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DRODZY CZYTELNICY
Czwarty numer Acta Scientiarum Polonorum  Administratio Locorum prezentuje
szeroki wachlarz problemów zwi¹zanych z gospodark¹ nieruchomociami. Pojawiaj¹ siê
tu tematy zwi¹zane nie tylko z gospodarowaniem przestrzeni¹, ale te¿ urz¹dzeniami technicznymi w gruncie, narzêdziami informatycznymi, jakimi dysponuj¹ administratorzy
przestrzeni czy tematy zwi¹zane z u¿yciem algorytmów do obserwacji niekorzystnych
zjawisk atmosferycznych wp³ywaj¹cych na nasz¹ Ziemiê. £adunek tak przekrojowych tematów obrazuje nam istotê i znaczenie gospodarki przestrzennej.
Czwarty numer otwieramy ród³ow¹ publikacj¹ pt.: Funkcjonalne gospodarowanie przestrzeni¹ jako element oceny rozwoju obszarów miejskich autorstwa Oksany
Kuryj-Wysockiej, Anny Lukasik oraz Jana Kuryj. Autorzy dowodz¹, ¿e urbanizacja jest
uznawana za jeden z najwa¿niejszych procesów makroekonomicznych XXI wieku,
a du¿e miasta odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w rozwoju gospodarczym i spo³ecznym pañstw
oraz regionów. Przeprowadzone analizy maj¹ na celu ods³oniæ rolê gospodarowania przestrzeni¹ miejsk¹ dla rozwoju regionalnego danego obszaru.
Pokrewne zagadnienie równie¿ w tematyce urbanizacji przedstawia Ada Wolny, która
analizuje rozwój lokalnych uk³adów komunikacyjnych na obrze¿ach miasta badaj¹c intensywnoæ przekszta³ceñ przestrzeni obrze¿y miast, gdzie dochodzi do ci¹g³ej zmiany
sposobu u¿ytkowania gruntów. Autorka wskazuje na istotnoæ rozwoju sieci lokalnych
dróg w celu zapobie¿enia liniowego zagospodarowaniu terenu wzd³u¿ g³ównych dróg dojazdowych do miasta. Inne ciekawe zagadnienie porusza Agnieszka Pilarska interpretuj¹c
mo¿liwoci zaspokojenia potrzeb w zakresie dostêpu do sieci gazowej przez gminy miejsko-wiejskie po³udniowej czêci województwa kujawsko-pomorskiego, w kontekcie wydawania decyzji o warunkach zabudowy.
W tym numerze znajdziecie Pañstwo dwa opracowania o tematyce dendrologicznej
oraz spojrzenie na problemy zagro¿eñ bezpieczeñstwa równie¿ spowodowanych zanieczyszczeniami atmosferycznymi.
Serdecznie zachêcam do zapoznania siê ze wszystkimi ciekawymi artyku³ami
w czwartym 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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FUNKCJONALNE GOSPODAROWANIE PRZESTRZENI¥
JAKO ELEMENT OCENY ROZWOJU OBSZARÓW
MIEJSKICH
Oksana Kuryj-Wysocka, Anna Lukasik, Jan Kuryj
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. Wspó³czesny wiat rozwija siê przede wszystkim w du¿ych aglomeracjach, a urbanizacja jest uznawana za jeden z najwa¿niejszych procesów makroekonomicznych XXI wieku. Miasta zw³aszcza te najwiêksze odgrywaj¹ obecnie kluczow¹ rolê
w rozwoju gospodarczym i spo³ecznym pañstw oraz regionów. Zgodnie z miêdzynarodowymi regulacjami miastami nale¿y zarz¹dzaæ w taki sposób, aby utrzymywaæ ich wydajnoæ, racjonalnie gospodarowaæ zasobami oraz poprawiaæ warunki ¿ycia mieszkañców.
Na rozwój danego miasta maj¹ wp³yw uwarunkowania geograficzne, czynniki ekonomiczne, warunki demograficzne, aspekty spo³eczne, ale równie¿ czynniki prawne
i polityczne, które w pewnym stopniu decyduj¹ o presti¿u i bezpieczeñstwie danego
obszaru. Niemniej istotn¹ rol¹ w poprawie egzystencji mieszkañców jest zapewnienie
warunków bytowych poprzez umo¿liwienie nabycia w³asnego mieszkania lub domu.
W tym celu w³adze miast powinny zwiêkszyæ dostêpnoæ zasobów nieruchomociowych przede wszystkim dla osób, które ze wzglêdów finansowych nie mog¹ sobie pozwoliæ na zakup w³asnego mieszkania. Niniejsza praca ma na celu przeanalizowanie jak¹
rolê odgrywa gospodarowanie przestrzeni¹ w rozwoju regionalnym danego obszaru.
S³owa kluczowe: rynek nieruchomoci, gospodarowanie przestrzeni¹, ocena rozwoju

WSTÊP
Wdra¿anie koncepcji zrównowa¿onego rozwoju postêpuje na ca³ym wiecie od koñca XX wieku. Interdyscyplinarny charakter zrównowa¿onego rozwoju rozpatrywany by³
wielop³aszczyznowo, z punktem odniesienia przy problemach ekologicznych [Earth Summit Bulletin; vol. 2 nr 13; ONZ 1992]. Rozwa¿ano co najmniej szeæ jego aspektów: ekologiczny, spo³eczny, ekonomiczny, przestrzenny, cywilizacyjny, instytucjonalno-polityczny [Borys 1999, 2004, Graczyk 2008]. Pearce i Turner [1990] definiowali rozwój
Adres do korespondencji  Corresponding author: mgr Oksana Kuryj-Wysocka, Uniwersytet
Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, Wydzia³ Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, e-mail:
oksana.wysocka@uwm.edu.pl
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zrównowa¿ony jako maksymalizacja korzyci netto z rozwoju gospodarczego, przy jednoczesnej ochronie oraz zapewnieniu odtwarzania, u¿ytecznoci i jakoci zasobów naturalnych w d³ugiej perspektywie czasowej. Maj¹c na uwadze powy¿sze rozwój gospodarczy oznacza nie tylko wzrost dochodów per capita, ale tak¿e poprawê innych elementów
dobrobytu spo³ecznego, np. posiadanie w³asnego mieszkania lub domu. Ponadto powinien on obejmowaæ równie¿ istotne zmiany strukturalne w gospodarce jak i ca³ym spo³eczeñstwie.
W ostatnich latach w Polsce du¿o uwagi powiêca siê zagospodarowaniu przestrzeni, g³ównie w kontekcie ³adu i chaosu przestrzennego [Böhm 2007; Mikielewicz 2007;
Zuziak 2007, 2008; Ziobrowski 2008; Poniatowicz 2009; Kowalewski 2012; Buczek i Gzell
2012; Izdebski i in. 2007, s. 77]. £ad przestrzenny to takie ukszta³towanie przestrzeni,
które tworzy harmonijn¹ ca³oæ oraz uwzglêdnia, w uporz¹dkowanych relacjach, wszelkie
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spo³eczno-gospodarcze, rodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne (art. 2 pkt. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., Dz.U. z 2012 r., poz. 405 z pón. zm.). Jest
on w Polsce ustawowym zadaniem w³asnym samorz¹dów szczebla gminnego i wojewódzkiego. Kszta³towanie ³adu przestrzennego równie¿ pozostaje w zakresie planowania
rozwoju zarówno na szczeblu krajowym, jak równie¿ w strategiach przygotowywanych
przez samorz¹dy poszczególnych szczebli administracyjnych.
Zachowanie równowagi pomiêdzy dwoma p³aszczyznami zrównowa¿onym rozwojem
i ³adem przestrzennym odgrywa istotn¹ rolê w poprawie egzystencji mieszkañców danego obszaru. W zwi¹zku z powy¿szym jednym z mierników oceny zrównowa¿onego rozwoju miast powinna byæ dynamika lokalnego rynku nieruchomoci. W tym przypadku
rynku nieruchomoci nie nale¿y traktowaæ jedynie jako sumy transakcji dotycz¹cych
nieruchomoci w skali kraju lub odpowiedniej jednostki terytorialnej. Jest to bowiem kategoria wielowymiarowa, uzale¿niona od ró¿nych czynników makroekonomicznych, która
przyczynia siê do realizacji zasad zrównowa¿onego rozwoju m. in. poprzez kszta³towanie
³adu przestrzennego.
PLANOWANIE ROZWOJU I PLANOWANIE PRZESTRZENNE.
Planowanie rozwoju i planowanie przestrzenne do listopada 2013 r. pozostawa³o
w dwóch ró¿nych organach rz¹du Rzeczpospolitej Polski. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zajmowa³o siê bezporednio kwestiami zarz¹dzania rozwojem, w tym jego aspektami terytorialnymi (przestrzennymi) oraz szeroko rozumian¹ polityk¹ przestrzenn¹, natomiast Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zarz¹dza³o
sprawami budownictwa, planowania lokalnego i zagospodarowania przestrzennego.
W wyniku takiego podzia³u w Polsce istnia³ problem wynikaj¹cy z braku korelacji miêdzy
rozwojem spo³eczno-gospodarczym a przestrzennym kraju. G³ówne cechy polskiej przestrzeni zosta³y przedstawione na rysunku 1.
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Rys. 1. G³ówne cechy polskiej przestrzeni
Fig. 1. The main features of the Polish space

ród³o: Strategia Rozwoju Kraju 2020
Source: National Strategy of Development 2020

Kreowanie ³adu przestrzennego d³ugo by³o postrzegane wy³¹cznie jako dzia³anie regulacyjne, niezwi¹zane z aktywnym kszta³towaniem wysokiej jakoci rodowiska zabudowanego, za polityka rozwoju s³abo odzwierciedla³a aspekt terytorialny. Pomimo ¿e ³ad
przestrzenny determinuje rozwój i postêp, w hierarchii wa¿noci jest na odleg³ym miejscu. Wyrazem tego jest miêdzy innymi niechêæ obywateli i w³adz do planowania przestrzennego, niechêæ do poszukiwania równowagi pomiêdzy sfer¹ interesu publicznego
i sfer¹ interesów prywatnych.
Takie sztuczne rozdzielenie rozwoju regionalnego i przestrzennego by³o postrzegane
jako jeden z podstawowych problemów polityki w Polsce oraz przejaw niespójnoci
z polityk¹ rozwoju zrównowa¿onego Unii Europejskiej. Stanowiska innych krajów s¹
zgodne co do tego, ¿e nale¿y integrowaæ planowanie przestrzenne z innymi planami
zrównowa¿onego rozwoju. Natomiast w Polsce istotnymi problemami by³y:
 wysokie koszty spo³eczne i ekonomiczne obecnego systemu gospodarki przestrzennej
i narastaj¹cego w konsekwencji nie³adu przestrzennego,
 zaniechanie kontroli procesów przestrzennych przez w³adze publiczne,
 dezintegracja systemu planowania przestrzennego
 luki w systemie aktów planistycznych.
Od listopada 2013 r. sytuacja w kraju uleg³a zmianie, poniewa¿ Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego oraz Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zosta³o po³¹czone w Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. W zwi¹zku z powy¿szym obecnie
kwestie planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego podlegaj¹ kompetencji jednego organu, co mo¿e byæ przes³ank¹ do wprowadzenie spójnego i hierarchicznego systemu planowania rozwoju spo³eczno-gospodarczego i przestrzennego, który pomóg³by
koordynowaæ dzia³ania podmiotów publicznych i polityk regionalnych na ró¿nych poziomach zarz¹dzania [Strategia Rozwoju Kraju 2020, s. 28].
Administratio Locorum 13(4) 2014
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Nowe podejcie do polityki rozwoju oznacza uznanie przez w³adze publiczne potrzeby sprawnego zarz¹dzania dynamicznie zmieniaj¹cymi siê  w czasie i przestrzeni  uk³adami przestrzennymi. Skutki zewnêtrzne dzia³alnoci spo³eczno-gospodarczej (w tym
efekty rozprzestrzeniania zabudowy) stanowi¹ coraz wiêksze pole interwencji w polityce
rozwoju. Dlatego zagospodarowanie przestrzenne jest obecnie jednym z najwa¿niejszych
instrumentów budowania spójnoci terytorialnej, a sfera zwi¹zana z funkcjonowaniem
gospodarki przestrzennej wyra¿aj¹ca siê w ³adzie przestrzennym, spo³ecznym, gospodarczym i ekologicznym wspó³decyduje o spójnoci systemów spo³eczno-gospodarczych,
co zosta³o przedstawione na rysunku 2.

Rys. 2. Schemat procesu równowa¿enia rozwoju
Fig. 2. Diagram of the process for sustainable development
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own examination

FUNKCJONALNE GOSPODAROWANIE PRZESTRZENI¥
rodowisko geograficzne miasta oraz jego struktury ukszta³towane historycznie:
przestrzenna i funkcjonalna, stwarzaj¹ okrelone, mniej lub bardziej dogodne, warunki do
rozwoju wspó³czesnych funkcji miasta. W niektórych miastach funkcje te mog¹ siê rozwijaæ bez przeszkód w istniej¹cym ju¿ rodowisku i niezmienionych strukturach, w innych za  rozwój funkcji, które stanowi¹ podstawê bytu miasta, wymaga ingerencji
w rodowisko geograficzne oraz przekszta³ceñ strukturalnych miasta [Stawicka M. K.,
Noga M. 2008].
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Istotnymi warunkami prawid³owego funkcjonowania i rozwoju miasta s¹ równie¿ w³aciwe zarz¹dzanie miastem i sterowanie jego rozwojem, a tak¿e dysponowanie odpowiednimi rodkami finansowymi, rzeczowymi, niezbêdnymi do sfinansowania konkretnych
potrzeb rozwojowych miasta.
Funkcjami miasta nazywamy g³ównie rodzaje dzia³alnoci (pracy) wykonywanej przez
jego mieszkañców. Funkcjami miasta s¹ zatem: przemys³, komunikacja, administracja,
handel, kultura, nauka, owiata, ochrona zdrowia, turystyka, a tak¿e us³ugi komunalne
czy inne rodzaje dzia³alnoci w miecie. Miêdzy poszczególnymi rodzajami funkcji istniej¹ liczne zwi¹zki, okrelaj¹ce proporcje miêdzy wszystkimi ich rodzajami na terenie danej
jednostki osadniczej [Ja³owiecki, 1996].
Wed³ug Ja³owieckiego [1996] przestrzeñ miasta i wsi, w której ¿yje cz³owiek jest wytwarzana w procesie spo³ecznym i decyduj¹ o tym zawsze cztery czynniki:
1. rodowisko naturalne;
2. rozwój techniki i technologii, którego poziom okrela mo¿liwoci stosowania rozwi¹zañ technologii produkcji, budownictwa, systemów transportowych, wp³ywa na ruchliwoæ, przemieszczenie siê ludzi i towarów, ogranicza opór odleg³oci i wp³ywa na
rentê sytuacyjn¹;
3. system wartoci i kategorie kultury, tutaj ujawnia siê wp³yw wartoci kulturowych,
zmieniaj¹cych siê wraz z rozwojem cywilizacji i form sprawowania w³adzy na poziomie
pañstwa i na poziomie lokalnym;
4. wiadome dzia³anie jednostki, inwestorów i w³adzê jednostki.
Formy przestrzenne zagospodarowania okrelone s¹ przez Ja³owieckiego [1996] jako
obszary o okrelonym przeznaczeniu i funkcjach wraz z towarzysz¹cymi im urz¹dzeniami
i wyposa¿eniem materialnym. W ramach tych form mo¿na wyodrêbniæ przestrzeñ produkcji, konsumpcji, przestrzeñ wymiany i symboliki. Struktury i formy przestrzenne zagospodarowania charakteryzuj¹ siê du¿¹ biernoci¹. Uk³ady urbanistyczne miasta zmieniaj¹ siê
bardzo wolno. Stare elementy zagospodarowania wspó³wystêpuj¹ w przestrzeni z nowymi elementami. Ka¿dy ustrój polityczny pozostawia po sobie lady w przestrzennym zagospodarowaniu. Spo³eczne wytwarzanie przestrzeni Ja³owiecki okrela jako proces d³ugiego trwania.
Organizacja i urz¹dzanie przestrzeni miejskiej, wed³ug Liszewskiego [1997], wynika
z czynników sprawczych:
1. Czynnik prawno-w³asnociowy, którego wyrazem jest geodezyjny podzia³ przestrzeni
(parcelacja). Struktura w³asnoci ziemi w miecie i korzyci zwi¹zane z jej posiadaniem
w zasadniczy sposób wp³ywaj¹ na funkcjonalny podzia³ obszaru miasta.
2. Morfologia miasta, na któr¹ sk³adaj¹ siê wewnêtrzna struktura przestrzenna miasta,
jego uk³ad i rozplanowanie u¿ytków gruntów (powstaj¹ce w d³ugim okresie rozwoju
miasta i przyjête w aktualnie obowi¹zuj¹cym planie ogólnym) oraz fizjonomia miasta,
nazywana zewnêtrzn¹ budow¹ miasta czyli form¹ architektoniczno  urbanistyczn¹.
Morfologia miasta wydaje siê byæ decyduj¹ca dla okrelenia to¿samoci miasta.
3. Organizacja funkcjonalna, która wyra¿a siê w zró¿nicowanych formach u¿ytkowania
terenów miejskich.
4. Czynnik administracyjnoinstytucjonalny, którego wyrazem s¹ administracyjne
podzia³y przestrzeni miejskiej (np. dzielnice miast, gminy w metropolii, ródmiecie).
Administratio Locorum 13(4) 2014
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Zarz¹dzanie obszarem, na którym skoncentrowana jest du¿a liczba ludzi wymaga
odpowiedniej organizacji przestrzennej. Podzia³ administracyjny zale¿y na ogó³ od skali miasta.
5. Organizacyjne formy ¿ycia spo³ecznego. Dzia³alnoæ ró¿nego rodzaju organizacji
spo³ecznych czy wyznaniowych w istotny sposób wp³ywa na organizowanie przestrzeni
miejskiej. Przyk³adem takich form s¹ organizacje osiedlowe, a tak¿e parafie czy gminy
wyznaniowe. Czynnik spo³eczny sta³ siê podstaw¹ tworzenia ekologicznej koncepcji rozwoju miasta
ROLA RYNKU NIERUCHOMOCI W ROZWOJU REGIONALNYM.
Rynek nieruchomoci (RN) [Radzewicz, Winiewski, 2011] definiowany jest jako obszar kszta³towania siê relacji i zale¿noci pomiêdzy uczestnikami rynku oraz nieruchomociami, stanowi¹cymi przedmiot RN. Mo¿emy powiedzieæ, ¿e stanowi wielowymiarow¹
przestrzeñ zdarzeñ, w której nastêpuje transfer praw do nieruchomoci oraz kszta³towane
s¹ uwarunkowania rynkowe. Zgodnie z przytoczon¹ definicj¹, rynek nieruchomoci nale¿y traktowaæ jako wyodrêbniony fragment rzeczywistoci, pod wzglêdem funkcjonalnym
i prawnym.
Rynki nieruchomoci s¹ jednostkami funkcjonuj¹cymi w konkretnych realiach
i granicach (spo³ecznych, administracyjnych, przestrzennych). Wywieraj¹ wp³yw na najbli¿sze otoczenie, jednoczenie w wyniku sprzê¿enia zwrotnego, s¹siedztwo oddzia³uje
na RN. Zatem rynek nieruchomoci pozostaje w cis³ej zale¿noci do obszarów jego wyodrêbnienia. Poza tym nale¿y podkreliæ rolê i znaczenie podmiotów rynkowych, którzy
¿yj¹, funkcjonuj¹ i prowadz¹ dzia³alnoæ w okrelonej przestrzeni. Spójny i zrównowa¿ony rozwój prowadzi do rozwoju przestrzeni, a jednoczenie podnosi jakoæ i standard ¿ycia jego mieszkañców.
Du¿y wp³yw na zachowania na RN maj¹ przepisy prawne i regulacje planistyczne,
które okrelaj¹ przeznaczenie poszczególnych terenów oraz mo¿liwe zagospodarowanie
przestrzeni. Niew¹tpliwie istotny wp³yw wywiera równie¿ ogólna koniunktura gospodarcza, mo¿liwoæ kontroli rynku i reagowania na zjawiska negatywne lub niepo¿¹dane.
Przestrzeñ planistyczna wed³ug Bajerowskiego [2003, s. 27] odwzorowuje skomplikowane i wzajemnie powi¹zane procesy zachodz¹ce w przestrzeni ekologicznej i ekonomicznej. Okrelona w ten sposób przestrzeñ jest przedmiotem programów i planów rozwoju
jej zagospodarowania.
Gospodarowanie i zarz¹dzanie nieruchomociami u³atwia oddzia³ywanie na procesy
rozwojowe danej przestrzeni. Jednym z czynników wspomagaj¹cych rozwój jest ukierunkowanie dzia³añ w dziedzinie gospodarki nieruchomociami na wybrane tereny. Szczególnie wa¿ne jest, by nie rozpraszaæ stosowanych instrumentów na ca³y obszar gmin/miast/
regionów, zw³aszcza przy ograniczonych zasobach finansowych.
Tereny szczególnie uprzywilejowane (objête instrumentami finansowymi gminy) mog¹
byæ ró¿nie nazywane, np. obszary strategiczne, strefy aktywizacji gospodarczej (ekonomicznej), strefy rozwoju albo pola cennoci. Niezale¿nie jednak od stosowanego
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nazewnictwa nale¿y pamiêtaæ o szczegó³owych regulacjach i okreleniem jej zasiêgu
w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania gminy albo w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy.
Instrumentem ró¿nicuj¹cym i pobudzaj¹cym dzia³alnoæ inwestycyjn¹ na wybranych
terenach jest przede wszystkim odpowiednia polityka gruntowa oraz prawo lokalne reguluj¹ce jej kierunek, zasiêg i mo¿liwoci rozwoju.
Stymulowanie rozwoju miast/gmin/regionów odbywa siê poprzez aktywne gospodarowanie nieruchomociami. Do g³ównych narzêdzi mo¿na zaliczyæ (obok SUiKZPG
i MPZP) procedury oddawania nieruchomoci jednostek samorz¹du terytorialnego
w u¿ytkowanie wieczyste (i/oraz trwa³y zarz¹d), procedury wyw³aszczeniowe (na rzecz
realizacji inwestycji celu publicznego), procesy wp³ywaj¹ce na zwiêkszenie wartoci nieruchomoci (podzia³, scalenie i podzia³ nieruchomoci, budowa urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej) oraz szerokie wykorzystanie mienia gminnego do aktywizacji gospodarczej.
Rozwój rynku nieruchomoci oraz rozwój przestrzeni miejskiej odbywaj¹ siê
w cis³ym po³¹czeniu. ¯adne z nich nie mog³oby poprawnie funkcjonowaæ, bez uprzednio dobrze rozwiniêtego pozosta³ego elementu. Instrumenty oraz narzêdzia wp³ywaj¹ce
na rozwój regionalny, umo¿liwiaj¹ dynamiczny rozwój rynku nieruchomoci. Dobrze prosperuj¹ca przestrzeñ, bêdzie przyci¹gaæ nowych inwestorów oraz podmioty, które bêd¹
chcia³y zamieszkaæ i prowadziæ w³asn¹ dzia³alnoæ w jej obszarze [Radzewicz, 2013,
TNN]. Poza oczywist¹ funkcj¹ mieszkaniow¹, w miecie rozwijaæ siê bêd¹ us³ugi towarzysz¹ce oraz zaplecze socjalno  kulturalno  gospodarcze. Specyficznym obszarem
miast s¹ jego centra, które w zale¿noci od fazy rozwoju, mog¹ przyci¹gaæ inwestorów,
kolejnych mieszkañców, osoby korzystaj¹ce z tej przestrzeni, albo wrêcz odwrotnie,
mog¹ zniechêcaæ do zamieszkania czy prowadzenia dzia³alnoci. Markowski [Marketing
technologiczny i marketing terytorialny, 2007, s. 99] podkrela, ¿e strefy centralne
miast cechuj¹ siê wysok¹ elastycznoci¹ funkcji (wystêpuje wiele funkcji), jednak maj¹
ograniczony zasiêg przestrzenny, a co za tym idzie, maj¹ ma³¹ elastycznoæ struktur przestrzennych. Rozwiniête centrum zaspokaja wiele potrzeb mieszkañców, jednak istniej¹
trudnoci we wprowadzaniu nowych form zagospodarowania (rozwoju) przestrzeni. Strefy zewnêtrzne miast, z kolei cechuj¹ siê ma³¹ elastycznoci¹ funkcjonaln¹, jednak wystêpuje tu ca³y wachlarz kierunków zagospodarowania, co powoduje rozlewanie siê miast
i tak zwan¹ suburbanizacjê.
POTENCJA£ ROZWOJOWY DANEGO OBSZARU ORAZ POTENCJA£
NIERUCHOMOCI.
Potencja³ rozwojowy mo¿na uto¿samiaæ z okrelonym zbiorem unikatowych cech regionu, decyduj¹cych o mo¿liwociach generowania rozwoju [Nazarczuk, 2013, s. 74].
Jest to termin wielowymiarowy, umo¿liwiaj¹cy zakwalifikowanie do tej kategorii ekonomicznej wielu zmiennych wyra¿aj¹cych potencja³ danego obszaru. Powy¿sze podejcie
umo¿liwia przybli¿enie rzeczywistych warunków funkcjonowania, ¿ycia i rozwoju podmiotów gospodarczych, a tak¿e mieszkañców w ró¿nych regionach kraju. Potencja³ rozwojowy
jest wynikiem zarówno przeobra¿eñ lokalnej gospodarki, jak równie¿ mo¿liwoci rozwoju
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danego regionu w przysz³oci. W tworzeniu potencja³u rozwojowego obszaru istotny
wp³yw maj¹ m. in. nastêpuj¹ce czynniki: stopieñ wykorzystania zasobów naturalnych,
dzia³alnoæ instytucji samorz¹dowych, oddzia³ywanie czynników egzogenicznych, pozostaj¹cych poza oddzia³ywaniem regionu oraz umiejêtnoæ wykorzystania szans pojawiaj¹cych siê w otoczeniu. Analogiczne podejcie mo¿na zastosowaæ na rynku nieruchomoci, którego rozwój w znacznej mierze zale¿y od stopnia rozwoju analizowanego obszaru.
Potencja³ nieruchomoci stanowi podstawê gospodarowania nieruchomoci¹ oraz
obejmuje ró¿ne fazy cyklu nieruchomoci tj. inwestycje w nieruchomoci, zarz¹dzanie
nieruchomociami, likwidacjê nieruchomoci [liwiñski A., 2000, s. 56]. Wszystkie powy¿sze fazy inwestowania w istotny sposób zwi¹zane s¹ z powstaniem cennoci nieruchomoci, która w sposób schematyczny zosta³a przedstawiona na rysunku 3.

