
Rozwój dużych miast a 

zmiany w  strefach 
podmiejskich 



Co to jest strefa podmiejska?  

 Jest to obszar wokół dużego miasta. 

Tworząjąwsie i mniejsze miasta  powiązane z 

głównym ośrodkiem, dzięki sieci drogowej, kolejowej i 

komunikacji publicznej. Drogi łączą główne miasto z 

okolicznymi miejscowościami. 

 Mieszkańcy strefy podmiejskiej pracują głównie 

w zawodach niezwiązanych z rolnictwem.  

 Większość  osób dorosłych dojeżdża do pracy do 

miasta, a młodzież do szkół. 



 Przyczyny migracji do stref podmiejskich 

 

 

niższe ceny domów i mieszkań w strefie 
podmiejskiej 

korki uliczne, hałas, zanieczyszczenie powietrza 

wysokie ceny wynajmu mieszkania, terenu czy 
lokalu pod działalność gospodarczą czy  
usługową 

 

hałas 



korki     smog 

 



 

Zmiany, jakie zachodzą w strefach podmiejskich 

• Na obszarach położonych wokół dużych miast ( np. Warszawy) wzrasta 

zaludnienie. 

• Osoby przenoszące sięz miast do stref podmiejskich sązwykle lepiej 

wykształcone i osiągają  wyższe dochody niż rodowici mieszkańcy tych 

obszarów. 

• Dominują głównie ludzie młodzi, którzy mają dzieci lub planują ich posiadanie 

- w związku z  czym, odsetek najmłodszej ludności (czyli w wieku od 0 do 17 

lat) jest tam wyższy niż w  miastach. 

• W strefach podmiejskich, na terenach, które były niegdyś użytkowane 

rolniczo, powstają  domy i osiedla. 

• Przedsiębiorstwa również przenoszą swoją produkcję do strefy 

podmiejskiej - powstają  zakłady produkcyjne i biurowce. 

• Następuje zmiana charakteru zabudowy na obszarach podmiejskich - z 

wiejskiej na  przemysłowo - usługową. 

 



 

Przyjrzyjmy się teraz strefie podmiejskiej, którą tworzy miasto  Ząbki graniczące z 

Warszawą 

Dwa poniższe zdjęcia satelitarne przedstawiają miasto Ząbki.  

Pierwsze zdjęcie -2000r., a drugie 2020r. 

Oficjalna liczba mieszkańców Ząbek wynosi 35770 Gęstość zaludnienia 3257.7 osób/km2  

 

Liczba  mieszkańców wzrosła od 2001 roku o 61% Ząbki mają dodatni przyrost naturalny 

wynoszący 362.  Znajdują sięna 10 miejscu pod względem największej liczby urodzin żywych. 







ulica Powstańców w Ząbkach w 2006 r 



ulica Powstańców w Ząbkach w 2020r 



Zadanie dla Was   

Wypisz korzyści, które mogą osiągnąć firmy, dzięki przeniesieniu 

działalności gospodarczej z dużych miast do sąsiednich gmin.  

 

 

Odpowiedzi przyślij w wiadomosci prywatnej.  


