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Wptyw budownictwa mieszkaniowego 
na m e m  komunikacji zbiorowej w Poznaniu 
Wprowadzenie 

W Swietle .Zrirwnowaionego Planu Rozwoju Transportu Publiczne- 
go Aglomeracji Poznaliskier komunikacja tramwajowa stanowiC powin- 
na g%bwny Srodek transportu miejskiego, podczas gdy autobusy pelnit 
majq funkcjg uzupdniajqcq i dowozowq. W osiqgnigciu tego przeszkc- 
dzit moie jednak zt,yi niska ggstoSC zabudowy w wielu czqkiach mia- 
sta, ktora moie uezynic funkcjonowanie komunikacji zbiorowej nieopla- 
cainym. Rozpraszanie zabudowy prowadzi do miqkzenia kosztow bu- 
dowy i utrzymania niezbyinej infrastwktury, zarowno technimej jak 
i spckznej [3]. Natomiast zwarta zabudowa obniia koszty i jednocze- 
Snie mieksza korzysci, co schematycznie przedstawiono na ryc. 1. 
Dlatego wsp6iczesne tendencje w urbanistyce mierzajq do pianowania 
zabudowy zwartej, ograniczajqcej konsumpcjg terenu [41. 

Rozbudowa infrastruktury jest niezbedna z punktu widzenia jakosci 
iycia mieszkaAc6w. Sieci transportowe, wodociqgowe czy kanalizacyjne 
do efektyvmego dzialania wymagajq jednak pewnej minimalnej ggstokci 
zabudowy. Poniiej tej waltoici progowej rozbudowa infrastruktury jest 
ekonomicznie nieuzasadniona i odbywa sig kosztem pozostaiych miesz- 
kah& placqcych podatki tasilajqce kornunalny budzet. Z tego wgigdu 
nowe tereny pod zabudowg naleiy wyznaczac z du$ ostrotnoSciq. 
Natorniast planowanie obstugi komunikacyjnej i innych elementbw infra- 
struktury powinno zawsze nastqpowab exante, tj. przed budowq osiedla, 
a nigdy expost. Zgodnie z zasadq zrownowa?onego rozwoju, naleiy za- 
pewnib mieszkahcom zrbtnicowane moiliwoSci dojazdu do osiedla, ze 
szczegolnym uwzgl@nieniem ekologicznego transportu zbiorowego. 

W latach 70. XX wieku zrodzifa sig koncepcja rozwoju Pomania 
w oparciu o sie6 szybkiegotramwaju, lqczqcego w ukladzie krzyiowym 
phocnq i pdudniowq oraz wschodniq i zachodniq cz* miasta [2]. 
Niestety ograniczenia finansowe sprawily, ze zrealizowano tylko niewiel- 
ki fragment projektowanego zaiozenia, mianowicie odcinek o dlugoSci 
6,1 km lqurlcy osiedla wieikoplytowe: Piqtkowo i Winogrady z centrurn 
miasta. Trase tg oddano do uzytkowania w 1997 roku (by) to pierwszy 
odcinek szybkiego tramwaju wybudowany w Polsce). Jednakie budowa 
.Pestki", jak okreSlajq tq linig mieszkahcy, byla w stosunku do potrzeb 
mieszkanc6w znacqco opoiniona. Piqtkowo to dzielnica wybudowana 
glownie w latach 70. i 80. ub. stulecia i cechuje sig duiq ggsto6ciq zabu- 
dowy (ponad 3 tys, mieszkafilkm2). Do momentu wybudowania Poznan- 
skiego Szybkiego Tramwaju mieszhricy korzystali g%bwnie z komunika- 
cji autobusowej, ktbra na skutek tego byh pneciajona i niewydolna 
Niestety sieC tramwajowa Poznania od kilku lat niejest w zasadzie rozbu- 
dowywana. W ciqgu ostatniej dekady wybudowano tylko kr6tki odcinek 
linii tramwajowej w centrum miasta, w m iqku  zotwarciem nowego mostu 
Rocha. Na peryferiach miasta nie powstal natomiast ani kilometr nowej 
iinii tramwajowej, pomirno iz liczba mieszkah w latach 1999-2007 zwiek- 
szyla si? tam o okob jednq trzecirl. Wobec braku nowych pokqczen 
tramwajowych, doggszczana jest sieC p@czeri aulobusowych. 

