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Streszczenie
Jednym z  głównych problemów podnoszonych w  związku z  dynamicznym procesem 
suburbanizacji w Polsce jest kwestia braku odpowiedniego planowania przestrzennego 
strefy podmiejskiej. Celem opracowania jest ustalenie stopnia adekwatności kierunków 
działania wyznaczonych w dokumentach strategiczno-planistycznych z zestawem głów-
nych problemów zidentyfikowanych w opracowanych diagnozach, co pozwoliło na po-
znanie charakteru działań planistycznych w strefach podmiejskich. Zakres przestrzenny 
studium ograniczono do gmin powiatu toruńskiego i bydgoskiego wchodzących w skład 
Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. W opracowaniu przyjęto, że do szcze-
gólnych wyzwań w  zakresie planowania przestrzeni podmiejskiej należą: dostępność 
transportowa, dostęp do infrastruktury technicznej, dostęp do usług publicznych oraz 
dostęp do infrastruktury i usług sportowo-kulturalnych. Na podstawie analiz wykaza-
no, że w dziedzinach zidentyfikowanych jako problemowe diagnoza ich stanu nie zawsze 
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korespondowała z proponowanymi kierunkami przyszłych działań. Sytuacja ta stwarza 
ryzyko przeprowadzania dalszych nieplanowych i nieskoordynowanych działań w strefie 
podmiejskiej.

Słowa kluczowe: Bydgoszcz, Toruń, planowanie przestrzenne, strefy podmiejskie, su-
burbanizacja.

Abstract 
One of the main problems raised in connection with the dynamic process of suburbani-
zation in Poland is the lack of adequate spatial planning of the suburban zone. The pur-
pose of the study is to determine the adequacy of the directions set out in the adopted 
strategic and planning documents in relation to the set of the main problems identified 
in the developed diagnoses. This allowed us to find out the nature of planning activities 
in suburban areas. The spatial scope of the study was limited to the communes of Toruń 
and Bydgoszcz poviats included in the Bydgoszcz-Toruń Functional Area. The study as-
sumes that the spheres with particular challenges in the planning of suburban space are: 
transport accessibility, access to technical infrastructure, access to public services, and 
access to sports and cultural infrastructure and services. On the basis of conducted anal-
yses, it was shown that in the areas indicated as problematic, the diagnosis did not always 
correspond to the proposed directions of further actions. This situation poses a risk of 
conducting further unplanned and uncoordinated activities in the suburban zone.

Keywords: Bydgoszcz, Toruń, spatial planning, suburbanization, suburbs.

WPROWADZENIE

Suburbanizacja jest jednym z  zasadniczych procesów kształtujących sieć osad-
niczą w wysoko rozwiniętych regionach na świecie (Staszewska, 2012). Obecnie 
bardzo dużą dynamikę tego procesu (przy pewnym jego opóźnieniu w stosunku 
do Ameryki Północnej lub Europy Zachodniej) notuje się w Europie Środkowo-
Wschodniej (Sýkora, Ouredniček, 2007; Krišjāne, Bērziņš, 2012; Krišjāne i  in., 
2012), w  tym w  Polsce (Zębik, 2011). To z  kolei w  powiązaniu z  mało restryk-
cyjną i  niekonsekwentną polityką planowania przestrzennego powoduje sze-
reg problemów z  zapewnieniem odpowiedniej jakości życia w  dość żywiołowo 
kształtujących się strefach podmiejskich (Wdowicka, Mierzejewska, 2012). Na 
terenach tych trudności z diagnozowaniem potrzeb mieszkańców są szczególne, 
gdyż dużej dynamice przyrostu liczby mieszkańców towarzyszy sytuacja, w któ-
rej część potrzeb jest zaspokajana poza miejscem zamieszkania dzięki bliskości 
dużego miasta. Nawet dostępność danej usługi na miejscu może nie wpływać 
na zmianę zachowań konsumpcyjnych tej części mieszkańców, którzy przybyli 
z miasta i tam w dalszym ciągu zaspokajają swoje potrzeby. Poza tym w pewnych 
sytuacjach to metropolia oferuje np. dostęp do wyższej jakości usług edukacyj-
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nych oraz kulturalnych. Tym samym nie da się dokładnie oszacować dynamicz-
nie zmieniających się potrzeb mieszkańców. Być może z  tego względu polityka 
rozwoju przyjęta przez gminy podmiejskie okazuje się szczególnie interesującym 
zagadnieniem. Musi ona uwzględnić w procesie planowania, co jest dużym wy-
zwaniem, zmienność i nieprzewidywalność sytuacji. Jak wobec takiego wyzwania 
radzą sobie z procesem planistycznym władze lokalne? Aby to ustalić, prześle-
dzono i porównano dwa kluczowe w tym zakresie elementy planowania, tj. dia-
gnozę występujących na danym obszarze problemów i wskazywanych kierunków 
rozwoju, które w  złożeniu powinny odpowiadać na zidentyfikowane problemy. 
Tym samym za cel opracowania przyjęto ustalenie stopnia adekwatności wy-
znaczonych w przyjętych dokumentach strategiczno-planistycznych kierunków 
działania z zestawem głównych problemów zidentyfikowanych w opracowanych 
diagnozach, co pozwoliło na poznanie charakteru działań planistycznych w stre-
fach podmiejskich. Analiza wykonana na podstawie studium przypadku gmin 
powiatu toruńskiego i bydgoskiego wchodzących w skład Bydgosko-Toruńskiego 
Obszaru Funkcjonalnego daje możliwość oceny, na ile i w jakich obszarach w do-
kumentach strategiczno-planistycznych zaplanowano sposoby rozwiązywania 
zdiagnozowanych problemów. W opracowaniu przyjęto, że obszarami szczegól-
nych wyzwań w planowaniu przestrzeni podmiejskiej są: (1) dostępność trans-
portowa, (2) dostęp do infrastruktury technicznej, (3) dostęp do usług publicz-
nych oraz (4) dostęp do infrastruktury i usług sportowo-kulturalnych. 

 O istotności podjętych badań świadczy to, że szczegółowe rozpoznanie spo-
sobu odpowiadania na lokalne wyzwania może mieć wpływ na monitorowanie 
działań, od których zależeć będzie długoterminowa polityka kształtowania prze-
strzeni podmiejskiej. Ta z  jednej strony może determinować konkurencyjność 
poszczególnych gmin, z  drugiej zaś jakość życia ich mieszkańców. Wydaje się 
to również kluczowe, zważywszy na fakt, że w kolejnych latach, pomimo spad-
ku liczby ludności ogółem w Polsce, przewiduje się dalszą koncentrację ludności 
w strefach podmiejskich (KPZK, 2030). Dlatego już teraz brak odpowiednich dzia-
łań w zakresie identyfikacji problemów wynikających z zamieszkiwania w strefie 
podmiejskiej oraz propozycji ich rozwiązania może prowadzić do postępującego 
rozdźwięku pomiędzy indywidualnymi oczekiwaniami mieszkańców strefy pod-
miejskiej a możliwościami samorządów lokalnych w zakresie ich zapewnienia. 

