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Historical overview and perspectives for transformations 
of farmlands located in the urbanized areas. Case study of 
Olsztyn and its suburban area
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Streszczenie. Zarządzanie użytkami rolnymi na obszarach zurbanizowanych lub podle-
gających presji urbanizacyjnej, do których można zaliczyć tereny położone w granicach 
administracyjnych miast oraz tereny na obszarach do nich przyległych (tzw. obszary 
podmiejskie), wymaga uwzględniania aktualnych trendów i zmieniających się uwarun-
kowań. Wiele procesów zachodzących obecnie w  przestrzeni miast i  terenów do nich 
przyległych nie sprzyja bowiem powiększaniu zasobów ziemi rolnej, a wręcz przyspie-
sza ich kurczenie. Wśród nich zauważalny jest rozwój zabudowy mieszkaniowej zgodnej 
z preferencjami współczesnych nabywców nieruchomości, rozwój zabudowy pełnią-
cej funkcje komercyjne oraz postępująca przemiana podmiejskich obszarów wiejskich 
w kierunku obszarów o  charakterystyce miejskiej. Przestrzeń miejska i  podmiejska, 
a  zatem także i  zasób gruntów nadających się do konkretnego sposobu użytkowania, 
są dobrami ograniczonymi i  tym samym posiadającymi znaczną wartość ekonomicz-
ną. Efektywne zarządzanie gminą w  gospodarce rynkowej wymaga racjonalnej alo-
kacji gruntów, co prowadzi do konieczności wyboru spomiędzy rozwiązań wzajemnie 
sprzecznych, a wręcz wzajemnie się wykluczających. Celem niniejszego artykułu było 
przedstawienie, zarówno w ujęciu historycznym, jak i  perspektywicznym, wybranych 
trendów społeczno-gospodarczych będących sprzecznymi z  ideą rozwijania rolnictwa 
na obszarach zurbanizowanych, a także rozważenie konfliktogennego przypadku utrzy-
mywania ogrodów działkowych zlokalizowanych na terenach pożądanych dla innych 
celów. Podjęte zamierzenie zostało zrealizowane poprzez ukazanieprzekształceń spo-
sobów użytkowania wybranych lokalizacji oraz podkreślenie kosztów alternatywnych-
związanych z utrzymywaniem dóbr wspólnej puli (ogrody działkowe), stojących nieja-
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ko w opozycji do dóbr prywatnych (zabudowania mieszkaniowe lub komercyjne) i dóbr 
publicznych (przestrzeń publiczna).Badaniem objęto miasto Olsztyn i  podolsztyńskie 
tereny wiejskie.

Słowa kluczowe: obszary zurbanizowane, strefa podmiejska, użytki rolne

Abstract. Managing farmlands located in the urbanized areas or being under urban-
ization pressure, including areas located within administrative cities’ borders and 
neighboring areas (suburban areas), requires constant adjusting to the current trends 
and changing conditionings. Many processes currently occurring in the cities or in the 
proximity not only do not favor increasing agricultural land resources, but also ac-
celerates their shrinking. One of the noticeable processes is the development of the 
residential buildings, being in accordance with the preferences of current real estate 
buyers, commercial buildings and continuing transformation of rural suburban areas 
into areas with the urban characteristics. Urban and suburban space, and therefore 
there sources of land suitable to be exploited, are limited goods and thus have signifi-
cant economic value. In market economy, the efficient governing requires rational land 
allocation, what means choosing between contradictory ways of land use, especially 
located within cities’ borders and in their suburban areas. The aim of this article was to 
present selected social-economic trends, both in the historical and future perspective, 
which are incompatible with the idea of developing agriculture in the urbanized areas, 
and to consider the conflicting case of maintaining garden plots located in the areas 
needed for different purposes. This intention was realized through presenting land use 
transformations of particular localizations and underlining alternative costs linked to 
maintaining common pool goods (garden plots), in opposite to private goods (residen-
tial or commercial buildings) and public goods (public space). Research was carried out 
in Olsztyn and suburban rural areas.

