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Warszawa w drugiej po owie XIX wieku by a 

najwi!kszym miastem zaboru rosyjskiego i stanowi-

BUDOWA ELEKTRYCZNEJ KOLEI DOJAZDOWEJ DETERMINANT" ROZWOJU 

STREFY PODMIEJSKIEJ WARSZAWY 

ANNA MAJEWSKA

STRESZCZENIE

Procesy urbanizacyjne na terenach wiejskich, wynikaj#ce z roz-

woju Warszawy i jej ekspansji w kierunku suburbiów, nasili y 

si! od drugiej po owy XIX wieku. Najkorzystniejsz# i uporz#d-

kowan# pod wzgl!dem przestrzennym form# urbanizacji by y 

zespo y zabudowy, powstaj#ce w wyniku parcelacji maj#tków 

ziemskich jako „letniska”, „miasta - ogrody” lub osiedla sateli-

tarne. W rozwoju urbanistycznym strefy podmiejskiej znacz#-

c# rol! odegra a budowa Warszawskiego W!z a Kolejowego, 

a w$ród linii kolejowych - najnowocze$niejsza na owe czasy 

- Elektryczna Kolej Dojazdowa. Wzd u% jej trasy budowano 

osiedla planowane jak: Podkowa Le$na, Komorów, Micha o-

wice, ale tak%e powstawa y wokó  przystanków kolejowych 

osiedla „samorzutne” - cz!sto wch aniaj#c w swoj# struktur! 

dawne wsie rolnicze. Osiedla te rozwija y si! spontanicznie 

w wyniku bezplanowych parcelacji prywatnych, jednak do 

czasu upowszechniania samochodu zachowa y uk ad koncen-

tryczny - tak, aby jak najwi!cej dzia ek znajdowa o si! w stre-

Þ e pieszego doj$cia od przystanku kolejowego. Wspó cze$nie 

parcelowane s# coraz dalej po o%one tereny rolne – trudne do 

obs u%enia infrastruktur# techniczn# i skazane na transport in-

dywidualny. Tendencje te przyczyniaj# si! do rozpraszania za-

budowy w streÞ e podmiejskiej i zagra%aj# zasadom zrównowa-

%onego rozwoju.

S owa kluczowe: rozwój przestrzenny, strefa podmiejska, linia 

kolejowa, osiedle mieszkaniowe 

BUILDING OF THE ELECTRIC COMMUNTER RAILWAY AS A DETERMINING FACTOR IN THE 

DEVELOPMENT OF SUBURBAN WARSAW

SUMMARY

Urbanization processes in the rural areas around Warsaw, re-

sulting from the expansion of the city, intensiÞ ed in the second 

half of the 19th century. The most beneÞ cial and spatially order-

ly form of urbanization was the building complex which devel-

oped as a result of landed estates being parcelled out to create 

“summer resorts”, “garden cities” or satellite settlements. The 

development of Warsaw’s suburbs was greatly enhanced by 

the building of the Warsaw Railway Junction and the Electric 

Commuter Railway – at that time the most modern of the rail-

way lines. Along this route were built not only planned settle-

ments or small towns, such as Podkowa Le$na, Komorów or 

Micha owice, but also settlements which grew spontaneously 

around railway stations, often absorbing earlier farming villag-

es. Until the spread of car transport, these settlements, though 

resulting from unplanned private parcellations, continued to de-

velop concentrically, so that most of the inhabitants could reach 

the railway station on foot. Currently, more distant lying agri-

cultural lands are divided up and sold as housing lots. Provid-

ing a public transport infrastructure for such areas is difÞ cult 

and residents are condemned to using private transport. These 

trends are contributing towards a more dispersed building lay-

out in suburban zones and threatening principles of sustainable 

development.

Key words: spacial development, suburban zone, railway line, 

settlement

1 W s#siedztwie fortów nie wolno by o wznosi& budynków mu-

rowanych, a jedynie drewniane na niskiej podmurówce, za spe-

 a znacz#cy o$rodek gospodarczy i militarny. Jednak 

rozwój terytorialny miasta by  znacznie ograniczony 

wybudowanym w latach 80. XIX wieku podwójnym 

pier$cieniem fortyÞ kacji1. Brak wolnych terenów 

cjalnym zezwoleniem. Zakaz budowy poza granicami miasta 

zosta  zniesiony dopiero w 1916 roku.
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wykona  Tadeusz To wi'ski z zespo em. Szkicowy 

plan Warszawy z 1916 r. w sposób kompleksowy 

uwzgl!dnia  analiz! mo%liwo$ci urbanistycznego 

rozwoju Warszawy i by  ambitn# wizj# kszta towa-

nia miasta nowoczesnego6. 

Przy #czenie do granic administracyjnych War-

szawy okolicznych terenów rolnych, a przede 

wszystkim uchwalenie reformy rolnej, w wyniku 

której nakazano parcelacj! maj#tków ziemskich (dla 

stref podmiejskich by y to ziemie stanowi#ce nad-

wy%ki ponad 60 ha area u), nasili y akcj! parcelacyj-

n# wokó  Warszawy. Dawne letniska, wskutek bra-

ku mieszka' w Warszawie, powoli przekszta ca y 

si! w zespo y ca oroczne. Jednocze$nie powstawa y 

coraz liczniej nowe osiedla, cz!sto pod emblematem 

„miasta – ogrodu”. Przestrzenie u%ytkowane rolni-

czo i ogrodniczo szybko zacz! y si! przekszta ca& 

w obszary intensywnie zabudowane, zlewaj#ce si! 

z przedmie$ciami Warszawy, a powstaj#ce osiedla 

da y zacz#tek przysz ym pasmom osadniczym.

