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OD REDAKCJI
Mam przyjemnoæ zaprezentowaæ Pañstwu trzeci numer Acta Scientiarum Polonorum
 Administratio Locorum, w którym wiele uwagi powiêcilimy problemom u¿ytkowania
rolniczego przestrzeni. W wielu pañstwach tereny u¿ytkowane rolniczo pokrywaj¹ znacz¹cy obszar terytorium. Tylko w Polsce wynosz¹ one ponad piêædziesi¹t procent ca³ego
terytorium pañstwa, jednak z roku na rok kurcz¹ siê. Jest to spowodowane globaln¹ potrzeb¹ rozwoju urbanizacji. W tym sensie istotne staje siê badanie efektywnego gospodarowania gruntami.
Nie bez powodu zatem trzeci numer otwieramy publikacj¹ pt.: Badanie wp³ywu zale¿noci wybranych czynników na rozwój rolniczego u¿ytkowania gruntów w miejscowoci SONTAY, Hanoi, Wietnam autorstwa Bui Tuan Anh, Nguyen Dinh Bong, Do Thi
Tam z Pañstwowego Uniwersytetu Rolniczego w Wietnamie. Autorzy dowodz¹, ¿e zrównowa¿one u¿ytkowanie gruntów aktualnych zasobów ziemskich zale¿y i bêdzie zale¿eæ
od ekonomii, spo³eczeñstwa, kultury i rodowiska, limitacji gruntów i wody oraz od
kosztów produkcji. Przeprowadzaj¹ rozszerzone analizy wp³ywu powy¿szych czynników
na u¿ytkowanie gruntów rolnych w miejscowoci Sontay za pomoc¹ wspó³czynnika korelacji rang Spearmana (SPSS).
Innym ciekawym zagadnieniem, równie¿ w tematyce rolniczego u¿ytkowania przestrzeni autorstwa Tomasza Podciborskiego jest opracowanie mapy oceny warunków przestrzennych dzia³ek u¿ytkowanych rolniczo. Autor identyfikuje elementy przestrzeni wp³ywaj¹ce w znacz¹cy sposób na warunki u¿ytkowania dzia³ek rolnych, wskaniki i mierniki
oceny oraz etapy i zasady prowadzenia oceny. Ponadto przedstawia mo¿liwoæ graficznej
prezentacji uzyskanych wyników oceny.
Pokrewne zagadnienie poruszaj¹ Mariusz Ciesielski i Krzysztof Bêdkowski interpretuj¹c zmiany u¿ytkowania i pokrycia terenu na obszarach wiejskich w kontekcie przemian demograficznych. Autorzy zwracaj¹ uwagê na koniecznoæ rozpoznania kierunków
i dynamiki zmian u¿ytkowania i pokrycia terenu oraz aktualnej sytuacji demograficznej
jako podstawy racjonalnego planowania przestrzennego i przysz³ego zagospodarowania.
Ponadto wskazuj¹ na przydatne do tego celu ród³a informacji o pokryciu i u¿ytkowaniu
terenów oraz zachodz¹cych na nich zmianach, którymi s¹ zdjêcia lotnicze i satelitarne,
wykorzystane w opracowaniu.
Zachêcam równie¿ do zapoznania siê z innymi ciekawymi artyku³ami poruszaj¹cymi
odrêbne zagadnienia w trzecim numerze naszego kwartalnika. Wszystkim autorom dziêkujê za interesuj¹ce opracowania, a czytelnikom ¿yczê przyjemnej lektury.
Przewodnicz¹cy Rady Naukowej
serii Administratio Locorum

prof. dr hab. in¿. Ryszard róbek
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A STUDY ON SOME FACTORS WHICH INFLUENCE
MANAGEMENT OF AGRICULTURAL LAND USE IN
SONTAY TOWN, HANOI CITY, VIETNAM
Bui Tuan Anh1, Nguyen Dinh Bong 2, Do Thi Tam 3
1 Ph.D student in Vietnam National University of Agriculture
2 Vietnam Society of Soil Science
3 Faculty of Land Management, Vietnam National University of

Agriculture

Abstract. The sustainable land use management relates to the current and future areas of
economics, society, culture and environment, limits land and water degradation and reduces
production costs. The study aims to find out some limiting factors in the management
of agricultural land use in Sontay Town. The impact of the factors on the management
of agricultural land use was analyzed by using Spearman Rank Correlation Coefficient
in SPSS 17.0 with significant level 0.05 through the investigation of 160 households from
4 communes. The results of the research show that the local people realize that there has
been a remarkable change in the land use management over the period and the main
factors which influence the management of agricultural land use are land policies, policies
supporting capital, techniques; characteristics of soil, scale of the area of farm land, and the
roles of media and information.
Keywords: management of land use, agricultural land, land management, Sontay

INTRODUCTION
Land is a natural resource, valuable national property, heritage of mankind,
a prerequisite for all manufacturing processes. Land use is the way in which humans
exploit the land and the natural resources which are associated with the land to serve
their benefits [Meyer 1996]. Land uses and their changes should be determined by
land-use management practices including geographic distribution of land, status of land
resources and their suitability, land use dynamics, policy interventions, socioeconomic practices and compulsions, science and technology inputs, and so on.
Therefore, land use management practices are carefully considered in order to develop
Adres do korespondencji  Corresponding author: Bui Tuan Anh, Nguyen Dinh Bong , Do Thi
Tam , Ph.D student in Vietnam National University of Agriculture, 2. Vietnam Society of Soil
Science , e-mail: DtTam@vnua.edu.vn
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an integrated land use policy framework [Gautam and Raghavswamy 2004]. Land use
management focuses on the land and the way in which the land is used for the
purposes of manufacturing, preservation and aesthetic [Verheye 2010]. Land use
management is the combination of all tools and techniques used by the authorities in
order to manage the way in which the land is used and developed including planning,
land use planning, law, land use rights, land valuation and real estate information.
Management of sustainable land use relates to the economics, society, culture and
environment, present and future, limits soil and water degradation and reduces
production costs.
Sontay Town is a third grade urban area situated in the north-west of Hanoi city,
with a total area of 113.5 km2 (923.62 m2 per capita), and the average population
density of 1083 people/km2. At the time of Mordernization-Industrilization, Sontay
Town has been facing challenges of the process of expanding Hanoi Capital with
increasing pressure of land demand for industry and urban development; organizing
resettlement and employment change for a large number of farmers who have no
cultivation land. The purpose of this research is to find out the factors which have
impact on the management of agricultural land use in order to enhance the efficiency
of land management in Sontay Town.
Research hypothesis. The change in land use management is very crucial to adapt
to the trend of agriculture development in the industrialization and modernization
period. It is assumed that there are relationships among the technical factors in
agricultural production, socioeconomic factors, policy mechanism and the role of
community with agricultural land use management.
METHODOLOGIES
Primary data. the primary data was collected from 160 households which were
randomly selected from 4 representative communes surveyed of 2 areas investigated.
Duong Lam commune and Vien Son commune represent plain area; Co Dong
commune and Kim Son commune represent semi-mountain and semi-plain area.
Secondary data. The secondary data was collected from administrative
organizations, land operation units in the research area and previous related studies.
METHOD OF DATA PROCESSING
Both qualitative and quantitative analyses were used in the study. Descriptive
analysis, such as means, frequency counts, percentages, and standard deviation, were
used in describing the characteristics of each area. Likert scales with five-point
bipolar response [Likert 1932] were also used to measure peoples attitude to
agricultural land use management and the factors which influence it. These scales range
from the lowest to highest level of the local peoples attitude as follows  table 1.
Acta Sci. Pol.
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Table. 1. Rating scales
Level

Point

Rating scale

Very good/ highly interested /rich/very large/very high

5

³ 4.2

Good/ interested/good/large/high

4

3.44.19

Moderate/ moderate interested/ moderate/ moderate
large/moderate

3

2.63.39

Bad/ slightly interested /poor/small/low

2

1.82.59

Very bad/ very slightly interested /very poor/very
small/very low

1

< 1.8

Besides those, the T-test inspection was also used to test the difference in the
quotas between the 2 surveyed areas. According to the theory, if X 1 , X 2 are
independent random variables picked from two overall subjects which are expected to
be m1 and m2 respectively. To test the equality of the average rates of the two overall
subjects, hypothesis H0: ì1 = ì2 and opposite theory H1: ì1 ¹ ì2 are built. To come to
the conclusion that hypothesis H0 is accepted or rejected, we will use the appropriate
inspection. Based on the value of P (p-value) (SPSS abbreviates p-value to sig) to
conclude that hypothesis H0 is accepted or rejected. If the p-value (sig.) is £ á
(significant level), hypothesis H0 is rejected. It means that there is a significant
relationship among the variables which need inspecting. If the p-value (sig.) > á
(significant level), hypothesis H0 is accepted. It means that there is no relationship
among the variables which need inspecting.
Observation values of the areas were ordinal data. So Spearman Rank Correlation
Coefficient was used to measure the degree of relationship between the independent
variables and the land use management. The null hypothesis is: There is no
relationship between two variables, while the alternative hypothesis is: There is a
relationship between two variables. The following formula was used to calculate the
co- efficiency:

rs = 1−

∑d2

6

n(n2 −1)

Where: d2 = is the sum of the squared differences between the pairs of ranks, and
n = is the number of pairs.

Significance analysis of rs was done by t statistics

t=

rs n − 2
1 − rs

2

Null hypothesis was rejected when t > ttable (á/2(n-2))
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The general interpretations of the strength of a relationship (effect sizes)
as follows:
Table 2. Category of interpretations of the strength of a relationship (effect sizes).
General interpretation
of the strength of a relationship

r
(coefficient correlation)

Perfectly negative correlation

-1.00

Extremely negative correlation

- 0.75  -0.99

Highly negative correlation

-0.50  -0.74

Moderately negative correlation

-0.25  -0.49

Slightly negative correlation

-0.01  -0,24

No correlation

0

Slightly positive correlation

0.01  0.24

Moderately positive correlation

0.25  0.49

Highly positive correlation

0.5  0.74

Extremely positive correlation

0.75  0.99

Perfectly positive correlations

1.00

Source: Zulueta and Costales [2005].

The acceptable level of significance was set at 0.05 and confidence level of 95
percent. The data were entered in a coding sheet and statistically analyzed using the
software SPSS version 17.0.
RESULTS AND DISCUSSION
The study generally aims to analyze the factors which have impact on the
management of agricultural land use in order to enhance the efficiency of land
management in Sontay Town. This part is divided into three sections. The first section
describes agricultural land use status in Sontay Town. The second section refers to
land use management in Son Tay which focuses on land use planning, management of
land use planning and plans for land use; organizing the implementation of legal
documents on land use management; the allocation and management of the
implementation of land use rights; land valuation; and land use rights information
market. The third section analyzes the factors affecting the management of agricultural
land use including group of policy factors, group of natural and technical factors,
group of economic and social factors, and roles of community.
AGRICULTURAL LAND USE STATUS
Total natural area of the town is 11353.22 ha; in which, agricultural land occupies
43.47%, non-agricultural land accounts for 54.66%, the rest is unused land with
1.86% (Division of Natural Resources and Environment, 2011). The area of
Acta Sci. Pol.
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agricultural land of the town in 2010 was 4935.36 hectares, decreasing by 233.75
hectares compared with the area in 2005, in which the area of land used for agricultural
production was 4050.10 hectares, accounting for 82.06% of the area of agricultural land
and reducing by 139.62 hectares in comparison with the area in 2005. The forestry area
was 719.35 hectares, occupying 14.58% of the area of agricultural land and declining by
93.2 compared to the area in 2005. The area of aquaculture land was 164.91 hectares, falling
by 0.93 hectares in comparison with the area in 2005. The area of other agricultural land
was 1.0 hectare (Division of Statistics in Son Tay town, 2011). The town had some Land
Use Types (LUTs) including rice paddy LUT , rice paddy  vegetable LUT, vegetable
LUT, flower and landscaped plant LUT, fruit trees LUT and aquaculture LUT. In plain
area had 4 LUTs and 23 kinds of land use, in which rice paddy  vegetable LUT
occupied the largest area of all LUTs. In semi-mountain and semi-plain area there were 5
LUTs and 18 kinds of land use, in which rice paddy  vegetable LUT accounted for the
largest of all LUTs. In the past few years, the value of agricultural production
accounted for 11% total value of gross production of the town Sontay. Therefore,
enhancing the efficiency in management of agricultural land use is extremely important.
AGRICULTURAL LAND USE MANAGEMENT IN SONTAY TOWN
Land use planning, management of land use planning and plans for land use.
Sontay town has made plans for planning and implementing supervison of land use
planning of the town and all the wards. However, land use planning had various aspects
which were not suitable for the reality and it did not reflect the local peoples real
demands properly and sufficiently. The status of land allocation was slower than the
schedule. The investigation results of the local peoples perception of land use planning
in the town show that the vast majority (91.88%) of the people interviewed knew about
the land use planning which was made public. The detailed level of land use planning was
evaluated with good level  63.13% of respondents rated it normal. The majority of
households (87.5%) surveyed said that the land use planning alternative had great twoway impact on their land use. 60% of households assumed that land use planning had big
influence on making decision on their agricultural land use.
Organizing the implementation of legal documents on land use management.
Research results show that people cared for land policies to find the best opportunity
to change land use purpose (100% of households considered it choice number 1).
Besides, they also wanted to avoid problems of illegal land use and to properly
implement land users rights and responsibilities. Most of the local people (more than
80% of households questioned) were interested in land policies, 46% of the
repondents surveyed stated that its good to issue and follow legal documents on land.
They thought that land policies had great effects on changing their decision making on
their agriculture land use.

Administratio Locorum 13(3) 2014
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The allocation and management of the implementaion of land use rights. Land
allocation, land leasing and land aquisition have been performed well. The order and
procedures have been in place and there is now no more inapproroate land allocation.
Planning and infrastructure design of residential areas before land allocation have
seriously been considered. The land allocation has been carried out strictly and
appropreately. Up to now, the town has allocated agricultural land to households for
stable use with 100%. Inspection and checking the state of land use is regularly done
to ensure legal land use and highly economic efficiency. The study results show that
the majority of the respondents (68%) stated that they were interested or very
interested in obtaining land use rights. However, they rated this task performance
moderate. But they were clearly aware of the impact of allocation of land use rights on
their agricultural land use decision making.
Land valuation. Peoples Commitee of the city has issued land prices according
to the regulations and adjusts them every year. The research results indicate that the
majority of the respondents (91.26%) showed their interest in land price according to
the regulations as well as agricultural land price on the market. However, they did not
highly appreciate the promulgation and implementation of land price according to the
regulations (40.63% of respondents). According to the respondents, the land valuation
did not have a big impact on their agicultural land use decision making.
Land use rights information market. Management and development of land use
rights market is a new task. So far, the market of land use rights has not been managed.
Land transactions were mainly spontaneous between buyers and sellers. The town has
not had an agency to manage this field. The research results show that up to 91.88%
of respondents were interested in the information on land use rights market.
Howerver, they did not appreciate the performance of this task in the local area. Up to
75.63% considered the provision of the land use rights market information poor and
very poor. According to them, the land use rights information market had a major
influence on their agricultural land use decision.
Some factors affecting the management of agricultural land use in Sontay
Town
Group of policy factors. The investigation findings of the local peoples
assessment of policy mechanism, land policies, support policies, and other social
policies are summarized in Table 3 and Figure 1.
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Table 3. Investigation results of policy mechanism

Criteria

Plain area
n = 80

Semi-mountain and semiplain area n = 80

Total
N =160

no of
respondents

%

no of
respondents

%

no of
respondents

%

80

100.00

80

100.00

160

100,00

very good

17

21.25

14

17.50

31

19.38

good

46

57.50

43

53.75

89

55.62

moderate

12

15.00

16

20.00

28

17.50

poor

5

6.25

7

8.75

12

7.50

very poor

0

0.00

0

0.00

0

0.00

3.87

0.00

Land policies

Mean

3.94

3.80

P-value
Support policies
(technique, funding)

0.284
80

100.00

80

100.00

160

100.00

very good

6

7.50

6

7.50

12

7.50

good

5

6.25

8

10.00

13

8.13

moderate

50

62.50

47

58.75

97

60.63

poor

10

12.50

15

18.75

25

15.62

very poor

9

11.25

4

5.00

13

8.12

Mean

2.89

2.98

2.93

P-value
Other social policies

0.571
80

100.00

80

100.00

160

100.00

very good

3

3.75

4

5.00

7

4.38

good

15

18.75

17

21.25

32

20.00

moderate

40

50.00

50

62.50

90

56.25

poor

8

10.00

9

11.25

17

10.62

very poor

14

17.50

0

0,00

14

8.75

Mean

2.81

P-value

Administratio Locorum 13(3) 2014
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Fig. 1. Asessment results of policy mechanism

It can be seen from the Table that land policy mechanism was rated relatively good,
19.38% of respondents ranked land policy mechanism in the past period very good,
55.62% of them considered it good and only 7.5% of households thought it poor. It is
also noteworthy that land policies were highly appreciated by the local people with the
average level: 3.87. There were no differences between the two areas (the average rates
of the two areas were 3.94 and 3.80 respectively). Apart from that, the technical and
funding support policies were assessed at an average rate with the value: 2.93. There were
no differences between two areas (2.89 and 2.98). In addition, social policies were rated
moderate by nearly 60% of the respondents. They also assessed other social policies at the
average rate with 3.01. There was a clear difference between the plain area and semimountain and semi-plain area (the plain area has the average of 2.81 compared to 3.20 of
semi-mountain and semi-plain area). The people in semi-mountain and semi-plain area are
significantly more aware of social policies than those in the plain. This shows that the prior
policies are implemented in accordance with certain regions.
Table 4. The relationships between policy mechanism factors and agricultural land use
management
Agricultural land use management

Independent variables

land use
planning,
management
of land use
planning and
plans for land
use

allocation and
management
implementation
of the
of legal
implementaion
documents
of land use
rights

land
evaluation

real estate
information
market

Land policies

0.558**

0,748 **

0.288**

0.510**

0.427**

Supportive policies
(technique, funding)

0.321**

0,552**

0.217**

0.373**

0.383**

Other social policies

0.214**

0,129

-0.027

0.221**

0.009

Acta Sci. Pol.
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The research results (table 4) show that there were positive relationships between
land polices and agricultural land use management from moderate to high levels: 0.288 <
r s < 0.748; P= 0.01. It is noteworthy that support policies had a highly positive
relationship with promulgation and implementation of legal documents with rs = 0.552;
P= 0.01. Apart from those, there were a slightly positive relationship between support
policies and the allocation and management of the implementaion of land use rights
with rs = 0.217; P= 0.01 and moderately positive relationships between support policies
and land use planning, management of planning and plans for land use, land
evaluation, land information market (0.321 < rs < 0.383; P= 0.01). It can also be seen
from the table that other social policies had slightly positive relationships with
planning, management of planning and plans for land use (rs = 0.214; P= 0.01) and land
evaluation (rs = 0.221; P= 0.01). However, there were no relationships between other
social policies and implementation of legal documents, allocation and management of
the implementaion of land use rights, real estate information market. In other words, the
significant change in land policies and other supportive policies on technique and fund
leads to positive change on the management of agricultural land use.
Group of natural and technical factors. The survey results of group of natural and
technical factors including characteristics of soil, crops and crop varieties, crop structure,
and cultivated area given by the local people are presented in Table 5 and Figure 2.
Table 5. Survey results of group of natural and technical factors
Criteria

Plain area
n = 80

Semi-mountain and
semi-plain area n = 80

Total
N =160

no. of
respondents

%

no. of
respondents

%

no. of
respondents

%

2

3

4

5

6

7

80

100

80

100

160

100

highly interested

27

33.75

45

56.25

72

45.00

interested

36

45.00

15

18.75

51

31.88

moderately interested

12

15.00

18

22.50

30

18.75

slightly interested

5

6.25

2

2.50

7

4.37

very slightly interested

0

0.00

0

0.00

0

0.00

1

Interest in soil
characteristics

Mean

4.06

4.29

4.18

P-value
Interest in selection of
crops and crop varieties

0.109
80

100.00

80

100.00

160

100.00

highly interested

17

21.25

14

17.50

31

19.38

interested

46

57.50

43

53.75

89

55.62
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cont. table 5
1

2

3

4

5

6

7

moderately interested

12

15.00

16

20.00

28

17.50

slightly interested

5

6.25

7

8.75

12

7.50

very slightly interested

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Mean

3.94

3.80

3.87

P-value
Interest in crop structure

0.284
80

100.00

80

100.00

160

100.00

highly interested

16

20.00

19

23.75

35

21.88

interested

54

67.50

47

58.75

101

63.13

moderately interested

8

10.00

7

8.75

15

9.37

slightly interested

2

2.50

1

1.25

3

1.87

very slightly interested

0

0.00

6

7.50

6

3.75

Mean

4.03

3.90

3.96

P-value
Cultivation area

0.352
80

100.00

80

100.00

160

100.00

very large (³2000 m2)

3

3.75

4

5.00

7

4.38

large (1700  2000m2)

48

60.00

52

65.00

100

62.50

moderately large
(1400  1699 m2)

21

26.25

14

17.50

35

21.88

small (1100  1399 m2)

8

10.00

9

11.25

17

10.62

very small (<1100 m2)

0

0.00

1

1.25

1

0.62

Mean
P-value

3.58

3.61

3.59
0.757

Research results in Table 5 and Figure 2 show that characteristics of soil, selection
of crops and varieties of crop and crop structure influenced agricultural land use
efficiency. Up to 76.88% of respondents were interested in characteristics of soil, the
rate of interest was high with 4.18 and there were no differences between the two areas
with 4.06 and 4.29 respectively. 55% of the people surveyed cared about crop selection;
19.38% of them were very interested in crop selection and the rate
of interest was also high with 3.87. There were no differences between two areas
(the average rates were 3.94 and 3.80 respectively). It should be noted that up
to 85.01% of respondents paid attention to crop structure. The average rate was high
with 3.96 and there were no differences between the two areas. The average cultivated
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area was big with the high average rate 3.59. Up to 84% of respondents have
1400-2000 m2 of cultivated area. The average rates of the two areas were 3.58 and 3.61
respectively. The differences between two areas cannot be found.

Fig. 2. Asessment results of group of natural and technical factors

The relationships between natural and technical factors and agricultural land use
management were shown in Table 6.
Table 6. The relationships between natural and technical factors and agricultural land use
management
Agricultural land use management

Independent variables

Soil properties

land use
planning,
management
of land use
planning and
plans for land
use
0.758**

allocation and
management
implementation
of the
of legal
implementaion
documents
of land use
rights
0.322**

0.161*

land
evaluation

real estate
information
market

0.325**

0.110

Crops and crop varieties

0.614**

0.364**

0.323**

0.206**

0.318**

Crop structure

0.417**

0.267**

0.269**

0.260**

0.312**

Cultivated area

0.515**

0.321**

0.209**

0.376**

0.236**

The results show that the positive relationship between soil properties and land use
planning, management of land use planning and plans for land use was very high with
rs = 0.758; P = 0.01. The positive relationship between soil properties and agricultual
land use management in terms of implementation of legal documents and land
evaluation was moderate with 0.322 < rs < 0.325; P = 0.01. Besides, soil properties
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had a slightly positive relationship with allocation and management of the
implementaion of land use rights (rs = 0.161; P = 0.05). There was no relationship
between soil properties with land information market.
It is interesting to note that cultivated area had a highly positive relationship with
land use planning, management of land use planning and plans for land use (rs = 0.515;
P= 0.01), moderately positive relationships with implementation of legal documents
and land evaluation (0.321 < rs < 0.376; P = 0.01), and slightly positive relationships
with allocation and management of the implementaion of land use rights and real
estate information market (0.209 < rs < 0.236; P = 0.01).
It should also be noted that the selection of crop structure had moderately positive
relationships with land use planning, management of planning and plans for land use:
rs = 0.417; P = 0.01, implementation of legal documents: rs = 0.267; P = 0.01,
allocation and management of the implementaion of land use rights: r s = 0.269;
P = 0.01, land evaluation: rs = 0.260; P = 0.01, and real estate information market:
rs = 0.312; P = 0.01.
Another noticeable thing is that crop varieties and crops had a highly positive
relationship with land use planning, management of planning and plans for land use:
rs = 0.614; P = 0.01; moderately positive relationships with implementation of legal
documents: rs = 0.364; P = 0.01, allocation and management of the implementaion
of land use rights: rs = 0.323; P = 0.01, real estate information market: rs = 0.318;
P = 0.01 and a slightly positive relationship with land evaluation: rs = 0.206, P = 0.01.
In general, group of natural and technical factors has high positive influence on
agricultural land use management in term of land use planning, management of land
use planning and plans for land use. Thus, when planning for land use, the above
factors should be taken into considerstion.
Group of economic and social factors.
Group of economic and social factors includes household economics, cultivation
level and product consumption market. The survey results were shown in Table 7 and
Figure 3.
Table 7. Survey results of group of economic and social factors
Plain area
n = 80

Criteria

Semi-mountain and
semi-plain area n = 80

Total
N =160

no.

%

no.

%

no.

%

2

3

4

5

6

7

80

100.00

80

100.00

160

100.00

rich

0

0.00

0

0.00

0

0.00

good

28

35.00

28

35.00

56

35.00

moderate

46

57.50

52

65.00

98

61.25

poor

6

7.50

0

0.00

6

3.75

1

Economic status
of households
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cont. table 7
1

very poor
Mean

2

3

4

5

6

7

0

0.00

0

0.00

0

0.00

3.28

3.35

3.31

P-value

0.381

Educational attainment

80

100.00

80

100.00

160

100.00

very high (higher
education)

2

2.50

5

6.25

7

4.38

high (grades 1012)

54

67.50

47

58.75

101

63.13

moderate (grades 69)

18

22.50

19

23.75

37

23.12

low (grades 35)

4

5.00

7

8.75

11

6.87

very low (lower grades 3)

2

2.50

2

2.50

4

2.50

Mean

3.63

3.58

3.60

P-value
Product consumption
market

0.689
80

100.00

80

100.00

160

100.00

very good

3

3.75

4

5.00

7

4.38

good

17

21.25

9

11.25

26

16.25

moderate

45

56.25

44

55.00

89

55.62

bad

8

10.00

14

17.50

22

13.75

very bad

7

8.75

9

11.25

16

10.00

Mean

3.30

P-value

2.81

2.92
0.156

The data show that the majority of households had moderate and good levels of
economic growth with 96.25% and poor households accounted for only 3% and the rate
was moderate with 3.31. There were no differences in this criterion between the two
areas. The noticeable thing is that the local people had high educational attainments.
Up to 90.63% of respondents graduated from middle school and the differences
between the two areas cannot be found. According to the local peoples perception,
55.62% of the households stated that the product consumption market was at moderate
level, 23.75% of the respondents considered it bad and very bad. The average rate of
this criterion was moderate with 2.92. There were no differences between the two areas.
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Fig. 3. Asessment results of group of economic and social factors

The relationships between economic and social factors and agricultural land use
management were shown in Table 8.
Table 8. The relationships between economic and social factors and agricultural land use
management
Agricultural land use management

Independent variables

land use
planning,
management
of land use
planning and
plans for land
use

allocation and
management
implementation
of the
of legal
implementaion
documents
of land use
rights

land
evaluation

real estate
information
market

Economic status
of households

0.045

0.116

0.052

0.113

-0.072

Educational attainment

0.034

0.123

-0.021

0.102

0.174*

0.221**

0.208**

0.203*

0.168*

0.315**

Product consumption
market

The results in table 8 show that product consumption market had a moderately
positive relationship with real estate information market (rs = 0.315; P = 0.01), slightly
positive relationships with land use planning, management of land use planning and
plans for land use (r s = 0.221; P = 0.01), implementation of legal documents
(rs = 0.208; P = 0.01), allocation and management of the implementaion of land use
rights (rs = 0.203; P = 0.05) , land evaluation (rs = 0.168; P = 0.05). There was no
relationship between economic status of households and agricultural land use
management. The Table 6 also shows a slightly positive relationship between
educational attainments and real estate information market (rs = 0.174; P = 0.05) but
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there were no relationships between educational attainments with land use planning,
management of land use planning and plans for land use, implementation of legal
documents, allocation and management of the implementaion of land use rights and
land evaluation.
Roles of community. Roles of community in agricultural land use of households
were evaluated through the roles of local authorities, roles of agricultural extension
and forestry extension organizations, roles of other social organizations and roles of
media and information. The survey results were shown in Table 9 and Figure 4.
Table 9. Survey results of roles of community
Plain area
n = 80

Criteria

Semi-mountain and
semi-plain area n = 80

Total
N =160

no.

%

no.

%

no.

