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Streszczenie. Rozpoznanie kierunków i dynamiki zmian użytkowania i pokrycia terenu oraz 
aktualnej sytuacji demograficznej jest podstawowym warunkiem racjonalnego planowania 
kierunków jego przyszłego zagospodarowania. Zmiany te, w dużym stopniu determinowane 
przez czynniki demograficzne (migracje, liczba ludności itp.), są także efektem polityki prze
strzennej zapisanej w dokumentach planistycznych, bądź też realizowanej na podstawie de
cyzji administracyjnych. Zasadne jest, aby w procesie opracowywania dokumentów plani
stycznych: obligatoryjnego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego (SUiKZP) oraz fakultatywnie uchwalanego Miejscowego Planu Zagospoda
rowania Przestrzennego (MPZP), uwzględniać nie tylko kierunki zmian, jakie miały miejsce 
w przestrzeni w ostatnich latach, lecz również trendy demograficzne. Cennym źródłem in
formacji o pokryciu i użytkowaniu terenów oraz zachodzących na nich zmianach są zdjęcia 
lotnicze i satelitarne, które wykorzystano w niniejszym opracowaniu. Celem przeprowadzo
nych badań była analiza i interpretacja zmian pokrycia terenu trzech gmin wiejskich w kon
tekście przemian społeczno-gospodarczych oraz ocena, jak przyjęte kierunki polityki prze
strzennej gmin, zapisane w MPZP oraz SUiKZP, odzwierciedlają obecną i przyszłą sytuację 
przestrzenno-demograficzną.

Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, demografia, zdjęcia lotnicze, geomatyka 

W STĘP

G ospodarow anie przestrzenią w  Polsce na szczeblu lokalnym  odbyw a się poprzez 
dwa główne dokumenty planistyczne -  Studium Uwarunkowań i K ierunków Zagospoda
row ania Przestrzennego Gm iny (SUiKZP), które je s t dokum entem  o charakterze obli-
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gatoryjnym  oraz M iejscow y P lan  Z agospodarow ania P rzestrzennego (M PZP), który 
je st dokum entem  fakultatywnym  [Cieślak i Cym erm an 2007]. Zgodnie z ustaw ą o p la
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  [Ustawa 2003], przy sporządzaniu tych do
kum entów  należy uw zględnić w iele czynników, w  tym  przede wszystkim : w ym agania 
ładu przestrzennego, ochrony środowiska, dziedzictw a kulturow ego, ochrony zdrowia, 
w alory ekonomiczne przestrzeni, prawo własności itd. Ponadto podstawę gospodarowa
nia przestrzenią powinna stanowić zasada zrównoważonego rozwoju. Uwarunkowania te 
sprawiają, że proces planow ania przestrzennego je s t bardzo złożony. Inaczej w ygląda 
planowanie przestrzenne na obszarach aglomeracji, gdzie od w ielu lat m am y do czynie
nia z dużą presją na przeznaczanie nowych terenów pod zabudowę, z konsekwencjam i 
w  postaci rozlewania się m iast i nadm iernym  w zrostem  kosztów  budowy infrastruktury 
[W ojtkun 2010], a  inaczej na terenach w iejskich. N a  terenach położonych daleko od 
dużych i średnich m iast, poza głównym i szlakami kom unikacyjnym i, gospodarowanie 
przestrzen ią polega głów nie n a  utrzym aniu funkcji rolniczej, uzupełnianiu istniejącej 
ju ż  zabudow y, ochronie p rzyrody  oraz rozw oju  funkcji pobocznych, ja k  turystyka. 
W  gm inach, na obszarze k tórych w ystępują lasy lub pow ierzchniow e form y ochrony 
przyrody (np. parki krajobrazowe lub narodowe), niezbędne jest uwzględnienie licznych 
w ym ogów  dotyczących gospodarki leśnej i ochrony przyrody, co nakłada pewne ogra
niczenia i w ydłuża proces planowania [Gawroński i Popławski 2003, Litwin i Sochacka 
2005, H ełdak 2008, P rzegon 2008, N ow ak 2013]. C zęstym  zjaw iskiem  n a  terenach 
w iejskich, negatyw nie ocenianym  [Hełdak 2006, 2007] je s t odpływ  m ieszkańców  do 
miast. Dlatego dodatkowym  wyzwaniem  dla planowania przestrzennego je st zaham owa
nie tego procesu. Istotne je st również, że w  dokumentach planistycznych z jednej stro
ny określa się kierunki polityki zagospodarow ania przestrzennego, z drugiej zaś w ska
zyw ane są w ym agania dotyczące zagospodarow ania tych terenów  [Howe i Langdon 
2002]. To, czy dany obszar rozwinie się w  zaplanowany dla niego sposób, zależy w  du
żym  stopniu od tego, czy rzeczywiście realne uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, 
przyrodnicze i przestrzenne zostały wzięte pod uwagę.

M ateriały teledetekcyjne i kartograficzne są uznanym  źródłem  inform acji o pokry
ciu i użytkowaniu terenu. Ze w zględu na dokum entarny charakter, są  chętnie w ykorzy
stywane także do analizy zmian, których źródłem  m oże być działalność człow ieka lub 
różnorodne czynniki przyrodnicze (przyrody ożywionej i nieożywionej). Poprzez odpo
w iedni dobór rodzaju i skali zdjęć, m ożna zastosować je  w  planow aniu przestrzennym  
na różnych poziom ach szczegółowości, w  tym  odpowiednim  do wymaganego przy spo
rządzaniu m iejscow ych dokum entów  planistycznych [K w oczyńska 2005, M arkiew icz 
i Turek 2014].