1. Wp!yw warszawskiego w z!a kolejowego na

rozwój osiedli mieszkaniowych w streÞ e 

podmiejskiej Warszawy

Utworzenie w po owie XIX wieku warszawskie-

go w!z a kolejowego stworzy o sie& po #cze' kra-

jowych i z zagranic#, ale tak%e rozwi#za o istotny 

problem transportu w relacjach strefa podmiejska 

- miasto. Pierwsz# lini# by a otwarta w 1845 roku 

„Droga (elazna Warszawsko – Wiede'ska”,  #cz#ca 

Warszaw! m. in. z Zag !biem D#browskim. W 1862 

otwarto lini! do Petersburga poprzez Bia ystok i Wil-

no7. Dwa dworce – wiede'ski i petersburski – wybu-

dowane po przeciwnych stronach Wis y po #czono 

za pomoc# „%elaznej drogi konnej”. Linia tramwaju 

konnego mia a ok. 6 km, s u%y a g ównie do przewo-

zu towarów, ale równie% pasa%erów8. Nast!pnie wy-

budowano kolej terespolsk#9 i po #czono w 1876 r.,

tzw. kolej# obwodow# (z mostem ko o cytadeli),

2 Bez placów i ogrodów – 500 osób, a w $ródmie$ciu nawet 1000 

osób. Na obszarze ok. 40 km2, okrojonym przez wielkie tereny 

wojskowe, kolejowe, dolin! Wis y, cmentarze, parki i ziele'ce 

(w sumie 2/3 powierzchni miasta) mieszka o 800 tys. ludno$ci.
3 S. Ró%a'ski, Warszawa II Rzeczpospolitej 1918-1939, Warsza-

wa: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, t. 1, 1968.
4 I. Drexler, Odbudowanie wsi i miast na ziemi naszej, Lwów 

– Warszawa – Kraków: Wydawnictwo Zak adu im. Ossoli'skich 

1921, s. 5.
5 W 1916 roku obszar Warszawy wynosi  ok. 40 km2, w 1938 r.

– 135 km2.

budowlanych nasili  spekulacj! gruntow# – na 1 ha 

powierzchni miasta przypada o 250 osób2. Ka%dy 

metr kwadratowy dzia ki miejskiej by  wyzyskiwa-

ny do maksimum, co skutkowa o ekstremalnie zwar-

t# zabudow# z ciasnymi podwórkami oraz brakiem 

terenów zielonych3. Z e warunki zdrowotne w War-

szawie sk ania y mieszka'ców do poszukiwa' no-

wych, lepszych miejsc do zamieszkania w streÞ e 

suburbiów. Tak wi!c rozwój terytorialny Warszawy 

odbywa  si! przede wszystkim poza jej granicami, 

najcz!$ciej przez parcelacj! maj#tków ziemskich 

znajduj#cych si! w trudnej sytuacji Þ nansowej. Na 

pofolwarcznych gruntach powstawa y spontanicznie, 

cz!sto „na dziko” ma e podmiejskie osady. Pierwsze 

z nich to „letniska”, gdzie ludno$& Warszawy, wy-

je%d%a a na tzw. willegiatur!. Stali mieszka'cy tych 

osad trudnili si! g ównie rzemios em i handlem, 

rzadziej rolnictwem. W pó)niejszych latach w tych 

osiedlach zacz! y powstawa& równie% zak ady prze-

mys owe. 

Rabunkowa gospodarka pa'stw zaborczych 

i zniszczenia z czasów I wojny $wiatowej znacznie 

os abi y pozycj! gospodarcz# Polski. Potencja  prze-

mys owy okr!gu warszawskiego spad  do poziomu 

lat siedemdziesi#tych XIX wieku. Po odzyskaniu 

niepodleg o$ci w 1918 roku przyst#piono do odbu-

dowy kraju (dewastacji uleg o „par!set miast i mia-

steczek, kilka tysi!cy wsi, a w ich obr!bie 850 tys. 

budynków mieszkalnych i gospodarczych”4). Znie-

sienie w 1916 r. zakazu budowy w pasie fortecznym 

umo%liwi o ekspansj! zabudowy na okoliczne tereny 

s#siaduj#ce z miastem. Powi!kszony znacznie ob-

szar administracyjny miasta5 stwarza  szans! nakre-

$lenia wizji Warszawy nowoczesnej, o rozlu)nionej 

zabudowie wzbogaconej o ziele' i „higieniczne for-

my zabudowy”. Zarz#d Miasta zwróci  si! do twór-

ców zrzeszonych w Kole Architektów o nakre$lenie 

urbanistycznej wizji przysz ej stolicy. Koncepcj! 

przysz ego planu Warszawy zatytu owan# „Szkic 

wst!pny planu regulacyjnego Wielkiej Warszawy” 

6 D. K osek – Koz owska, Ochrona warto ci kulturowych miast 

a urbanistyka, Warszawa: OÞ cyna Wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej 2007, s. 68.
7 W odró%nieniu od kolei warszawsko – wiede'skiej posiada a 

ona rosyjski rozstaw szyn (1525 cm).
8 Linia ta mia a rosyjski rozstaw szyn, co na wiele lat przes#dzi o 

o rozstawie szyn w tramwajach warszawskich – M. Krajewski, 

Dzieje g!ównego dworca kolejowego w Warszawie, Warszawa: 

PWN 1976.
9 Doprowadzona w 1866 do Brze$cia a nast!pnie do Terespola, 

który mia  po #czenie z Moskw#.
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która  #czy a szerokotorowe linie petersbursk# 

i terespolsk#, z normalnotorow# lini# wiede'sk#10. 

W 1877 roku wybudowano Kolej Nadwi$la'sk#11 

oraz w 1903 roku na lewym brzegu Wis y, lini! ko-

lejow# do Poznania12. Ostatnim etapem przedwojen-

nej rozbudowy sieci kolejowej w Warszawie by a 

budowa w 1934 roku linii  #cz#cej Warszaw! z Ra-

domiem, po której w!ze  kolejowy uzyska  kszta t 
w a$ciwie niezmieniony do dzi$13. (il. 1) 

Szczególn# rol! w przybli%eniu strefy podmiej-

skiej do Warszawy odegra y budowane od ko'ca 

XIX wieku linie w#skotorowe. By y one jednymi 

z nielicznych instytucji publicznych niezale%nych od 

w adz rosyjskich. Mieszka'cy osiedli podmiejskich 

zwracali si! cz!sto z pro$bami o wytyczanie kolej-

nych tras w#skotorówek tak, aby przebiega y przez 

nowo zamieszka e rejony. Wsz!dzie tam, gdzie do-

ciera y linie kolejowe i powstawa  nowy przystanek, 

nast!powa a te% intensywna parcelacja okolicznych 

terenów, a czasami o budowie linii decydowa o po-

wstanie nowego osiedla. 

Pierwsz# by a otwarta w 1891 roku Kolejka Wi-

lanowska. Jej trasa prowadzi a od rogatek belweder-

skich drog# „królewsk#”, zwan# traktem wilanow-

10 Po #czenie nast#pi o w okolicach dworca Warszawa – Towa-

rowa, gdzie u o%ono grup! torów o rosyjskiej szeroko$ci.
11 Linia prowadzi a z Kowla przez Che m i Lublin do Warszawy, 

a nast!pnie przez Modlin i M aw!  #czy a si! z lini# kolejow# 

do Gda'ska.