%

2

3

4

5

6

7

80

100.00

80

100.00

160

100.00

very good

1

1.25

0

0.00

1

0.63

good

20

25.00

27

33.75

47

29.38

moderate

44

55.00

45

56.25

89

55.62

bad

9

11.25

5

6.25

14

8.75

very bad

6

7.50

3

3.75

9

5.62

1

Local authorities

Mean

3.01

3.2

3.11

P-value
Agricultural extension,
forestry extension
organizations

0.134
80

100.00

80

100.00

160

100.00

very high

3

3.75

4

5.00

7

4.38

high

19

23.75

16

20.00

35

21.87

moderate

33

41.25

41

51.25

74

46.25

low

18

22.50

10

12.50

28

17.50

very low

7

8.75

9

11.25

16

10.00

Mean

2.91

2.95

2.93

P-value
Other social organizations

0.811
80

100.00

80

100.00

160

100.00

very good

15

18.75

14

17.50

29

18.13

good

39

48.75

41

51.25

80

50.00

moderate

15

18.75

15

18.75

30

18.75
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cont. table9
1

2

3

4

5

6

7

bad

5

6.25

6

7.50

11

6.87

very bad

6

7.50

4

5.00

10

6.25

Mean

3.61

3.69

3.65

P-value
Communication and
information

0.656
80

100.00

80

100.00

160

100.00

very good

3

3.75

2

2.50

5

3.13

good

45

56.25

37

46.25

82

51.25

moderate

17

21.25

23

28.75

40

25.00

bad

9

11.25

10

12.50

19

11.87

6

7.50

8

10.00

14

8.75

very bad
Mean

3.38

P-value

3.19

3.28
0.245

Fig. 4. Asessment results of roles of community

The survey results show that roles of local authorities were highly appreciated by
0.63% and 29.38% of the respondents. The average rate of this criterion was
considered moderate with 3.11. There were no differences between two areas, and
55.62% of them ranked these roles moderate. Also, the roles of agricultural extension
and forestry extension organizations were assessed at moderate rate with 2.93. There
were 21.87% of respondents who ranked these roles good and 46.25% of them
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thought these roles moderate. There were no differences between the two areas
because the average rates were 2.91 and 2.95 respectively. Apart from those, the roles
of other social organizations were highly appreciated with the high average rate 3.65.
About 18.13% of the respondents rated these roles very good and 50% of the
respondents considered them good. The differences between the two areas cannot be
found because the average rates were 3.61 and 3.69 respectively. Besides, the roles
of media and information system were considered moderate with 3.28. About 51.25%
of the respondents ranked these roles high and 25% regarded them moderately. There
were no differences between the two areas (average rate of 3.38 and 3.19).
The influence of roles of community on agricultural land use management in Sontay
were shown in Table 10.
Table 10. The relationships between roles of community and agricultural land use management
Agricultural land use management

Independent variables

land use
planning,
management
of land use
planning and
plans for land
use

allocation and
management
implementation
of the
of legal
implementaion
documents
of land use
rights

land
evaluation

real estate
information
market

Local authorities

0.250**

0.243**

0.204**

0.193*

0.268**

Agricultural extension,
forestry extension
organizations

0.411**

0.260**

0.205**

0.283**

0.201*

Other social organizations

0.163*

0.171*

0.209**

0.267**

0.211**

Media and information

0.813**

0.384**

0.338**

0.416**

0.291**

Research results in table 10 show that there were moderately positive relationships
between roles of local authorities and land use planning, management of land
use planning and plans for land use with rs = 0.250; P = 0.01, real estate information
market (rs = 0.268; P = 0.01). There were slightly positive relationships between roles
of local authorities and implementation of legal documents, allocation and management of the implementaion of land use rights, land evaluation
(0.193<rs < 0.243; P= 0.01).
The roles of agricultural extension and forestry extension organizations had
moderately positive relationships with land use planning, management of land use
planning and plans for land use (r s = 0.411; P = 0.01), implementation of legal
documents (rs = 0.260; P = 0.01), and land evaluation (rs = 0.283; P = 0.01), and
slightly positive relationships with allocation and the implementaion of land use rights
(rs = 0.205; P = 0.01), and real estate information market (rs = 0.201; P = 0.01).
The roles of other social organizations had a moderately positive relationship with
land evaluation (rs = 0.267, P = 0.01) and slightly positive relationships with land use
planning, management of land use planning and plans for land use (r s = 0.163;
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P= 0.05), promulgation and implementation of legal documents (rs = 0.171; P = 0.05),
allocation and management of the implementaion of land use rights (rs = 0.209;
P = 0.01), real estate information market (rs = 0.211; P = 0.01).
There was a extremely positive relationship between the roles of media and
information and land use planning, management of land use planning and plans for land
use (r s = 0.813; P = 0.01). However, the roles of media and information had
moderately positive relationships with implementation of legal documents (rs = 0.384;
P = 0.01), allocation and management of the implementaion of land use rights
(rs = 0.338; P = 0.01), real estate information market (rs = 0.291; P = 0.01), and land
evaluation (rs = 0.416; P = 0.01).
CONCLUSION
Sontay Town has a total natural area of 11353.22 hectares in which, agricultural
land occupies 43.47%, non-agricultural land accounts for 54.66%, the rest is unused
land with 1.86%. The results show that the local people realize that there has been
great changes in land use management in the past years and the major factors which
influence agricultural land use management are:
In group of policy mechanism factors, land policies have highly positive influence
on agricultural land use management in terms of implementation of legal documents;
land use planning, management of land use planning and plans for land use and land
evaluation. In addition, support policies have highly positive influence on agricultural
land use management in terms of implementation of legal documents. Thus, creating
appropriate land policies and supportive policies is a crucial task.
Group of natural and technical factors has high impact on agricultural land use
management in terms of land use planning, management of land use planning and plans
for land use. Therefore, the above factors should carefully be considered when
planning for land use.
Group of economic and social factors has slightly positive influence on
agricultural land use management. This phenomenon hardly ever happens in developing
countries. However, the reason is that Sontay is the place which has convenient
geographical location, high goods consumption, well-educated local people and good
household economy.
Among roles of community factors, media and information has highly positive
influence on agricultural land use management in terms of of land use planning,
management of land use planning and plans for land use and moderately positive
influence on agricultural land use management in terms of implementation of legal
documents, allocation and management of the implementaion of land use rights, land
evaluation, real estate information market. Therefore improving system of media and
information is necessary for higer efficiency of agricultural land use management.
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BADANIE WP£YWU ZALE¯NOCI WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA ROZWÓJ
ROLNICZEGO U¯YTKOWANIA GRUNTÓW W MIEJSCOWOCI SONTAY,
HANOI, WIETNAM
Streszczenie. Zrównowa¿one u¿ytkowanie gruntów aktualnych obszarów ziemskich zale¿y
i bêdzie zale¿eæ od ekonomii, spo³eczeñstwa, kultury i rodowiska, limitacji gruntów i wody
oraz od kosztów produkcji. Badanie ma na celu porównaæ wybrane czynniki istotne dla
u¿ytkowania gruntów rolnych w miejscowoci Sontay. Wp³yw czynników na u¿ytkowanie
gruntów rolnych okrelano za pomoc¹ wspó³czynnika korelacji rang Spearmana (SPSS)
17.0 na znacz¹cym poziomie 0,05 poprzez analizê 160 gospodarstw z czterech gmin. Wyniki
badañ pokazuj¹, ¿e mieszkañcy Sontay zdaj¹ sobie sprawê, ¿e mia³y miejsce znacz¹ce
zmiany w u¿ytkowaniu gruntów w badanym okresie. Zauwa¿aj¹ przyczyny, potrafi¹ wyodrêbniæ g³ówne czynniki, które maj¹ wp³yw na sposób u¿ytkowania gruntów rolnych, a s¹ to:
gospodarka przestrzenna, polityka wspierania koncentracji kapita³u, techniki, w³aciwoci
gleby, skale obszaru u¿ytków rolnych i rola mediów i informacji.
S³owa kluczowe: u¿ytkowanie gruntów, grunty trolne, Sontay
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INTERPRETACJA ZMIAN U¯YTKOWANIA I POKRYCIA
TERENU NA OBSZARACH WIEJSKICH W KONTEKCIE
PRZEMIAN DEMOGRAFICZNYCH
Mariusz Ciesielski* , Krzysztof Bêdkowski**
* Instytut Badawczy Lenictwa, Sêkocin Stary
** Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Streszczenie. Rozpoznanie kierunków i dynamiki zmian u¿ytkowania i pokrycia terenu oraz
aktualnej sytuacji demograficznej jest podstawowym warunkiem racjonalnego planowania
kierunków jego przysz³ego zagospodarowania. Zmiany te, w du¿ym stopniu determinowane
przez czynniki demograficzne (migracje, liczba ludnoci itp.), s¹ tak¿e efektem polityki przestrzennej zapisanej w dokumentach planistycznych, b¹d te¿ realizowanej na podstawie decyzji administracyjnych. Zasadne jest, aby w procesie opracowywania dokumentów planistycznych: obligatoryjnego Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego (SUiKZP) oraz fakultatywnie uchwalanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), uwzglêdniaæ nie tylko kierunki zmian, jakie mia³y miejsce
w przestrzeni w ostatnich latach, lecz równie¿ trendy demograficzne. Cennym ród³em informacji o pokryciu i u¿ytkowaniu terenów oraz zachodz¹cych na nich zmianach s¹ zdjêcia
lotnicze i satelitarne, które wykorzystano w niniejszym opracowaniu. Celem przeprowadzonych badañ by³a analiza i interpretacja zmian pokrycia terenu trzech gmin wiejskich w kontekcie przemian spo³eczno-gospodarczych oraz ocena, jak przyjête kierunki polityki przestrzennej gmin, zapisane w MPZP oraz SUiKZP, odzwierciedlaj¹ obecn¹ i przysz³¹ sytuacjê
przestrzenno-demograficzn¹.
S³owa kluczowe: planowanie przestrzenne, demografia, zdjêcia lotnicze, geomatyka

WSTÊP
Gospodarowanie przestrzeni¹ w Polsce na szczeblu lokalnym odbywa siê poprzez
dwa g³ówne dokumenty planistyczne  Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy (SUiKZP), które jest dokumentem o charakterze obliAdres do korespondencji  Corresponding author: Mariusz Ciesielski, Zak³ad Zarz¹dzania Zasobami Lenymi, Instytut Badawczy Lenictwa, Sêkocin Stary, ul. Braci Lenej 3, 05-090 Raszyn,
e-mail: m.ciesielski@ibles.waw.pl
Krzysztof Bêdkowski, Katedra Urz¹dzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Lenictwa, Szko³a
G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa,
e-mail: krzysztof.bedkowski@wl.sggw.pl
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gatoryjnym oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), który
jest dokumentem fakultatywnym [Cielak i Cymerman 2007]. Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Ustawa 2003], przy sporz¹dzaniu tych dokumentów nale¿y uwzglêdniæ wiele czynników, w tym przede wszystkim: wymagania
³adu przestrzennego, ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturowego, ochrony zdrowia,
walory ekonomiczne przestrzeni, prawo w³asnoci itd. Ponadto podstawê gospodarowania przestrzeni¹ powinna stanowiæ zasada zrównowa¿onego rozwoju. Uwarunkowania te
sprawiaj¹, ¿e proces planowania przestrzennego jest bardzo z³o¿ony. Inaczej wygl¹da
planowanie przestrzenne na obszarach aglomeracji, gdzie od wielu lat mamy do czynienia z du¿¹ presj¹ na przeznaczanie nowych terenów pod zabudowê, z konsekwencjami
w postaci rozlewania siê miast i nadmiernym wzrostem kosztów budowy infrastruktury
[Wojtkun 2010], a inaczej na terenach wiejskich. Na terenach po³o¿onych daleko od
du¿ych i rednich miast, poza g³ównymi szlakami komunikacyjnymi, gospodarowanie
przestrzeni¹ polega g³ównie na utrzymaniu funkcji rolniczej, uzupe³nianiu istniej¹cej
ju¿ zabudowy, ochronie przyrody oraz rozwoju funkcji pobocznych, jak turystyka.
W gminach, na obszarze których wystêpuj¹ lasy lub powierzchniowe formy ochrony
przyrody (np. parki krajobrazowe lub narodowe), niezbêdne jest uwzglêdnienie licznych
wymogów dotycz¹cych gospodarki lenej i ochrony przyrody, co nak³ada pewne ograniczenia i wyd³u¿a proces planowania [Gawroñski i Pop³awski 2003, Litwin i Sochacka
2005, He³dak 2008, Przegon 2008, Nowak 2013]. Czêstym zjawiskiem na terenach
wiejskich, negatywnie ocenianym [He³dak 2006, 2007] jest odp³yw mieszkañców do
miast. Dlatego dodatkowym wyzwaniem dla planowania przestrzennego jest zahamowanie tego procesu. Istotne jest równie¿, ¿e w dokumentach planistycznych z jednej strony okrela siê kierunki polityki zagospodarowania przestrzennego, z drugiej za wskazywane s¹ wymagania dotycz¹ce zagospodarowania tych terenów [Howe i Langdon
2002]. To, czy dany obszar rozwinie siê w zaplanowany dla niego sposób, zale¿y w du¿ym stopniu od tego, czy rzeczywicie realne uwarunkowania spo³eczne, ekonomiczne,
przyrodnicze i przestrzenne zosta³y wziête pod uwagê.
Materia³y teledetekcyjne i kartograficzne s¹ uznanym ród³em informacji o pokryciu i u¿ytkowaniu terenu. Ze wzglêdu na dokumentarny charakter, s¹ chêtnie wykorzystywane tak¿e do analizy zmian, których ród³em mo¿e byæ dzia³alnoæ cz³owieka lub
ró¿norodne czynniki przyrodnicze (przyrody o¿ywionej i nieo¿ywionej). Poprzez odpowiedni dobór rodzaju i skali zdjêæ, mo¿na zastosowaæ je w planowaniu przestrzennym
na ró¿nych poziomach szczegó³owoci, w tym odpowiednim do wymaganego przy sporz¹dzaniu miejscowych dokumentów planistycznych [Kwoczyñska 2005, Markiewicz
i Turek 2014].
CEL PRACY
Celem pracy jest okrelenie, za pomoc¹ materia³ów i metod teledetekcyjnych,
w jakim stopniu przemiany spo³eczno-gospodarcze lat 19862007 odzwierciedlone
s¹ w funkcji terenu i sposobie u¿ytkowania wybranych gmin wiejskich, po³o¿onych
z dala od du¿ych orodków miejskich. Dalszym celem jest ocena, jak przyjête kierunki
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polityki przestrzennej, zapisane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, odzwierciedlaj¹ obecn¹ i przysz³¹ sytuacjê przestrzenno  demograficzn¹ tego
obszaru.
MATERIA£Y I METODY
Obszar badañ (rys. 1). Badania dotycz¹ obszaru o powierzchni oko³o 65 km2, po³o¿onego na granicy trzech s¹siaduj¹cych ze sob¹ gmin wiejskich w woj. ³ódzkim: G³uchów (powiat skierniewicki), Rawa Mazowiecka (powiat rawski) oraz ¯elechlinek (powiat tomaszowski).

Rys. 1. Lokalizacja obszaru badañ na tle Polski, województwa ³ódzkiego oraz gmin
ród³o: opracowanie w³asne

Fig. 1. Location of the study area in Poland, Lodzkie voivodship and the municipalities
Source: own elaboration

Na wybranym obszarze znajduj¹ siê dwa cenne pod wzglêdem przyrodniczym obiekty: las kompleksu lenego G³uchów oraz rzeka Rawka. Las, o powierzchni ok. 1130 ha,
w ca³oci po³o¿ony jest w gminie G³uchów. Blisko 1000 ha lasu jest w zarz¹dzie Lenego Zak³adu Dowiadczalnego w Rogowie, nale¿¹cego do Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Rzeka Rawka na ca³ej swojej d³ugoci od ród³a do ujcia (97 km), zosta³a uznana za rezerwat przyrody [Zarz¹dzenie 1983]. Ponadto fragment
doliny rzeki Rawki, znajduj¹cy siê jednak¿e poza obszarem badania, zosta³ w³¹czony do
europejskiego systemu ochrony przyrody NATURA 2000, jako specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) (Za³¹cznik 1992).
Zdjêcia lotnicze, materia³y kartograficzne i dane statystyczne. Wykorzystano
trzy rodzaje danych ród³owych: zdjêcia lotnicze, materia³y kartograficzne oraz dane
statystyczne i dokumenty planistyczne gmin (MPZP, SUiKZP).
Materia³y teledetekcyjne pochodz¹ z zasobu Katedry Urz¹dzania Lasu, Geomatyki
i Ekonomiki Lenictwa Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zdjêcia
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lotnicze wykonywano dla celów sporz¹dzania planów urz¹dzania lasu na obszarze uroczyska G³uchów oraz na potrzeby prowadzonych projektów badawczych. Najwczeniejsze zdjêcia, w formie diapozytywów czarnobia³ych, pochodz¹ z padziernika 1986 r.
W 1997 r. wykonano zdjêcia w barwach naturalnych, a w 2007 r. cyfrowe zdjêcia lotnicze w czterech kana³ach spektralnych B, G, R, IR oraz w kanale panchromatycznym.
Materia³y teledetekcyjne wykorzystano do klasyfikacji pokrycia i u¿ytkowania terenu
oraz zmian w okresie 19862007.
Obszar badañ po³o¿ony jest na styku trzech gmin i nie mo¿na by³o pozyskaæ danych
statystycznych odnosz¹cych siê dok³adnie do jego granic. Pos³u¿ono siê danymi dla
pi¹tego poziomu podzia³u kraju, zgodnie z przyjêt¹ wg norm Unii Europejskiej hierarchiczn¹ klasyfikacj¹ NTS (Za³¹cznik 2007). Dane pobrano z ogólnodostêpnej bazy danych statystycznych prowadzonej przez G³ówny Urz¹d Statystyczny (GUS). Dane z lat
19801995 pozyskano z roczników statystycznych, natomiast dane od 1995 r. z internetowego zasobu Banku Danych Lokalnych (BDL). Nie uda³o siê zebraæ informacji
o wiêkszym stopniu szczegó³owoci ni¿ gmina, np. dla so³ectw, co pozwoli³oby na dok³adniejsze skorelowanie danych statystycznych ze zmianami w przestrzeni.
Ostatni¹ grupê wykorzystanych materia³ów stanowi¹ dokumenty planistyczne.
SUiKZP dla gminy G³uchów uchwalono w 2012 r. (Studium 2012), a w 2006 r. dla
gminy Rawa Mazowiecka (Zmiana Studium 2006). Drugim rodzajem wykorzystanych
dokumentów planistycznych by³ MPZP (Miejscowy Plan 2005). Pomimo, ¿e dokumenty te s¹ uchwalane fakultatywnie, to dla ca³ego obszaru analizy istniej¹ obwi¹zuj¹ce
plany miejscowe w skalach 1:2000 oraz 1:5000. Stan planistyczny obszaru badañ,
mo¿na okreliæ zatem, zgodnie z propozycj¹ Cielak i Cymermana [2007], jako po¿¹dany  w odró¿nieniu od stanu podstawowego, w którym funkcjonuje jedynie SUiKZP, lub wymuszonego, w którym istnieje SUiKZP, lecz wobec braku MPZP wydaje
siê decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z Ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Ustawa 2003] ustalenia MPZP musz¹ byæ
zgodne ze SUiKZP. Ponadto plany miejscowe s¹ jedynymi dokumentami planistycznymi o charakterze aktu prawa miejscowego, co oznacza ¿e jego ustalenia s¹ wi¹¿¹ce zarówno dla w³adz gminy, jak i mieszkañców. Dokumenty planistyczne wykorzystano do
okrelenia kierunków zmian w przestrzeni wybranych gmin wiejskich.
METODYKA ANALIZ
Ze wzglêdu na z³o¿onoæ zagadnienia metodykê podzielono na dwie czêci. Pierwsza dotyczy³a badania zmian w przestrzeni w ujêciu historycznym (19862007). Wyniki tej czêci stanowi³y podstawê do dalszych analiz i oceny planowanego zagospodarowania terenu, które wynika z dokumentów planistycznych (druga czêæ metodyki).
Analizê zmian w pokryciu i u¿ytkowaniu terenu przeprowadzono w podziale na kilka
etapów: przetworzenia wstêpne (kalibracja, mozaikowanie), klasyfikacja manualna, wybór klas pokrycia terenu (analiza materia³ów, ujednolicenie informacji, przyporz¹dkowanie obszarów do danej klasy), analizy porównawcze. Integracja danych wieloczasowych oraz pochodz¹cych z ró¿nych róde³ wymaga³a przeprowadzenia w pocz¹tkowej
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fazie dzia³añ, maj¹cych na celu ujednolicenie przestrzenne i geometryczne danych teledetekcyjnych, jak równie¿ planistycznych. Kalibracjê danych do jednego, wspólnego
uk³adu 1992 przeprowadzono w oprogramowaniu ArcGIS Desktop. Kalibracja to proces
polegajacy na wpasowywaniu np. zdjêcia lotniczego do uk³adu wspó³rzêdnych,
w którym znajduje siê podk³ad referencyjny. W procesie kalibracji wskazuje siê na obrazie kalibrowanym i podk³adzie referencyjnym odpowiadaj¹ce sobie punkty np. skrzy¿owania dróg. Po wskazaniu co najmniej 4 punktów wyliczany jest b³¹d RMS, który
wyra¿a stopieñ niezgodnoci wspó³rzêdnych punktów na obrazie kalibrowanym i podk³adzie referencyjnym. Dla materia³ów wykorzystanych w pracy, tj. zdjêæ z lat 1986,
1997, 2007, redni b³¹d dopasowania okrelony jako RMS wyniós³ odpowiednio: 2,95,
3,0 oraz 2,47 m. Nie przekracza³y one przyjêtego za³o¿enia: RMSE< 0,3 mm w skali
zdjêcia lotniczego. Nastêpnie pojedyncze zdjêcia lotnicze z jednego terminu po³¹czono ze sob¹ w jeden obraz za pomoc¹ narzêdzia Mosaic w ArcGIS. Dla dokumentów
planistycznych, które by³y w formacie tiff lub jpg, redni b³¹d dopasowania RMS, po
przeprowadzeniu kalibracji, nie przekracza³ przyjêtych za³o¿eñ (0,3 mm w skali opracowania kartograficznego). Klasyfikacjê pokrycia i u¿ytkowania terenu wykonano poprzez wizualn¹ interpretacjê danych obrazowych. Jako najmniejsz¹ jednostkê kartowania przyjêto obszary o pow. wiêkszej ni¿ 0,1 ha. W celu wyeliminowania b³êdów
topologicznych w warstwach wektorowych pokrycia i u¿ytkowania terenu, przyjêto nastêpuj¹ce regu³y: miêdzy obiektami w warstwie nie mo¿e byæ wolnych przestrzeni oraz
obiekty w jednej warstwie nie mog¹ zachodziæ na siebie. Otrzymane obiekty poligonowe pogrupowano nastêpnie w zdefiniowane klasy. Wybór klas do kartowania map pokrycia i u¿ytkowania terenu poprzedzono analiz¹, jakie informacje mo¿na uzyskaæ na
podstawie posiadanych materia³ów. Zestawienie mo¿liwoci interpretacyjnych zdjêæ
lotniczych oraz treci mapy topograficznej umo¿liwi³o wydobycie jednorodnych informacji z obu typów danych. Podczas wyboru klas wykorzystano równie¿ informacje na
temat klas pokrycia terenu wyznaczonych w ramach programu Corine Land Cover
(Klasyfikacja 2014). Ostatecznie na mapach pokrycia i u¿ytkowania terenu z lat 1986,
1997 oraz 2007 wyró¿niono 10 klas: cmentarze (1), lasy (2), pola uprawne (3), sady
(4), tereny komunikacyjne (5), tereny zabudowy (6), zadrzewienia i zakrzewienia (7),
wody powierzchniowe (8), ³¹ki i pastwiska (9), tereny sportu i rekreacji (10).
Ostatni etap analiz zmian w pokryciu i u¿ytkowaniu terenów wymaga³ przeciêcia
(na³o¿enia na siebie) wygenerowanych map. Zmiany ilociowe wyliczono na podstawie
trzech wskaników (tab. 1):
Powierzchnia obszarów, na których wyst¹pi³y zmiany
PZ1 = Pt+1 - Pt [ha]
Powierzchnia zmiany w odniesieniu do pocz¹tkowej pow. danej klasy pokrycia
terenu
PZ2 = (Pt+1 - Pt) / POB * 100% [%]
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Procentowa zmiana klas pokrycia terenu pomiêdzy momentami czasowymi t + 1 oraz t
PZ3 = Pst+1 - Pst
gdzie:
Pt, Pt+1  pow. danej klasy pokrycia terenu w momencie czasowym t oraz t+1 [ha]
POB
 pow. obszaru badañ [ha]
Pst, Pst+1  pow. danej klasy pokrycia terenu w momencie czasowym t oraz t+1, wyra¿ona jako udzia³ procentowy w pow. badanego obszaru.
Powy¿sze wskaniki wyliczono zbiorczo dla okresu 19862007. Otrzymane wyniki
skorelowano z dostêpnymi danymi statystycznymi.
Drugi etap analiz polega³ g³ównie na wektoryzacji obowi¹zuj¹cych MPZP
i SUiKZP. Ze wzglêdu na brak standaryzacji oznaczeñ w opracowaniach planistycznych,
autorzy zmuszeni byli równie¿ przyporz¹dkowaæ kilkadziesi¹t oznaczeñ w planach
miejscowych do kilkunastu podstawowych kategorii przeznaczenia terenu: terenów rolniczych, terenów rolnych przeznaczonych do zalesienia, terenów trwa³ych u¿ytków
zielonych, terenów lenych, terenów wód powierzchniowych, terenów zieleni urz¹dzonej, terenów zieleni chronionej przed zainwestowaniem, terenów zabudowy mieszkaniowej, terenów zabudowy zagrodowej, terenów zabudowy letniskowej, terenów
us³ug, terenów produkcyjnych, terenów sportu i rekreacji, terenów komunikacyjnych,
terenów cmentarzy. Kierunki zmian w przestrzeni wskazano na podstawie interpretacji
zapisów planu.
WYNIKI
Zmiany w pokryciu i u¿ytkowaniu terenu w latach 19862007
Najwiêksze zmiany w wydzielonych kategoriach zasz³y w kategorii lasów (tab. 1).
W analizowanym okresie nast¹pi³ wzrost ich powierzchni o 280 ha oraz o 5,51%
zwiêkszy³ siê ich udzia³ w strukturze pokrycia terenu. W wiêkszoci tereny lene wkracza³y na przylegaj¹ce do nich ³¹ki i pastwiska oraz pola uprawne. Równie¿ du¿a czêæ
tych zadrzewieñ, które zwiêkszy³y swoj¹ powierzchniê, zosta³a zakwalifikowana do lasów. W du¿ym stopniu zmiany w kategorii lasów dotyczy³y gmin ¯elechlinek oraz
Rawa Mazowiecka. Wynika to z faktu wspó³istnienia obok siebie siedlisk ³¹kowych
i lenych. Na pierwszych z nich, nie przeznaczonych do koszenia i wypasu zwierz¹t gospodarskich, w ostatnich latach rozwija³y siê m³ode stadia sukcesyjne rolinnoci, które w 2007 roku mo¿na zakwalifikowaæ do powierzchni lenych.
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Tabela 1. Zmiany pokrycia terenu w latach 19862007
Table 1. Land cover changes in years 19862007
Powierzchnia klasy [ha]
1986

2007

Ró¿nica
PZ1

Powierzchnia zmiany
w stosunku do pocz¹tkowej powierzchni
danej klasy PZ2 [%]

1

0,8

0,8

0,0

2

1607,7

1887,7

3

2174,6

Klasa
pokrycia
terenu

Rok

Struktura pokrycia terenu [%]
Rok
1986

2007

Ró¿nica
PZ3

0

0,0

0,0

0,0

279,9

17,4

31,6

37,1

5,5

1885,6

-289,0

13,3

42,8

37,1

-5,7

4

10,1

39,7

29,5

291,2

0,2

0,8

0,6

5

47,3

48,2

0,9

1,8

0,9

1,0

0,0

6

124,8

145,4

20,6

16,5

2,5

2,9

0,4

7

62,5

81,7

19,2

30,7

1,2

1,6

0,4

8

84,0

127,4

43,4

51,6

1,7

2,5

0,9

9

972,3

866,8

-105,5

10,8

19,1

17,0

-2,1

10

0,0

1,0

1,0

x

0,0

0,0

0,0

ród³o: opracowanie w³asne
Source: own elaboration

Najwiêkszy kompleks leny  Uroczysko G³uchów tylko nieznacznie zmieni³ swoj¹
powierzchniê. Ze wzglêdu na okres analiz nie zaobserwowano sytuacji, w której wykszta³ci³by siê nowy kompleks leny. Zaobserwowany wzrost powierzchni lenej wynika natomiast z zachodz¹cych procesów sukcesji i wkraczania gatunków typowych dla
jej wczesnych stadiów na tereny otaczaj¹ce dotychczasowe kompleksy lene, nie u¿ytkowane rolniczo. Tendencjê powiêkszania powierzchni lenej na obszarze badañ, potwierdza zaobserwowany wzrost udzia³u lasów w strukturze u¿ytkowania gruntów
w gminach, na których jest po³o¿ony. Wed³ug danych BDL tylko od 1995 do 2005 r.
udzia³ pow. lenej w tych gminach wzrós³ o ok. 1%.
Pola uprawne na przestrzeni lat zmniejszy³y swoj¹ powierzchniê o 289 ha, a ich
udzia³ w strukturze pokrycia terenu spad³ o 5,7%. Jest to klasa trudna do interpretacji
zmian. Nale¿y rozdzieliæ od siebie te zmiany, które maj¹ charakter sta³y i te o charakterze tymczasowym, zwi¹zanym ze zmiennoci¹ gospodarowania gruntami w rolnictwie. Do zmian trwa³ych zaliczono przejcia do klasy lasów, terenów komunikacyjnych
i zabudowy oraz wód powierzchniowych, a do przejciowych relacjê pomiêdzy polami
uprawnymi a sadami oraz ³¹kami i pastwiskami.
Wa¿nym elementem pokrycia terenu, a tak¿e ca³ego krajobrazu s¹ wody powierzchniowe, do których zaliczono zarówno zbiorniki, jak i cieki wodne. Osi¹ uk³adu hydrograficznego analizowanego obszaru jest rzeka Rawka. Jej bieg w analizowanym okresie
nie zmieni³ siê. Uzupe³nieniem sieci hydrograficznej s¹ liczne zbiorniki wodne o ró¿nym pochodzeniu. Czeæ z nich to tzw. zbiorniki efemeryczne, czyli okresowe, zlokalizowane we wsi Z³ota. Dominuj¹ jednak zbiorniki sztuczne. Ma³e stawy wykopywane
s¹ w wiêkszoci przy zadrzewieniach, na skraju pól lub przy zabudowie. Istniej¹ dwa
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wiêksze skupiska stawów hodowlanych, oba w gminie ¯elechlinek. Nie znaleziono informacji, z której wynika³oby, ¿e który ze zbiorników spe³nia funkcjê retencyjn¹.
W analizowanym okresie powierzchnia terenów zabudowy zwiêkszy³a siê o 20 ha,
z czego 10 ha dotychczas u¿ytkowano jako pola uprawne oraz blisko 10 ha jako ³¹ki
i pastwiska. W wiêkszoci by³y to tereny po³o¿one przy ju¿ istniej¹cej zabudowie. Prawie we wszystkich wsiach nast¹pi³o zagêszczenie zabudowy. Nowe tereny, na które wkroczy³a zabudowa (zidentyfikowano ich 6) zlokalizowane s¹ przy jednej z dróg prowadz¹cych ze wsi G³uchów na po³udnie oraz przy du¿ych obszarach stawów hodowlanych
po³o¿onych na po³udnie od kompleksu lenego G³uchów. Nie ma jednak podstaw do
stwierdzenia, ¿e analizowany obszar nara¿ony jest na du¿¹ presjê inwestycyjn¹. Wynika to
z jego charakteru  jest to teren typowo rolniczy, z du¿ym udzia³em terenów lenych,
wród których dominuje Uroczysko G³uchów, oraz polityki przestrzennej gmin, które
poprzez odpowiednie zapisy w planach miejscowych, chroni¹ cenne ekosystemy przed
przeprowadzaniem na nich inwestycji budowlanych. Do takich terenów zaliczamy rezerwat rzeki Rawki, kompleksy lene, ale równie¿ rozleg³e tereny ³¹kowe zlokalizowane w
gminie ¯elechlinek. Równie¿ inne przepisy prawa, wynikaj¹ce z po³o¿enia w Obszarze
Chronionego Krajobrazu Górnej Rawki, chroni¹ czêæ obszaru badañ przed zainwestowaniem. Ponadto, jak pokaza³y dane statystyczne, proces wyludnienia tego obszaru pomimo zahamowania w ostatnich latach, ci¹gle trwa, choæ ju¿ z mniejsz¹ intensywnoci¹.
DEMOGRAFIA
Sytuacja demograficzna na obszarze badañ zosta³a przedstawiona dla ca³ych gmin
(rys. 24). W roku 1970 gminy ¯elechlinek, G³uchów oraz gminê wiejsk¹ Rawa Mazowiecka zamieszkiwa³o blisko 25 tys. osób. Na przestrzeni ostatnich 40 lat liczba mieszkañców
spad³a o ok. 6,7 tys. osób do poziomu ok. 18 tys. Najwiêkszy ubytek liczby ludnoci nast¹pi³ w latach 19701995. Po roku 1995 proces wyludniania wyranie uleg³ zahamowaniu,
a w gminie Rawa Mazowiecka nast¹pi³ nawet nieznaczny wzrost.