C E L  PR A C Y

C elem  p racy  je s t ok reślen ie , za p o m o cą  m ateria łów  i m etod  te lede tekcy jnych , 
w  jak im  stopniu  przem iany  społeczno-gospodarcze la t 1986-2007  odzw ierciedlone 
są  w  funkcji terenu  i sposobie uży tkow ania w ybranych gm in w iejskich , położonych 
z dala od dużych ośrodków miejskich. Dalszym celem jest ocena, jak  przyjęte kierunki
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polityki przestrzennej, zapisane w  m iejscow ych planach zagospodarow ania przestrzen
nego, odzw ierciedlają obecną i p rzysz łą  sytuację przestrzenno -  dem ograficzną tego 
obszaru.

M A TERIA ŁY  I M ETO D Y

O b sza r b a d a ń  (rys. 1). Badania dotyczą obszaru o powierzchni około 65 km 2, po 
łożonego na granicy trzech sąsiadujących ze sobą gm in wiejskich w  woj. łódzkim: G łu
chów (powiat skierniewicki), Raw a M azowiecka (powiat rawski) oraz Żelechlinek (po
w iat tomaszowski).

\
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o 
L

Rys. 1. Lokalizacja obszaru badań na tle Polski, województwa łódzkiego oraz gmin 
Źródło: opracowanie własne
Fig. 1. Location of the study area in Poland, Lodzkie voivodship and the municipalities
Source: own elaboration

N a w ybranym  obszarze znajdują się dw a cenne pod względem  przyrodniczym  obiek
ty: las kom pleksu leśnego Głuchów oraz rzeka Rawka. Las, o powierzchni ok. 1130 ha, 
w  całości położony je s t w  gm inie Głuchów. Blisko 1000 ha lasu je st w  zarządzie L e
śnego Zakładu Doświadczalnego w  Rogowie, należącego do Szkoły Głównej G ospodar
stwa W iejskiego w  Warszawie. Rzeka Rawka na całej swojej długości od źródła do u j
ścia (97 km), została uznana za rezerwat przyrody [Zarządzenie 1983]. Ponadto fragment 
doliny rzeki Rawki, znajdujący się jednakże poza obszarem  badania, został w łączony do 
europejskiego systemu ochrony przyrody NATURA 2000, jako specjalny obszar ochro
ny siedlisk (SOO) (Załącznik 1992).

Z d ję c ia  lo tn icze , m a te r ia ły  k a r to g ra f ic z n e  i d a n e  s ta ty s ty czn e . W ykorzystano 
trzy  rodzaje danych źródłow ych: zdjęcia lotnicze, m ateriały  kartograficzne oraz dane 
statystyczne i dokum enty planistyczne gm in (MPZP, SUiKZP).

M ateriały teledetekcyjne pochodzą z zasobu K atedry U rządzania Lasu, Geom atyki 
i Ekonomiki Leśnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w  Warszawie. Zdjęcia

j i i I I______ i______ l _____ i______ I
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lotnicze wykonywano dla celów  sporządzania planów urządzania lasu na obszarze uro
czyska Głuchów oraz na potrzeby prowadzonych projektów  badawczych. N ajw cześniej
sze zdjęcia, w  formie diapozytyw ów  czarno-białych, pochodzą zpaździern ika  1986 r. 
W  1997 r. wykonano zdjęcia w  barwach naturalnych, a w 2 0 0 7  r. cyfrowe zdjęcia lotni
cze w  czterech kanałach spektralnych B, G, R, IR  oraz w  kanale panchrom atycznym . 
M ateriały teledetekcyjne w ykorzystano do klasyfikacji pokrycia i użytkow ania terenu 
oraz zm ian w  okresie 1986-2007.

O bszar badań położony je st na styku trzech gm in i nie m ożna było pozyskać danych 
statystycznych odnoszących się dokładnie do jego  granic. Posłużono się danym i dla 
piątego poziom u podziału kraju, zgodnie z przyjętą w g norm  U nii Europejskiej h ierar
chiczną klasyfikacją NTS (Załącznik 2007). Dane pobrano z ogólnodostępnej bazy da
nych statystycznych prowadzonej przez Główny U rząd Statystyczny (GUS). Dane z lat 
1980-1995 pozyskano z roczników  statystycznych, natom iast dane od 1995 r. z in te r-  
netow ego zasobu B anku D anych L okalnych (BDL). N ie udało się zebrać inform acji 
o w iększym  stopniu szczegółowości niż gmina, np. dla sołectw, co pozwoliłoby na do
kładniejsze skorelowanie danych statystycznych ze zmianami w  przestrzeni.