SUBURBANIZACJA I PLANOWANIE ROZWOJU STREF 
PODMIEJSKICH W POLSCE W ŚWIETLE STUDIÓW 
LITERATUROWYCH

Suburbanizacja, rozumiana jako jedna z  faz cyklu życia regionu miejskiego, 
najszybciej, bo już na początku XX w., rozpoczęła się w  USA. Po zakończeniu 
II  wojny światowej pierwsze przejawy suburbanizacji obserwowane były także 
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w Europie Zachodniej (Champion, 2001; Węcławowicz, 2018). Na tym tle można 
mówić o pewnym opóźnieniu zjawiska i procesu suburbanizacji w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej, w tym Polski (Raźniak, Nowotnik, 2015), w których aż do 
końca lat 80. XX w. dominowały procesy tzw. wstępnej urbanizacji (Szymańska, 
Biegańska, 2011). W rezultacie miasta środkowoeuropejskie do momentu urucho-
mienia transformacji systemowej cechowały się dość dużą zwartością przestrzen-
ną, wyraźnie widocznymi granicami i  brakiem rozwiniętej strefy podmiejskiej 
(Szelenyi, 1996; Hirt, Kovachev, 2006). 

Wraz z  transformacją systemową rozpoczęły się z  jednej strony przemiany 
miast z  modelu socjalistycznego do modelu kapitalistycznego (Kovacs, 1999), 
z  drugiej zaś zapoczątkowane zostały dynamicznie postępujące procesy subur-
banizacji (Parysek, Mierzejewska, 2005; Runge, 2011; Ciok, 2014; Biegańska i in., 
2019). Przyczyn procesu suburbanizacji w  Europie Środkowo-Wschodniej, po-
dobnie jak w USA, Australii czy krajach Europy Zachodniej, upatruje się przede 
wszystkim w modernizacji technicznej, związanej z obniżeniem kosztów trans-
portu oraz upowszechnieniem zwłaszcza samochodu osobowego, modernizacji 
ekonomicznej, odzwierciedlającej ogólny wzrost zamożności społeczeństwa, oraz 
społecznej, którą łączy się z  pojawieniem aspiracji, głównie wśród klasy śred-
niej, do zmiany środowiska mieszkaniowego na bardziej przyjazne człowiekowi 
(Fielding, 1989; Brueckner, 2000; Antrop, 2000, 2004; Słodczyk, 2003). Ponadto 
w przypadku Polski zwraca się uwagę na czynniki dodatkowe, które aktywowały 
i wzmocniły proces suburbanizacji, w tym deficyt mieszkań oraz brak długofa-
lowej polityki państwa w zakresie mieszkalnictwa (Groeger, 2016), złe warunki 
mieszkaniowe na osiedlach z tzw. „wielkiej płyty” (Szafrańska, 2016), przemiany 
struktury własnościowej gruntów połączone z dużo wyższymi wartościami renty 
gruntowej w mieście niż poza nim (Parysek, 2005; Kania, 2010) oraz dość liberal-
ne podejście do kwestii planowania przestrzennego (Biegańska, 2019).

Proces suburbanizacji oddziałuje na miasto, powodując jego głębokie przemia-
ny w zakresie struktury społeczno-ekonomicznej. Ze znacznie większą intensyw-
nością wpływa jednak na przekształcenia obszarów wiejskich, przejawiając się naj-
częściej rozlewaniem struktury przestrzennej miast, niekontrolowanym rozwojem 
przedmieść i  ośrodków podmiejskich (Liszewski, 1987; Lorens, 2005). Pomimo 
znacznej siły oddziaływania na przestrzeń suburbanizację trudno jednoznacznie 
zdefiniować. Najczęściej jednak wskazuje się na wieloaspektowość zjawiska i dys-
kutuje m.in. o suburbanizacji w wymiarze: (a) demograficznym, jeśli uwzględnimy 
migracje ludności z rdzeni miast na otaczające je obszary peryferyjne (Biegańska, 
2013), (b) ekonomicznym, jeżeli weźmiemy pod uwagę relokację miejsc pracy 
(głównie związanych z usługami i przemysłem), (c) społecznym, jeżeli mamy na 
myśli upowszechnienie miejskich wzorców postaw i  zachowań na otaczających 
miasto obszarach peryferyjnych (Szmytkowska, Masik, 2005; Kajdanek, 2011a, 
2012; Biegańska, 2019) lub (d) rezydencjalnym, jeżeli odniesiemy się do rozwoju 
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funkcji mieszkaniowej na obszarach sąsiadujących z miastami (Zborowski, 2005; 
Biegańska, Szymańska, 2013; Zborowski, Raźniak, 2013; Wysocka i in., 2021). 

Wskazując na istotę zjawiska i  procesu suburbanizacji, należy zauważyć, że 
jej najczęstszą formą jest urban sprawl (Lisowski, 2009; Jakóbczyk-Gryszkiewicz, 
2012). Oznacza to dosłownie rozlewanie się miasta na tereny do niego przyle-
głe. Obecnie, jak argumentują m.in. Lisowski (2009) czy Lisowski i Grochowski 
(2009), pod pojęciem urban sprawl rozumiemy raczej suburbanizację rozproszo-
ną lub redundantną (Lisowski, Grochowski, 2009; Mantey 2009; Grochowski, 
Pieniążek, 2011). Jej głównymi wyróżnikami są nieciągłość, chaotyczność, żywio-
łowość i nieplanowość. Przejawia się ona rozwojem rozległych przedmieść, któ-
re poprzez ekspansję infrastruktury mieszkaniowej i usługowej wkraczają coraz 
dalej w typowe tereny wiejskie użytkowane rolniczo (Kaplan i in., 2004; Czerny, 
2005; Krzysztofik i in., 2017; Lewyn, 2017). Do cech krajobrazów wiejskich obję-
tych procesem urban sprawl zalicza się przede wszystkim luźną, zwykle parte-
rową zabudowę mieszkaniową oraz niski poziom koncentracji obiektów innego 
typu przy jednoczesnym braku centrum. Istotną cechą jest także punktowość 
zabudowy lub brak ciągłości, nazywane żabim skokiem lub urbanizacją typu 
konfetti, które z kolei są rezultatem lokalizacji osiedli mieszkaniowych wewnątrz 
terenów rolniczych. Natomiast omijanie przeszkód naturalnych w podejmowaniu 
decyzji o lokalizacji kolejnych osiedli mieszkaniowych prowadzi do mozaiki tere-
nów zurbanizowanych, z jednej strony, oraz terenów rolniczych i leśnych, z dru-
giej (Środa-Murawska i in., 2017). Dyskutując o zjawisku urban sprawl, podkreśla 
się też segregację funkcjonalną i homogeniczność przejawiające się (szczególnie 
w  miastach amerykańskich) niekończącymi się rzędami podobnych lub wręcz 
jednakowych wolnostojących domów jednorodzinnych, mających trawnik przed 
wejściem i garaż, którym prawie nie towarzyszą inne funkcje (Grochowski, 2011; 
Grochowski, Pieniążek, 2011). Zjawisko urbanizacji strefy podmiejskiej w postaci 
urban sprawl (zwane także suburban sprawl) zazwyczaj traktowane jest jako pe-
joratywna forma umiastowienia, w rezultacie której zamiast układów sieciowych 
zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego, powstają nieracjonalne układy 
przestrzenne (Beim, 2007; Parysek, 2009).