Procedura badawcza 
Rozbudowa sieci transporlu zbiorowego ze wzglqdbw zarbwno eko- 

nomimych jak i ekologicznych, jest uzasadniona jedynie przy odpo- 
wiednio wysokiej ggstoSci zabudowy. W Niemczech przyjmuje sig, 
i e  warunkiem rozbudowy sieci jest spdnienie nastgpujqcych kryteriow 
minirnalnej ggstobci zaludnienia [I]: 

a) dla sieci autobusowej przynajmniej 1-15 tys. mieszkdcijw w strefie 
dojscia 300 m od pnystanku, 

b) dla sieci tramwajowej przynajmniej 3 tys. os6b w strefie doj6cia400 m 
od przystanku, 

c) dla lekkiq kolei miejskiej przynajmniej 4 tys, os6b w strefie dojScia 
500 m cd ptzystanku. 
Naleiy pamigtat, i e  odlegtosb dojScia do przystanku nie jest okre 

Slana w linii prostej, poniewa? w ten spodb niedasig poruszab po mie- 
Bcie. Przyjmuje sig zatem okreSlony wspMczynnikwydluienia drogi, wy- 
nosqcy z reg* 1,25. Zatem mierz4c w linii prostej, maksymaina odle 
glo% dojkcia do przystanku tramwajowego wynieSC moie 320 m, nato- 
miast do pnyst~kuautobusowego 240 m. Dysponujqc tymi parametra- 
mi, okreslit moina minimalnq ggsto3 zabudowy, dla ktdrej uzasadnio- 
najestbudowasieci trarnwajoiejj autobusowej. ~e ie l i  wpmmieniu320 m 
cd przystanku tramwajowego, wyli naobszarze 0.32 km2 rnieszka przyMt 
mniej 3 tys. d b ,  to g@o% zaludnllnia wynosi ok& 9,3 tys, o&W. 
To jwcze nie inforrnuje jednak, jak duia powinna byc ggstoS6 zabudo 
wy, gdyi liczbq iudnoici podzielic trzeba przez przecigtnq wieikoSC gc- 
spodarshva domowego. Opierajqc cis na wynikach spisu powszechne- 
go z 2W2 r. stwierdzib moina, i e  przecipa wialkobb gospodarshv do- 
mowych waha siq w Poznaniu od 2 o d b  w centrum do 3 osbb n a o b m  
iach miasta. Przyjmujqc do obliczei tg gornq wartost, minimalna 
ggstoSC zabudowy uzasadniajqca rozbudowg sieci tramwajowej wynosi 
w Poznaniu w zaokrqgleniu 3 tys. mieszkai~lkm~. Stosujqc ten sam spo- 
sob obliczen wzglqdem sieci autobusowej, progowa ggstOSC zabudowy 
wynosi okob 1.8 tys. mieszkanfkm2. Faklycznq ggstoSC zabudowy 
w Poznaniu w 2007 r, obliczono dla 632 rejon6w statystycmych na pod- 
stawie danych 2 rejestru statystyki terytorialnej TERYT prowadzonego 
Drzez Mwnv Urzad Statvstvczny   or. NC. 2). ' 

~rzyjgte krytena ggsio~bi z a b u d o i q  do% rygorysyczne, ale kc- 
munikacii zbiorowei nie moina postrzegai:wylacznie przez prymat funk- 
cji socjainej. Musi ona by6 korkrencyjna izgled& tran&rtu indywk 
dualnego pod wzglgdem czasu podroiy, ajednoczesnie ophcalnazeko- 
nomicznego punktu widzenia OczywiScie, przedstawione obliczeniamajq 

Gestox6 zabudowy 



charakter teoretyczny i opierajq sig na okreiionych zaloieniach, More 
powinny by6 poddane empirycznej weryfikacji. Trzeba tei pamigtac, i e  
uwzglgdnionotylkofunkcjg mieszkaniowq, Mrajestwprawdzie istotnym, 
lecz nie jedynym czynnikiem rozwoju komunikacji zbiorowej. Jakkolwiek 
g@toSC zabudowy nie przesqdza o tym, czy rozbudowasieci komunika- 
cyjnej w okreilonym kierunku jest oplamlna, jednak stanowi niewqtpli- 
wie wain4 przeshkg. Opierajqc sig na tych zaloieniach, przepmwa- 
dzono analiz9 stopniaobdugi zasobow mieszkaniowych przezsiek tram- 
wajowq oraz autobusowq. W przypadku sieci autobusowej porownano 
rozmieszczenle przystank6w z rozkkdem ggstoici zabudowy. Natomiast 
w przypadku sieci tramwajowej przyjqto trzy warianty analizy: 
O Wariant I - stan obecny sieci tramwaiowej i stan zasobb mieszka- 