Keywords: urbanized areas, suburban area,farmlands

Wstęp

Zadaniem władz lokalnych jest zaspokajanie zmieniających się potrzeb mieszkańców 
danej jednostki terytorialnej. Jednakże nie jest to cel łatwy do osiągnięcia, ponieważ 
mało homogeniczna grupa rezydentów rzadko bywa jednomyślna, a większość zróżni-
cowanych i konkurujących wzajemnie potrzeb wymaga zaangażowania zarówno środ-
ków finansowych, jak i zasobów przestrzeni. W przypadku miast, w których przestrzeń 
jest wykorzystywana bardzo intensywnie, ewoluujące z czasem potrzeby mieszkań-
ców wymagają trwałych przekształceń sposobów użytkowania poszczególnych frag-
mentów przestrzeni miejskiej oraz terenów przylegających do miasta. Przykładem 
intensywnego wykorzystania przestrzeni może być rozwój zabudowy mieszkaniowej. 
Współczesne miasta odnotowują intensywny wzrost zabudowy wewnątrz swoich 
granic administracyjnych, np. w Polsce niemalże 70% mieszkań zlokalizowanych jest 
w miastach, a między rokiem 2002 a 2011 przybyło ich ponad 600 000 (Mieszkania…, 
2011). Ponadto w przestrzeni miejskiej przybywa również obiektów handlowych czy 
biurowych, także z sektora nowoczesnych usług biznesowych (Budner, 2017). Rozwój 
budownictwa wymaga często pozyskania nowych terenów, także w drodze przekształ-
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cania aktualnego sposobu użytkowania gruntów. Innymi słowy, zaspokajanie coraz 
większych potrzeb rezydentów miast wymaga pozyskiwania lub kreowania nowych 
terenów nadających się pod zabudowę. Jednakże w  przypadku miast, w których 
przestrzeń jest dobrem silnie ograniczonym granicami administracyjnymi, tereny 
posiadające cechy determinujące ich przydatność do zabudowy często pełnią już 
inne funkcje. Za przykład mogą posłużyć wciąż funkcjonujące w polskich miastach 
rodzinne ogrody działkowe (ROD) lub też ogrodnicze zakłady doświadczalne (ZD). 
Tereny zajęte przez ROD lub ZD klasyfikowane są jako użytki rolne i  charaktery-
zują się tym, iż nie są zabudowane trwale. W związku z tym, ponosząc stosunkowo 
niskie koszty ekonomiczne, można zamienić je w tereny zurbanizowane, przynoszące 
miastu więcej korzyści finansowych. Z drugiej jednakże strony, przekształcenia te nie 
są wolne od kosztów społecznych i środowiskowych, a jak podkreśla np. Sobol (2016), 
zrównoważony rozwój miast wymaga harmonijnego uwzględniania uwarunkowań 
społecznych, ekonomicznych i środowiskowych, a warunki życia ludzi zamieszkują-
cych miasta zależą od umiejętnego łączenia w przestrzeni zarówno dóbr prywatnych, 
jak i publicznych oraz wspólnych.

Niedostatek odpowiednich1 wolnych lokalizacji w  ośrodkach miejskich, poza 
presją wywieraną na przekształcanie użytków rolnych w  tereny zurbanizowane, 
stymuluje także poszukiwanie ich poza granicami miast. W  ubiegłych stuleciach, 
rolniczy sposób użytkowania terenów wiejskich położonych w  bliskiej odległości 
od miast zależał w znacznej mierze od pełnionej przez te tereny funkcji żywiciel-
skiej –wieś zaopatrywała miasta w produkty rolne, zwłaszcza te spożywane z stanie 
nieprzetworzonym. Funkcja ta już w  XX w. zaczęła stopniowo ulegać ewolucji, 
a przemiany, zarówno w aspekcie gospodarczym, jak i  społecznym, nabrały tempa 
i rozmachu w XXI w. Zachodzące zmiany były często efektem „rozlewania się” miast 
(ang. urbansprawl) na tereny podmiejskie. Aktualnie, w odniesieniu do podmiejskich 
obszarów wiejskich, w miejsce określenia „tereny wiejskie o charakterze rolniczym” 
bardziej adekwatny wydaje się termin „tereny charakteryzujące się niskim zagęsz-
czeniem różnorodnych funkcji z narastającą presją na rozwój zabudowy” (Saraceno, 
1994). Odziaływanie miast oznacza bowiem przenoszenie miejskich sposobów 
zagospodarowania przestrzeni na tereny użytkowane dotychczasowo w  celach 
rolniczych. Zjawisko to obserwowane jest na całym świecie, m.in. w pobliżu więk-
szości europejskich i północnoamerykańskich miast, które „rozlały się” na sąsiednie 
grunty rolne (Coisnon, Oueslati, Salanie, 2014). Co więcej, przekształcanie gruntów 
do tej pory rolniczych na cele miejskiewykazuje tendencję rosnącą (Greene i Stager, 
2001; Walker, 2001; Livanisi in.,2006). Jednym z  przejawów ekspansji miast jest 
intensywny rozwój zabudowy mieszkaniowej na terenach dotychczasowo zamiesz-
kiwanych głównie przez osoby zajmujące się rolnictwem (Roe, Irwin, Morrow-Jones, 
2004; Cavailhèsi in., 2004; Ready i Abdalla, 2005).

Rozważając zagadnienie harmonijnego uwzględniania uwarunkowań społecz-
nych i ekonomicznych, należy jednakże pamiętać, iż nie są one stałe, lecz ulegają 
ciągłym przeobrażeniom. W  związku z  tym, w  niniejszym artykule za cel obrano 
przedstawienie wybranych trendów społeczno-gospodarczych będących sprzecz-

1 Odpowiednich pod różnymi względami, np. pod względem powierzchni, estetyki czy ceny.
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nymi z ideą rozwijania rolnictwa na obszarach zurbanizowanych, a także rozważenie 
konfliktogennego przypadku utrzymywania ogrodów działkowych zlokalizowanych 
na terenach nadających się pod zabudowę. Podjęte zamierzenie zostało zrealizowane 
poprzez zbadanie przykładowych przekształceń sposobów użytkowania przestrzeni 
oraz podkreślenie kosztów alternatywnych związanych z  utrzymywaniem dóbr 
wspólnej puli (ogrody działkowe), stojących niejako w  opozycji do dóbr prywat-
nych (zabudowania mieszkaniowe lub komercyjne) i  dóbr publicznych (przestrzeń 
publiczna).