12 Linia  #czy a Warszaw! poprzez B onie, *ód) Kalisk# z Kali-

szem i Poznaniem.
13 Krótka historia kolei w Warszawie, historia PKP, www.war-

szawa 1939.pl

1. Schemat Warszawskiego w!z a kolejowego do 1938 roku, 

)ród o: opracowanie w asne na podstawie map topograÞ cznych 

WIG z lat 1933- 38

1. Diagram of Warsaw Railway Junction until 1938; prepared 

by the author on the basis of WIG topographic maps for the 

years 1933-1938
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Koleje w#skotorowe przynosi y zyski w a$cicie-

lom, a tak%e odpowiada y zapotrzebowaniom lud-

no$ci Warszawy, u atwia y dojazd do miejscowo$ci 

letniskowych lub po prostu „za miasto”, na tereny 

podmiejskie do Bielan, Sielc, Czerniakowa, Moko-

towa itp., by cieszy& si! urokami terenów zielonych, 

okalaj#cych Warszaw!.

2. Rozwój przestrzenny osiedli mieszkaniowych 

zlokalizowanych wzd!u" trasy Elektrycznej Kolej 

Dojazdowej – osiedla planowane

Uruchomiona 11 grudnia 1927 roku najnowo-

cze$niejsza elektryczna kolejka dojazdowa EKD17 

odegra a szczególn# rol! w rozwoju osiedli podmiej-

skich. Wzd u% jej linii zacz! y powstawa& planowa-

ne osiedla – miasta ogrody od W och do Podkowy 

Le$nej, a tak%e nast!powa a zintensyÞ kowana par-

celacja gruntów rolnych okolicznych folwarków.

Pierwotnie trasa kolejki mia a przebiega& przez 

grunta lasów M ochowskich (by oby to korzystne 

ze wzgl!du na zbli%enie do Nadarzyna, niemaj#cego 

bezpo$redniego po #czenia z Warszaw#), lecz zgo-

dy na sprzeda% dzia ek nie wyrazi a ich w a$cicielka, 

ksi!%na Radziwi  owa. W efekcie nawi#zano kontakt 

ze Stanis awem Lilpopem – w a$cicielem dóbr brwi-

nowskich i uzgodniono budow! szybkiej kolei oraz 

nowoczesnego miasta – ogrodu – Podkowy Le$nej. 

Prace rozpocz!to od stacji Komorów, prowa-

dz#c lini! w obu kierunkach: do Warszawy i do 

Grodziska Mazowieckiego18. Pierwszym osiedlem 

podmiejskim, wybudowanym razem z lini# kolejki 

EKD, by a Podkowa Le$na. Jej pocz#tki datuj# si! 

na lata 70. XIX w., kiedy to z folwarku Lilpopów 

Wilhelminów wyodr!bniono osad! letniskow# Sta-

nis awów, a nast!pnie w 1909 r. osad! Podkowa 

Le$na19. Plan nowego Miasta - Ogrodu sporz#dzi  
w 1925 roku znany architekt urbanista – Antoni Ja-

17 W pa)dzierniku 1947 roku rozpocz!to proces upa'stwawia-

nia spó ki akcyjnej EKD, w 1951 r., przekazuj#c lini! Dyrekcji 

Okr!gowej Kolei Pa'stwowych w Warszawie, zmieniaj#c jed-

nocze$nie nazw! z Elektrycznych Kolei Dojazdowych na War-

szawsk# Kolej Dojazdow#.
18 Przy budowie linii wykorzystano najnowocze$niejsze wów-

czas rozwi#zania techniczne. Wagony silnikowe i doczepne zo-

sta y zakupione w Anglii. Rozwija y one zawrotn# jak na owe 

czasy pr!dko$& 70 km/h.
19 Niektóre )ród a podaj#, %e pierwszy plan osiedla sporz#dzi  
w 1913 r. Tadeusz To wi'ski, lecz jest to wiadomo$& nieudoku-

mentowana – B. Wróblewski, Podkowa Le na Miasto – Ogród 

do 1939 roku, Podkowa Le$na: Wyd. Towarzystwa Przyjació  
Miasta - Ogrodu 2003.

14 W pierwszej po owie XX wieku kolejka cieszy a si! ogrom-

nym powodzeniem, w 1910 roku skorzysta o z niej ponad mi-

lion pasa%erów - B. Pokropi'ski, Kolej Wilanowska, Warszawa: 

WK* 2001.
15 Regularny ruch do Piaseczna otwarto w pa)dzierniku 1898 

roku, a odga !zienie do Góry Kalwarii w 1900 r. Nast!pnie po 

wybudowaniu obwodnicy Piaseczna wykonano odcinek do Go -
kowa i kontynuowano tras! dalej, doprowadzaj#c j# w latach 

1912 -14, do Grójca przez Jasieniec i w 1920 r. do Brzostowca 

Nowego Miasta(1924) - B. Pokropi'ski, Kolej Grójecka, War-

szawa: WK* 2002.
16 Na pro$b! okolicznych mieszka'ców lini! kontynuowano a% 

do Karczewia (1914 r.) oraz do Strugi i Zegrza (1916 r.) - B. 

Pokropi'ski, Kolej Jab!onowska, Warszawa: WK* 2004.

skim (obecnie ulica Belwederska) poprzez wiejskie 

tereny dolnego Mokotowa i Czerniakowa do Wila-

nowa, a nast!pnie przez Klarysew do Konstancina 

i przez Chylice do Piaseczna14. Nast!pn# kolejk# 

w#skotorow# by a Kolejka Grójecka prowadzona od 

rogatek mokotowskich do Grójca przez Piaseczno15. 

Na prawym brzegu Wis y powsta a Kolej Jab onow-

ska. Jej pierwszy odcinek z Jab onny do stacji Most 

(przyczó ek mostu Kierbedzia) otwarto w 1900 roku, 

a rok pó)niej poprowadzono j# poprzez Grochów do 

Wawra16. Na Pradze dzia a a te% kolej Marecka (do 

Radzymina przez Marki), której pierwszy odcinek 

z Targówka do Pustelnika otwarto w 1897 roku, ob-

s ugiwa  go pierwotnie poci#g konny. 