niowych z 2007 r., 
O Warianl I1 - siet tramwajowa z uwzglgdnieniem zrnian wynikajqcych 

ze studium uwarunkowah i Merunkow zagosgodarowania przestrzen- 
nego, przy stanie zasobow mieszkaniowych z 2007 r., 

0 Wariant Ill - projekcja rozmieszczenia zasobow mieszkaniowych 
w 2016 r. na tie sieci rozbudowanej zgodnie ze studium. 

SieC tramwajowa 
Z pneprowadzonych obliczeh wynika, ze stopieh obslugi zasobow 

mieszkaniowych przez sied tramwajowq jest niski, ponadto sytuacja 
z biegiem czasu ulega pogorszeniu. Podwas gdy w 1999 r. ponad pdo- 
wa (51,3%) mieszkali lei& w bezpdrednim zasiegu linii tramwajowej, 
w 2007 r. bylo to ju i  tylko 49.5% (por. tab. 1). Wigkszoit nowych miesz- 
kah powstaje na terenach leiqcych poza zasiegiem sieci tramwajowej, 
np. spoirod mieszkan wybudowanych w latach 1999-2007 tylko 333% 
znajduje siq w strefie bezpoiredniego dojicia do tramwaju. Sytuacja 
przedstawia siq nieco lepiej, j&li weimiemy pod wage tylko obszary 
o ggstoki zabudowy ponad 3 tys. mieszkahlkm2, a w i v  te, More z z a b  
ienia kwalifikujq sig do budowy sieci tramwajowej. W tym przypadku 
stopien obslugiwynosi zarowno w przypadku nowych mieszkah jak i ogdu 
zasobb niemal60%. 

Poszerzanie zasiggu sieci tramwajowej jest jednym z dtugofalo- 
wych celow rozwoju Poznania. Przyszte kierunki rozbudowy sieci okre- 
Sla studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania przestrzen- 
nego Poznania, uchwalone przez Radg Miasta 18 stycznia 2008 r. 

Tab. I 

" 

Rye 2. GestoSC zabudowy wedlog relondw statyslycvych w Pozna- 
nru w2007r zmdlo. Opracowanie whsne na podstaw~e danych GUS 

Opierajqc siq na danych ze studium, dokonano ponownych obliczeh 
stopnia obslugi zasobbw mieszkaniowych przez sieC tramwajowq. Jest 
to drugi wariant obliczen, w M6rym przyjqto Stan zasob6w mieszkanio- 
wych z 2007 r. i stan sieci tramwajowej zmodyfikowany poprzez doda- 
nie odcinkbw zaplanowanych w studium i usunigcie odcinkow przewi- 
dzianych do likwidacji. 

Realizacja postanowien studium doSC znaczqco poprawilaby sytu- 
acjg w stosunku do stanu obecnego. Studium przewiduje budowg linii 
tramwajowej do Naramowicoraz przedluzenie istniejqcych odcinkbw sieci 
m.in. w strong Dgbiny, Franowa czy dworca Poznan Wschod (por. ryc. 4). 
Te kierunki rozbudowy sieci naleiy uznaC za wtasciwe, gdy2 sq to 



obstary 0 duiej g@toi;ci zabudowy lub szybko rozbudowujp sig. 
Powstajq tam nie tylko nowe mieszkania, ale tei tereny komercyjne, 
do Moryoh niezbqdny lest degodny dojazd. Gdyby sieC tramwajowa 
w Poznaniu islniata obecnie w tgkim ksztalcie, jaki postulowany jest 
w studium, w strefie bezpoSredniego dojscia do tramwaju znajdowa 
loby siq N,8% @h zasob6w mieszkaniowych, w tym 70% zasob6w 
w zabudowle intensywnef, o gg6toSci pnad 3 tys. mieszkahkm? 
Wydaje sig jednak, ze inwestycje przewidziane w studium sq jut 
w dukym stopniu spMnione, 