Rys. 2. Zmiany w liczbie mieszkañców w latach 19702010
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS

Fig. 2. Changes in population years 19702010

Source: own elaboration based on data from Central Statistical Office of Poland
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Rys. 3. Saldo migracji w latach 19822010

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS

Fig. 3. Net migration in the 19822010

Source: own elaboration based on data from Central Statistical Office of Poland

Rys. 4. Przyrost naturalny w latach 19822010

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS

Fig. 4. Birthrate in years 19822010

Source: own elaboration based on data from Central Statistical Office of Poland

Przyrost naturalny w analizowanych gminach wyniós³ +110 osób w roku 1982. Wynik ten jest naturaln¹ konsekwencj¹ wejcia w wiek produkcyjny echa wy¿u powojennego. W nastêpnych latach nast¹pi³ spadek przyrostu naturalnego i od 1995 r. wskanik
ten osi¹ga wartoci ujemne. Jest to najprawdopodobniej efekt zmiany modelu rodziny
na 2+1 oraz migracji. Wskanik salda migracji do roku 2000 utrzymywa³ siê poni¿ej
zera. Po 2000 r. nast¹pi³a zmiana trendu i w 2003 oraz 2007 r. saldo migracji by³o dodatnie
(+18 osób). G³ówne kierunki migracji stanowi³y prawdopodobnie miasto £ód oraz aglomeracja warszawska.
Administratio Locorum 13(3) 2014

36

Mariusz Ciesielski, Krzysztof Bêdkowski

Spadek liczby ludnoci na przestrzeni ostatnich 40 lat mo¿na t³umaczyæ procesami
zachodz¹cymi w skali makro: likwidacj¹ Pañstwowych Gospodarstw Rolnych, migracj¹
ludnoci z obszarów wiejskich do miast w poszukiwaniu zatrudnienia lub w celu zdobycia wykszta³cenia.
Tak znaczne zmiany demograficzne mog¹ znaleæ swoje odzwierciedlenie w przestrzeni. Mog¹ one prowadziæ do powstania pustostanów, porzucania gospodarstw rolnych,
zapocz¹tkowania procesów sukcesji na nieu¿ytkowanych polach uprawnych i ³¹kach, zarastania nieoczyszczonych rowów melioracyjnych. Zgodnie z dokumentami planistycznymi oraz strategicznymi w tych gminach, zahamowanie procesu wyludniania wi¹¿e siê
g³ównie z: przeznaczeniem nowych terenów pod inwestycje mieszkaniowe, powstaniem
nowych zak³adów pracy w okolicznych miastach (np. Rawa Mazowiecka), ugruntowaniem pozycji analizowanych gmin w uk³adzie regionalnym, nowymi inwestycjami w sferze infrastruktury technicznej i spo³ecznej.
POLITYKA PRZESTRZENNA GMIN A ZMIANY
PRZESTRZENNO-DEMOGRAFICZNE
Dokumenty planistyczne gmin ¯elechlinek, G³uchów, Rawa Mazowiecka zak³adaj¹,
¿e na obszarze badañ wystêpowaæ bêd¹ cztery rodzaje terenów zabudowy: mieszkaniowa jednorodzinna  146 ha, letniskowa  29 ha (przeznaczona do okresowego u¿ytkowania w celach wypoczynkowych), zagrodowa  268 ha (zwi¹zana z obs³ug¹ gospodarstwa rolnego), us³ugowa  20 ha. £¹czna powierzchnia przeznaczona pod zabudowê
wynosi 463 ha. Stanowi to 9,1% ca³ego obszaru analizy i w porównaniu z rokiem 2007
oznacza wzrost o ok. 6%. Wiêkszoæ nowej zabudowy mia³aby byæ uzupe³nieniem
ju¿ istniej¹cej, b¹d te¿ rozwijaæ siê wzd³u¿ g³ównych dróg ³¹cz¹cych poszczególne
wsie. Dla wiêkszoci terenów ustalono maksymaln¹ powierzchniê zabudowy dzia³ki
na poziomie 50%, a powierzchniê biologicznie czynn¹ na ok. 2030%. Wydaje siê
wiêc, ¿e jeli powstanie nowa zabudowa, nie bêdzie ona intensywna, a bardziej dopasowana do charakteru terenu. Warto zauwa¿yæ równie¿, ¿e wprowadzono zakaz zabudowy dla znacznej czêci obszaru gminy ¯elechlinek, m.in. na terenach zieleni chronionej, przed zainwestowaniem oraz na terenach rolniczych, gdzie dopuszczona jest
tylko zabudowa zwi¹zana z dzia³alnoci¹ rolnicz¹. Ponadto wy³¹czone spod zabudowy
zosta³y obszary trwa³ych u¿ytków zielonych, stanowi¹cych korytarze ekologiczne oraz
lene.
W analizowanych planach miejscowych wyró¿niono nastêpuj¹ce tereny przyrodnicze: tereny lene  ok. 1492 ha, tereny rolne ustalone planem do zalesienia  ok. 271 ha,
tereny rolne oraz trwa³ych u¿ytków zielonych  ok. 265 ha, tereny rolnicze  ok. 1550 ha,
tereny trwa³ych u¿ytków zielonych  ok. 441 ha, tereny wód powierzchniowych
 ok. 194, tereny zieleni chronionej przed zainwestowaniem  ok. 312 ha.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawnymi jednym ze sposobów okrelania
gruntów, które podlegaj¹ zalesieniu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zauwa¿my, i¿ obowi¹zuj¹ tutaj ustalenia planów urz¹dzania lasu, sporz¹dzanych
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tak dla Lasów Pañstwowych, jak i lasów prywatnych [He³dak 2008]. Ustawa o lasach nie
nak³ada jednak obowi¹zku uwzglêdniania w studium ustaleñ zawartych w planach urz¹dzania lasu i uproszczonych planach urz¹dzania lasu, st¹d mo¿e dojæ do sytuacji, w
których zapisy studium nie bêd¹ uwzglêdnia³y ustaleñ ww. planów, a tym samym plan
miejscowy nie bêdzie móg³ przeznaczyæ wskazanych w nich terenów pod zalesienie.
Tak wiêc, nawet je¿eli obowi¹zuje plan urz¹dzania lasu, to nie ma obowi¹zku uwzglêdniania w procesie opracowywania dokumentów planistycznych jego ustaleñ. W gminie
G³uchów zdecydowano siê przeznaczyæ pod zalesienie czêæ gruntów u¿ytkowanych
dotychczas rolniczo, po³o¿onych na pó³noc od kompleksu lenego G³uchów. Podobne
dzia³ania zosta³y równie¿ podjête w stosunku do kilku obszarów w gminach ¯elechlinek i Rawa Mazowiecka.
W ostatnich 20 latach, na obszarze badawczym powsta³o wiele zbiorników wodnych. Powierzchnia zajmowana przez czêæ z nich by³a tak du¿a, ¿e w SUiKZP w gminie Rawa Mazowiecka, zdecydowano siê wydzieliæ 3 tereny, w których przeznaczeniem
podstawowym jest WS, czyli tereny wód powierzchniowych. Do tej kategorii zaliczono
równie¿ tereny rzeki Rawki.
Wed³ug planu miejscowego gminy ¯elechlinek pod pojêciem terenów zieleni chronionej przed zainwestowaniem nale¿y rozumieæ tereny, które tworz¹ system przyrodniczy gminy, przeznaczone do ekstensywnego u¿ytkowania lenego lub rolnego. Dopuszczone s¹ na nich inwestycje maj¹ce zwiêkszyæ bioró¿norodnoæ obszaru. W ich sk³ad
w³¹czone zosta³y tereny korytarzy ekologicznych w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz tereny biologicznie czynne wokó³ korytarzy, które nale¿a³oby w przysz³oci obj¹æ ochron¹ przyrody. Plan dopuszcza rozbudowê, nadbudowê i przebudowê
ju¿ istniej¹cych obiektów, je¿eli inwestycja nie bêdzie zagra¿aæ bioró¿norodnoci
obszaru. Z punktu widzenia funkcjonowania ekosystemów przyrodniczych wprowadzenie do planów miejscowych takich obszarów z zakazem zabudowy jest niezwykle korzystne.
Ze wzglêdu na charakter obszaru badawczego, w opracowaniach planistycznych
sporz¹dzonych dla tego obszaru wiele miejsca powiêca siê zagadnieniom ochrony
przyrody. Do najwa¿niejszych z nich nale¿¹: 1) Wprowadzenie zakazu zabudowy na
cennych przyrodniczo obszarach, g³ównie maj¹cych znaczenie dla funkcjonowania ekosystemu, jako korytarze ekologiczne. 2) Na Obszarze Chronionego Krajobrazu Górnej
Rawki zabrania siê: budowy obiektów, które s¹ szczególnie szkodliwe dla rodowiska,
osuszania mokrade³, torfowisk i oczek wodnych na gruntach lenych i nieu¿ytkach.
Ustala siê równie¿ zachowanie ju¿ istniej¹cych ukszta³towanych historycznie uk³adów
przestrzennych siedlisk i wsi. 3). Na terenie gminy ¯elechlinek ustalono zakaz przeznaczenia zwartych kompleksów lenych o pow. wiêkszej ni¿ 1 ha na cele nielene. 4) We wszystkich gminach ustalono zakaz niszczenia oraz usuwania zadrzewieñ przydro¿nych i ródpolnych, które stanowi¹ nieod³¹czny element krajobrazu
kulturowego.

Administratio Locorum 13(3) 2014

38

Mariusz Ciesielski, Krzysztof Bêdkowski

Rys. 5. Zmiany w zabudowie wzd³u¿ jednej z g³ównych dróg w gminie G³uchów (zdjêcie czarno
bia³e  1986 r., zdjêcie w kompozycji CIR  2007 r.)

ród³o:opracowanie w³asne na podstawie danych archiwalnych Katedry Urz¹dzania Lasu, Geomatyki
i Ekonomiki Lenictwa SGGW w Warszawie

Fig. 5. Changes in the bulding along one of the main roads in the municipality (black and white
oerial image  1986. Color Infra red composition  2007)
Source: own elaboration based on archive data from Departament of Forest Economics, Warsaw
University of Life Sciensces

WNIOSKI
Z przeprowadzonej analizy dostêpnych danych przestrzennych oraz zapisów
SUiKZP i MPZP wynika, ¿e w opracowaniach planistycznych wziêto pod uwagê specyficzne cechy obszaru i uwarunkowania jego zagospodarowania. Zachowano istniej¹cy
uk³ad strukturalny wsi, które dalej bêd¹ rozwijaæ siê jako ulicówki. Tereny cenne przyrodniczo zdecydowano siê chroniæ przede wszystkim przez wpisanie licznych zakazów,
z których najwa¿niejszym jest zakaz zabudowy. Tereny otwarte w wiêkszoci zachowaj¹
swoj¹ funkcjê, tylko nieznaczna czêæ z nich zosta³a przeznaczona pod zalesienia, co
mo¿e byæ odpowiedzi¹ na Krajowy Program Zwiêkszania Lesistoci, b¹d te¿ na etapie
sk³adania uwag i wniosków do planu, w³aciciele tych terenów z³o¿yli wnioski o ich
przeznaczenie na ten cel. Wydaje siê, ¿e opracowane plany odzwierciedlaj¹ dwie g³ówne tendencje, jakie zasz³y w strukturze przestrzennej od roku 1986, a mianowicie:
zwiêkszanie powierzchni terenów lenych kosztem terenów rolniczych oraz przeznaczanie terenów pod zabudowê wzd³u¿ g³ównych ci¹gów komunikacyjnych. Warto podkreliæ, ¿e w³adze gminy staraj¹ siê zachowaæ przestrzeñ, któr¹ dysponuj¹ w jak najmniej zmienionym kszta³cie, eksponuj¹c przy tym tereny atrakcyjne turystycznie
i przyrodniczo. Trudno oceniæ czy w dokumentach planistycznych ca³kowicie uwzglêdActa Sci. Pol.
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niono zmiany demograficzne. Przyjmuj¹c normatyw powierzchni nowowydzielonej dzia³ki
budowlanej w wysokoci 1500 m 2 i model rodziny 2+1, na danym terenie
mog³oby zamieszkaæ jeszcze oko³o 3 tys. osób. Z jednej strony dane demograficzne nie
wskazuj¹, ¿e taki przyrost móg³by wyst¹piæ, z drugiej natomiast nie mo¿na ca³kowicie
ograniczaæ mo¿liwoci rozwoju obszaru. Trzeba równie¿ pamiêtaæ, ¿e zapisy dokumentów
planistycznych przedstawiaj¹ sposób zagospodarowania przestrzeni, bêd¹cy pewnego
rodzaju wizj¹, który niekoniecznie (choæ zapewne w du¿ym stopniu) zostanie zrealizowany w przysz³oci.
G³ówne wnioski wynikaj¹ce z analizy dokumentów planistycznych s¹ nastêpuj¹ce:
1. Nowe tereny pod zabudowê w wiêkszoci uzupe³niaj¹ ju¿ istniej¹c¹;
2. Zachowano uk³ad strukturalny wsi;
3. Przeznaczono optymaln¹ wielkoæ terenów aby umo¿liwiæ rozwój miejscowoci,
przy jednoczesnym uwzglêdnieniu tendencji demograficznych;
4. Tereny nieu¿ytkowane rolniczo zosta³y przeznaczone pod zalesienia ;
5. Chronione s¹ istniej¹ce zadrzewienia stanowi¹ce nieod³¹czny element krajobrazu od
kilkudziesiêciu lat;
6. Zapewniono ochronê cennych terenów przyrodniczych np. poprzez zakazy zabudowy;
7. Teren analizy charakteryzuje siê nisk¹ presj¹ inwestycyjn¹;
8. Nie przeznaczono nowych terenów pod du¿e zak³ady przemys³owe;
Na analizowanym obszarze nast¹pi³ znaczny ubytek ludnoci w latach 19701995.
Po roku 1995 proces wyludniania uleg³ zahamowaniu, a na czêci obszaru (gmina Rawa
Mazowiecka) nast¹pi³ nawet nieznaczny wzrost liczby mieszkañców. Zjawisko ma przebieg odwrotny do obserwowanego na Dolnym l¹sku [He³dak 2006]. W pocz¹tkowym
okresie transformacji spo³eczno-gospodarczej nast¹pi³ odp³yw ludnoci do du¿ych
miast  £odzi, Warszawy, pozosta³a ludnoæ znalaz³a zatrudnienie w rolnictwie. Póniejszy upadek niektórych zak³adów w du¿ych (lecz dalszych) i bli¿szych (lecz ma³ych)
orodkach miejskich przebiega³ w d³u¿szym czasie, a jego ujemne efekty zosta³y zniwelowane pojawieniem siê nowych miejsc pracy w przemyle i us³ugach. Nie spowodowa³ wiêc powrotu ludnoci na obszary wiejskie.
Zmiany przestrzenne, które zidentyfikowano, s¹ typowymi dla obszarów wykorzystywanych rolniczo i dotycz¹ przede wszystkim terenów otwartych. Obszar ten, zapewne z racji oddalenia od du¿ych orodków miejskich, nie jest nara¿ony na presjê inwestycyjn¹, co mo¿na np. zaobserwowaæ w wielu gminach podmiejskich (Brodowski
2011, Szymañska i Biegañska 2011). Najwiêkszym atutem s¹ walory przyrodnicze, które jak wskazuj¹ dokumenty gminne, s¹ jednak nie do koñca wykorzystywane. Nale¿y
stwierdziæ, ¿e dzia³alnoæ cz³owieka nie wp³ywa negatywnie na otaczaj¹c¹ go przestrzeñ, a rozwój obszaru zachodzi zgodnie z ide¹ zrównowa¿onego rozwoju.
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INTERPRETATION OF LAND USE AND LAND COVER CHANGES
ON RURAL AREAS IN THE CONTEXT OF DEMOGRAPHIC CHANGES
Abstract. Recognizing trends and dynamic of changes of use and land cover and the
current demographic situation are elementary conditions for rational planning directions for
its future development. These changes, largely determined by demographic factors
(migration, population etc.) are also the result of spatial planning policy executed by
settlements in planning documents or administrative decisions. It is appropriate to take into
account not only the direction of changes that have taken place in the area in recent years
but also the demographic trends, when drawing up planning documents: obligatory Study of
Conditions and Directions of Spatial Management (SUiKZP) and facultative Local Spatial
Management Plan (MPZP). A valuable source of information for studies on land cover and
land use, and then changes occurring in them are aerial and satellite images, which were
used in this paper. The aim of the study was to analyze and interpret changes in land cover
of three rural communities in the context of socio  economic transformations and assess
how local planning policies , recorded in the MPZP and SUiKZP , reflect the current and
future spatial  demographic situation.
Key words: spatial planning, demography, aerial images, geomatics
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U¯YTKOWNIK WIECZYSTY JAKO STRONA
PODMIOTOWA S£U¯EBNOCI PRZESY£U
 ZARYS PROBLEMU
Anna Klimach
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie: Ustanowienie s³u¿ebnoci przesy³u na nieruchomoci ma na celu zapewnienie przedsiêbiorcy przesy³owemu uzyskanie prawa do gruntu, na którym znajduj¹ siê urz¹dzenia przesy³owe.
W artykule przeprowadzono rozwa¿ania czy posadowienie urz¹dzeñ przesy³owych mo¿e odbywaæ siê na gruntach oddanych w u¿ytkowanie wieczyste. G³ównym celem jest wskazanie ¿e przedsiêbiorca przesy³owy mo¿e ustanowiæ s³u¿ebnoæ przesy³u zarówno na prawie
w³asnoci jak i na prawie u¿ytkowania wieczystego. Opracowanie opiera siê na analizie
orzecznictwa oraz przepisów prawnych i dostêpnej literatury.
S³owa kluczowe: s³u¿ebnoæ przesy³u, u¿ytkowanie wieczyste, prawa do nieruchomoci

WSTÊP
S³u¿ebnoæ przesy³u jest ustanawiana na nieruchomoci na rzecz przedsiêbiorcy
przesy³owego. Jest on jednym z podmiotów uprawnionych do wyst¹pieniem z wnioskiem o ustanowienie s³u¿ebnoci przesy³u. Z wnioskiem o ustanowienie s³u¿ebnoci
przesy³u mo¿e wyst¹piæ w³aciciel nieruchomoci na której znajduj¹ siê urz¹dzenia
przesy³owe. Ustanowienie s³u¿ebnoci przesy³u mo¿e nast¹piæ równie¿ w drodze orzeczenia s¹du.
W artykule skupiono siê na tym czy u¿ytkownik wieczysty posiada uprawnienia odnonie s³u¿ebnoci przesy³u równowa¿ne uprawnieniom w³aciciela nieruchomoci.
W zwi¹zku z tym czy mo¿e on wyst¹piæ o ustanowienie s³u¿ebnoci przesy³u na nieruchomoci która posiada w u¿ytkowaniu wieczystym. U¿ytkowanie wieczyste jest prawem, które daje du¿e uprawnienia dla podmiotu, który je posiada. W³asnoæ gruntu pozostaje przy podmiocie, który odda³ nieruchomoæ w u¿ytkowanie wieczyste.

Adres do korespondencji  Corresponding author: Anna Klimach, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, e-mail: anna.klimach@uwm.edu.pl
Administratio Locorum 13(3) 2014