W 1920 powsta a spó ka z kapita em angielskim 

„Si a i +wiat o”, która by a inicjatorem budowy 

pierwszej kolejki elektrycznej, jak na owe czasy 

najbardziej nowoczesnej. Trasa Elektrycznej Kolei 

Dojazdowej (EKD) wiod a z Warszawy do Grodzi-

ska, z odga !zieniem do Milanówka (1936). Ko'co-

wy przystanek kolejki znajdowa  si! na ulicy Mar-

sza kowskiej. W 1932 roku, wybudowano te% odci-

nek  #cz#cy Szcz!$liwice z W ochami – przystanek 

znajdowa  si! ko o obecnej stacji PKP. W roku 1927 

koncern „Si a i +wiat o” zosta  równie% g ównym 

udzia owcem spó ki „Kolej Elektryczna Warsza-

wa – M ociny – Modlin”, która od 1929 r. prowa-

dzi a ruch na linii: Warszawa Gda'ska – *omian-

ki – Palmiry. Mimo przymiotnika „elektryczna”, 

kolej ta nigdy nie zosta a zelektryÞ kowana. By a 

to linia g ównie o znaczeniu strategicznym (trans-

port broni), st#d jej trasa przebiega a z dala od te-

renów zamieszka ych i kolejka w minimalnym 

stopniu obs ugiwa a ruch pasa%erski. Planowano 

równie% budow! mostu kolejowego przez Wis ! 

i po #czenie tej linii z tras# Nadwi$la'sk#, jednak 

kryzys lat trzydziestych spowodowa  zarzucenie 

tych projektów. 
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wornicki. Osi# za o%enia urbanistycznego by a linia 

EKD z trzema przystankami: g ównym - przy dro-

dze lokalnej, przecinaj#cej miasto oraz symetrycznie 

w cz!$ci wschodniej i zachodniej osiedla. Centrum 

miejscowo$ci usytuowano wokó  przystanku g ów-

nego, gdzie po stronie pó nocnej zbiegaj# si! kon-

centryczne ulice, przeci!te przecznicami w kszta cie 

okr!gów. Po po udniowej stronie torów uk ad ten 

jest kontynuowany szcz#tkowo, w postaci dwóch 

 ukowych ulic (Modrzewiowa, Pocztowa), które 

nast!pnie prostuj# si! i s u%# jako osnowa dalszych 

prostok#tnych kwarta ów. Po drugiej, po udniowej 

stronie przystanku pozostawiono du%y kwarta  bez 

zabudowy, przy którym nast!pnie rozmieszczono 

budynki us ugowe i ko$ció . Poszczególne cz!$ci 

miasta oddzielono pasami le$nymi i terenami rekre-

acyjnymi. (il.2) Plan znakomicie wykorzystywa  ist-

niej#c# topograÞ ! terenu, adaptuj#c istniej#ce drogi 

 #cz#ce Podkow! z okolicznymi wsiami i miastecz-

kami. W wykonanych w 1926 i 1927 r., na podsta-

wie projektu Jawornickiego, planach geodezyjnych 

osiedla dokonano korekty kilku ulic, wyznaczono 

przysz y kszta t parku z domem sportowym, placami 

do gier, kortami tenisowymi i charakterystycznymi 

alejami spacerowymi o eliptycznym kszta cie20. Plan 

urbanistyczny osiedla w wi!kszo$ci zrealizowano, 

mimo kryzysu i wybuchu drugiej wojny $wiatowej. 

Do 1939 roku, wybudowano wi!kszo$& domów 

i willi. W tym czasie Podkowa Le$na stanowi a naj-

bardziej luksusowe osiedle w okolicach Warszawy. 

Po wojnie osiedle zachowa o swój charakter „miasta 

– ogrodu”.

Równocze$nie z Podkow# Le$n#, w 1928 roku, 

rozpocz!to budow! „miasta – ogrodu” W ochy, na 

gruntach kupionych od rodziny Koelichenów (w a$-

cicieli maj#tku i znajduj#cej si! na tym terenie ce-

gielni). Plan regulacyjny by  dzie em architekta 

Franciszka Krzywdy Polkowskiego i profesora mier-

nictwa - Henryka Koty'skiego. Plan zak ada  wyty-

czenie dzia ek pod zabudow!, stworzenie skwerów, 

20 G. Gr#tkowski, Architektura Podkowy Le nej, Podkowa Le$-

na: Towarzystwo Przyjació  Miasta – Ogrodu, 2002.

2. Plan Miasta ogrodu Podkowa Le$na, )ród o: wystawa po$wi!cona Antoniemu Jawornickiemu, Podkowa Le$na, 12 wrzesie' 2009

2. Plan of Podkowa Le$na garden-city; source: exhibition dedicated to Antoni Jawornicki, Podkowa Le$na, 12th of September 2009
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parków, przewidywa  tereny pod gmachy publiczne 

oraz dzielnic! przemys ow#. Szybki dojazd do War-

szawy zapewnia a kolej Warszawsko-Wiede'ska 

oraz kolejka EKD (doprowadzona w 1932 roku). 

Plan Zabudowy miasta W ochy, wykonany przez 

architekta Mariana Spychalskiego, zatwierdzono 

w 1938 roku. Projekt nie zosta  nigdy do ko'ca zre-

alizowany. Najpierw przeszkod# by  wielki kryzys 

w latach trzydziestych, potem wybuch wojny, co 

spowodowa o, %e w latach pó)niejszych zabudowa 

powstawa a do$& chaotycznie. 

W 1930 roku z inicjatywy w a$ciciela terenu 

Józefa Markowicza powsta o Miasto-Ogród Ko-

morów. Folwark Komorów w 1827 r. zajmowa  
powierzchni! 841 mórg ziemi i liczy  17 osad we 

wsi Komorów21 oraz 45 we wsi Soko ów. Prawdo-

podobnie mog o tu mieszka& ok. 60 osób22. Folwark 

Komorów wchodzi  w sk ad dóbr skonÞ skowanych 

hr. W adys awowi Ostrowskiemu po Powstaniu Li-

stopadowym. Od 1908 r. maj#tek Komorów by  
pocz#tkowo dzier%awiony, a nast!pnie sta  si! w as-

no$ci# Józefa Markowicza. Pocz#tkowo Komorów 

by  osiedlem letniskowym, tak jak wiele osiedli 

podwarszawskich. Pod koniec XIX wieku powsta o 

tu kilka drewnianych domów letniskowych, letnicy 

zamieszkiwali te% w gospodarstwach w o$cia'skich. 