Przykladem opbhionej redtzacji steci tramwajowej a? Naramo- 
wice, Gho6 liczba mieszkali miqkszyla siq tam w lataoh 199B2007 
niemal dwukiotnie, a @@06& zabudowy pmkram 3 tys. mieszWm2, 
budowa linii tramwaiowej pazostaie wc@ w planach na pr2yszloSC. 
Studium uwarunkowafi i klerunk6w zagospodarowania pnestnen- 
nego Poznania przewiduje budowg linii tramwajowq btegnqcej z cen- 
rum wzdlui. ulic Szelqgowskiej i Naramowickiej w reion ul. Rublei, 
gdzie planowane jest powstanie kilku dukych osiedli. Jednak taki 
pnebteg trasy OAacta ffe faco ominigclt duiej czegci istniejt@yoh 
jul osiedli po zachodniej stronie ul. Naramowickie1. GGdyl3y natomtast 
budowa tramwaju zostala skoordynowana z planowan4 na najbiu- 
sze lata budow4 ul. Nowonaramowickiej, zapewniioby to lepszy 
dojazd mtesrkat5com jui. istniej@ych okolinych os~edii, poza 
tym realizaoia catego przedsrgwngctazajWy mniej crasu. Budowa 
ul. Nowonaramowickiej t~stala bowlem uWgl@dfltona w wieloletnim 
programie inwestycyjnym Poznania na lata 2009.2013, natomiast 
budowa linii tramwajowej nie zostala objm tym programem. Tym 
samym jei realimcia moie odsunqh siq na bliiej nieokreSlony hory- 
Zont cmsowy. 

lnne z duiych nowych osiedli to Strzeszyn, gdzie r6wniei duzy 
udzial ma zabudowa wielorodzinna. Strzeszyn, podobnie jak 
Naramowice nie posiada pdqczenia tramwajowego, jednak w tym 
przypadku nie jest ono nawet przewidtiane w sMium uwarunkowaii 
i klerunMw zagospodarowania przestrzemego. Z a r h o  miesz- 
kahcy Naramowic, jak i Strraszyna oczekiwali poprawy dojazdu 
transportem zbiorowym do centrum, w odpowiadzi na rn Miejskte 

I 

Ilyc 4, W S C  ;.abudowy a sie6 tmmwa/owa w Pomaniu- st?n pm 
p b w  
Mdla Opracowanie wlasne na podstawe danych GUS oraz stu- 
drum uwanrnkowah i k1mk6w zagospodarowania pnestnennego 
P o m ~ a  

Pnedsigbiorstwo Komunikacji w Potnaniu uwehomilo now4 ltnig 
autobusowq. Nie rozwiqzqe ona jednak wszystkich pmblembw 
komunikacyjnyeh tego obszaru. 

Ostslnim, trzedm etapem analizy w przypadku s k i  tramwajowej 
jest projekcja rozwoju zabudoviy do roku 2016. Pnewidywanie mz- 
wQu zabudowyjestzadaniemtrudnym, jednak ze wzglgdu na kwnecr- 
noSC uprzedniego aaplanowania infrastwktury - koniwmym. Rozbu- 
dowa sieci musi bowlem uwglgdniat nie tylko obecne, iecz t a b  
przyszle potneby. W zwiqzku z tym wykonano projekcj@ mzwoju za- 
budowy miwkaniowej w Powaniu do Mi% r. Przyjqo w tym celu 
Wienie, Se przyrost mkzkan w latach 200E-2016 b e e  taki Sam, 
jak w latach 1!3%2007. Niewqtpliwie jest to do% duie upraszczenie, 
jednak pozvvala chociazby w pewnym pnybjiieniu pnewidziec! pay. 
szv ktetunek zmtan. 

Projekcja wskazuje, i e  do 2018 r. nieznacznie powigkSzy sig pc- 
wienchnia obszat.6~ o wtodci zabudowy pwJyiej 3 tys. osob/km*, 
czyii obszat6w kwalifikurnch sig do rotbudowy siecl tramwajowej. 
Chodu przede wszystktm o wschodniq cr&C Naramowic, poza tynl 
gqt& zabudowy bqdzie mastaC w r6inych miejsmh, gdzienie 
gdzie doSd wacwie, ale mimo tego nle przekroeay przylqtej wartoSci 