44

Anna Klimach

Metod¹ badawcz¹ przyjêt¹ przy przeprowadzaniu badañ jest metoda, która skupia siê
na analizie jêzyka prawnego [Opa³ek, Wróblewski 1991] jak równie¿ na analizie jêzyka
prawniczego w odniesieniu do u¿ytkownika wieczystego i jego uprawnieñ w stosunku
do s³u¿ebnoci przesy³u. Mo¿na przyj¹æ za J. Stelmachem i B. Bro¿kiem, ¿e metody
stosowane w prawoznawstwie s¹ metodami zapo¿yczonymi z innych dziedzin. Metody
te mog¹ byæ modyfikowane ¿eby je bardziej dopasowaæ do charakteru prawa [Stelmach,
Bro¿ek 2004]. W badaniach zastosowano równie¿ hermeneutykê prawnicz¹, ale tylko
w takim zakresie, w jakim nie mo¿na dokonaæ wyk³adni jêzykowej opieraj¹c siê tylko
i wy³¹cznie na analizie. Rozdzielenie analizy i hermeneutyki jest czêsto nie mo¿liwe
[Stelmach, Bro¿ek 2004].
Przeprowadzono analizê przepisów prawa dotycz¹cych s³u¿ebnoci przesy³u.
W przepisach starano siê znaleæ potwierdzenie, ¿e u¿ytkownik wieczysty posiada
uprawnienia w stosunku do s³u¿ebnoci przesy³u. Przeprowadzona analiza przepisów
prawa ma na celu potwierdzenie hipotezy ¿e u¿ytkownik wieczysty posiada uprawnienia
do ustanowienia s³u¿ebnoci przesy³u. Przeprowadzone badania maj¹ na celu potwierdzenie ¿e s³u¿ebnoæ ta jest ustanawiana nie na nieruchomoci a na prawie do nieruchomoci jakim jest u¿ytkowanie wieczyste.
STRONA PODMIOTOWA S£U¯EBNOCI PRZESY£U
S³u¿ebnoæ przesy³u jest ograniczonym prawem rzeczowym które mo¿na ustanowiæ
na rzecz przedsiêbiorcy przesy³owego. Jest to podmiot który posiada ró¿ne uprawnienia wród których znajduje siê mo¿liwoæ wyst¹pienia o ustanowienie s³u¿ebnoci
przesy³u. Ustawodawca nie wskazuje w stosunku do którego podmiotu nale¿y zwróciæ
siê o ustanowienie s³u¿ebnoci przesy³u do w³aciciela nieruchomoci czy do u¿ytkownika wieczystego jeli posiada on prawo do nieruchomoci.
Obowi¹zki i uprawnienia zwi¹zane z ustanowieniem s³u¿ebnoci przesy³u wynikaj¹
z przepisów kodeksu cywilnego [Dz.U. z 2014 r. poz. 121]. Na podstawie art. 3054 k.c.
maj¹ odpowiednio zastosowanie przepisy odnonie s³u¿ebnoci gruntowych. Z przepisów tych wynika miêdzy innymi to, ¿e s³u¿ebnoæ nale¿y wykonywaæ z mo¿liwie jak
najmniejszymi utrudnieniami dla w³aciciela nieruchomoci obci¹¿onej. W³aciciel
nieruchomoci jest uprawniony do wyst¹pienia o ustanowienie s³u¿ebnoci przesy³u,
jeli na jego nieruchomoci znajduj¹ siê lub bêd¹ budowane urz¹dzenia przesy³owe.
Nieruchomoæ obci¹¿ona s³u¿ebnoci¹ przesy³u mo¿e byæ oddana w u¿ytkowanie
wieczyste. Mog¹ nast¹piæ dwie sytuacje. Pierwsza, gdy ustanowienie s³u¿ebnoci przesy³u nast¹pi³o przed oddaniem nieruchomoci w u¿ytkowanie wieczyste. Druga, gdy
s³u¿ebnoæ jest ustanawiana na nieruchomoci wczeniej oddanej w u¿ytkowanie wieczyste. W przepisach kodeksu cywilnego dotycz¹cych s³u¿ebnoci przesy³u nie znajduje siê informacja, jakie prawa i obowi¹zki posiada u¿ytkownik wieczysty. W zwi¹zku
z brakiem jednoznacznych przepisów k.c. dotycz¹cych u¿ytkownika wieczystego w rozdziale dotycz¹cym s³u¿ebnoci przesy³u, nale¿y przeanalizowaæ przepisy dotycz¹ce
u¿ytkowania wieczystego. Nale¿y zatem okreliæ, jakie uprawnienia i obowi¹zki przys³uguj¹ u¿ytkownikowi wieczystemu w obu przypadkach.
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S³u¿ebnoæ przesy³u obci¹¿a nieruchomoæ wed³ug B. Rakoczy nie ma znaczenia
czy nieruchomoæ, któr¹ ma obci¹¿yæ s³u¿ebnoæ jest oddana w u¿ytkowanie wieczyste
czy nie [Rakoczy 2009]. Nale¿y zgodziæ siê z tym, ¿e dla ustanowienia s³u¿ebnoci
przesy³u nie ma znaczenia czy nieruchomoæ zosta³a oddana w u¿ytkowanie wieczyste
czy nie. Przedsiêbiorca przesy³owy posadawiaj¹c urz¹dzenia przesy³owe na nieruchomoci nie wybiera nieruchomoci pod wzglêdem prawnym. Szuka nieruchomoci, które
pod wzglêdem po³o¿enia i innych warunków technicznych bêd¹ odpowiednie dla wybudowania na nich urz¹dzeñ przesy³owych. To, jakie prawo przys³uguje do nieruchomoci
i czy jest ona obci¹¿ona innymi prawami mo¿e byæ elementem drugorzêdnym. Ustawa
o gospodarce nieruchomociami [Dz.U z 2014 poz. 518] w art. 6 zawiera katalog celów
publicznych. Jeli przedsiêbiorcy przesy³owemu nie uda siê nabyæ prawa do nieruchomoci w drodze umowy czy orzeczenia s¹du pozostaje mu jeszcze mo¿liwoæ wyw³aszczenia z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomociami. Brak wspó³pracy ze strony
podmiotu posiadaj¹cego prawo do nieruchomoci nie zamyka drogi dla przedsiêbiorcy
przesy³owego do nabycia prawa do tego gruntu. Przepisy ogólne dotycz¹ce wyw³aszczenia pozwalaj¹ na wyw³aszczenie prawa w³asnoci jak równie¿ prawa u¿ytkowania wieczystego.
U¿ytkownik wieczysty mo¿e wyst¹piæ o ustanowienie s³u¿ebnoci przesy³u. Wynika
to z tego ¿e mo¿e on przys³uguj¹cym mu prawem rozporz¹dzaæ. Ustanowiona s³u¿ebnoæ przesy³u bêdzie obci¹¿a³a nieruchomoæ czy prawo u¿ytkowania wieczystego.
U¿ytkownik wieczysty nie ma pe³ni praw do nieruchomoci. Pe³nia praw pozostaje
przy w³acicielu nieruchomoci, u¿ytkownik wieczysty mo¿e korzystaæ i rozporz¹dzaæ
prawem w ograniczonym zakresie [Gniewek 2012]. Wskazanie, co obci¹¿a s³u¿ebnoæ
przesy³u czy prawo u¿ytkowania wiecznego czy nieruchomoæ nie jest proste. Istniej¹
dwie teorie na ten temat. Pierwsza z nich wskazuje, ¿e w przypadku, gdy s³u¿ebnoæ ma
powstaæ a nieruchomoæ zosta³a ju¿ oddana w u¿ytkowanie wieczyste przyjmuje siê, ¿e
s³u¿ebnoæ obci¹¿a nie nieruchomoæ a prawo u¿ytkowania wieczystego [Bieniek
2008]. Druga teoria wskazuje, ¿e u¿ytkownik wieczysty ustanawia s³u¿ebnoæ przesy³u
na nieruchomoci i obci¹¿a przys³uguj¹ce mu prawo do gruntu [Gniewek 2012]. Jeli
przyjmiemy, ¿e u¿ytkownik wieczysty mo¿e obci¹¿yæ nieruchomoæ mo¿e wyst¹piæ sytuacja wbrew postanowieniom art. 241 k.c. Z art. 241 k.c. wynika, ¿e wraz z wyganiêciem u¿ytkowania wieczystego wygasaj¹ ustanawiane na nim obci¹¿enia. Przyznamy
równie¿ u¿ytkownikowi wieczystemu wiêcej praw (odnonie obci¹¿enia nieruchomoci
a nie prawa u¿ytkowania wieczystego) ni¿ wynika³oby z posiadanego przez niego prawa.
W postanowieniu S¹du Najwy¿szego z dnia 28 marca 2014 r. S¹d stwierdzi³: S³u¿ebnoæ ustanowiona na u¿ytkowaniu wieczystym ganie, bowiem wraz z wyganiêciem
tego prawa, niezale¿nie od innych sytuacji, w których tak¿e wyst¹pi ten skutek ze
wzglêdu na odpowiednie zastosowanie przepisów o wyganiêciu s³u¿ebnoci gruntowej
ustanowionej na nieruchomoci [III CSK 174/13, Lex nr 1472279] z postanowienia
tego wynika ponadto, ¿e s³u¿ebnoæ przesy³u obci¹¿a nieruchomoæ i podmiotem w³aciwym do ustanowienia s³u¿ebnoci i ¿¹dania wynagrodzenia jest w³aciciel nieruchomoci. W innym postanowieniu S¹du Najwy¿szego zawarta jest teza, ¿e u¿ytkownik wieczysty mo¿e ustanowiæ s³u¿ebnoæ (w tym przypadku chodzi o s³u¿ebnoæ
drogi koniecznej) na prawie u¿ytkowania wiecznego [I CSK 135/08, Lex nr 507983].
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Z treci tego orzeczenia wynika, ¿e u¿ytkownik wieczysty posiada uprawnienie do obci¹¿enia przys³uguj¹cego mu prawa s³u¿ebnoci¹ gruntow¹. Uprawnienie to wynika
z treci prawa u¿ytkowania wieczystego  rozporz¹dzania prawem. Skoro z uprawnienia
do rozporz¹dzania prawem u¿ytkowania wieczystego wynika mo¿liwoæ ustanowienia
s³u¿ebnoci gruntowej nale¿y zatem przyznaæ takie uprawnienie w stosunku do s³u¿ebnoci przesy³u. Dodatkowo nale¿y przypomnieæ art. 305 k.c. z którego wynika ¿e do s³u¿ebnoci przesy³u stosuje siê odpowiednio przepisy o s³u¿ebnoci gruntowych.
W literaturze znajduj¹ siê propozycje wprowadzenia do kodeksu cywilnego przepisu, który zawiera³ by normê prawn¹ z której wynika³o by, ¿e s³u¿ebnoæ mo¿e powstaæ
na u¿ytkowaniu wieczystym i mo¿e byæ ustanowiona przez u¿ytkownika wieczystego
[Warciñski 2011]. Argument przeciwny znajdujemy w opinii o rz¹dowym projekcie
ustawy o zmianie ustawy  Kodeks cywilny której autorem jest E. Gniewek [Gniewek
2011]. Wed³ug E. Gniewka u¿ytkownik wieczysty posiada prawo do ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych. Wynika to z uprawnienia u¿ytkownika wieczystego do
rozporz¹dzania przedmiotem u¿ytkowania wieczystego. U¿ytkownik wieczysty mo¿e
rozporz¹dzaæ prawem, które mu przys³uguje, wiêc mo¿e je obci¹¿yæ s³u¿ebnoci¹ przesy³u [Gniewek 2007].
Nale¿y zgodziæ siê z pogl¹dem, ¿e u¿ytkownik wieczysty mo¿e ustanowiæ s³u¿ebnoæ przesy³u na prawie, które mu przys³uguje. S³u¿ebnoæ powstaje wtedy na u¿ytkowaniu wieczystym. W zwi¹zku z tym, ¿e prawo u¿ytkowania wieczystego jest prawem
ograniczonym w czasie s³u¿ebnoæ mo¿e powstaæ na okrelony czas. Czas, na jaki
ustanowiono s³u¿ebnoæ przesy³u nie mo¿e byæ d³u¿szy od czasu, na jaki oddano nieruchomoæ w u¿ytkowanie wieczyste. W przypadku, gdy u¿ytkownik wieczysty nabêdzie
prawo w³asnoci do nieruchomoci, która mia³ oddan¹ w u¿ytkowanie wieczyste, s³u¿ebnoæ przesy³u nie wyganie a bêdzie ograniczaæ nieruchomoæ gruntow¹ jako prawo
w³asnoci [Lewandowski 2010].
Nale¿y równie¿ rozstrzygn¹æ czy przedsiêbiorca przesy³owy mo¿e wybraæ podmiot,
do którego zwróci siê o ustanowienie s³u¿ebnoci przesy³u. W wypadku, gdy nieruchomoæ zosta³a oddana w u¿ytkowanie wieczyste nale¿y wskazaæ podmiot, do którego
przedsiêbiorca mo¿e wyst¹piæ o ustanowienie s³u¿ebnoci. G³ównym pytaniem jest czy
przedsiêbiorca przesy³owy mo¿e wyst¹piæ do w³aciciela nieruchomoci z pominiêciem u¿ytkownika wieczystego. Jeli s³u¿ebnoæ przesy³u jest ustanawiana na prawie
u¿ytkowania wieczystego nie jest wymagana zgoda w³aciciela na obci¹¿enie nieruchomoci [Lewandowski 2010]. Nale¿y zatem przyznaæ przedsiêbiorcy przesy³owemu
uprawnienie do wyboru podmiotu, z którym chce zawrzeæ umowê o ustanowienie s³u¿ebnoci przesy³u. Wybór czy ustanowienie s³u¿ebnoci ma siê odbyæ na nieruchomoci czy
na prawie u¿ytkowania wieczystego nale¿y pozostawiæ przedsiêbiorcy przesy³owym.
PODSUMOWANIE
U¿ytkownik wieczysty posiada uprawnienia zwi¹zane z ustanowienie s³u¿ebnoci
przesy³u. Jest on podmiotem, który ma uprawnia do ustanowienia s³u¿ebnoci przesy³u
na przys³uguj¹cym mu prawie. W zwi¹zku z tym mo¿e on równie¿ ¿¹daæ zmiany wykoActa Sci. Pol.
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nywania s³u¿ebnoci przesy³u. Nale¿y mu równie¿ przyznaæ prawo do otrzymywania wynagrodzenia za ustanowione prawo. Te uprawnienia wystêpuj¹, gdy s³u¿ebnoæ dopiero
powstaje i przedsiêbiorca przesy³owy bêdzie chcia³ ustanowiæ s³u¿ebnoæ na u¿ytkowaniu wieczystym.
W przypadku, gdy s³u¿ebnoæ bêdzie ustanowiona na prawie w³asnoci u¿ytkownikowi wieczystemu mo¿e przys³ugiwaæ roszczenie o aktualizacje op³aty rocznej z tytu³u
u¿ytkowania wieczystego. Jeli u¿ytkownik naby³ prawo do nieruchomoci ju¿ obci¹¿onej to bêdzie musia³ znosiæ roszczenia przedsiêbiorcy przesy³owego do nieruchomoci. W przypadku zmiany wykonywania s³u¿ebnoci przesy³u mo¿e równie¿ wyst¹piæ
mo¿liwoæ aktualizacji op³aty rocznej, jeli zmieni siê wartoæ nieruchomoci.
U¿ytkownik wieczysty nie jest, zatem biernym podmiotem, który nie ma ¿adnych
uprawnieñ czy obowi¹zków w zwi¹zku z ustanowion¹ s³u¿ebnoci¹ przesy³u na nieruchomoci b¹d na prawie u¿ytkowania wiecznego.
Mo¿na zatem potwierdziæ hipotezê, ¿e u¿ytkownik wieczysty mo¿e ustanowiæ s³u¿ebnoæ przesy³u. Jest on uprawniony do wyst¹pienia o ustanowienie s³u¿ebnoci jak
równie¿ mo¿e tak¹ s³u¿ebnoæ ustanowiæ. Jednak to na jakim prawie bêdzie ustanowiona s³u¿ebnoæ bêdzie zale¿a³o od przedsiêbiorcy, od tego do jakiego podmiotu zg³osi
siê o ustanowienie s³u¿ebnoci przesy³u.
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PERPETUAL USUFRUCTUARY IS A PART OF TRANSMISSON EASEMENT
Abstract: Transmission easement provides right of real estates for transmission
entrepreneur. Transmission easement seeks to regulation rights of real estates. We can use
transmission easement when transmission devices are on the ground or when we want to
build them.
In article was consider whether the foundation conducted transmission equipment can be
cast on land lease. The main purpose is to show that an entrepreneur can establish a
transmission easement on both the right of ownership and on the right of perpetual usufruct.
The article is based on an analysis of case law, legislation and the available literature.
Key words: transmission easement, right of ownership, perpetual usufruct
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SOCIAL RESPONSIBILITY OF UNIVERSITY: CASE
STUDY OF PROJECT A.C.T.I.V.E
Katica Krianoviæ, Mirko Jokiæ
J. J. Strossmayer University in Osijek
Abstract. Facing with global economic issues and changes, the risk and challenges of a growing,
insecure and complex environment, a need arose for a new role and function of universities.
The emphasis has been put on universities as socially responsible subjects in social and
economic development of every country. Universities are becoming more and more
important participants in the creation of sustainable social development, because connecting
the learning process with economic activities can affect the creation of sustainable
dynamics of economic and social development of the community in which the university
works [Etzkowitz, 2002].
By carrying out project A.C.T.I.V.E.  Activity and Creativity Through Ideas and
Ventures = Employment, J. J. Strossmayer University in Osijek  Faculty of Economics
showed that they are capable of recognizing current issue within the community and to
resolve these issues by undertaking taking proper measures. This way the University plays
a significant role of brokering positive changes in our society.
The aim of this paper is to put emphasis onto social responsibility of the University in carrying
out project A.C.T.I.V.E., the goal of which is to establish and improve prerequisites for
employability and self-employability of young people in Osijek-Baranja County, especially
college and high school graduates as well as inexperienced unemployed people.
Key words: social responsibility, socially responsible universities, project A.C.T.I.V.E.,
Osijek-Baranja County

INTRODUCTION
Universities increasingly become the source of regional economic development.
MacDonald [2013] points put that universities exist within a global economy that has
become ultracompetitive and within a domestic environment that is often resource
constrained. Facing with global economic issues and changes, the risk and challenges
of a growing, insecure and complex environment, a need arose for a new role and
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function of universities. The emphasis has been put on universities as socially
responsible subjects in social and economic development of every country. According to
Etzkowitz [2003], the role of universities in a knowledge-based society is multiplex, and the
most important is participation in social and economic development  together with the
existent role of teaching and research  comparable with a second academic revolution.
Hughes [2007] implies that young people today are faced with inexhaustible source
of opportunities and choices on one, and changes, risk and challenges of a growing,
insecure and complex environment on the other side. Since people are the main
source and carriers of ideas, information, knowledge and skills, motivation and
diversity of education opportunities are a key factor in the process of creating
intellectual capital. Intellectual capital is the strategic basis of a modern society and
economy. Purpose and strategic outcomes of universities must have a tangible impact
on the prosperity of society.
By carrying out project A.C.T.I.V.E.  Activity and creativity through ideas and
ventures = employment, J. J. Strossmayer University in Osijek  Faculty of Economics
showed that they are capable of recognizing current issue within the community and to
resolve these issues by undertaking proper measures. This way the University plays
a significant role of brokering positive changes in our society.
SOCIAL RESPONSIBILITY  WHAT DOES IT MEAN?
There are more and more businesses in Europe, as well as in the rest of the world,
who promote their socially-responsible strategies aimed at solving certain economic
and social issues, as well as protecting the environment, whilst positively affecting
their future profit.
The Corporate Social Responsibility (CSR) concept is founded on a relationship
between the business world and society as well as on the company behavior towards
its stakeholders [Hicks 2007].
Corporate social responsibility can be defined as a concept in which companies
voluntarily integrate care for society and environment with their business activities and
their stock market policies (Paviæ-Rogoiæ L. 2007). Social responsibility means
putting ethical standards to work in all areas of community. Lamberton and MinorEvans [2007] implies that being social responsible is acting ethically while
understanding that your actions are part of the larger, interactive picture of the
workplace, the community, and the world.
Furthermore, socially-responsible business is in accordance with the main note
of EU Sustainable Development Strategy adopted in June 2001 by the Council
of Europe in Gothenburg, Sweden, which implies that economic growth, social
cohesion and environment protection should go hand in hand.
Universities are becoming more and more important participants in the creation
of sustainable social development, because connecting the learning process with
economic activities can affect the creation of sustainable dynamics of economic and
social development of the community in which the university works [Etzkowitz 2002].
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Unlike Wesheimers [2008] assertions that most educational institutions do not
understand their role in creating good citizens, Faculty of Economics in Osijek
surely recognized its part and contribution to economic development as well as the
fact that the academic education alone is not enough. Adapting to market needs,
Faculty of Economics in Osijek is developing programs which are in demand with
a goal of increasing competitiveness, productivity and employment, and together with
that ensuring a stable and sustainable economic growth, thus contributing to both the
economy and society as a whole, and to the fact that universities are capable
of recognizing the changes and developments in their community and actively taking
part in the development of culture where socially responsible behavior of all members
of the society is the very basis of their existence. [Periæ 2012].
OSIJEK-BARANJA COUNTY  SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS
Osijek-Baranja County is the fourth largest Croatian county by area, with total area
of 4 152 km2. Figure 1 shows position of Osijek-Baranja County in the Republic
of Croatia.

Fig. 1. Position of Osijek-Baranja County in the Republic of Croatia

Source: own study on the basis of www.obz.hr (accessed on 22 June 2014)
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According to the 1991 Census, Osijek-Baranja County had a population
of 367 193 people, which fell to 330 506 people in 2001 and 305 034 people in
2011, which leads to conclusion that the number of people living in this county has
been on a continuous decline since the beginning of Homeland War in 1991. The
reasons for this decline lie in the fact that this county records negative natural growth
rate each year (-1 265 people in 2007 and -1 177 people in 2012), and that the
migration rate for this county is also negative (-447 migration rate towards other
counties in Croatia, -319 with foreign countries).
According to the Regional Competitiveness Index in 2010, Osijek-Baranja County
ranks 13th out of 21 Croatian counties in total.
Within the County, there are 11 749 registered legal entities, with 6 052 active
entities. Largest number of entities is registered in trade (wholesale and retail) sector
and other services. In 2012, legal entities in Osijek-Baranja County registered total
revenue of 22.6 billion Kuna, with most of it registered within processing (28%) and
agricultural (25%) sector 1  Figure 2. Besides food industry, other industries
represented in the County include chemical, logging and paper industry, metalprocessing, engineering, textile industry, building materials production and
construction.

Fig. 2. Business revenues in Osijek-Baranja County in 2012, expressed in percentage according to respective industrial sector
Source: http://www.hgk.hr/category/zk/osijek (accessed on 17 June 2014)

According to FINA, the overall business result of economic entities in the County
in 2012 was a loss of 1.316 billion Kuna, and the only companies that recorded profit
came from agricultural, forestry and fishing sectors, while companies that produce
food and beverages recorded losses. Compared with food and beverage sector, entities
from agricultural, forestry and fishing sector also recorded higher long-term
investments in 2012, higher number of new employees and higher average salaries.
However, entities from these three sectors are also the only ones which recorded
negative export-import balance in 2012.
1

http://www.hgk.hr/category/zk/osijek (accessed on 17 June 2014)
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Regarding livestock breeding industry, it is necessary to intensify production
of milk and meat, which cannot meet the demands of domestic market.
Abundant with natural resources and tourist landmarks and festival, Osijek-Baranja
County provides opportunity for developing various types of continental tourism
 wine, eco, rural, hunting and fishing, excursion, health, cultural, cycling. Floodplain
and swamp area of Kopaèki rit nature park has an area of 17.7 thousand hectares and it
recorded 28 756 visitors in 2012. Bizovac Spa registered 127 thousand visitors in
2012, while State Lipizzaner Stud Farm in Ðakovo recorded 15 157 visitors. Other
important tourist sites include vineyards in Drenje, Ferièanci, Dalj and Zmajevac,
together with numerous wine routes (12 in total).2 However, tourist capacities in the
County are still poorly exploited, with total profits from tourism in Osijek-Baranja
County in 2012 reaching only 129 million Kuna, which represents a share of just
0.6% of total profits recorded in the County.3
Osijek-Baranja County also records a high unemployment rate, with average annual
rate reaching 32.1% in 2013.
Table 1. Average number of unemployed persons in Osijek-Baranja County according to level of
education from 2011 till 2013.
Level of education

Average number of unemployed
2011

2012

2013

No formal education

2 483

3 000

2 962

Primary school

7 799

7 715

7 984

Vocational schools and other secondary schools
with three-year program

10 384

10 844

11 612

Grammar school and other secondary schools
with four-year program

9 501

10 041

11 050

Bachelor degree, lower academic degree

845

999

1 201

Higher academic degree, master's degree,
doctoral degree

1 421

1 644

1 815

Osijek-Baranja County  total

33 474

34 243

36 624

Source: Croatian Employment Institute, Osijek Regional Office: Almanacs for 2011, 2012 and 2013

As shown in Table 1, the number of unemployed persons with secondary school
and university degrees has increased during the monitored period, with total number of
college-educated unemployed persons in 2013 increasing by 750 compared to 2011
(25% increase) and the number of unemployed persons with secondary education
increasing by 2 777 during the same period (12%).

2
3

http://www.hgk.hr/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/turizam_2013.pdf (accessed on 20 June 2014)
http://www.hgk.hr/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/turizam_2013.pdf (accessed on 20 June 2014)
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CASE OF J.J. STROSSMAYER UNIVERSITY IN OSIJEK, FACULTY
OF ECONOMICS IN OSIJEK  PROJECT A.C.T.I.V.E.  ACTIVITY
AND CREATIVITY THROUGH IDEAS AND VENTURES = EMPLOYMENT
Adapting to market needs, J.J. Strossmayer University in Osijek, Faculty of
Economics in Osijek is participating in project A.C.T.I.V.E.  Activity and Creativity
Through Ideas and Ventures = Employment, in cooperation with Center for
Entrepreneurship, Osijek and Croatian Employers Association, Osijek Regional
Office, BIOS d.o.o.  business incubator in Osijek, four high schools, Osijek-Baranja
County and Croatian Employment Institute, Osijek Regional Office.
Project A.C.T.I.V.E.  Activity and Creativity Through Ideas and Ventures =
= Employment, started in February 2014, has the main goal to improve prerequisites
for employability and self-employability of young people in Osijek Baranja County,
especially college and high school graduates as well as inexperienced unemployed
people.
Specific goals of the project are:
a) to contribute to increase in employment and self-employment of young people
in Slavonia and Baranja, through informing, counseling and education about the proactive approach to job market and self-employment, encouragement and development
of entrepreneurial skills,
b) to create prerequisites for continuous assistance to young people  college and
high school graduates in Osijek-Baranja County as well unemployed young people with
no work experience with a goal of motivating, strengthening and assisting startup of
new enterprises within the Student Incubator  business incubator for young people.
Besides that, this project has a goal of solving some other burning issues existing
in Osijek-Baranja County, such as4:
 lack of communication and soft skills among young people (presentation skills,
communication skills, preparing personal presentations etc.);
 insufficient level of education in the field of entrepreneurship;
 employers rarely hire young people with no work experience;
 insufficient informing of target groups concerning available jobs, possibilities for
involvement in the work of civil society organizations, possibilities of involvement
in periodical jobs, various forms of education;
 insufficient counselling of target groups concerning a proactive approach to the labor market.
Project area, Osijek-Baranja County, consists of 42 self-governing administrative
units  seven cities and 35 municipalities.
To describe the main stakeholders of project and the project area we used the map
shown below (Figure 2).

4

Project A.C.T.I.V.E.  Local employment development initiatives Grant application form, 2012. Project A.C.T.I.V.E is co-financed from EU funds under the tender Local employment development initiatives.
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Fig. 3. Map of Osijek-Baranja County  project area

Source: own study on the basis of http://geoportal.dgu.hr/viewer/ (accessed on 22 June 2014)

As shown by Figure 3 we used digital orthophoto map (DOP5) from Geoportal of
State Geodetic Administration to describe the area of the project which is Osijek
Baranja County5 situated on eastern Croatia.
Geoportal of State Geodetic Administration represents the central point of access
to spatial data and one of the fundamental elements of the National Spatial Data
Infrastructure
Digital orthophoto map (DOP5) is the official state map and is produced at a scale
of 1: 5,000 for the entire Croatian territory. Orthophoto map is a map sheet composed
of one or more orthophoto images of a single scale with the loaded the grid,
corresponding cartographic signs and supplemented outside the framework data.
Digital orthophoto map on Croatian territory systematically drafted since year
2000. The entire Croatian territory is covered with 10,945 sheets DOP5. The surface
of one sheet covers an area of 600 hectares. The basic product on which the
production DOP5 are aerial images taken under the relevant product data sheet. Digital
orthophoto map used for administrative purposes, particularly for the urban and rural
planning6.

5
6

Osjeèko baranjska upanija
http://geoportal.dgu.hr/podaci-i-servisi/dof5/(accessed on 22 June 2014)
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Main stakeholders of the project are7 {Projekt A.C.T.I.V.E... 2012]:
 final year students of J.J. Strossmayer University in Osijek and high school final
year pupils who will be, due to project implementation, ready and more competitive
for labour market i.e. employment or self-employment;
 unemployed young persons without any work experience;
 entrepreneurs in Osijek-Baranja county who will have better possibility of greater
and easier access to quality workforce with skills they need the most.
Till May 2014 were held 14 workshops for 210 students and unemployed young
people without work experience. In the same period, 28 workshops were held for
226 students of high schools. Workshop topics were Recognition of entrepreneurial
opportunities, From idea to entrepreneurial venture, From idea to business
venture, Labour market empowerment and Social entrepreneurship with the same
aim to increase competences and soft skills of students and unemployed young people
without work experience, but students of high schools too.
Every workshop was methodologically divided into theoretical and practical part. In
the practical part of each workshop entrepreneurs and guest lecturers have shared their
own entrepreneurial experiences with participants.
CONCLUSION
Since people are the main source and carriers of ideas, information, knowledge and
skills, motivation and diversity of education opportunities are a key factor in the
process of creating intellectual capital. Intellectual capital is the strategic basis of
a modern society and economy.
By analyzing data on unemployed persons in respect to their level of education for
Osijek-Baranja County from 2011 till 2013, one can conclude that the number
of unemployed persons is growing larger each year. The main goal of project
A.C.T.I.V.E. is to establish and improve prerequisites for employability and selfemployability of young people in Osijek-Baranja County, especially college and high
school graduates as well as inexperienced unemployed people. By doing that, it will
also represent corporate social responsibility policy of J.J. Strossmayer University in
Osijek, whose main goal is to achieve sustainable regional development.
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ODPOWIEDZIALNOÆ SPO£ECZNA UNIWERSYTETU. STUDIUM PRZYPADKU 
PROJEKT A.C.T.I.V.E.
Streszczenie. W obliczu globalnych problemów gospodarczych i zmian oraz ryzyka i
wyzwañ rosn¹cej niepewnoci i z³o¿onoci otaczaj¹cego rodowiska, pojawi³a siê potrzeba
nowej roli i funkcji uniwersytetów. Uniwersytety, jako spo³eczne podmioty, obci¹¿ono odpowiedzialnoci¹ za rozwój spo³eczno-gospodarczy ka¿dego kraju. Staj¹ siê one coraz wa¿niejszym podmiotem w tworzeniu zrównowa¿onego rozwoju spo³ecznego, poniewa¿ ³¹cz¹c procesy dydaktyczne z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ mog¹ mieæ wp³yw na tworzenie
zrównowa¿onej ekonomii i zrównowa¿onego spo³eczeñstwa w regionie wystêpowania.
[Etzkowitz 2002].
Inicjuj¹c projekt A.C.T.I.V.E. (Activity and Creativity Through Ideas and Ventures
= Employment,)  aktywnoæ i kreatywnoæ poprzez pomys³y i przedsiêwziêcia = zatrudnienie na Wydziale Ekonomii, JJ Strossmayer Uniwersytet w Osijeku wykazano, ¿e uniwersytety s¹ zdolne do rozpoznawania aktualnych problemów w spo³ecznoci i do ich rozwi¹zywania przez podjêcie odpowiednich kroków. W ten sposób JJ Strossmayer Uniwersytet
odgrywa znacz¹c¹ rolê, porednicz¹c w tworzeniu pozytywnych zmian w spo³eczeñstwie.
W pracy przedstawiono rolê odpowiedzialnoci spo³ecznej uniwersytetu poprzez prowadzenie projektu A.C.T.I.V.E., którego celem jest stworzenie i poprawa warunków aktywnoci
zawodowej, w tym samozatrudnienia m³odych ludzi w regionie Osijek-Baranja. Projekt
otwarty jest zw³aszcza na absolwentach uczelni i szkó³ rednich, jak i na niedowiadczonych bezrobotnych.
S³owa kluczowe: odpowiedzialnoæ spo³eczna, odpowiedzialnoæ spo³eczna uniwersytetów,
Projekt A.C.T.I.V.E., region Osijek-Baranja
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OPRACOWANIE MAPY OCENY WARUNKÓW
PRZESTRZENNYCH DZIA£EK U¯YTKOWANYCH
ROLNICZO
Tomasz Podciborski
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynue
Streszczenie. Celem g³ównym by³o opracowanie mapy oceny warunków przestrzennych
dzia³ek u¿ytkowanych rolniczo. W ramach kolejnych etapów przedstawiono: elementy przestrzeni wp³ywaj¹ce w znacz¹cy sposób na warunki u¿ytkowania dzia³ek rolnych, wskaniki
i mierniki oceny oraz etapy i zasady prowadzenia oceny. Przedstawiono ponadto mo¿liwoæ
graficznej prezentacji uzyskanych wyników oceny. Ocenê warunków przestrzennych dzia³ek u¿ytkowanych rolniczo przeprowadzono na wybranym obrêbie geodezyjnym.
S³owa kluczowe: obszary wiejskie, wartoæ u¿ytkowa przestrzeni, bazy danych
przestrzennych