Pierwsza parcelacje maj#tku dotyczy a terenów za-

chodnich od strony Helenowa poro$ni!tych sosno-

wym lasem, tzw. „Folwark Komorówek” (wzd u% 

g ównej drogi warszawskiej i drogi w kierunku Na-

darzyna). Osiedle Komorów przed pierwsz# wojn# 

$wiatow# by o powi#zane lini# tramwaju konnego 

ze stacj# kolei Warszawsko – Wiede'skiej w Prusz-

kowie, po wybudowaniu przystanku EKD tras! zli-

kwidowano. 

Miasto – ogród Komorów, zwane pó)niej Komo-

rów-Wille dla odró%nienia od wsi Komorów, zosta o 

za o%one na podstawie zatwierdzonego planu parce-

lacji wykonanego w 1934 r. (il.3) Powodem parcela-

cji maj#tku by o znaczne jego zad u%enie w Banku 

Rolnym. W akcie notarialnym zastrze%ono, %e naby-

ta dzia ka mo%e by& przeznaczona na budow! tylko 

domu mieszkalnego. +rednia wielko$& dzia ki wy-

nosi a 1100 m2. W planie przewidziano miejsce na 

park, ko$ció , szko ! i tereny sportowe. Wszystkie 

te tereny (tak%e dzia ki pod ulice) zosta y przekaza-

ne nowemu miastu bezp atnie. W pó nocnej cz!$ci 

osiedla przewidziano rezerw! pod budow! odga-

 !zienia kolejki w kierunku lasów M ochowskich. 

Szkielet uk adu ulicznego stanowi y dwie ulice pro-

stopad e do torów, pomi!dzy którymi zlokalizowa-

no park i szko !, a przy pó okr#g ym placu ko$ció . 
Projektowana linia kolejowa wytyczy a nowy kie-

runek parcelacji (pod k#tem 45° do g ównych ulic). 

Na powsta ym trójk#tnym terenie zaprojektowano 

du%y, pó okr#g y plac, wokó  którego prawdopodob-

nie przewidywano budow! obiektów us ugowych. 

Parcelacja dalszych cz!$ci gruntów komorowskich, 

po obu stronach torów EKD, przenios a $rodek ci!%-

ko$ci osiedla w rejon dworca kolejki i tam wytwo-

rzy o si! istniej#ce do dzi$ centrum miejscowo$ci. 

Pó okr#g y plac nigdy nie uzyska  rangi centralnej 

przestrzeni publicznej miasta. (il. 3)

Z Komorowem graniczy o osiedle „miasto – ogród 

Ostoja P!cicka”. Powsta o ono na gruntach Jadwigi 

hr. Potulickiej i Antoniego Marylskiego – *uszczew-

skiego, wydzielonych z maj#tków: kolonia Pruszków, 

kolonia P!cie, kolonia cegielnia Pruszków. Pierwszy 

Plan sporz#dzi  architekt D. Ola'ski w 1927 roku, 

a plan sytuacyjny w 1929 r. mierniczy przysi!g y Jó-

zef Betnarski23. (il.4) Projekt osiedla zlokalizowanego 

wzd u% linii EKD zak ada  budow! dwóch dzielnic: 

handlowej z rynkiem i rze)ni# (po stronie zachodniej 

torów) oraz willowej (po wschodniej stronie torów). 

W centralnej cz!$ci dzielnicy willowej znajdowa y 

si!: park, ko$ció  i szko a. Ca y zespó  otacza a uli-

ca g ówna biegn#ca po elipsie, od której prostopad-

le wytyczano uliczki osiedlowe. Wyznaczono 380 

parcel zabudowy jednorodzinnej o powierzchni od 

750 do 2200 m2. Kryzys pa'stwowy, niesnaski po-

$ród w a$cicieli - akcjonariuszy, konkurencja innych 

osiedli i brak zagospodarowania terenu sprawi y, %e 

nie wszystkie dzia ki uda o si! sprzeda&, co sprawi o, 

%e kszta t przestrzenny zamierzenia planistycznego, 

g ównie w zakresie obiektów us ugowych, nie zosta  
w pe ni zrealizowany. 

Innym osiedlem po o%onych przy trasie kolejki 

EKD by y Micha owice, powsta e przez cz!$ciowe 

rozparcelowanie w 1932 r. dóbr Micha owickich 

(dobra nale%a y do hr. Grocholskiej i by y znacz-

21 Folwark Komorów mia  dwie wsie: czynszow# - Soko ów oraz 

pa'szczy)nian# Komorów. Po uw aszczeniu w 1864 roku wie$ 

Komorów nie nale%a a do maj#tku.
22 S!ownik GeograÞ czny Królestwa Polskiego i innych krajów 

s!owia"skich, t. VI, Warszawa 1886, s. 312.

23 R. Wojtkowski, Miasto ogród Ostoja P#cicka, w: S. Gzel 

(red.) Idea Miasta – Ogrodu a tereny zieleni Warszawy, Warsza-

wa: Oddzia  Warszawski SARP, 2002, s. 16.
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3. Plan osiedla „miasto – ogród” Komorów (1929), )ród o: Archiwum Pa'stwowe m.st. Warszawy, oddzia  w Milanówku, Zespó  
Biura Geodezji i Urz#dze' Rolnych, syg. 1085

3. Plan of “garden-city” Komorów settlement (1929), source: Warsaw State Archives, Milanówek department, OfÞ ce Unit of Land 

Surveying and Agricultural Devices, signature 1085

nie zad u%one w Towarzystwie Kredytowym Ziem-

skim). W wyniku tej parcelacji powsta o osiedle 

Micha owice i Nowe Grocholice (po o%one w nie-

wielkiej odleg o$ci od szosy Warszawa – Kraków na 

wysoko$ci Raszyna). Osi# osiedla Micha owice by a 

zielona aleja krzy%uj#ca si! z drog#, prowadz#c# od 

przystanku kolejowego EKD do Nowych Grocholic. 

Zaprojektowano przy niej plac osiedlowy i zespo y 

us ugowe: ko$ció , szko ! oraz du%y obszar terenów 

sportowych. Pierwsi mieszka'cy zacz!li osiedla& si! 

na osiedlu ju% w 1934 roku, do wybuchu wojny po-

wsta o tu oko o 50 domów. Po wojnie kontynuowa-

no rozwój zabudowy wed ug planu parcelacyjnego, 

nie zrealizowano jednak idei zielonej alei oraz nie 

powsta y tereny sportowe. (il.5)

3. Rozwój osiedli „samorzutnych” zlokalizowanych 

wzd!u" linii Elektrycznej Kolei Dojazdowej EKD

Wzmo%ony rozwój osiedli po o%onych wzd u% 

linii EKD nast#pi  po drugiej wojnie $wiatowej. 