I 
I 

pregowej. Jeieii zatem obecne kiemnki rozwoju zabudowy utlzymqq 
sig w najblitszych latach, doprowadzi to do pogorszenia dost?pnoSd I 

komunikacji publ~cznej. Nowe obszaty miesrkaniowe ma& bowiem 
zbyt m+ gptoSC, aby funkqonowanie sieci transportu zbiorowego 
w diugim okresie bylo efekiywne 

SleC autobusowa 
1 I I(omuntk8cja autobusowa powinna mvp&ii?i: komunikacje tram- 

Ryc. 3. ~ taSdzabudowyas ied~owawPaman iu -&om waiowr? w tydt cxeach mi&, gdzie budowa IINI tramwqowel jesl 
~r&b, Qpracowanr~ wfasne na @wie danvd, GUS i M P K f k &  nieopiacalna PaIcpzenia autobusowe wykorzystujq w duiej mierze ju2 11 



istnlejqqinfrastrukturg drogowq, a przez to mogq by6 bardziej elastycz- 
nie dostosowane do bieiqcych pdrzeb. Jednakie komunikacja auto- 
busowa, podobnie jak komunikacjatramwajowa, do efektywnego funk- 
cjonowaniawymagaodpowiednio duiych przeplywow transportowych. 
WielkoSC przeplywbw jest pochodnq kilku czynnikow, w tym w duiej 
mierze gqstoSci zabudowy. JeSli zatem ggstoSC jest niisza od okreSlo- 
nego progu efektywnoki, a na danym obszarze nie ma innych obiek- 
tow generujqcych popyl na transport (np. teren6w rekreacyjnych), 
to rachunek ekonomiczny dla danej linii wypada niekorzystnie. W prak- 
tyce oznacza to koniecznost dofinansowania takiego poiqczenia. 
W takim przypadku cz@otliwoSC kursowania jest jednak ograniczana 
do niezbqdnego minimum, przez co po@czenie spdniafunkcjg socjalnq, 
a nie konkurencyjnq. Osoby posiadajp wtasny samochod nie zrezy- 
gnujq bowiern z codziennych dojazdow do pracy na rzecz autobusu, 
jeieli nie bgdzie on porownywalny pod wzglqdem czasowyrn. W prakty- 
ce raczej nie jest, tym bardziej gdy autobusy nie posiadajq wydzielo- 
nych p a s b  ruchu, co jest sytuacjq do% czgstq w Poznaniu. Pasaiere 
wie stojq wigc w korkach, podobnie jak osoby jadqce samochodarni 
osobowymi, choi: oczywikcie w daleko mniej komfottowych warunkach. 
W rezukade r h i e  mauenie kmunikacji hdyvidualnej, co naslla k m g w .  

Biorqc pod uwagg przystanki autobusowe obstugiwane przez MPK 
Poznah, tylko 31,4% z nich leiy na obszarach gptej zabudowy (nie 
uwzglgdniono przystankiwv leiqcych poza Poznaniern, w sqsiednich 
gminach). Na pozostalych obszarach ggstoS6 zabudowy nie prze- 
kracza minimalnego progu okreSlonego dla sieci autobusowej 
(18 tys. mieszkahkfi, a niejednokrotnie jest znacznie niisza, co stawia 
pod znakiern zapytaniaefektywndc funkcjonowania tej sieci (por. ryc. 5). 
Problem rnogq stanowic przede wszystkim takie dzielnice jak: Umulto- 
wo, Krzyiowniki, Smochowice, Marcelin, Osiedle Bajkowe, ~wierczewo 
oraz Szczepankowo. W Swietle uzyskanych wynikow, ggestoSC zabudo- 
wy jest tam rbyt niska dla efektywnego funkcjonowania komunikacji 

F$c 5 G~stoSdzabudo~aromeszcren~epnystank6waurobusowych 
w Pou~aniu 
h6&1 Opmcowave &sne na podstawfe danych GUS MPK Pornah 

tramwajowej, jak rowniei autobusowej. JednomeSnie liczba ludnosci 
jest na tyle duia, i e  dalszy rozw6j ekstensywnej zabudowy na tych ob- 
math bgdzie generowal kongestie. OczywlScie zlikwidowanie lub ogra- 
niczenie po4qczeh autobusowych na obszarach o niskiej ggstohci zabu- 
dowy spowodowaloby obniienie jakdci iycia mieszkaricbw. Z drugiej 
strony naleiy rnieC SwiadornobC, i e  phczenia te utrzymywane sq na 
koszt innych mieszka6ci,wW piacqcych podatki zasilajqce komunalny 
budiet, z Morego z kolei finansowana jest ddacja dla przewolnika. 