O sta tn ią  g rupę w ykorzystanych  m ateria łów  stan o w ią  dokum en ty  p lan istyczne . 
SUiKZP dla gm iny G łuchów  uchw alono w  2012 r. (Studium  2012), a w  2006 r. dla 
gm iny Raw a M azow iecka (Zm iana Studium 2006). D rugim  rodzajem  w ykorzystanych 
dokum entów  plan istycznych  by ł M PZP (M iejscow y P lan  2005). Pom im o, że doku
m enty te są uchwalane fakultatywnie, to dla całego obszaru analizy istnieją obwiązujące 
p lany  m iejscow e w  skalach 1:2000 o raz 1:5000. S tan p lan istyczny  obszaru  badań, 
m ożna określić zatem, zgodnie z propozycją Cieślak i Cym erm ana [2007], jako „pożą
dany” -  w  odróżnieniu od stanu „podstaw ow ego”, w  którym  funkcjonuje jedynie SU
iKZP, lub „wymuszonego”, w  którym  istnieje SUiKZP, lecz wobec braku M PZP wydaje 
się decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie zU staw ą  o p la
now aniu i zagospodarowaniu przestrzennym  [Ustawa 2003] ustalenia M PZP m uszą być 
zgodne ze SUiKZP. Ponadto plany miejscowe są jedynym i dokumentam i planistyczny
mi o charakterze aktu praw a miejscowego, co oznacza że jego ustalenia są wiążące za
równo dla w ładz gminy, jak  i mieszkańców. Dokum enty planistyczne w ykorzystano do 
określenia kierunków zm ian w  przestrzeni wybranych gm in wiejskich.

M ETO DY K A  ANALIZ

Ze w zględu na złożoność zagadnienia m etodykę podzielono na dwie części. Pierw
sza dotyczyła badania zm ian w  przestrzeni w  ujęciu historycznym  (1986-2007). W yni
ki tej części stanowiły podstawę do dalszych analiz i oceny planowanego zagospodaro
w an ia terenu , k tóre w yn ika z dokum entów  p lan istycznych  (druga część m etodyki). 
A nalizę zm ian w  pokryciu i użytkow aniu terenu przeprow adzono w  podziale na kilka 
etapów: przetworzenia wstępne (kalibracja, mozaikowanie), klasyfikacja manualna, w y
bór klas pokrycia terenu (analiza materiałów, ujednolicenie inform acji, przyporządko
w anie obszarów  do danej klasy), analizy porównawcze. Integracja danych w ieloczaso- 
w ych oraz pochodzących z różnych źródeł w ym agała przeprow adzenia w  początkowej
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fazie działań, m ających na celu ujednolicenie przestrzenne i geometryczne danych tele
detekcyjnych, jak  rów nież planistycznych. K alibrację danych do jednego, w spólnego 
układu 1992 przeprowadzono w  oprogramowaniu ArcGIS Desktop. Kalibracja to proces 
p o le g a ja cy  n a  w p aso w y w an iu  np. zd ję c ia  lo tn icz eg o  do u k ła d u  w sp ó łrzęd n y ch , 
w  którym  znajduje się podkład referencyjny. W  procesie kalibracji wskazuje się na ob
razie kalibrowanym  i podkładzie referencyjnym  odpowiadające sobie punkty np. skrzy
żow ania dróg. Po w skazaniu co najm niej 4 punktów  w yliczany je s t b łąd  RM S, który 
w yraża stopień niezgodności w spółrzędnych punktów  na obrazie kalibrowanym  i pod
kładzie referencyjnym . D la m ateriałów  w ykorzystanych w  pracy, tj. zdjęć z lat 1986, 
1997, 2007, średni błąd dopasowania określony jako RM S w yniósł odpowiednio: 2,95, 
3,0 oraz 2,47 m. N ie przekraczały one przyjętego założenia: RM SE< 0,3 m m  w  skali 
zdjęcia lotniczego. N astępnie pojedyncze zdjęcia lotnicze z jednego term inu połączo
no ze sobą w  jeden  obraz za pom ocą narzędzia M osaic w  ArcG IS. D la dokum entów  
planistycznych, które były  w  formacie tif f  lub jpg , średni błąd dopasow ania RM S, po 
przeprow adzeniu kalibracji, nie przekraczał przyjętych założeń (0,3 m m  w  skali opra
cow ania kartograficznego). K lasyfikację pokrycia i użytkow ania terenu wykonano po 
przez w izualną interpretację danych obrazowych. Jako najm niejszą jednostkę kartow a
n ia  p rzy ję to  obszary  o pow. w iększej n iż  0,1 ha. W  ce lu  w yelim inow an ia  b łędów  
topologicznych w  warstwach wektorowych pokrycia i użytkowania terenu, przyjęto na
stępujące reguły: m iędzy obiektami w  warstwie nie może być wolnych przestrzeni oraz 
obiekty w  jednej warstwie nie m ogą zachodzić na siebie. Otrzymane obiekty poligono
we pogrupowano następnie w  zdefiniowane klasy. W ybór klas do kartow ania map po 
krycia i użytkow ania terenu poprzedzono analizą, jak ie inform acje m ożna uzyskać na 
podstaw ie posiadanych m ateriałów . Zestaw ienie m ożliw ości in terpretacyjnych zdjęć 
lotniczych oraz treści m apy topograficznej um ożliw iło wydobycie jednorodnych infor
m acji z obu typów  danych. Podczas w yboru klas wykorzystano również inform acje na 
tem at k las pok rycia  terenu  w yznaczonych  w  ram ach  p rogram u C orine L and C over 
(K lasyfikacja 2014). Ostatecznie na m apach pokrycia i użytkowania terenu z lat 1986, 
1997 oraz 2007 w yróżniono 10 klas: cm entarze (1), lasy (2), pola upraw ne (3), sady 
(4), tereny kom unikacyjne (5), tereny zabudow y (6), zadrzew ienia i zakrzew ienia (7), 
w ody powierzchniowe (8), łąki i pastw iska (9), tereny sportu i rekreacji (10).

