzji). Kolejne sołectwa charakteryzujące się
wysoką (trzycyfrową) liczbą wydanych pozwoleń to: Długołęka – 314, Wilczyce
– 270, Mirków – 193, Domaszczyn – 154, Brzezia Łąka – 138, Pietrzykowice – 137.
Co szczególnie interesujące, liczba pozwoleń wydanych w zaledwie dwóch sołectwach (spośród 41), a mianowicie w Kiełczowie i Długołęce, stanowi 1/3 wszystkich
wydanych pozwoleń na obszarze całej gminy. Jednocześnie dla sołectw Dobroszów
Oleśnicki i Dąbrowica w okresie analizowanych 6 lat nie zostało wydane ani jedno
pozwolenie na budowę.
3.3. Analiza wydanych pozwoleń na budowę ze względu na rodzaj inwestycji
Kolejna analiza ruchu inwestycyjnego przedstawia podział wydanych decyzji pozwoleń na budowę ze względu na rodzaje przedsięwzięć. Wyróżnionych zostało 7 grup:
• sieci infrastruktury technicznej i drogowej (oznaczenie na wykresie „IiK”),
• budynki mieszkalne jednorodzinne (oznaczenie na wykresie „MN”),
• budynki mieszkalne wielorodzinne (oznaczenie na wykresie „MW”),
• usługi publiczne (oznaczenie na wykresie „UP”) – np. przedszkola, obiekty
oświaty, sportu i rekreacji itp.,
• usługi komercyjne (oznaczenie na wykresie „UK”) – inwestycje związane z budową obiektów handlowych itp.,
• obiekty produkcyjno-magazynowe (oznaczenie na wykresie „P”),
• inne (oznaczenie na wykresie „I”) – inwestycje, które nie zostały zakwalifikowane do powyższych grup, m.in. funkcje mieszane, np. budynki mieszkalno-usługowe, stawy.
Wykonane zestawienie, zgodnie z przyjętymi oznaczeniami, zostało przedstawione na wykresie (rys. 3). Opisując to zestawienie, należy podkreślić, iż w analizowanym okresie większość pozwoleń na budowę dotyczyła budynków mieszkalnych
jednorodzinnych. Stanowią one 53,2% (1601 decyzji) wszystkich wydanych pozwoleń. Co również charakterystyczne, wydano znikomą liczbę pozwoleń na budowę
budynków mieszkalnych wielorodzinnych (1,6%). Takie pozwolenia obserwuje się
głównie w przypadku miejscowości Kiełczów, co jest związane z zapisem planistycznym pozwalającym na tego typu zabudowę.
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Niestety, liczba wydanych pozwoleń na budowę infrastruktury technicznej
i drogowej nie obrazuje stopnia uzbrojenia obszaru gminy czy jakości obsługi komunikacyjnej. Wynika to z faktu, iż liczba wydanych pozwoleń nie przekłada się
wprost na długości poszczególnych odcinków sieci czy powierzchni obsługiwanego
obszaru. Określenie stopnia rozwoju infrastruktury technicznej wymagałoby odrębnych badań, które nie były przedmiotem niniejszej pracy. Jednak powtarzając za
dokumentem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Długołęka [Uchwała Nr XXXII/496/14 Rady Gminy Długołęka z dnia
22 maja 2014], stopień uzbrojenia terenów daleki jest od stanu pożądanego, czego
przykładem jest choćby fakt, iż tylko ok. 50% mieszkańców ma dostęp do systemu
kanalizacji sanitarnej.

Rys. 3. Podział wydanych pozwoleń na budowę ze względu na rodzaje przedsięwzięć w latach
2009-2014 w gminie Długołęka
Źródło: opracowanie własne.