Wybrane tendencje wpływające na przekształcenia użytków 
rolnych

Znaczące przemiany, których doświadczyła Polska w ciągu ostatnich trzydziestu lat –
transformacja ustrojowa, a następnie przystąpienie do Unii Europejskiej – wciąż znaj-
dują odzwierciedlenie w dynamice i skali przemian polskiej przestrzeni XXI w. Wśród 
aktualnie obserwowanych trendów, które kształtują obraz współczesnej przestrzeni 
miejskiej i  podmiejskiej, wymienić można m.in. kierunki migracji wewnętrznych 
i towarzyszący im proces suburbanizacji oraz wzrost konkurencji pomiędzy dobrami 
prywatnymi a wspólnymi i publicznymi. O ile współzależność miast i wsi istnieje od 
początków osadnictwa, o tyle z czasem zmianie uległ jej charakter. Wraz z rozwojem 
uprzemysłowienia miast, wieś dostarczała miastom nie tylko produktów rolnych, lecz 
także coraz większe rzesze pracowników. W  poprzednim ustroju, co czwarty pracu-
jący w Polsce dojeżdżał do pracy, przede wszystkim ze wsi do miast (Gocał i Rakowski, 
1991). Strumienie migracyjne wykreowały szereg powiązań gospodarczych i społecz-
nych, rozszerzając oddziaływanie miast niekiedy daleko poza ich granice administra-
cyjne. Jednakże dojazdy do miast nie wynikały z preferencji dojeżdżających, lecz były 
wymuszane warunkami ekonomicznymi. Rozwój sektorów pozarolniczych pomnażał 
bowiem miejsca pracy w miastach, zwiększając koncentrację ludności (Bagiński, 2011), 
lecz budownictwo mieszkaniowe nie nadążało za rzeczywistymi potrzebami. W efekcie 
nowi pracownicy zakładów miejskich powiększali „armię” dojeżdżających codziennie 
mieszkańców strefy podmiejskiej (Zborowski, 2009). Jednocześnie w  miastach stop-
niowo dostarczano mieszkań2, co stymulowało migracje ze wsi do miast na pobyt stały. 
Wraz z rozwojem budownictwa, miasta stały się coraz bardziej zaludnione, a narasta-
jąca uciążliwość życia w zatłoczonych miastach oraz wzrastająca zamożność miesz-
kańców zaczęły inspirować mieszkańców do poszukiwań alternatywnych lokalizacji. 
Z kolei w XXI w. zaobserwować można dynamiczny trend migracyjny w przeciwnym 
niż dotychczas kierunku (z miasta na wieś),stymulujący proces suburbanizacji wiej-
skich terenów podmiejskich (proces ten opisali m.in. Bagiński, 2011; Frenkel, 2011; 
Heffner, 2011; Łodyga, 2011; Szczygielski, 2011; Wójcik, 2011; Rosner, 2014; Źróbek-
Różańska i Zysk, 2015; Źróbek-Różańska i Zadworny, 2016).Decyzje o wyborze strefy 

2 Zgodnie z  danymi podanymi w  rocznikach statystycznych z  lat 1978, 1994 i  2000, w  okre-
sie 1945–1989 wybudowano łącznie 7 700 000 mieszkań, z czego większość w miastach, do 
których masowo przemieszczała się ludność wiejska.
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podmiejskiej ułatwiła większa mobilność transportowa Polaków, która zdecydowanie 
wzrosła po wejściu Polski do Unii Europejskiej (m.in. w wyniku importu samochodów 
używanych). Zmieniające się uwarunkowania ekonomiczne (m.in. rosnące dochody 
ludności, rosnąca siła nabywcza w odniesieniu do środków transportu indywidualnego, 
rezygnacja z produkcji rolnej w pobliżu miast) oraz społeczne (m.in. potrzeba więk-
szej przestrzeni mieszkaniowej, rosnąca atrakcyjność strefy podmiejskiej) przyczyniły 
się do podniesienia popularności i rozwoju zabudowy mieszkaniowej niezwiązanej 
z  rolnictwem w strefie podmiejskiej. W efekcie rosnący popyt na działki budowlane 
w strefie podmiejskiej spowodował kurczenie się użytków rolnych w gminach podmiej-
skich (Źróbek i in., 2015).