Podrumowanle 
Wysokiej jakoki komunikacja zbiorowa powinna stanowit jednq 

z @wnych zachgt do pozostania w miescie dla osob, Hare rozwaiajq 
przeprowadzkg na przedmieScia. Wydaje sig jednak, i e  rozwoj zabudo- 
wy mieszkaniowej oraz rozwbj systemu komunikacji zbiorowej w Po- 
znaniu sq wzajemnie skbo skoordynowane. Z jednej strony sq pewne 
c&ci miasta, gdzie liczba pNczeh jest zbyl mak w stosunku do po- 
trzeb mieszkaicow, z drugiej zaS wystgpujq niemate obszary na obrze- 
iach miasta, gdzie ze wzglgdu na nadmierne rozproszenie zabudowy 
funkcjonowanie komunikacji zbiorowej moieokazaCsigw dlugim okre- 
sie nieophcalne. 

Opblnienia w rozbudowie sieci komunikacyjnej orazdopuszczanie 
rozproszonej zabudowy poza zasiegiem obsiugi sieci transportu zbio- 
rowego to kolejna przesianka wskazujqca na to, i e  zamiast zrbwnowa- 
ionego rozwoju nastgpuje rozlewanie sig miasta, czyli urban sprawl. 
Naleiy zatem postawic pytanie, czy uzasadniony jest ze spotecznego, 
ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia taki rozwirj zabudo- 
wy, w ktorym duza czgS6 (jeili nie wi&szoSC) now0 wybudowanych 
mieszkari zlokalizowana jest poza zasiggiem komunikacji zbiorowej? 
Pojawia sie zagroienie, i e  podstawowym srodkiem transportu miejskie- 
go, wbrew zaloieniom stanie sig nie komunikacja zbiorowa, lecz indy 
widualna, co rodzii: rnoie szereg dalszych problemow. Dlatego te2 
w przyszlosci planowanie nowej zabudowy mieszkaniowej na obszarze 
aglomeracji, a w szczeg6lnoSci miast, powinno bykzawsze poprzedzo- 
ne prognozq rozwoju komunikacji zbiorowej na danym obszarze. 

Bibliografia 
[ I ]  Apel D., Bohme C., Meyer U., Preisl6-Holl L., (2001), Szenarien 

und Potenriale einer nachhakig fliichensparenden und landscha- 
ffsschonenden Siedlungsanhvicklung. UBA Berichte 1100, Erich 
Schmidt Verlag. 

[Z] Nowak Z., (2006), P o m d  jako pqkfadrm'qania urbanistyczne- 
go opartego na szybkim tramwaju, [w:] Ossowicz T., Zipser T. (red.), 
Urbanst& w &a/aniu. Teoria ipraklyka. Materialy II Kongresu Urba- 
nistyki Polskiej, Biblioteka Urbanisty, Warszawa. 

[3] Siedentop S., Schiller G., Gutsche J. M., Koziol M., Walther J., (2W6), 
infrasiwMurk0stenrechnung (Il(RJ in der Regionalplanung. Wemstatt- 
Praxis, 43. Bonn: Bundesamt fur Bauwesen und Raumordnung. 

[4] Ulmer E, Renn O., Ruther-Mehlis A,, Jany A,, Lilienthal M., Mal- 
burg-Graf J., Pietsch J., Selinger J., (2007), Erfolgsfaktoren zur 
Reduzierung des Flachenverbrauchs in Deutschland. Raport na 
zlecenie Rady ds. Zrownowaionego Rozwoju (Rat fijr Nachhalti- 
ge Entwicklung). 

[5] Zr6wnowaiony Plan Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji 
Poznahskiej, http:llbip.city.poznan.pl/biplpubliclbiplattach- 
m e n t s . h t m l ? c o = s h o w & i n s t a n c e = 1 0 0 1  & p a r e n t  
=23486&lang=pl&id=51826, 31.03.2009. 

Autor: 
mgr Adam Radzimski- doktorant w lnstytucie Geografii Spdeczno-Eko- 
nomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersyletu im. Adama Mickie- 
wicza w Pomaniu, adrad@amu.edu.pl 