Cechy charakterystyczne suburbanizacji w  postaci urban sprawl pozostają 
w pewnej sprzeczności z założeniami planowania przestrzennego, które powinno 
zmierzać do wspierania koncepcji compact city, tj. zwartego miasta lub szerzej 
regionu miejskiego, obejmującego poza miastami także ich strefy podmiejskie. 
Przejawami wdrażania koncepcji compact city powinny być działania zmierzają-
ce do intensyfikacji wykorzystania przestrzeni zurbanizowanej i hamujące dal-
szy proces rozprzestrzeniania się miejskich form użytkowania terenu na obszary 
wiejskie, w tym rolne i cenne środowiskowo (Solarek, 2011). Tymczasem, jak pod-
kreśla Heffner (2016, s. 77), nie wszystkie proponowane kierunki działań w za-
kresie szeroko rozumianej polityki miejskiej są w pełni przygotowane zarówno 
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od strony odbiorców proponowanych polityk (samorządów regionalnych, lokal-
nych), jak i  od strony praktycznej (rozwiązania ustawowe, zakres dyskusji nad 
szczegółami, przedmiot działań). Na tę kwestię zwracano uwagę także w KPZK 
2030, w której podnoszony był problem nieskoordynowanego rozwoju obszarów 
funkcjonalnych głównych ośrodków miejskich. Co więcej, problem ten dotyczy 
przede wszystkim stref podmiejskich ze względu na zjawisko żywiołowej urba-
nizacji oraz rosnącego chaosu przestrzennego. Te z  kolei powodują degradację 
krajobrazu, utratę atrakcyjności rekreacyjnej i inwestycyjnej oraz rosnące koszty 
społeczno-ekonomiczne, które muszą ponosić poszczególne jednostki terytorial-
ne (Staszewska, Wdowicka, 2006; Negatywne skutki… 2016). Bardzo istotna wy-
daje się tutaj zwłaszcza kwestia wspomnianych kosztów, które wynikają z jednej 
strony z ogólnej specyfiki suburbanizacji, z drugiej zaś z braku odpowiedniego 
planowania przestrzennego. Odnosząc się do specyfiki suburbanizacji, należy pa-
miętać, że do stref podmiejskich przeprowadza się przede wszystkim względnie 
młoda, zamożna i dobrze wykształcona ludność pochodząca z dużych miast, ma-
jąca określone oczekiwania względem miejsca zamieszkania (Kajdanek, 2011b). 
Tymczasem ze względu na zbyt powolny w stosunku do funkcji rezydencjalnej 
rozwój infrastruktury społecznej i towarzyszących jej usług w strefie podmiejskiej 
oraz dość słabą suburbanizację miejsc pracy, osoby te zmuszone są dojeżdżać do 
pracy oraz zaspokajać dużą część swoich potrzeb w miastach. To z kolei wymusza 
konieczność wielokrotnego przemieszczania się między rdzeniem a peryferiami 
obszarów funkcjonalnych, co przy braku odpowiednio rozwiniętego transpor-
tu publicznego generuje konieczność korzystania z transportu indywidualnego, 
a w dalszej kolejności wpływa na niewydolność układów transportowych i po-
wstawanie kongestii (Kurek i in., 2015). Wymienione kwestie wskazywane są jako 
główne problemy i jednocześnie wyzwania w planowaniu strefy podmiejskiej.

Identyfikacja wyzwań w  planowaniu strefy podmiejskiej powinna być uzu-
pełniona o  diagnozę przyczyn niekontrolowanej suburbanizacji i  powiązanych 
z nią problemów w zapewnieniu dostępu do infrastruktury oraz usług dla miesz-
kańców suburbiów. Tych zaś upatruje się głównie w niskiej jakości systemu pla-
nowania przestrzennego (Lisowski 2010; Kacprzak, Staszewska, 2011; Raport 
o  ekonomicznych…, 2013; Drygas i  in., 2014; Negatywne skutki…, 2016; Stanny 
i  in., 2016, 2018; Wysocka i  in., 2021 i  in.). Jego przejawami, jak argumentowa-
no m.in. w  KPZK 2030 (por. też Parysek, 2008; Heffner, 2016; Mantey, Sudra, 
2018; Spórna, 2018; Szmytkie, 2020), są: (a) brak egzekucji obowiązującego pra-
wa na rzecz swobodnej interpretacji i wprowadzania ustaw specjalnych funkcjo-
nujących równolegle z  systemem prawnym; (b) rozbudowany i  skomplikowany 
system planowania przestrzennego składający się z licznych i niewspółgrających 
ze sobą elementów bezradny wobec konfliktów przestrzennych; (c) brak prawnej 
i systemowej współzależności dokumentów strategiczno-planistycznych powsta-
jących na różnych szczeblach zarządzania; (d) dualizm kompetencji z zakresu pla-
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nowania przestrzennego i planowania społeczno-gospodarczego, stąd tradycyjne 
instrumenty planowania przestrzennego pełnią rolę ochronną, a nie prorozwo-
jową; (e) nieograniczone poczucie autonomii gmin, w efekcie którego o kształcie 
gospodarki przestrzennej decydują interesy grupowe, niekoniecznie zgodne z in-
teresem publicznym; (f) zbyt małe, nieadekwatne do potrzeb i  funkcji, a  także 
fragmentaryczne pokrycie terenu miejscowymi planami zagospodarowania prze-
strzennego oraz nadinterpretacja obowiązującego w gminach studium uwarun-
kowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego. Odpowiedzią na część 
zasygnalizowanych powyżej problemów planowania przestrzennego jest ustawa 
o  zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektóre inne ustawy z 15 lipca 
2020 r. (przepisy weszły w życie z dniem 13 listopada 2020 r.), w myśl których 
uporządkowane mają być rozwiązania w systemie zarządzania rozwojem kraju. 
Jedną z najważniejszych jej konsekwencji ma być zintegrowanie planowania spo-
łeczno-gospodarczego i przestrzennego oraz zapewnienie większej spójności sys-
temu dokumentów strategicznych. Niemniej dopiero kolejne lata pokażą, w jakim 
stopniu ustawa ta wpłynie na ograniczenie zjawiska żywiołowej suburbanizacji 
oraz dostępność usług i infrastruktury dla mieszkańców strefy podmiejskiej.