Przemiany zapoczątkowane w latach 90. XX w., poza migracjami, przyniosły także 
inne pojmowanie wartości przestrzeni i  nieruchomości. Ze względu na przyjęcie 
realiów gospodarki rynkowej, w gospodarce polskiej powróciły pojęcia ceny rynkowej 
oraz wartości rynkowej nieruchomości, a  metody wyceny wartości upowszechniły 
rachunek ekonomiczny (Źróbek, 2005). Nieruchomość (także gruntowa) zaczęła być 
ponownie3 postrzegana jako przedmiot transakcji rynkowej, produkt marketingowy 
(Stachura, 2007)czy przedmiot inwestycji (Bryx i Matkowski, 2001; Gawron, 2006).
Istotna stała się również zdolność do bycia przedmiotem opodatkowania, przy czym 
stawka podatku i  wielkość wpływów do budżetu uzależnione są od przeznaczenia 
i sposobu użytkowania (np. różne stawki podatku rolnego lub podatku od nierucho-
mości). Jak podkreślają m.in. Markowski (1999) i Trojanek (2015), w Polsce podsta-
wowym podatkiem lokalnym i  jednocześnie podstawowym źródłem dochodu gmin 
jest podatek od nieruchomości. Stąd sposób wykorzystania przestrzeni jest bezpo-
średnio związany z dochodowością gmin, co nie pozostaje bez wpływu na prefero-
wane kierunki zagospodarowania.

Istotność aspektów ekonomicznych związanych ze sposobem użytkowania miej-
skiej przestrzeni ma w  Polsce historię krótszą niż historia ogrodów działkowych, 
których tradycja sięga końca XIX w. (pierwszy ogród działkowy założono w 1870 r. 
w  Lipsku). Ogrody działkowe tworzone w  czasie zaborów były najczęściej niemiec-
kie i służyły głównie wypoczynkowi. W czasie wojny tworzono ogrody pod miastami 
w  celach aprowizacyjnych, natomiast po odzyskaniu niepodległości rozpoczął się 
zorganizowany i planowy rozwój ogrodów działkowych. Tworzono je dla mieszkań-
ców miast, aby zrekompensować im niezdrowe warunki mieszkaniowe, m.in. małą 
powierzchnię mieszkań i zatłoczenie. W latach 30. miały za zadanie łagodzić skutki 
bezrobocia wśród mieszkańców miast (Lubawy, 1939), natomiast w latach powojen-
nych i czasach gospodarki centralnie planowanej miały wzbogacać domowe posiłki, 
dając możliwość uprawy własnych warzyw i owoców oraz umożliwiając wypoczynek 
na świeżym powietrzu (kompensacja ścisłych normatyw mieszkaniowych wymuszo-
nych niedoborem materiałów budowlanych). Ze względu na funkcję prozdrowotną 
tworzono je zwykle na terenach obrzeżnych miast.W 2010 r. na terenie Polski działało 
prawie 5000 rodzinnych ogrodów działkowych4 (ROD) o łącznej powierzchni przekra-

3 Efektywny rynek nieruchomości w  Polsce działał w  okresie międzywojennym (Kucharska- 
-Stasiak, 1994).

4 Rodzinne ogrody działkowe powstały w wyniku przekształcenia pracowniczych ogrodów dział-
kowych na mocy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r.
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czającej 43 tys. ha (Informacja o wynikach…, 2010). Jednakże od momentu założenia, 
w  wyniku procesów urbanizacyjnych, lokalizacja relatywna obecnych ROD uległa 
zmianie i wiele z nich znajdowało się blisko centrów miast lub też w najbliższej stre-
fie podmiejskiej. Jednocześnie wzrosła potrzeba rozbudowy osiedli mieszkaniowych, 
centrów komercyjnych oraz urządzania terenów zielonych w przestrzeni publicznej 
miast. Zmieniły się potrzeby społeczne, a grunty zajęte przez ROD nabrały zdecydo-
wanie wyższej wartości ekonomicznej. W  efekcie ta sama przestrzeń może stać się 
przedmiotem zainteresowania zarówno:
• osób z sektora prywatnego, gdyż w tych miejscach można wybudować domy miesz-

kalne lub obiekty służące celom komercyjnym;
• społeczności lokalnej, gdyż ogrody działkowe można przekształcić w tereny zielo-

ne pełniące funkcję przestrzeni publicznej (przykład adaptacji przedstawiają np. 
Szczęsny i Kimic, 2012);

• władz miasta, które mogłyby teren sprzedać i  korzystać z  wpływu z  podatku od 
nieruchomości, dzięki któremu mogłyby sfinansować inwestycje służące rozwojowi 
lokalnemu;

• użytkowników ROD, którzy chcieliby kontynuować korzystanie z terenów w celach 
rekreacyjnych.

Tym samym można założyć, iż aktualne tendencje, czyli zmieniające się uwarunko-
wania ekonomiczne (wysoka wartość ekonomiczna terenów położonych w dogodnych 
lokalizacjach) oraz społeczne (rosnąca potrzeba ogólnodostępnej przestrzeni publicz-
nej lub potrzeba zabudowy mieszkaniowej wobec malejącej potrzeby uprawy własnego 
ogrodu) sprzyjają kurczeniu się użytków rolnych w miastach.