Wysiedlenie mieszka'ców Warszawy po Powstaniu 

Warszawskim oraz zniszczenie miasta przyczyni-

 y si! do emigracji ludno$ci na tereny podmiejskie. 

Komunalizacja gruntów warszawskich dekretem 

z 1945 r., w wyniku którego pozbawiono wielu war-

szawskich mieszczan ich nieruchomo$ci sprawi a, 
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4. Plan parcelacyjny miasta – ogrodu Ostoi P!cickiej (1927). ,ród o: Archiwum Pa'stwowe m. st. Warszawy, Kolekcja II, syg. 266

4. Parcellation plan for “garden-city” Ostoja P!cicka (1927); source: Warsaw State Archives, Collection II, signature 266

5. Plan Parcelacyjny osiedla Micha owice (1933) ,ród o: Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i KartograÞ cznej (dalej 

PODGiK) w Pruszkowie

5. Parcellation plan for the Micha owice settlement (1933); source: Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i KartograÞ cznej 

(hereinafter PODGiK) in Pruszków
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%e alternatywa mieszkania pod miastem by a roz-

wi#zaniem korzystniejszym dla wielu rodzin. Jedno-

cze$nie post!puj#ca odbudowa miasta oraz potrzeba 

zatrudniania w ekstensywnej gospodarce pa'stwo-

wej nisko kwaliÞ kowanej si y roboczej przyczyni-

 y si! do nap ywu do Warszawy ludno$ci wiejskiej 

z terenów okalaj#cych miasto, ale tak%e z terenów 

bardziej odleg ych. Brak mo%liwo$ci zamieszkania 

w mie$cie w wyniku ogranicze' meldunkowych, 

wprowadzonych dekretem z 1954 roku24, sta  si! 

wa%nym czynnikiem rozwojowym strefy podmiej-

skiej. Skutkowa o to wzrostem budownictwa indy-

widualnego, w tym tak%e nielegalnego25. Na pustych 

dzia kach wyrasta y prowizoryczne budynki miesz-

kalne bez jakichkolwiek planów architektonicznych 

i urbanistycznych, cz!sto na terenach niedogodnych 

do zabudowy, bez infrastruktury, gdzie jedynym 

kryterium by a dost!pno$& dzia ki. Taki stan okre-

$lony przez Jana Minorskiego budownictwem sa-

morzutnym26 z punktu widzenia zagospodarowania 

przestrzennego i ochrony $rodowiska przyrodnicze-

go by  najbardziej niekorzystnym sposobem rozwo-

ju przedmie$&. Post!puj#cy przyrost ludno$ci w stre-

fach podmiejskich, przy ograniczonych rozmiarach 

zasobów mieszkaniowych i niedostatecznym wypo-

sa%eniu w infrastruktur! techniczn# i us ugow#, spo-

wodowa  pogorszenie warunków %ycia w miastach 

i osiedlach okalaj#cych Warszaw!, a wymieszanie 

ró%nych grup spo ecznych przyczyni o si! do zani-

ku istniej#cych w okresie mi!dzywojennym wi!zi 

w$ród mieszka'ców27.

W latach powojennych, przed rozpowszechnie-

niem si! komunikacji indywidualnej, najwi!kszy 

rozwój przestrzenny osiedli zlokalizowanych w oko-

licach Warszawy mo%na zaobserwowa& na terenach 

po o%onych wzd u% linii kolejowych. Proces ten by  
szczególnie aktywny (i trwa nadal) w rejonie trasy 

kolejki elektrycznej EKD (obecnie WKD). 

 Grunty rolne w streÞ e granicz#cej z lini# kolejo-

w# (najcz!$ciej w pobli%u przystanku) ju% w latach 

trzydziestych stopniowo ulega y przekszta ceniom 

na dzia ki budowlane, a podzia y rolne i miedze sta-

 y si! zal#%kiem ulic przysz ych osiedli. W latach 

70. XX w. osiedla „samorzutne” zacz! y krystalizo-

wa& swoj# struktur! jako osiedla podmiejskie (np. 

Kanie, Otr!busy, Nowa Wie$, Owczarnia). Proces 

przekszta ce' osiedli odbywa  si! etapowo, z prze-

suni!ciem czasowym w zale%no$ci od odleg o$ci 

od Warszawy (dalsze tereny s# na etapie lat 70., np. 

Owczarnia przechodzi obecnie podobn# faz!, jak 

Kanie w latach osiemdziesi#tych).

Proces przekszta ce' osiedli wzd u% linii EKD 

mo%na podzieli& na 4 fazy:

– Faza I (lata 1928 – 1939) – wtórna par-

celacja dzia ek rolnych na dzia ki budowlane. 

W pierwszej kolejno$ci parcelowane s# tereny po-

 o%one najbli%ej przystanku EKD. Pojawia si! zarys 

nowych ulic. Je$li dawna wie$ z zabudow# zagro-

dow# zlokalizowana by a w pewnym oddaleniu od 

wyznaczonego przystanku kolejowego, to $rodek 

ci!%ko$ci nowego osiedla kszta towa  si! wokó  
przystanku, w oddaleniu od wsi pierwotnej.

– Faza II (1945 – 1960) – dalsza parcelacja dzia-

 ek rolnych na dzia ki budowlane w streÞ e przystan-

ku kolejowego. Powstaje coraz wi!cej zabudowa', 

dawne gospodarcze drogi dojazdowe do pól staj# si! 

zarysem ulic.

– Faza III (1960 – 1989) – utrwalenie nowe-

go uk adu ulicznego, który tworz# wszystkie drogi 

gospodarcze prowadzone do dzia ek rolnych. Wy-

tyczane s# równie% ulice poprzeczne  #cz#ce drogi 

wzd u% dawnych pól. Powstaje spontaniczna, do$& 

przypadkowa siatka ulic. Kanwa rolnych podzia-

 ów w asno$ciowych kszta tuje uk ad przestrzenny 

osiedla. Parcelacja dalszych dzia ek przyrasta pier-

$cieniowo tworz#c uk ad zwarty, koncentryczny, 

z centrum przy przystanku. Brak jest terenów pod 

us ugi. Osiedla s# monofunkcyjne – z zabudow# jed-

norodzinn#. Pozosta e tereny w obr!bie pierwotnej 

parcelacji folwarcznej u%ytkowane s# rolniczo.