Wadliwa polityka przestrzenna gmin, nieuregulowana skoordynowaną i sku-
teczną polityką państwa, nie tylko nie rozwiązuje, ale wręcz wzmacnia niekorzyst-
ne zjawiska, ograniczając w długiej perspektywie szanse na rozwój przede wszyst-
kim stref podmiejskich. Już teraz gminy podmiejskie przeznaczają pod zabudowę 
mieszkaniową zbyt duże tereny, zwykle wielokrotnie przekraczające ich potrzeby 
i możliwości ekonomiczne (Raport o ekonomicznym…, 2013). Jeszcze poważniej-
sza w  skutkach może być zmiana kwalifikacji gruntów według obowiązujących 
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie 
z szacunkami chłonności demograficznej, na terenach objętych planami może się 
osiedlić 62 mln osób, a na terenach objętych studiami uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 167–229 mln, tj. kilkakrotnie więcej niż wy-
nosi obecnie liczba ludności w  kraju. Dość liberalne podejście gmin do kwestii 
tzw. odrolnienia gruntów i przekwalifikowania ich na cele budowlane związane 
jest z upatrywaniem przez nie szansy na możliwość zwiększenia dochodów budże-
towych. Jednak jak pokazują wyniki analiz (Smutek, 2012, 2017), napływ ludności 
do gmin podmiejskich nie musi przekładać się na wymierne wpływy do budżetu 
samorządów lokalnych. Ponadto nieefektywne zarządzanie przestrzenią zwiększa 
ryzyko inwestycyjne, w  tym zawyżonych kosztów wykupu gruntów pod inwe-
stycje publiczne czy ograniczenia napływu inwestycji gospodarczych. Natomiast 
możliwość wprowadzania rozproszonej i  chaotycznej zabudowy powoduje frag-
mentaryzację terenów rolnych i  cennych przyrodniczo, utratę renty planistycz-
nej, wzrost kosztów zniszczeń zabudowy oraz infrastruktury towarzyszącej na 
terenach nienadających się do tych celów, wysokie koszty budowy i utrzymania 
infrastruktury technicznej (Raport o ekonomicznych…, 2013, por. też: Kacprzak, 
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Staszewska, 2011). Na nieracjonalne gospodarowanie przestrzenią swój wpływ ma 
także rozdrobnienie działek oraz brak współdziałania gmin tzw. strefy podmiej-
skiej w zakresie realizacji spójnej wizji kreowania dalszego rozwoju społeczno-go-
spodarczego tych obszarów (Heffner, 2016; Negatywne skutki…, 2016). Wszystkie 
te działania przyczyniają się do (a) utrwalenia chaosu przestrzennego przejawia-
jącego się zaburzeniem układów kompozycyjno-funkcjonalnych pierwotnych 
struktur osadniczych, (b) współistnienia zabudowy mieszkaniowej i terenów rol-
niczych, (c) utraty walorów estetyczno-krajobrazowych otoczenia, (d) problemów 
z zapewnieniem dostępu do infrastruktury technicznej i społecznej (Staszewska, 
Wdowicka, 2006; Negatywne skutki…, 2016), a w efekcie prowadzą do obniżenia 
wartości ekonomicznej gruntów i pogorszenia jakości życia mieszkańców.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ I METODY PRACY

Obszar badań w niniejszym opracowaniu ograniczono do tzw. strefy podmiej-
skiej Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (coraz częściej określane-
go w literaturze przedmiotu jako Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny; por. 
Sokołowski, 2009; Maik, 2010; Szymańska i in., 2013; Sokołowski i in., 2014). Sam 
obszar funkcjonalny tworzy z  osadniczego punktu widzenia układ bipolarny, 
którego główne osie wyznaczają największe miasta i jednocześnie stolice regionu 
kujawsko-pomorskiego, tj. Bydgoszcz i Toruń, oddalone od siebie o około 45 km 
(odległość między centrami obu miast).

Według stanu na rok 2020 Bydgoszcz z liczbą 344 091 mieszkańców lokowa-
ła się na 8. miejscu na tle największych miast w  kraju, zaś Toruń z  liczbą 198 
613 mieszkańców pozycjonował się na miejscu 15. Gdyby jednak uwzględnić 
łącznie liczbę mieszkańców obu tych miast wojewódzkich, dałoby to im 5. po-
zycję na tle wszystkich dużych miast w Polsce. Ze względu na cel w opracowaniu 
skoncentrowano się na strefach podmiejskich obu tych miast, za które przyjęto 
wszystkie gminy powiatów bydgoskiego i  toruńskiego. Przyjęcie takiego zakre-
su przestrzennego wynikało przede wszystkim z występowania na tym obszarze 
procesów suburbanizacji, która już od około trzech dekad (por. Maik i in., 1996; 
Biegańska, 2019) wyznacza główny kierunek jego rozwoju oraz kształtuje powią-
zania funkcjonalno-przestrzenne poszczególnych gmin. Zaproponowany zakres 
przestrzenny jest także zgodny z  delimitacjami proponowanymi m.in. przez 
Szymańską i  in. (2013), Sokołowskiego i  in. (2014), Unię Metropolii Polskich, 
KPZK 2030 czy Strategię rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 
2020 – Plan modernizacji 2020+, w których za strefy podmiejskie obu najwięk-
szych miast w regionie przyjmuje się gminy powiatów odpowiednio: bydgoskie-
go (Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, 
Sicienko, Solec Kujawski) oraz toruńskiego (m. Chełmża, gm. wiejska Chełmża, 
Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś 
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Wielka) (ryc. 1). Gminy powiatów bydgoskiego i  toruńskiego wraz z  miastami 
Bydgoszczą i Toruniem obejmują łącznie obszar 2916 km2, tj. 16,2% powierzchni 
województwa, i  są zamieszkiwane przez 772 701 mieszkańców, tj. 37,5% ogółu 
ludności województwa kujawsko-pomorskiego (wg stanu na 2020 r.).

Głównym źródłem danych w opracowaniu były obowiązujące według stanu 
na 2022 r. dokumenty strategiczno-planistyczne szczebla lokalnego, czyli studia 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin należących 
do duopolu bydgosko-toruńskiego i  strategie rozwoju przestrzennego tychże 
gmin (tab. 1). Należy tutaj dodać, że pierwszy z nich jest dokumentem planistycz-
nym o charakterze obligatoryjnym, określającym najbardziej odpowiedni sposób 
zagospodarowania gminy. Z kolei strategia rozwoju, będąca dokumentem o cha-

Ryc. 1. Gminy powiatu bydgoskiego i toruńskiego należące do Bydgosko-Toruń-
skiego Obszaru Funkcjonalnego na tle województwa kujawsko-pomorskiego

Źródło: opracowanie własne.
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rakterze fakultatywnym, określa szczegółowe cele rozwoju oparte na diagnozie 
możliwości i problemów gminy. Na oba analizowane dokumenty składają się dwie 
części, tj. diagnoza występujących na danym obszarze problemów i kierunki dal-
szego rozwoju, stanowiące syntezę planowanych działań, które w założeniu po-
winny odpowiadać na zidentyfikowane problemy. Posługując się metodą analizy 
treści, dokumenty te krytycznie prześledzono w kontekście głównych problemów 
związanych z  zamieszkiwaniem w  strefie podmiejskiej i  jednocześnie wyzwań 
w  zakresie planowania przestrzennego. Za takie zaś uznano w  świetle studiów 
literaturowych: (1) dostępność transportową, (2) dostęp do infrastruktury tech-
nicznej, (3) dostęp do usług publicznych oraz (4) dostęp do infrastruktury i usług 
sportowo-kulturalnych. Wszystkie te elementy rozpatrzono zarówno w kontek-
ście diagnozy stanu, zarysowanej w  dokumentach strategiczno-planistycznych, 
jak i w kontekście dalszych kierunków ich rozwoju.

Tabela 1. Zestawienie dokumentów strategicznych i  planistycznych szczebla 
gminnego

Powiat
Wykaz przeanalizowanych dokumentów strategiczno-planistycznych

studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego strategia rozwoju

bydgoski Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Białe Błota (2016 r.)

Strategia rozwoju gminy Białe 
Błota 2013–2025

Studium gminy Dąbrowa Chełmińska 
(2014–2017)

Strategia rozwoju gminy Dąbrowa 
Chełmińska 2014–2023

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Dobrcz (2000 r., zmiany 2006 r.)