WPROWADZENIE
Przestrzeñ jest dobrem rzadkim, zatem gospodarowanie tym dobrem powinno mieæ
na wzglêdzie z jednej strony nieustanne d¹¿enie do poprawy warunków ¿ycia ludnoci,
z drugiej za przestrzeñ jako dobro ekonomiczne i ograniczone musi podlegaæ regulacjom prawnym i administracyjnym, musi byæ u¿ytkowana zgodnie z uznanymi wartociami spo³ecznymi, kulturowymi i estetycznymi z jednoczenie zapewnionymi instrumentami egzekwowania w³aciwych zasad gospodarowania [Podstawy planowania
przestrzennego... 2010]. Przestrzeñ wiejska jest przestrzeni¹ szczególnie wra¿liw¹ na
kszta³towanie. Posiada okrelone oryginalne atrybuty i w³aciwoci wytworzone w regularnym ci¹gu zdarzeñ na przestrzeni wielu wieków oraz dobrze okrelony rodowód
[Zachowanie  ocalone?... 2003]. Realizowanie polityki przestrzennej obszarów wiejskich powinno byæ wiadom¹ i celow¹ dzia³alnoci¹ cz³owieka. G³ównym problemem jest pogodzenie strony wymagañ wspó³czesnej cywilizacji z jednoczesn¹ koniecznoci¹ zachowania w niezmienionym stanie jak najwiêkszej liczby naturalnych
Adres do korespondencji  Corresponding author: Tomasz Podciborski, Wydzia³ Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Planowania i In¿ynierii Przestrzennej, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski, ul. Prawocheñskiego 15, 10-724 Olsztyn; e-mail: tomasz.podciborski@uwm.edu.pl
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elementów rodowiska przyrodniczego [Wspó³czesnoæ miêdzy pracami urzêdzenioworolnymi... 1993]. Rolnicza przestrzeñ produkcyjna, jako dobro ograniczone, powinna
podlegaæ ochronie, a sposób jej wykorzystania nie powinien wp³ywaæ na utratê wartoci
ekonomicznej i ekologicznej gruntów. Wyzwanie takie skutkuje koniecznoci¹ ci¹g³ego
prowadzenia ocen, analiz i prognoz opartych na danych pochodz¹cych z aktualnych róde³
informacji. Zwiêkszaj¹ce siê potrzeby w zakresie informacji przestrzennej powoduj¹ dynamiczny rozwój systemów geoinformacyjnych, które opieraj¹ siê na wiedzy pochodz¹cej m.in. z takich róde³ jak: geodezja, kartografia, geografia, informatyka oraz administracja [Kwietniewski 2008]. W zwi¹zku z tym celem g³ównym pracy jest opracowanie
zasad tworzenia mapy oceny warunków przestrzennych dzia³ek u¿ytkowanych rolniczo.
ELEMENTY WP£YWAJ¥CE NA WARUNKI PRZESTRZENNE DZIA£EK
U¯YTKOWANYCH ROLNICZO
Na przestrzeñ sk³adaj¹ siê elementy  obiekty, z których ka¿dy charakteryzuje
siê swymi indywidualnymi cechami oraz lokalizacj¹ w terenie [Podstawy planowanie
... 2011].
W zale¿noci od rodzaju, po³o¿enia i wielkoci danego elementu przestrzeni powstaj¹ warunki przestrzenne, a wraz z nimi wieloraka mo¿liwoci wykorzystania dzia³ek
rolnych. Poszukuj¹c elementów umo¿liwiaj¹cych przeprowadzenie oceny warunków
przestrzennych dzia³ek u¿ytkowanych rolniczo, starano siê wyodrêbniæ te wskaniki
oceny, za pomoc¹ których mo¿liwa jest ocena nie tylko samych elementów przestrzeni, ale tak¿e ich wzajemnych przestrzennych relacji.
Na podstawie analizy literatury, wyników badañ eksperckich oraz w³asnych rozwa¿añ do elementów przestrzeni maj¹cych szczególny wp³yw na warunki przestrzenne dzia³ek u¿ytkowanych rolniczo zaliczono: kszta³t dzia³ki z uwzglêdnieniem proporcji d³ugoci boków; wystêpowanie strat brzegowych; wpasowanie granicy dzia³ki w niezmienniki
terenowe; wewnêtrzn¹ punktow¹ dysharmoniê dzia³ki; wewnêtrzn¹ liniow¹ dysharmoniê
dzia³ki; roz³óg dzia³ki. Trafnoæ wyboru potwierdzono uzyskanymi wynikami badañ ankietowych. Badania ankietowe przeprowadzono w rodowisku ekspertów do spraw rolnictwa.
Grupê tê stanowili wieloletni pracownicy orodków doradztwa rolniczego. Wynikiem
przeprowadzonych dzia³añ by³o tak¿e okrelenie wag opisywanych wskaników.
Wskanik oceny kszta³tu dzia³ki z uwzglêdnieniem proporcji d³ugoci boków
Moszczeñski jako optymalne zaproponowa³ dzia³ki w kszta³cie kwadratu lub prostok¹ta [Moszczeñski 1927]. Z kolei Kopeæ [1972], Zalewski [1974], Hopfer i in. [1982]
przyjêli za kszta³t wzorcowy prostok¹t. Zdaniem Hopfera za korzystne mo¿na uznaæ jedynie te dzia³ki, których d³u¿sze boki s¹ równoleg³e, gdy¿ wzd³u¿ nich wykonuje siê
prace polowe, za krótsze boki, mog¹ posiadaæ za³amania, przy czym ich k¹ty nie powinny ró¿niæ siê od k¹ta prostego o wiêcej ni¿ 30° [Cymerman i £aguna 1985].
Z kszta³tem dzia³ki cile powi¹zana jest d³ugoæ granicy tworz¹cej obwodnicê
dzia³ki. Niekorzystny kszta³t dzia³ki, wynikaj¹cy z nieodpowiedniej d³ugoci odcinków
granicy wywo³uj¹cy jej nieforemnoci, ogranicza mo¿liwoci wykorzystania sprzêtu
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rolniczego o dowolnych wymiarach. Na dzia³kach nieregularnych podczas wykonywania
prac agrotechnicznych wzrasta liczba nawrotów i ja³owych przejazdów. Kszta³ty dzia³ek
zbli¿one do kwadratu i te dzia³ki, których proporcja stosunku granic zbli¿ona jest do
wartoci 2,5:1, traktowane s¹ jako korzystne w aspekcie ich rolniczego u¿ytkowania.
Analizuj¹c wskaniki oceny kszta³tu dzia³ki nale¿y braæ pod uwagê takie elementy
jak: wielkoæ powierzchni dzia³ki, równoleg³oæ boków oraz proporcjê d³ugoci odcinków granicy dzia³ki. Za³o¿ono, ¿e wraz ze wzrostem powierzchni kryterium poprawnoci kszta³tu powinno byæ ³agodniejsze. Do oceny kszta³tu wyodrêbniono trzy stany
kszta³tów: regularny, doæ regularny i nieregularny.
Wskanik oceny wystêpowania strat brzegowych
Straty brzegowe wystêpuj¹ce wzd³u¿ granic dzia³ek u¿ytkowanych rolniczo
s¹ spowodowane najczêciej kszta³tem pól uprawnych, koniecznoci¹ wykonywania nawrotów sprzêtu rolniczego podczas prowadzenia prac agrotechnicznych oraz rozje¿d¿aniem dróg gruntowych zlokalizowanych w bezporednim s¹siedztwie dzia³ek rolnych.
Wartoæ przedstawionego miernika dla wybranego pola badawczego nale¿y okreliæ
poprzez ustalenie procentowego udzia³u d³ugoci odcinka granicy dzia³ki, wzd³u¿ którego wystêpuj¹ straty brzegowe w stosunku do d³ugoci obwodnicy ocenianej dzia³ki.
Wskanik oceny wpasowania granicy dzia³ki w niezmienniki terenowe
Kolejnym wa¿nym elementem, który nale¿y wzi¹æ pod uwagê w ocenie mo¿liwoci
wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest wpasowanie granicy dzia³ki
w niezmienniki terenowe [Nowak 1990]. Niezmienniki terenowe przyjmuj¹ charakter:
liniowy, punktowy b¹d powierzchniowy. Pochodzenie ich mo¿e byæ naturalne lub
sztuczne. Dla celów prezentowanego opracowania za istotne niezmienniki terenowe
przyjêto: granice zbiorników wodnych i cieków wodnych, w tym rowy melioracyjne,
sieci dróg, granice u¿ytków lenych, elementy uzbrojenia technicznego (przepusty, linie przesy³owe: napowietrzne i naziemne).
Za miarê oceny tego wskanika przyjêto procent pokrycia granicy dzia³ki z niezmiennikami terenowymi lub wpisania granicy dzia³ki pomiêdzy niezmienniki terenowe.
Wskanik oceny wewnêtrznej punktowej dysharmonii dzia³ki
Sta³e elementy punktowe np. s³upy energetyczne oraz studnie melioracyjne
s¹ ogranicznikami projektowymi, które oddzia³uj¹ negatywnie na organizacjê przestrzeni.
Wystêpowanie ich w przestrzeni nale¿y jednak uznawaæ za przes¹dzone lub trudno zmienne.
Wartoci miernika dla opisywanego wskanika przedstawiono w tabeli 1. Liczba
przyznawanych punktów uzale¿niona jest od miejsca wystêpowania elementów punktowych w granicach ewidencyjnych dzia³ki. W sytuacji, gdy elementy punktowe nie wystêpuj¹ przyznawana jest najwiêksza z mo¿liwych liczba punktów czyli 2.
Wskanik oceny wewnêtrznej liniowej dysharmonii dzia³ki
Sta³e elementy liniowe (rowy melioracyjne i naziemne sieci uzbrojenia terenu)
przecinaj¹ce wnêtrze dzia³ki zak³ócaj¹ nie tylko uk³ad geometryczny, ale tak¿e pogarszaj¹ przestrzenne warunki produkcji rolniczej.
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0  1 ha
kwadrat/proporcja
wzorcowa 1:1
square/proportion
model 1:1

terenowe
Fixed landscape
elements along the plot
boundary

1
0

0% u £ 35%

2

0

1

2

0

1

2

35% < u £ 75%

p > 5 ha
d³u¿sza paraboków
równoleg³a/proporcja
poprawna 2,5 ³ d > 1:1
e ngages longest flanks
parallel / proportion
correct 2,5 ³ d > 1:1
dopuszcza siê wiêcej ni¿
trzy za³amania na d³u
¿szych granicach, d³u¿sze
boki równoleg
³e/proporcja poprawna
2,5 ³ p > 1:1
it commits more than
three breakdowns on
longest borders, longest
parallel flanks / proportion correct 2,5 ³ p > 1:1

Wartoæ miernika  punktacja P
Value of meter  drafting of the clauses P

Oznaczenie dzia³ki  Designation of area

1  2 ha
2  5 ha
prostok¹t/proporcja
dwie pary boków
poprawna 2,5 ³ d > 1:1
równoleg³e/proporcja
rectangle / proportion
poprawna 2,5 ³ d > 1:1
correct 2,5 ³ d > 1:1
two couples of flanks
parallel / proportion
correct 2,5 ³ d > 1:1
Kszta³t dzia³ki z uwzdwie pary boków
dopuszcza siê jedno za
dopuszcza siê dwa za
glêdnieniem proporcji równoleg³e/proporcja
³amanie na d³u¿szych
³amania na d³u¿szych
d³ugoci boków
poprawna
granicach, dwie d³u¿sze
granicach, boki d³u¿sze
Shape of land plots
2,5 ³ d > 1:1
granice równoleg
równoleg³e/proporcja
used for agricultural
two couples of flanks ³e/proporcja poprawna poprawna 2,5 ³ p > 1:1
purposes
parallel / proportion
2,5 ³ p > 1:1
two breakdowns commit
correct
one breakdown commits
on longest borders,
2,5 ³ d > 1:1
on longest borders, two parallel flanks longest /
longest parallel borders /
proportion correct
proportion correct
2,5 ³ p > 1:1
2,5 ³ p > 1:1
Inne kszta³ty/proporcja niepoprawna p > 2,5 : 1
Other forms/proportion incorrect p > 2,5 : 1
0% < u £ 10%
Wystêpowanie strat
brzegowych
10% < u £ 25%
Loss of land along plot
boundaries
25% < u £ 100%
Wpasowanie granicy
u > 75%
dzia³ki w niezmienniki

Wskanik
Index

Obrêb  Reach

Tabela 1. Karta oceny
Table 1. Card of estimate

0,173

0,176

0,180

Powierzchnia  Surface
Wartoæ
Waga
Value
Weight X
P×X
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ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

Data  Date

Nazwisko  Surname

Osoba wype³niaj¹ca
Person fulfilling
Imiê  Name

Roz³óg dzia³ki
Distribution of land
use functions in a plot

Wewnêtrzna liniowa
dysharmonia dzia³ki
Linear elements
obstructing la

Wewnêtrzna punktowa
dysharmonia dzia³ki
Point elements
obstructing land use

Stopieñ oceny warunków przestrzennych
Degree of estimate of three-dimensional condition
I  bardzo dobre warunki
I  very good conditions
II  dobre warunki
II  good conditions
III  rednie warunki
III  average conditions
IV  z³e warunki
IV  bad conditions
V  bardzo z³e warunki
V  very bad conditions

elementy punktowe nie wystêpuj¹
punctual elements do not take a stand
elementy punktowe wystêpuj¹ na obszarze dzia³ki, lecz tylko wzd³u¿ jej granic
punctual elements take a stand on area of area, but along its border only
elementy punktowe wystêpuj¹ wewn¹trz dzia³ki
punctual elements take a stand inside of area
elementy liniowe nie wystêpuj¹
linear elements do not take a stand
elementy liniowe wystêpuj¹ wzd³u¿ granic dzia³ki
linear elements take a stand along borders of areas
elementy liniowe wystêpuj¹ wewn¹trz dzia³ki
linear elements take a stand inside of area
dzia³ka jednorodna
similar area
dzia³ka niejednorodna  u¿ytki zgodne
unsimilar area  consistent applications
dzia³ka niejednorodna  konflikt u¿ytków
unsimilar area  conflict of application
0

1

2

0

1

2

0

1

2

0,166

0,151

0,154

0,000 £ x < 0,400

0,400 £ x < 0,800

0,800 £ x < 1,200

1,200 £ x < 1,600

1,6000 £ x £ 2,000

Przedzia³y Partitions

å = P × X
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Wartoci miernika dla opisywanego wskanika przedstawiono w tabeli 1. Zasada
ustalania punktacji miernika jest podobna do ustalania punktacji miernika punktowej
dysharmonii dzia³ki.
Wskanik oceny roz³ogu dzia³ki
Wystêpowanie w dzia³ce obszarów jednorodnych pod wzglêdem wartoci u¿ytkowych i jednorodnej przydatnoci produkcyjnej u³atwia dobór upraw i sposóbu nawo¿enia. Najlepszym wariantem dla opisywanego wskanika by³aby sytuacja, gdyby ka¿da
dzia³ka by³a wewnêtrznie jednorodna (liczba punktów przyznanych  2), co dawa³oby
najwiêksze szanse na maksymalne jej wykorzystanie i racjonalne zagospodarowanie.
Wraz ze wzrostem liczby ró¿norodnych u¿ytków gruntowych tworz¹cych dzia³kê wartoæ przyznawanych punktów siê zmniejsza. Wartoci mierników dla poszczególnych
stanów przestrzennych przedstawiono równie¿ w tabeli 1.
OPRACOWANIE PROCEDURY OCENY WARUNKÓW PRZESTRZENNYCH
DZIA£EK U¯YTKOWANYCH ROLNICZO
Przeprowadzenie oceny wymaga dostêpnoci danych przestrzennych i opisowych.
Niezbêdne dane powinny byæ pozyskane z baz danych przestrzennych powsta³ych w wyniku wprowadzenia w ¿ycie Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji
przestrzennej [Dz.U. z 2010 nr 76, poz. 489].
Do u³atwienia oceny sporz¹dzono kartê oceny (tab.1). Zawiera ona wskaniki, ich
mierniki oraz wagi wyliczone w oparciu o uzyskane wyniki badañ ankietowych okrelaj¹cych si³ê wp³ywu danego wskanika na warunki przestrzenne dzia³ek rolnych. Przedstawiona karta (tab. 1) powinna byæ wype³niona dla ka¿dej dzia³ki oddzielnie.
W zwi¹zku z tym osobie wykonuj¹cej analizy zwi¹zane z opracowaniem mapy warunków przestrzennych dzia³ek u¿ytkowanych rolniczo nale¿y zapewniæ mo¿liwoæ:
 lokalizacji na mapie wybranych obiektów (dzia³ek) wraz z ich atrybutami (pozwoli to
na uzyskanie informacji o: rodzaju wystêpuj¹cych u¿ytków gruntowych w dzia³ce
i ich klas, elementów punktowych i liniowych, niezmienników przestrzennych oraz
ukszta³towaniu terenu);
 ³¹czenia danych pochodz¹cych z ró¿nych róde³ (ró¿ne grupy danych przestrzennych);
 zastosowania w praktyce wskaników i mierników oceny (tab. 1) wraz z odpowiedni¹
konfiguracj¹ narzêdzi gis pozwalaj¹c¹ na przeprowadzenie oceny;
 prezentacji wyników w formie tabelarycznej i graficznej (mapa oceny warunków
przestrzennych dzia³ek u¿ytkowanych rolniczo).
Etapy opracowania mapy warunków przestrzennych dzia³ek u¿ytkowanych
rolniczo
ETAP I  pozyskanie danych z baz danych przestrzennych (informacje o dzia³ce
ewidencyjnej (I grupa danych przestrzennych), informacje o sposobie u¿ytkowania ziemi (II grupa danych przestrzennych), informacje o ukszta³towaniu terenu (II grupa danych przestrzennych). Wynikiem prac bêdzie zestawienie niezbêdnych danych do przeprowadzenia oceny.
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ETAP II  ocena warunków przestrzennych dzia³ek u¿ytkowanych rolniczo (zastosowanie w praktyce wskaników i mierników oceny z wykorzystaniem narzêdzi GIS).
W wyniku przeprowadzonych prac otrzymamy wype³nione karty oceny (tab. 1).
ETAP III  opracowanie wyników oceny wraz z mo¿liwoci¹ prezentacji wyników
w formie tabelarycznej i graficznej. W wyniku przeprowadzonych prac otrzymamy
mapê oceny warunków przestrzennych dzia³ek u¿ytkowanych rolniczo.
OCENA DZIA£EK PO£O¯ONYCH NA OBSZARZE OBRÊBU GEODEZYJNEGO
DRWÊCA
Dokonuj¹c wyboru obiektu badawczego, za g³ówny wyznacznik przyjêto liczny
udzia³ gruntów rolnych w powierzchni analizowanego obrêbu geodezyjnego oraz zró¿nicowanie przydatnoci rolniczej gleb. Kryteria te spe³ni³ obrêb Drwêca po³o¿ony na
obszarze gminy Lidzbark Warmiñski w województwie warmiñsko-mazurskim.
Obrêb Drwêca zajmuje powierzchniê 339 ha. £¹czna liczba dzia³ek ewidencyjnych
w momencie oceny wynosi³a 181. W ocenianym obrêbie u¿ytki rolne zajmuj¹ powierzchniê 326 ha, co stanowi 96% jego powierzchni, za drogi i tereny budowlane
powierzchniê 13 ha, co stanowi 4% powierzchni obrêbu.
W oparciu o informacje zawarte w karcie oceny (tab. 1) okrelono stopieñ oceny
warunków przestrzennych dla ka¿dej dzia³ki osobno. Uzyskane wyniki oceny pozwoli³y
na sporz¹dzenie rysunku 1j mapy wartoci.

Rys. 1. Obraz mapy wyników oceny
Fig. 1. Image of map of result of estimate
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study
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PODSUMOWANIE
Rozwój spo³eczno-gospodarczy obszarów wiejskich zmusza nas do poszukiwania
coraz to nowszych rozwi¹zañ zapewniaj¹cych poprawê stanu zagospodarowania przestrzeni. Prezentowana metoda opiera siê na ocenie szeciu elementów przestrzeni maj¹cych wed³ug ankietowanych ekspertów z zakresu rolnictwa najwiêkszy wp³yw na warunki przestrzenne dzia³ek u¿ytkowanych rolniczo. Ma ona charakter subiektywny
i w pewnym stopniu stronniczy, jednak w czêci potwierdzony ogólnie przyjêtymi zasadami i obowi¹zuj¹cymi uregulowaniami prawnymi. Pozwala na ocenê istniej¹cych uk³adów przestrzennych, a tak¿e tych w fazie projektowania. Wyniki oceny s¹ cennym ród³em informacji podczas prowadzenia prac podzia³owych i scaleniowych. Wskazanie
elementów niekorzystnych wp³ynie na poprawê struktury przestrzennej w³adania i u¿ytkowania. Przedstawiona w opracowaniu metoda skutecznie wspiera ocenê warunków
przestrzennych dzia³ek u¿ytkowanych rolniczo, a automatyzacja opisywanego procesu
spowoduje skrócenie czasu oczekiwania na wyniki prowadzonej oceny.
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MAPPING OF THE SPATIAL CHARACTERISTICS OF AGRICULTURAL LAND
Abstract. The main objective of this study was to compile a map for evaluating the
spatial characteristics of agricultural land. Selected spatial elements that determine the
agricultural potential of land were described, evaluation indicators and metrics were
presented and evaluation principles were developed in successive stages of the study.
Graphical data presentation options were discussed. The spatial characteristics of
agricultural land were evaluated in a selected cadastral district.
Keyw ords: rural areas, productive potential of land, spatial databases.
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WIELOWYMIAROWOÆ PROCESU REWITALIZACJI
W UJÊCIU METODYCZNYM
Ma³gorzata Prusik, Ryszard róbek
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Strzeszczenie. Artyku³ dotyczy szczegó³owej charakterystyki wielowymiarowoci procesu
rewitalizacji. Przytoczono m.in. definicje, które wskazuj¹ na z³o¿onoæ tego procesu. Analiza wybranych pozycji literatury pozwoli³a na przedstawienie rewitalizacji jako zjawiska
o wieloaspektowym pod³o¿u, którego zasiêg obejmuje zró¿nicowane tereny, np. obszary
miejskie, tereny poprzemys³owe czy powojskowe. O wielowymiarowoci procesu wiadcz¹
równie¿ kierunki oddzia³ywania i osi¹gania korzyci (w aspekcie przestrzennym, spo³ecznym
czy technicznym). Artyku³ wzbogacono równie¿ o charakterystykê procesu degradacji, który jako przyczyna podjêcia dzia³añ rewitalizacyjnych wskazuje na ich wielop³aszczyznowy
charakter.
S³owa klucze: tereny zdegradowane, rewitalizacja, wielowymiarowoæ

WPROWADZENIE
Zdegradowanych obszarów miejskich nie powinno siê postrzegaæ jako problem
tylko jako ród³o niewykorzystanego potencja³u ludzkiego, który nale¿y uwolniæ, aby
przyczyniæ siê do ogólnego rozwoju obywatelskiego i wzrostu gospodarczego miasta.
[Dokument referencyjny... 2010] Ka¿de polskie miasto boryka siê z procesem degradacji przestrzeni miejskiej. Problemem jest nie tylko fizycznie niszczej¹ca tkanka
miejska, ale równie¿ towarzysz¹ce temu negatywne zjawiska gospodarcze, spo³eczne
czy rodowiskowe. Obszarami kryzysowymi w miastach s¹ przede wszystkim stare
centra charakteryzuj¹ce siê zabytkow¹ zabudow¹, zmarginalizowane dzielnice mieszkaniowe oraz tereny poprzemys³owe i powojskowe. Odpowiedzi¹ na wskazane defekty
jest realizacja procesu rewitalizacji. U schy³ku XX w., proces ten zorientowany by³
g³ównie na poprawê wizerunku struktury urbanistyczno-architektonicznej miasta. Kolejny za zapocz¹tkowa³ pojmowanie rewitalizacji jako wielowymiarowego procesu
przynosz¹cego korzyci na wielu p³aszczyznach. Celem artyku³u jest zwrócenie uwagi
Adres do korespondencji  Corresponding author: Ma³gorzata Prusik, Ryszard róbek, Wydzia³
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Zasobów Nieruchomoci, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski, ul. Prawocheñskiego, 10-720 Olsztyn, 15, e-mail: prusik@uwm.edu.pl, rzrobek@uwm.edu.pl
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na wielowymiarowoæ procesu rewitalizacji oraz prezentacja wybranych definicji i pojêæ z tego zakresu. Opracowanie ma charakter teoretyczny poparty wynikami innych
rozwa¿añ i w³asnym dowiadczeniem w zakresie realizacji procesów rewitalizacji w latach 20082014.
TERENY ZDEGRADOWANE
Tereny zdegradowane s¹ to opuszczone b¹d s³abo wykorzystywane obszary maj¹ce
rzeczywisty lub subiektywny problem z zanieczyszczeniem, znajduj¹ce siê g³ównie na
rozwiniêtych terenach miejskich. Takie obszary wymagaj¹ interwencji, dziêki której
mo¿liwe bêdzie osi¹gniêcie korzyci z ich ponownego wykorzystania [Ferber 2006].
Degradacjê przestrzeni mo¿na okreliæ jako pogarszanie stanu zagospodarowania. Stopieñ pogorszenia wyznacza siê z uwzglêdnieniem punktu odniesienia. Za punkt odniesienia uznaje siê obszar, na którym proces degradacji nie wystêpuje, a wiêc wynosi
zero. Zatem o degradacji mówi siê wówczas, gdy analizowany obszar ocenia siê poni¿ej zera w odniesieniu do wyznaczonego punktu [Mironowicz 2010]. Ze wzglêdu na
genezê powstania terenów zdegradowanych dokonuje siê nastêpuj¹cej klasyfikacji [Lorens 2009]:
a) obszary miejskie (cztery grupy):
 I grupa  obszary o genezie XVIII wiecznej i wczeniejszej  staromiejskie struktury historyczne majacej walory turystyczne,
 II grupa  obszary o genezie XIX wiecznej, do których zalicza sie struktury willowe, a przede wszystkim kamienice, o niskich walorach kulturowych, jednak¿e interesuj¹ce z punktu widzenia siedzib firm,
 III grupa  obszary o genezie miêdzywojennej  zabudowa jednorodzinna,
 IV grupa  obszary z okresu powojennego cechuj¹ce siê zabudow¹ wielorodzinn¹
w technologii wielkop³ytowej.
b) kompleksy wielofunkcyjne jako kategoria obszarów zdegradowanych obejmuje dwie
podkategorie:
 obszary ródmiejskie  centra miast o ró¿norodnej strukturze urbanistycznej i architektonicznej, bêd¹ce siedzib¹ specjalistycznych funkcji o randze metropolitarnej,
 zespo³y krajobrazowe  tereny sportowe i rekreacyjne, a tak¿e fragmenty zagospodarowanych obszarów w pobli¿u cieków wodnych.
c) obszary zdegradowane zwi¹zane z infrastruktur¹ techniczn¹ i przemys³ow¹  tereny
ca³kowicie pozbawione poprzedniej funkcji: przemys³owej, wojskowej, kolejowej
czy portowej.
d) nieu¿ytki miejskie  obszary tymczasowo zagospodarowane b¹d niezagospodarowane z ró¿nych przyczyn, np. nieodbudowane tereny powojenne, przypadkowe lub
celowe rezerwy powsta³e w wyniku rozwoju miasta.
Degradacjê, bez wzglêdu na genezê powstania, dzieli siê zwykle na trzy warianty
oddzia³ywania [Wañkowicz 2011]:
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a) degradacjê przestrzeni (problemy przestrzenne, architektoniczne i urbanistyczne)
 pogarszaj¹ca siê kondycja zabudowy i stanu technicznego prowadzi do wytworzenia strefy wykluczenia spo³ecznego;
b) degradacjê spo³eczn¹ (problemy gospodarcze, spo³eczne i rodowiskowe)  marginalizacja i wykluczenie spo³ecznoci lokalnej w przestrzeni niezdegradowanej;
c) degradacjê przestrzeni oraz degradacjê spo³eczn¹, które wystêpuj¹ jednoczenie.
Degradacja przestrzeni wywo³ana jest wieloma czynnikami, które przez d³ugi okres
wp³ywaj¹ na pogarszanie stanu struktury miejskiej. ród³a z³ej kondycji materii miasta
w Polsce mo¿na doszukiwaæ siê w okresie gospodarki socjalistycznej. Zaliczyæ mo¿na
do nich: uprzemys³owienie kraju; niski poziom bud¿etu na realizacjê dzia³añ modernizacyjnych i utrzymuj¹cych tkankê mieszkaniow¹ w niepogorszonym stanie; nisk¹ jakoæ i niewystarczaj¹c¹ iloæ materia³ów oraz przestarza³oæ technologii ówczesnego
budownictwa, a tak¿e eliminowanie w³asnoci prywatnej w polityce kraju. Do wspó³czesnych czynników wynikaj¹cych przede wszystkim z transformacji spo³eczno-gospodarczej nale¿¹: prawna bariera inwestycji; niski poziom zasobów finansowych w bud¿ecie lokalnym; nieefektywne wykorzystanie maj¹tku publicznego; bezproduktywne
zarz¹dzanie przestrzeni¹, a tak¿e niefunkcjonalny uk³ad zagospodarowania lokalnego
[Sztando 2010]. Degradacja spo³eczna zwi¹zana jest g³ównie z izolacj¹ mieszkañców
obszaru kryzysowego wzglêdem pozosta³ej czêci miasta. Spowodowane jest to m.in.
brakiem wykszta³cenia, a w rezultacie wysokim poziomem bezrobocia (izolacja ekonomiczna) [Billert 2003]. Zjawiska przyczyniaj¹ce siê do postêpuj¹cej degradacji przestrzennej czy spo³ecznej zaprezentowano w tabeli 1.
Tabela 1. Zjawiska degradacji  przestrzennej i spo³ecznej
Table 1. Degradation phenomena  spacial and social
ZJAWISKA DEGRADACJI
DEGRADATION PHENOMENA:
PRZESTRZENNEJ  SPATIAL

SPO£ECZNEJ  SOCIAL

Negatywne postrzeganie obszaru
Negative perception of the area

Degradacja rodzin
Families degradation

Zaniedbanie i dewastacja budynków i otoczenia
Neglect and devastation of buildings and surroundings