Materiały i metody
W niniejszym artykule podjęto próbę przedstawienia zarysu historycznego oraz 
perspektyw przekształceń użytków rolnych na obszarach zurbanizowanych poprzez 
analizę wybranych trendów społeczno-gospodarczych będących sprzecznymi z  ideą 
rozwijania rolnictwa na obszarach zurbanizowanych, a  także rozważenie konflikto-
gennego przypadku utrzymywania ogrodów działkowych zlokalizowanych na tere-
nach pożądanych dla innych celów. Analizie szczegółowej poddano Olsztyn oraz jego 
strefę podmiejską. Olsztyn jest miastem położonym niemalże w centrum wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego. Założony w  XIV w., stopniowo rozrastał się, wchła-
niając podmiejskie wsie (ostatnią wieś Gutkowo przyłączono do Olsztyna w 1987 r.). 
W roku 2016 miasto było zamieszkane przez 173 444 osób5 (dane GUS), co klasyfi-
kowało je w  grupie miast dużych. Powierzchnia miasta wynosiła 8 833 ha, z  czego 
42% stanowiły grunty zabudowane i zurbanizowane, 24% grunty leśne, zadrzewione 

5 Dane statystyczne zazwyczaj nie uwzględniają przyjezdnych studentów, którzy nie meldują 
się w miejscu pobierania nauki. Można zatem założyć, iż w czasie trwania roku akademickiego 
Olsztyn zamieszkuje prawie 200000 osób.
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i zakrzewione, 22% użytki rolne6, 10% grunty pod wodami, a 2% nieużytki i  tereny 
różne. Z kolei strefę podmiejską Olsztyna stanowiło sześć gmin: pięć gmin wiejskich 
(Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda) oraz jedna gmina miejsko-wiejska 
(Barczewo).Współzależność tychże gmin oraz mocne powiązanie z miastem zostało 
potwierdzone delimitacją Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na podstawie 
tzw. metody Przemysława Śleszyńskiego. W praktyce gminy podmiejskie były silnie 
powiązane z miastem, gdyż sukcesywnie przekształcały się w strefę rezydencjonalną 
coraz liczniej zamieszkaną przez osoby dojeżdżające do pracy w  mieście (od 2009 
r. Olsztyn doświadczał stopniowej depopulacji na rzecz podmiejskich gmin). Wraz 
ze wzrostem liczby ludności we wszystkich podolsztyńskich gminach przybywało 
również budynków mieszkalnych, wartość gruntów wzrastała, a  wraz z  nim koszt 
alternatywny utrzymywania użytków rolnych na terenach zlokalizowanych w bliskim 
sąsiedztwie miasta.

Materiał badawczy stanowiły dane dotyczące czterech wybranych obszarów. 
Obszary pierwszy i drugi to tereny położone w granicach administracyjnych miast, na 
których wybudowano w  latach 70. osiedle mieszkaniowe Nagórki. Działał tam stop-
niowo redukowany Zakład Doświadczalny Pozorty, wybudowano osiedle Gruszowe 
Sady oraz utrzymywano ROD Dolinka. Obszar trzeci i  czwarty to tereny znajdujące 
się w bliskim sąsiedztwie miasta, ale już na obszarach wiejskich. W 2017 r. obydwa 
obszary stanowiły lokalizację ogrodów działkowych: Wójtowa Rola (obszar trzeci, 
gmina Barczewo) i  Krokus (obszar czwarty, gmina Purda). Natomiast cel niniejszej 
pracy został osiągnięty poprzez zastosowanie metody studium przypadku.

Wyniki badań

Zarys historyczny przekształceń użytków rolnych na przykładzie 
Olsztyna

Przykładem obrazującym dokonane przekształcenia użytków rolnych były tereny nale-
żące współcześnie do osiedla mieszkaniowego Nagórki (ryc.1, nr 1) oraz tereny dawniej 
należące do olsztyńskiej uczelni wyższej (ryc.1, nr 2). W pierwszym przypadku użytki 
rolne położone w  obrębie wsi Jaroty (założonej w  1342 r.) zostały całkowicie prze-
obrażone w wyniku zmieniających się uwarunkowań. W latach 70. ubiegłego stulecia 
ludność Olsztyna po raz pierwszy w historii miasta przekroczyła liczbę 100 000 osób. 
Potrzeby mieszkaniowe olsztynian skłoniły władze miasta do poszukiwania lokaliza-
cji nowego osiedla mieszkaniowego. Wybrano obszar należący do podmiejskiej wsi 
Jaroty i w tym kierunku przesunięto granice administracyjne. Do roku 1977, w którym 
rozpoczęto zbrojenie terenu oraz budowę pierwszej ulicy nowego osiedla Nagórki, na 
tym terenie znajdowały się pola uprawne mieszkańców Jarot, ogrody działkowe oraz 

6 W porównaniu z innymi miastami podobnej wielkości, udział użytków rolnych w powierzchni 
Olsztyna jest stosunkowo mały – dla porównania, w  Wałbrzychu udział ten wynosił 34%, 
w  Płocku 44%, a  w  Gorzowie Wielkopolskim 51% (obliczenia własne na podstawie danych 
udostępnianych przez GUS).