Strategia rozwoju gminy Dobrcz 
2014–2025

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania miasta i gminy 
Koronowo (2008–2009)

Strategia rozwoju miasta i gminy 
Koronowo/Strategia rozwoju gminy 
Koronowo na lata 2016–2025

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Nowa Wieś Wielka (2020 r.)

Strategia rozwoju gminy Nowa 
Wieś Wielka do roku 2020+

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Osielsko (2015 r.)

Strategia rozwoju gminy Osielsko 
do roku 2020+ 

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Sicienko (2016 r.)

Strategia i programy rozwoju 
gminy Sicienko na lata 2015–
2020+

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Solec Kujawski (2016 r.)

Strategia rozwoju gminy miejskiej 
i wiejskiej Solec Kujawski 2014–
2020+
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Powiat
Wykaz przeanalizowanych dokumentów strategiczno-planistycznych

studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego strategia rozwoju

toruński
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego m. 
Chełmża (2000 r., ocena aktualności 
studium 2018 r.)

Strategia rozwoju miasta Chełmży 
na lata 2016–2022

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Chełmża wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko (2017 r.)

Strategia rozwoju gminy Chełmża 
na lata 2015–2025

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Czernikowo (2013 r.)

Strategia rozwoju gminy 
Czernikowo do 2020 r. (projekt 
Strategii rozwoju gminy 
Czernikowo na lata 2022–2030)

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania gminy Lubicz 
(2011 r.)

Strategia rozwoju gminy Lubicz na 
lata 2021–2028

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łubianka (2014 r.) 

Strategia rozwoju gminy Łubianka 
na lata 2015–2023

Studium uwarunkowań i kierunki 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łysomice (2012 r.)

Strategia rozwoju gminy Łysomice 
na lata 2018–2028

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Obrowo (2019–2021 r.)

Strategia rozwoju gminy Obrowo 
na lata 2016–2023

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
oraz planów zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wielka 
Nieszawka (2000 r.), Analiza 
zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym – ocena aktualności 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wielka Nieszawka (2016 r.)

Strategia rozwoju gminy Wielka 
Nieszawka na lata 2015–2025

Zmiana studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Zławieś Wielka 
(2011 r.)

Strategia rozwoju gminy Zławieś 
Wielka na lata 2015–2023

Źródło: opracowanie własne.
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WYNIKI BADAŃ

Jak wspomniano, punktem wyjścia w przeprowadzonej analizie było zestawienie 
informacji zawartych w  dokumentach strategiczno-planistycznych, tj. studiach 
uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania oraz strategiach rozwoju anali-
zowanych gmin. Prześledzono główne zagadnienia wskazane w tych dokumen-
tach w odniesieniu do czterech zaproponowanych grup problemowych. Na grupę 
pierwszą złożyła się dostępność transportowa. W  obrębie tej grupy najczęściej 
podnoszoną kwestią był zły stan techniczny ulic i dróg oraz niedostateczna ilość 
dróg utwardzonych, co wskazano w aż 16 na 17 analizowanych gmin podmiej-
skich, i to zarówno w diagnozie stanu, jak i w dalszych kierunkach rozwoju. Na 
kolejnych pozycjach według częstotliwości wskazań w diagnozie stanu i  jedno-
cześnie dalszych kierunkach rozwoju pojawił się problem słabo rozwiniętej ko-
munikacji publicznej na poziomie gminy, a także brak komunikacji kolejowej lub 
przestarzała infrastruktura kolejowa (14/17 gmin), niedobór infrastruktury towa-
rzyszącej (chodniki, oświetlenie, parkingi) (12/17 gmin w diagnozie stanu i 9/17 
gmin w kierunkach rozwoju) oraz mało rozwinięta infrastruktura przystosowana 
do ruchu rowerowego (11/17 gmin w diagnozie stanu i 8/17 gmin w kierunkach 
rozwoju). Na tym tle interesującą sytuację odnotowano w przypadku problemu 
braku zapewnienia dogodnych powiązań drogowych z  terenami zewnętrznymi 
i wewnętrznymi gmin, co wskazano tylko w 7 gminach w diagnozie stanu, ale aż 
w 14 gminach podnoszono w kierunkach rozwoju (tab. 2). 

Na tle częstotliwości występowania trudności dotyczących dostępności trans-
portowej w  dokumentach strategiczno-planistycznych te związane z  drugą gru-
pą, tj. infrastrukturą techniczną, były sygnalizowane w rozpatrywanych gminach 
podmiejskich Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego znacznie rzadziej. 
W  grupie tej najczęściej wskazywano problem niedostatecznie rozwiniętej sieci 
kanalizacyjnej (lokalnie wodociągowej; 12/17 gmin w diagnozie stanu i aż 17/17 
gmin w dalszych kierunkach rozwoju) oraz brak sieci gazowej lub potrzebę jej roz-
budowy (11/17 gmin w diagnozie stanu i 9/17 gmin w dalszych kierunkach rozwo-
ju). Pozostałe zagadnienia, które złożyły się na tę grupę, tj. uciążliwości związane 
z wysypiskiem śmieci lub brak wysypiska na terenie gminy (3/17 gmin), brak scen-
tralizowanego systemu ciepłowniczego (2/17 gmin), brak rozwiązań w  zakresie 
odnawialnych źródeł energii (2/17 gmin), niedostateczny rozwój infrastruktury 
technicznej na terenach przeznaczonych pod budownictwo (1/17 gmin), niewy-
starczająco rozwinięta sieć energetyczna (m.in. średniego napięcia; 1/17 gmin) 
i słaby rozwój infrastruktury teleinformatycznej (1/17 gmin), były poruszane nie-
porównywalnie rzadziej. Co jest jednak szczególnie interesujące, w wymienionych 
problemach, pomimo bardzo rzadkiego ich sygnalizowania w  diagnozie stanu, 
kwestie te znacznie częściej znajdowały odpowiedź w dalszych kierunkach rozwo-
ju, czyli także wtedy, gdy nie wykazywano ich w diagnozie (tab. 2).
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Tabela 2. Obszary problemowe w świetle diagnozy oraz kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gmin podmiejskich Bydgosko-Toruńskiego Obszaru 
Funkcjonalnego

Gmina
Dostępność 

transportowa
Infrastruktura 

techniczna
Dostępność usług 

publicznych

Dostępność 
usług i in-

frastruktury 
sportowo-

-kulturalnej 
i rekreacyjnej

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
Gmina 
Chełmża

diagnoza + + + + + + + + + + + +
kierunki + + + + + + + + + + + + + +

Miasto 
Chełmża

diagnoza + + + + + + + + + + + + +
kierunki + + + + + + + + + + + + + + + + +

Czernikowo diagnoza + + + + + +
kierunki + + + + + + + + + +

Lubicz diagnoza + + + + + + + + + +
kierunki + + + + + + + + + + + + + +

Łubianka diagnoza + + + + + + + + + +
kierunki + + + + + + + + + + + + + +

Łysomice diagnoza + + + + + + + + + + + +
kierunki + + + + + + + + + + +

Obrowo diagnoza + + + + + + + +
kierunki + + + + + + + + + + + + + + + + +

Wielka 
Nieszawka

diagnoza + + + + + + + + + + + +
kierunki + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Zławieś 
Wielka

diagnoza + + + + + + + + + +
kierunki + + + + + + + + + + + + + + + +

Białe Błota diagnoza + + + + + + + + + + + + +
kierunki + + + + + + + + + + + +

Dąbrowa 
Chełmińska

diagnoza + + + + + + + + + +
kierunki + + + + + + + + + + + + + + + +

Dobrcz diagnoza + + + + + + + + + + +
kierunki + + + + + + + + + + + + + + + + +

Koronowo diagnoza + + + + + +
kierunki + + + + + + + + + + + + + + +

Nowa Wieś 
Wielka

diagnoza + + + + + + + + + +
kierunki + + + + + + + + + + + + + + +

Osielsko diagnoza + + + + + + + + + + +
kierunki + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sicienko diagnoza + + + + + + + +
kierunki + + + + + + + + + + + + + + +