– Faza IV (1989 – do dzi$) - parcelacji budowla-

nej podlegaj# dzia ki rolne dalej po o%one od przy-

stanku. Poprzecznie liniowo dzielone s# poszczegól-

ne pola z dojazdem prywatnymi w#skimi drogami. 

Nowe parcelacje powstaj# „promieni$cie” poza te-

renem pierwotnego planu parcelacyjnego – dzielony 

jest jeden lub kilka  anów, które poprzedzielane s# 

polami uprawnymi. Nowa zabudowa (niezwi#zana 

24 Rozporz#dzenie Rady Ministrów z dn. 27.03.54 w sprawie prze-

pisów meldunkowych oraz pobytu na terenie m.st. Warszawy.
25 J. Cegielski, Dzikie budownictwo na obszarze strefy podmiej-

skiej Warszawy w latach 1950-1960, Warszawa: PAN, nr 5 (24), 

1963.

26 J. Minorski, Formy samorzutnego zagospodarowania prze-

strzennego w pasie przej ciowym pomi#dzy wsi$ i miastem, 

Warszawa: Komitet Architektury i Urbanistyki PAN 1964.
27 R. Cendrowska, Warunki %ycia ludno ci w streÞ e podmiejskiej 

Warszawy, Warszawa: OÞ cyna Wydawnicza PW 1998.
28 Po o%ona wspó cze$nie w powiecie pruszkowskim, w gminie 

Micha owice.
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z rolnictwem) powstaje w znacznym rozproszeniu, 

nie tworz#c uk adów zwartych.

4. Proces przekszta!ce# osiedli „samorzutnych” 

zlokalizowanych wzd!u" linii Elektrycznej Kolei 

Dojazdowej EKD na przyk!adzie Nowej Wsi, 

Ka# i Owczarni

Trasa kolejki EKD przebiega a przez tereny rolne 

kilku folwarków, gdzie zlokalizowane by y, cz!sto 

od czasów $redniowiecza, liczne wsie czynszowe 

i pa'szczy)niane. (il. 6). Budowa linii kolejowej, 

która skomunikowa a te obszary z Warszaw#, spro-

wadzi a tu nowych mieszka'ców, niezwi#zanych 

z upraw# roli – pocz#tkowo letników, nast!pnie 

sta ych mieszka'ców: klas! $redni# (tak%e bankie-

rów, przemys owców) oraz robotników, którzy do-

je%d%ali do zak adów pracy w Warszawie, a tak%e 

w Pruszkowie. Wsie zlokalizowane w pobli%u linii 

kolejowej otrzyma y now# szans! rozwoju. Stopnio-

wo gospodarka rolna zacz! a by& wypierana przez 

funkcje mieszkaniowe i wzd u% trasy kolei powsta-

wa y strefy zabudowy osiedlowej. (il. 7)

Przyk adem takiej wsi jest Nowa Wie$ Warszaw-

ska28, po o%ona przy trasie kolejki WKD, w odle-

g o$ci oko o 20 km od Warszawy. Wie$ istnia a 

od XVIII wieku i nale%a a do Dóbr Helenowskich. 

W 1827 roku znajdowa o si! tu 19 zagród ch op-

skich, a teren rolny liczy  523 morgi29. W wyniku 

dwukrotnej parcelacji maj#tku, przeprowadzonej 

29 S!ownik GeograÞ czny Królestwa Polskiego i innych krajów 

s!owia"skich, t. VII, Warszawa 1886, s. 198.

6. Po o%enie osad b!d#cych zal#%kiem osiedli „samorzutnych”, przed wybudowaniem linii EKD, )ród o: opracowanie w asne na pod-

stawie map WIG w skali 1:100000 z 1924 r.

6. Location of hamlets around which the “spontaneous” settlements sprang up, before the EKD line was built; source: author’s research 

on the basis of WIG maps from 1924 (scale 1:100000)
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przez hrabiego Potockiego (w 1900 r. i w latach 

dwudziestych XX w.), wie$ powi!kszy a sw# po-

wierzchni! tak, %e w 1910 roku liczy a oko o 80 

zagród i 600 mieszka'ców. Przedwojenna mapa 

WIG z 1933 r.30 ukazuje typow# wie$ jednoosiow# 

o zabudowie zwartej. Osi# uk adu jest droga  #cz#-

ca folwark Helenów z traktem $l#skim (obecnie tzw. 

droga katowicka), prostopad ym do drogi warszaw-

skiej. (il. 6) Projektowana linia EKD przecina a pro-

stopadle g ówn# ulic! wsi po stronie po udniowo 

– wschodniej. W tym miejscu zlokalizowano te% 

przystanek. 

W pierwszej fazie rozwoju osiedla przy okolicz-

nych drogach polnych, na dzia kach rolnych powsta-

 ych w wyniku przeprowadzonej parcelacji, pojawi a 

si! rozproszona zabudowa zagrodowa. Równolegle 

do torów (po obu jego stronach) poprowadzona zo-

sta a droga, w kierunku osiedla „miasto – ogród Ko-

morów”. Przy drodze tej zlokalizowano pojedyncze 

domy mieszkalne. (il. 7) 

Po wojnie, na podstawie pierwszych po wojnie 

map topograÞ cznych31, mo%na zaobserwowa& dal-

szy rozwój wsi w oparciu o przystanek kolejki WKD 

(faza II). Na dzia ach rolnych powstawa a nowa za-

budowa, zgrupowana po wschodniej stronie „starej” 

wsi, wzd u% dróg prowadz#cych w stron! presti%o-

wego osiedla Komorów. Przebieg dróg polnych sta  
si! zal#%kiem przysz ej sieci ulicznej osiedla. Barie-

r# rozwoju w stron! zachodni# by y podmok e tereny 

 #k i pastwisk wokó  rzeczki Zimna Woda. (il. 8). 

30 Mapa topograÞ czna Wojskowego Instytutu GeograÞ cznego, 

wykonana w skali 1:25000 w 1933 roku , arkusz P 40 S 31 F.

31 Mapa powiatu Pruszkowskiego wykonana pod koniec lat pi!&-

dziesi#tych XX w. w skali 1: 25000, Zarz#d TopograÞ czny Po-

wiatu Pruszkowskiego, Warszawa 1961.

7. Po o%enie osiedli „samorzutnych”, wzgl!dem wybudowanej linii EKD, )ród o: opracowanie w asne na podstawie map WIG w skali 

1:25000 z 1933 r.