Alina Źróbek-Różańska134

PDGR – PSAH

obiekty doświadczalne ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej. W ciągu następnych kilku 
lat dotychczasowe użytki rolne zostały zabudowane budynkami wielorodzinnymi 
(ryc. 2), a miasto przesunęło się dalej w kierunku południowym na tereny, na których 
utworzono kolejne osiedla mieszkaniowe (Jaroty, Pieczewo i os. Generałów). W 2011 r. 
osiedla te zamieszkiwało łącznie prawie 55000 osób, co stanowiło 30% wszystkich 
mieszkańców Olsztyna. 

Ryc. 1. Olsztyn w aktualnych granicach administracyjnych wraz z zaznaczonymi analizo-
wanymi obszarami (1 – Osiedle Nagórki, 2 – Pozorty i ROD Dolinka, 3 –ROD na Wój-
towej Roli, 4 – ROD Krokus)

Fig. 1. Olsztyn in the current administrative borders with marked analyzed areas (1 –Na-
górki Settlement, 2 – Pozorty and family garden plots Dolinka, 3 – family garden 
plots Wójtowa Rola, 4 – family garden plots Krokus)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy z  Atlasu Warmii i  Mazur (http://atlas.warmia.
mazury.pl/)

Source: Author’s study based on the map from Atlas Warmii i Mazur (http://atlas.warmia.ma-
zury.pl/)
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Ryc. 2. Osiedle Nagórki w 2018 r., widok z ul. Tuwima
Fig. 2. Nagórki Settlement in 2018, view from Tuwima Street

Źródło: Zdjęcie własne
Source: Photography taken by author

Podobną, choć mniej dynamiczną i wciąż nieukończoną historię przeobrażeń ma 
obszar nr 2 (Pozorty i ROD Dolinka,ryc. 1). W czasach przedwojennych na tym terenie 
zlokalizowany był majątek folwarczny Pozorty. W 1950 r., wraz z dążeniem do nacjo-
nalizacji ziemi oraz powstaniem Wyższej Szkoły Rolniczej, utworzono w  Pozortach 
Rolniczy Zakład Doświadczalny tejże uczelni (łącznie 756 ha powierzchni)7. Początkowo 
zakład funkcjonował jak wiejskie gospodarstwo rolne – do miasta było relatywnie 
daleko, a pracownicy mieszkali w typowych dla tamtego okresu mieszkaniach dwu- lub 
czterorodzinnych (ryc. 3).

W 1965 r. majątek Pozorty został przyłączony do Olsztyna. Rozpoczęto zabudowę 
miejską, wchłaniając dawną wieś. Z kolei przemiany ustrojowe, zmiany trendów eduka-
cyjnych, przekształcenie Akademii Rolniczo-Technicznej w  Olsztynie w  Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (1999 r.) zdegradowały rolę zakładu doświadczal-
nego, a rozwój miasta i potrzeby inwestycyjne podniosły wartość ekonomiczną loka-
lizacji. 

Tereny zajęte przez ZDP początkowo znajdowały się na obrzeżu miasta, ale wraz 
z  rozwojem Olsztyna lokalizacja „zbliżyła się” do centrum. Zmiana lokalizacji rela-
tywnej została ujęta w planowaniu miejscowym – obszarowi przypisano funkcję usłu-
gowo-handlowa. W  ostatnich latach uniwersytet sukcesywnie sprzedawał poszcze-
gólne części dawnego zakładu. W efekcie, w 2017 r. teren pełnił wiele różnorodnych 
funkcji – stanowił lokalizację ruchliwej miejskiej ulicy z linią tramwajową, zabudowań 
komercyjnych, osiedli domów jednorodzinnych (ryc. 4) oraz sąsiadującej z powstającą 

7 Historia olsztyńskich Pozort – Gazeta Olsztyńska,http://gazetaolsztynska.pl/202512,Historia-
-olsztynskich-Pozort.html#ixzz4cVipL2H5
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Ryc. 4. Nowoczesna zabudowa mieszkaniowa przy ul. Gruszowe Sady w Olsztynie oraz po-
została część sadu gruszowego ZD Pozorty, widok z ul. Tuwima

Fig. 4. Modern residential buildings at Gruszowe Sady Street and remaining part of a pear 
orchard owned by ZD Pozorty, view from Tuwima Street

Źródło: Zdjęcie własne
Source: Photography taken by author

Ryc. 3. Pozostała wiejska zabudowa mieszkaniowa przy starej części ul. Tuwima w Olsztynie
Fig. 3. The remaining rural residential building at old part of Tuwima Street in Olsztyn

Źródło: Zdjęcie własne
Source: Photography taken by author
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zabudową wielorodzinną utrzymywanej zmniejszonej produkcji rolnej istniejącego 
nadal Zakładu Produkcyjno-Doświadczalnego Pozorty sp. z o.o., podlegającego UWM 
(ryc. 5).