Solec 
Kujawski

diagnoza + + + + + + + + + + + + + + +
kierunki + + + + + + + + + + + + + + + + +

Źródło: opracowanie własne na podstawie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego oraz strategii rozwoju analizowanych gmin.
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Na trzecią grupę zagadnień złożyła się dostępność usług publicznych. W tym 
przypadku odnotowano mniejszą niż w  grupie pierwszej, ale znacznie większą 
niż w grupie drugiej liczbę wskazań dla poszczególnych kwestii. Po raz kolejny 
jednak, podobnie jak w  grupie drugiej, zaobserwowano dość wyraźną dyspro-
porcję pomiędzy problemami zdiagnozowanymi w dokumentach a proponowa-
nymi w nich rozwiązaniami wpisującymi się w kierunki rozwoju. Według liczby 

Objaśnienia do tab. 2: plus (+) w diagnozie – wskazanie problemu w danym obszarze; plus 
(+) w kierunkach – wskazanie rozwiązania w danym obszarze; dostępność transportowa: 
1 – zły stan techniczny ulic i dróg (niedostateczna ilość dróg utwardzonych); 2 – niedo-
bór infrastruktury towarzyszącej (chodniki, oświetlenie, parkingi); 3 – brak zapewnie-
nia dogodnych powiązań drogowych z  terenami zewnętrznymi i wewnętrznymi gminy; 
4 – słabo rozwinięta komunikacja publiczna (brak lub tylko ponadgminna), brak komuni-
kacji kolejowej, przestarzała infrastruktura kolejowa; 5 – mało rozwinięta infrastruktura 
przystosowana do ruchu rowerowego; infrastruktura techniczna: 1 – niedostateczna in-
frastruktura techniczna na terenach przeznaczonych pod budownictwo; 2 – niedostatecz-
nie rozwinięta sieć kanalizacyjna (lokalnie wodociągowa); 3 – brak sieci gazowej w wielu 
miejscowościach lub potrzeba rozbudowy; 4 – brak scentralizowanego systemu ciepłow-
niczego; 5 – niewystarczająco rozwinięta sieć energetyczna (m.in. średniego napięcia); 
6 – słaby rozwój infrastruktury teleinformatycznej; 7 – uciążliwości związane z wysypi-
skiem śmieci, brak wysypiska na terenie gminy; 8 – brak rozwiązań oze; dostępność usług 
publicznych: 1 – edukacja – kwestie infrastrukturalne (słaba infrastruktura w szkołach, 
np. brak stołówek, gabinetów lekarskich, sprzętu multimedialnego, boisk, sal gimnastycz-
nych; niedostateczny stan techniczny szkół; niewystarczająca baza lokalowa, przepełnienie 
szkół); 2 – edukacja – kwestie organizacyjne (słabe wyniki nauczania, słaba dostępność 
zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży wiejskiej, niewystarczająca i  niedopasowana oferta 
edukacyjna, kierunki kształcenia okolicznych szkół ponadgimnazjalnych i wyższych nie-
adekwatne do rynku pracy, wysokie koszty utrzymania oświaty w stosunku do otrzymy-
wanej subwencji oświatowej, odpływ uczniów do szkół w  dużym mieście); 3 – brak lub 
niewystarczająca opieka przedszkolna i żłobkowa; 4 – niewystarczająca ochrona zdrowia 
(niska dostępność świadczeń zdrowotnych, m.in. brak dostępu do rehabilitacji, profilak-
tyki, lekarzy specjalistów, problem z dostępem/jakością usług zdrowotnych, ograniczona 
ilość programów zdrowotno-profilaktycznych; niezadowalająca opieka zdrowotna w szko-
łach); 5 – problem opieki nad grupami wymagającymi wsparcia (seniorzy, osoby niepeł-
nosprawne – niedostateczna ilość placówek dla osób starszych, wymagających wsparcia, 
bariery architektoniczne utrudniające życie niepełnosprawnym); 6 – brak lub niskiej ja-
kości przestrzeń publiczna (niska jakość estetyki przestrzeni publicznej; niewystarczająca 
ilość miejsc spotkań dla mieszkańców); 7 – braki w  dziedzinie usług (niewystarczająco 
rozwinięta sieć usług gastronomicznych; lokalnie brak sieci handlowych; niewystarczająca 
oferta usług – elektryk, stolarz, krawcowa); brak koncentracji usług publicznych w głów-
nych miejscowościach, przy ciągach komunikacyjnych); dostępność usług i  infrastruk-
tury sportowo–kulturalnej i rekreacyjnej: 1 – brak obiektów kultury lub ich zbyt mała 
wielkość; 2 – brak oferty kulturalnej adekwatnej do potrzeb różnych grup mieszkańców; 
3 – brak obiektów rekreacyjnych (basen, skatepark, kąpielisko), ich zbyt mała ilość lub zły 
stan; 4 – utrudniony dostęp do pełnego korzystania z  istniejących obiektów sportowych 
(zgodnego z oczekiwaniami); niewystarczająca oferta wykorzystania obiektów sportowych 
i świetlic wiejskich; 5 – słabe wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych.
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wskazań w diagnozie stanu najpoważniejszymi problemami gmin podmiejskich 
w  zakresie zapewnienia dostępu do usług publicznych były: niewystarczająca 
ochrona zdrowia (niska dostępność świadczeń zdrowotnych, m.in. brak dostępu 
do rehabilitacji, profilaktyki, lekarzy specjalistów, problem z dostępem i jakością 
usług zdrowotnych, ograniczona ilość programów zdrowotno-profilaktycznych; 
niezadowalająca opieka zdrowotna w  szkołach; 12/17 gmin w  diagnozie stanu 
i 16/17 gmin w kierunkach rozwoju) oraz brak lub niewystraczająca opieka przed-
szkolna i  żłobkowa (12/17 gmin w  diagnozie stanu i  13/17 gmin w  kierunkach 
rozwoju). Znacznie rzadziej podnoszony był w dokumentach strategiczno-plani-
stycznych problem: opieki nad grupami wymagającymi wsparcia (seniorzy, osoby 
niepełnosprawne – niedostateczna ilość placówek dla osób starszych, wymagają-
cych wsparcia, bariery architektoniczne utrudniające życie niepełnosprawnym; 
7/17 gmin w diagnozie stanu i 6/17 gmin w kierunkach rozwoju), zapewnienia 
odpowiedniej infrastruktury edukacyjnej (słaba infrastruktura w  szkołach, np. 
brak stołówek, gabinetów lekarskich, sprzętu multimedialnego, boisk, sal gimna-
stycznych; niedostateczny stan techniczny szkół; niewystarczająca baza lokalowa, 
przepełnienie szkół; 6/17 gmin w diagnozie stanu i 14/17 gmin w kierunkach roz-
woju) oraz zapewnienia odpowiedniej jakości usług edukacyjnych (słabe wyniki 
nauczania, słaba dostępność zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży wiejskiej, niewy-
starczająca i niedopasowana oferta edukacyjna, kierunki kształcenia okolicznych 
szkół ponadgimnazjalnych i  wyższych nieadekwatne do rynku pracy, wysokie 
koszty utrzymania oświaty w stosunku do otrzymywanej subwencji oświatowej, 
odpływ uczniów do szkół w dużym mieście; 6/17 gmin w diagnozie stanu i 14/17 
gmin w kierunkach rozwoju; 5/17 gmin w diagnozie stanu i 13/17 gmin w kie-
runkach rozwoju) czy braków w dziedzinie usług (niewystarczająco rozwinięta 
sieć usług gastronomicznych; lokalnie brak sieci handlowych; niewystarczająca 
oferta usług typu elektryk, stolarz, krawcowa, brak koncentracji usług publicz-
nych w  głównych miejscowościach, przy ciągach komunikacyjnych; 4/17 gmin 
w diagnozie stanu i 5/17 gmin w kierunkach rozwoju). Najrzadziej wskazywanym 
problemem był niedobór przestrzeni publicznej lub jej niska jakość (niska jakość 
estetyki przestrzeni publicznej; niewystarczająca ilość miejsc spotkań dla miesz-
kańców; 2/17 gmin w diagnozie stanu i 6/17 gmin w kierunkach rozwoju) (tab. 2).