7. Location of “spontaneous” settlements in relation to the EKD line ; prepared by the author on the basis of WIG maps from 1933 

(scale 1:250000) 
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W latach 70. nast#pi a III faza rozwoju osied-

la i stopniowy proces przekszta cenia wsi rolniczej 

w osiedle o zabudowie podmiejskiej. Najwa%niej-

sz# ulic# by a nadal ul. G ówna  #cz#ca drog! wo-

jewódzk# z Warszawy z przystankiem kolejki WKD 

(stanowi#ca zal#%ek wsi XVIII wiecznej). Nast#pi  
proces utrwalenia nowej sieci ulicznej na bazie daw-

nych dróg polnych. Wykszta ci y si! ulice z zabudo-

w# obrze%n# na d ugich w#skich dzia kach, których 

parcelacja odpowiada a dzia om rolnym. Tereny 

w $rodku tak wykszta conego kwarta u by y nieza-

budowane, co pozostawi o du%e po acie terenu bez 

mo%liwo$ci dojazdu. (il. 9) Dzia ki by y tak w#skie, 

%e zmusza y do sytuowania domów w tzw. ostrej 

granicy. Podejmowane by y pierwsze próby parcela-

cji d ugich dzia ek poprzez wytyczenie prywatnych 

si!gaczy od drogi g ównej. W pierwszej kolejno$ci 

parcelowane by y dzia ki przylegaj#ce do osied-

la Komorów. Tu równie% poprowadzono ulice po 

dzia ach w asno$ciowych terenów rolnych. W latach 

90. XX wieku Nowa Wie$ gwa townie si! rozwija a 

z uwagi na dogodne po #czenie z Warszaw# (WKD, 

tak%e droga wojewódzka, od Pruszkowa dwupasmo-

wa) oraz s#siedztwo Komorowa (osiedle o wyso-

kim statusie spo ecznym) i Pruszkowa (rynek pracy, 

szko y). Wie$ traci a stopniowo charakter wiejski. 

Powsta a nowa zabudowa jednorodzinna, a tak%e 

osiedla z zabudow# bli)niacz# i szeregow#. Mimo 

du%ej presji budowlanej nie zosta  stworzony plan 

urbanistyczny wytyczaj#cy now# siatk! ulic. Par-

celowane s# d ugie prywatne pasy ziemi rolnej na 

dzia ki budowlane z grzebieniowym uk adem ulic. 

Ulice i dzia ki nie maj# w a$ciwych parametrów, 

niezb!dnych do lokalizacji harmonijnej zabudowy. 

W $rodku kwarta ów okolonych przyuliczn# zabu-

dow# jednorodzinn# pozostaj# wolne, niezabudowa-

ne tereny bez mo%liwo$ci dojazdu. (il. 10)

Podobne fazy rozwoju przestrzennego mo%na 

zaobserwowa& w strukturze Ka' Helenowskich, 

po o%onych w odleg o$ci oko o 27 km od Warsza-

8. Osiedle Nowa Wie$ w 1961 r. – widoczny zarys ulic w miejscu dróg rolnych. ,ród o: mapa topograÞ czna powiatu Pruszkowskiego, 

1: 25000, Zarz#d TopograÞ czny Sztabu Generalnego, Warszawa 1961

8. Nowa Wie$ settlement in 1961 – outline of streets overlying old dirt roads is visible; source: topographic map of Pruszków district , 

1:25000 scale, Topographic Management of the General Staff, Warsaw 1961
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wy. Historyczna wie$ Kanie tworzy a uk ad zwarty, 

dwudro%ny – charakterystyczna litera „Y”. Pierwot-

ne za o%enie ukszta towa o si! po pó nocnej stronie 

drogi lokalnej z Warszawy do Grodziska, w pobli%u 

dworu w Helenowie (il. 6). Z tego miejsca promieni-

$cie rozchodzi y si! trzy drogi polne, m.in. w kierun-

ku Otr!bus i Nadarzyna (drogi te sta y si! w przy-

sz o$ci zal#%kiem uk adu ulicznego Ka' wspó czes-

nych). Po budowie linii kolejowej EKD i wyznacze-

niu przystanku obszar zabudowy starej wsi pozosta  
peryferyjny w stosunku do ca ego uk adu, którego 

$rodek ci!%ko$ci przeniós  si! w rejon przystanku 

kolejki. Plan parcelacji maj#tku z 1935 r. (il. 11) po-

kazuje „szachownic!” podzia ów w asno$ciowych, 

gdzie  any rolne rozci#gaj# si! poprzecznie do ist-

niej#cych dróg polnych (w ca ym zespole wyst!puje 

kilka kierunków parcelacji). Pierwsz# faz! procesu 

przekszta cenia terenów wiejskich w osiedle miej-

skie charakteryzuje wytyczenie na dawnej parcelacji 

rolnej nowych dzia ek z przeznaczeniem pod zabu-

9. Plan geodezyjny Nowej Wsi z po owy lat siedemdziesi#tych - zabudowa powstaje koncentrycznie wokó  przystanku, przy dawnych 

drogach rolnych, )ród o: PODGiK Pruszków

9. Survey plan of Nowa Wie$ from the mid seventies of 20th century – building develops concentrically around the station along the 

old dirt roads; source: PODGiK Pruszków

dow!. Po obu stronach linii kolejowej przy przystan-

ku w Kaniach, równolegle do torów oraz po stronie 

pó nocnej przy drodze do Nadarzyna, poprowadzo-

no nowe drogi i prostopadle do nich wytyczono 

prostok#tne dzia ki, mog#ce w przysz o$ci stanowi& 

dzia ki budowlane. Od strony zachodniej parcelacje 

poprowadzono do granicy ze wsi# Otr!busy. Przy 

wytyczonych trasach nowych ulic pojawi a si! zabu-

dowa. (il. 12). 

W drugiej fazie rozwoju osiedli, w czasach powo-

jennych, na mapie topograÞ cznej tego rejonu32, mo%-

na ju% zauwa%y& na planie osiedla zarys ulic, wyty-

czonych w 1935 r. Koncentracja zabudowy miesz-

kaniowej zlokalizowanej na wytyczonych dzia kach 

by a niewielka. Poza obszarem wokó  linii kolejowej 

powsta o równie% kilka zagród na terenach typowo 

rolnych w cz!$ci pó nocnej. (il.13)

Faza trzecia przypadaj#ca na drug# po ow! lat 

sze$&dziesi#tych i lata siedemdziesi#te to utrwalenie 

pierwotnej sieci ulicznej. Wytyczone dwie równole-

32 op. cit.