Ostatni etap analiz zm ian w  pokryciu i użytkowaniu terenów w ym agał „przecięcia” 
(nałożenia na siebie) wygenerowanych map. Zmiany ilościowe wyliczono na podstawie 
trzech w skaźników (tab. 1):

Powierzchnia obszarów, n a  których w ystąpiły zm iany

PZ1 = Pt+1 - Pt [ha]

P ow ierzchnia zm iany  w  odn iesien iu  do początkow ej pow. danej k lasy  pokrycia 
terenu

PZ2 = (Pt+1 - Pt) /  POB * 100% [%]
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PZ3 = Pst+1 - Pst

gdzie:
Pt, Pt+i -  pow. danej klasy pokrycia terenu w  momencie czasowym t oraz t+1 [ha]
Pob -  pow. obszaru badań [ha]
Pst, P st+ i -  pow. danej klasy pokrycia terenu w  momencie czasowym  t oraz t+1, w yra

żona jako udział procentowy w  pow. badanego obszaru.

Procentowa zmiana klas pokrycia terenu pomiędzy momentami czasowymi t + 1 oraz t

Powyższe wskaźniki wyliczono zbiorczo dla okresu 1986-2007. O trzym ane wyniki 
skorelowano z dostępnymi danymi statystycznymi.

D ru g i e tap  a n a liz  p o le g a ł g łó w n ie  n a  w e k to ry z a c ji o b o w ią z u ją c y c h  M PZ P 
i SUiKZP. Ze względu na brak standaryzacji oznaczeń w  opracowaniach planistycznych, 
au torzy  zm uszeni byli rów nież przyporządkow ać k ilkadziesią t oznaczeń  w  planach 
miejscowych do kilkunastu podstawowych kategorii przeznaczenia terenu: terenów ro l
niczych, terenów  ro lnych  przeznaczonych  do za lesienia, terenów  trw ałych  użytków  
zielonych, terenów  leśnych, terenów  w ód pow ierzchniow ych , terenów  zieleni u rzą 
dzonej, terenów  zieleni chronionej przed zainwestowaniem , terenów  zabudow y m iesz
kaniow ej, terenów  zabudow y zagrodow ej, terenów  zabudow y letn iskow ej, terenów  
usług, terenów  produkcyjnych, terenów  sportu i rekreacji, terenów  kom unikacyjnych, 
terenów  cmentarzy. K ierunki zm ian w  przestrzeni wskazano na podstaw ie interpretacji 
zapisów planu.

W YNIKI 

Z m ian y  w  p o k ry c iu  i u ży tkow an iu  te re n u  w  la ta c h  1986-2007
N ajw iększe zm iany w  wydzielonych kategoriach zaszły w  kategorii lasów  (tab. 1). 

W  analizow anym  okresie  n as tąp ił w zro st ich pow ierzchn i o 280 h a  o raz o 5,51%  
zwiększył się ich udział w  strukturze pokrycia terenu. W  większości tereny leśne w kra
czały na przylegające do nich łąki i pastw iska oraz pola uprawne. Również duża część 
tych zadrzewień, które zwiększyły sw oją powierzchnię, została zakwalifikowana do la
sów. W  dużym  stopniu  zm iany w  kategorii lasów  dotyczyły  gm in Ż elech linek  oraz 
R aw a M azow iecka. W ynika to z faktu w spółistn ien ia obok siebie siedlisk łąkow ych 
i leśnych. N a pierwszych z nich, nie przeznaczonych do koszenia i wypasu zwierząt go
spodarskich, w  ostatnich latach rozw ijały się m łode stadia sukcesyjne roślinności, k tó 
re w  2007 roku m ożna zakwalifikować do powierzchni leśnych.
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Tabela 1. Zmiany pokrycia terenu w latach 1986-2007 
Table 1. Land cover changes in years 1986-2007

Klasa
pokrycia

terenu

Powierzchnia klasy [ha] Powierzchnia zmiany Struktura pokrycia terenu [%]

Rok Różnica
w stosunku do po

czątkowej powierzchni Rok Różnica
1986 2007 PZ1 danej klasy P ^  [%] 1986 2007 PZ3

1 0,8 0,8 0,0 0 0,0 0,0 0,0

2 1607,7 1887,7 279,9 17,4 31,6 37,1 5,5
3 2174,6 1885,6 -289,0 13,3 42,8 37,1 -5,7

4 10,1 39,7 29,5 291,2 0,2 0,8 0,6
5 47,3 48,2 0,9 1,8 0,9 1,0 0,0

6 124,8 145,4 20,6 16,5 2,5 2,9 0,4
7 62,5 81,7 19,2 30,7 1,2 1,6 0,4

8 84,0 127,4 43,4 51,6 1,7 2,5 0,9
9 972,3 866,8 -105,5 10,8 19,1 17,0 -2,1

10 0,0 1,0 1,0 x 0,0 0,0 0,0

Źródło: opracowanie własne 
Source: own elaboration

N ajw iększy kom pleks leśny -  Uroczysko G łuchów tylko nieznacznie zm ienił sw oją 
pow ierzchnię. Ze w zględu na okres analiz nie zaobserw ow ano sytuacji, w  której w y
kształciłby się now y kom pleks leśny. Zaobserwowany w zrost powierzchni leśnej w yni
ka natom iast z zachodzących procesów  sukcesji i w kraczania gatunków  typow ych dla 
jej wczesnych stadiów na tereny otaczające dotychczasowe kom pleksy leśne, nie uży t
kow ane rolniczo. Tendencję pow iększania pow ierzchni leśnej na obszarze badań, p o 
tw ie rdza zaobserw ow any  w zrost udz ia łu  lasów  w  struk tu rze uży tkow an ia  gruntów  
w  gminach, na których je st położony. W edług danych BDL tylko od 1995 do 2005 r. 
udział pow. leśnej w  tych gm inach w zrósł o ok. 1%.