Rys. 3. Schemat cennoci nieruchomoci
Fig. 3. Diagram of valuables of the property
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own exemination

Efektem zaistnienia relacji cennoci jest zakup nieruchomoci oraz wstêpna koncepcja jej zagospodarowania. Natomiast kolejnym etapem bêdzie inwestycja w budowê, modernizacjê, rozbudowê, jak równie¿ inwestycja porednia w prawa w³asnoci (do nieruchomoci). Podjêcie odpowiednich dzia³añ oraz wprowadzenie w³aciwych remontów lub
modernizacji w odpowiednim czasie, mo¿e spowodowaæ wzrost cennoci nieruchomoci,
a tym samym mo¿e zapobiec obni¿aniu siê ceny i wartoci u¿ytkowej nieruchomoci.
Przez wartoæ u¿ytkow¹ nieruchomoci nale¿y rozumieæ szacunkow¹ wartoæ przysz³ych
przep³ywów pieniê¿nych mo¿liwych do uzyskania z tej nieruchomoci do koñca okresu
jej u¿ywalnoci oraz z jej póniejszej sprzeda¿y. Natomiast cennoæ nieruchomoci jest
funkcj¹ wartoci nieruchomoci znajduj¹cych siê na danym rynku lokalnym, z uwzglêdnieniem czynników naturalnych, przestrzennych, ekonomicznych, prawnych i cenotwórczych.
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Zaistnienie relacji cennoci w du¿ej mierze zale¿y od potencja³u tkwi¹cego w nieruchomoci oraz od optymalnego sposobu jego wykorzystania. Pojêcie sposobu optymalnego wykorzystania nieruchomoci oparte jest na za³o¿eniu, ¿e choæ dwie lub wiêcej
nieruchomoci mog¹ mieæ podobne cechy fizyczne, to posiadaj¹ istotne ró¿nice w mo¿liwym sposobie ich wykorzystania. Sposób, w jaki nieruchomoæ mo¿e byæ optymalnie
wykorzystana, stanowi podstawê do okrelenia jej potencja³u [Kuryj-Wysocka, Kuryj,
Winiewski, 2014, s. 1 07].
ZAKOÑCZENIE
Reasumuj¹c gospodarowanie przestrzeni¹ to czêsto proces nieodwracalny maj¹cy
d³ugookresowe konsekwencje nie tylko dla rozwoju spo³eczno  gospodarczego ale tak¿e  a mo¿e przede wszystkim  dla jakoci ¿ycia mieszkañców. Dlatego zagospodarowanie przestrzenne jest obecnie jednym z najwa¿niejszych instrumentów budowania spójnoci terytorialnej, a sfera zwi¹zana z funkcjonowaniem gospodarki przestrzennej
wyra¿aj¹ca siê w ³adzie przestrzennym, spo³ecznym, gospodarczym i ekologicznym
wspó³decyduje o spójnoci systemów spo³eczno-gospodarczych i ekologicznych.
W zwi¹zku z powy¿szym w planowaniu przestrzennym powinien byæ po³o¿ony wiêkszy nacisk na wzmocnienie partycypacji spo³ecznej. Nale¿y wesprzeæ tworzenie gminnego zasobu nieruchomoci u³atwiaj¹cego wykup, wyw³aszczanie i wymianê nieruchomoci, przeprowadzanie scaleñ i wtórnych podzia³ów gruntów oraz przejmowanie przez
gminê wtórnie dzielonych terenów na cele urz¹dzeñ wspólnych (ulice, parkingi, urz¹dzenia techniczne, zieleñ uporz¹dkowana). Ponadto z bardziej efektywnym wykorzystaniem
przestrzeni powinny byæ zwi¹zane korzyci ekonomiczne. Zarz¹dzaj¹cy gruntami podejmowaliby wówczas dzia³ania s³u¿¹ce zagospodarowaniu gruntów do tego przygotowanych z zaanga¿owaniem rodków publicznych, a instrumenty ekonomiczne rekompensowa³yby gminom wydatkowane rodki oraz zachêca³y je do sporz¹dzania planów
miejscowych. Zmiany te by³yby przes³ank¹ dla gmin do wspó³dzia³ania na obszarach
funkcjonalnych miast oraz na obszarach wskazanych w planach zagospodarowania przestrzennego województw.
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THE FUNCTIONAL MANAGEMENT OF SPACE AS A PART OF EVALUATION
URBAN DEVELOPMENT.
Abstract. The world nowadays is growing mainly in the big cities, and the urbanization
is considered one of the most important macroeconomic in twenty-first century. Cities,
especially the biggest ones, currently play a key role in economic and social
development of countries or regions. According to international regulations, the cities
should be managed in such a way as to maintain their productivity, rationally manage
resources and improve living conditions.
On the development of the city is affected by geographical, economic factors,
demographics, social aspects, but also legal factors and political, which to some extent
determine the prestige and security of the area. However, an important role in improving
the residents of existence is to provide living conditions by allowing the purchase of
your own apartment or house. To this end, municipalities should increase the availability
of resources of real estate primarily for people who for financial reasons cannot afford
to buy their own homes. This paper aims to analyze the role played by management of
space in regional development of the area.
Keywords: real estate market, management of space, evaluation of development
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ROZWÓJ LOKALNYCH UK£ADÓW KOMUNIKACYJNYCH
NA OBRZE¯ACH MIASTA (NA WYBRANYM PRZYK£ADZIE)
 UWARUNKOWANIA PRAWNE ORAZ WDRA¯ANE PROCEDURY
Ada Wolny
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. Obrze¿a miast to obszary gdzie dochodzi do intensywnych przekszta³ceñ
przestrzeni i ci¹g³ej zmiany sposobu u¿ytkowania gruntów. W szczególnoci w pobli¿u
miasta rozwija siê zabudowa mieszkaniowa, na której potrzeby niezbêdne s¹ nowe elementy infrastruktury oraz uk³ad komunikacyjny zapewniaj¹cy dojazd do rozbudowywanych
osiedli podmiejskich. Badania przeprowadzono na obrze¿ach Olsztyna  obszarach dwóch
wybranych gmin Dywity oraz Stawiguda. Analizy obejmowa³y okres od 2006 do 2010 r.
Zgodnie z przyjêt¹ metodyk¹ analiza literatury i aktów prawnych pozwoli³a okreliæ
uwarunkowania prawne rozwoju lokalnych uk³adów komunikacyjnych. W artykule
uwzglêdniono te¿ zastosowanie procedur na poziomie lokalnym umo¿liwiaj¹cych zaplanowanie i wyodrêbnienie dróg o charakterze lokalnym. Ukazano równie¿ skutki ich zastosowania na wybranym obszarze badawczym.
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na wybranym obszarze na potrzeby uk³adów
funkcjonalnych zaplanowanych osiedli (g³ównie mieszkaniowych) powstaje nowy uk³ad
komunikacyjny bazuj¹cy na drogach gminnych, drogach dojazdowych oraz drogach wewnêtrznych. Na tej podstawie dokonuje siê wydzielenia dzia³ek pod zabudowê oraz terenów komunikacji. Rozwój sieci lokalnej mo¿e zapobiec liniowemu zagospodarowaniu
terenu wzd³u¿ g³ównych dróg dojazdowych do miasta, a z przeprowadzonych analiz
wynika, ¿e dzia³ania gmin w tym zakresie id¹ we w³aciwym kierunku.
S³owa kluczowe: suburbanizacja, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
podzia³y nieruchomoci, uk³ad komunikacyjny

WSTÊP
Obrze¿a miast w Polsce poddawane s¹ szczególnej presji ze strony orodków centralnych. Przejawia siê to poprzez urbanizacjê terenów wiejskich. W sensie spo³ecznym upowszechnia siê miejski styl ¿ycia. Urbanizacja ma równie¿ postaæ przestrzenn¹ - suburbanizacjê.
Adres do korespondencji  Corresponding author: Ada Wolny, Katedra Zasobów Nieruchomoci WGIGP, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Prawocheñskiego 15,
10-719 Olsztyn, e-mail: ada.wolny@uwm.edu.pl
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Pojêcie suburbanizacji etymologicznie wywodzi siê z suburbium oznaczaj¹cego peryferyjny w stosunku do zainwestowanych terenów w miecie lub przylegaj¹cy do granic
administracyjnych miasta (blisko po³o¿ony) obszar o funkcjach mieszkaniowych (raczej
w strefie urban fringe a nie rural  urban fringe) [Lisowski, Grochowski 2008].
Pojêcie suburbanizacji uto¿samiane jest z jedn¹ z faz rozwoju miasta, gdzie dochodzi
do wyludniania centrum i rozwoju strefy podmiejskiej. Efekt suburbanizacji to g³ównie
rozwój infrastruktury, zabudowy mieszkaniowej i handlowo-us³ugowej, komunikacji na
obszarach podmiejskich oraz tworzenie siê osiedli poza miastem centralnym, których
mieszkañcy doje¿d¿aj¹ do pracy do centrum [Wolny 2013].
Wed³ug Hopfera i in. [2006] na obrze¿ach miasta zachodz¹ procesy przestrzennej dyfuzji  sukcesji postêpuj¹cej od centrum miasta w kierunku stref peryferyjnych. Zjawisko to uwidacznia siê w postaci zastêpowania mniej intensywnych form u¿ytkowania
ziemi formami bardziej intensywnymi. Intensywnoæ form u¿ytkowania maleje przy tym
wraz ze wzrostem odleg³oci od centrum miasta.
Do czynników procesów suburbanizacyjnych nale¿eæ bêd¹:
 mo¿liwoci swobodnego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, przy dominuj¹cych
preferencjach dla domu z ogrodem;
 brak koordynacji polityki przestrzennej w obrêbie wielkich miast i w obszarach metropolitalnych;
 d¹¿enie deweloperów i inwestorów do zagospodarowania terenów ³atwiej dostêpnych
(jakoæ i cena) [LORENS 2005].
Suburbanizacja mo¿e przybraæ formê suburbanizacji rozproszonej definiowanej jako
urban  sprawl. Cechy charakterystyczne dla urban  sprawl, pozwalaj¹ce identyfikowaæ
obszar tego zjawiska w przestrzeni [Galster i in. 2001] to:
 znacz¹ca odleg³oæ pomiêdzy ró¿nymi formami u¿ytkowania ziemi,
 niska gêstoæ zabudowy,
 brak ci¹g³oci i równomiernoci u¿ytkowania ziemi,
 jednostronne u¿ytkowanie ziemi,
 lokalne skupienie u¿ytkowania,
 niska centralnoæ organizacji przestrzennej.
Rozwój osadnictwa oraz nap³yw ludnoci na tereny podmiejskie wi¹¿e siê zazwyczaj
ze zwiêkszonymi potrzebami spo³eczeñstwa w zakresie realizacji infrastruktury technicznej, w tym rozwoju lokalnych uk³adów komunikacyjnych. Bior¹c pod uwagê najczêciej
wystêpuj¹cy na obrze¿ach proces rozwoju zabudowy w formie rozproszonej w pierwszej
kolejnoci zabudowa ta kszta³tuje siê wzd³u¿ dróg dojazdowych.
Zabudowa koncentruje siê zatem w rejonach ³atwiej dostêpnych komunikacyjnie 
dróg publicznych. W dalszej kolejnoci tworzy siê nowe drogi dojazdowe do powstaj¹cych terenów zabudowanych, najczêciej w postaci dróg wewnêtrznych.
Artyku³ ma na celu ukazanie uwarunkowañ rozwoju lokalnych uk³adów komunikacyjnych na obrze¿ach miasta, ze szczególnym uwzglêdnieniem najczêciej wystêpuj¹cych
form przekszta³cania przestrzeni, które wymagaj¹ transformacji i rozwoju uk³adów komunikacyjnych. Na potrzeby badañ wybrano uwarunkowania o charakterze prawnym (ustawy i akty prawa miejscowego) oraz najczêciej wdra¿ane procedury administracyjne,
w tym ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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METODYKA BADAÑ ORAZ CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAWCZEGO
Metodyka badañ
Z uwagi na cel opracowania dokonano kolejno analizy literatury z danego zakresu
oraz zapisów aktów prawnych odnosz¹cych siê do sytuacji wymagaj¹cych modernizacji
lub utworzenia nowych dróg na poziomie lokalnym. Nastêpnie ograniczono obszar badawczy do terenów dwóch gmin, na których zbadano skalê wprowadzanych zmian
w okresie piêcioletnim. W analizie wykorzystano informacje o:
 uchwalonych w okresie badawczym miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
 wydanych decyzjach lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 wydanych decyzjach zatwierdzaj¹cych projekty podzia³u nieruchomoci, których
podstawê stanowi³y ustalenia planów miejscowych lub decyzji o warunkach zabudowy.

Rys. 1 Etapy badañ i zastosowane metody
Fig. 1. Stages of research and methods
ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own study
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Informacje pochodzi³y z: statystyk GUS, lokalnych rejestrów, biuletynów informacji
publicznej, treci udostêpnionych w urzêdach gmin dokumentów oraz lokalnego systemu informacji planistycznej.
Na potrzeby opracowania wyró¿niono przypadki, w których w wyniku uchwalenia
aktów prawa miejscowego lub te¿ wdro¿enia procedur administracyjnych powsta³a koniecznoæ rozwoju lokalnej sieci drogowej.
Przyjêt¹ procedurê badawcz¹ opisano na schemacie przedstawionym na rysunku 1.
Charakterystyka obszaru badawczego
Analizy uwarunkowañ rozwoju lokalnych uk³adów komunikacyjnych na obrze¿ach
miasta dokonano na obszarze dwóch gmin podmiejskich granicz¹cych z Olsztynem. Jako
obszar badawczy wybrano tereny w granicach administracyjnych dwóch gmin wiejskich,
po³o¿onych skrajnie w stosunku do miasta (granicz¹cych z nim od po³udnia i pó³nocy),
nie s¹siaduj¹cych ze sob¹. To dynamicznie rozwijaj¹ce siê gminy Dywity i Stawiguda,
które cechuje sta³y wzrost liczby ludnoci i wysoki, jak na tereny wiejskie wskanik gêstoci zaludnienia (tabela 1). Badania przeprowadzono w latach 20062010, dlatego w zestawieniu tabelarycznym uwzglêdniono dane statystyczne pochodz¹ce ze skrajnych lat
okresu analiz.
Tabela 1. Wybrane wielkoci statystyczne charakteryzuj¹ce rozwój demograficzny
Table 1. Chosen statistical values of demographic growth
Wyszczególnienie
Specification

Wartoci w okresie porównawczym
Values in a period of research

Dynamika
Dynamic

2010

Wzrost w %
% growth

5141

6638

29%

23 os/km2

30 os./km2

30%

9020

10347

15%

56 os./km2

64 os./km2

14%

2006
Stawiguda

Liczba ludnoci/pupulation
Gêstoæ zaludnienia/population density

Dywity
Liczba ludnoci/pupulation
Gêstoæ zaludnienia/population density
ród³o: Wolny 2013
Source: Wolny 2013

Z tabeli 1 wynika, ¿e w gminie Stawiguda w okresie od 2006 do 2010 roku o blisko
30% zwiêkszy³a siê liczba ludnoci i gêstoæ zaludnienia. W gminie Dywity nast¹pi³
w analogicznym okresie wzrost o blisko 15%. Liczba ludnoci w Stawigudzie jest o 35%
mniejsza ni¿ w Dywitach, a gêstoæ zaludnienia jest ni¿sza o 50%. W gminie Stawiguda
liczba ludnoci jest mniejsza ni¿ w Dywitach, jednak mo¿na tu zaobserwowaæ szybsze
tempo wzrostu liczby ludnoci i gêstoci zaludnienia (wzrost w obu przypadkach
o ok. 30%).
Po³o¿enie gmin wzglêdem orodka miejskiego przedstawiono na rysunku 2.
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Rys. 2. Po³o¿enie gmin w granicach powiatu olsztyñskiego
Fig. 2. Situation of communes in boundaries of district of Olsztyn
ród³o: Wolny i in. 2014
Source: Wolny i in. 2014

REALIZACJA CELU PUBLICZNEGO W SKALI LOKALNEJ POPRZEZ ROZWÓJ
KOMUNIKACJI
W rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami
(tj. Dz.U. z 2014, poz. 518 z pón. zm.) celami publicznymi s¹ dzia³ania wymienione
w art. 6 tego aktu prawnego. Stanowi¹ one katalog zamkniêty, do czasu wprowadzenia
dalszych przypadków. Odwo³uj¹c siê do treci wymienionego artyku³u nale¿y zaznaczyæ,
¿e jednym z celów publicznych bêdzie budowa i utrzymanie obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej, w tym szeroko pojêtej komunikacji, jak równie¿ wydzielenie gruntów
pod budowê dróg.
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego odbywa siê poprzez przeznaczenie
nieruchomoci na cele publiczne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w trybie administracyjnym, po z³o¿eniu wniosku przez inwestora do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w trybie okrelonym w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2012, poz. 647 z pon. zm.).
Regulacji tej podlegaj¹ inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym)
i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim, krajowym).
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Bior¹c pod uwagê kryterium interesu publicznego w procesie przeznaczania nieruchomoci na cele publiczne, czy te¿ ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego
uwzglêdnia siê zapisy aktów prawnych, jak równie¿ uwarunkowania spo³eczne i ekonomiczne, co ukazuje rys. 3.

Rys. 3. Uwarunkowania realizacji celu publicznego
Fig. 3. Conditions set for the execution of a public purpose investment project
ród³o: róbek R., róbek S. 2007
Source: róbek R., róbek S. 2007

Rozwój lokalnych uk³adów komunikacyjnych jest wiêc czêsto konsekwencj¹ dzia³añ
w ramach realizacji celu publicznego w gminie. W szczególnoci wraz ze zmian¹ przeznaczenia gruntów powstaje koniecznoæ stworzenia nowych uk³adów funkcjonalnych opartych na odpowiedniej sieci lokalnych dróg publicznych. Sieæ dróg publicznych stanowi
nastêpnie punkt odniesienia dla kreowania dróg wewnêtrznych, poprzez które coraz czêciej zapewniana jest dostêpnoæ komunikacyjna g³ównie nowo powstaj¹cych terenów
zabudowy mieszkaniowej.
Na obszarze badawczym wyodrêbniono przypadki ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w drodze decyzji, które dotyczy³y rozwoju terenów komunikacyjnych (tabela 2).
Tabela 2. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w latach 20062010
Table 2. Decisions on the location of public purpose investments in 2006/2010
Liczba decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
Number of decisions on the location of public purpose
investments
Ogó³em
In all
Dotycz¹ce inwestycji w ramach uk³adu komunikacyjneg
On investments within the communication system

Dywity

Stawiguda

192

136

11

4

ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study
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Analizuj¹c decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego w wybranych gminach
Dywity i Stawiguda w latach 20062010 (tabela 2) mo¿na stwierdziæ, ¿e nieca³e 6% decyzji w gminie Dywity dotyczy³o realizacji i remontu dróg, przebudowy skrzy¿owañ oraz
ci¹gów pieszych, czyli rozwoju lokalnych uk³adów komunikacyjnych. W gminie Stawiguda udzia³ tego rodzaju decyzji jest o po³owê mniejszy (ok. 3%). Postêpowanie administracyjne odnosi siê zatem do pojedynczych przypadków.
Zaobserwowano natomiast na szersz¹ skalê wprowadzanie zmian w lokalnej sieci
drogowej przy wykorzystaniu uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO JAKO
PODSTAWA ZMIAN W LOKALNYCH UK£ADACH KOMUNIKACYJNYCH
Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego s¹ konkretyzacj¹
koncepcji zawartych w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Plan miejscowy spe³niaæ bêdzie przede wszystkim funkcjê regulacyjn¹. Jest narzêdziem podejmowania decyzji planistycznych. Ponadto plan miejscowy ukazuje kierunki rozwoju przestrzeni zmierzaj¹ce do równowa¿enia rozwoju. Zasada
kszta³towania ³adu przestrzennego, zgodnie z któr¹ opracowuje siê plany, ma za zadanie
nie dopuciæ do chaosu w szeroko rozumianej zabudowie i zagospodarowaniu przestrzeni [Kwaniak 2008].
Instrumenty ograniczaj¹ce swobodê zagospodarowania przestrzeni stanowi¹ elementy zawarte w treci planów [Wolny 2010], m.in. :
 parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy,
 linie zabudowy,
 granice i sposoby zagospodarowania terenów,
 zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoci,
 zasady rozbudowy systemów komunikacyjnych i infrastrukturalnych.
Analizuj¹c graficzn¹ czêæ planu miejscowego mo¿na dostrzec sugerowane linie podzia³u nieruchomoci oraz planowany przebieg dróg lokalnych, wewnêtrznych i ci¹gów
pieszo  jezdnych. W szczególnoci uchwalenie i wdro¿enie ustaleñ planu opracowanego dla wielohektarowych obszarów wymaga zaprojektowania z³o¿onej sieci drogowej.
Na rysunku 4 i rysunku 5 przestawiono przyk³adowe rozwi¹zania z miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego uchwalonych na obszarze gminy Stawiguda  obrêb Stawiguda (Uchwa³a Rady Gminy Stawiguda Nr XXXV/261/10 z dnia 21 padziernika 2010 r. publikacja: Dz. U. Woj. Warmiñsko-Mazurskiego, Nr 211, poz. 2844 z roku 2010) i Dywity  obrêb Kieliny i Myki (Uchwa³a Rady Gminy Dywity Nr XV/96/99 z dnia 29 padziernika 1999 r.
 publikacja: Dz.U. Woj. Warmiñsko-Mazurskiego, Nr 78, poz. 1378 z roku 1999).
Jak wynika z zapisów aktów prawnych i analizy materia³ów ród³owych przy planowaniu lokalnego uk³adu komunikacyjnego nale¿y uwzglêdniæ:
 planowane przeznaczenie terenów (przy zabudowie  jej rodzaj i intensywnoæ),
 istniej¹cy lokalny i ponadlokalny uk³ad komunikacyjny (zasadnoæ jego przebudowy,
czy modernizacji).
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Rys. 4. Przyk³adowa czêæ graficzna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
uchwalonego na terenie gminy Dywity (obrêb Kieliny i Myki)
Fig. 4. Example of the graphical part of local land use plans adopted in the municipality of Dywity

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie http://bip.warmia.mazury.pl
Source: own study on basis of http://bip.warmia.mazury.pl

W latach 20062010 w gminach Dywity i Stawiguda uchwalono odpowiednio
21 i 20 planów miejscowych (tabela 3).
Dominuj¹ca funkcja terenów, dla których zmieniono w latach 20062010 przeznaczenie to w obu gminach funkcja mieszkaniowa niskiej intensywnoci (MN) oraz mieszkaniowo  us³ugowa (MU). Przeznaczenie tego rodzaju wymaga³o dostosowania parametrów dzia³ek ewidencyjnych do zmienionej funkcji oraz wydzielenia nieruchomoci
maj¹cych wejæ w sk³ad projektowanych dróg.
Zapisy lokalnych aktów prawnych to w dalszej kolejnoci podstawa decyzji zatwierdzaj¹cych projekty podzia³u nieruchomoci, które stanowi¹ podstawowe instrumenty realizacji ustaleñ planów miejscowych.
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Rys. 5. Przyk³adowa czêæ graficzna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
uchwalonego na terenie gminy Stawiguda (obrêb Stawiguda)
Fig. 5. Examples of the graphical part of local land use plans adopted in the municipalities
of Stawiguda
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie http://bip.stawiguda.pl
Source: own study on basis of http://bip.stawiguda.pl
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Tabela 3. Uchwalone w latach 20062010 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Table 3. Legislated in 20062010 land use plans
Liczba uchwalonych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
Number of land use plans

Dywity

Stawiguda

Ogó³em
In all

21

20

2006 r.

4

7

2007 r.

3



2008 r.

5

5

2009 r.

5

3

2010 r.