W 2017 r. osiedle domów jednorodzinnych Gruszowe Sady wciąż jeszcze otoczone 
było użytkami rolnymi zakładu, ogrodami działkowymi, a w bezpośrednim sąsiedztwie 
funkcjonowały Rodzinne Ogrody Działkowe Dolinka (ryc. 6).

Zagospodarowywane w latach 30. (ROD) lub powojennych (ZPD), czy też pozosta-
wiane w stanie niezagospodarowanym, użytki rolne znajdowały się przede wszystkim 
na ówczesnych obrzeżach miast. Jednakże w  ciągu niemalże 100 lat zmieniły całko-
wicie swoją lokalizację relatywną. Na początku XXI w. część gruntów należących do 
Uniwersytetu położona była u zbiegu dwóch głównych ulic, Sikorskiego i Tuwima, łączą-
cych centrum miasta z osiedlem mieszkaniowym. Teren, użytkowany jako sady, zgod-
nie planem zagospodarowania przeznaczony był pod zabudowę obiektów handlowych 
o powierzchni powyżej 2000m2. Funkcję uzupełniającą stanowiły tereny zieleni urzą-
dzonej, ciągi piesze oraz drogi. W 2015 r. został sprzedany inwestorowi z branży budow-
lano-dekoracyjnej w  celu wybudowania sklepu wielkopowierzchniowego8.Olsztyńska 

8 Pobrano 9.05.2017 z: http://www.olsztyn.com.pl/artykul,uczelniane-sady-sprzedane-
powstanie-leroy-merlin,19716.html

Ryc. 5. Powstająca zabudowa wielorodzinna na dawnym obszarze sadu ZD Pozorty (po le-
wej) oraz pozostała część gospodarstwa rolnego ZD Pozorty (po prawej)

Fig. 5. Multi-family buildings being erected in the area of former orchard owned by ZD 
Pozorty (on the left) and remaining part of ZD Pozorty farm (on the right)

Źródło: Zdjęcie własne
Source: Photograph taken by author
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uczelnia sprzedała również inne działki znajdujące się w badanym obszarze. Nabywca 
nieruchomości – przedsiębiorstwo budowlane –zadeklarował budowę domów wielo-
rodzinnych. Jak podkreślił ówczesny rektor UWM, teren ten stał się nieużyteczny dla 
uczelni, ważniejsza była jego wartość ekonomiczna i możliwość pozyskania środków 
finansowych na inne inwestycje9.

9 Pobrano 9.05.2017 z: http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/1,48726,20971067,uwm-sprzedal-
grunty-pod-budowe-nowego-osiedla.html

Ryc. 6. LokalizacjaosiedlaGruszowe Sady oraz wciążistniejącegoROD Dolinka
Fig. 6. Localization of residential settlement Gruszowe Sady and still existing family gar-

den plots Dolinka

Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy z  Atlasu Warmii i  Mazur (http://atlas.warmia.
mazury.pl/)

Source: Author’s study based on the map from Atlas Warmii i Mazur (http://atlas.warmia.mazury.
pl/)



Zarys historyczny i perspektywy przekształceń użytków rolnych na obszarach zurbanizowanych... 139

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 1 • 2018 

Perspektywy przekształceń użytków rolnych na przykładzie 
Olsztyna

Można również przypuszczać, iż z  czasem użytki rolne pełniące funkcje rodzin-
nych ogrodów działkowych zostaną przekształcone w  przestrzeń mieszkaniową, 
komercyjną lub też przestrzeń publiczną. Wynika to z  ich korzystnej lokalizacji, 
kosztów alternatywnych wynikających z  utraconych korzyści podatkowych dla 
budżetu miasta, a  także konfliktogennego charakteru – z  jednej strony stanowią 
użytki zielone, tak bardzo potrzebne mieszkańcom zatłoczonych miejskich osiedli 
mieszkaniowych, a z drugiej strony są dostępne tylko dla ograniczonej grupy osób, 
mającej prawo do korzystania z wydzielonych działek. Dodatkowe problemy wyni-
kają z  cech charakterystycznych dóbr wspólnej puli i  dóbr publicznych, jakim jest 
nadużywanie tychże dóbr. W przypadku ROD owe nadużycie przejawia się w wyko-
rzystywaniu ogrodów w celach inne, niż założone. Kontrola NIK wykazała bowiem, 
iż: „na terenach rodzinnych ogrodów działkowych dopuszczono do naruszenia norm 
prawa powszechnie obowiązującego, jak i norm wewnętrznych dotyczących funkcjo-
nowania rodzinnych ogrodów działkowych. Niezgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy 
– Prawo budowlane, na terenie rodzinnych ogrodów działkowych budowano obiekty 
o powierzchni większej niż dopuszczalna powierzchnia zabudowy oraz wbrew art. 13 
ust. 4 ustawy o ROD, działki w rodzinnych ogrodach działkowych wykorzystywano 
na potrzeby mieszkaniowe” (Informacja o wynikach…, 2010, s. 7). W tych przypadkach 
dobro wspólne było wykorzystywane jak dobro prywatne. Jednocześnie fora gazet 
lokalnych dostarczają wielu opisów przypadków, gdy ROD w całej Polsce były wyko-
rzystywane jako działki letniskowe, miejsca głośnych spotkań towarzyskich czy też 
miejsca składowania i często spalania odpadów. Podobne naruszenia mogą w przy-
szłości stanowić podstawę do przekształcenia gruntów zajmowanych przez ROD na 
grunty prywatne lub zagospodarowania w celach publicznych, np. park miejski czy 
ogród jordanowski.