Pola upraw ne n a  przestrzeni lat zm niejszyły sw oją pow ierzchnię o 289 ha, a ich 
udział w  strukturze pokrycia terenu spadł o 5,7%. Jest to klasa trudna do interpretacji 
zmian. N ależy rozdzielić od siebie te zmiany, które m ają charakter stały i te o charak
terze tym czasow ym , zw iązanym  ze zm iennością gospodarow ania gruntam i w  ro ln ic
twie. Do zm ian trwałych zaliczono przejścia do klasy lasów, terenów komunikacyjnych 
i zabudowy oraz w ód powierzchniowych, a do przejściowych relację pom iędzy polami 
uprawnymi a sadami oraz łąkami i pastwiskami.

W ażnym elementem pokrycia terenu, a także całego krajobrazu są w ody pow ierzch
niowe, do których zaliczono zarówno zbiorniki, jak  i cieki wodne. O sią układu hydro
graficznego analizowanego obszaru jest rzeka Rawka. Jej bieg w  analizowanym okresie 
nie zm ienił się. U zupełnieniem  sieci hydrograficznej są  liczne zbiorniki wodne o róż
nym  pochodzeniu. Cześć z nich to tzw. zbiorniki efemeryczne, czyli okresowe, zlokali
zowane we w si Złota. D om inują jednak  zbiorniki sztuczne. M ałe stawy w ykopyw ane 
są w  w iększości przy zadrzewieniach, na skraju pól lub przy zabudowie. Istn ieją dwa

Administratio Locorum 13(3) 2014



34 Mariusz Ciesielski, Krzysztof Będkowski

większe skupiska stawów hodowlanych, oba w  gminie Żelechlinek. N ie znaleziono infor
macji, z której wynikałoby, że któryś ze zbiorników spełnia funkcję retencyjną.

W  analizowanym  okresie pow ierzchnia terenów  zabudowy zwiększyła się o 20 ha, 
z czego 10 ha dotychczas użytkow ano jako pola upraw ne oraz blisko 10 ha jako  łąki 
i pastwiska. W  większości były to tereny położone przy już  istniejącej zabudowie. Pra
wie we wszystkich wsiach nastąpiło zagęszczenie zabudowy. Nowe tereny, na które w kro
czyła zabudowa (zidentyfikowano ich 6) zlokalizowane są przy jednej z dróg prowadzą
cych ze w si G łuchów  na południe oraz przy  dużych obszarach stawów hodow lanych 
położonych na południe od kom pleksu leśnego Głuchów. N ie m a jednak  podstaw  do 
stwierdzenia, że analizowany obszar narażony jest na dużą presję inwestycyjną. W ynika to 
z jego charakteru -  je s t to teren typowo rolniczy, z dużym  udziałem  terenów  leśnych, 
w śród których dom inuje U roczysko Głuchów, oraz polityki przestrzennej gm in, które 
poprzez odpowiednie zapisy w  planach m iejscowych, chronią cenne ekosystem y przed 
przeprowadzaniem na nich inwestycji budowlanych. Do takich terenów zaliczamy rezer
w at rzeki Rawki, kom pleksy leśne, ale również rozległe tereny łąkowe zlokalizowane w 
gminie Żelechlinek. Również inne przepisy prawa, wynikające z położenia w  Obszarze 
Chronionego Krajobrazu Górnej Rawki, chronią część obszaru badań przed zainwestowa
niem. Ponadto, jak  pokazały dane statystyczne, proces wyludnienia tego obszaru pom i
mo zaham owania w  ostatnich latach, ciągle trwa, choć już  z m niejszą intensywnością.

DEMOGRAFIA

Sytuacja dem ograficzna na obszarze badań została przedstaw iona dla całych gm in 
(rys. 2-4). W  roku 1970 gminy Żelechlinek, Głuchów oraz gminę w iejską Rawa Mazowiec
ka zamieszkiwało blisko 25 tys. osób. N a przestrzeni ostatnich 40 lat liczba mieszkańców 
spadła o ok. 6,7 tys. osób do poziomu ok. 18 tys. Największy ubytek liczby ludności na
stąpił w  latach 1970-1995. Po roku 1995 proces wyludniania wyraźnie uległ zahamowaniu, 
a w  gminie Rawa M azowiecka nastąpił nawet nieznaczny wzrost.

rok
♦ gmina Głuchów ■ gmina Żelechlinek
Ł  Rawa Mazowiecka X wszystkie gminy

Rys. 2. Zmiany w liczbie mieszkańców w latach 1970-2010 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
Fig. 2. Changes in population years 1970-2010
Source: own elaboration based on data from Central Statistical Office of Poland
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Rys. 3. Saldo migracji w latach 1982-2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
Fig. 3. Net migration in the 1982-2010
Source: own elaboration based on data from Central Statistical Office of Poland
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Rys. 4. Przyrost naturalny w latach 1982-2010 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Fig. 4. Birthrate in years 1982-2010
Source: own elaboration based on data from Central Statistical Office of Poland