4

5

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie http://bip.warmia.mazury.pl i http://bip.stawiguda.pl.
Source: own study on basis of http://bip.warmia.mazury.pl and http://bip.stawiguda.pl

DOSTÊP NIERUCHOMOCI DO DROGI PUBLICZNEJ A REALIZACJA
ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
Na obszarach, gdzie nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rozwój zabudowy oparty jest na procedurze administracyjnej uzyskania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Nawet jeli obszar zainwestowania ogranicza siê do jednej lub kilku dzia³ek ewidencyjnych, kluczow¹ spraw¹ jest zapewnienie
dostêpnoci komunikacyjnej dla obszarów poddanych procesowi zmiany sposobu u¿ytkowania.
Uzyskania decyzji o warunkach zabudowy wymaga taka zmiana zagospodarowania
terenu pozbawionego planu miejscowego, która polega na [Wolny 2013]:
 budowie obiektu budowlanego nie maj¹cego charakteru celu publicznego,
 wykonaniu innych robót budowlanych,
 zmianie sposobu u¿ytkowania obiektu budowlanego lub jego czêci.
Na podstawie zapisów art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2012, poz. 647 z pón. zm.) w celu uzyskania
pozytywnej decyzji konieczne jest spe³nienie 5 nastêpuj¹cych warunków:
 teren ma dostêp do drogi publicznej;
 co najmniej jedna dzia³ka s¹siednia, dostêpna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalaj¹cy na okrelenie wymagañ dotycz¹cych nowej zabudowy
w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaników kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnoci wykorzystania terenu (zasada
dobrego s¹siedztwa);
 istniej¹ce lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczaj¹ce dla zamierzenia budowlanego;
 teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianê przeznaczenia gruntów rolnych i lenych na cele nierolnicze i nielene albo jest objêty zgod¹ przy sporz¹dzaniu miejscowych planów, które utraci³y moc;
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 decyzja jest zgodna z odrêbnymi przepisami.
Powy¿sze uwarunkowania sprawiaj¹, ¿e inicjatorami zmian w lokalnych uk³adach komunikacyjnych staj¹ siê te¿ podmioty staraj¹ce siê o uzyskanie warunków zabudowy dla
poszczególnych nieruchomoci. Z uwagi na prywatny charakter tego rodzaju inwestycji
zapewnienie dostêpu do nieruchomoci czêciej realizowane jest poprzez rozwój komunikacji wewnêtrznej lub przebudowy drogi publicznej za zgod¹ i przy wspó³udziale samorz¹du lokalnego.
W nawi¹zaniu do zapisów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powstaje koniecznoæ dokonania te¿ takich podzia³ów nieruchomoci, które umo¿liwi³yby zapewnienie dostêpu nieruchomoci do drogi publicznej (w³¹czaj¹c w to wykorzystanie dróg wewnêtrznych). Tego rodzaju podzia³y nieruchomoci równie¿ wymagaj¹
zatwierdzenia w drodze decyzji administracyjnej.
PODZIA£Y NIERUCHOMOCI JAKO NARZÊDZIE KREOWANIA LOKALNYCH
UK£ADÓW KOMUNIKACYJNYCH
Podzia³y nieruchomoci wynikaj¹ce z ustaleñ planów miejscowych
W latach 20062010 na terenie gmin Dywity oraz Stawiguda dokonano wielu podzia³ów nieruchomoci m.in. w zwi¹zku z regulacj¹ granic, czy realizacj¹ roszczeñ, jednak
wiêkszoæ z nich wynika³a ze zmiany funkcji lub sposobu u¿ytkowania nieruchomoci
i koniecznoci dostosowania ich parametrów do nowego przeznaczenia. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego to jedna z najczêstszych podstaw realizacji podzia³ów nieruchomoci, a wród nowo wydzielonych dzia³ek wyodrêbniane s¹ tereny komunikacji lokalnej i wewnêtrznej zapewniaj¹cej dojazd do obszarów zabudowy
mieszkaniowej, us³ugowej, czy rekreacyjnej.
W tabelach 4 oraz 5 zestawiono powierzchnie wydzielonych dróg z wyró¿nieniem
dróg publicznych i wewnêtrznych powsta³ych w wyniku ustaleñ planów miejscowych.
Wród dróg powsta³ych na skutek realizacji zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zastosowano dodatkowy podzia³ na drogi powsta³e na podstawie
planów uchwalonych w trakcie okresu analiz i przed 2006 r.
Z danych zebranych w tabelach 4 i 5 wynika, ¿e w niemal wszystkich analizowanych
latach wiêkszoæ terenów komunikacyjnych zostaje wydzielona w nastêpstwie ustaleñ
planów miejscowych. Jedynie w okresie od 2007 do 2008 roku w gminie Dywity wydzielanie nowych dróg nie mia³o wiele wspólnego z zapisami tych aktów prawa miejscowego
(tabela 4). Kwestia ta zostanie wyjaniona w dalszej czêci artyku³u.
Ustalenia planów wprowadzane s¹ w ¿ycie sukcesywnie. Z roku na rok wzrasta wiêc
udzia³ dróg wydzielonych na podstawie planów uchwalonych po 2006 r. (tabela 4 i 5).
Towarzyszy temu wzrost powierzchni terenów dróg wewnêtrznych, gdzie w³adaj¹cymi
bêd¹ inne, ni¿ gmina, podmioty (osoby fizyczne lub prawne). Jest to konsekwencja planowania na terenie praktycznie zamkniêtych uk³adów zabudowy mieszkaniowej, gdzie
g³ówni u¿ytkownicy dróg to przyszli mieszkañcy tych osiedli.
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Tabela 4. Przekszta³cone w wyniku podzia³ów tereny komunikacji w gminie Dywity
Table 4. Transformed as a result of divisions communication areas in commune of Dywity
Przekszta³cone w wyniku podzia³ów
tereny komunikacji
Transformed as a result of divisions
communication areas

Okres analizy
Period of analyses
2006

2007

2008

2009

2010

Powierzchnia wydzielonych dróg
ogó³em [ha]
Area of extracted roads [ha]

3,2357

0,3190

17,9232

4,0569

7,5528

W tym wydzielonych na podstawie mpzp
uchwalonych przed 2006 r. [ha]
Including roads extracted after land use
plans legislated before 2006 [ha]

2,6239

0,0000

0,0000

0,0726

0,0000

W tym dróg publicznych
Including public roads

2,6239

0,0000

0,0000

0,0333

0,0000

W tym dróg wewnêtrznych
Including internal roads

0,0000

0,0000

0,0000

0,0393

0,0000

W tym wydzielonych na podstawie mpzp
uchwalonych od 2006 r. [ha]
Including roads extracted after land use
plans legislated after 2006 [ha]

0,0000

0,0280

1,3767

1,8960

7,2649

W tym dróg publicznych
Including public roads

0,0000

0,0000

0,3245

0,3679

4,3960

W tym dróg wewnêtrznych
Including internal roads

0,0000

0,0280

1,0522

1,5281

2,8689

ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

W wyniku podzia³ów na podstawie zapisów planów miejscowych w gminie Dywity
(tabela 4) wydzielono ³¹cznie 5,5165 ha dróg wewnêtrznych. Bior¹c pod uwagê redni¹
szerokoæ drogi wewnêtrznej 8 m daje to szacunkowo 6,9 km nowych dróg. Ponadto wydzielono 7,7456 ha dróg publicznych o charakterze lokalnym, czyli 6,5 km nowych dróg
gminnych (przyjêto redni¹ szerokoæ 12 m).
Ze wzglêdu na zmienn¹ szerokoæ dróg, kszta³t dzia³ek powstaj¹cych po podziale
oraz koniecznoæ wydzielania tzw. zatok i poszerzonych wjazdów i zjazdów z dróg okrelone w analizie d³ugoci dróg maj¹ jedynie szacunkowy charakter. Powy¿sz¹ zasadê
przyjêto równie¿ dla danych zabranych dla gminy Stawiguda.
Na skutek podzia³ów na podstawie zapisów planów miejscowych w gminie Stawiguda (tabela 5) powsta³o ³¹cznie 8,6003 ha dróg wewnêtrznych. Bior¹c pod uwagê redni¹
zaplanowan¹ szerokoæ drogi wewnêtrznej 8 m daje to w przybli¿eniu 10,7 km nowych
dróg. Analogicznie 31,6154 ha wydzielonych dróg publicznych o charakterze lokalnym
(o szerokoci redniej 12 m) to oko³o 26,4 km nowych dróg gminnych.
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Tabela 5. Przekszta³cone w wyniku podzia³ów tereny komunikacji w gminie Stawiguda
Table 5. Transformed as a result of divisions communication areas in commune of Stawiguda
Przekszta³cone w wyniku podzia³ów
tereny komunikacji
Transformed as a result of divisions
communication areas

Okres analizy
Period of analyses
2006

2007

2008

2009

2010

Powierzchnia wydzielonych dróg
ogó³em [ha]
Area of extracted roads [ha]

3,6882

9,7199

3,2137

26,2144

4,0502

W tym wydzielonych na podstawie mpzp
uchwalonych przed 2006 r. [ha]
Including roads extracted after land use
plans legislated before 2006 [ha]

3,5332

2,5438

3,0721

2,4405

0,1326

W tym dróg publicznych
Including public roads

3,3614

2,3844

2,8179

1,0830

0,0690

W tym dróg wewnêtrznych
Including internal roads

0,2371

0,1594

0,2542

1,3575

0,0636

W tym wydzielonych na podstawie mpzp
uchwalonych od 2006 r. [ha]
Including roads extracted after land use
plans legislated after 2006 [ha]

0,1095

5,4811

0,1265

18,8483

3,8628

W tym dróg publicznych
Including public roads

0,1095

5,4697

0,0330

13,1165

3,1710

W tym dróg wewnêtrznych
Including internal roads

0,0000

0,0114

0,0935

5,7318

0,6918

ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

Analizuj¹c dane zawarte w tabeli 5 nale¿y zwróciæ uwagê na sytuacjê w 2009 roku.
Na terenie gminy Stawiguda powsta³o wtedy ponad 21 ha nowych terenów komunikacyjnych. Wiêkszoæ z nich powsta³a na mocy ustaleñ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêci obrêbu Stawiguda i czêci obrêbu Wymój z 16.10. 2008 r.
(numer uchwa³y: XVI/127/8  publikacja: nr 174, poz. 2548 z dnia 12.11.2008 r.). W 2009 r.
wydano ³¹cznie 64 decyzje zatwierdzaj¹ce projekty podzia³u nieruchomoci objêtych niniejszym planem miejscowym. Wród nowo powsta³ych dzia³ek znacz¹cy udzia³ maj¹
drogi klasy lokalnej (o szerokoci 1215 m) i dojazdowej (1015 m) oraz drogi wewnêtrzne (o szerokoci 412 m), jak równie¿ tereny pod rozbudowê dróg.
Jak wynika z przeprowadzonych badañ uk³ad komunikacyjny w skali lokalnej rozwijany poprzez wyodrêbnianie nowych terenów pod drogi ulega modyfikacjom g³ównie
w konsekwencji planowania przestrzennego w wybranych gminach (Dywity i Stawiguda). Plany miejscowe to jednak¿e nie jedyny instrument pozwalaj¹cy na zmianê sposobu
u¿ytkowania terenów, dlatego w dalszej czêci badañ ustalono, jak czêsto na skutek
ustaleñ decyzji o warunkach zabudowy powstawa³y nowe drogi.
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Podzia³y nieruchomoci bêd¹ce konsekwencj¹ ustalenia warunków zabudowy zagospodarowania terenu oraz inwestycji celu publicznego
Na podstawie zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
jednym z piêciu warunków umo¿liwiaj¹cych realizacjê zabudowy na terenach nieobjêtych
planem miejscowym jest zapewnienie dostêpu do drogi publicznej. W sytuacji, gdy
dzia³ka, dla której zosta³ z³o¿ony wniosek o wydanie warunków zabudowy, nie znajduje
bezporednio przy istniej¹cej drodze publicznej dojazd mo¿e byæ zapewniony do niej
z nowego odcinka drogi publicznej lub wydzielonej drogi wewnêtrznej. Na podstawie zapisów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawana jest decyzja zatwierdzaj¹ca projekt podzia³u uwzglêdniaj¹ca koniecznoæ wyodrêbnienia drogi dojazdowej.
Przeprowadzone na obszarze badawczym analizy szczegó³owe pokazuj¹, ¿e s¹ to
przypadki jednostkowe, a tego rodzaju podzia³y prowadz¹ do utworzenia dróg o marginalnym udziale w skali nowo powstaj¹cych terenów komunikacyjnych (tabela 6 i 7).
Przypadki tego rodzaju odnotowano na terenie gminy Dywity w latach 2007, 2009 i 2010,
a w gminie Stawiguda w latach 2006 i 2007. Tylko w jednym przypadku na skutek podzia³u powsta³ fragment drogi publicznej (tabela 6), w pozosta³ych przypadkach by³y to
drogi wewnêtrzne. Zarówno skala przekszta³ceñ, jak i rodzaj wydzielonych dróg maj¹ cis³y zwi¹zek z indywidualnym charakterem zmian sposobu u¿ytkowania gruntów w wyniku decyzji o warunkach zabudowy.
Tabela 6. Tereny komunikacyjne wydzielone na podstawie decyzji o warunkach zabudowy 
Dywity
Table 6. Transportation areas extracted after decisions on building conditions  Dywity
Przekszta³cone w wyniku podzia³ów
tereny komunikacji
Transformed as a result of divisions
communication areas

Okres analizy
Period of analyses
2006

2007

2008

2009

2010

Powierzchnia wydzielonych dróg
ogó³em [ha]
Total area of roads [ha]

3,2357

0,3190

17,9232

4,0569

7,5528

W tym wydzielonych na podstawie decyzji
o warunkach zabudowy [ha]
Including roads extracted after decision on
building conditions [ha]

0,0000

0,0438

0,0000

0,0454

0,0974

W tym dróg publicznych
Including public roads

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0194

W tym dróg wewnêtrznych
Including internal roads

0,0000

0,0438

0,0000

0,0454

0,0780

ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study
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Tabela 7. Tereny komunikacyjne wydzielone na podstawie decyzji o warunkach zabudowy 
Stawiguda
Table 7. Transportation areas extracted after decisions on building conditions  Stawiguda
Przekszta³cone w wyniku podzia³ów
tereny komunikacji
Transformed as a result of divisions
communication areas

Okres analizy
Period of analyses
2006

2007

2008

2009

2010

Powierzchnia wydzielonych dróg
ogó³em [ha]
Total area of roads [ha]

3,6882

9,7199

3,2137

26,2144

4,0502

W tym wydzielonych na podstawie decyzji
o warunkach zabudowy [ha]
Including roads extracted after decision on
building conditions [ha]

0,0455

0,0548

0,0000

0,0000

0,0000

W tym dróg publicznych
Including public roads

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

W tym dróg wewnêtrznych
Including internal roads

0,0455

0,0548

0,0000

0,0000

0,0000

ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own study

W okresie badawczym odnotowano ponadto decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, które wp³ynê³y na rozwój, modernizacjê i przekszta³cenia istniej¹cego uk³adu
komunikacyjnego, jednak udzia³ tego rodzaju przypadków jest ladowy w porównaniu
z przekszta³ceniami dokonywanymi na mocy uchwalonych planów miejscowych.
Charakterystyczn¹ sytuacj¹ jest realizacja inwestycji celu publicznego w gminie Dywity. Na tym obszarze wydano decyzjê o lokalizacji inwestycji celu publicznego numer
7331-35/06cp, na podstawie której w 2008 dokonano trzech podzia³ów nieruchomoci
w obrêbie Dywity. Decyzja ta dotyczy³a nie tyle rozwoju lokalnego uk³adu komunikacyjnego, co budowy zjazdu z drogi krajowej przebiegaj¹cej w centralnej czêci tego obrêbu.
W wyniku podzia³u powsta³y tereny komunikacji drogowej o ³¹cznej powierzchni 1,8390 ha.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Obrze¿a miast to obszary gdzie dochodzi do intensywnych przekszta³ceñ przestrzeni
i ci¹g³ej zmiany sposobu u¿ytkowania gruntów. W szczególnoci w pobli¿u miasta rozwija siê zabudowa mieszkaniowa, na której potrzeby niezbêdne s¹ nowe elementy infrastruktury oraz uk³ad komunikacyjny zapewniaj¹cy dojazd do rozbudowywanych osiedli
podmiejskich. Obrze¿a Olsztyna s¹ pod tym wzglêdem obszarem reprezentatywnym.
Z przeprowadzanych analiz wynika, ¿e presji inwestycyjnej towarzyszy rozwój zabudowy poprzedzony intensywnymi pracami planistycznymi. Na podstawie uchwalonych
planów miejscowych, objête nimi tereny, dostosowywane s¹ do nowej funkcji, a dzia³ki
przyjmuj¹ kszta³t zgodny z parametrami okrelonymi w tych aktach prawa miejscowego.
Na potrzeby uk³adów funkcjonalnych zaplanowanych osiedli (g³ównie mieszkaniowych) powstaje nowy uk³ad komunikacyjny bazuj¹cy na drogach gminnych, drogach
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dojazdowych oraz drogach wewnêtrznych. Na tej podstawie dokonuje siê wydzielenia
dzia³ek pod zabudowê oraz terenów komunikacyjnych.
Przewa¿aj¹ca liczba przypadków w obu analizowanych gminach mia³a wy¿ej opisany
przebieg, co wiadczy o konsekwentnym i zaplanowanym rozwoju. Z inicjatywy oddolnej powstaj¹ g³ównie drogi wewnêtrzne, zapewniaj¹ce dojazd do wybranych nieruchomoci. Maj¹ przy tym marginalny udzia³ w ogólnej skali.
Na skutek dzia³añ lokalnych organów administracji dokonano w analizowanym okresie wydzielenia terenów komunikacji o ³¹cznej powierzchni 13,4487 ha w gminie Dywity
i 40,2507 ha w gminie Stawiguda. Przyjmuj¹c redni¹ szerokoæ drogi jako 10 m to szacunkowo 13,5 km nowych dróg w gminie Dywity i a¿ 40,3 km w gminie Stawiguda.
Przedmiotowe gminy posiadaj¹ wystarczaj¹ce instrumenty administracyjno-prawne,
które pozwalaj¹ zaplanowaæ i rozwin¹æ lokalny uk³ad komunikacyjny oparciu o drogi
gminne i wewnêtrzne. Wykorzystuj¹ je racjonalnie, a rozwi¹zania okrelone w planach
miejscowych wdra¿aj¹ sukcesywnie. Rozwój sieci lokalnej mo¿e zapobiec liniowemu zagospodarowaniu terenu wzd³u¿ g³ównych dróg dojazdowych do miasta, a z przeprowadzonych analiz wynika, ¿e dzia³ania gmin w tym zakresie zmierzaj¹ we w³aciwym kierunku.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e planowanie, projektowanie i wyodrêbnienie dróg to czêsto wstêpny etap poprzedzaj¹cy realizacjê inwestycji drogowej, przy czym urz¹dzenie
nowych dróg to proces zarówno skomplikowany, czasoch³onny, jak i wymagaj¹cy nak³adów finansowych ze strony w³acicieli dróg.
Dynamiczny rozwój zabudowy wi¹¿e siê ze zwiêkszonym obci¹¿eniem dróg, których
wydzielenie nie jest jednoznaczne z ich zagospodarowaniem  poprowadzeniem sieci
uzbrojenia terenu, odwodnienia, czy budow¹ nawierzchni. Szczególnie w przypadku dróg
wewnêtrznych, gdzie w³adaj¹cymi czêsto staj¹ siê w³aciciele nieruchomoci granicz¹cych z drog¹, utrzymanie ich w³aciwego stanu techniczno-funkcjonalnego jest wyzwaniem dla przysz³ych u¿ytkowników. Wszelkiego rodzaju inwestycje w tym zakresie wi¹¿¹
siê z ich nak³adem w³asnym. O ile urz¹dzenie terenów komunikacji nie przebiega³o podczas realizacji inwestycji o charakterze deweloperskim, to drogi wewnêtrzne na nowo
utworzonych osiedlach s¹ czêsto w niezadowalaj¹cym stanie technicznym. S¹ to drogi
gruntowe. Poza tym brak nawierzchni niepoddaj¹cej siê odkszta³ceniom, systemu odwodnienia, w tym kanalizacji deszczowej mo¿e w d³u¿szej perspektywie czasowej prowadziæ do degradacji uk³adów komunikacyjnych.
W przypadku dróg publicznych gmina powinna równie¿ liczyæ siê ze znacznymi nak³adami finansowymi. Nale¿y wzi¹æ przy tym pod uwagê wzglêdy bezpieczeñstwa  odpowiednie oznakowanie, owietlenie czy zagospodarowanie poboczy na potrzeby
pieszych. S¹ to obszary problemowe, które w d³u¿szej perspektywie znajduj¹ odzwierciedlenie w niedoinwestowaniu i niskim stanie technicznym dróg gminnych.
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DEVELOPMENT OF LOCAL TRANSPORTATION SYSTEMS ON THE OUTSKIRTS
OF THE CITY (CASE STUDY) - LEGAL CONDITIONS AND IMPLEMENTED
PROCEDURES
Abstract. The periphery of the cities are areas of intense and continuous spatial
transformations as well as changes of land use. Particularly near to the boundaries of
city we may observe expanding residential development and for its needs it is required
to build new infrastructure networks and transportation systems in order to create
connections between developed suburban settlements and the city. Research has been
conducted in the outskirts of Olsztyn  areas of two bordering communes Dywity and
Stawiguda. Period of analyses included years between 2006 and 2010.
According to adopted methodology analyses of literature and laws allowed to determine
legal conditions of development of local transportation systems. The article also takes
into account implementation of local procedures that enable planning and extracting the
local roads. Besides it shows results of these procedures in area of research.
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According to analyses conducted in the chosen area for purposes of residential
development and its functional system there has been created a new communication
system which basis on communal roads and internal (service) roads. On the basis of land
use plans there are formed new plots for housing and transportation. Development of
local communication system may prevent linear residential development along main
access Road to the city. As analyses shown actions of municipalities in this area are
going in the right direction.
Key words: suburbanization, land use plans, divisions of real estate, transportation
system
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DOSTÊP DO SIECI GAZOWEJ I JEJ STAN W GMINACH
MIEJSKO-WIEJSKICH PO£UDNIOWEJ CZÊCI
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Agnieszka Pilarska
Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu
Streszczenie. W artykule przedstawiono analizê mo¿liwoci zaspokojenia potrzeb
w zakresie dostêpu do sieci gazowej, przez gminy miejsko-wiejskie po³udniowej czêci
województwa kujawsko-pomorskiego, w kontekcie wydawania decyzji o warunkach zabudowy, w latach 20092012. Porednio natomiast okrelono stan sieci gazowej na badanym obszarze, w kontekcie ró¿nic miêdzy miastami a obszarami wiejskimi, w latach
20032012. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, i¿ optymalna relacja na
linii liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy a dostêp do sieci gazowej, wystêpuje w gminach: Brzeæ Kujawski, Pakoæ i Janikowo.
S³owa kluczowe: decyzja o warunkach zabudowy, planowanie przestrzenne, sieæ
gazowa

WSTÊP
W Polsce, nierównoci w dostêpie do sieci gazowej, wynikaj¹ m.in. z faktu, i¿ w ostatnich dwóch dekadach skupiono siê na priorytecie inwestycyjnym jakim by³a budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Nale¿y przypomnieæ równie¿, i¿ na pocz¹tku XX wieku,
priorytetem tym by³o upowszechnienie dostêpu do sieci elektroenergetycznej.
Nierównoci w dostêpie do sieci gazowej nabieraj¹ szczególnej rangi w wietle zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
[Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717 z pón. zm.]. Art. 61, ust. 1 tej¿e ustawy, wymienia piêæ warunków koniecznych, które musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie, do wydania decyzji o warunkach zabudowy. Wród tych warunków znajduje siê, równie¿ ten dotycz¹cy sieci uzbrojenia terenu: istniej¹ce lub projektowane uzbrojenie terenu [ ], jest wystarczaj¹ce dla
zamierzenia budowlanego [ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z 2003 r.]. Warunek, ten nie podaje o jakie rodzaje sieci chodzi. W wietle tego ogólnego
Adres do korespondencji  Corresponding author: Agnieszka Pilarska, Wydzia³ Nauki o Ziemi,
Katedra Geomatyki i Kartografii, Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu, ul. Lwowska 1,
87-100 Toruñ, e-mail: apilarska@doktorant.umk.pl
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zapisu, sformu³owanie, u¿yte w art. 52 ust. 2 pkt 2 lit. a, (dotycz¹cego struktury wniosku
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy), okrelenie zapotrzebowania na wodê, energiê oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania cieków, a tak¿e innych potrzeb w zakresie infrastruktury
technicznej, a w razie potrzeby równie¿ sposobu unieszkodliwiania odpadów [ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r.], mo¿e budziæ liczne zapytania
osoby, staraj¹cej siê o wydanie decyzji, m.in. o sieæ gazow¹. W wietle powy¿ej scharakteryzowanej sytuacji, jawi siê istota niniejszego artyku³u.
G³ównym celem pracy jest analiza potencja³u, gmin miejsko-wiejskich po³udniowej
czêci województwa kujawsko-pomorskiego, zaspokojenia potrzeb w zakresie dostêpnoci do sieci gazowej, przysz³ej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, opartej o wydawane decyzje o warunkach zabudowy. Porednim celem jest analiza stanu sieci gazowej
na badanym obszarze, w kontekcie ró¿nic miêdzy miastami a obszarami wiejskimi.
W kontekcie stanu sieci gazowej, analiz¹ objêto lata 20032012, natomiast liczbê decyzji
o warunkach zabudowy przeanalizowano dla lat 20092012.
PRZEGL¥D LITERATURY
Na wstêpie niniejszego artyku³u przytoczono zapisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717 z pón.
zm.), w których pos³u¿ono siê pojêciem uzbrojenia terenu oraz infrastruktury technicznej.
Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.
(Dz.U. 1989, nr 30, poz. 163 z pón. zm.), sieci uzbrojenia terenu to wszelkiego rodzaju
nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urz¹dzenia: wodoci¹gowe, kanalizacyjne,
gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wy³¹czeniem urz¹dzeñ
melioracji szczegó³owych, a tak¿e podziemne budowle, jak: tunele, przejcia, parkingi,
zbiorniki itp. [ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 1989 r.]. Infrastrukturê techniczn¹ interpretuje siê natomiast w wietle zapisów art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce
nieruchomociami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 115, poz. 741 z pón. zm.),
gdzie przez budowê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej rozumie siê budowê drogi oraz
wybudowanie pod ziemi¹, na ziemi albo nad ziemi¹ przewodów lub urz¹dzeñ wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, ciep³owniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych [ustawa o gospodarce nieruchomociami z 1997 r.]. Jak wynika z przytoczonych
zapisów, infrastruktura techniczna jest pojêciem szerszym.
Funkcjonowanie dwóch pojêæ: sieci uzbrojenia terenu oraz infrastruktury technicznej
powoduje, i¿ problematyk¹ szeroko rozumianej infrastruktury zajmuj¹ siê specjalici zarówno w dziedzinie nauk technicznych, nauk o Ziemi, czy te¿ nauk ekonomicznych.
Jednak¿e istotne zagadnienia z punktu widzenia problematyki niniejszego artyku³u,
poruszane s¹ przez specjalistów w zakresie nauk o Ziemi i nauk ekonomicznych. W odniesieniu do obszaru Polski, analizy infrastruktury technicznej (oraz poszczególnych jej
elementów), w ramach opracowañ, dotycz¹cych obszarów wiejskich, dokonywali m.in.
Ga³¹zka [1999], Czerna-Grykiel [2002], Woniak [2002], Bañski [2008], K³os [2011].
W szczególnoci nale¿y wskazaæ na kompleksowe opracowanie pt. Przestrzenne zagoActa Sci. Pol.
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spodarowanie Polski na pocz¹tku XXI wieku [Wêc³awowicz i in. 2006], w którym
w jednym z podrozdzia³ów dokonano analizy zró¿nicowania przestrzennego infrastruktury technicznej. Ujêcie regionalne, reprezentuj¹ liczne opracowania, m.in. dla obszaru l¹ska  Kwapisz [2002] oraz Wielkopolski  Dolata i £uczka-Baku³a [2005].
Zagadnienia w zakresie infrastruktury technicznej, dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, by³y poruszane przede wszystkim przez geografów spo³eczno-ekonomicznych z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika. Piszczek i Kubiak-Wójcicka [2009] odnieli siê w swoich badaniach do obszarów wiejskich powiatów nakielskiego i sêpoleñskiego, natomiast Jezierska-Thöle [2010], analizowa³a wp³yw infrastruktury na rozwój
przedsiêbiorczoci na terenach wiejskich (analiza na przyk³adzie województwa kujawsko
 pomorskiego i pomorskiego). W szczególnoci dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, nale¿y wskazaæ publikacje Piszczka i Biczkowskiego [2010 i 2013], które równie¿ w zakresie infrastruktury technicznej odnosi³y siê do obszarów chronionych oraz
próby znalezienia wspó³zale¿noci pomiêdzy potencja³em gospodarczym i infrastruktur¹
techniczn¹ na terenach wiejskich. Nale¿y podkreliæ, i¿ oprócz wymienionych w powy¿szym akapicie, najwa¿niejszych publikacji dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, w orodku toruñskim, publikowano równie¿ opracowania dotycz¹ce m.in. pozosta³ych powiatów, czy te¿ parków krajobrazowych.
Na podstawie analizy literatury przedmiotu, dla obszaru kujawsko-pomorskiego, mo¿na wysun¹æ wniosek, i¿ g³ównie analizuje siê ³¹cznie wszystkie elementy infrastruktury
technicznej.
MATERIA£ I METODY
Do analizy wykorzystano dane Banku Danych Lokalnych, G³ównego Urzêdu Statystycznego (BDL GUS), udostêpnionych na stronie: http://stat.gov.pl/ [BDL GUS].
W wykorzystanej bazie BDL GUS, w kontekcie wydanych decyzji o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, wystêpuje brak danych
dla gminy Chodecz, natomiast w kontekcie d³ugoci sieci gazowej oraz ludnoci z niej
korzystaj¹cej, brak danych dla obszarów wiejskich, dotyczy³ gmin Piotrków Kujawski,
Chodecz oraz Lubieñ Kujawski, a dla miast, dotyczy³ miasta Chodecz.
Dokonano analizy wspó³czynnika salda migracji, liczby wydanych decyzji o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, liczby
czynnych przy³¹czy gazowych w przeliczeniu na 100 budynków mieszkalnych w podziale
na gminy, w latach 20092012 (dodatkowo, dla salda migracji w celu przedstawienia aktualnych danych, przeanalizowano rok 2013). Ponadto w uk³adzie gminnym oraz w podziale na miasta i obszary wiejskie, obliczono wskanik nasycenia sieci¹ gazow¹, wyra¿ony w kilometrach d³ugoci sieci na 100 km2 powierzchni danej jednostki administracyjnej
oraz obliczono odsetek osób korzystaj¹cych z sieci gazowej dla lat 2003 i 2012.
W artykule zdecydowano siê na analizê lat 20032012, w celu okrelenia stanu sieci
gazowej na badanym obszarze oraz przedstawienia mo¿liwych zmian, poprzez porównanie dwóch kartogramów. Dla roku 2013 nie opublikowano jeszcze danych w BDL GUS,
w zakresie elementów sieci gazowej. Dla decyzji o warunkach zabudowy, udostêpnianie
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s¹ dane za lata 20092012. Analiza zakresu lat, umo¿liwia okrelenie polityki danej gminy
w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy.
Wykorzystano dwie metody z grup metod prezentacji kartograficznej i wspomagania
badañ: kartogramu prostego i kartodiagramu s³upkowego. Na podstawie powy¿szych
metod, przedstawiono zmiennoæ przestrzenn¹ i czasow¹ wydanych decyzji o warunkach
zabudowy oraz wybranych parametrów rozwoju sieci gazowej.
Analiza wspó³czynnika salda migracji ma na celu okrelenie, czy dla badanego obszaru, liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy, mo¿e wynikaæ m.in. w³anie
z znacz¹cego nap³ywu ludnoci na ten obszar. Jednak¿e jest to wy³¹cznie zarys, poniewa¿ dla szczegó³owej analizy, nale¿a³oby ustaliæ pochodzenie osób ubiegaj¹cych siê o
wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
OBSZAR BADAÑ
Do analizy wybrano gminy miejsko-wiejskie po³udniowej czêci województwa kujawsko-pomorskiego (rys. 1). Wyboru województwa dokonano na podstawie analizy liczby
wydanych decyzji o warunkach zabudowy w latach 20092012 (dane BDL GUS). W 2012
r. województwo kujawsko-pomorskie, obok województwa lubelskiego, charakteryzowa³o
siê najmniejszym spadkiem liczby wydanych decyzji ogó³em oraz obok województw
wiêtokrzyskiego i podlaskiego, najmniejszym spadkiem liczby wydanych decyzji dotycz¹cych zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w porównaniu z 2009 r.