Ponadprzeciêtny poziom przestêpczoci
Above-average levels of crime

Degradacja rodowiska
Environmental degradation

Niski poziom zdrowotny
Low levels of health

Degradacja przestrzeni publicznej
Degradation of public space

Deficyt wykszta³cenia
Education deficit

Deficyt us³ug i handlu
Services and trade deficit

Niskie zarobki
Low earnings

Deficyt obszarów rekreacji
Recreation areas deficit

Wysoki poziom bezrobocia
High levels of unemployment

S³aby rozwój infrastruktury socjalnej i kulturalnej
Wysoki odsetek korzystaj¹cy z pomocy
Insatisfactory development of social infrastrycturend cultural spo³ecznej
Hihg number of users of social assistance
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (Billert 2003)
Source: own study
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Rozwi¹zywanie podstawowych problemów obszarów kryzysowych spoczywa w rêkach wyspecjalizowanych jednostek administracji samorz¹dowej z udzialem spo³ecznoci
lokalnej. Proaktywne dzia³ania w tej kwestii dotyczy przede wszystkim [Ferber 2006]:
 zidentyfikowania obszarów dotkniêtych problemami;
 zmniejszenia ich negatywnych skutków;
 aktywnego wspierania w³acicieli obszarów zdegradowanych chc¹cych uwolniæ siê
z trudnej sytuacji;
 optymalnego, ponownego wykorzystania terenów problemowych;
 publicznej prezentacji projektów nowego wykorzystania zdegradowanej tkanki miejskiej;
 przeciwdzia³ania powstawaniu obszarów zdegradowanych.
REWITALIZACJA
Wyszczególnione dzia³ania charakteryzuj¹ zjawisko odwrotne do zjawiska degradacji  rewitalizacjê. Proces ten polega na przywróceniu do ¿ycia zdegradowanych
(zniszczonych i zdekapitalizowanych) czêci miasta, czego efektem jest przystosowanie starego zasobu budownictwa do nowych potrzeb i osi¹gniêcie harmonijnego rozwoju aglomeracji [Tura³a 2005]. Nie powsta³y jeszcze szczegó³owe regulacje prawne wyjaniaj¹ce zjawisko rewitalizacji, dlatego te¿ nie istnieje pe³na prawna definicja tego
pojêcia. Wystêpuj¹ natomiast definicje o ró¿nym zakresie na potrzeby tworzonych programowych i operacyjnych dokumentów. Definicje te przedstawiaj¹ zjawisko rewitalizacji jako reakcjê na kryzys w ujêciu procesowym, d¹¿¹c do zrównowa¿onego rozwoju.
W procesie tym bior¹ udzia³ w³adze lokalne z istotn¹ rol¹ spo³eczeñstwa [Strzelecka
2011]. Jedn¹ z definicji procesu rewitalizacji przedstawiono w Wytycznych Ministra
Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania dzia³añ dotycz¹cych mieszkalnictwa:
rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na okrelonym
obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, spo³ecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorz¹d terytorialny(g³ównie lokalny) w celu wyprowadzenia
tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakoci funkcjonalnej i
stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania
endogeniczne [Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego... 2008]. Nieco inn¹ treæ
definicji rewitalizacji przedstawi³ Komitet Naukowy Projektu Instytutu Rozwoju Miast
z 15 lutego2008 roku  rewitalizacja to skoordynowany proces prowadzony wspólnie
przez w³adzê samorz¹dow¹, spo³ecznoæ lokaln¹ i innych uczestników, bêd¹cy elementem polityki rozwoju i maj¹cy na celu przeciwdzia³ania degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakociowych, poprzez
wzrost aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej, poprawê rodowiska zamieszkania oraz
ochronê dziedzictwa narodowego, z zachowaniem zasady zrównowa¿onego rozwoju
[Strzelecka 2011].
Rewitalizacja bywa niew³aciwie rozumiana jako podejmowanie pojedynczych dzia³añ, np. remont jednego sporód wielu budynków znajduj¹cych siê na obszarze objêtym
kryzysem [Muzio³-Wêc³awowicz 2009]. Mnogoæ wystêpuj¹cych w teorii zagadnieñ
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rewitalizacji dowodzi, i¿ jest to proces skomplikowany w swej istocie, o wielowymiarowym pod³o¿u. Z przedstawionych okreleñ i definicji wynika, ¿e g³ównymi wymiarami tego procesu s¹ wymiar ekonomiczny, spo³eczny, fizyczny i kulturowy, których realizacja pozwala na zrównowa¿ony rozwój gospodarczy, spo³eczny i przestrzenny miasta.
Celem rewitalizacji w ujêciu ekonomicznym jest pobudzenie konkurencyjnoci
miasta poprzez ponowne wykorzystanie przestrzeni miejskiej, szczególnie jej centralnej czêci. Na rozwój gospodarczy miasta wp³ywa pozytywny klimat inwestycyjny uzyskiwany dziêki rewitalizacji. Spo³eczny wymiar tego procesu rozumiany jest jako spo³eczny rozwój miasta. W tym celu realizowane s¹ dzia³ania d¹¿¹ce do odnowy zasobów
mieszkaniowych oraz wspieranie mieszkañców rewitalizowanego obszaru np. w aspekcie przedsiêbiorczoci [Tura³a 2005]. Wymiar fizyczny przejawia siê natomiast realizowaniem prac technicznych ratuj¹cych zdegradowan¹ tkankê miejsk¹ z jednoczesnym zachowaniem i wyeksponowaniem historycznego charakteru struktury urbanistycznej 
stanowi¹c aspekt kulturowy [Murzyn 2006]. Na wymiar fizyczny procesu rewitalizacji,
o którym wspomniano, sk³adaj¹ siê zwykle nastêpuj¹ce zakresy czynnoci [Skalski
2006]:
 remonty  przywrócenie takiej kondycji budynku, jaka istnia³a w poprzednim cyklu
eksploatacji;
 modernizacja  remont uzupe³niony wprowadzeniem nowszych, sprawniejszych b¹d
dodatkowych fragmentów wyposa¿enia  , podnosz¹c tym samym komfort,
 rewaloryzacja  przywracanie wartoci poprzez remont lub modernizacjê obiektów
o istotnej wartoci zabytkowej.
Wymiar kulturowy rewitalizacji jest to d¹¿enie do podniesienia wartoci miasta, co
nale¿y rozumieæ jako wysoki poziom estetyki struktury miejskiej, a tak¿e umo¿liwianie rozwoju kulturalnego. Istotnym elementem do osi¹gniêcia tego celu jest dba³oæ
o dziedzictwo kulturowe. Atrakcyjnoæ miasta decyduje o wiêkszym zainteresowaniu
inwestorów, a tak¿e pobudza integracjê spo³eczn¹.
Wzmocnienie to¿samoci miasta jest to nie tylko ochrona bogactwa kulturowego
i podkrelenie jego wartoci, ale równie¿ ochrona rodowiska. Ujêcie ekologiczne rewitalizacji tak¿e jest bardzo istotne, nie tylko z punktu widzenia przysz³ych inwestorów, ale tak¿e spo³ecznoci lokalnej [Tura³a 2005].
O wielowymiarowoci rewitalizacji wiadczy równie¿ ró¿norodnoæ przestrzeni,
któr¹ poddaje siê procesom rewitalizacji. Ze wzglêdu na zró¿nicowanie przestrzeni,
kwalifikuj¹cej siê do przeprowadzenia dzia³añ rewitalizacyjnych, proces ten mo¿na podzieliæ na cztery typy, [Ziobrowski 2010]:
a) rewitalizacjê zdegradowanych ródmieæ i wielofunkcyjnych przedwojennych obszarów zabudowy miejskiej;
b) rewitalizacjê obszarów poprzemys³owych, pokolejowych i powojskowych;
c) rewitalizacjê blokowisk, w tym szczególnie blokowisk wzniesionych w technologii
wielkop³ytowej;
d) rewitalizacjê krajobrazu miast ze szczególnym uwzglêdnieniem sylwetki miasta
i systemu przestrzeni publicznych, w tym zieleni miejskiej.
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Pierwszy typ rewitalizacji charakteryzuj¹ obszary miejskie o du¿ym znaczeniu lokalnym, czêsto o funkcji turystycznej. Wystêpuj¹ce tam zwykle zabytki nadaj¹ przestrzeni du¿¹ wartoæ architektoniczn¹, co decyduje o koniecznoci ich odnowy, przeciwdzia³aj¹c bezpowrotnym zniszczeniom. Z rewitalizacj¹ zdegradowanych czêci
miasta wi¹¿e siê zmiana funkcji zabudowy, dziêki czemu nastêpuje poprawa sytuacji
spo³ecznej i pobudzenie aktywnoci gospodarczej mieszkañców. Dzia³ania rewitalizacyjne przeprowadzone s¹ ponadto na terenach poprzemys³owych i powojskowych. Na
tych obszarach skupiaj¹ siê przede wszystkim na doprowadzeniu do sprawnoci infrastruktury zarówno komunalnej, jak i transportowej, a tak¿e poprawie kondycji rodowiska. W efekcie nastêpuje poprawa sytuacji odnawianego obszaru, co zapewnia mo¿liwoæ nadania mu nowej funkcji (np. mieszkaniowej, us³ugowej). Proces rewitalizacji
realizowany jest tak¿e na obszarach dotkniêtych negatywnymi zjawiskami spo³ecznymi.
Problem dotyczy g³ównie dzielnic zabudowanych blokami z wielkiej p³yty, gdzie czêsto wystêpuje problem patologii spo³ecznej. Budynki mieszkalne na tym terenie wymagaj¹ kompleksowych prac naprawczych, co przyczynia siê do przeciwdzia³ania wykluczeniu spo³ecznemu. Dzia³ania te mo¿na sprowadziæ do pojêcia humanizacji blokowisk
[Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 20072013].
Ka¿dy przypadek obszarów problemowych jest inny i wymaga okrelenia ró¿nych
celów. Nadrzêdnym celem procesu rewitalizacji dla wszystkich obszarów zdegradowanych jest porzucenie z³ego wizerunku [Strzelecka 2011]. Szczegó³owe cele przywiecaj¹ce rewitalizacji, bez wzglêdu na miejsce realizacji procesu, mo¿na zgeneralizowaæ i wyró¿niæ cele uniwersalne, ramowe, [Lorens 2009]:
 urbanistyczno-architektoniczne  prace dotycz¹ce zabudowy architektonicznej,
zw³aszcza mieszkaniowej, a tak¿e przemys³owej, w dodatku wa¿nym elementem jest
rozmylna modyfikacja krajobrazu kulturowego;
 techniczne  ulepszanie infrastruktury miejskiej, bazy technicznej i infrastruktury
drogowej;
 spo³eczne  powstrzymywanie rozwoju oraz rozprzestrzeniania siê negatywnych
sk³onnoci spo³ecznych, tj. patologii, wykluczeñ spo³ecznych;
 ekonomiczne  realizowane dzia³ania prowadz¹ce do postêpów gospodarczych, rozwój ga³êzi przedsiêbiorstw komercyjnych, w tym sektora turystyki;
 rodowiskowe  zwi¹zane z popraw¹ kondycji rodowiska przyrodniczego, eliminacja zanieczyszczeñ, w tym tak¿e emisji.
Cele te scharakteryzowa³a równie¿ Sztando (2008). Za priorytety urbanistyczno-architektoniczne uzna³a osi¹gniêcie ³adu przestrzennego, przywrócenie wartoci historycznych i estetyki zabytków. Techniczne zagadnienia te obejmuj¹ g³ównie poprawê
stanu technicznego budynków i budowli. Do celów spo³ecznych nale¿¹ redukcja zjawiska patologii i wykluczenia spo³ecznego, aktywizacja mieszkañców, wzrost poziomu
bezpieczeñstwa publicznego, a tak¿e udogodnienia dla niepe³nosprawnych. Ograniczenie bezrobocia i rozwój przedsiêbiorczoci, wzrost jakoci us³ug to tylko niektóre
priorytety do osi¹gniêcia równowagi ekonomicznej na obszarze kryzysowym [Sztando
2008] Nieod³¹cznym elementem procesu rewitalizacji jest zmiana zagospodarowania
i struktury funkcji rewitalizowanej czêci miasta. Polepszone warunki przestrzenne
przyczyniaj¹ siê do osi¹gania przedstawionych celów. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e musz¹
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byæ one odpowiednio dobrane i dostosowane do sytuacji na danym obszarze, by nie
dosz³o do ponownej jego degradacji.
Osi¹gniêciu priorytetów w procesie rewitalizacji sprzyja [Sztando 2010]:
 rosn¹ce zainteresowanie spo³ecznoci lokalnej odnow¹ miasta;
 wzrost wiadomoci w³adz w zakresie ich roli w kszta³towaniu miasta;
 wzrost bud¿etu miejskiego na realizacjê tego typu dzia³añ;
 rozwój sektora naukowo-badawczego w kraju;
 dobre praktyki nap³ywaj¹ce z zagranicy.
Dzia³ania rewitalizacyjne maj¹ wiêc charakter wielow¹tkowy, podlegaj¹ wzajemnemu uzupe³nianiu siê niezbêdnemu do osi¹gniêcia zmiany jakociowej na zdegradowanym obszarze. Do cech charakteryzuj¹cych zjawisko rewitalizacji wiadcz¹cych m.in.
o wieloaspektowoci procesu nale¿¹ [www.bip.krakow.pl/zalacznik.php?zid
=10342&wer=0&new=n&mode=shw 20.10.2014]:
 dzia³ania zmierzaj¹ce do odnowy tkanki miejskiej prowadzone s¹ na obszarach zurbanizowanych;
 wybrany obszar musi ulegaæ degradacji lub byæ w stanie kryzysowym;
 zjawisko degradacji obejmuje nie tylko przestrzeñ, ale równie¿ funkcjê i substancjê,
okrela siê obszar problemowy zarówno w aspekcie architektoniczno-urbanistycznym (przestrzeñ, substancja) jak równie¿ w odniesieniu do strefy  spo³ecznej i gospodarczej (funkcja); niezbêdne jest, aby proces rewitalizacji rozwi¹zywa³ problemy
w ramach ka¿dej strefy na obszarze kryzysowym, dzia³ania o wymiarze technicznym
powinny odgrywaæ rolê narzêdzia do osi¹gania istotnych celów spo³ecznych i ekonomicznych;
 w realizacji procesu rewitalizacji istotna jest integracja wszystkich podmiotów, bior¹cych w nim udzia³  spo³ecznoci lokalnej, w³adz publicznych, sektora przedsiêbiorców, inwestorów prywatnych, organizacji pozarz¹dowych czy kocio³ów.
Istotn¹ dodatkow¹ cech¹ procesu rewitalizacji, której nie przedstawiono wczeniej
jest jej trwa³oæ. Mówi siê o tym wówczas, gdy osi¹gniêta poprawa stanu obszaru zdegradowanego bêdzie nieodwracalna, tzn. nie nast¹pi nawrót czynników problemowych
tego obszaru, a przede wszystkim, gdy nast¹pi rozwój odnowionej tkanki miejskiej. Do
osi¹gniêcia trwa³ych efektów rewitalizacji niezbêdna jest dobra organizacja podmiotów
bior¹cych w niej udzia³. Dobra organizacja to w g³ównej mierze rozpoczêcie procesu
od zdiagnozowania i przeanalizowania problemów spo³eczno-gospodarczych i ekonomicznych na terenie objêtym kryzysem. Badanie przyczyn i skutków wystêpowania
problemów powinno odbywaæ siê nie tylko na obszarze zdegradowanym, ale równie¿
w ujêciu ca³ego miasta. Listê badanych czynników sporz¹dza siê zgodnie ze specyfik¹
danego obszaru z uwzglêdnieniem aspektu przysz³oci (dokonanie niezbêdnych prognoz
niektórych zjawisk). Na powodzenie tego etapu niew¹tpliwie ma wp³yw sondowanie
opinii publicznej. Licz¹ siê nie tylko uwagi mieszkañców obszaru kryzysowego, ale
równie¿ osoby prywatne prowadz¹ce na analizowanym terenie dzia³alnoæ gospodarcz¹
[Sztando 2010].
Proces rewitalizacji w trakcie swojego przebiegu osi¹ga liczne korzyci, mniejszej
czy wiêkszej wagi. Zestawienie pogrupowanych osi¹gniêæ wynikaj¹cych z realizacji
procesu odnowy miast przedstawiono w tabeli 2.
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Tabela 2. Zestawienie korzyci wynikaj¹cych z realizacji procesu rewitalizacji
Table 2. Summary of benefits arising from the implementation of the revitalization process
Korzyci wynikaj¹ce z procesu rewitalizacji
Benefits arising from the implementation of the revitalization process
Dla mieszkañców
For resident

 wzrost dostêpnoci powierzchni mieszkalnej  increase the availability of living
space;
 poprawa jakoci i dostêpnoci us³ug/improve the quality and availability of services;
 poprawa bezpieczeñstwa/improvement of safety;
 poprawa standardu infrastruktury i przestrzeni publicznej/improvement of
infrastructure and public space;
 szansa na wzrost zamo¿noci/chance to increase wealth

Dla odwiedzaj¹cych  poprawa jakoci i zakresu us³ug /improve the quality and range of services;
For visitors
 poprawa bezpieczeñstwa publicznego/improving public safety;
 atrakcyjniejsza oferta spêdzania wolnego czasu/attractive range leisure
Dla mieszkañców
For resident

 wzrost i poprawa rynku pracy/growth and improvement in the labor market;
 poprawa dostêpnoci rynku pracy/improving the accessibility of the labor market;
 stabilizacja lub wzrost dochodów/stabilization or increase in income

Dla mieszkañców
For resident

 dostêpnoæ i poprawa jakoci przestrzeni do prowadzenia dzia³alnoci
gospodarczej/availability and improve the quality of the space to conduct business;
 wsparcie publiczne dla firm/public support for companies;
 dzia³alnoæ integralna firm i instytucji obszaru/activities of companies and
institutions integral area;
 dostêpnoæ lepiej wykwalifikowanych pracowników/ availability of better qualified
workers

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Mliczyñska-Hajda (2009)
Source: own study based on Mliczyñska-Hajda (2009)

Na podstawie analizy literatury mo¿na wyró¿niæ istotne zasady rewitalizacji, które
zwiêkszaj¹ prawdopodobieñstwo powodzenia tego procesu rewitalizacji [Rydzik
2009]
 wykorzystywanie zasobów miejskich;
 dba³oæ o wspólne dobro spo³ecznoci lokalnej;
 etap przygotowawczy i wdra¿ania procesu oparty na zasadach demokracji;
 wspó³praca sektora publicznego, prywatnego i obywatelskiego z uwzglêdnieniem korzyci dla ka¿dej ze stron;
 planowanie programów wielowymiarowych, obejmuj¹cych przestrzeñ spo³eczn¹,
przeciwdzia³anie patologiom, a tak¿e zapewnienie rozwoju infrastruktury zarówno
spo³ecznej, jak i technicznej z uwzglêdnieniem poprawy stanu rodowiska naturalnego;
 kontrola realizacji projektów za pomoc¹ monitoringu;
 zastosowanie sprawnego procesu kontroli i ewaluacji finansowania procesu rewitalizacji;
 opieranie projektu na zasobach lokalnych i przedsiêbiorczoci mieszkañców z mo¿liwoci¹ wykorzystania rodków ze róde³ krajowych b¹d unijnych.
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PODSUMOWANIE
Rewitalizacja jest to nieprzypadkowy, zaplanowany proces o d³ugotrwa³ym przebiegu z uwzglêdnieniem horyzontu czasowego. Zachowanie tych cech pozwala na osi¹gniêcie pozytywnych efektów i po¿¹danych rezultatów [Kamierczak, Pazder 2011].
Najistotniejsz¹ korzyci¹, któr¹ przynosi miastu zjawisko naprawcze  rewitalizacja,
jest niew¹tpliwie za¿egnanie negatywnych trendów [Tura³a 2005]. Cech¹ charakterystyczn¹ procesu rewitalizacji jest wielowymiarowoæ. Zaprezentowane opracowanie
niew¹tpliwie wyczerpuj¹co przedstawia to zjawisko. Dzia³ania z zakresu rewitalizacji
stanowi¹ wa¿ny element zrównowa¿onego rozwoju. W obu przypadkach celem jest
osi¹gniêcie korzyci na wielu p³aszczyznach: spo³ecznej, gospodarczej, kulturowej,
rodowiskowej itd. O wielowymiarowoci wiadczy równie¿ fakt zasiêgu dzia³ania tego
procesu. Nie ogranicza siê on do jednego rodzaju obszarów problemowych. Artyku³
stanowi podstawê do rozwa¿añ na temat rewitalizacji jako sk³adowej polityki regionalnej d¹¿¹cej do zrównowa¿onego rozwoju.
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THE MULTIDIMENSIONALITY OF THE REVITALIZATION PROCESS
IN TERMS OF METHODOLOGICAL.
Abstract. This article refers to the particular characteristics of the multidimensionality
of the revitalization process. Quoted definition which indicates the complexity of the
process. Analysis of the literature enabled to present this process as phenomenon of the
multifaceted substrate, whose range covers diverse areas, such as. urban areas, industrial
areas or post-military. The multidimensionality of the process also provide directions impacts
and achieving the benefits (in terms of spatial, social or technical). Article enriched also by
the characteristics of the degradation process, which as a cause of action revitalization
indicates their multifaceted nature.
Key words: degraded areas, revitalization, multidimensionality
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ANALIZA OBOWI¥ZUJ¥CYCH PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W STREFIE PODMIEJSKIEJ OLSZTYNA
S³awomir Sobotka
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badañ w ramach pracy doktorskiej
pt.: Gospodarka przestrzenna w strefie podmiejskiej Olsztyna na tle przekszta³ceñ krajobrazu rolniczego. Na zakres przestrzenny badañ z³o¿y³y siê wszystkie wsie (w liczbie
200) po³o¿one w szeciu gminach w strefie podmiejskiej Olsztyna. W celu omówienia
przemian przestrzennych przeanalizowano obowi¹zuj¹ce plany zagospodarowania przestrzennego. W dziennikach urzêdowych województwa warmiñsko-mazurskiego, w latach
19962010, opublikowano 196 planów zagospodarowania przestrzennego w czêci lub ca³oci dla 86 wsi (43% stanu). Wiêkszoæ planów dotyczy rozwoju przede wszystkim funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) i mieszkaniowo-us³ugowej (MU). Orientacyjna powierzchnia terenów objêtych planami zagospodarowania przestrzennego wynosi 8594,8 ha.
Stanowi to 6,3% obszaru strefy podmiejskiej Olsztyna (dane na koniec 2010 r.). S¹ to dane
poni¿ej redniej dla Polski. Podobnie sytuacja siê przedstawia ze redni¹ powierzchni¹ planów zagospodarowania przestrzennego. Zwi¹zane jest to w du¿ej mierze z anulowaniem (na
podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r.) planów zagospodarowania przestrzennego opublikowanych przed 1995 r. Spowodowa³o to w badanych
gminach chaos przestrzenny. Wzmocniony dodatkowo przez fakt wprowadzenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Oko³o 2/3 powierzchni planów obowi¹zuj¹cych w gminach, stanowi¹ opracowania sporz¹dzone na podstawie Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r.
S³owa kluczowe: plany zagospodarowania przestrzennego, stopieñ pokrycia planami
zagospodarowania przestrzennego, strefa podmiejska

WPROWADZENIE
Gospodarka przestrzenna jest jednym z istotniejszych elementów wp³ywaj¹cym na jakoæ i poziom ¿ycia. Akty prawne dotycz¹ce planowania przestrzennego i uchwalone
w latach 19282003 wskazuj¹ na piêæ modeli planowania miejscowego w Polsce:
Adres do korespondencji  Corresponding author: S³awomir Sobotka, Katedra Architektury
Krajobrazu i Agroturystyki, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Romana Prawocheñskiego 17, 10-720 Olsztyn, e-mail: slaw116@wp.pl
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architektoniczno-urbanistyczny, uproszczony, centralistyczny, kompleksowy oraz samorz¹dowy. Podane modele w sensie czasowym cile do siebie przylegaj¹, ewoluuj¹ i ³¹czy
je ci¹g³oæ planowania miejscowego [Giedych, Szumañski 2000].
Cele planowania przestrzennego w Polsce po raz pierwszy okrelono w 1961 r.
W 1994 r. pojawi³ siê czynnik spo³eczny, tj. mo¿liwoæ zapoznania siê z planem oraz
wnoszenia uwag i zarzutów (uczestnictwo spo³eczne) [Giedych i Szumañski 2000].
Gospodarka przestrzenna nabra³a szczególnego znaczenia po 2001 roku, kiedy
w strefie podmiejskiej Olsztyna (w gminach: Dywity, Barczewo, Jonkowo, Gierzwa³d,
Stawiguda i Purda) zaczê³a gwa³townie siê zwiêkszaæ liczba budynków. Nale¿y to uto¿samiaæ z ruchem budowlanym. Zwi¹zane jest to z procesem suburbanizacji.
Niedoskona³oci¹ systemu planowania przestrzennego w Polsce jest zmiennoæ przepisów prawnych. Dotyczy to g³ównie okresu po 1989 r. Obj¹³ on Ustawê o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. [Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 415 z pón. zm.]
i Ustawê o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku [Dz.U. z 2003 r.
nr 80, poz. 717 z pón. zm.]. Du¿ym utrudnieniem,w kontekcie realizacji za³o¿eñ ³adu
przestrzennego, by³y dwie zmiany wprowadzone w ostatniej z wymienionych ustaw.
Anulowano plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone przed 1995 r. i wprowadzono decyzjê o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Poza tym prawo gospodarki przestrzennej nie koncentruje siê na przeciwdzia³aniu rozproszenia siê zabudowy i ochronie przestrzeni otwartej. Podkrela siê równie¿, ¿e regulacje prawne nie
nad¹¿aj¹ za obecnymi potrzebami spo³ecznymi. Mierzejewska [2003] zauwa¿a równie¿,
¿e próby definiowania ³adu przestrzennego w aktach prawnych ra¿¹ ogólnikowym charakterem.
Najbardziej kompleksowe badania (oparte na wysy³anych do gmin ankietach) dotycz¹ce planowania przestrzennego dla ca³ego kraju podejmowane s¹ od 2007 r. w publikacjach Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie. Najistotniejsze wnioski, które dotychczas sformu³owano:
 stopieñ pokrycia kraju planami zagospodarowania przestrzennego jest niezadowalaj¹cy;
 bariera finansowa jest g³ówn¹ przeszkod¹ w postêpie prac planistycznych;
 w zwi¹zku z rosn¹c¹ liczb¹ uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego
powinna maleæ liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy;
 struktura funkcjonalna planów zagospodarowania przestrzennego, polegaj¹ca na dominacji jednej funkcji, tj. mieszkaniowej jest wadliwa;
 bilans wp³ywów i wydatków jest ujemny w skali Polski, w odniesieniu do sporz¹dzanych planów zagospodarowania przestrzennego, po stronie wp³ywów wymienia siê podatek od czynnoci cywilnoprawnych, op³atê planistyczn¹, op³atê adiacenck¹ i wzrost
podatku od nieruchomoci. Szczególnie dwie ostatnie op³aty nie trafiaj¹ jednak do kas
gmin, ale stanowi¹ dochód w³acicieli gruntów, czêsto w wyniku dzia³añ spekulacyjnych. Z kolei po stronie wydatków znajduje siê wykup gruntów pod drogi, budowa
dróg gminnych i infrastruktury technicznej [leszyñski i in. 2014].
Badania geograficzne nad planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym s¹ prowadzone w ró¿nych skalach, bior¹c pod uwagê podzia³ administracyjny kraju [leszyñski i in. 2007]. Udzia³ geografów w planowaniu przestrzennym datuje siê od lat 30. XX
wieku. Wtedy Leszczycki prowadzi³ prace zwi¹zane z rozwojem regionalnym Podhala
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[Leszczycki 1938]. Po II wojnie wiatowej geografowie podjêli szczegó³owe badania
nad podstawami spo³eczno-gospodarczymi planowania i zagospodarowania przestrzennego miast [Dziewoñski i in. 1957]. Ujêcie geograficzne by³o obecne w planowaniu
zagospodarowania przestrzennego kraju. By³o to zwi¹zane z tematyk¹ problemów wêz³owych, koordynowanych przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
PAN [Leszczycki i in. 1971, Dziewoñski 1974, 1979, Medtody analiz... 1979, Potrykowski 2000, Wêc³awowicz i in. 2006a, Wêc³awowicz i in. 2006b]. Wraz z przywróceniem
mechanizmów gospodarki rynkowej, podjêto badania zwi¹zane z gospodark¹ lokaln¹
[Strategie w³adz... 1990, Rozwój lokalny... 1995, 1996, 2001, Swianiewicz 2004].
W ostatnim okresie rozwin¹³ siê nurt ekofizjograficzny zwi¹zany z analiz¹ stanu i ocen¹
rodowiska przyrodniczego dla potrzeb wynikaj¹cych z planowania rozwoju ró¿norodnych funkcji spo³eczno-gospodarczych [Bartkowski 1986, Rola planowania... 1991;
Richling i Solon 1994, Kistowski 2001, Kowalczyk 2001]. Badania te zapocz¹tkowano
ju¿ w latach 60. XX wieku [Wiêckowski 1963, Leszczycki 1975, 1977]. Wi¹za³y siê one
z paradygmatem rodowiskowym w geografii. Poszukiwano zwi¹zków miêdzy rodowiskiem przyrodniczym a dzia³alnoci¹ cz³owieka. Istotn¹ kwesti¹ jest w³aciwe kszta³towanie (ochrona) elementów przyrodniczych w krajobrazie. Na przyk³ad dotyczy to
ma³ych zbiorników wodnych. W zwi¹zku z szybkim tempem zaniku i/lub siln¹ eutrofizacj¹ ródpolnych oczek wodnych postuluje siê ograniczenie negatywnego oddzia³ywania
planistycznego poprzez zakwalifikowanie ma³ych zbiorników wodnych do kategorii u¿ytków ekologicznych. Unika siê w ten sposób mo¿liwoci zmiany u¿ytkowania terenu [Koc
i in. 2002]. M³ynarczyk i in. [2002] zalecaj¹ kszta³towanie systemu terenów zieleni strefy
podmiejskiej. Determinuj¹ je istniej¹ce kompleksy przyrodniczo-krajobrazowe. Sk³adaj¹
siê na nie formacje lene, zbiorowiska ³¹kowe, rolinnoæ szuwarowo-bagienna i ogrody
dzia³kowe. Tworz¹ one zielony piercieñ, który stanowi integraln¹ czêæ z zieleni¹
miejsk¹ Olsztyna.
W literaturze przedmiotu najbardziej realne propozycje dotycz¹ce poprawy stanu planowania przestrzennego w Polsce trafnie sformu³owa³ Jêdraszko [2005]. Odwo³uj¹c
siê do przyk³adów z Niemiec, zauwa¿a:
 w³asnoæ/nabycie gruntu nie daje w³acicielowi prawa do dowolnej zmiany jego u¿ytkowania w dowolnej chwili, ani do jego parcelacji i podzia³u, ani do domagania siê od
gminy zgody na takie dzia³ania;
 jedynym organem uprawnionym do zmiany u¿ytkowania terenu jest rada gminy, gdy
dzia³a jako ca³oæ; podstaw¹ decyzji jest plan zagospodarowania przestrzennego bêd¹cy odbiciem spodziewanych kierunków rozwoju gminy, manifestacj¹ przyjêtych zasad
fachowych i uwzglêdniaj¹cy ogó³ przepisów gospodarowania przestrzeni¹;
 w gminach istniej¹ sta³e organy planowania przestrzennego i nadzoru nad realizacj¹
bêd¹ce czêci¹ publicznego aparatu zarz¹dzania;
 inicjatorem zmian zagospodarowania jest gmina (a nie w³aciciele gruntów) i ona jest
wy³¹cznym gestorem przes¹dzaj¹cym o dokonaniu parcelacji;
 podjêcie sporz¹dzenia planu miejscowego zagospodarowania oznacza jednoczesny
obowi¹zek gminy do uzbrojenia objêtego planem terenu (zw³aszcza kanalizacji sieciowej); budynki nie mog¹ byæ u¿ytkowane, póki uzbrojenie nie jest zrealizowane
i funkcjonuje;
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 zakazuje siê lokalizacji zabudowy w rozproszeniu; dopuszcza siê wydawanie zgody na
pojedyncze obiekty, ale tylko w bezporednim nawi¹zaniu do zespo³ów istniej¹cej zabudowy (tj. plomb i zaokr¹gleñ) pod warunkiem istnienia uzbrojenia i zachowania
wielu bardzo restrykcyjnych warunków;
 obowi¹zuj¹ce prawo jest powszechnie respektowane, a jego naruszenie jest natychmiast zaskar¿ane do s¹du.
Do opracowania wyników dotycz¹cych przekszta³ceñ przestrzennych badanego obszaru pos³u¿ono siê metodyk¹ zwi¹zan¹ z kartografi¹. Zastosowanie mapy do analizy naukowej jest jednym ze sposobów jej praktycznego wykorzystania i nale¿y do kartograficznych metod badañ [Saliszczew 1984]. Ponadto opisuj¹c przedstawione elementy,
pos³u¿ono siê charakterystyk¹ i ocen¹ badanego obszaru i zjawisk na nim wystêpuj¹cych
z wybranych punktów widzenia. Jako przyk³adowe punkty widzenia mo¿na wyró¿niæ rozmieszczenie ró¿nych elementów i zjawisk w przestrzeni, podzia³ na elementy sk³adowe,
zwi¹zki wystêpuj¹ce miêdzy tymi elementami, dotychczasowe tendencje rozwoju, czynniki sprawcze, mo¿liwoci rozwoju, unikatowe wartoci wymagaj¹ce zabezpieczenia,
czynniki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla tych wartoci i inne. Metody niezbêdne do tych celów wi¹¿¹ siê cile ze zbieraniem i przetwarzaniem informacji. Wyniki badañ zaprezentowano za pomoc¹ rysunku i tabel [Dembowska 1987].
W przypadku 63 planów zagospodarowania przestrzennego (32,1% stanu), których
dane zawarto a tab. 24, podano przybli¿one wartoci objête przez nie powierzchni. Zaistnia³a koniecznoæ jej obliczenia na podstawie rysunku planu.
OGÓLNA SYTUACJA DOTYCZ¥CA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
W STREFIE PODMIEJSKIEJ OLSZTYNA
W dziennikach urzêdowych województwa warmiñsko-mazurskiego, w latach 19962010,
opublikowano 196 planów zagospodarowania przestrzennego przyjêtych w szeciu gminach strefy podmiejskiej Olsztyna. Liczba ta nie uwzglêdnia planów uchwalonych, które
przesta³y obowi¹zywaæ (w ca³oci lub w czêci) oraz planów uchylonych. W pierwszym
przypadku, mamy do czynienia z planami, po opublikowaniu których, w póniejszych latach wprowadzano zmiany do czêci planu. Na przyk³ad zapisy dotyczy³y zmniejszenia
powierzchni dzia³ek czy zmian geometrii dachu. Poza tym w pojedynczych przypadkach
stworzono dla danego (lub wiêkszego) obszaru nowy plan zagospodarowania przestrzennego. Taka sytuacja mia³a miejsce np. we wsi Wójtowo (gmina Barczewo), gdzie w 2002 r.
wprowadzono kilka zmian do planu ogólnego. Nastêpnie, w 2006 roku, opublikowano
nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla ca³ego obrêbu geodezyjnego.
Przyk³adem planu uchylonego jest opracowanie dla ca³ego obrêbu geodezyjnego wsi
Nikielkowo w gminie Barczewo. Zosta³ on opublikowany w 2005 r. [Dz.U. Woj. Warm.Maz. nr 152, poz. 1743]. Rok póniej uchyli³ go Wojewódzki S¹d Administracyjny, ze
wzglêdu na projektowany przebieg przez czêæ wsi obwodnicy pó³nocno-wschodniej
Olsztyna. Wydaje siê, ¿e w takim przypadku nale¿a³o uchwaliæ plan zagospodarowania
przestrzennego z pominiêciem obszaru, przez który ma przebiegaæ projektowana inwestycja drogowa. W ten sposób mo¿na by³o unikn¹æ jego uchylenia.
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Ogó³em, powierzchnia obszarów objêtych 196 planami zagospodarowania przestrzennego wynosi 8594,8 ha. Stanowi to 6,33% obszaru badanych gmin (rys. 1).
W sytuacji, gdy nie uwzglêdnimy powierzchni lasów i gruntów pod wodami, które zajmuj¹ 51% powierzchni gmin, stopieñ pokrycia planami wzronie w nich dwukrotnie,
tj. do 12,91%. Najwiêksze powierzchniowo plany (100 ha i powy¿ej) opublikowanych
w dziennikach urzêdowych województwa warmiñsko-mazurskiego w latach 19962010,
jest ich tylko 14. Stanowi to 7,1% obowi¹zuj¹cych planów. Zajmuj¹ one ogó³em
5114,8 ha (59,5%) powierzchni obowi¹zuj¹cych planów zagospodarowania przestrzennego.
W badanych gminach wystêpuj¹ du¿e dysproporcje w stopniu pokrycia ich obszarów
planami zagospodarowania przestrzennego (tab. 1). Wynosi on od 0,75% (gmina Purda)
do 14,09% (gmina Dywity), bez uwzglêdniania powierzchni lasów i gruntów pod wodami  od 1,89% (gmina Purda) do 28,70% (gmina Stawiguda). Najmniej korzystna sytuacja wystêpuje w gminach Purda i Jonkowo, w których pomimo ci¹g³ego wzrostu natê¿enia nap³ywu ludnoci, nadal powstaj¹ ma³e powierzchniowo plany zagospodarowania
przestrzennego. Stopieñ pokrycia planami dla tych jednostek to odpowiednio 0,75
i 1,72%. Wartoci te s¹ kilkukrotnie ni¿sze w stosunku jednostek administracyjnych do
redniej dla gmin na badanym obszarze.
Tabela 1. Stopieñ pokrycia gmin w strefie podmiejskiej Olsztyna planami zagospodarowania
przestrzennego (stan na koniec 2010 r.)
Table 1. Coverage index for Area Development Plans for communes within Olsztyn suburban
area (as at the end of 2010)