Przyrost naturalny w  analizowanych gminach w yniósł +110 osób w  roku 1982. W y
nik ten je st naturalną konsekw encją w ejścia w  w iek produkcyjny echa w yżu pow ojen
nego. W  następnych latach nastąpił spadek przyrostu naturalnego i od 1995 r. wskaźnik 
ten osiąga w artości ujemne. Jest to najpraw dopodobniej efekt zm iany m odelu rodziny 
na 2+1 oraz m igracji. W skaźnik salda m igracji do roku 2000 utrzym yw ał się poniżej 
zera. Po 2000 r. nastąpiła zm iana trendu i w  2003 oraz 2007 r. saldo migracji było dodatnie 
(+18 osób). Główne kierunki migracji stanowiły prawdopodobnie miasto Łódź oraz aglo
meracja warszawska.

Administratio Locorum 13(3) 2014



36 Mariusz Ciesielski, Krzysztof Będkowski

Spadek liczby ludności na przestrzeni ostatnich 40 lat m ożna tłum aczyć procesam i 
zachodzącymi w  skali makro: likw idacją Państwowych Gospodarstw  Rolnych, m igracją 
ludności z obszarów wiejskich do m iast w  poszukiwaniu zatrudnienia lub w  celu zdoby
cia wykształcenia.

Tak znaczne zm iany demograficzne m ogą znaleźć swoje odzwierciedlenie w  przestrze
ni. M ogą one prow adzić do pow stania pustostanów, porzucania gospodarstw  rolnych, 
zapoczątkowania procesów sukcesji na nieużytkowanych polach uprawnych i łąkach, za
rastania nieoczyszczonych row ów  m elioracyjnych. Zgodnie z dokum entam i planistycz
nymi oraz strategicznymi w  tych gminach, zaham owanie procesu wyludniania wiąże się 
głównie z: przeznaczeniem  nowych terenów pod inwestycje mieszkaniowe, powstaniem  
now ych zakładów pracy w  okolicznych m iastach (np. Raw a M azowiecka), ugruntow a
niem  pozycji analizowanych gm in w  układzie regionalnym, nowym i inwestycjami w  sfe
rze infrastruktury technicznej i społecznej.

POLITYKA PRZESTRZENNA GMIN A  ZMIANY 
P R Z E ST R Z E N N O -D E M O G R A F IC Z N E

Dokum enty planistyczne gm in Żelechlinek, Głuchów, Raw a M azowiecka zakładają, 
że na obszarze badań występować będą cztery rodzaje terenów zabudowy: m ieszkanio
w a jednorodzinna -  146 ha, letniskowa -  29 ha (przeznaczona do okresowego użytko
w ania w  celach wypoczynkowych), zagrodowa -  268 ha (związana z obsługą gospodar
stw a rolnego), usługow a -  20 ha. Ł ączna pow ierzchnia przeznaczona pod zabudow ę 
wynosi 463 ha. Stanowi to 9,1% całego obszaru analizy i w  porównaniu z rokiem  2007 
oznacza w zrost o ok. 6%. W iększość now ej zabudow y m iałaby  być uzupełn ien iem  
ju ż  istniejącej, bądź też rozw ijać się w zdłuż głów nych dróg łączących poszczególne 
wsie. D la w iększości terenów  ustalono m aksym alną pow ierzchnię zabudow y działki 
na poziom ie 50% , a pow ierzchnię b io log iczn ie czynną  n a  ok. 20 -30% . W ydaje się 
w ięc, że jeśli pow stanie now a zabudowa, nie będzie ona intensywna, a bardziej dopa
sow ana do charakteru terenu. Warto zauważyć również, że w prow adzono zakaz zabu
dow y dla znacznej części obszaru gm iny Żelechlinek, m.in. na terenach zieleni chro
nionej, przed  zainw estow aniem  oraz n a  terenach rolniczych, gdzie dopuszczona je st 
tylko zabudow a zw iązana z działalnością rolniczą. Ponadto wyłączone spod zabudowy 
zostały obszary trw ałych użytków  zielonych, stanowiących korytarze ekologiczne oraz 
leśne.

W  analizow anych planach m iejscow ych w yróżniono następujące tereny przyrodni
cze: tereny leśne -  ok. 1492 ha, tereny rolne ustalone planem do zalesienia -  ok. 271 ha, 
tereny rolne oraz trwałych użytków zielonych -  ok. 265 ha, tereny rolnicze -  ok. 1550 ha, 
te ren y  trw ały ch  uży tk ó w  zie lonych  -  ok. 441 ha, te re n y  w ód pow ierzchn iow ych  
-  ok. 194, tereny zieleni chronionej przed zainwestowaniem -  ok. 312 ha.

Zgodnie z obow iązującym i przepisam i praw nym i jednym  ze sposobów  określania 
gruntów, które podlegają zalesieniu je st m iejscow y plan zagospodarow ania przestrzen
nego. Zauważmy, iż obow iązują tutaj ustalenia planów  urządzania lasu, sporządzanych
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tak dla Lasów Państwowych, jak  i lasów prywatnych [Hełdak 2008]. U stawa o lasach nie 
nakłada jednak obowiązku uwzględniania w  studium ustaleń zawartych w  planach urzą
dzania lasu i uproszczonych planach urządzania lasu, stąd m oże dojść do sytuacji, w  
których zapisy studium  nie będą uw zględniały ustaleń ww. planów, a tym  samym plan 
m iejscow y nie będzie m ógł przeznaczyć w skazanych w  nich terenów  pod zalesienie. 
Tak więc, naw et jeżeli obowiązuje plan urządzania lasu, to nie m a obowiązku uw zględ
niania w  procesie opracowyw ania dokum entów planistycznych jego ustaleń. W  gminie 
G łuchów  zdecydow ano się przeznaczyć pod zalesienie część gruntów  użytkow anych 
dotychczas rolniczo, położonych na północ od kom pleksu leśnego Głuchów. Podobne 
działania zostały rów nież podjęte w  stosunku do kilku  obszarów  w  gm inach Żelechli
nek i Raw a Mazowiecka.