Osobną kwestię stanowią ogrody działkowe zlokalizowane w strefie podmiejskiej 
(obszary trzeci i czwarty, ryc. 1). Lokalizowane dawniej w znacznej odległości od zabu-
dowań miejskich, współcześnie bezpośrednio graniczyły z miastem lub podmiejskim 
osiedlem mieszkaniowym (ryc. 7).

Jeżeli trend migracyjny zostanie utrzymany, wartość ekonomiczna tychże tere-
nów oraz koszt alternatywny utrzymania dotychczasowego przeznaczenia wzrosną. 
W efekcie, w przyszłości tereny te także mogą doświadczyć przeobrażeń w kierunku 
gruntów zurbanizowanych.
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Podsumowanie i wnioski

Współcześnie utrzymywanie użytków rolnych w miastach oraz na ich obrzeżach staje 
się coraz bardziej kosztowne, co jest rezultatem wzrostu korzyści wynikających z alter-
natywnego zagospodarowywania ziemi rolniczej na obszarach miejskich i  podmiej-
skich. Bilans korzyści i  kosztów zmieniają się w  czasie, wraz ze zmieniającymi się 
uwarunkowaniami przekształceń użytków rolnych. Jednym z przykładów, na podsta-
wie którego można było dokonać analizy zmieniających się uwarunkowań, była sytu-
acja ogrodów działkowych, kiedyś pracowniczych, a współcześnie rodzinnych. Drugim 
przykładem były również ogrody, lecz zagospodarowane w  formie przyuczelnianych 
zakładów doświadczalnych. Analizując wybrane obszary zlokalizowane wewnątrz 
Olsztyna lub położone w jego bliskim sąsiedztwie, zauważono, iż na przestrzeni dzie-
sięcioleci zmianie uległa:
• zależność żywicielska pomiędzy podmiejską wsią a miastem – rola podolsztyńskiej 

wsi jako głównego żywiciela uległa marginalizacji, wzrosła natomiast rola miesz-
kaniowa;

• tendencja migracyjna – intensywny napływ ludności do miast w  XX w. osłabł 
w wieku XXI, a wręcz obrał przeciwny kierunek, w wyniku czego Olsztyn doświad-
czał stopniowej depopulacji na rzecz podmiejskich gmin;

• skala potrzeb mieszkaniowych – tereny rolnicze zamieniono w osiedla domów wie-
lorodzinnych (np. osiedle Nagórki założone w latach 70.) lub jednorodzinnych (np. 
osiedle Gruszowe Sady sukcesywnie zabudowywane przez prywatnych inwestorów 
po 2000 r.);

• oferta edukacyjna – Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie ewoluowała w Akademię 
Rolniczo-Techniczną w Olsztynie, a następnie została przekształcona w Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w  Olsztynie, dla którego utrzymywanie w  mieście zakładu 
doświadczalnego stało się nierentowne;

• lokalizacja relatywna oraz wartość ekonomiczna gruntów – wraz z rozwojem prze-
strzennym Olsztyna użytki rolne położone niegdyś na obrzeżach miasta lub wręcz 
poza nim, współcześnie zlokalizowane były stosunkowo blisko centrum, co z kolei 
przesądzało o ich wysokiej wartości rynkowej oraz rosnących kosztach alternatyw-
nych;

• różnorodność ujawnianych potrzeb mieszkańców – z czasem funkcja użytków rol-
nych zagospodarowanych jako ogrody działkowe uległa degradacji (własne uprawy 
nie odgrywają już tak istotnej roli w żywieniu rodziny jak kiedyś), grunty zaczęły 
być niekiedy użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem (pod zabudowę mieszka-
niową lub jako składowisko odpadów), a ich lokalizacja stała się przedmiotem za-
potrzebowania ze strony przedsiębiorców, deweloperów, a także samych mieszkań-
ców miast (w celu stworzenia ogólnodostępnych terenów zielonych).

Można przypuszczać, iż wraz z postępem aktualnych tendencji i kolejnymi zmia-
nami uwarunkowań funkcjonowania użytków rolnych w  miastach i  strefie podmiej-
skiej, będzie następowało dalsze ich kurczenie. Jednakże nie wykluczone są również 
alternatywne scenariusze, w których część użytków rolnych zostanie utrzymana, zmie-
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niając formę na np. przyszkolne czy przyprzedszkolne ekologiczne zielone podwórka 
czy też ekologiczne budownictwo mieszkaniowe w mieście wzbogacone o możliwość 
prowadzenia własnych upraw.
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