Nazwa gminy
Name of the commune

Powierzchnia gminy
[km2]
The commune area
[km2]

Procent pokrycia gminy
Procent pokrycia gminy
planami (bez lasów
planami [%]
i gruntów pod wodami) [%]
Coverage of a commune Coverage of a commune with
with plans [%]
Plans (excluding forests and
water-covered land) [%]

Purda

318,20

0,75

1,89

Barczewo

314,40

8,63

14,55

Stawiguda

223,16

8,38

28,70

Gietrzwa³d

172,52

7,01

15,96

Jonkowo

168,66

1,72

2,90

Dywity

161,44

14,09

20,19

1 358,38

6,33

12,91

Suma

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych w urzêdach gmin
Source: own elaboration based on the data obtained from the Municipality Office
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Sporód obowi¹zuj¹cych planów 99 czyli 50,5%, uchwalono na podstawie Ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 roku [Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 415
z pón. zm.]. Objê³y one obszar o powierzchni 2864,3 ha, tj. 33,3% obszaru pokrytego
planami. Pozosta³e, sporz¹dzano stosuj¹c zapisy Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z pón. zm.]. Wskutek wprowadzenia
wspomnianej ustawy wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone przed
1995 r. anulowano. Podobnie jak wiêkszoæ gmin w kraju, równie¿ szeæ jednostek samorz¹dowych w strefie podmiejskiej Olsztyna, wskutek zaistnia³ej sytuacji zosta³o nara¿onych na chaos przestrzenny. Tym bardziej, ¿e od 2001 r. notuje siê gwa³towny wzrost ruchu budowlanego w strefie podmiejskiej Olsztyna. Dodatkowo ów proces wzmocni³a
mo¿liwoæ (na mocy wspomnianej ustawy) wydawania decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu. Z drugiej za strony od 1995 r. funkcjonuje Ustawa o ochronie gruntów rolnych i lenych [Dz.U. nr 16, poz. 78 z pón. zm.], która ma zapobiegaæ
m.in. nadmiernej ich zabudowie. W 2013 r. wprowadzono zmianê (art. 12 ust. 7). Okrelono wysokie stawki w z³otych (w miejsce dotychczas stosowanego ekwiwalentu
w kwintalach zbo¿a) za przeznaczenie 1 ha w³aciwej klasy bonitacyjnej gruntu na cele
pozarolnicze. Czy ograniczy to liczbê danej sporz¹dzanych planów zagospodarowania
przestrzennego, które ujmuj¹ g³ównie grunty pod budownictwo mieszkaniowe? Wydaje
siê, ¿e nie. Podniesie to najprawdopodobniej koszty realizowanej gospodarki przestrzennej. Poza tym mo¿e to sprzyjaæ wydawaniu wiêkszej liczby decyzji o warunkach zabudowy, gdzie nie ma koniecznoci przeznaczania gruntów rolnych na cele pozarolnicze. Wynika to z ma³ej (najczêciej poni¿ej 0,5 ha) powierzchni dzia³ek przeznaczanych pod
zabudowê.

OBOWI¥ZUJ¥CE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W GMINACH STREFY PODMIEJSKIEJ OLSZTYNA
Gmina Purda. W latach 19972010 w Dzienniku Urzêdowym Województwa Warmiñsko-Mazurskiego opublikowano 33 plany zagospodarowania przestrzennego dla gminy Purda. Plany te objê³y 17 wsi (51,5%), a ich ³¹czna powierzchnia wynios³a oko³o
237,6 ha. rednia powierzchnia planu zagospodarowania przestrzennego wynosi tylko
7,2 ha (mediana 4,2 ha). Pomimo wzrostu ruchu budowlanego, który nast¹pi³ po 2000
roku, nadal tworzy siê plany obejmuj¹ce zbyt ma³e powierzchnie.

Acta Sci. Pol.

ród³o: opracowanie w³asne na podk³adzie geodezyjnym
Source: own elaboration based on a cadastral base map

Rys. 1. Obowi¹zuj¹ce plany zagospodarowania przestrzennego (w latach 19962010) w strefie podmiejskiej Olsztyna
Fig. 1. Applicable Area Development Plans (in the years 19962010) for Olsztyn suburban areas (do legendy, od góry)
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W 22 planach (66,6%) dominuje funkcja mieszkaniowa jednorodzinna (MN)
(rys. 2) lub mieszkaniowo-us³ugowa (MU). W niewielkim stopniu rozwijana jest te¿
funkcja turystyczna (UT), rekreacyjna (ML), rolna (R). Jedynie we wsi Trêkusek wystêpuje funkcja produkcyjna i sk³adowa (P)  tabela 2.

Rys. 2. Obszar intensywnego rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Ostrzeszewie
w 2009 roku (gmina Purda)
Fig. 2. The area under intensive single-family housing development in Ostrzeszewo in 2009
(commune of Purda)
ród³o: zdjêcie wykonane przez S. Sobotkê
Source: phoyo by S. Sobotka

Tabela 2. Obowi¹zuj¹ce plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Purda (lata 19972010)
Table 2. The applicable Area Development Plans for the commune of Purda (19972010)
Nazwa wsi
Name of the village
1

Przewa¿aj¹ca funkcja
Powierzchnia objêta
terenu ujêtego w mpzp
mpzp [ha]
The prevailing function of The area covered with a
an area included in a Local Local Area Development
Area Development Plan
Plan [ha]

Dz.U. Woj. Warm.-Maz.
Official Gazette
of Warmiñsko-Mazurskie
Province

2

3

4

MN, U

ok. 8,0

nr 22 poz. 303, 1997 r.

U, RL, MU

4,5

nr 16 poz. 209, 1998 r.

ML

1,8

nr 43 poz. 839, 1999 r.

ML, MN, MU

2,5

nr 21 poz. 332, 2000 r.

Klebark Ma³y

MU

3,7

nr 153 poz. 2561, 2001 r.

Klewki

ZC

0,9

nr 49 poz. 785, 2002 r.

Zgni³ocha

UT

ok. 3,5

nr 18 poz. 299, 2003 r.

Purda

MN, UT

16,6

nr 109 poz. 1495, 2003 r.

Patryki

MU

ok. 6,2

nr 44 poz. 598, 2003 r.

Szczêsne

MU

10,4

nr 109 poz. 1496, 2003 r.

Ostrzeszewo
Klebark Ma³y
Groszkowo
Patryki
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cd. tabeli 2
cont. table 2
1

2

3

4

Przykop

MN

3,0

nr 109 poz. 1497, 2003 r.

Nerwik

MN

4,4

nr 109 poz. 1498, 2003 r.

Przykop

MN

2,9

nr 109 poz. 1499, 2003 r.

U, MN

ok. 5,3

nr 155 poz. 1901, 2003 r.

MN

ok. 20,0

nr 163 poz. 1987, 2003 r.

MN, U

60,4

nr 179 poz. 2164, 2003 r.

Groszkowo

MN

4,0

nr 181 poz. 2192, 2003 r.

Purda

MN

5,8

nr 77 poz. 1375, 2006 r.

Nowa Wie

MN

5,0

nr 136 poz. 2087, 2006 r.

MN, R

ok. 4,0

nr 136 poz. 2088, 2006 r.

MN

3,1

nr 197 poz. 2789, 2006 r.

MN, U

12,0

nr 197 poz. 2790, 2006 r.

G¹siorowo

MN

ok. 3,5

nr 104 poz. 1476, 2007 r.

Trêkus

MN

ok. 3,5

nr 104 poz. 1477, 2007 r.

Ostrzeszewo

MN

0,9

nr 131 poz. 1802, 2007 r.

Klebark Wielki

MN

4,9

nr 131 poz. 1803, 2007 r.

Marcinkowo

MN

5,1

nr 177 poz. 2602, 2008 r.

Klewki

MN

3,6

nr 18 poz. 358, 2009 r.

Klebark Ma³y

MU

4,5

nr 18 poz. 359, 2009 r.

Purdka

UT

0,7

nr 107 poz. 1761, 2009 r.

Klewki

MN

ok. 1,2

nr 22 poz. 546, 2010 r.

Purda

MN

2,6

nr 66 poz. 1053, 2010 r.

P

19,1

nr 127 poz. 1053, 2010 r.

Klebark Wielki
Ostrzeszewo
Trêkusek

Klewki
Purda
Marcinkowo

Trêkusek
Suma

oko³o 237,6

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych w Urzêdzie Gminy Purda
Source: own elaboration based on the data obtained from the Municipality Office of Purda

Gmina Barczewo. W latach 19982010 uchwalono 10 planów zagospodarowania
przestrzennego, które obejmuj¹ w czêci lub w ca³oci 20 wsi. Jest to 37,7% stanu
miejscowoci w gminie. W latach 1998 i 2002 wprowadzono liczne zmiany (w liczbie
39) do planu ogólnego. Funkcjonowa³ on do 2003 r., w którym to wesz³a w ¿ycie
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Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz.
717 z pón. zm.].
W 2010 r. ³¹czna powierzchnia planów wynosi³a oko³o 2 712,1 ha, co daje rednio na
jeden obszar 271,2 ha (mediana 12,5 ha). Tak du¿a rednia powierzchnia planu zagospodarowania przestrzennego wynika z faktu, i¿ w dwóch przypadkach uchwalono je dla ca³ych
obrêbów geodezyjnych, tj. wsi Wójtowo (rys. 3; 958,7 ha) i £êgajny (1203,9 ha).

Rys. 3. Plan zagospodarowania przestrzennego wsi Wójtowo (2006 r.)
Fig. 3. Area Development Plan for the village of Wójtowo (2006)

ród³o: opracowanie w³asne na podk³adzie geodezyjnym uzyskanym w Urzêdzie Miasta i Gminy Barczewo
Source: own elaboration based on a cadastral base map as obtained at Barczewo Town and Commune Council
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Du¿e powierzchniowo plany w niewielkim stopniu (oko³o 25% objêtej powierzchni
przez opracowanie) wykazuj¹ zmiany funkcji terenów  porównuj¹c sytuacjê przed sporz¹dzeniem i po opracowaniu planu. Najczêciej zachowana zostaje w nich funkcja rolna
i lena. W przypadku czterech planów (40%) dominuje funkcja mieszkaniowo-us³ugowa (MU). W mniejszym stopniu wystêpuje funkcja rolna (R) oraz produkcyjna
i sk³adowa (P). Dotyczy to Kronowa, czêci £êgajn i Wójtowa.
We wschodniej czêci gminy rozwija siê funkcja turystyczna (UT)  w s¹siedztwie
jezior Pisa, Kierzliñskiego i Tumiañskiego. Najwiêkszy plan dla tych terenów, o powierzchni oko³o 180 ha opublikowano w 2002 r. dla czêci wsi Ramsowo, w s¹siedztwie
jeziora Dadaj. W 2009 r. uchwalono te¿ trzy plany zagospodarowania przestrzennego dla
czêci wsi Kronowo. Obejmuj¹ one obszary, na których zlokalizowane s¹ kopalnie
kruszywa naturalnego. Oznaczono je symbolem PG (tab. 3).
Tabela 3. Obowi¹zuj¹ce plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Barczewo (lata 19982010)
Table 3. The applicable Area Development Plans for the commune of Barczewo (19982010)

L.p.

Nazwa wsi
Name of the village

1

1.

2.

Przewa¿aj¹ca funkcja
terenu ujêtego w mpzp
The prevailing function
of an area included
in a Local Area
Development Plan

2

Powierzchnia objêta
mpzp [ha]
Dz.U. Woj. Warm.-Maz.
The area covered with Official Gazette of Warmi
a Local Area
ñsko-Mazurskie Province
Development Plan [ha]

3

4

5

Kronowo

P

ok. 3,5

nr 12 poz. 167, 1998 r.

Ruszajny

MU

ok. 9,4

nr 12 poz. 167, 1998 r.
nr 12 poz. 167, 1998 r.

Zalesie

MU

ok. 6,5

Wrocikowo

MN

ok. 9,4

nr 12 poz. 167, 1998 r.

Kaplityny

MU

ok. 8,0

nr 12 poz. 167, 1998 r.

Bogdany

UT

ok. 10,2

nr 12 poz. 167, 1998 r.

Kaplityny

UT

ok. 17,0

nr 157 poz. 2115, 2002 r.

Kaplityny

MU

ok. 9,0

nr 157 poz. 2115, 2002 r.

Kaplityny

MU

ok. 7,0

nr 157 poz. 2115, 2002 r.

Kaplityny

MU

ok. 5,0

nr 157 poz. 2115, 2002 r.

Kaplityny

MU

ok. 3,0

nr 157 poz. 2115, 2002 r.

Kaplityny

MU

ok. 4,0

nr 157 poz. 2115, 2002 r.

Kronowo

MU

ok. 2,0

nr 157 poz. 2115, 2002 r.

Kronowo

MU

ok. 4,0

nr 157 poz. 2115, 2002 r.

Leszno

UT

ok. 4,0

nr 157 poz. 2115, 2002 r.

Nikielkowo

MU

ok. 8,0

nr 157 poz. 2115, 2002 r.

Nikielkowo

MU

ok. 16,0

nr 157 poz. 2115, 2002 r.

Nikielkowo

MU

ok. 7,0

nr 157 poz. 2115, 2002 r.

Bogdany

MU

ok. 9,0

nr 157 poz. 2115, 2002 r.

Barczewko

MU

ok. 11,0

nr 157 poz. 2115, 2002 r.

Barczewko

MU

ok. 9,0

nr 157 poz. 2115, 2002 r.
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cd. tabeli 3
cont. table 3
1

2

3

4

5

Maruny

MU

ok. 6,0

nr 157 poz. 2115, 2002 r.

Ruszajny

MU

ok. 5,0

nr 157 poz. 2115, 2002 r.

Ruszajny

MU

ok. 4,5

nr 157 poz. 2115, 2002 r.

Ruszajny

MU

ok. 4,0

nr 157 poz. 2115, 2002 r.

Ruszajny

MU

ok. 3,0

nr 157 poz. 2115, 2002 r.

Barto³ty Wielkie

UT

ok. 3,0

nr 157 poz. 2115, 2002 r.

Barto³ty Wielkie

UT

ok. 7,0

nr 157 poz. 2115, 2002 r.

Ramsowo

UT

ok. 2,0

nr 157 poz. 2115, 2002 r.

Ramsowo

UT

ok. 6,0

nr 157 poz. 2115, 2002 r.

Ramsowo

UT

ok. 180,0

nr 157 poz. 2115, 2002 r.

Jedzbark

UT

ok. 3,0

nr 157 poz. 2115, 2002 r.

Jedzbark

UT

ok. 9,0

nr 157 poz. 2115, 2002 r.

Kierzliny

UT

ok. 7,0

nr 157 poz. 2115, 2002 r.

Rejczuchy

MU

ok. 2,0

nr 157 poz. 2115, 2002 r.

Krupoliny

US

ok. 4,5

nr 157 poz. 2115, 2002 r.

Mokiny

MU

ok. 45,0

nr 157 poz. 2115, 2002 r.

Zalesie

UT

ok. 4,5

nr 157 poz. 2115, 2002 r.

Bark

MU

ok. 2,0

nr 157 poz. 2115, 2002 r.

3.

Barczewko

MN, U, UT

53,6

nr 152 poz. 1894, 2004 r.

4.

Wójtowo,
Kaplityny

Ti-gazoci¹g

1,0

nr 2 poz. 28, 2005 r.

5.

Ruszajny,
Bark-Wrocikowo

MN

1,5

nr 83 poz. 1148, 2005 r.

6.

Wójtowo

ZL, R, MN, MU, P

958,7

nr 10 poz. 283, 2006 r.

7.

£êgajny

ZL, R, MN, MU, P

1 203,9

nr 14 poz. 390, 2008 r.

8.

Kronowo

PG

10,1

nr 21 poz. 415, 2009 r.

9.

Kronowo

PG

15,0

nr 21 poz.416, 2009 r.

10.

Kronowo

PG

8,8

nr 21 poz. 417, 2009 r.

Suma

oko³o 2712,1

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych w Urzêdzie Miasta i Gminy Barczewo
Source: own elaboration based on the data obtained from the Municipality City and Office of Barczewo
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Gmina Stawiguda. W latach 19962010 w gminie Stawiguda opublikowano
60 planów zagospodarowania przestrzennego. Ich du¿a liczba wynika z faktu, i¿ uchwala
siê tu wiele planów dla jednej wsi, zamiast jednego, który obejmowa³by ca³y lub du¿¹
czêæ obrêbu geodezyjnego. Uwagê zwraca a¿ 13 planów zagospodarowania przestrzennego (o ³¹cznej powierzchni 448,3 ha), które sporz¹dzono dla czêci wsi Bart¹g w latach
20002008.
Ogó³em plany zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹ 12 miejscowoci
(63,2% ca³kowitej liczby wsi). £¹czna powierzchnia objêta planami wynios³a oko³o
1870,4 ha, a rednia  31,2 ha (mediana 17,2 ha). W 32 planach, co stanowi 53,3%
wszystkich uchwalonych dokumentów, dominuje funkcja mieszkaniowa jednorodzinna
(MN) i mieszkaniowo-us³ugowa (MU). W niewielkim stopniu wystêpuje te¿ funkcja turystyczna (UT) i rekreacyjna (ML). S¹ one zwi¹zane g³ównie ze wsiami po³o¿onymi nad
Jeziorami Wulpiñskim oraz Plusznem. Podobnie jest z funkcj¹ roln¹ (R), produkcyjn¹
i sk³adow¹ (P) (rys. 4). Ze wzglêdu na s¹siedztwo Olsztyna, kontynuacj¹ zabudowy, we
wsiach Jaroty, Bart¹g i Bart¹¿ek jest realizowana zabudowa wielorodzinna  bloki mieszkalne (MW) (rys. 5). Interesuj¹cym przyk³adem jest plan zagospodarowania przestrzennego dla pola golfowego w Naterkach, opublikowany w 2001 r. (rys. 6 i tab. 7). Przyk³ad
zmiany funkcji (bez zmiany struktury u¿ytkowania gruntów) stanowi l¹dowisko w Grylinach (rys. 6).

Rys. 4. Centrum logistyczne firmy Inter Parts w 2009 w Stawigudzie
Fig. 4. Inter Parts companys Logistics Centre in Stawiguda in 2009
ród³o: zdjêcie wykonane przez S. Sobotkê
Source: photo mode by S. Sobotka
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Rys. 5. Zabudowa wielorodzinna w Bart¹¿ku w 2009 r. (gmina Stawiguda)
Fig. 5. Multi-family housing development in Bart¹¿ek in 2009 (commune of Stawiguda)

ród³o: zdjêcie wykonane przez S. Sobotkê
Source: photo mode by S. Sobotka

Rys. 6. L¹dowisko w Grylinach (gmina Stawiguda)
Fig. 6. Landing strip in Gryliny (commune of Stawiguda)
ród³o: zdjêcie wykonane przez S. Sobotkê
Source: photo mode by S. Sobotka

Interesuj¹cy przyk³ad stanowi plan zagospodarowania przestrzennego czêci wsi
Stawiguda-Wymój [nr 174 poz. 2548, 2008 r.]. Plan o powierzchni 319,9 (w tym Wymój
 294,9 ha) obejmuje tereny, które przekszta³cono z rolnych na grunty pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹. Pochodzi³y one ze zlikwidowanej rolniczej spó³dzielni produkcyjnej i zosta³y sprzedane w celu sp³aty jej zad³u¿enia. Dodatkowo na skutek afery
gruntowej w 2008 r. nie uzgodniono pozytywnie przeznaczenia gruntów III klasy bonitacji na cele pozarolnicze.
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Tabela 4. Obowi¹zuj¹ce plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Stawiguda (lata 19962010)
Table 4. The applicable Area Development Plans for the commune of Stawiguda (19962010)

Nazwa wsi
Name of the village

Przewa¿aj¹ca funkcja
Powierzchnia objêta
terenu ujêtego w mpzp
mpzp [ha]
The prevailing function
The area covered with a
of an area included in a
Local Area Development
Local Area Development
Plan [ha]
Plan

1

Dz.U. Woj. Warm.-Maz.
Official Gazette
of Warmiñsko-Mazurskie
Province

2

3

4

Majdy

ML

ok. 12,5

nr 36 poz. 377, 1996 r.

Stawiguda

NO

ok. 1,0

nr 50 poz. 514, 1996 r.

U, UT

ok. 3,8

nr 15 poz. 205, 1998 r.

Pluski

ML, UT, MU

ok. 1,5

nr 16 poz. 211, 1998 r.

Tomaszkowo

BS, ST, UT

ok. 18,0

nr 20 poz. 254, 1998 r.

MU, EG (stacja red.)

ok. 15,0

nr 47 poz. 883, 1999 r.

Krêsk

R, Ls, ML

ok. 59,0

nr 48 poz. 890, 1999 r.

Krêsk

Ls, RM, MN

ok. 95,0

nr 48 poz. 891, 1999 r.

Majdy

R, MN

ok. 79,0

nr 48 poz. 892, 1999 r.

Majdy

R, MN

ok. 75,0

nr 48 poz. 893, 1999 r.

Dorotowo

MN, ML

ok. 32,0

nr 48 poz. 894, 1999 r.

Dorotowo

MN, MU

ok. 25,0

nr 48 poz. 895, 1999 r.

Stawiguda

KK, KS, MN, MU

ok. 8,0

nr 42 poz. 596, 2000 r.

Pluski

UT, UH

ok. 2,0

nr 73 poz. 910, 2000 r.

Bart¹g

MW, ZP, MN

ok. 24,0

nr 73 poz. 911, 2000 r.

Bart¹g

MN

ok. 20,0

nr 78 poz. 997, 2000 r.

US, UT (pole golfowe)

37,3

nr 66 poz. 1092, 2001 r.

UT, MN

ok. 2,7

nr 66 poz. 1093, 2001 r.

Tomaszkowo

MN

ok. 16,5

nr 135 poz. 1850, 2001 r.

Tomaszkowo

Ls, MU

ok. 112,0

nr 65 poz. 986, 2002 r.

Bart¹g

MN, ZP, U

ok. 67,5

nr 125 poz. 1804, 2002 r.

Bart¹g

MN

ok. 60,0

nr 125 poz. 1805, 2002 r.

Bart¹g

MN, MU, U

ok. 81,0

nr 147 poz. 2034, 2002 r.

Bart¹g

R, MN

ok. 6,0

nr 62 poz. 885, 2003 r.

Bart¹g

MU

ok. 0,6

nr 62 poz. 886, 2003 r.

Tomaszkowo

Stawiguda

Tomaszkowo, Dorotowo,
Bart¹g
Pluski
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cd. tabeli 4
cont. table 4
1

2

3

4

Bart¹g

R, Rz, MN, MU

ok. 55,0

nr 114 poz. 1548, 2003 r.

Pluski

U, ZN, ML

ok. 2,5

nr 114 poz. 1549, 2003 r.

Jaroty

MN, MW

ok. 30,0

nr 114 poz. 1550, 2003 r.

MN, R, UT

ok. 51,0

nr 114 poz. 1551, 2003 r.

MN

ok. 0,3

nr 114 poz. 1552, 2003 r.

MU, Ls, UT

ok. 44,0

nr 166 poz. 2024, 2003 r.

MN

ok. 22,0

nr 177 poz. 2142, 2003 r.

MN, R

ok. 50,0

nr 6 poz. 120, 2004 r.

MN, UT

ok. 25,0

nr 6 poz. 121, 2004 r.

R, MN

ok. 23,0

nr 83 poz. 979, 2004 r.

PSB, URP

ok. 14,0

nr 141 poz. 1768, 2004 r.

Stawiguda (10 obszarów)

MN

ok. 59,0

nr 11 poz. 230, 2005 r.

Pluski

MN

ok. 8,0

nr 23 poz. 340, 2005 r.

Tomaszkowo

CER

ok. 15,0

nr 23 poz. 341, 2005 r.

MN, ZN, MU

ok. 39,0

nr 178 poz. 1963, 2005 r.

Pluski

ML, UT

ok. 15,0

nr 15 poz. 399, 2006 r.

Jaroty

MN, MW

ok. 12,5

nr 32 poz. 684, 2006 r.

Pluski

ML, ZN, U

ok. 12,2

nr 34 poz. 744, 2006 r.