Rys. 1. Obszar badañ  rozmieszczenie gmin.
Fig. 1. Area of research  arranging communes.

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bydgosz/ ASSETS_12p_01.jpg
[data dostêpu: 6.09.2014 r.].
Source: own study based on http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bydgosz/- ASSETS_12p_01.jpg [data access: 6.09.2014 r.].
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Wybór gmin miejsko-wiejskich, wynika³ z faktu, i¿ w wietle literatury przedmiotu,
obok gmin wiejskich, gminy te charakteryzuj¹ siê najwiêksz¹ liczb¹ wydanych decyzji
o warunkach zabudowy (lata 20102012) [leszyñski i in. 2014]. Ponadto wybór ten wi¹za³ siê z realizacj¹ celu poredniego niniejszego artyku³u.
Po³udniowa czêci województwa kujawsko-pomorskiego jest obszarem zró¿nicowanym pod wzglêdem historycznym i geograficznym. Analizowane gminy po³o¿one s¹ na
obszarze dwóch regionów etnograficznych: Pa³uk i Kujaw.
Badaniu poddano nastêpuj¹ce gminy: Pakoæ, Janikowo, Kruszwica (powiat inowroc³awski), Mogilno, Strzelno (powiat mogileñski), Piotrków Kujawski (powiat radziejowski), Brzeæ Kujawski, Lubraniec, Izbica Kujawska, Chodecz, Lubieñ Kujawski (powiat
w³oc³awski). Zgodnie z danymi BDL GUS, ³¹cznie obszar badañ zajmuje powierzchniê
1602 km2 i zamieszkiwany jest przez 127009 osób. Najwiêksz¹ gmin¹ analizowanego obszaru jest gmina Kruszwica (262 km2), a najmniejsz¹ gmina Pakoæ (92 km2). Natomiast
najludniejsz¹ gmin¹ jest Mogilno (25038 osób), a najmniej osób zamieszkuje Lubieñ Kujawski (7568 osób).
WYNIKI
W gminach miejsko-wiejskich po³udniowej czêci województwa kujawsko-pomorskiego, nastêpuje systematyczny odp³yw ludnoci (tab. 1). Wyj¹tek stanowi¹ gminy Brzeæ
Kujawski i Lubieñ Kujawski. Jedynie na obszarze Brzecia Kujawskiego odnotowywano
Tabela 1. Saldo migracji w gminach miejsko-wiejskich po³udniowej czêci województwa
kujawsko-pomorskiego w latach 2003, 2009, 2012 i 2013
Table 1. Balance of migration in urban-rural communes of the southern part of the kujawsko-pomorskie voivodeship in years 2003, 2009, 2012 and 2013
Gmina
Commune

Saldo migracji na 1000 osób
Balance of migration per 1000 population
2003

2009

2012

2013

Janikowo

1,2

-4,1

-2,9

-5,2

Kruszwica

0,8

-3,7

-0,7

-4,3

Pakoæ

-2,8

-0,3

-4,9

-1,8

Mogilno

-4,4

-2,2

-1,8

-2,0

Strzelno

0,1

-3,4

-1,0

-4,5

Piotrków Kujawski

-3,7

-2,6

-4,0

-2,1

Brzeæ Kujawski

8,7

3,7

0,1

-1,0

Chodecz

-3,7

-5,9

-2,7

-3,0

Izbica Kujawska

-4,7

-1,4

-2,1

-3,6

Lubieñ Kujawski

-9,3

-5,6

-1,3

0,3

Lubraniec

-8,8

-1,7

-6,6

-5,1

ród³o: dane Banku Danych Lokalnych GUS
Source: data from Bank Danych Lokalnych GUS
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przez d³u¿szy okres czasu nap³yw ludnoci, natomiast w 2013 r. jedynie w gminie Lubieñ
Kujawski odnotowano dodatni wspó³czynnik salda migracji. Zgodnie z danym przedstawionymi w tab. 1, do gmin o niekorzystnej sytuacji migracyjnej nale¿¹ gmina Lubraniec
i Chodecz.
Jak wynika z rysunku 2, gminami wydaj¹cym najwiêksz¹ liczbê decyzji o warunkach
zabudowy, s¹ gminy Mogilno, Kruszwica oraz Brzeæ Kujawski. W roku 2009 gminy, te
wyda³y ³¹cznie 275 decyzji, co stanowi³o ok. 53,0% ogó³u wszystkich decyzji na analizowanym obszarze. W roku 2012, liczba ta wynosi³a 205 decyzji (ok. 45,0% ogó³u). Najmniejsz¹ iloæ decyzji wydano natomiast w gminie Lubieñ Kujawski i Izbica Kujawska, w
2009 roku odpowiednio 27 i 19 decyzji oraz w 2012 r., 27 i 22 decyzje.

Rys. 2. Decyzje o warunkach zabudowy a czynne przy³¹cza gazowe w 2009 i 2012 roku
Fig. 2. Decisions on land development conditions and the active gas connection in years 2009
and 2012
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
Source: own elaboration based on Bank Danych Lokalnych GUS
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Jak wynika z opracowanego kartogramu i kartodiagramu, gminy o najwiêkszej liczbie
wydanych decyzji o warunkach zabudowy, charakteryzuj¹ siê równie¿ najwiêkszym wspó³czynnikiem czynnych przy³¹czy gazowych. Jednak¿e wartoæ powy¿szego
wspó³czynnika, w porównaniu z 2009 r., w 2012 r. spad³a rednio o 10 przy³¹czy na
100 budynków mieszkalnych. Szczególnie uwidacznia siê obszar gmin przygranicznych,
gdzie wartoci wspó³czynnika wahaj¹ siê od 0,0 do 0,5. Zanotowaæ nale¿y, fakt i¿ wy³¹cznie gminy Pakoæ i Strzelno, na tle pozosta³ych gmin, charakteryzuj¹ siê zrównowa¿on¹ relacj¹: liczba decyzji o warunkach zabudowy  liczba czynnych przy³¹czy gazowych.
Próbê przedstawienia ró¿nic w rozwoju sieci gazowej pomiêdzy miastami a obszarami
wiejskimi, podejmuj¹ rysunek 3 oraz rysunek 4.

Rys. 3. Nasycenie sieci¹ gazow¹ w 2003 i 2012 r.
Fig. 3. Saturating with the gas network in years 2003 and 2012

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
Source: own elaboration based on Bank Danych Lokalnych GUS

Jak wynika z rysunku 3 gminy Brzeæ Kujawski, Janikowo i Pakoæ, charakteryzuj¹
siê najwy¿sz¹ wartoci¹ nasycenia sieci¹ gazow¹. W gminie Brzeæ Kujawski, w 2003 r.,
wspó³czynnik wyniós³ 37,3 km na 100 km2, w gminie Pakoæ 19,9 km na 100 km2 oraz
w gminie Janikowo 19,7 km na 100 km2. W 2012 r., gmina Brzeæ Kujawski zanotowa³a
najwy¿szy wzrost analizowanego wspó³czynnika, wynosz¹cy 4,9 km na 100 km2. Ponadto, najwiêkszym nasyceniem sieci¹ gazow¹ charakteryzuje siê miasto Pakoæ, natomiast
obszar wiejski Brzecia Kujawskiego, z wartoci¹ nasycenia 31,4 km na 100 km2, wyró¿nia siê wród pozosta³ych obszarów wiejskich.
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Rys. 4. Ludnoæ korzystaj¹ca z sieci gazowej w 2003 i 2012 r.
Fig. 4. The population using the gas network years 2003 and 2012

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
Source: own elaboration based on Bank Danych Lokalnych GUS

Rysunek nr 4, równie¿ uwidacznia ró¿nicê w rozwoju sieci gazowej, pomiêdzy miastami a obszarami wiejskim. Gminami o najwy¿szym odsetku ludnoci korzystaj¹cej z sieci
gazowej s¹ Janikowo (59,9%) i Pakoæ (53,2%). Zrównowa¿enie pomiêdzy miastami a obszarami wiejskim, obserwowany jest we wschodniej czêci analizowanego obszaru.
PODSUMOWANIE
Na podstawie przeprowadzonego badania stwierdza siê, ¿e gminami, które posiadaj¹
potencja³ zaspokojenia potrzeb w zakresie dostêpnoci do sieci gazowej, przysz³ej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla której wydano decyzje o warunkach zabudowy,
s¹ gminy: Brzeæ Kujawski, Pakoæ i Janikowo. Zagro¿enie niezaspokojenia analizowanych potrzeb wystêpuje gminach Lubieñ Kujawski i Izbica Kujawska.
Analiza liczby wydanych decyzji o warunkach zabudowy, w kontekcie jakociowym,
mo¿e sugerowaæ, i¿ w gminach Mogilno, Kruszwica oraz Brzeæ Kujawski, prawdopodobnie decyzja ta zastêpuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jako instrument realizacji polityki przestrzennej. Ponadto wy³¹cznie w gminie Brzeæ Kujawski,
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odnotowano przez d³u¿szy okres czasu nap³yw ludnoci, co mo¿e stanowiæ jeden z wielu czynników wp³ywaj¹cych na liczbê wydanych w tej gminie decyzji. Jednak¿e potwierdzenie takie zale¿noci wymaga³oby ustalenia pochodzenia osób ubiegaj¹cych siê o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
Na podstawie opracowanych kartogramów prostych, dotycz¹cych nasycenia sieci¹
gazow¹ i odsetka ludnoci korzystaj¹cej z tej sieci, stwierdza siê wystêpowanie na analizowanym obszarze, ró¿nic w rozwoju tej sieci, pomiêdzy miastami a obszarami wiejskim.
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THE ACCESS TO THE GAS NETWORK AND ITS STATE IN URBAN-RURAL
COMMUNES OF SOUTHERN PART OF THE KUJAWSKO-POMORSKIE
VOIVODESHIP
Abstract. The article provides the analysis of the possibility of satisfying the needs in
the access to the gas network, through urban-rural communes of the southern part of the
kujawsko-pomorskie voivodeship, in the context of decision on land development
conditions, in years 20092012. Indirectly, a state of the gas network were determined
in studied area, in the context of the potential differences between towns and rural areas,
in years 20032012. As a result of conducted analysis it was stated that optimum
relation between settling-access to the gas network, is found in communes: Brzeæ
Kujawski, Pakoæ and Janikowo.
Key words: decision on land development conditions, spatial planning, gas network
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WALORYZACJA DENDROLOGICZNA I ESTETYCZNA
PARKU WIEJSKIEGO W GARDZIENICACH
(WOJ. LUBELSKIE)
Zdzis³aw Kaczmarski
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Streszczenie. Praca zawiera wyniki badañ przeprowadzonych w parku wiejskim po³o¿onym w Gardzienicach na Lubelszczynie. Badania polega³y na ustaleniu wartoci dendrologicznej parku, przy u¿yciu metody Rokoszy, a tak¿e na ustaleniu wartoci estetycznej parku, przy u¿yciu metody SBE (scenic beauty estimation). Park zosta³
podzielony na cztery podobszary, dla których ustalono wartoci dendrologiczne i estetyczne. Nastêpnie wartoci te zosta³y ze sob¹ porównane. Wykazano, ¿e wyniki waloryzacji piêkna scenerii i okrelenia wartoci dendrologicznej parku nie pozostaj¹ wobec
siebie w korelacji, dlatego mog¹ wzajemnie siê uzupe³niaæ. Celowe jest wiêc badanie wartoci parków, zarówno pod wzglêdem ich oceny dendrologicznej jak i estetycznej. Mo¿e to
stanowiæ podstawê dla opracowania nowej, kompleksowej metody waloryzacji parków.
S³owa kluczowe: park, waloryzacja dendrologiczna, waloryzacja estetyczna krajobrazu,
SBE.

WSTÊP
Niezwykle wa¿nym krokiem w kierunku ochrony i rewaloryzacji parków jest kompleksowa ocena ich wartoci. Opracowanie w³aciwej metodyki oceny tej wartoci jest ci¹gle
spraw¹ otwart¹. Metody wyceny terenów zieleni, czêsto stosowane w celu okrelenia
wartoci obiektów parkowych posiadaj¹ niedoskona³oci, które niekiedy uniemo¿liwiaj¹
prawid³ow¹ waloryzacjê. Wycena odnawialnych zasobów naturalnych jest centraln¹
kwesti¹ ca³ej ekonomiki zasobów naturalnych i ma zasadnicze znaczenie dla praktyki gospodarowania tymi zasobami. S¹ to integralne dobra wspólne, które zaspokajaj¹ ró¿norodne potrzeby cz³owieka i ca³ego spo³eczeñstwa [Wo 1995, 2010]. Park to zjawisko
kompleksowe o z³o¿onych funkcjach, których wype³nienie zale¿y od wielkoci masy
rolinnej, a przede wszystkim masy drzew [Olaczek, 1974]. O wartoci drzew wiadczy
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zupe³ny brak dla nich substytutu. Oznacza to, ¿e ¿adne z urz¹dzeñ i rodków farmakologicznych nie jest w stanie zast¹piæ dzia³ania przyrody, drzew, parków na zdrowie i regeneracjê si³ cz³owieka [Urbañska 2001; Kosmala 2005]. Fakt, ¿e najwa¿niejszym elementem
parku s¹ drzewa, stwarza przes³anki do wykorzystania oceny ich wartoci jako podstawy
waloryzacji parków.
Próby oceny i waloryzacji krajobrazu wiejskiego s¹ od wielu lat podejmowane w ró¿nych pracach badawczych z zakresu ekologii, geografii i gospodarki przestrzennej [Senetra, Cielak 2004]. Badania o tej tematyce s¹ prowadzone od d³u¿szego czasu w ró¿nych
orodkach naukowych i badawczych, zarówno w Polsce, jak i za granic¹. Ich nadrzêdnym celem jest próba odnalezienia mo¿liwie obiektywnej i powtarzalnej metodyki, która
pos³u¿y do ewaluacji krajobrazu i przestrzeni [Bajerowski 2007]. Niezwykle wa¿nym elementem przy tego typu badaniach jest sposób oceny i percepcji krajobrazu, a tak¿e postawa badawcza oraz podejcie do rozumienia procesów determinuj¹cych przedmiot badañ i metodykê, zarówno pod k¹tem oczekiwañ, jak i potencjalnych efektów badawczych
[Badora 2008; Wycichowska 2008].
Celem niniejszej pracy jest waloryzacja parku wiejskiego w Gardzienicach z wykorzystaniem oceny dendrologicznej i krajobrazowej, a tak¿e wykazanie celowoci zastosowania obydwu tych metod jako podstawy dla stworzenia skutecznego sposobu okrelania
wartoci parków.
OBIEKT BADAÑ I METODY
Gardzienice to wie le¿¹ca 27 km na po³udniowy wschód od Lublina, w powiecie
widnickim, w gminie Piaski. Miejscowoæ po³o¿ona jest na Wynios³oci Gie³czewskiej,
przy trasie numer 837, oko³o 4 km od Piask. Otoczony parkiem kompleks pa³acowy po³o¿ony jest we wschodniej czêci wsi, na prawym brzegu doliny rzeki Gie³czew. Obiekt
sk³ada siê zasadniczo z trzech czêci: pa³acu, oficyny i parterowego budynku gospodarczego i jest siedzib¹ Orodka Praktyk Teatralnych Gardzienice. Za³o¿ony w pierwszej
po³owie XIX wieku park, o powierzchni 1,76 ha, porasta wzniesienie góruj¹ce nad dolin¹
rzeki i oddzielaj¹c¹ go od niej skarpê. Ró¿nica wysokoci pomiêdzy szczytem wzgórza
a podnó¿em skarpy wynosi oko³o 20 m. Park sprawia wra¿enie naturalnego skupienia
zieleni, pe³ni¹cego g³ównie rolê os³ony, bez okrelonego za³o¿enia kompozycyjnego. Ze
wzglêdu na po³o¿enie, posiada du¿e wartoci krajobrazowe [Fija³kowski, Kseniak, 1982].
Po roku 2010 zosta³ przeprowadzony kompleksowy remont zespo³u pa³acowego i prace
rewaloryzacyjne na terenie parku. Dokonano wycinki sanitarnej, usuwaj¹c drzewa ca³kowicie zdeformowane, suche i zasychaj¹ce. Odtworzono dawny uk³ad alejek, które czêciowo wysypano kor¹ i ¿wirem. W tym okresie powsta³ te¿ ogród japoñski, z altan¹
i oczkiem wodnym, a sam park zosta³ czêciowo otoczony murem.
Waloryzacji dendrologicznej parku dokonano metod¹ Rokoszy [Rokosza 1982], przeprowadzaj¹c szczegó³ow¹ inwentaryzacjê dendrologiczn¹, podczas której okrelono gatunek, zdrowotnoæ, dojrza³oæ oraz piernicê i rednicê korony ka¿dego drzewa. Inwentaryzacjê przeprowadzono w kwietniu i maju 2014. Podczas szacowania wieku drzew
pos³ugiwano siê tabel¹ wiekow¹ drzew Majdeckiego [Majdecki 19801986]. Ustalono
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tak¿e potencjaln¹ wartoæ dendrologiczn¹ (PWD) poszczególnych drzew, na podstawie
przynale¿noci drzewa do danego gatunku, któremu wczeniej zosta³a przypisana potencjalna wartoæ dendrologiczna. W trakcie inwentaryzacji parku zosta³y tak¿e ustalone
wspó³czynniki dojrza³oci i zdrowotnoci drzew. Na ich podstawie, przy uwzglêdnieniu
potencjalnej wartoci dendrologicznej, okrelono rzeczywist¹ wartoæ dendrologiczn¹ (RWD) drzewa, jako aktualny stan wartoci przyrodniczych inwentaryzowanego egzemplarza. Obliczenia rzeczywistej wartoci dendrologicznej drzewa dokonano na podstawie wzoru:
RWD =

A× B
C

gdzie:
A  wspó³czynnik wartoci potencjalnej gatunku drzewa,
B  wspó³czynnik dojrza³oci drzewa,
C  wspó³czynnik zdrowotnoci drzewa.

Na podstawie uzyskanych wartoci punktowych przydzielono egzemplarze drzew do
poszczególnych klas rzeczywistej wartoci dendrologicznej. Nastêpnie obliczono wartoæ dendrologiczn¹ parku (WDP), jako aktualny stan wartoci przyrodniczych jego
drzewostanu, zmierzony wartoci¹ ilorazu liczby drzew w I klasie rzeczywistej wartoci
dendrologicznej i ogólnej liczby drzew w parku. Wspó³czynnik wartoci dendrologicznej
parku obliczono wed³ug nastêpuj¹cego wzoru:
RWD =

D1
Dp

gdzie:
DI  liczba drzew w parku nale¿¹cych do I klasy rzeczywistej wartoci dendrologicznej;
D P  liczba wszystkich drzew w parku.

Koñcowym etapem waloryzacji parku by³o zakwalifikowanie go na podstawie otrzymanego wyniku wspó³czynnika wartoci dendrologicznej do jednej z trzech klas wartoci
dendrologicznej parku.
Waloryzacjê krajobrazow¹ parku przeprowadzono metod¹ oceny piêkna scenerii SBE
(Scenic Beauty Estimation) [Daniel, Boster 1976]. W pierwszym etapie postêpowania,
przeprowadzono analizê fizjonomii krajobrazu i podzielono teren badawczy na jednostki
krajobrazowe [Dmitryszyn 2010]. Zgodnie z t¹ zasad¹, park potraktowano jako pojedyncz¹ jednostkê krajobrazow¹, która zosta³a podzielona na cztery mniejsze podobszary.
Liczbê i powierzchniê wyznaczonych podobszarów uzale¿niono od stopnia ró¿norodnoci krajobrazowej parku. Dla ka¿dej jednostki krajobrazowej wykonano 20 fotografii
(5 fotografii dla podobszaru), poruszaj¹c siê przez badany podobszar w kierunku obranym losowo. Ka¿de zdjêcie wykonywano z poziomu oczu, w 1520 metrowych odstêpach. Zdjêcia wykonano aparatem FujiFilm FinePix XS25EXR w maju 2014 roku, przy
jednakowych warunkach atmosferycznych. Ujêcia fotograficzne wykonywano wykorzystuj¹c ogniskow¹ obiektywu 1:5 [G¹sowska, Rylke 2007]. W kolejnym etapie postêpowania,
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zebranym fotografiom nadano odpowiednie numery i po u³o¿eniu w kolejnoci losowej,
utworzono z nich prezentacjê multimedialn¹. Prezentacja ta zosta³a przedstawiona za
pomoc¹ rzutnika multimedialnego, grupie 107 obserwatorów w zaciemnionym pomieszczeniu. Czas ekspozycji pojedynczego slajdu wynosi³ 8 sekund. Podczas prezentacji ka¿dy z uczestników ocenia³ piêkno krajobrazu przypisuj¹c ka¿dej scenie krajobrazowej
okrelon¹ liczbê punktów w 10-stopniowej skali liczbowej, gdzie 1 oznacza³o najni¿sze,
a 10 najwy¿sze walory estetyczne krajobrazu. Uzyskane wyniki ankiet opracowano statystycznie, obliczaj¹c rednie oceny piêkna krajobrazu dla fotografii, podobszaru i ca³ego
parku. W ka¿dym z podobszarów ustalono jego wartoæ dendrologiczn¹ (WDP). Okrelono zale¿noci pomiêdzy ustalon¹ dla ka¿dego podobszaru wartoci¹ dendrologiczn¹,
a jego wartoci¹ estetyczn¹. Otrzymane wartoci przedstawiono graficznie na wykresie i mapie, gdzie przedstawiono podzia³ wnêtrza krajobrazowego parku na podobszary
wraz z uzyskanymi dla nich wynikami oceny piêkna krajobrazu i waloryzacji dendrologicznej.
WYNIKI
Przeprowadzona inwentaryzacja drzewostanu parku w Gardzienicach wykaza³a liczbê
drzew 217 przy rednim zagêszczeniu 123,3 na hektar. Stwierdzono wystêpowanie 7 gatunków drzew, których udzia³ w drzewostanie parku przekracza 5%. Zaliczaj¹ siê do nich:
Carpinus betulus L., Tilia cordata Mill., Acer platanoides L., Acer pseudoplatanus L.,
Populus × canadensis Moench., Aesculus hippocastanum L. i Robinia pseudoacacia L.
Dwa egzemplarze drzew pochodz¹ z pocz¹tku XIX wieku, czyli okresu przed powstaniem
parku, s¹ to Acer pseudoplatanus L i Quercus robur L. Do najliczniejszej grupy wiekowej drzewostanu nale¿¹ drzewa w wieku od 31 do 80 lat. Struktura przynale¿noci drzew
do poszczególnych faz rozwojowych przedstawia siê w nastêpuj¹co: drzewa znajduj¹ce
siê w okresie m³odocianym, charakteryzuj¹cym siê silnym wzrostem i rozwojem oraz
kszta³towaniem siê cech przyrodniczych danego gatunku i odmiany, wystêpuj¹ w parku
w liczbie 15, co stanowi 6,9% drzewostanu parku. Drzewa, które osi¹gnê³y pe³n¹ dojrza³oæ, charakteryzuj¹ce siê optymalnym wzrostem i rozwojem oraz ujawnieniem pe³ni
cech przyrodniczych danego gatunku i odmiany, wystêpuj¹ w liczbie 133, co stanowi
61,3% wszystkich drzew. Natomiast drzewa, które wesz³y w okres starzenia siê, charakteryzuj¹cy siê stopniowym zanikaniem niektórych cech przyrodniczych danego gatunku
i odmiany, wystêpuj¹ w liczbie 69, co stanowi 31,8% ogó³u drzew parku. Drzewa nale¿¹ce do II klasy potencjalnej wartoci dendrologicznej (PWD) wystêpuj¹ w parku najliczniej (tab. 1).
Struktura zdrowotnoci drzew wystêpuj¹cych w parku, wed³ug wspó³czynników
zdrowotnoci kszta³tuje siê w nastêpuj¹cy sposób: drzewa zdrowe, prawid³owo rozwijaj¹ce siê i bez ¿adnych uszkodzeñ wystêpuj¹ w liczbie 175, co stanowi 80,6% drzewostanu parku. Drzewa, które posiadaj¹ drobne uszkodzenia mechaniczne, zaatakowane przez
patogeny lub szkodniki w stopniu nie zagra¿aj¹cym ich rozwojowi wystêpuj¹ w liczbie
39 co stanowi 18% wszystkich drzew. Natomiast drzewa chore, zaatakowane przez patoActa Sci. Pol.
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Tabela 1. Liczba drzew wystêpuj¹cych w parku Gardzienice wed³ug klas potencjalnej wartoci
dendrologicznej (PWD) w roku 2014
Table 1. Number of trees found in the park Gardzienice by class of potential dendrological
value (PWD) in 2014
Klasa PWD
PWD class