W  ostatnich 20 latach, na obszarze badaw czym  pow stało w iele zbiorników  w od
nych. Powierzchnia zajm owana przez część z nich była tak duża, że w  SUiKZP w  gm i
nie Rawa M azowiecka, zdecydowano się wydzielić 3 tereny, w  których przeznaczeniem 
podstawowym  je st WS, czyli tereny w ód powierzchniowych. Do tej kategorii zaliczono 
również tereny rzeki Rawki.

W edług planu m iejscowego gm iny Żelechlinek pod pojęciem  terenów  zieleni chro
nionej przed zainwestowaniem  należy rozum ieć tereny, które tw orzą system przyrodni
czy gminy, przeznaczone do ekstensywnego użytkowania leśnego lub rolnego. Dopusz
czone są  na nich inw estycje m ające zwiększyć bioróżnorodność obszaru. W  ich skład 
w łączone zostały tereny  kory tarzy  ekologicznych w  granicach O bszaru C hronionego 
Krajobrazu oraz tereny biologicznie czynne w okół korytarzy, które należałoby w  przy
szłości objąć ochroną przyrody. P lan dopuszcza rozbudowę, nadbudow ę i przebudow ę 
ju ż  istn ie jących  obiektów , je że li inw estycja  nie będzie  zagrażać b io różnorodnośc i 
obszaru. Z punktu w idzenia funkcjonowania ekosystem ów przyrodniczych w prow adze
nie do planów  m iejscow ych takich obszarów  z zakazem  zabudow y je st niezw ykle ko 
rzystne.

Ze w zględu  na charak ter obszaru  badaw czego, w  opracow aniach p lanistycznych 
sporządzonych d la tego obszaru  w iele m iejsca pośw ięca się zagadnien iom  ochrony 
przyrody. Do najw ażniejszych z nich należą: 1) W prow adzenie zakazu zabudow y na 
cennych przyrodniczo obszarach, głównie m ających znaczenie dla funkcjonowania eko
systemu, jako korytarze ekologiczne. 2) N a Obszarze Chronionego K rajobrazu Górnej 
Rawki zabrania się: budow y obiektów, które są  szczególnie szkodliwe dla środowiska, 
osuszania m okradeł, to rfow isk  i oczek w odnych na gruntach leśnych i nieużytkach. 
U stala się rów nież zachowanie ju ż  istniejących ukształtow anych historycznie układów 
przestrzennych siedlisk i wsi. 3). N a  terenie gm iny Żelechlinek ustalono zakaz p rze
znaczen ia zw artych  kom pleksów  leśnych  o pow. w iększej n iż  1 ha n a  cele n ie leś
ne. 4) We w szy stk ich  gm inach  u sta lo n o  zakaz n isz cz en ia  o raz  u su w an ia  zadrze- 
w ień  p rzydrożnych  i śródpolnych , k tóre s tan o w ią  n ieod łączny  elem ent k ra jobrazu  
kulturowego.
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Rys. 5. Zmiany w zabudowie wzdłuż jednej z głównych dróg w gminie Głuchów (zdjęcie czarno 
białe -  1986 r., zdjęcie w kompozycji CIR -  2007 r.)
Źródło :opracowanie własne na podstawie danych archiwalnych Katedry Urządzania Lasu, Geomatyki 
i Ekonomiki Leśnictwa SGGW w Warszawie
Fig. 5. Changes in the bulding along one of the main roads in the municipality (black and white 
oerial image -  1986. Color Infra red composition -  2007)
Source: own elaboration based on archive data from Departament of Forest Economics, Warsaw 
University of Life Sciensces

