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Każdy temat (zwłaszcza z geografii), zawiera kartę pracy SPRAWDŹ SIĘ!  
Po zapoznaniu się z tematem lekcji, powinieneś sprawdzić swoją wiedzę, wypełniając w/w kartę.  

Abym mogła Cię ocenić, musisz ją przesłać na adres:              sp17soswpt@gmail.com 

Nie zapomnij  w tytule maila dopisać imię i nazwisko, klasa 7 oraz GEOGRAFIA. 
 

 

Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich 
 

Od dłuższego już czasu, zauważa się, że coraz więcej mieszkańców polskich miast przeprowadza się 
na ich obrzeża. Bardzo często przenoszona również jest działalność gospodarcza.  

Czym jest to spowodowane:  
 różnicami cen domów i mieszkań (w centrum miasta cena mieszkań jest droższa); 

 mniejszymi czynszami (w centrum czynsze są bardzo drogie); 
 pogorszeniem się jakości życia ze względu np. na zabudowę historyczną (zły stan budynków); 
 korkami, hałasem, zanieczyszczeniem powietrza w centrum; na obrzeżach – cisza, spokój i czyste 

powietrze; 
 wysokimi cenami gruntów (czy to zakupu, czy to wynajmu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coraz więcej ludzi przenosząc się na obrzeża miasta powoduje wzrost zaludnienia w strefach 
podmiejskich. Zmiany obejmują również użytkowanie i zagospodarowanie terenu. Strefy podmiejskie 

przyciągają głównie osoby, 
które chcą uciec od zgiełku 
miejskiego lub poprawić 
swoje warunki mieszkaniowe.  

Ponieważ nadal większość 
tych osób pracuje w dużych 
miastach więc największą 

popularnością cieszą się wsie 
leżące najbliżej i mające 

dobre połączenia 
(autobus, pociąg). 

Tutaj dominują młodzi ludzie, 
posiadający lub oczekujący 

dzieci. 
Wykształceni i pracujący 

poza rolnictwem. 
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Z krajobrazu wsi (położonych blisko dużych miast) znikają zagrody i pola uprawne, na tych terenach 

powstają domy i osiedla mieszkalne. 
 

Również firmy przenoszą tam swoją działalność gospodarczą. Na korzyść przedsiębiorców działają 
nie tylko dużo niższe ceny utrzymania, brak korków, łatwy dojazd samochodów dostawczych, ale i  łatwość 
w rozbudowie zakładów (pozyskiwanie nowych działek i ich niższa cena). 
 

Efektem lokalizowania zakładów produkcyjnych i biurowców poza granicami miast, 
jest zmiana charakteru zabudowy na obszarach podmiejskich z wiejskiej na przemysłowo – usługową. 

 
 

Zapraszam do karty SPRAWDŹ SIĘ 

  

                                                                                Dobrego tygodnia   

                                                                                                                                               Ewa Szkólnik 

 
 
 
 

 