Liczba drzew
Number of trees

Udzia³ (%)
Percentage

I

69

31,8

II

148

68,2

III

0

0

geny lub szkodniki w stopniu zagra¿aj¹cym ich ¿yciu lub powa¿nie uszkodzone mechanicznie wystêpuj¹ w liczbie 3 co stanowi 1,4% ogó³u drzew parku. Drzewa nale¿¹ce
do I klasy rzeczywistej wartoci dendrologicznej (RWD) wystêpuj¹ w parku najliczniej
(tab. 2).
Tabela 2. Liczba drzew wystêpuj¹cych w parku Gardzienice wed³ug klas rzeczywistej wartoci
dendrologicznej (RWD) w roku 2014
Table 2. Number of trees found in the park Gardzienice by class of real dendrological value
(RWD) in 2014
Klasa PWD
PWD class

Liczba drzew
Number of trees

Udzia³ (%)
Percentage

I

100

46,1

II

87

40,1

III

28

12,9

IV

2

0,9

V

0

0

Czynnikiem decyduj¹cym o wartoci dendrologicznej parku jest liczba drzew
w pierwszej klasie rzeczywistej wartoci dendrologicznej odniesiona do ogólnej liczby
drzew. Wartoæ dendrologiczna badanego parku (WDP) wynosi 0,46. Wynik ten sytuuje
park w II klasie wartoci dendrologicznej. Wyliczone wartoci dendrologiczne dla poszczególnych podobszarów krajobrazowych przedstawia rysunek 1.
Wartoæ piêkna scenerii dla ca³ego parku wynosi 6,14. Najwy¿ej ocenione zdjêcie pochodzi z podobszaru 1, jego rednia ocena piêkna krajobrazu wynosi 8,23. Wyniki waloryzacji dla ka¿dego podobszaru krajobrazowego kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co: podobszar
1 uzyska³ najwy¿sz¹ wartoæ estetyczn¹ 6,37, przy uzyskanej najni¿szej wartoci dendrologicznej 0,29. Podobszar 4 uzyska³ wartoæ estetyczn¹ 6,24, przy wartoci dendrologicznej 0,52. Natomiast wartoæ estetyczna podobszaru 2 wynosi 6,17, przy osi¹gniêtej przez
niego najwy¿szej wartoci dendrologicznej - 0,57. Najni¿ej pod wzglêdem piêkna krajobrazu zosta³ oceniony podobszar 3 z ocen¹ 5,79, osi¹gaj¹c wartoæ dendrologiczn¹ 0,37.
Jak przedstawia rysunek 2, zale¿noci pomiêdzy ustalon¹ dla ka¿dego podobszaru wartoci¹ dendrologiczn¹, a jego wartoci¹ estetyczn¹ nie posiadaj¹ charakteru korelacyjnego i nie s¹ istotne statystycznie (r = 0,019, p = 0,05).
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Rys. 1. Lokalizacja podobszarów krajobrazowych parku w Gardzienicach z naniesionymi ocenami piêkna krajobrazu (SBE value). W nawiasach podano wyniki waloryzacji dendrologicznej
Fig. 1. Location of landscape sub-areas of park in Gardzienice with marked results of scenic
beauty evaluation (SBE value) . In parentheses are the results of dendrological indexation

Rys. 2. Zale¿noæ pomiêdzy wartoci¹ piêkna scenerii (SBE) i wartoci¹ dendrologiczn¹
poszczególnych podobszarów krajobrazowych parku w Gardzienicach
Fig. 2. The relationship between results of scenic beauty evaluation (SBE) and the dendrological
value of the individual landscape sub-areas of park in Gardzienice
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DYSKUSJA
Waloryzacja dendrologiczna jest narzêdziem pozwalaj¹cym na porównanie wartoci
parku z innymi obiektami parkowymi. Stanowi równie¿ podstawê do okrelenia zakresu
zabiegów pielêgnacyjnych i konserwatorskich, a co za tym idzie rozmiaru nak³adów, jakie
nale¿y ponieæ na rekonstrukcjê parku [Budnicka-Kosior 2010]. Waloryzacja dendrologiczna parku w Gardzienicach wykaza³a, ¿e charakteryzuje siê on ma³¹ liczb¹ drzew wartociowych, z du¿ym odsetkiem drzew m³odszych, rednio atrakcyjnych i pewn¹ liczb¹
drzew uszkodzonych. Podobnie jak w parkach Kotliny Sandomierskiej, w jego drzewostanie dominuj¹ gatunki rodzime, zgodne z siedliskiem gr¹dowym [Fornal-Pieniak, Wysocki 2010]. Z przeprowadzonej waloryzacji wynika, ¿e po przeprowadzeniu dodatkowych prac rewaloryzacyjnych, wraz z rozwojem drzew m³odszych klas wieku, park ten
mo¿e znaleæ siê w I klasie wartoci dendrologicznej.
Natomiast waloryzacja estetyczna, daje mo¿liwoæ wy³onienia fragmentów krajobrazu
o du¿ych, a nawet unikatowych walorach, zarówno w skali lokalnej jak i regionalnej [G¹sowska 2008]. Uzyskane wyniki oceny estetycznej parku wskazuj¹ na jego wysokie walory krajobrazowe, przek³adaj¹ce siê na spe³niane przez niego funkcje edukacyjne i kulturowe oraz sk³aniaj¹ce do wypoczynku czynnego i biernego. W ostatnich latach
zwiedzanie parków jest popularn¹ form¹ turystyki kulturowej, sposobem rekreacji i odnowy [Zachariasz 2009].
Wynik oceny estetycznej poszczególnych podobszarów krajobrazowych parku, jest
przypuszczalnie powi¹zany z intensywnoci¹ wystêpowania w nich elementów krajobrazu kulturowego, wyranie naznaczonego dzia³alnoci¹ cz³owieka. Krajobraz o niezwyk³ej
wartoci, piêknie i walorach poznawczych, powstawa³ w wielu obszarach wiata dziêki
harmonijnemu wspó³dzia³aniu ludzi z si³ami przyrody [Wojciechowski 1997]. Jak wykaza³y badania przedstawione w niniejszej pracy, najwy¿sze oceny piêkna krajobrazu otrzyma³y podobszary, w których wystêpuj¹ elementy umieszczone tam przez cz³owieka, takie
jak zabudowania zespo³u pa³acowego, chata i altana w podobszarze 1. Natomiast w drugim pod wzglêdem wartoci estetycznej podobszarze 4, znajduje siê Ogród Japoñski,
w sk³ad którego wchodz¹ sztuczne oczko wodne z wodospadem i altan¹.
Przeprowadzona analiza korelacji pomiêdzy wartoci¹ piêkna scenerii a wartoci¹
dendrologiczn¹ poszczególnych czêci parku nie wykaza³a zale¿noci pomiêdzy nimi.
Tak wiêc wy¿sza wartoæ dendrologiczna parku nie wi¹¿e siê z jego wartoci¹ estetyczn¹, okrelon¹ metod¹ SBE. Przypuszczalnie, wp³yw na taki stan rzeczy maj¹ drzewa o niskiej rzeczywistej wartoci dendrologicznej, które niekiedy z racji swojej formy lub usytuowania, posiadaj¹ wysoko oceniane walory estetyczne. Przyk³adem takiej sytuacji jest
pozostawiona w parku zwalona i obumieraj¹ca lipa. Ujêcie fotograficzne, w którym znalaz³o siê to drzewo, otrzyma³o ocenê piêkna krajobrazu 7,17, która jest jedn¹ z najwy¿szych.
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PODSUMOWANIE
Dotychczas na terenie Lubelszczyzny nie przeprowadzano waloryzacji dendrologicznej i estetycznej parków wiejskich. W badaniach wykazano, ¿e wartoæ dendrologiczna
parku jest uzale¿niona od liczby wystêpuj¹cych w nim drzew atrakcyjnych i zdrowych,
które osi¹gnê³y pe³n¹ dojrza³oæ, charakteryzuj¹c siê optymalnym wzrostem oraz rozwojem. Wartoæ estetyczna parku jest powi¹zana ze zró¿nicowaniem struktury krajobrazu,
poprzez wystêpowanie w nim elementów ukszta³towanych przez cz³owieka. Wyniki waloryzacji piêkna scenerii i okrelenia wartoci dendrologicznej parku, nie pozostaj¹ wobec
siebie w korelacji, dlatego mog¹ wzajemnie siê uzupe³niaæ. Celowe jest zatem badanie
wartoci parków, zarówno pod wzglêdem ich oceny dendrologicznej jak i estetycznej,
które mo¿e stanowiæ podstawê dla opracowania nowej, kompleksowej metody waloryzacji parków wiejskich.
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DENDROLOGICAL AND ESTHETIC VALORIZATION OF COUNTRY PARK
IN GARDZIENICE (LUBLIN PROVINCE)
Abstract. This article presents results of the research conducted in country park located
in Gardzienice, Lublin region. Study consisted in determining the dendrological value of
the park using the Rokosza method and determining the esthetic value of park landscape
using the SBE (scenic beauty estimation) method. Park was divided into four areas, for
which dendrological and esthetic values were established. These values? Were compared
to each other and no correlation was found between them. It has been shown, that the
results of scenic beauty estimation and determining of the dendrological value of park,
are not correlated to each other, so they can complement each other. So it is advisable to
test the value of parks, both in terms of their dendrological and esthetic evaluation. This
could form the basis for the development of a new comprehensive method of parks
indexation.
Key words: park, dendrological valorization, scenic beauty estimation, SBE.
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Streszczenie. Celem artyku³u jest przedstawienie analiz i oceny zagospodarowania
Lasu Rêdziñskiego, okrelenie roli jak¹ pe³ni na tle innych terenów rekreacyjnych Wroc³awia, ocena jego atrakcyjnoci oraz wskazanie dzia³añ, które mog³yby j¹ podwy¿szyæ.
Przedstawiono plany zagospodarowania przestrzennego, które wskazuj¹ na pespektywy
rozwoju badanego obszaru oraz przeobra¿enia w u¿ytkowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Las Rêdziñski, o powierzchni oko³o 400 ha znajduj¹cy siê w pó³nocnej czêci Wroc³awia, s¹siaduje od po³udnia z Lasem Osobowickim, na zachód z rzek¹ Odr¹, na
pó³noc Widaw¹, od po³udniowego-wschodu graniczy z osiedlem Rêdzin, od wschodu
z Lesic¹ i polami irygacyjnymi. Las Rêdziñski ze wzglêdu na swoj¹ lokalizacjê i dobre
po³¹czenie komunikacyjne z centrum miasta stanowi jeden z wa¿nych terenów rekreacyjnych Wroc³awia.
S³owa kluczowe: tereny rekreacyjne, las miejski, strefa podmiejska, plany zagospodarowania przestrzennego

WSTÊP
Lasy w miecie pe³ni¹ niebagateln¹ rolê. Stanowi¹ nie tylko skupiska bioró¿norodnoci w zdegradowanym, pod k¹tem przyrodniczym, krajobrazie zurbanizowanym, ale tak¿e
odpowiadaj¹ za kszta³towanie siê warunków klimatycznych miasta. Stanowi¹ integralny
element systemu przewietrzania, reguluj¹ poziom wilgotnoci w miecie oraz zmniejszaj¹
negatywne efekty oddzia³ywania Miejskiej Wyspy Ciep³a. Odpowiadaj¹ za utrzymanie
w³aciwych stosunków hydrologicznych, poprawê klimatu akustycznego, poch³aniaj¹
CO2 oraz pe³ni¹ funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe [PPZLMW 2006, s. 107].
Intensywna urbanizacja nie sprzyja rozwojowi oraz jakoci zieleni miejskiej, zajmowane s¹ nowe tereny pod zabudowê, wzrasta zanieczyszczenie, nastêpuje redukcja powierzchni obszarów lenych, nasileniu ulega erozja, postêpuje fragmentacja siedlisk
Adres do korespondencji  Corresponding author: Kinga Filipiak, Zespó³ Szkó³ nr 7 w Warszawie,
ul. Ch³odna 36/46, 00-872 Warszawa, e-mail: kubiakkinga9@gmail.com; Anna Zarêba, Zak³ad
Geografii Turystyki Uniwersytet Wroc³awski. pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroc³aw
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wp³ywaj¹ca na zmniejszenie bioró¿norodnoci. Ekologiczna funkcja zieleni w du¿ym
stopniu zale¿y od wielkoci zbiorowisk rolinnych, odpornoci, powi¹zañ ekologicznych,
trwa³oci i sposobu u¿ytkowania. Mimo wa¿nej roli, jak¹ pe³ni¹ lasy w ekosystemie miejskim, nara¿one s¹ one na coraz wiêksze zniszczenie ze strony stale rozwijaj¹cych siê
miast [Degórska 2004, s. 141148].
CEL BADAÑ
W artykule przedstawiono analizê i ocenê zagospodarowania Lasu Rêdziñskiego,
okrelono rolê, jak¹ pe³ni na tle innych terenów rekreacyjnych Wroc³awia, oceniono
jego atrakcyjnoæ oraz wskazano dzia³ania, które mog³yby j¹ podwy¿szyæ. Analizy
uwzglêdnione w artykule zosta³y wykorzystane przy realizacji projektu Zrównowa¿ony
model rozwoju miast z zastosowaniem zielonej infrastruktury prowadzonego pod kierunkiem dr in¿. Anny Zarêby, którego przedmiotem jest wskazanie teoretycznego wzorca
dzia³añ obejmuj¹cych sposób identyfikacji, oceny i klasyfikacji funkcjonalnej zielonej infrastruktury w strefie zurbanizowanej Wroc³awia z zastosowaniem narzêdzi GIS.
STAN BADAÑ
Wed³ug Andrzejewskiego [1980] miasto tworzy mozaika ekosystemów, a ich zasiêg
wyznaczony jest poprzez ci¹g³y obszar o wzglêdnej jednorodnoci warunków rodowiskowych [Szulczewska 2002]. Zasady funkcjonowania systemu przyrodniczego miasta
zosta³y przedstawione w szeregu publikacji [Andrzejewski 1980; Skibniewska 1990; Stala
1986, 1990; Biernacki 1990; Wolski i in. 1990; Szulczewska i Kaftan 1996; Przewoniak
2002, 2007, 2009; Szulczewska 1997, 2002]. W literaturze zagranicznej równie¿ analizowane jest rodowisko miejskie pod k¹tem warunków i zasad jego funkcjonowania oraz sposobów ochrony i zagospodarowania, a ocenie podlegaj¹ jego wartoci przyrodnicze
i ekologiczne [m.in.McHarg 1971; Spirn 1984; Sukopp i Werner 1988; Hough 1995; Marzluff, Shulenberger, Endlicher, 2008; Gaston K., 2010]. System przyrodniczy miasta tworzony jest na podstawie zbioru koncepcji planistycznych, których wspólnym celem jest
wy³onienie w strukturze miasta obszarów powi¹zanych przestrzennie, które powinny pe³niæ przede wszystkim tzw. funkcjê rodowiskotwórcz¹. W systemie tym podstawow¹ rolê
odgrywaj¹ korytarze ekologiczne, wzd³u¿ rzek oraz lasy miejskie, bêd¹ce jednymi z najpopularniejszych miejsc rekreacji w Europie [Konijnendijk 2003]. Spe³niaj¹ ponadto wiele
innych funkcji tj: ochrona przyrody i krajobrazu, ochrona bioró¿norodnoci, a tak¿e
wp³ywaj¹ na warunki klimatyczne [Wa¿yñski 2007]. W planach urz¹dzania lasów
uwzglêdnia siê zagospodarowanie rekreacyjne lasu. Wg Wa¿yñskiego [1988] prawid³owo
zagospodarowane lasy komunalne cechuj¹ wysokie walory wypoczynkowe, zdrowotne
i krajobrazowe. Istotn¹ rolê odgrywa wyposa¿enie lasu w infrastrukturê rekreacyjn¹, dostosowan¹ do pojemnoci rekreacyjnej. Prawid³owo zagospodarowane lasy komunalne
powinny posiadaæ urozmaicony uk³ad przestrzenny drzewostanów pod wzglêdem wieku
i sk³adu gatunkowego. Cech¹ charakterystyczn¹ jest wystêpowanie gêstej sieci cie¿ek,
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dróg oraz polan. Las komunalny powinien byæ ³atwo dostêpny, posiadaæ dobrze zlokalizowane parkingi, miejsca postojowe.
METODY BADAÑ
Zadania diagnostyczne, analityczne i modelowanie systemu zielonej infrastruktury
Wroc³awia zosta³y przeprowadzone w rodowisku oprogramowania systemów informacji
geograficznej (ArcGIS) z wykorzystaniem szerokiej bazy danych przestrzennych. Narzêdzia GIS w projekcie zosta³y zastosowane do analizy obecnego stanu zielonej infrastruktury Wroc³awia, w tym lasów miejskich, poprzez precyzyjn¹ identyfikacjê terenów zieleni,
obszarów i pozosta³ych form u¿ytkowania terenu, a tak¿e analizê sieci hydrograficznej,
rzeby terenu oraz lokalizacjê ustaleñ planów zagospodarowania przestrzennego Wroc³awia. Mapy z przestrzennym rozmieszczeniem obiektów na terenach rekreacyjnych wykonano na podstawie opracowania Lasy Wroc³awia, ortofotomap Wroc³awia, innych
zbiorów kartograficznych. Na potrzeby badañ na mapach zinwentaryzowano obiekty rekreacyjne wystêpuj¹ce na obszarze Lasu Rêdziñskiego:
 powierzchniowe (lasy, parki, zieleñ nadwodn¹, stawy hodowlane, starorzecza, ³¹ki, pastwiska, obszary NATURA 2000, parki krajobrazowe),
 liniowe (cie¿ki przyrodniczo-edukacyjne, trasy rowerowe, szlaki dla pieszych, doliny
rzek, zieleñ przydro¿n¹, szlaki kajakowe, groble),
 punktowe (wzniesienia, tablice informacyjne, pomniki przyrody, drzewa o rozmiarach
pomnikowych, ruiny starych budowli, zabytki architektoniczne, parkingi, miejsca na
ogniska, ³awki-miejsca na odpoczynek, restauracje, hotele, pa³ace, grodzisko redniowieczne, folwark, leniczówka, fontannê, zabytkowe mosty).
W badaniach zastosowano metodê obserwacyjn¹ pozwalaj¹c¹ na identyfikacjê wy¿ej
wymienionych obiektów rekreacyjnych. Inwentaryzacja zosta³a przeprowadzona na prze³omie wrzenia i padziernika w 2011 roku. Wykonano zdjêcia prezentuj¹ce zagospodarowanie turystyczne na obszarze Lasu Rêdziñskiego. Wzbogaci³y one informacje na temat badanych terenów rekreacyjnych. W artykule, na podstawie informacji zawartych w Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wroc³awia oraz Powiatowym Programie Zwiêkszenia Lesistoci Miasta Wroc³awia [2006] wskazano na plany
zagospodarowania przestrzennego. Analizê dostêpnoci komunikacyjnej opracowano na
podstawie rozmieszczenia cie¿ek rowerowych, ich powi¹zania z centrum, mo¿liwoci dojechania do badanego kompleksu komunikacj¹ miejsk¹ albo samochodem osobowym.
LASY WROC£AWIA
W granicach Wroc³awia znajduj¹ siê lasy o ³¹cznej powierzchni 2286,21 ha, co stanowi ok. 7,5% powierzchni miasta. S¹ to w g³ównej mierze pozosta³oci dawnych ³êgów
nadodrzañskich. Uk³ad wroc³awskich siedlisk lenych odzwierciedla budowê geologiczn¹, rzebê terenu, warunki klimatyczne i hydrologiczne obszaru. Uwagê zwraca jednak, i¿
zaledwie ok. 10% drzewostanów wykazuje zgodnoæ ze swoim siedliskiem wystêpowania
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[Oszañcy i in. 2012, s. 255]. £¹cznie na terenie Wroc³awia mo¿emy wyró¿niæ 29 wiêkszych kompleksów lenych, wród nich: Las Mokrzañski, Las Ratyñski, Las Rêdzinski,
Las Strachocinski, Las Osobowicki, Las Zakrzowski, Las Pilczycki, Las Pracki, Las Lenicki, Las w winiarach, Las So³tysowicki, Las Rakowiecki, Las Wojnowski, Las w Janówku, las w Nowej Karczmie, Las Stab³owicki, Lasek przy ul. M¹cznej, Las Opatowski,
Las Kuznicki, Las Oporowski oraz uprawy lene przy ul. Kosmonautów, Granicznej, Koziej, Malickiej, Æwiczebnej, B³otnej, K³okoczyckiej i na Janówku. G³ównymi gatunkami
lasotwórczymi s¹: brzoza brodawkowata Betula pendula Roth. [1788], buk zwyczajny
Fagus sylvatica Linnaeus [1753], d¹b bezszypu³kowy Quercus petraea Liebl. [1784],
d¹b szypu³kowy, grab zwyczajny, jesion wynios³y, jod³a pospolita Abies alba Mill.
[1768], klon jawor Acer pseudoplatanus Linnaeus [1753], klon zwyczajny, lipa drobnolistna, lipa szerokolistna Tilia platyphyllos Scop. [1771], modrzew europejski Larix decidua Mill. [1768], olsza czarna Alnus glutinosa (L.) Gaertn., [1791], olsza szara Alnus incana (L.) Moench [1694], sosna zwyczajna Pinus sylvestris Linneaus [1753], wierk pospolity
Picea abies (L.) H. Karst [1881]. Gatunkami dominuj¹cymi s¹ d¹b szypu³kowy i lipa drobnolistna, które stanowi¹ ok. 57% drzewostanu Wroc³awia [PPZLMW 2006, s. 107].
Pierwotnie na terenie Wroc³awia znajdowa³y siê zbiorowiska lene o charakterze gradów (na siedliskach umiarkowanie wilgotnych) oraz ³êgów wi¹zowo-jesionowych i wierzbowo-topolowych na siedliskach podmok³ych. Z czasem tereny gr¹dów zamieniano na
pola uprawne, a ³êgi na ¿yzne ³¹ki, stopniowo zabudowywane. Regulacja rzek przyczyni³a siê do dalszego zanikania lasów. Obecnie fragmenty lasów ³êgowych, wystêpuj¹cych
w bezporednim s¹siedztwie rzek oraz na terenach zalewowych zachowa³y siê w wzd³u¿
biegu górnej Bystrzycy, dolnej Widawy oraz Odry, poni¿ej ródmiecia [Harasimowicz
2000, s. 988; Juchnowska 201, s. 5161], a gr¹dów-jedynie na peryferiach miasta. Podstawowymi gatunkami drzew buduj¹cych gr¹dy s¹: d¹b szypu³kowy Quercus robur Linnaeus [1753], grab zwyczajny Carpinus betulus Linnaeus [1707], klon polny Acer campestre Linnaeus [1758], lipa drobnolistna Tilia cordata Miller [1768] i klon zwyczajny
Acer platanoides Linnaeus [1758]. W sk³ad ³êgów wchodz¹: wi¹z szypu³kowy Ulmus laevis Pallas [1784], wi¹z pospolity Ulmus minor Miller [1773], jesion wynios³y Fraxinus
excelsior Linnaeus [1758], topola czarna Populus nigra Linnaeus [1758], topola bia³a
Populus alba Linnaeus [1758], wierzba bia³a Salix alba Linnaeus [1758] i czeremcha pospolita Padus avium Linnaeus [1753].
System powi¹zañ przyrodniczych Wroc³awia pe³ni wa¿ne funkcje w rodowisku miejskim, odpowiada za przewietrzanie miasta, utrzymanie sta³ego poziomu wód podziemnych i powierzchniowych, wp³ywa na temperaturê i wilgotnoæ powietrza oraz ³agodzi
negatywny wp³yw na jakoæ ¿ycia na obszarze Miejskiej Wyspy Ciep³a. Pozwala zachowaæ bioró¿norodnoæ i ci¹g³oæ przestrzenn¹ zieleni miejskiej. W jego sk³ad wchodz¹
wszystkie obszary zieleni miejskiej, ze szczególnym uwzglêdnieniem zieleni wysokiej oraz
obszarów posiadaj¹cych ochronny status prawny  obecnie stanowi¹ce ok. 12,5% powierzchni. S¹ to: Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy, Szczytnicki Zespó³ PrzyrodniczoKrajobrazowy, szeæ obszarów Natura 2000, oraz trzy u¿ytki ekologiczne, a tak¿e 108 pomników przyrody [Oszañcy i in. 2012, s. 255]. Poza wymienionymi wy¿ej obszarami
chronionymi do szczególnie cennych pod wzglêdem przyrodniczym nale¿¹ tak¿e tereny,

Acta Sci. Pol.