Czwarta grupa problemów dotyczyła dostępności usług i infrastruktury spor-
towo-kulturalnej i  rekreacyjnej. Zważywszy na częstotliwość wskazań w doku-
mentach strategiczno-planistycznych, odnotowano, że najczęściej sygnalizowa-
nym problemem była tu zbyt mała liczba lub zły stan obiektów rekreacyjnych 
(basen, skatepark, kąpielisko; 11/17 gmin w diagnozie stanu i 16/17 gmin w kie-
runkach rozwoju). W dalszej kolejności pojawiały się problemy takie, jak: brak 
oferty kulturalnej adekwatnej do potrzeb różnych grup mieszkańców (9/17 gmin 
w diagnozie stanu i 17/17 gmin w kierunkach rozwoju), słabe wykorzystanie wa-
lorów przyrodniczych i kulturowych (7/17 gmin w diagnozie stanu i 15/17 gmin 
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w kierunkach rozwoju), utrudniony dostęp do pełnego korzystania z istniejących 
obiektów sportowych (zgodnego z oczekiwaniami), niewystarczająca oferta wy-
korzystania obiektów sportowych i świetlic wiejskich (5/17 gmin w diagnozie sta-
nu i 11/17 gmin w kierunkach rozwoju) oraz brak obiektów kultury lub ich zbyt 
mała wielkość (4/17 gmin w diagnozie stanu i 13/17 gmin w kierunkach rozwoju). 
W przypadku grupy czwartej, podobnie jak w grupie drugiej czy trzeciej, zwykle 
znacznie częściej wymieniane problemy pojawiały się w kierunkach rozwoju niż 
były sygnalizowane w diagnozie stanu (tab. 2).

Tabela 3. Relacja pomiędzy problemami wskazywanymi w diagnozie oraz dalszych 
kierunkach rozwoju w  dokumentach strategiczno-planistycznych analizowa-
nych gmin podmiejskich Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Gmina
Dostępność 

transportowa
Infrastruktura 

techniczna

Dostępność 
usług 

publicznych

Dostępność 
usług i in-

frastruktury 
sportowo-

-kulturalnej 
i rekreacyjnej

A B C A B C A B C A B C
Gmina Chełmża 3 1 1 1 1 1 3 0 1 3 0 1
Miasto Chełmża 4 1 0 1 0 2 4 0 2 3 0 1
Czernikowo 2 0 1 1 2 0 0 1 3 0 0 3
Lubicz 3 0 1 2 0 1 1 0 3 2 1 2
Łubianka 3 0 0 0 1 2 3 0 1 3 0 2
Łysomice 3 1 0 1 1 0 4 0 0 1 1 2
Obrowo 3 0 1 1 0 1 3 0 3 1 0 4
Wielka Nieszawka 3 0 2 2 2 2 3 0 3 1 1 3
Zławieś Wielka 3 1 1 2 2 2 1 1 3 0 0 5
Białe Błota 3 2 0 2 0 0 2 1 1 3 0 1
Dąbrowa Chełmińska 1 1 3 0 1 4 2 3 1 2 0 3
Dobrcz 3 1 0 0 0 4 3 0 2 4 0 1
Koronowo 2 0 1 2 0 2 2 0 2 0 0 4
Nowa Wieś Wielka 2 1 1 2 1 2 2 0 2 2 0 2
Osielsko 4 1 0 1 0 5 2 1 2 1 1 3
Sicienko 3 0 1 2 0 1 2 0 3 2 0 2
Solec Kujawski 3 1 1 0 2 3 4 1 1 4 0 1
Źródło: opracowanie własne na podstawie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego oraz strategii rozwoju analizowanych gmin.
Objaśnienia: A  – liczba problemów wskazanych w  diagnozie mających odzwierciedlenie 

w kierunkach rozwoju; B – liczba problemów wskazanych tylko w diagnozie (brak od-
niesień w kierunkach rozwoju); C – liczba problemów wskazanych tylko w kierunkach 
rozwoju (brak odniesień w diagnozie).
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Zważywszy na dynamikę procesu suburbanizacji oraz często podnoszony 
w  literaturze przedmiotu braku planowości w  kształtowaniu przestrzeni stref 
podmiejskich w  dalszej części opracowania skoncentrowano się na ustaleniu, 
na ile problemy wskazywane w diagnozie stanu korespondowały z proponowa-
nymi kierunkami rozwoju w analizowanych gminach podmiejskich Bydgosko-
Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (tab. 3, 4). W pierwszej grupie, która do-

Tabela 4. Kategorie opracowane na podstawie relacji pomiędzy problemami wska-
zywanymi w diagnozie oraz kierunkach rozwoju w dokumentach strategicz-
no-planistycznych analizowanych gmin podmiejskich Bydgosko-Toruńskiego 
Obszaru Funkcjonalnego

Grupy problemów Kategorie Liczba 
problemów

% w danej grupie 
problemów

Dostępność transportowa A 48 65,8
B 11 15,1
C 14 19,2
D 73 100,0

Infrastruktura techniczna A 20 30,8
B 13 20,0
C 32 49,2
D 65 100,0

Dostępność usług publicznych A 41 50,0
B 8 9,8
C 33 40,2
D 82 100,0

Dostępność usług i infrastruktury 
sportowo-kulturalnej 
i rekreacyjnej

A 32 42,1
B 4 5,3
C 40 52,6
D 76 100,0

Wszystkie kategorie razem A 141 47,6
B 36 12,2
C 119 40,2
D 296 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego oraz strategii rozwoju analizowanych gmin.