W zakresie usług o charakterze publicznym, zwanych też często w literaturze infrastrukturą społeczną, w ciągu analizowanych 6 lat wydano: 12 pozwoleń na budowę boisk sportowych, 5 pozwoleń na budowę świetlic wiejskich, a także pozwolenie
na budowę 1 kaplicy pogrzebowej, 1 kościoła filialnego, 1 przedszkola, 1 ośrodka
terapeutycznego, a także 1 budynku administracyjno-socjalnego. Tego typu inwestycje stanowią 0,7% wszystkich pozwoleń na budowę.
W tym samym okresie liczba wydanych pozwoleń na budowę obiektów usługowych o charakterze komercyjnym była dwukrotnie większa od liczby pozwoleń na
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budowę obiektów publicznych i wyniosła 1,4%. Ponadto wyróżniono stosunkowo
niewielką, wynoszącą 2% wszystkich decyzji, liczbę pozwoleń na realizację obiektów produkcyjno-składowych.
Powyższe dane sugerują, iż część obszaru gminy przyjmuje stopniowo charakter typowych przedmieść Wrocławia, o głównie tzw. sypialnianym charakterze.
Przedstawione tu informacje mogą również stanowić dane wyjściowe kolejnych
analiz, obrazujących na przykład stopień obsługi obszaru gminy w infrastrukturę
społeczną.
3.4. Tempo inwestycyjne a obowiązujące dokumenty planistyczne gminy
Odrębnym i coraz częściej poruszanym problemem jest brak powiązań między wykonanymi opracowaniami planistycznymi a realnymi potrzebami i możliwościami
dotyczącymi rozwoju zagospodarowania przestrzennego.
Z pobieżnych analiz wynika, że również w gminie Długołęka występuje ten
problem. Powołując się na dane z obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, możemy stwierdzić, że największe
rezerwy przeznaczone pod rozwój zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane zostały
w następujących sołectwach: Brzezia Łąka (188,9 ha), Kiełczów (167,9 ha), Wilczyce (164,7 ha) oraz Domaszczyn (157 ha). Sumaryczna wartość wszystkich rezerw wyznaczonych w planach miejscowych pod nową zabudowę mieszkaniową
w gminie wynosi aż 945,49 ha. Tymczasem dla analizowanego przedziału czasowego uśredniona wartość wydanych pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych
jednorodzinnych wynosi 266 pozwoleń rocznie.
Trudno jest przewidzieć, jak będzie się kształtowało tempo inwestycyjne w kolejnych latach, ale przyjmując, że (tak jak w analizowanym okresie) pozostanie ono
na niezmienionym poziomie, oznaczałoby to, iż obecnie gmina wyznaczyła w planach miejscowych obszary pod nową zabudowę mieszkaniową na kolejnych 35-40
lat. Jednocześnie wspomniane wcześniej Studium uwarunkowań daje podstawy do
wykonania kolejnych planów miejscowych, które mogą znacząco rozszerzyć i tak
już spore rezerwy. Pomimo znaczącego wzrostu liczby mieszkańców gminy Długołęka, spowodowanego przede wszystkim dodatnim saldem migracji, tak przeszacowane rezerwy terenowe niewiele mają wspólnego z kształtowaniem racjonalnej
polityki przestrzennej i jednocześnie nie ograniczają rozlewania się zabudowy, które
często określamy jako chaotyczne i niekontrolowane.

4. Podsumowanie
Gmina Długołęka jest atrakcyjnym obszarem inwestycyjnym, w szczególności pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dowodem na to jest największa liczba wydawanych pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wynosząca średnio w badanym okresie 266 decyzji rocznie.
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Rys. 4. Położenie sołectw w gminie Długołęka, w których wydano najwięcej pozwoleń na budowę,
względem obszaru miasta Wrocławia
Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzona analiza wskazuje również, że gmina Długołęka swój rozwój
zagospodarowania zawdzięcza głównie procesom suburbanizacyjnym Wrocławia.
Świadczy o tym presja inwestycyjna obserwowana przede wszystkim na styku z granicami administracyjnymi Wrocławia, czyli w miejscowościach Kiełczów i Długołęka, gdzie liczba wydanych pozwoleń na budowę stanowi 1/3 wszystkich pozwoleń
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wydanych na obszarze całej gminy. Taka lokalizacja świadczy zarówno o „ucieczce”
z dużego miasta do strefy podmiejskiej, jak i o potrzebie utrzymania możliwie najbliższych relacji z miastem.
Wyniki pracy potwierdzają także przypuszczenia, że podejmowane decyzje
planistyczne są oderwane od rzeczywistych potrzeb i możliwości inwestycyjnych.
Przeskalowane obszary, wyznaczone w planach miejscowych pod funkcje budowlane, a przede wszystkim mieszkaniowe, nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistym
ruchu inwestycyjnym. Tym samym gmina Długołęka wpisuje się w ogólnokrajowe
zjawisko. Warto w tym miejscu podkreślić słuszność przyjętych kierunków reform
systemu planowania przestrzennego, wprowadzonych ustawą z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015, poz. 1777). Wprowadzone wymogi mają służyć obiektywniejszemu określaniu potrzeb i możliwości rozwoju gminy w oparciu
o analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne oraz prognozy demograficzne,
a także racjonalnemu bilansowaniu terenów przeznaczonych pod zabudowę z określeniem ich chłonności. Czy nowelizacje przepisów, choć są zapewne krokiem w dobrym kierunku, przyniosą oczekiwane rezultaty, przekonamy się w przyszłości.
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