Lasy podmiejskie Wroc³awia. Las Rêdziñski

61

nie podlegaj¹ce ochronie, do których zaliczyæ nale¿y kompleksy lene lasów Mokrzañskiego i Osobowickiego, a tak¿e cenne pod wzglêdem bioró¿norodnoci zbiorowiska rolinne w obrêbie doliny Bystrzycy, poni¿ej Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy do
ujcia, doliny O³awy  w s¹siedztwie ogrodu zoologicznego oraz w dolinach: Widawy
(powy¿ej obszaru Dolina Widawy) i Odry (poni¿ej Kozanowa). Do obszarów cennych
pod wzglêdem rodowiska przyrodniczego zalicza siê tak¿e pola irygacyjne i tereny wodonone oraz zbiorniki i oczka wodne [Oszañcy i in. 2012, s. 255].
Las Mokrzañski to najwiêkszy z lasów wroc³awskich, zarz¹dzany jest przez Nadlenictwo Miêkinia. Tworzy zwarty kompleks leny z³o¿ony w znacznej mierze z upraw sosnowych wzbogaconych jednak starodrzewiem. Taki charakter Lasu Mokrzañskiego
sprawia, i¿ stanowi on stosunkowo stabiln¹ ostojê wielu gatunków zwierz¹t lenych
(m.in. padalec, borsuk, myszo³ów, kozioróg dêbosz). Obszar ten pe³ni wiêc wa¿n¹ funkcjê
dla tych gatunków, których ekspansja na nowe tereny mo¿liwa jest poprzez Dolinê Bystrzycy, a dalej wzd³u¿ Doliny Odry. Zagro¿eniem dla bioró¿norodnoci jest rosn¹cy udzia³
robinii akacjowej oraz wzmo¿ona penetracja lasu przez ludzi i zwierzêta domowe (ryc. 1).

Ryc. 1. Rozmieszczenie wód powierzchniowych i badanych lasów we Wroc³awiu
Fig. 1. Location of surface waters and forests in Wroc³aw

¯ród³o: K. Filipiak na podstawie: Bo¿ek A., Dubicki A., (2002), Wody powierzchniowe. rodowisko
Wroc³awia  informator 2002., Wydawnictwo Hektor, Wroc³aw.
Source: K. Filipiak on the basis of: Bo¿ek A., Dubicki A., (2002), Wody powierzchniowe. rodowisko Wroc³awia  informator 2002., Wydawnictwo Hektor, Wroc³aw
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Zieleñ Wroc³awia ma uk³ad zbli¿ony do klinowo-piercieniowego. Piercieñ centralny
tworz¹ parki i promenady Starego Miasta. Piercieñ rodkowy, sk³adaj¹cy siê z doliny
Odry oraz parków: Po³udniowy, Wschodni i Szczytnicki otacza obszar ródmiescia. Trzeci piercieñ  zewnêtrzny tworz¹ parki: Popowicki, Zachodni i Grabiszynski, oraz lasy:
Pilczycki, Osobowicki, So³tysowicki i Opatowicki. Na terenie Wroc³awia wyró¿nia siê
7 obszarów klinowych, wp³ywaj¹cych na przewietrzanie miasta: Tarnogajsko-Brochowski,
Wojszycki, Po³udniowy, Klecinski,Po³udniowo-Zachodni, Zachodni, Pó³nocny. W sk³ad
ich wchodz¹ wszystkie wiêksze obszary zieleni (lasy, parki, u¿ytki rolne, ogródki dzia³kowe i zieleñ miejska, które wcinaj¹ siê w zwart¹ strukturê miasta [PPZLMW 2006, s. 107;
SUiKZPW 2010, s. 556].
Wzd³u¿ Odry, Widawy, Bystrzycy przebiegaj¹ korytarze ekologiczne. Regulacja rzek,
wybudowanie wa³ów w niewielkiej odleg³oci od koryta oraz zabudowa w dolinach rzek
sprawiaj¹, ¿e nie pe³ni¹ one wszystkich swoich ekologicznych funkcji. Do najbardziej cenionych pod wzglêdem rekreacyjnym terenów lenych w miecie zalicza siê Las Osobowicki i Las So³tysowicki. Pozosta³e obszary, ze wzglêdu na czynniki niesprzyjaj¹ce rekreacji (tj. brak odpowiedniego zagospodarowania, s³ab¹ dostêpnoæ w stosunku do
zabudowy mieszkaniowej, obecnoæ pól irygacyjnych) nie odgrywaj¹ znacz¹cej roli
[SUiKZPW 2010, s. 556]. W Studium uwarunkowañ... zaleca siê zwiêkszenie dostêpnoci do terenów zieleni. Na obszarach ródmiejskich niezbêdne jest przekszta³cenie ogrodów dzia³kowych w tereny rekreacyjne lub parki, które by³yby dostêpne dla wiêkszej
grupy mieszkañców [SUiKZPW 2010, s. 556]. Niektóre z nich (Tarnogaj, Gajowice), s¹
nara¿one na zanieczyszczenia, co przemawia za ich zlikwidowaniem. Zwiêkszenie powierzchni terenów zieleni powinno obejmowaæ obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej,
ale tak¿e tereny znajduj¹ce siê w zbyt du¿ej odleg³oci od potencjalnych miejsc z zieleni¹ rekreacyjn¹. Wa¿nym kierunkiem rozwoju lasów w miecie ma byæ ich przekszta³cenie
w zakresie pe³nionej funkcji w parki lene poprzez wprowadzanie wiêkszej liczby tras dla
pieszych, cie¿ek rowerowych, nowych cie¿ek dydaktycznych, polan rekreacyjnych,
miejsc przeznaczonych do biwakowania [SUiKZPW 2010, s. 556]. We Wroc³awiu g³ównym priorytetem w zakresie kszta³towania zieleni miejskiej oraz lasów sta³o siê zachowanie naturalnych siedlisk, zapewnienie funkcjonowania korytarzy ekologicznych, wprowadzanie rolinnoci zbli¿onej do naturalnej (dostosowanej do wystêpuj¹cych warunków),
ale tak¿e zwiêkszanie atrakcyjnoci poprzez projektowanie nowych rozwi¹zañ w zakresie infrastruktury. W ostatnich latach zwrócono uwagê nie tylko na ekologiczn¹ oraz przyrodnicz¹ funkcjê zieleni, ale tak¿e na spo³eczn¹. Niezwykle wa¿na okazuje siê wiadomoæ ekologiczna mieszkañców miasta, kszta³towana miêdzy innymi poprzez wprowadzanie nowych
cie¿ek edukacyjnych.
HISTORIA LASU RÊDZIÑSKIEGO
Pierwszy raz o Rêdzinie wzmiankowano w 1212 roku, wtedy nazywa³ siê Rondino.
Znajdowa³ siê on poza granicami Wroc³awia a¿ do 1978 roku, kiedy to zosta³ w³¹czony
do miasta. Od 1630 roku do 1945 roku wie Rêdzin nosi³a nazwê Ransern. W 1340 roku
Rêdzin zosta³ przekazany przez margrabiê Karola w prywatne rêce w zamian za dostarczanie
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Ryc. 2. Las Rêdziñski, Mapa okolic Wroc³awia z 1914 i 1924 roku (Las Rêdziñski)
Fig. 2. Rêdziñski Forest, Map of surroundings of Wroc³aw from 1914 (Rêdziñski Forest)
ród³o: http://dolnobrzeska.wroclaw.pl/mapy.html
Source: http://dolnobrzeska.wroclaw.pl/mapy.html
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siana dla 500 koni podczas królewskiej wizyty we Wroc³awiu. W roku 1427 Wroc³aw wykupi³ niewielk¹ czêæ Rêdzina, nastêpnie w 1507 roku miasto zosta³o w³acicielem wiêkszoci tamtejszych dóbr wraz z kompleksem lenym. W 1795 roku we wsi mieszka³o
241 mieszkañców. Oprócz dwóch folwarków by³ tak¿e dwór, karczma, szko³a, wiatrak
i 42 domy. Mieszkañcy wsi zajmowali siê hodowl¹ zwierz¹t: owiec oraz byd³a. Do maj¹tku nale¿a³ tak¿e niewielki folwark Waldvorwerk Ransern, o którym wzmiankowano oko³o
1736 roku [Rêdzin Leny, czyli obecna Lesica]. Powsta³ on na miejscu, gdzie wczeniej
znajdowa³ siê las. W Rêdzinie Lenym na prze³omie XIX/XX wieku powsta³y 3 zagrody,
rozbudowano folwark [Bubis 2006, s.1060; Antkowiak 1991, s. 400]. W 1883 r. ponad po³owê powierzchni wsi zajê³y pola irygacyjne. W 1928 r. Las Rêdziñski nazywany wtedy
Lasem Malickim, sta³ siê w³asnoci¹ miasta, zosta³ on przekszta³cony w póniejszym
okresie w park leny [Koczewski 2007, s. 32]. Na podstawie map Wroc³awia z lat [(1914
1924], mo¿na stwierdziæ, i¿ obecnie powierzchnia lasu jest znacznie wiêksza. Kompleks
zachowa³ podobny kszta³t, koncentrowa³ siê wzd³u¿ rzek Odry oraz Widawy. W po³udniowej czêci lasu znajdowa³y siê starorzecza, które nie przetrwa³y do dzi. Jedynie jeden ze zbiorników wodnych, w okolicach Lesicy wystêpuje obecnie. Na mapach nie
zosta³a zaznaczona rzeka £êkawica (2). Pó³nocna czêæ kompleksu lenego pe³ni³a
w 1914 roku inne funkcje, znajdowa³a siê tutaj ³¹ka, natomiast lasy nie zajmowa³y znacznej powierzchni. Jedynie w pó³nocno-zachodniej czêci uk³ad zieleni by³ zbli¿ony do dzisiejszego. Zalesieniu uleg³y tak¿e tereny wzd³u¿ rzeki Widawy oraz w pó³nocno-wschodniej czêci kompleksu. Na mapach z 1924 roku pojawi³a siê rzeka £êkawica. Na wschód
od lasu, zaznaczone zosta³y tak¿e pola irygacyjne.
ZAGOSPODAROWANIE LASU RÊDZIÑSKIEGO
Las Rêdziñski po³o¿ony wzd³u¿ rzek Odry oraz Widawy jest kompleksem lenym
uwa¿anym za jeden z najwa¿niejszych pod wzglêdem przyrodniczym we Wroc³awiu.
Wykracza poza granice miasta oraz ³¹czy siê z innymi terenami zieleni wystêpuj¹cymi we
Wroc³awiu. Ze wzglêdu na swoje wysokie walory przyrodnicze, a zarazem pe³nione funkcje korytarza ekologicznego zosta³ w³¹czony, jako obszar ochrony siedliskowej w sieæ
obszarów chronionych Natura 2000 pod nazw¹ Dolina Widawy. Las Rêdziñski zajmuje
powierzchniê 400 ha, w granicach Wroc³awia znajduje siê po³owa powierzchni ca³ego
obszaru. Obszary te w wiêkszoci s¹ uwa¿ane za tereny zalewowe, co pozwoli³o na wykszta³cenie ciekawych zbiorowisk rolinnych, w mniejszym stopniu przekszta³conych
w wyniku dzia³alnoci cz³owieka. Las Rêdziñski porastaj¹ lasy ³êgowe dêbowo-wi¹zowojesionowe (stanowi¹ce 1/3 ca³ego obszaru NATURA 2000), ale tak¿e w niewielkim stopniu wierzbowo-topolowe oraz gr¹dy (gr¹d rodkowoeuropejski Galio carpinetum), zbiorowiska ³¹kowe (³¹ki trzêlicowe Molinion oraz selernicowe Cnidion dubi). Na terenie
obszaru NATURA 2000 wystêpuje wiele cennych gatunków ssaków, wród nich bóbr
europejski, nocek ³ydkow³osy, nocek du¿y, wydra, a tak¿e ptaki: dziêcio³ czarny, dziêcio³
redni, kania czarna, zimorodek.
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Zabagnione ³¹ki (g³ównie w pó³nocnej czêci kompleksu) stanowi¹ idealne siedlisko
dla ptaków siewkowatych [Lewicki 2011, s. 213]. Las Rêdziñski jest kompleksem uwa¿anym za jeden z najlepiej zagospodarowanych lasów we Wroc³awiu. Szczególnymi obiektami w krajobrazie s¹ tutaj polany widokowe [SUiKZPW 2010, s. 556]. Gêsta sieæ cie¿ek
lenych umo¿liwia turystom aktywne zwiedzanie. Przy ulicy ¯u¿lowców stoi tablica informacyjna, zawieraj¹ca wiadomoci dotycz¹ce lasu. Wzd³u¿ lenej drogi zosta³y umieszczone ³awki oraz kosze na mieci. Pomiêdzy tymi obiektami znajduje siê bardzo dobrze
zagospodarowane miejsce na odpoczynek, miejsce na ognisko z zadaszonymi ³awkami,
parkingiem, koszami na mieci, tablic¹ informacyjn¹ i polan¹ (ryc. 3).

Ryc. 3. Las Rêdziñski. Zagospodarowanie turystyczne
Fig. 3. Rêdziñski Forest. Tourist management.

ród³o: opracowanie K. Filipiak na podstawie: Lasy Wroc³awia (2010), ortofotomapy Wroc³awia
Source: K. Filipiak on the basis of: Lasy Wroc³awia (2010), ortofotomapy Wroc³awia

Wzd³u¿ cie¿ek lenych rosn¹ lasy gr¹dowe. Ciekaw¹ opcj¹ wêdrówki po lesie mo¿e
byæ spacer wzd³u¿ Grobli Kar³owicko-Rêdziñskiej. Dodatkow¹ atrakcj¹ dla spaceruj¹cych
mo¿e byæ ciekawy widok z grobli na zrekultywowane wysypisko mieci na Malicach,
sprawiaj¹ce obecnie wra¿enie niewielkiego wzniesienia pokrytego zieleni¹ (ryc. 4).
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Ryc. 4. Widok z Lasu Rêdziñskiego na zrekultywowane wysypisko mieci na Malicach
Fig. 4. View of the rehabilitated waste dump from Rêdziñski Forest

ród³o: fot. K. Filipiak
Source: photo K. Filipiak

W pobli¿u Lesicy, znajduje siê starorzecze po³¹czone z ciekiem wodnym p³yn¹cym
przez las. Na powierzchni zbiornika p³ywa rzêsa drobna oraz spirodela wielokorzeniowa.
Wokó³ niego rozmieszczone s¹ ³awki, wydzielone s¹ miejsca na ognisko, kosze na mieci. Rosn¹ tutaj lasy gr¹dowe, z dominuj¹cym dêbem szypu³kowym. Tu¿ przy zbiorniku
wodnym, widoczny jest wa³, z którego roztacza siê ciekawy widok na pobliskie ³¹ki oraz
starorzecze i dêby szypu³kowe pomnikowych rozmiarów. W pobli¿u miejsca poroniêtego lasami ³êgowymi, w którym rzeka Trzcianna wpada do Odry, znajduje siê drewniana
k³adka. W pó³nocno-wschodniej czêci kompleksu lenego, jeszcze na terenie Wroc³awia,
Widawa wpada do Odry. Teren na po³udnie od Widawy zosta³ zalesiony. W tej czêci
lasu znajduje siê ³¹ka ze zbiornikiem wodnym, sztucznie usypanym wzniesieniem i miejscem na ognisko. Brzegi zbiornika wodnego ciekawie komponuj¹cego siê z otaczaj¹cym
go krajobrazem lenym porasta trzcina pospolita, manna mielec, marek szerokolistny,
wi¹zówka b³otna.
ródlena ³¹ka stanowi wa¿ne miejsce odpoczynku i rekreacji turystów. Otaczaj¹ j¹
niedawno posadzone brzozy oraz dêby szypu³kowe. Wzd³u¿ rzeki Widawy, w pó³nocnowschodniej czêci kompleksu rosn¹ kolejne dwa drzewa o rozmiarach pomnikowych: d¹b
oraz topola. Du¿e skupisko starych, cennych drzew znajduje siê na po³udnie od wspomnianego zbiornika wodnego. Rosn¹ one po obu stronach wa³u przeciwpowodziowego.
Dwa z nich uznane zosta³y za pomniki przyrody, pozosta³e drzewa dorównuj¹ swymi
rozmiarami okazom pomnikowym. Po drugiej stronie Widawy, w Paniowicach znajduj¹ siê
trzy zbiorniki wodne z rolinnoci¹ nadwodn¹ i towarzysz¹cymi zbiornikom ³¹kami trzêlicowymi. Na pó³noc od nich wystêpuj¹ dwa starorzecza z towarzysz¹c¹ im rolinnosci¹
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bagienn¹. Na planie zagospodarowania Lasu Rêdziñskiego (ryc. 3) zaznaczono tak¿e tereny rekreacyjne nie bêd¹ce przedmiotem badañ, ale ze wzglêdu na to, i¿ s¹ cile powi¹zane ekologicznie z Lasem Rêdziñskim, zas³uguj¹ na uwagê. S¹ to znajduj¹ce siê
w pó³nocno-zachodniej czêci kompleksu dwa u¿ytki ekologiczne: £acha Farna oraz
Las w Janówku o wysokich walorach przyrodniczych. Zazanaczone na planie tereny, nie
stanowi¹ce przedmiotu badañ, nie tylko uatrakcyjniaj¹ Las Rêdziñski, ale tak¿e podnosz¹
jego walory ekologiczne,w tym zwiêkszaj¹ dro¿noæ korytarzy ekologciznych Odry oraz
Widawy [PPZLMW 2006, s. 107]. Interesuj¹cym miejscem jest ujcie Bystrzycy do Odry
z lasem w Nowej Karczmie.
Las Rêdziñski rozci¹ga siê dalej na pó³noc, od po³udnia powi¹zany jest z Lasem
Osobowickim i Lasem Pilczyckim, od zachodu z innym korytarzem ekologicznym  rzek¹
Bystrzyc¹, a dodatkowo z u¿ytkiem ekologicznym £acha Farna (w sk³ad którego
wchodz¹ starorzecza o wysokich walorach przyrodniczych). Miêdzy Lasem Rêdziñskim
a Pilczyckim w 2011 roku powsta³a Autostradowa Obwodnica Wroc³awia. Jej wybudowanie stanowi utrudnienie dla migruj¹cych organizmów, co wp³ywa na obni¿enie bioró¿norodnoci gatunkowej. [PPZLMW 2006, s. 107]. Obrze¿a Lasu Rêdziñskiego stanowi¹
³¹ki, które przechodz¹ w pola irygacyjne.
DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA
Do lasu mo¿na dojechaæ na rowerze, komunikacj¹ miejsk¹, samochodem osobowym.
W Lesie Rêdziñskim brak jest oznaczonych tras rowerowych, jednak bardzo dobrze
utwardzone lene drogi umo¿liwiaj¹ sprawne poruszanie siê po kompleksie. Najlepsz¹
mo¿liwoci¹ dotarcia jest rekreacyjna trasa z Osobowic, ³¹cz¹ca siê z innymi trasami biegn¹cymi z centrum miasta [SUiKZPW 2010, s. 556]. Odleg³oæ od centrum Wroc³awia do
Lasu Rêdziñskiego wynosi 13 km. Najkorzystniejsze po³o¿enie w stosunku do lenych
terenów rekreacyjnych maj¹ mieszkañcy osiedli Lesica oraz Rêdzin. Dziêki temu mog¹
korzystaæ na co dzieñ z walorów Lasu Rêdziñskiego. Las Rêdziñski jest kompleksem, do
którego zarówno mieszkañcy Wroc³awia jak i wsi znajduj¹cych siê w strefie podmiejskiej,
maj¹ utrudniony dostêp. Przyczyn¹ s¹ bariery przestrzenne w postaci Odry (od zachodu), pól irygacyjnych (od wschodu), i rzeki Widawy (od pó³nocy). Jedyn¹ mo¿liwoci¹
przejcia na drug¹ stronê rzeki Widawy, jest most na ulicy Pêgowskiej.
PLANY ZWI¥ZANE Z LASEM RÊDZIÑSKIM
W Powiatowym Programie Zwiêkszenia Lesistoci dla miasta Wroc³awia [2006] zak³ada siê znaczne zwiêkszenie powierzchni Lasu Rêdziñskiego. W ramach pierwszego etapu przewidziane jest przeprowadzenie nasadzeñ drzew w pó³nocno-wschodniej czêci
kompleksu, wzd³u¿ rzeki Widawy. Planuje siê tak¿e zalesiæ tereny na wschód od Lasu,
bezporednio s¹siaduj¹ce z polami irygacyjnymi [PPZLMW 2006, s.107]. W Studium 
zawarte zosta³y kolejne propozycje dotycz¹ce zagospodarowania Lasu. Wskazano, i¿
wzd³u¿ rzeki Widawy, na terytorium miasta nale¿y utworzyæ obszar chronionego krajobrazu. [SUiKZPW 2010, s. 556].
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Las Rêdziñski ze wzglêdu na wysokie walory przyrodnicze wchodzi w sk³ad obszarów NATURA 2000. W lesie wystêpuj¹ wa¿ne korytarze ekologiczne  rzeki Odry
oraz Widawy. Walory przyrodnicze i krajobrazowe terenu podwy¿szaj¹ starorzecza oraz
niewielkie zbiorniki wodne. Ronie tam typowa rolinnoæ nadwodna i wodna, urozmaicaj¹ca tamtejsze zbiorowiska oraz wspomagaj¹ca dro¿noæ korytarzy ekologicznych.
ródlene ³¹ki s¹ miejscem odpoczynku, relaksu. W kompleksie znajduj¹ siê utwardzone
drogi, idealne dla rowerzystów. Minusem okazuje siê brak oznaczonych szlaków, wskazuj¹cych na najwiêksze atrakcje wystêpuj¹ce w lesie. Dobrym rozwi¹zaniem dla zwiêkszenia atrakcyjnoci by³oby wprowadzenie edukacyjnych cie¿ek dla pieszych oraz rowerzystów. Las jest atrakcyjny pod wzglêdem zagospodarowania rekreacyjnego.
Znajduje siê tutaj wiele ³awek, tu¿ przy nich umieszczone zosta³y kosze na mieci. Las
Rêdziñski jest powi¹zany z innymi terenami rekreacyjnymi wystêpuj¹cymi w miecie jak i
poza jego granicami (wzd³u¿ rzeki Widawy, Bystrzycy, Odry). Jednak niezbyt korzystnie z
punktu widzenia zachowania bioró¿norodnoci gatunków wydaje siê wybudowanie na
po³udnie od Lasu Rêdziñskiego Autostradowej Obwodnicy Wroc³awia. Ha³as a zarazem
bariera w postaci ruchliwej drogi przyczynia siê do p³oszenia zwierz¹t. To w konsekwencji zadecydowa³o o ograniczonej migracji organizmów miêdzy Lasem Rêdziñskim a Osobowickim i Pilczyckim (znajduj¹cymi siê na po³udnie od autostrady), a tym samym obni¿enia bioró¿norodnoci. Niezbyt korzystna dla mieszkañców Wroc³awia i wsi
podmiejskich jest s³aba dostêpnoæ kompleksu lenego. Las Rêdziñski otoczony jest
przez pola irygacyjne i rzeki (Odrê oraz Widawê), co powoduje, i¿ jedynie od po³udniowej oraz pó³nocno-wschodniej czêci mo¿liwe jest dotarcie do lasu.
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SUBURBIAN FORESTS IN WROC£AW. RÊDZIÑSKI FOREST
Abstract: The purpose of this paper is to present analysis of tourist development,
evaluation of recreational management of the Rêdziñski Forests and indication of the
activities that could increase multifunctional attractiveness of municipal forests. In the
article contemporary plans for management of the Forest area and the perspectives of
development were presented. The Rêdziñski Forest with an area of 400 ha is located in
northern part of Wroc³aw city. In the south the Rêdziñski Forest borders on the
Osobowicki Forest, in the west on the Oder River, in the north on the Widawa River, in
the south-west on the Rêdzin estate, in the east on Lesica and irrigation fields. Las
Rêdziñski is one of urban forests, which peripheral location and connection with the
city centre make it weekend destination.
Keywords: recreational areas, plans of spatial development, urban forests, suburban
zone
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LOKALIZACJA RÓD£A ZANIECZYSZCZEÑ
ATMOSFERYCZNYCH ZA POMOC¥
ALGORYTMU ROJU CZ¥STECZEK
Anna Wawrzyñczak1,2, Joanna Dañko2, Mieczys³aw Borysiewicz1
1 Narodowe Centrum Badañ J¹drowych, wierk  Otwock
2 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Streszczenie. W pracy przedstawiono zastosowanie algorytmu Roju Cz¹steczek (ang.
Particle Swarm Optimization, PSO) w lokalizacji ród³a zanieczyszczeñ atmosferycznych w oparciu o informacje o stê¿eniu uwolnionej substancji w atmosferze, zarejestrowane przez sieæ detektorów rozmieszczonych na danym terenie. Algorytm PSO przeszukuje piêciowymiarow¹ przestrzeñ w celu znalezienia parametrów modelu dyspersji,
takich jak lokalizacja ród³a ska¿enia (wspó³rzêdne X,Y), poziom uwolnienia substancji
(Q) oraz wspó³czynniki dyfuzji atmosferycznej w kierunku pionowym i poziomym
(s y , s z ), dla których przewidywane przez zastosowany model dyspersji stê¿enia
w miejscach po³o¿enia detektorów bêd¹ zgodne z stê¿eniami zarejestrowanymi. W rekonstrukcji zastosowano model smugowy Gaussa.
W pracy zaprezentowano przyk³adow¹ konfiguracjê algorytmu PSO, której zadaniem jest
w jak najkrótszym czasie wskazaæ najbardziej prawdopodobne parametry ród³a ska¿enia.
Efektywnoæ algorytmu przetestowano w oparciu o wygenerowane dane syntetyczne.
S³owa kluczowe: optymalizacja, rój cz¹steczek, dyspersja zanieczyszczeñ w atmosferze,
lokalizacja ród³a zanieczyszczeñ