Objaśnienia: A – liczba i udział procentowy w danej grupie problemów wskazanych w dia-
gnozie mających odzwierciedlenie w kierunkach rozwoju; B – liczba i udział procentowy 
w danej grupie problemów wskazanych tylko w diagnozie (brak odniesień w kierunkach 
rozwoju); C – liczba i udział procentowy w danej grupie problemów wskazanych tylko 
w kierunkach rozwoju (brak odniesień w diagnozie); D – suma.
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tyczyła dostępności transportowej, łącznie we wszystkich gminach wskazano 73 
problemy. Z tej liczby aż 48 problemów, tj. 65,8%, rozpoznano i opisano w dia-
gnozie stanu oraz zaproponowano dla nich konkretne rozwiązania w  dalszych 
kierunkach rozwoju. Wartość ta była najwyższa spośród wszystkich czterech 
grup problemów. Ponadto w grupie związanej z dostępnością transportową 15,1% 
problemów pojawiło się tylko w diagnozie stanu, a 19,2%, pomimo braku rozpo-
znania w diagnozie stanu, wystąpiło w dalszych kierunkach rozwoju (tab. 3, 4). 
Najmniejszą zbieżność pomiędzy diagnozą stanu oraz proponowanymi kierun-
kami rozwoju odnotowano w  grupie drugiej, odnoszącej się do infrastruktury 
technicznej. Problemy wskazywane w diagnozie stanu tylko w 30,8% korespondo-
wały z kierunkami rozwoju. Ponadto 20,0% problemów było podnoszonych tylko 
w diagnozie, a aż 40,2% – rozpatrywanych w odniesieniu do kierunków rozwoju 
(tab. 3, 4). W  grupie trzeciej, która obejmowała dostępność usług publicznych, 
problemy sygnalizowane w  diagnozie stanu w  50,0% miały swoją odpowiedź 
w dalszych kierunkach rozwoju. Natomiast 9,8% problemów pojawiło się tylko 
w diagnozie, a 40,2% – tylko w kierunkach rozwoju (tab. 3, 4). W ostatniej grupie, 
która dotyczyła dostępności usług i infrastruktury sportowo-kulturalnej i rekre-
acyjnej, problemy zidentyfikowane w  diagnozie stanu w  42,1% korespondowa-
ły z propozycją rozwiązań podawanych w kierunkach rozwoju. Co więcej, 5,3% 
problemów zostało zawartych tylko w diagnozie stanu, zaś 52,6% – tylko w kie-
runkach rozwoju (tab. 3, 4). Po zsumowaniu wszystkich problemów zawartych 
w  dokumentach strategicznych analizowanych gmin podmiejskich Bydgosko-
Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego wykazano, że zagadnienia w  diagnozie 
stanu tylko w 47,6% miały pokrycie w kierunkach rozwoju. Dalej 12,2% proble-
mów sygnalizowanych było wyłącznie w diagnozie stanu, bez adekwatnej odpo-
wiedzi w  kierunkach rozwoju. Natomiast 40,2% problemów wystąpiło jedynie 
w propozycji rozwiązań, jakimi były kierunki rozwoju, nie były one jednak odpo-
wiedzią na wcześniej zdiagnozowany problem (tab. 4).

WNIOSKI

W toku przeprowadzonej analizy zwrócono uwagę na interesujące zjawisko wy-
stępowania rozbieżności między diagnozowanymi problemami poszczególnych 
jednostek a planowanymi rozwiązaniami. Oznacza to, że zapisy przeprowadzo-
nej diagnozy nie mają pełnego pokrycia w proponowanych kierunkach rozwoju, 
a co więcej – stopień odzwierciedlenia problemów zmienia się w zależności od 
rozpatrywanej kategorii. Najwyższy poziom osiąga w przypadku grupy wyzwań 
infrastrukturalnych, wtedy odnosi się do co piątego zdiagnozowanego problemu. 
Z  kolei tylko 5,3% problemów dotyczących dostępności usług i  infrastruktury 
sportowo-kulturalnej i  rekreacyjnej dostrzeżonych w  diagnozie nie zostało za-
uważonych w  części obejmującej planowanie. Skąd zatem wynikają te rozbież-
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ności? Sądząc po kategoriach, których dotyczą w większym stopniu (kosztowne 
inwestycje infrastrukturalne), mogą być spowodowane ograniczonymi możli-
wościami finansowymi gmin. Zdiagnozowany problem nie jest uwzględniany 
w przyjętej perspektywie planu z powodu braku możliwości jego realizacji.

Druga ustalona rozbieżność dotyczy sytuacji, gdy w przyjętych kierunkach roz-
woju uwzględniono znacznie większe spektrum zagadnień bez uprzedniej iden-
tyfikacji problemu w diagnozie. Generalnie dotyczy to aż 40% wszystkich proble-
mów. W tym przypadku, podobnie jak wyżej, rozbieżności pojawiają się w różnym 
natężeniu, zależnie od grupy. W dziedzinie dostępności transportowej tylko w co 
piątym przypadku zaplanowane rozwiązania nie odpowiadają bezpośrednio zdia-
gnozowanym problemom. Natomiast w  grupie związanej z  dostępnością usług 
i infrastruktury sportowo-kulturalnej i rekreacyjnej jest to więcej niż połowa. 

Wydaje się, że dodatkowe cele przyjęte do realizacji nie stanowią tak dużego 
problemu jak kwestie dostrzeżone w diagnozie, ale pozostawione bez planu po-
radzenia sobie z nimi. Niemniej jednak może wskazywać to na słabe powiązanie 
planowanych działań z diagnozą sytuacji lub na jej zbyt ogólny charakter, sko-
ro nie wskazuje się na obszary, które uznano za istotne do udoskonalenia. Być 
może jest to też wynik niedoskonałości procesu planistycznego, w którym mimo 
np. braku pewnych potrzeb planuje się inwestycje o  wysokim potencjale wize-
runkowym, z uwzględnieniem obowiązującego kalendarza wyborczego. Z dru-
giej strony stwierdzone rozbieżności w  przypadku dynamicznie zmieniającej 
się przestrzeni gmin podmiejskich mogą być też efektem planowania opartego 
na doświadczeniu i  bardzo dobrym rozumieniu zachodzących tu procesów, co 
powoduje, że pewne zadania uwzględniane są nawet wtedy, gdy nie zdiagnozo-
wano problemu, któremu odpowiadają. Specyfika szybko rozwijającej się gminy 
podmiejskiej zmusza bowiem do podejmowania decyzji planistycznych z myślą 
o przyszłych mieszkańcach i ich problemach.

Uzyskane wyniki bardzo mocno potwierdzają konieczność kontynuacji badań. 
Objęcie analizą większego obszaru, tj. gmin nienależących do strefy podmiejskiej, 
pozwoli sprawdzić, na ile uzyskane wyniki są specyficzne dla gmin podmiejskich. 
Dalsze badania dostarczą być może także odpowiedzi na postawione wyżej pyta-
nia o przyczyny stwierdzonych różnic. Przyszłe wyniki mogą przyczynić się do 
poprawy efektywności procesu planistycznego, zwłaszcza w przypadku obszarów 
szczególnie trudnych i wymagających, takich jak strefa podmiejska.
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