Bart¹g

MN, ZP

ok. 1,2

nr 76 poz. 1362, 2006 r.

UP

ok. 15,6

nr 131 poz. 2033, 2006 r.

MN, MW, U, ZP

ok. 33,0

nr 135 poz. 2070, 2006 r.

MN

ok. 34,0

nr 197 poz. 2794, 2006 r.

Wymój

Ti (infrast. tech.)

0,3

nr 174 poz. 2547, 2008 r.

Wymój, Stawiguda

MN, R, ZL, UP

319,9 (Wymój - 294,9)

nr 174 poz. 2548, 2008 r.

Bart¹g

MN, R, ZN

ok. 40,0

nr 184 poz. 2699, 2008 r.

Bart¹g

MN, ZP, UT

ok. 10,0

nr 184 poz. 2700, 2008 r.

MN

3,0

nr 184 poz. 2701, 2008 r.

Tomaszkowo
Pluski
Tomaszkowo
Ru
Bart¹g
Tomaszkowo
Ru
Stawiguda

Stawiguda

Tomaszkowo
Bart¹g
Tomaszkowo

Tomaszkowo
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cd. tabeli 4
cont. table 4
1

Gryliny

2

3

4

U

8,6

nr 64 poz. 1038, 2009 r.

Dorotowo

MN, MU

13,0

nr 64 poz. 1039, 2009 r.

Stawiguda

MN, MU, U

ok. 1,6

nr 151 poz. 2189, 2009 r.

MN

5,0

nr 53 poz. 891, 2010 r.

Ru
Stawiguda

PU

7,8

nr 61 poz. 992, 2010 r.

Miodówko

MN, U, ZL

18,2

nr 72 poz. 1151, 2010 r.

MN

5,4

nr 211 poz. 2844, 2010 r.

UP, UM, ZP

21,9

nr 211 poz. 2845, 2010 r.

Stawiguda
Tomaszkowo
Suma

oko³o 1870,4

*RM  zabudowa zagrodowa, KK  przystanek PKS, KS  parkingi, CER  tereny zabudowy, baz, sk³adów
i magazynów centrum ekspedycyjno-rozdzielcze Poczty Polskiej, ST  teren rezerwy pod rozbudowê urz¹dzeñ towarzysz¹cych, BS  teren zabudowy magazynowej rynku hurtowego
*RM  farmsteads; KK  PKS (coach travel company) bus stop; KS  car parks; CER  areas of houses, storage facilities, storage areas and warehouses of Poczta Polskas shipment and sorting centre; ST  area reserved
for the extension of accompanying facilities; BS  area under the wholesale market warehouse buildings
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych w Urzêdzie Gminy Stawiguda
Source: own elaboration based on the data obtained from the Municipality Office of Stawiguda

Przyk³adem zabudowy turystycznej jest realizacja Warmia Parku w Pluskach (rys. 7).
Co interesuj¹ce, zabudowa na tym terenie powsta³a na podstawie kilku planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanych w latach 20002006, w miarê rozrastania siê infrastruktury hotelu.

Rys. 7. Warmia Park buildings in Pluski (commune of Stawiguda)
Fig. 7. Zabudowa Warmia Parku w Pluskach (gmina Stawiguda)
ród³o: zdjêcie wykonane przez S. Sobotkê
Source: photo mode by S. Sobotka
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Gmina Gietrzwa³d. W gminie Gietrzwa³d, w latach 19972010, opublikowano
w dziennikach urzêdowych województwa warmiñsko-mazurskiego 39 planów zagospodarowania przestrzennego. Obejmuj¹ one 17 wsi (50%). Ich ³¹czna powierzchnia wynios³a
1208,6 ha. rednia powierzchnia planu zagospodarowania przestrzennego wynosi w gminie 31,0 ha (mediana 11,0 ha). W przypadku 24 planów (61,5%) dominuje funkcja
mieszkaniowa jednorodzinna (MN) i mieszkaniowa-us³ugowa (MU). W gminie zrealizowano du¿o (15) planów zagospodarowania przestrzennego, w których wystêpuje funkcja
turystyczna (UT). Obejmuj¹ one g³ównie wsie Unieszewo, Woryty (rys. 8), ródka, Guzowy Piec, Parwó³ki i Si³a (tab. 5).

Rys. 8. Budowa hotelu w Worytach w 2011 r. (gmina Gietrzwa³d)
Fig. 8. Construction of a hotel in Woryty in 2011 (commune of Gietrzwa³d)
Tabela 5. Obowi¹zuj¹ce plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Gietrzwa³d (lata 1997-2010)
Table 5. The applicable Area Development Plans for the commune of Gietrzwa³d (19972010)
Nazwa wsi
Name of the village

1

Przewa¿aj¹ca funkcja
terenu ujêtego w mpzp
The prevailing function
of an area included in a
Local Area Development
Plan

Powierzchnia objêta
mpzp [ha]
The area covered with
a Local Area
Development Plan [ha]

Dz.U. Woj. Warm.-Maz.
Official Gazette
of Warmiñsko-Mazurskie
Province

2

3

4

Unieszewo

UT, MN, ZL

151,0

nr 12 poz. 147, 1997 r.

Gietrzwa³d

MU

1,0

nr 20 poz. 272, 1997 r.

Woryty

UT

62,0

nr 31 poz. 434, 1997 r.

Naterki

MN, ZL

23,0

nr 16 poz. 140, 1999 r.

Woryty

MN, UT

6,5

nr 27 poz. 423, 1999 r.
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cd. tabeli 5
cont. table 5
2

3

4

Gietrzwa³d, Tomaryny,
Rapaty

1

UT

2,0

nr 27 poz. 424, 1999 r.

ródka, Guzowy Piec

UT

35,0

nr 57 poz. 1022, 1999 r.

MN, UT

10,0

nr 57 poz. 1023, 1999 r.

£upstych

MN

4,0

nr 40 poz. 571, 2000 r.

Sz¹bruk

MN

10,0

nr 69 poz. 861, 2000 r.

Parwó³ki

UT

3,0

nr 87 poz. 1311, 2001 r.

MN, UT

0,5

nr 87 poz. 1312, 2001 r.

Si³a

UT

4,7

nr 47 poz. 746, 2002 r.

Naterki

MU

14,0

nr 67 poz. 1014, 2002 r.

£upstych

MN, UT

7,0

nr 67 poz. 1015, 2002 r.

Rentyny

UT, ZN

8,0

nr 93 poz. 1432, 2002 r.

Unieszewo, Pêglity

PG

45,0

nr 137 poz. 1899, 2002 r.

Woryty

UT

0,3

nr 8 poz. 156, 2003 r.

Sz¹bruk

MN, ZN

5,0

nr 8 poz. 157, 2003 r.

Unieszewo

UT, R, ZL

225,0

nr 65 poz. 920, 2003 r.

Gietrzwa³d

ZN, ZP, ZL, UT

20,0

nr 25 poz. 340, 2004 r.

Naglady

MNU, MU, U, P

100,0

nr 151 poz. 1859, 2004 r.

Jadaminy

ZP, MN

5,0

nr 12 poz. 311, 2006 r.

MU

1,5

nr 12 poz. 312, 2006 r.

Sz¹bruk

UMN, R, ZN

20,0

nr 89 poz. 1510, 2006 r.

£upstych

MN, MNU, R

40,0

nr 89 poz. 1511, 2006 r.

MN, R

23,0

nr 89 poz. 1512, 2006 r.

R, RM, ZL

128,0

nr 92 poz. 1539, 2006 r.

Unieszewo

MU, UT

21,0

nr 155 poz. 2275, 2006 r.

Unieszewo

MU

5,0

nr 36 poz. 592, 2007 r.

Gietrzwa³d

R, ZL, MN, U, P

100,0

nr 143 poz. 1850, 2007 r.

Sz¹bruk

MN, MU, ZN

16,0

nr 100 poz. 1751, 2008 r.

Sz¹bruk

MU

36,0

nr 164 poz. 2327, 2008 r.

Naterki

MN, R

12,0

nr 88 poz. 1482, 2009 r.

Sz¹bruk, Naterki

Woryty

Unieszewo

Gronity
Naglady, Gietrzwa³d
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cd. tabeli 5
cont. table 5
1

2

3

4

Sz¹bruk

MU, Ls

2,9

nr 151 poz. 2185, 2009 r.

Sz¹bruk

MN, ZN, MW

1,0

nr 136 poz. 1825, 2010 r.

Sz¹bruk

US

1,1

nr 156 poz. 1995, 2010 r.

Sz¹bruk

MU

32,7

nr 160 poz.2061, 2010 r.

Woryty

MU, R, ZN

26,4

nr 160 poz. 2062, 2010 r.

Suma

oko³o 1208,6

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych w Urzêdzie Gminy Gietrzwa³d
Source: own elaboration based on the data obtained from the Municipality Office of Gietrzwa³d

W latach 19972010 uchwalono 25 planów zagospodarowania przestrzennego
w gminie Jonkowo. Obejmuj¹ one osiem wsi (33,3%). Ich ³¹czna powierzchnia wynios³a
290,7 ha. rednia powierzchnia planu zagospodarowania przestrzennego to 11,6 ha (mediana 8,9 ha).
W przypadku 18 planów (72%) dominuje funkcja mieszkaniowa jednorodzinna (MN)
i mieszkaniowo-us³ugowa (MU). Du¿o planów (piêæ), zrealizowano dla terenów górniczych (PG) zwi¹zanych z eksploatacj¹ kruszywa naturalnego (M¹tki-3 i Sza³stry-1) oraz
i³u (Wêgajty)  tabela 6, rysunek 9.
Tabela 6. Obowi¹zuj¹ce plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Jonkowo (lata 19972010)
Table 6. The applicable Area Development Plans for the commune of Jonkowo (19972010)

Nazwa wsi
Name of the village

1

Przewa¿aj¹ca funkcja
terenu ujêtego w mpzp
The prevailing function
of an area included in a
Local Area Development
Plan

Powierzchnia objêta
mpzp [ha]
The area covered with
a Local Area
Development Plan [ha]

Dz.U. Woj. Warm.-Maz.
Official Gazette
of Warmiñsko-Mazurskie
Province

2

3

4

Jonkowo

MN, UM, ZN

9,2

nr 25 poz. 338, 1997 r.

Jonkowo

MN, U, ZN

9,5

nr 25 poz. 339, 1997 r.

Jonkowo

MU, UP, ZN

28,4

nr 12 poz. 166, 1998 r.

Sza³stry

MN

5,5

nr 15 poz. 206, 1998 r.

£omy

MN

3,9

nr 51 poz. 954, 1999 r.

Jonkowo

MN, MU

12,6

nr 5 poz. 56, 2000 r.

Jonkowo

MN, MU

3,2

nr 26 poz. 334, 2001 r.

Gutkowo

MN

9,2

nr 66 poz. 1091, 2001 r.

Wêgajty

PG

26,7

nr 83 poz. 1274, 2001 r.
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cd. tabeli 6
cont. table 6
2

3

4

Gutkowo

1

MN, ZE

7,3

nr 110 poz. 1536, 2001 r.

Giedajty

MN

3,4

nr 33 poz. 520, 2002 r.

Jonkowo

R, UM, U

0,8

nr 121 poz. 1751, 2002 r.

Giedajty

MN

56,6

nr 136 poz. 1891, 2002 r.

Jonkowo

MN, ZP

14,7

nr 60 poz. 875, 2005 r.

PG

12,1

nr 138 poz. 1614, 2005 r.

Giedajty

MN, MU, ZN, ZL

17,2

nr 33 poz. 709, 2008 r.

Jonkowo

MN, U, ZP

8,4

nr 148 poz. 2192, 2008 r.

M¹tki

PG

12,1

nr 166 poz. 2372, 2008 r.

Jonkowo

MN

0,1

nr 162 poz. 2280, 2009 r.

Sza³stry

PG

8,9

nr 124 poz. 1729, 2010 r.

Jonkowo

MN, ZP, U

1,5

nr 184 poz. 2348, 2010 r.

PG

1,9

nr 190 poz. 2421, 2010 r.

Warka³y

MU, ZN, ZL

18,6

nr 193 poz. 2456, 2010 r.

Warka³y

UHW, MU, MW

15,6

nr 193 poz. 2457, 2010 r.

Warka³y

MU

3,3

nr 193 poz. 2458, 2010 r.

M¹tki

M¹tki

Suma

oko³o 1208,6

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych w Urzêdzie Gminy Jonkowo
Source: own elaboration based on the data obtained from the Municipality Office of Jonkowo

Rys. 9. Kopalnia kruszywa naturalnego w M¹tkach (gmina Jonkowo)
Fig. 9. Sand and gravel pit in M¹tki (commune of Jonkowo)
ród³o: zdjêcie wykonane przez W. Sobotkê
Source: photo made by S. Sobotka
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Gmina Dywity. W latach 19972010, w dziennikach urzêdowych województwa warmiñsko-mazurskiego opublikowano 29 planów zagospodarowania przestrzennego dla
gminy Dywity (tab. 7). Obejmuj¹ one 12 wsi (48% stanu). Ich ³¹czna powierzchnia to
oko³o 2275,4 ha. rednia powierzchnia planu zagospodarowania przestrzennego wynosi
natomiast 78,4 ha (mediana 27,0 ha). W przypadku 19 planów zagospodarowania przestrzennego (65,5%) dominuje funkcja mieszkaniowa jednorodzinna (MN) i mieszkaniowo-us³ugowa (MU).

Rys. 10. Zabudowa wielorodzinna w centrum wsi Dywity (gmina Dywity)
Fig. 10. Multi-family housing development in the centre of Dywity village (commune
of Dywity)
ród³o: zdjêcie wykonane przez W. Sobotkê
Source: photo made by S. Sobotka

W 2000 i 2007 r. sporz¹dzono dwa plany zagospodarowania przestrzennego wsi £ugwa³d, które obejmuj¹ kopalnie kruszywa naturalnego (PG). W 2010 r., przygotowano
plan dla czêci wsi Dywity, który w czêci zawiera³ funkcjê MW (mieszkaniowa wielorodzinna). W 2009 r. opublikowano plany zagospodarowania przestrzennego dla czêci wsi
Bukwa³d i Br¹swa³d, aby ochroniæ historyczn¹ zabudowê wsi warmiñskiej. S¹ to dotychczas jedyne tego typu opracowania dotycz¹ce strefy podmiejskiej Olsztyna. Opracowano
równie¿ dwa plany zagospodarowania przestrzennego maj¹ce na celu ochronê cennych
przyrodniczo obszarów, tj. korytarza ekologicznego rzeki £yny (2006 rok) i polderu
w Ró¿nowie (2009 rok)  rysunek 11.
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Rys. 11. Polder w Ró¿nowie (gmina Dywity) w 2013 roku
Fig. 11. Polder in Rónowo (commune of Dywity) in 2013
ród³o: zdjêcie wykonane przez W. Sobotkê
Source: Photo made by S. Sobotka

Tabela 7. Obowi¹zuj¹ce plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Dywity (lata 19972010)
Table 7. The applicable Area Development Plans for the commune of Dywity (19972010)
Nazwa wsi
Name of the village

Przewa¿aj¹ca funkcja
terenu ujêtego w mpzp
The prevailing function
of an area included in a
Local Area Development
Plan

1

Powierzchnia objêta
mpzp [ha]
The area covered with
a Local Area
Development Plan [ha]

Dz.U. Woj. Warm.-Maz.
Official Gazette
of Warmiñsko-Mazurskie
Province

2

3

4

Dywity

MN

10,2

nr 26 poz. 344, 1997 r.

Sprêcowo

MN

3,5

nr 30 poz. 424, 1997 r.

Kieliny, Myki, Wad¹g

MU

18,8

nr 78 poz. 1378, 1999 r.

PG, UT

ok. 15,0

nr 33 poz. 501, 2000 r.

ZC

38,6

nr 34 poz. 493, 2001 r.

£ugwa³d

MN, MU

3,5

nr 32 poz. 497, 2002 r.

Dywity

MU, ZN

3,0

nr 67 poz. 1010, 2002 r.

Bukwa³d

MN

ok. 6,0

nr 181 poz. 2191, 2003 r.

Ró¿nowo

MN

27,3

nr 70 poz. 1260, 2006 r.

ZL, ZE

908,0

nr 136 poz. 2078, 2006 r.

MN

14,4

nr 155 poz. 2288, 2006 r.

£ugwa³d, Nowe W³óki,
Redykajny, Myki, Dywity
Kieliny, Dywity

Redykajny - Barkweda
Myki
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cd. tabeli 7
cont. table 7
2

3

4

Dywity

1

MN

27,0

nr 173 poz. 2488, 2006 r.

£ugwa³d

MOP/U, PG, PU

49,0

nr 85 poz. 1299, 2007 r.

MN, ZT

22,6

nr 113 poz. 1585, 2007 r.

Sprêcowo

ZC

0,5

nr 200 poz. 2572, 2007 r.

Dywity

MN

24,0

nr 65 poz. 1272, 2008 r.

Dywity

MN

29,0

nr 65, poz. 1273, 2008 r.

Myki

MN

20,0

nr 85, poz. 1568, 2008 r.

Ró¿nowo

MN

104,0

nr 121 poz. 2008, 2008 r.

£ugwa³d

MN

3,8

nr 172 poz. 2501, 2008 r.

Ró¿nowo

ZN, R, MN

140,0

nr 71, poz. 1174, 2009 r.

Br¹swa³d

R, MN, ZP

52,7

nr 118, poz. 1932 2009 r.

Dywity

MN, U/MN, R

14,0

nr 127 poz. 1982, 2009 r.

Bukwa³d

R, MN, ZP

53,3

nr 196, poz. 2739 2009 r.

Ró¿nowo

MN, MU, ZN, ZL

54,0

nr 199 poz. 2796, 2009 r.

Ró¿nowo

UT

ok. 1,0

nr 9, poz. 266, 2010 r.

Dywity

MN, MW,U/MN

98,9

nr 9, poz. 267, 2010 r.

£ugwa³d

MU

49,0

nr 12, poz. 328, 2010 r.

Fr¹czki

R, MN, MU

484,3

nr 201 poz. 2593, 2010 r.

Zalbki

Suma

oko³o 2275,4

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych w Urzêdzie Gminy Dywity
Source: own elaboration based on the data obtained from the Municipality Office of Dywity

Jeden z najwiêkszych obszarowo planów zagospodarowania przestrzennego w strefie
podmiejskiej Olsztyna sporz¹dzono dla wsi Fr¹czki (rys. 12). Jest ona po³o¿ona
w pó³nocno-wschodniej czêci gminy Dywity. Plan obejmuje obszar 484,3 ha. We wspomnianym opracowaniu przewa¿a funkcja rolna (R). Tylko w cis³ym centrum wsi rozwijane s¹ funkcje pozarolnicze. Jest to równie¿ plan zagospodarowania przestrzennego
obejmuj¹cy znaczne obszary pod zabudowê agroturystyczn¹.
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Rys. 12. Plan zagospodarowania przestrzennego czêci wsi Fr¹czki (2010 r.)
Fig. 12. Area Development Plan for a part of the village of Fr¹czki (2010)

ród³o: opracowanie w³asne na podk³adzie geodezyjnym uzyskanym w Urzêdzie Gminy Dywity
Source: own elaboration based on a cadastral base map as obtained at Dywity Commune Council

PODSUMOWANIE
Na podstawie 196 planów zagospodarowania przestrzennego, które opublikowano w dziennikach urzêdowych województwa warmiñsko-mazurskiego w latach
19962010 dla 86 wsi strefy podmiejskiej Olsztyna, mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce
wnioski:
1. Dominuje funkcja mieszkaniowa jednorodzinna (MN) i mieszkaniowo-us³ugowa
(MU) (w 60,7% przypadków). Mo¿na to wi¹zaæ z wadliw¹ struktur¹ funkcjonaln¹
planów zagospodarowania przestrzennego i nadmiarem terenów pod zabudowê mieszkaniow¹.
2. W przypadku 21 planów (10,7%) wystêpuje funkcja turystyczna (UT) i rekreacyjna
(ML), w 11 przypadkach (5,6%)  funkcja górnicza (PG).
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3. W niewielkim stopniu realizuje siê plany zagospodarowania przestrzennego,
które obejmowa³yby obszary cenne pod wzglêdem przyrodniczym czy historyczn¹ zabudowê wsi warmiñskiej. Do tej pory wspomniane potrzeby dostrze¿ono tylko w gminie
Dywity.
4. Mniejsza liczba funkcji wystêpuje w planach o niewielkiej powierzchni. W przypadku wzrostu ich powierzchni, ronie liczba spe³nianych funkcji przez plan zagospodarowania przestrzennego. Wtedy równie¿ dominuje funkcja rolna i lena, gdzie teren nie
zmienia swojego przeznaczenia (w porównaniu przed i po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).
5. Najwiêksza powierzchnia planów zagospodarowania przestrzennego, zrealizowana
w latach 19962010, wystêpuje w omiu wsiach. S¹ to: £êgajny (1203,9 ha), Wójtowo
(958,7 ha), Fr¹czki (484,3 ha), Bart¹g (448,3 ha), Unieszewo (oko³o 424,5 ha), Tomaszkowo (oko³o 372,2 ha), Wymój (295,2 ha) i Dywity (oko³o 225,4 ha). Ogó³em jest to obszar 4412,5 ha (51,3% powierzchni objêtej przez opublikowane plany zagospodarowania
przestrzennego). wiadczy to o du¿ej koncentracji powierzchni objêtej planami zagospodarowania przestrzennego.
W latach 20032010 na ogó³ ros³a rednia powierzchnia sporz¹dzanych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach Gietrzwa³d, Stawiguda, Dywity i Barczewo.
W przypadku gmin Purda i Jonkowo sytuacja nie zmieni³a siê na przestrzeni lat. Od
kilkunastu lat dominuj¹ plany zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹ce rednio powierzchniê kilku hektarów. Z kolei w przypadku gmin Stawiguda i Gietrzwa³d od lat 90.
XX wieku przewa¿aj¹ plany zagospodarowania przestrzennego o du¿ej powierzchni (kilkudziesiêciu hektarów). W gminie Dywity i Barczewo zarówno liczba, jak i powierzchnia
planów, gwa³townie wzros³y od 2003 r., po wejciu w ¿ycie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z pón. zm.]. W gminie
Dywity w okresie 20032004 uchwalono 20 planów (wzrost z dziewiêciu do 29 planów), za powierzchnia terenów nimi objêtych wzros³a z 98,6 ha do 2275,4 ha. Jednak
ów wzrost jest niewystarczaj¹cy. Najwiêcej wsi w gminie, na tle innych jednostek samorz¹dowych w strefie podmiejskiej Olsztyna, charakteryzuje siê du¿ym ruchem budowlanym. St¹d stopieñ pokrycia planami zagospodarowania przestrzennego powinien byæ
w nich wiêkszy. W niektórych przypadkach ca³y obrêb geodezyjny wsi (podobnie jak
w gminie Barczewo). W przypadku wsi Dywity i Ró¿nowo ca³y obrêb geodezyjny wsi
powinien byæ objêty planem zagospodarowania przestrzennego.
W przypadku gminy Barczewo odnotowano wzrost liczby sporz¹dzonych planów
z dwóch do dziesiêciu. Powierzchnia, któr¹ objê³y, zwiêkszy³a siê natomiast z 459,5
do 2712,1 ha. Wi¹za³o siê to w g³ównej mierze z planami zagospodarowania przestrzennego, sporz¹dzonymi dla ca³ych obrêbów geodezyjnych wsi Wójtowo i £êgajny. Pozwoli³o to równie¿ na uporz¹dkowanie gospodarki przestrzennej w gminie, bowiem wspomniane wsie cechuj¹ siê najwiêkszym ruchem budowlanym.
Podnoszona czêsto kwestia zapaci planowania przestrzennego w Polsce (w kontekcie niskiego pokrycia planami zagospodarowania przestrzennego, w szczególnoci obszarów wiejskich) znajduje równie¿ potwierdzenie w gminie Purda i Jonkowo. Porównanie polityki przestrzennej, realizowanej w jednostkach samorz¹dowych w strefie podmiejskiej Olsztyna dowodzi, ¿e nie jest ona spowodowana niewystarczaj¹cymi rodkami
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finansowymi na stosunkowo kosztowne opracowania planistyczne. Bardziej wynika
z braku wiadomoci decydentów dotycz¹cej m.in. porz¹dkuj¹cej i rozwojowej funkcji
planów zagospodarowania przestrzennego, d³ugiej procedury sporz¹dzania planów zagospodarowania przestrzennego, niskiego kosztu sporz¹dzenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz mo¿liwoci podzia³u gruntów rolnych, bez koniecznoci ujmowania ich w planie zagospodarowania przestrzennego.
Stosunkowo czêsto podnoszona jest kwestia, ¿e w³adze gmin nie powinny siê ograniczaæ w opracowywaniu jak najwiêkszej liczby planów zagospodarowania przestrzennego czy (jak wspomniano wczeniej) t³umaczyæ siê brakiem rodków finansowych na
ten cel. Wynika to z faktu, ¿e potem s¹ wp³ywy do bud¿etu w postaci jednorazowej
op³aty planistycznej i op³aty adiacenckiej. Zwi¹zana jest ona najczêciej ze wzrostem
wartoci gruntu na skutek budowy infrastruktury technicznej. Jednak badania na przyk³adzie planu zagospodarowania przestrzennego dla czêci wsi Myki [Dz.U. Woj.
Warm.-Maz. z 2006 r. nr 155 poz. 2288] w gminie Dywity dostarczaj¹ wniosków, ¿e tylko dla 5% dzia³ek (tj. czterech dzia³ek) naliczono wspomniane op³aty. Wynika to
z faktu wstrzymywania siê przez w³acicieli gruntów z ich sprzeda¿¹, przed up³ywem
pieciu lat od opublikowania planu zagospodarowania przestrzennego w Dzienniku Urzêdowym Województwa Warmiñsko-Mazurskiego, a w przypadku op³aty adiacenckiej
 zaskar¿ania do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego (SKO) zasadnoci wielkoci
naliczonych kwot. Jest to sytuacja powszechna w strefie podmiejskiej Olsztyna.
Z drugiej za strony mo¿na przyj¹æ, ¿e kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych uzyskane z tego typu
op³at i tak najczêciej pokrywa koszty sporz¹dzenia planu zagospodarowania przestrzennego. Wydaje siê, ¿e najwiêkszym problemem gmin, oprócz sporz¹dzania planów zagospodarowania przestrzennego, jest budowa infrastruktury technicznej w du¿ej liczbie
miejsc, w przypadku gdy jest opracowywanych wiele planów zagospodarowania przestrzennego. Tylko w gminie Dywity wypracowano model partycypacji w³acicieli dzia³ek
budowlanych w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Na podstawie Uchwa³y
Rady Gminy Dywity nr XVI/108/96 z 27 czerwca 1996 r. z pón. zm. w sprawie regulaminu finansowania inicjatyw lokalnych, zawi¹zywane s¹ komitety lokalne, które
w 2030% mog¹ uczestniczyæ w kosztach budowy infrastruktury technicznej, tj. sieci
wodoci¹gowej, kanalizacyjnej lub chodnika. W praktyce w ten sposób sfinansowano
pojedyncze tego typu inicjatywy w gminie Dywity. Powszechniejsz¹ praktyk¹ s¹ nieformalne sposoby finansowania, tj. w³adze gmin uzale¿niaj¹ sporz¹dzenie planu zagospodarowania przestrzennego od zapewnienia rodków finansowych przez inwestora. Podobnie jest z budow¹ infrastruktury technicznej. Z jednej strony wspomniane dzia³ania s¹
zadaniem w³asnym gminy, za z drugiej du¿y ruch budowlany i nat³ok potrzeb w tym zakresie powoduje stosowanie praktyk, które nie maj¹ umocowania w prawie.
Istotn¹ kwesti¹ jest te¿ zasadnoæ wszczynania procedury przeznaczania gruntów rolnych na cele pozarolnicze. W³aciwa ustawa pochodzi z 1995 r., gdy jeszcze gwa³townie
nie rozwija³a siê zabudowa w strefach podmiejskich w Polsce. Z jednej strony jej funkcjonowanie t³umaczy siê koniecznoci¹ ochrony gruntów rolnych, za z drugiej praktyka
ze strefy podmiejskiej Olsztyna dowodzi, ¿e nie ma ¿adnych powa¿niejszych utrudnieñ
w przeznaczeniu wspomnianych terenów na cele pozarolnicze.
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ANALYSIS OF THE AREA DEVELOPMENT PLANS APPLICABLE WITHIN
OLSZTYN SUBURBAN AREA
Abstract. This paper presents the results of research for PhD thesis entitled: Spatial
development within Olsztyn suburban area against The background of changes to
agricultural landscape. Spatial range of the research covered all (i.e. 200) villages
situated in 6 communes within Olsztyn suburban area. In order to address spatial changes,
the applicable Area Development Plans were analysed.
In the Official Gazettes of Warmiñsko-Mazurskie Province for the years 19962010, 196
Area Development Plans for a part or the whole of 86 villages (43% of the total number
thereof) were published. Most Plans primarily concern the development of single family
residential buildings (MN) and residential and commercial service buildings (MU).
Approximate area covered with Area Development Plans is 8594.8 ha. This amounts to
6.3 % of Olsztyn suburban area (data as at the end of 2010). The value of the data
concerned is below the average value for Poland. The situation is similar for the average
area covered with Area Development Plans. This is due, to a large extent, to the
cancellation (pursuant to the Act on spatial planning and development of 2003) of Area
Development Plans as published before 1995. This has resulted in spatial chaos in the
communes under research, which was additionally intensified by the introduction of
Decision on building and land development conditions. Approx. 2/3 of the area covered
with the Plans applicable for the communes result from the studies as prepared pursuant
the Act on spatial planning and development of 2003.
Key words: Area Development Plans, coverage index for Area Development Plans,
suburban area
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