WSTÊP
Przypadkowe i nieoczekiwane uwolnienia substancji niebezpiecznych do atmosfery
mog¹ powodowaæ nieodwracalne skutki w rodowisku oraz zdrowiu ¿ywych organizmów. W zwi¹zku z tym istotne jest, aby szybko reagowaæ na wszelkie awarie, których
skutkiem jest emisja niebezpiecznych substancji do atmosfery.
Przyk³adem takiej katastrofy jest wydzielenie do atmosfery substancji TCDD w Seveso w roku 1976. Dnia 10 lipca odnotowano najwiêksze uwolnienie tej substancji. W nastêpstwie tej awarii powsta³y regulacje prawne znane jako Dyrektywy Seveso II
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[B. De Marchi i in. 1996]. Szybka reakcja na tego typu nieprzewidziane zdarzenia mo¿e
znacznie zmniejszyæ zagro¿enia wynikaj¹ce z awarii.
Maj¹c okrelone po³o¿enie ród³a uwolnienia zanieczyszczeñ, kierunek wiatru oraz
moc uwolnienia substancji z ³atwoci¹ mo¿na obliczyæ przewidywane stê¿enie uwolnionej substancji w dowolnym punkcie przestrzeni. Z kolei okrelenie ród³a i iloci uwolnionej substancji w oparciu jedynie o punktowe jej stê¿enia nie jest zadaniem trywialnym. Zagadnienie sprowadziæ mo¿na do zaproponowania modelu transportu ska¿eñ
w atmosferze, który przewiduje stê¿enia substancji w punktach po³o¿enia sensorów
identyczne z zarejestrowanymi eksperymentalnie. Jednak¿e zaproponowanie takiego modelu wymaga sprecyzowania wielu parametrów wejciowych, z których najistotniejsze s¹
lokalizacja ród³a uwolnienia oraz moc uwolnienia.
W efekcie zagadnienie poszukiwania ród³a uwolnienia substancji w oparciu o zarejestrowane przez sieæ sensorów jej stê¿enia mo¿e byæ sprowadzone do problemu optymalnego dopasowania parametrów modelu dyspersji, tak aby jego wynik jak najlepiej zgadza³ siê z danymi rzeczywistymi.
Wszechstronne ujêcie problematyki modelowania rozprzestrzeniania siê zanieczyszczeñ w atmosferze zawarto w publikacji Markiewicza. Problem dyspersji gazów, oraz stosowane modele smugowe opisuje Michalewicz [2003]. Algorytmami najczêciej wykorzystywanymi w rekonstrukcji róde³ uwolnieñ zanieczyszczeñ atmosferycznych s¹ metody
Monte Carlo oparte o ³añcuchy Markowa (ang. Markow Chain Monte Carlo, MCMC)
[Gilks i in. 1996] oraz Sekwencyjne metody Monte Carlo (ang. Sequential Monte Carlo,
SMC) [Doucet i in. 2001]. Efektywnoæ wykorzystania MCMC w problemie lokalizacji
ród³a uwolnienia niebezpiecznych substancji na podstawie wygenerowanych danych
syntetycznych przedstawiono w opracowaniu [Borysewicz i in. 2012 ab]. Implementacja
metody SMC oraz jej przewaga w znajdywaniu wspó³rzêdnych ród³a ska¿eñ nad metod¹
MCMC zosta³a zobrazowana przez Wawrzyñczak i in. [2014 a]. Z kolei algorytm lokalizacji uwolnieñ zanieczyszczeñ do atmosfery za pomoc¹ algorytmu genetycznego (AG) zaprezentowano w pracy Wawrzyñczak i in. [2014 b].
W niniejszej pracy przedstawiono zastosowanie algorytmu Roju Cz¹stek (PSO),
w ocenie lokalizacji ród³a ska¿eñ atmosferycznych. Algorytm Roju Cz¹stek (PSO) imituje ruch ¿ywych stadnych organizmów (np. zachowanie ptaków) [Kennedy i Eberhard,
1995]. Zastosowanie PSO w przytoczonym problemie jest innowacyjnym podejciem. Algorytm ten nie by³ do tej pory wykorzystywany w problematyce rekonstrukcji rozprzestrzeniania siê zanieczyszczeñ. PSO jest stosunkowo now¹ metod¹ optymalizacji, lecz
mimo to do tej pory znaleziono dla niego wiele zastosowañ, dziêki czemu zyska³ wielu
zwolenników. Naladowanie zachowania stada wykorzystano miêdzy innymi jako narzêdzie skutecznie wspomagaj¹ce optymalizacjê elementów konstrukcji [Fory, 2008] przy
modelowaniu krzywizny uk³adu geometrycznego toru [Palikowska, 2013]. Swoje zastosowanie znalaz³ równie¿ w rozwi¹zywaniu zagadnieñ permutacyjnych [Chmiel i in. 2011]
oraz w wielu problemach optymalizacyjnych [np. Filipowicz i Kwiecieñ, 2011] .
Algorytmy metahurystyczne, aby znaleæ optimum musz¹ mieæ okrelony system
za pomoc¹ którego bêd¹ mog³y szukaæ celu. Ka¿dy algorytm posiada parametry, których
zadaniem jest je kontrolowaæ. Wartoci tych parametrów znacznie wp³ywaj¹ na wyniki
zwracane przez algorytm, mo¿na je dowolnie modyfikowaæ b¹d rozszerzaæ zale¿nie od
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potrzeb problemu [np. Reyes Sierra i Coello, 2005; Cai i in. 2009]. Najwa¿niejszymi cechami jakimi powinien charakteryzowaæ siê model jest jakoæ oraz szybkoæ znajdywanego optimum. G³ównymi i podstawowymi czynnikami wp³ywaj¹cymi na szybkoæ oraz
jakoæ rozwi¹zania s¹ wielkoæ populacji, rozmiar obszaru poszukiwañ oraz przede
wszystkim z³o¿onoæ rozwa¿anego problemu. Istotne jest, aby kompromis pomiêdzy
efektywnoci¹ a prêdkoci¹ by³ zachowany.
W niniejszej pracy zaprezentowano zastosowanie PSO w lokalizacji ród³a zanieczyszczeñ atmosferycznych na podstawie zarejestrowanych stê¿eñ z sieci czujników. Parametry algorytmu PSO oraz jego efektywnoæ przetestowano w oparciu o wygenerowane dane syntetyczne.
SFORMU£OWANIE PROBLEMU
Efektywnoæ algorytmu Roju Cz¹steczek w problemie lokalizacji ród³a ska¿eñ atmosferycznych by³a testowana w oparciu o wygenerowane na te potrzeby dane syntetyczne. Domena testowa, w której rozmieszczone by³y ród³o ska¿enia oraz czujniki mierz¹ce
stê¿enia obejmowa³a obszar 15 km × 15 km przedstawione na rysunku 1. Dane wejciowe algorytmu PSO to punktowe stê¿enia, zarejestrowane przez dziesiêæ losowo rozmieszczonych detektorów. Dane syntetyczne zosta³y wygenerowane przez model smugowy
Gaussa [Turner, 1994]. W trakcie symulacji ród³o ska¿enia umieszczone by³o w punkcie
o wspó³rzêdnych X = 3000 km oraz Y = 8000 km, na wysokoci Z = 50 m nad ziemi¹.

Rys. 1. Lokalizacja ród³a uwolnienia oraz sensorów w domenie testowej i zarejestrowane przez
sensory stê¿enia przekazane do algorytmu PSO
Fig. 1. Distribution of the release source and the sensors in the test domain and the concentration registered by the sensors passed to the PSO algorithm
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Poziom emisji substancji wynosi³ Q » 5000 g/s. Wiatr skierowany wzd³u¿ osi X mia³
prêdkoæ U=5 m/s. Otrzymane w wyniku symulacji stê¿enia zosta³y zaburzone losowo
maksymalnie o 20% zanim zosta³y przekazane do algorytmu rekonstrukcji. W ten sposób uwzglêdniono ewentualne turbulencje oraz straty na sensorach.
W procesie rekonstrukcji konieczne jest zastosowanie odpowiedniego modelu dyspersji ska¿eñ w atmosferze by móc obliczyæ stê¿enia CiM na i tym sensorze dla danych parametrów modelu M w ka¿dym kroku algorytmu. W tej pracy wykorzystano model smugowy Gaussa, który zapewnia kompromis miêdzy wiarygodnoci¹ zwracanych
wyników, a szybkoci¹ dzia³ania przy tym nie wymaga sprecyzowania zbyt du¿ej iloci
parametrów.
Przy jednorodnym wietrze stê¿enie substancji C ( ~
x, ~
y , z ) w punkcie ~x metrów
z wiatrem od ród³a, ~y metrów od rodka chmury oraz z metrów nad ziemi¹ mo¿na obliczyæ nastêpuj¹co:
C (~
x, ~
y , z) =

 1  ~y
Q
exp − 
2πσ yU
 2  σ y
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 2 σy
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 + exp − 1

2


z+H

 σy







2


, 1



Gdzie U to rednia prêdkoæ wiatru w warstwie powietrza od z = 0 do z = H w kierunku równoleg³ym do osi X. Q to masa zanieczyszczeñ wyrzucana ze ród³a emisji wyra¿ana w jednostkach g/s, H to wysokoæ pozornego punktu emisji, wyra¿ona jako
suma wysokoci rzeczywistej komina (h) i tak zwanej wartoci wyniesienia (Dh).
W powy¿szym równaniu zmienne to wspó³czynniki dyfuzji atmosferycznej odpowiednio
w kierunku poziomym i pionowym. Dwa ostatnie parametry odnosz¹ siê do klasy stabilnoci Pasquilla-Gifforda [Pasquill F., 1961]. Generuj¹c dane syntetyczne wybrana zosta³a
klasa stabilnoci C, dla terenów miejskich. Odpowiednie formu³y przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

(

σ y = 0.22 ⋅ ~
x ⋅ 1+ ~
x ⋅ 4 ⋅10 −5

)

−0.5

, σ y = 0.20 ⋅ ~
x, 2

Jednak¿e w trakcie rekonstrukcji za³o¿ono, ¿e nie jest znane dok³adne zachowanie
smugi. W zwi¹zku z tym w trakcie rekonstrukcji parametry zosta³y przyjête jako:

(

σ y = z1 ⋅ ~
x ⋅ 1+ ~
x ⋅ 4 ⋅10 −5

)

−0 .5

,σ z = z2 ⋅ ~
x, 3

gdzie wartoci z1 oraz z2 s¹ próbkowane przez algorytm w dopuszczalnym fizycznie
przedziale <0.001, 0.035>.
Podsumowuj¹c, w niniejszym artykule przestrzeñ poszukiwanych parametrów ma postaæ M=(x,y,Q,z1,z2), gdzie x i y to wspó³rzêdne ród³a w domenie, Q jest poziomem emisji substancji i z1, z2 to próbkowane parametry wspó³czynników dyfuzji atmosferycznej.
Ponadto w trakcie rekonstrukcji za³o¿ono, ¿e ród³o ska¿enia znajduje siê na wysokoci
20 metrów (tj. 30 m ni¿ej ni¿ faktycznie).
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Rys. 2. Schemat blokowy PSO
Fig. 2. Flow chart of the PSO algorithm
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Lokalizacja ród³a ska¿enia w zdefiniowanym obszarze sprowadza siê w tym przypadku do zaproponowania modelu dyspersji ska¿eñ, którego przewidywane stê¿enia
w punktach po³o¿enia sensorów bêd¹ najbardziej zgodne z rzeczywistymi. W efekcie zagadnienie sprowadza siê do optymalnego doboru zestawów parametru modelu. Jako narzêdzie optymalizacji wykorzystany zosta³ algorytm Roju Cz¹steczek, którego schemat
blokowy zosta³ przedstawiony na rysunku 2.
Schemat blokowy (rys. 2) prezentuje koncepcje PSO widzian¹ oczami autorów
[Kennedy i Eberhard, 1995]. Fundamentalnym elementem algorytmu PSO jest populacja
osobników (zbiór cz¹stek) poruszaj¹cych siê w wielowymiarowej przestrzeni z prêdkoci¹
okrelaj¹c¹ po³o¿enie danego osobnika w kolejnej iteracji. Ruch cz¹stek jest odcinkowo
prostoliniowy. Po³o¿enie i-tego osobnika w punkcie czasowym t (iteracji) przedstawia siê
nastêpuj¹co:

xit +1 = xit + vit , 4
Formu³a aktualizacji wektora przesuniêcia i-tej cz¹stki w czasie t wyra¿ana jest poni¿szym wzorem:
gdzie:
c1, c2, c3
r1, r2, r3
bit
bgt

(

)

(

)

vit +1 = c1r1vit + c2 r2 bit − xit + c3r3 bg t − xit , 5





wagi intuicji, wiadomoci cz¹stki oraz mylenia spo³ecznego,
liczby losowe rozk³adu normalnego z przedzia³u <0,1>,
najlepsze dotychczas znalezione przez cz¹stkê rozwi¹zanie,
najlepsze rozwi¹zanie znalezione przez rój.

Wartoæ prêdkoci (równanie 5, rys. 2, pkt 5o) wyliczana jest we wszystkich iteracjach, dla ka¿dego osobnika indywidualnie. Wspó³czynniki c1, c2, c3 to zmienne o sta³ej
wartoci. Losowe parametry r1, r2, r3 maj¹ na celu wprowadzenie ró¿norodnoci w roju i
skutkuj¹ wybijaniem osobników z lokalnych optimów.
Po inicjalizacji roju (1o) poszczególna cz¹stka poddawana jest ocenie (2o), której zasadnicz¹ intencj¹ jest analiza jakoci po³o¿enia danej jednostki. Skutkiem klasyfikacji jest
rozró¿nienie osobników i ukierunkowanie roju. Funkcja wiarygodnoci (przystosowania)
okrela jak dobrze osobnik jest dostosowany do rodowiska i na jej podstawie wyznaczany jest cel, do którego maj¹ d¹¿yæ cz¹stki. Rój pod¹¿a za bie¿¹co najlepszym po³o¿eniem modyfikuj¹c prêdkoæ oraz kierunek lotu. Pojedyncze cz¹stki w poszczególnej iteracji poddawane s¹ weryfikacji (3o i 4o). Sprawdzana jest jakoæ aktualnego po³o¿enia
z dotychczas najlepszym cz¹stki (3o) oraz najlepszym w obszarze roju po³o¿eniem (4o).
Osobnik podmienia swoje informacje po natrafieniu na jakociowo lepsze dane (3.1o
i 4.1o). Warunkiem przemieszczania siê jednostek jest ewaluacja formu³y prêdkoci (równanie 5), po której nastêpuje przesuniêcie siê osobników o obliczony wektor (równanie
4). Czynnoci s¹ cyklicznie powtarzane, a¿ do momentu spe³nienia warunku stopu (7o),
którym w przedstawionym algorytmie jest wykonanie ustalonej liczby iteracji.
Ka¿dy osobnik (cz¹stka) sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów:
 aktualnego po³o¿enia (rozwi¹zanie),
 aktualnej prêdkoci (ograniczona z góry),
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 dotychczas najlepszego znalezionego po³o¿enia (rozwi¹zanie),
 wartoci oceny aktualnej
Du¿ym atutem algorytmu jest to, ¿e operuje on tylko i wy³¹cznie na wartociach
zmiennoprzecinkowych i nie wymaga konwersji na liczby binarne (jak w przypadku Algorytmu Genetycznego). Dziêki tej w³aciwoci kod wykonuje siê szybko, zmniejsza siê
ryzyko wyst¹pienia b³êdów, a dane s¹ dok³adniejsze bo nie musz¹ przechodziæ przez szereg operacji, gdzie wraz ze wzrostem operacji istnieje mo¿liwoæ wzrostu b³êdu obliczeñ.
IMPLEMENTACJA PSO W PROBLEMIE LOKALIZACJI RÓD£A SKA¯EÑ
Opieraj¹c siê na informacjach zarejestrowanych przez detektory, PSO powinien znaleæ parametry pasuj¹ce do atrybutów modelu dyspersji, czyli bliskie ród³owym, pos³uguj¹c siê jedynie danymi z sensorów. Na potrzeby tego problemu model próbkuje przestrzeñ piêciowymiarow¹. Odpowiednio ka¿da cz¹steczka przechowuje takie dane jak:
 x, y  wspó³rzêdne ród³a uwolnienia substancji wyra¿one w metrach,
 Q  emisja zanieczyszczenia w jednostce gram na sekundê,
 z1, z2  wspó³czynniki w parametrach.
W pierwszej iteracji ka¿dy poszukiwany parametr modelu jest inicjalizowany losow¹
liczb¹ rzeczywist¹ z przeszukiwanego przedzia³u kolejno: x, y Î < 0,15000>,
Q Î <1,10000>, z1, z2 Î <0.001,0.35>.
Przyk³adow¹ postaæ cz¹stki prezentuje rysunek 3:

Rys. 3. Przyk³adowa postaæ cz¹stki
Fig. 3. An example of the particle representing the searched models parameters

3.2 FUNKCJA WIARYGODNOCI
Ocena jakoci osobników jest wykonywana dla ka¿dej cz¹stki, w oparciu o wartoæ
funkcji wiarygodnoci. W uproszczeniu, kryterium oceny polega na porównaniu danych
wygenerowanych przez model z danymi syntetycznymi w ka¿dym kroku czasowym algorytmu (rys. 2):

(

)

[ ( )

( )] , 6

f CiM , CiE = ∑ iN=1 log CiM − log CiE
gdzie:

2

CiM  wygenerowane z modelu dyspersji (modelu smugowego Gaussa) wartoci stê¿eñ na
i-tym sensorze,

C iE

 rzeczywiste stê¿enie zarejestrowane przez i-ty sensor,

N

 liczba sensorów.

Poszukiwane parametry modelu (M) bêd¹ tym bli¿sze rzeczywistym, im jest wy¿sza
wartoæ funkcji przystosowania.
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WEKTOR PRZESUNIÊCIA
G³ówn¹ operacj¹ za pomoc¹ której cz¹stki podejmuj¹ decyzjê o zmianie po³o¿enia to
formu³a wektora przesuniêcia, której ogóln¹ postaæ przedstawiono w rozdziale 3. Na potrzeby rozwi¹zania problemu lokalizacji ród³a emisji zosta³ on przekszta³cony do nastêpuj¹cej postaci:

(

)

(

)

vit +1 = ω1c1r1vit + c2 r2 bit − xit + c3r3 bg t − xit , 7
Ró¿nica polega na wzbogaceniu formu³y o parametr bezw³adnoci (ùi), o przypisywanych wartociach 0 lub 1. Zadaniem tej zmiennej by³o dezaktywowanie pierwszego z trzech wektorów poprzez przybieranie wartoci ù=0 w przypadku, gdy osobnik
w aktualnej iteracji obra³ w³aciwy kierunek. Czyli, jeli jego obecne po³o¿enie sta³o siê
jego dotychczasowo najlepszym (zaktualizowa³ bit) b¹d sta³ siê liderem roju (zaktualizowa³ bgt), czyli nast¹pi³a poprawa wartoci funkcji celu. Czynnoæ ta powodowa³a kierowanie siê osobnika w stronê najlepszego po³o¿enia bez brania pod uwagê modu³u odpowiedzialnego za losowy kierunek. Cz¹stka mog³a przez jedn¹ iteracjê kierowaæ siê w
stronê najlepszego osobnika, b¹d nie ruszaæ siê w przypadku gdy sta³a siê najlepsz¹. Wartoæ ùi=1 zezwala na swobodny ruch i przypieszenie cz¹stki. Parametr bezw³adnoci pod koniec ka¿dej iteracji powraca do wartoci pocz¹tkowej (ùi=1) w celu
unikniêcia wpadania cz¹stki w lokalne maksima lub zwiêkszania siê liczby nieruszaj¹cych siê liderów wraz z kolejnymi powtórzeniami.

Rys. 4. Przesuniêcia cz¹stek w drugiej i trzeciej iteracji w p³aszczynie XY
Fig. 4. The particles displacements in the seconds and third iteration in the XY surface

Rysunek 4 przedstawia ruch cz¹stek w drugiej i w trzeciej iteracji w p³aszczynie XY.
Niebieskie linie reprezentuj¹ d³ugoæ wektora przesuniêcia, u wiêkszoci osobników zosta³a osi¹gniêta prêdkoæ maksymalna. Zielone punkty to osobniki, natomiast niebieski
grot na drugim koñcu wektora to po³o¿enie cz¹stki w kolejnej iteracji.
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PARAMETR S¥SIEDZTWA
W celu unikniêcia efektu eksplozji cz¹stek (wychodzenie osobników poza przestrzeñ
poszukiwañ) autorzy algorytmu przyjêli ograniczenia na prêdkoæ osobników [Kennedy
i Eberhard, 1995]. Zastosowany parametr s¹siedztwa dotyczy tego w³anie parametru.
W przedstawionej implementacji za³o¿ono 10% wartoci górnej granicy próbkowania
dla ka¿dego parametru, np. dla wspó³rzêdnej x wartoæ vmax= 1500 m. To rozwi¹zanie
skutecznie znajduje optimum i jednoczenie daje elastycznoæ w przypadku zmiany wielkoci domeny. Jednak¿e, posiada wadê w postaci nie zbiegania siê roju. Du¿y przeskok
powodowa³ gubienie siê pojedynczych cz¹steczek w przestrzeni, wyd³u¿aj¹c czas zbiegania siê cz¹stek, lecz nie pogarszaj¹c w ¿aden sposób jakoci wyniku. W celu poprawienia zbie¿noci algorytmu wprowadzono parametr s¹siedztwa, którego zadaniem jest
monitorowanie iloci osobników znajduj¹cych siê na miejscu optimum globalnego. Za³o¿ono, ¿e jeli 90% osobników znajdzie siê w s¹siedztwie bg (z ang. best global) to
vmax pozosta³ych 10% cz¹stek staje siê równa wartoci ró¿nicy najlepszego rozwi¹zania
i po³o¿enia zagubionego osobnika (bgt  xit). Skutkiem takich modyfikacji jest algorytm znajduj¹cy optimum i nie maj¹cy problemu ze zbie¿noci¹.
TESTOWANIE ALGORYTMU
Opisany algorytm PSO zosta³ zaimplementowany i przetestowany w rodowisku
MATLAB. W analizowanym zagadnieniu funkcja oceny (równanie 6) osi¹ga wartoci
z przedzia³u <-¥,0>. Kwantyfikatorem poprawnoci dzia³ania algorytmu jest funkcja
przystosowania d¹¿¹ca do 0. Przedstawiony na rysunku 5 wykres funkcji wiarygodnoci w kolejnych iteracjach pokazuje, ¿e ró¿nice we wzrocie funkcji oceny w ka¿dym
z zaprezentowanych przypadków s¹ niewielkie. G³ówn¹ cech¹ przedstawionego przebiegu jest zale¿noæ miêdzy wartoci¹ funkcji, a liczb¹ iteracji algorytmu PSO. Wraz
ze zwiêkszaniem siê iloci iteracji, wartoæ funkcji oceny d¹¿y do 0, co wiadczy
o poprawnym dzia³aniu algorytmu. Mo¿na równie¿ zaobserwowaæ, ¿e przy wiêkszej iloci
osobników przebieg funkcji oceny jest bardziej stabilny. Rozbie¿noæ pomiêdzy rezultatami uzyskanymi wykorzystuj¹c 100 czy 200 osobników nie jest na tyle du¿a, aby mo¿na
by³o uznaæ za konieczne zwiêkszenie liczby osobników. Trzeba pamiêtaæ, ¿e zwiêkszenie
rozmiaru populacji wyd³u¿a znacz¹co czas pracy algorytmu, który ma istotne znaczenie
w zastosowaniu praktycznym. W zwi¹zku z tym w przedstawionej rekonstrukcji zastosowano populacjê licz¹c¹ 100 cz¹stek.
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Rys. 5. rednia wartoæ funkcji wiarygodnoci z 50 uruchomieñ algorytmu w kolejnych iteracjach algorytmu PSO, dla populacji sk³adaj¹cej siê odpowiednio z 25,50,100,150 oraz
200 osobników
Fig. 5. The average objective function values obtained during the 50 algorithm PSO runs for
25, 50, 100, 150 and 200 particles in the population

Rysunek 6 obrazuje zale¿noæ osi¹ganej wartoci funkcji wiarygodnoci wzglêdem
zmieniaj¹cych siê wag. Poszczególne wykresy znajduj¹ce siê na rysunku 5 przedstawiaj¹
piêæ rednich wartoci funkcji oceny z piêædziesiêciu uruchomieñ dla ka¿dego przypadku. Ze wzglêdu na brak mo¿liwoci przedstawienia zmieniaj¹cej siê funkcji oceny na
podstawie trzech wag na raz, zmuszeni bylimy pojedyncze wagi zatrzymaæ na wczeniej
ustalonych wartociach. Wszystkie wartoci unieruchomionych parametrów by³y
ustalone na podstawie testów i finalnie najlepsz¹ okaza³a siê konfiguracja: c1=0.8,
c2= 1.3, c3=1.5. Pierwszy wykres (z lewej) ilustruje zwi¹zek wzrostu wartoci funkcji oceny wzglêdem wagi c3 oraz c1, próbkowanych na przedzia³ach <0.0,1.5>, odpowiednio
ustalono c2=1.3. rodkowy wykres rysunku 6 odzwierciedla zmiany wartoci funkcji wiarygodnoci w stosunku do wag c3 i c2, próbkowanych na tych samych przedzia³ach,
gdzie c1=0.8 oraz ostatni wykres przedstawia analogiczn¹ zale¿noæ wzglêdem wagi
c1 oraz c2 z zamro¿onym c3=1.5. Ostatni wykres pokazuje najwa¿niejsz¹ w³aciwoæ tych
trzech wag. Okazuje siê bowiem, ¿e istotnym kryterium poprawnego dzia³ania algorytmu
jest przypisanie do parametru c3 wartoci wiêkszej od zera, jest to waga odpowiedzialna
za ukierunkowanie cz¹stek na najlepsze globalnie po³o¿enie (rozdzia³ 3), realizacjê
g³ównej idei algorytmu.
Nieczytelnoæ pierwszych dwóch wykresów jest skutkiem osi¹gniêtej bardzo niskiej,
w stosunku do reszty wyników, wartoci funkcji dopasowania dla c3=0. Ostatni wykres
(c1, c2), pomimo braku skrajnych wyników, zaprezentowalimy w tej samej skali co pozosta³e dwa, aby przedstawiæ istotnoæ parametru wiadomoci globalnej. W celu poprawy
czytelnoci zmniejszylimy przedzia³y wywietlanych danych z <0,1.5> do <0.5,1.5> eliminuj¹c w ten sposób skrajne wartoci.
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Rys. 6. Wykresy zale¿noci wartoci funkcji oceny wzglêdem wag wiadomoci. Na wszystkich
wykresach zastosowano t¹ sam¹ skalê <-1500;0>, <0.0;1.5>, <0.0;1.5>
Fig. 6. The dependences of the objective function value versus the weighs. All figures use the
same scale <-1500;0>, <0.0;1.5>, <0.0;1.5>