W NIOSKI

Z p rzep ro w ad zo n e j an a liz y  d o stę p n y ch  d anych  p rze s trzen n y c h  o raz  zap isó w  
SUiKZP i M PZP wynika, że w  opracowaniach planistycznych wzięto pod uw agę specy
ficzne cechy obszaru i uw arunkow ania jego  zagospodarowania. Zachowano istniejący 
układ strukturalny wsi, które dalej będą rozwijać się jako ulicówki. Tereny cenne przy
rodniczo zdecydowano się chronić przede w szystkim  przez wpisanie licznych zakazów, 
z których najważniejszym  jest zakaz zabudowy. Tereny otwarte w w iększości zachowają 
swoją funkcję, tylko nieznaczna część z nich została przeznaczona pod zalesienia, co 
m oże być odpow iedzią na Krajowy Program  Zwiększania Lesistości, bądź też na etapie 
składania uw ag i w niosków  do planu, w łaściciele tych terenów  złożyli w nioski o ich 
przeznaczenie na ten cel. Wydaje się, że opracowane plany odzwierciedlają dwie głów 
ne tendencje, jak ie  zasz ły  w  struk turze p rzestrzennej od roku  1986, a m ianow icie: 
zw iększanie pow ierzchni terenów  leśnych kosztem  terenów  rolniczych oraz p rzezna
czanie terenów pod zabudow ę w zdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. Warto pod
kreślić, że w ładze gm iny starają się zachować przestrzeń, k tó rą  dysponują w  jak  n a j
m niej zm ien ionym  k sz ta łc ie , eksponu jąc p rzy  tym  te ren y  a trakcy jne  tu ry sty czn ie  
i przyrodniczo. Trudno ocenić czy w  dokum entach planistycznych całkowicie uw zględ
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niono zm iany demograficzne. Przyjmując normatyw powierzchni nowowydzielonej działki 
b u d o w la n e j w  w y so k o śc i 1500 m 2 i m o d e l ro d z in y  2+ 1 , n a  d a n y m  te re n ie  
m ogłoby zamieszkać jeszcze około 3 tys. osób. Z jednej strony dane dem ograficzne nie 
wskazują, że taki przyrost m ógłby wystąpić, z drugiej natom iast nie m ożna całkowicie 
ograniczać możliwości rozwoju obszaru. Trzeba również pamiętać, że zapisy dokumentów 
p lanistycznych p rzedstaw iają sposób zagospodarow ania przestrzeni, będący  pew nego 
rodzaju wizją, który niekoniecznie (choć zapewne w  dużym stopniu) zostanie zrealizowa
ny w  przyszłości.

Główne wnioski wynikające z analizy dokumentów planistycznych są następujące:
1. N ow e tereny pod zabudowę w  większości uzupełniają już  istniejącą;
2. Zachowano układ strukturalny wsi;
3. P rzeznaczono op tym alną w ielkość terenów  aby um ożliw ić rozw ój m iejscow ości, 

przy jednoczesnym  uw zględnieniu tendencji demograficznych;
4. Tereny nieużytkowane rolniczo zostały przeznaczone pod zalesienia ;
5. Chronione są istniejące zadrzew ienia stanowiące nieodłączny elem ent krajobrazu od 

kilkudziesięciu lat;
6. Zapewniono ochronę cennych terenów przyrodniczych np. poprzez zakazy zabudowy;
7. Teren analizy charakteryzuje się n iską presją inwestycyjną;
8. N ie przeznaczono nowych terenów  pod duże zakłady przemysłowe;

N a analizow anym  obszarze nastąpił znaczny ubytek ludności w  latach 1970-1995. 
Po roku 1995 proces wyludniania uległ zahamowaniu, a na części obszaru (gmina Rawa 
M azowiecka) nastąpił naw et nieznaczny w zrost liczby mieszkańców. Zjawisko m a prze
bieg odwrotny do obserwowanego na Dolnym  Śląsku [Hełdak 2006]. W  początkowym  
okresie  transfo rm ac ji spo łeczno-gospodarczej nas tąp ił odpływ  ludności do dużych 
m iast -  Łodzi, W arszawy, pozostała ludność znalazła zatrudnienie w  rolnictw ie. Póź
niejszy upadek niektórych zakładów w  dużych (lecz dalszych) i bliższych (lecz małych) 
ośrodkach m iejskich przebiegał w  dłuższym  czasie, a jego  ujem ne efekty zostały zn i
w elow ane pojawieniem  się now ych m iejsc pracy w  przem yśle i usługach. N ie spow o
dował więc powrotu ludności na obszary wiejskie.

Zm iany przestrzenne, które zidentyfikowano, są  typow ym i dla obszarów  w ykorzy
stywanych rolniczo i dotyczą przede w szystkim  terenów otwartych. Obszar ten, zapew 
ne z racji oddalenia od dużych ośrodków m iejskich, nie je s t narażony na presję inw e
stycyjną, co m ożna np. zaobserw ow ać w  w ielu  gm inach podm iejsk ich  (B rodow ski 
2011, Szymańska i Biegańska 2011). N ajw iększym  atutem  są w alory przyrodnicze, k tó
re jak  w skazują dokum enty gminne, są jednak  nie do końca wykorzystywane. N ależy 
stw ierdzić, że działalność człow ieka nie w pływ a negatyw nie na o taczającą go p rze
strzeń, a rozwój obszaru zachodzi zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.
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INTERPRETATION O F LAND USE AND LAND CO V ER CHANGES 
ON R U R A L  A R EA S IN  T H E  C O N T E X T  O F D E M O G R A P H IC  C H A N G ES

A bstract. Recognizing trends and dynamic of changes of use and land cover and the 
current demographic situation are elementary conditions for rational planning directions for 
its future development. These changes, largely determined by demographic factors 
(migration, population etc.) are also the result of spatial planning policy executed by 
settlements in planning documents or administrative decisions. It is appropriate to take into 
account not only the direction of changes that have taken place in the area in recent years 
but also the demographic trends, when drawing up planning documents: obligatory Study of 
Conditions and Directions of Spatial Management (SUiKZP) and facultative Local Spatial 
Management Plan (MPZP). A valuable source of information for studies on land cover and 
land use, and then changes occurring in them are aerial and satellite images, which were 
used in this paper. The aim of the study was to analyze and interpret changes in land cover 
of three rural communities in the context of socio -  economic transformations and assess 
how local planning policies , recorded in the MPZP and SUiKZP , reflect the current and 
future spatial -  demographic situation.

Key words: spatial planning, demography, aerial images, geomatics
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