W tym przypadku (rys. 7) poza tym, ¿e osi¹gane wartoci funkcji wiarygodnoci s¹
bardzo bliskie zeru mo¿na ³atwo zaobserwowaæ, ¿e wartoæ funkcji oceny jest najbli¿sza
optimum w przypadku, gdy waga c3 jest równa 1.5. Dzieje siê tak w dwóch pierwszych
przypadkach (c3, c1 oraz c3, c2). T¹ tezê wspiera ostatni, trzeci wykres ilustruj¹cy najwiêksz¹ stabilnoæ algorytmu (na sztywno ustawione c3=1.5). Ponadto, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e funkcja oceny osi¹ga optimum w przypadku kombinacji c2=<1.1; 1.5> c1=0.8 lub
1.3. Dowodzi to s³usznoci wyboru nastêpuj¹cej konfiguracji algorytmu c1=0.8, c2=1.3,
c3=1.5.
Podsumowuj¹c, przeprowadzone testy wykaza³y, ¿e algorytm jest wystarczaj¹co silny
na potrzeby rozwa¿anego zagadnienia. Nie jest on zbyt wra¿liwy na nieznaczne zmiany
parametrów, w wiêkszoci przypadków funkcja celu waha siê w przedziale <-15;0>. Inna
konfiguracja wag mo¿e spowodowaæ wyd³u¿enie siê czasu poszukiwania optimum
i w niewielu wypadkach spowodowaæ b³êdne wyniki.
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Rys. 7. Wykresy zale¿noci funkcji oceny wzglêdem wag wiadomoci w skali <-30;0>,
<0.5;1.5>, <0.5;1.5>
Fig. 7. The dependences of the objective function value versus the weighs. All figures use the
same scale <-30;0>, <0.5;1.5>, <0.5;1.5>

W efekcie przeprowadzonych testów w trakcie rekonstrukcji ród³a uwolnienia zastosowano poni¿sz¹ konfiguracjê parametrów algorytmu PSO:
 Liczba osobników: 100 cz¹stek,
 Wagi odpowiadaj¹ce za komunikacjê osobników: c1=0.8, c2=1.3, c3=1.5.
 Parametr s¹siedztwa: 90%.
 Liczba iteracji: 60.
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Rys. 8. Rozk³ad oszacowanych wartoci parametrów x i y w 1, 10, 30 i 60 iteracji algorytmu
PSO. (c1=0.8, c2=1.3, c3=1.5)
Fig. 8. The distribution of the xandy coordinates estimated during the PSO runs in 1st. 10th,
30th and 60th iteration (c1=0.8, c2=1.3, c3=1.5)
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Rys. 9. Rozk³ad prawdopobieñstw wartoci poszukiwanychparametrów modelu w 1. iteracji algorytmu PSO (c1=0.8, c2=1.3, c3=1.5)
Fig. 9. Probability distributions of the models parameters x, y, Q, z1 and z2 in the generation in the PSO 1st iteration (c1=0.8, c2=1.3,
c3=1.5)
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Rys. 10. Rozk³ad prawdopobieñstw wartoci poszukiwanychparametrów modelu w 30. iteracji algorytmu PSO (c1=0.8, c2=1.3, c3=1.5)
Fig. 10. Probability distributions of the models parameters x, y, Q, z1 and z2 in the last generation in PSO 30th, iteration (c1=0.8, c2=1.3,
c3=1.5)
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Rys. 11. Rozk³ad prawdopobieñstw wartoci poszukiwanychparametrów modelu w 60. iteracji algorytmu PSO (c1=0.8, c2=1.3, c3=1.5)
Fig. 11. Probability distributions of the models parameters x, y, Q, z1 and z2 in the last generations in the PSO 60th, iteration (c1=0.8,
c2=1.3, c3=1.5)
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Uzyskane wyniki dla wytypowanej konfiguracji PSO prezentuj¹ rysunki 8, 9, 10, 11.
Rysunek 8 obrazuje dzia³anie algorytmu na p³aszczynie x,y w 1, 10, 30 i 60. iteracji. Widocznie jest, ¿e w pierwszej iteracji przestrzeñ poszukiwañ jest równomiernie zape³niona
przez cz¹stki. Po³o¿enie ród³a ska¿enia oznaczone jest kolorem czerwonym, natomiast
po³o¿enie cz¹stek kolorem zielonym. Pojedynczy niebieski punkt to wed³ug funkcji wiarygodnoci, po³o¿enie cz¹stki spe³niaj¹cej wymagania globalnego optimum, w danej iteracji.
Analizuj¹c kolejne iteracje ³atwo spostrzec, i¿ rój skutecznie skupia siê w kierunku
lidera. P³ynnie d¹¿¹c w kierunku celu, algorytm realizuje wyznaczone zadanie i w 60.
iteracji znajduje prawid³owo lokalizacjê ród³a uwolnienia.
W celu lepszego zobrazowania wyników rekonstrukcji z wykorzystaniem algorytmu
PSO w kolejnych iteracjach stworzono histogramy wartoci poszczególnych parametrów
w oparciu o po³o¿enie cz¹stek z danej populacji. Jako najbardziej prawdopodobn¹ wartoæ parametru przyjêto rodkow¹ wartoæ s³upka histogramu o najwy¿szym prawdopodobieñstwie. Z kolei jako b³¹d oszacowania po³owê szerokoci s³upka histogramu. Analizuj¹c Rysunki 9, 10 oraz 11 oczywistym jest polepszanie siê jakoci po³o¿enia cz¹stek
w 1, 30 i 60. generacji. Docelowe wartoci poszukiwanych parametrów przyjête w trakcie
generowania danych syntetycznych oznaczone zosta³y na histogramach czerwon¹ pionow¹ lini¹.
Rysunek 9 przedstawia rozk³ady uzyskane w pierwszej iteracji, w której nastêpowa³a
inicjalizacja roju. Jak widaæ cz¹stki roz³o¿one s¹ równomiernie po ca³ej domenie.
W kolejnych iteracjach algorytmu PSO cz¹stki poprawia³y odpowiednio swoje po³o¿enie
i ju¿ w 30. iteracji (rysunek 10) widaæ, ¿e wiêkszoæ roju skupiona jest w miejscach docelowych, oznaczonych przez czerwone linie. Rozk³ad prawdopodobieñstw poszczególnych parametrów modelu zmienia siê wraz ze wzrostem iteracji i w 30. iteracji najwiêksze
prawdopodobieñstwo dla parametru x wynosi P(x=3079.4±136)=0.85, dla
y P(y=7990.9±136)=0.89, si³a uwolnienia P(Q=5263.1±90)=0.88, oraz wspó³czynniki
dyfuzji P(z1=0.2230±0.006)=0.92, P(z2=0.2055±0.006)=0.90. Ostatecznie (rys. 11)
wartoæ prawdopodobieñstwa w ostatniej iteracji, dla ka¿dego parametru wynosi 1
(100%), co oznacza, ¿e wszystkie cz¹stki znalaz³y siê w tym samym po³o¿eniu w przestrzeni poszukiwanych parametrów. Finalnie, algorytm PSO okreli³ jako najbardziej
prawdopodobne nastêpuj¹ce wartoci poszukiwanych parametrów x=3068.2±1500m,
y=7992.1±1500m, Q=5188.0±1000g/s z1=0.2226±0.035, z2=0.2052±0.035. Natomiast
wartoæ funkcji wiarygodnoci wynios³a f(x,y,Q,z1,z2)=-0.2100. Jak widaæ wszystkie parametry zosta³y odnalezione prawid³owo. Przebieg wartoci funkcji wiarygodnoci
dla powy¿szego przyk³adu prezentuje rysunek 12.
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Rys. 12. Przebieg wartoci funkcji wiarygodnoci w kolejnych iteracjach dla parametrów
c1=0.8, c2=1.3, c3=1.5, Populacja=100 osobników
Fig. 12. The average objective function values obtained in the subsequent ietrations for parameters: c1=0.8, c2=1.3, c3=1.5, Population size=100 particles

Symulacja obrazuj¹ca jedno wybrane uruchomienie algorytmu mo¿e nie byæ wystarczaj¹cym dowodem na poprawnoæ dzia³ania modelu. W zwi¹zku z tym przedstawiony
algorytm zosta³ uruchomiony niezale¿nie 50 razy. Rysunek 13 ilustruje rozk³ad prawdopodobieñstw oszacowanych wartoci poszukiwanych parametrów urednionych w oparciu
o wyniki z 50. niezale¿nych uruchomieñ. Wartoci docelowe oznaczone zosta³y czerwon¹
pionow¹ lini¹.
Powy¿sze histogramy przedstawiaj¹ uruchomienie modelu dla identycznej konfiguracji parametrów co w wczeniejszych testach. Oczywistym jest fakt, ¿e rednie wartoci algorytmu s¹ gorsze ni¿ podane z jednego wybranego przyk³adu. Jednak¿e przedstawione wykresy skutecznie wspieraj¹ lokalizacjê wspó³rzêdnych ród³a
P(x=3260.9±136)=0.88, P(y=8043.5±136)=0.99 oraz wspó³czynnika dyfuzji atmosferycznej w kierunku poziomym P(z1=0.2283±0.006)=0.72. Pozosta³e dwa parametry nie
s¹ tak sprawnie zgrupowane jak poprzednie, aczkolwiek najwiêksze prawdopodobieñstwo wystêpuje blisko wartoci poszukiwanej P(z2=0.1978±0.006)=0.10,
P(Q=4202.9±90)=0.12.
PODSUMOWANIE
Algorytm Roju Cz¹steczek jest stosunkowo now¹ metod¹ optymalizacji opart¹
na zachowaniu stadnych organizmów. Do tej pory by³ wykorzystywany w wielu zagadnieniach optymalizacji i cieszy siê rosn¹cym zainteresowaniem. Dziêki swojej prostocie
daje mo¿liwoæ wielu modyfikacji zale¿nie od problemu. Wed³ug naszej opinii mo¿emy
mia³o stwierdziæ, ¿e w przypadku lokalizacji ród³a ska¿eñ atmosferycznych równie¿
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Rys. 13. Rozk³ad prawdopobieñstw wartoci poszukiwanych parametrów modelu M dla 50 uruchomieñ modelu w ostatniej 60. iteracji
Fig. 13. Probability distributions of the models parameters M for the 50th generation in the PSO last, 60th iteration
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okaza³ siê niemniej skuteczny. Posiadaj¹c jedynie wiedzê na temat kierunku wiatru i danych z sieci detektorów, wykorzystuj¹c odpowiedni model dyspersji podo³a³ zadaniu
i skutecznie znalaz³ wszystkie piêæ poszukiwanych parametrów.
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THE LOCALIZATION OF ATMOSPHERIC POLLUTION SOURCE BY MEANS OF
PARTICLE SWARM OPTIMIZATION
Abstract. In this paper, we applied the Particle Swarm Optimization (PSO) to the
problem of the atmospheric pollution source localization. Localization is performed
based on the information about concentration of the released substance in the
atmosphere, recorded by a network of detectors deployed in the area. PSO algorithm
searches the five-dimensional space in order to find the dispersion model parameters.
The parameters are: the contaminant source coordinates (X, Y), release strength (Q) and
the atmospheric transport dispersion coefficients (óy, óz). In the reconstruction, we
employed the fast-running Gaussian plume dispersion model. We presented a sample
configuration of the PSO algorithm, which task is to indicate the most likely parameters
of contamination source in the shortest time. The efficiency of the algorithm was tested
on the basis of the generated synthetic data.
Keywords: Particle Swarm Optimization, atmospheric transport pollution dispersion,
contaminant source localization.
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ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII GIS DO MONITOROWANIA
ZAGRO¯EÑ BEZPIECZEÑSTWA
Marek Ogryzek
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. GIS jest systemem pozyskiwania, przetwarzania i udostêpniania danych
u¿ytkownikom systemu, które umo¿liwiaj¹ analizowanie zmieniaj¹cych siê w czasie
i przestrzeni zjawisk spo³eczno-gospodarczych, budowanie scenariuszy i prognoz oraz
podejmowanie na ich podstawie decyzji. Celem monitorowania zagro¿eñ bezpieczeñstwa
jest podejmowanie decyzji prewencyjnych, zapobiegawczych skutkom zdarzeñ niebezpiecznych. Prognoza oceny stopnia zagro¿enia i typowanie obszarów zagro¿onych polega na prognozowaniu natê¿enia zmian wielu cech i skutków zagro¿eñ. Uwzglêdnienie
wielu zmiennych wymaga czasoch³onnego i kosztownego opracowania modeli wielostanowych. Na podstawie przeprowadzonych badañ literatury proponuje siê dope³nienie
modelu prognozy o formu³y statystyczne, uwzglêdniaj¹ce elementy niepewnoci (czynnik losowy) wykorzystuj¹c, jako narzêdzie symulator (program) oceny stopnia zagro¿enia. Artyku³ zawiera opis zastosowania macierzy zagro¿eñ w celu tworzenia map zagro¿eñ dla atraktorów zdarzeñ o charakterze terrorystycznym. G³ównym celem badania jest
opracowanie narzêdzia do monitoringu i wizualizacja wyników stopnia zagro¿enia atakiem terrorystycznym w technologii GIS. Integralnym komponentem tego narzêdzia,
mo¿e byæ (napisany w jêzyku Python) program (symulator) uruchamiany jako narzêdzie
toolbox w ArcGIS.
S³owa kluczowe: GIS, zarz¹dzanie bezpieczeñstwem, zagro¿enia naturalne i cywilizacyjne,
atraktor, macierz zagro¿eñ, mapa zagro¿eñ.

WPROWADZENIE
Najczêciej bezpieczeñstwo okrela siê jako stan wolny od niepokoju, tworz¹cy poczucie pewnoci, stan bez pieczy od ³aciñskiego sine cura-securitas [Ziêba, 2005]. Natomiast wed³ug S³ownika nauk spo³ecznych bezpieczeñstwo jest synonimem pewnoci
(ang. safety) i oznacza brak zagro¿enia (ang. danger) fizycznego albo ochronê przed nim.
Bezpieczeñstwo jest wiêc rozumiane jako stan braku zmartwieñ i strachu, jest terminem
Adres do korespondencji  Corresponding author: Ogryzek Marek, Wydzia³ Geodezji
i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Planowania i In¿ynierii Przestrzennej, Uniwersytet
Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, e-mail: marek.ogryzek@uwm.edu.pl
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interdyscyplinarnym dlatego badaniem jego aspektów zajmuje siê wiele ró¿nych dziedzin
nauki. Zdaniem E. Klodzinskiego [2011] w najogólniejszym znaczeniu obejmuje ono zaspokojenie takich potrzeb, jak: istnienie, przetrwanie, ca³oæ, to¿samoæ, niezale¿noæ,
spokój i pewnoæ rozwoju. I chocia¿ nie wystêpuje tu explicite termin podmiot, to bez
w¹tpienia jest tu on domylny, gdy¿ mo¿na mówiæ tylko o bezpieczeñstwie konkretnego
podmiotu, np. osoby, grupy ludzi, jednostki organizacyjnej, pañstwa, narodu, zak³adu,
miasta, regionu itp. Z pojêciem bezpieczeñstwo podmiotu cile zwi¹zane jest pojêcie
zagro¿enie podmiotu, które jest jego antonimem. Zagro¿enia bezpieczeñstwa podmiotu,
ze wzglêdu na ich ród³o powstawania, mo¿emy podzieliæ na dwie grupy:
1. zagro¿enia naturalne  zwi¹zane z dzia³aniami si³ przyrody, mog¹ce byæ przyczyn¹
powstania katastrof;
2. zagro¿enia cywilizacyjne  zwi¹zane z dzia³alnoci¹ cz³owieka, mog¹ce byæ przyczyn¹ powstania katastrof i awarii technicznych.
W pierwszych latach XXI w. odnotowano du¿¹ iloæ niebezpiecznych zjawisk ekstremalnych o ogromnej skali, takich jak np. ataki terrorystyczne. Istnieje, zatem zagadnienie ochrony ludnoci przed zjawiskami ekstremalnymi, które mo¿emy pojmowaæ, jako
zespó³ dzia³añ podejmowanych przez w³aciwe organy w³adzy publicznej, podmioty
ratownicze i komponent humanitarny oraz pojedynczych obywateli, których dzia³ania
zmierzaj¹ do zapewnienia bezpieczeñstwa spo³eczeñstwu [W. Karbowiak, £. Karbowiak
2010]. Wspó³czesna mapa to systemy GIS, które oprócz tradycyjnych informacji kartograficznych, zawieraj¹ wszystkie niezbêdne dane do analiz. Te dane nazywane geodeanymi lub danymi geoprzestrzennymi to w istocie geoinformacje, czyli wszystkie informacje, którym mo¿emy przyporz¹dkowaæ wspó³rzêdne geograficzne. Jeli ka¿de miejsce
jest zarejestrowane w systemach GIS i mo¿emy mu przyporz¹dkowaæ ka¿de interesuj¹ce
nas dodatkowe informacje, to analizy zdarzeñ losowych w tym zdarzeñ terrorystycznych,
powinny umo¿liwiaæ i u³atwiaæ wnioskowanie o zale¿nociach i uwarunkowaniach przestrzennych tych zjawisk. Mo¿emy zatem wnioskowaæ o typowych korelacjach, zale¿nociach, uwarunkowaniach a w istocie typowaæ miejsca (atraktory), które przez swoje
atrybuty przestrzenne przyci¹gaj¹ uwagê terrorystów. Bêd¹, poniewa¿ w przysz³oci
w miejscach o podobnej charakterystyce mog¹ one zagwarantowaæ im osi¹ganie zak³adanego celu [Bajerowski, Kowalczyk 2013].
PRZEDMIOT, CEL, ZAKRES I METODOLOGIA BADAÑ
Przedmiotem badania jest analiza sposobu typowania obszarów zagro¿onych w których istnieje najwiêksze prawdopodobieñstwo wyst¹pienia czynników ryzyka. G³ównym
celem opracowanego narzêdzia jest ocena poziomu zagro¿enia oraz neutralizacja zagro¿enia. Realizacja tego celu bêdzie mo¿liwa poprzez okrelenie funkcji maksymalizacji wyrz¹dzonych szkód oraz funkcji minimalizacji poniesionych strat przez terrorystów. Dodatkowym za atrybutem jest mo¿liwoæ opracowania mapy zagro¿eñ i porównywania
poziomów stopnia zagro¿enia poszczególnych miast, gmin, powiatów, województwa
g³ównie w celu okrelenia iloci jednostek antyterrorystycznych i ich alokacji koniecznej
dla bezpieczeñstwa.
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Opracowanie zawiera opis metody do typowania miejsc zagro¿onych na przyk³adzie
ataków terrorystycznych z wykorzystaniem geoinformacji, które mog¹ okazaæ siê u¿yteczne w prognozowaniu prawdopodobnych miejsc potencjalnych ataków, koncentruj¹c
siê na prognozowaniu miejsca zdarzenia. Procedura badawcza powinna przebiegaæ wed³ug etapów:

METODYKA BADAWCZA
ETAP 1  Wektoryzacja obszaru badañ
W oprogramowaniu GIS (np. ArcGis) nale¿y wektoryzowaæ obszar badañ i zbudowaæ
bazê danych niezbêdnych do wykonania analizy. Zdaniem T. Bajerowskiego i A. Kowalczyk [2013], terroryci w planowaniu swoich przedsiêwziêæ równie¿ korzystaj¹ z informacji zawartych w systemach GIS. Zapewne korzystaj¹ z otwartych, (ale nie tylko) róde³
informacji. Komercjalizacja systemów GIS doprowadzi³a do tego, ¿e s¹ one wszechobecne w Internecie. Najbardziej znan¹ wyszukiwark¹ i nazywan¹ przez autorów, jako kultow¹
jest wyszukiwarka Google Maps. Proponowana, zatem metoda zastosowana w niniejszym opracowaniu bazuje na ogólnodostêpnych geoinformacjach oraz wykorzystuje do
wizualizacji wyników podk³ady mapowe z Google Maps.
Zdaniem, Bajerowskiego [2003], dobór odpowiedniego kszta³tu i wielkoæ oraz sposób odpowiedniego na³o¿enia na mapê pól podstawowych jest istotny ze wzglêdu na
charakter rozmyty wielu zjawisk przestrzennych. Na potrzeby niniejszego opracowania
jako centrum ataku wybrano miejsca (w wiêkszoci s¹ to budynki) u¿ytecznoci publicznej. Terroryci korzystaj¹ najczêciej z otwartych róde³ informacji. Bazuj¹c na podk³adach mapowych z Google Maps, wskazano potencjalne centra (atraktory) ataku rysunek 1.
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Rys. 1. Przyk³adowa identyfikacja pól podstawowych
Fig. 1. Sample identification field of basic
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own resources
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Etap II  Budowa macierzy cech zagro¿eñ
Ka¿da w³aciwoæ identyfikowalna kartograficznie i wystêpuj¹ca na danym obszarze,
(czyli informacja geoprzestrzenna) z ró¿n¹ si³¹ wymusza przyjêcie na tym obszarze jednego, najlepszego z punktu widzenia wystêpowania tej cechy oraz aktualnego popytu
na pewne sposoby u¿ytkowania przestrzeni, stanu u¿ytkowania. Ta wy¿ej wymieniona
si³a maksymalizuje prawdopodobieñstwo ujawnienia siê optymalnego stanu u¿ytkowania
przestrzeni w okrelonym czasie [Bajerowski, 1996]. Analogicznie do zbudowanej przez
Bajerowskiego macierzy cech do optymalizacji przestrzeni, których wystêpowanie wp³ywa korzystnie lub niekorzystnie na tzw. atrakcyjnoæ dla planuj¹cych atak terrorystyczny.
W trakcie typowania obszarów zagro¿onych nale¿y ustaliæ, jakie cechy terenu wp³ywaj¹ na tzw. atrakcyjnoæ dla planuj¹cych atak terrorystyczny. Nale¿y wnikn¹æ w strukturê sposobu mylenia tak, aby wyznaczyæ hierarchiê tych cech. Dana cecha wp³ywa
korzystnie lub niekorzystnie, co ma swój obraz w postaci punktów plus i minus. Przyznanie konkretnych wag dla cech przestrzeni powinni ustaliæ eksperci w temacie zagro¿eñ. Proponowany zbiór cech, których wybór determinuje iloæ punktów, musi zostaæ
potwierdzony na podstawie geoinformacji wystêpuj¹cych w terenie i wp³ywaj¹cych na
tzw. atrakcyjnoæ dla terrorystów, a mianowicie:
1. Funkcja budynku (pole podstawowe  liczba punktów zale¿y od: liczby potencjalnych ofiar, liczby potencjalnych strat finansowych, struktury zagro¿enia itd.)
 Administracja Pañstwowa (30 pkt + wspó³czynnik szkód*0,1pkt)
 Biznesowa (30 pkt + wspó³czynnik szkód*0,1pkt)
 U¿ytecznoci publicznej (basen, stadion, koció³, bank, szko³a itd.) (30 pkt + wspó³czynnik szkód*0,1pkt)
2. Dostêp od ulicy
 £atwy (+ 5 pkt)
 redni (0 pkt)
 Trudny (-5 pkt)
3. Ochrona
 Tak (-5 pkt)
 Nie (+ 5 pkt)
4. Brama wjazdowa
 Tak (-5 pkt)
 Nie (+ 5 pkt)
5. Dodatkowa ochrona
 Bliskoæ posterunku Policji (-5 pkt)
 Oddzia³ AT (-30 pkt)
 System szybkiego zawiadamiania o ataku (-5 pkt)
6. Monitoring
 Tak (-5 pkt)
 Nie (+ 5 pkt)
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Na podstawie macierzy cech symulator opracowuje macierz z wagami dla ka¿dego
z pól. Przyk³adowy wygl¹d z macierzy zosta³ przedstawiony w tabeli 1. Dane z tabeli
mo¿na przedstawiæ równie¿ w postaci graficznej w celu ³atwiejszego identyfikowania
miejsc zagro¿onych. Otrzymana macierz mo¿e pos³u¿yæ do opracowania mapy zagro¿eñ
atakiem terrorystycznym (rys. 5.).
Tabela 1. Macierz pól podstawowych z wagami (Odnoniki do identyfikatorów punktów na
mapie)
Table 1. Matrix primary fields with weights

ród³o: opracowanie w³asne
Source: own resources

Etap 3  Opracowanie matryc ryzyka
Proces zarz¹dzania ryzykiem w zarz¹dzaniu kryzysowym mo¿emy podzieliæ na trzy
fazy: planowania, analizy i podejmowania decyzji. Etap analizy jest rezultatem etapu
identyfikacji i okrelone na tym etapie ryzyko zagro¿enia jest prawdopodobieñstwem
wyst¹pienia zdarzenia. Dodatkowo mo¿liwy jest do wyznaczenia drugi parametr charakteryzuj¹cy ryzyko zdarzeñ, a mianowicie prognozowanie skutków wyst¹pienia zdarzenia.
Pierwszy z parametrów mo¿na oceniæ na podstawie danych historycznych a drugi za pomoc¹ taksonomii strat. Wynikiem graficznym takich analiz mog¹ byæ matryce ryzyka,
w których okrela siê poziom ryzyka akceptowalny [R. Grocki 2012]. Je¿eli przyjmiemy, za
T. Bajerowskim, A. Kowalczyk [2013], ¿e kumulacja pewnych cech przestrzeni w danym
miejscu, nie tyle typuje jako atrakcyjne, ale aktywnie przyci¹ga pewne zdarzenia, to najprawdopodobniej przestrzeñ przez charakterystykê cech wystêpuj¹cych w okrelonych
miejscach wywo³uje ró¿norodne zagro¿enia. W takim uk³adzie taksonomia strat oraz geoinformacje powoduj¹ zdarzenia z pewnym potencja³em (prawdopodobieñstwem). Do wyznaczenia prawdopodobieñstwa tego zdarzenia mo¿na wykorzystaæ aparaty matematyczne z teorii gier. Decyzjê o ataku podejmuje cz³owiek, wiêc mo¿emy zastosowaæ
sprawdzone w innych dziedzinach teorie i narzêdzia do rozwi¹zywania problemów odnonie decyzji. Teoria ta nazywana jest równie¿ teori¹ podejmowania decyzji w warunkach
interaktywnych lub matematyczn¹ teori¹ sytuacji konfliktowych [Rostañski, Drozd 2003].
Teoria gier jest czêci¹ wiêkszej ca³oci, tzw. teorii podejmowania decyzji, chocia¿ czêsto
jest traktowana, jako teoria nadrzêdna. Charakterystyczn¹ cech¹ teorii gier jest aparat
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matematyczny, wykorzystywany do podejmowania decyzji w sytuacji konfliktu. Aparat
matematyczny pozwala na zbadanie mo¿liwych zachowañ uczestników konfliktu i podjêcie decyzji optymalnych w danych warunkach. Teoria gier za nie bada przyczyn ani genezy konfliktów , a jedynie wyznacza optymalne ich rozwi¹zania. Teoria gier nie jest jednak uniwersalnym narzêdziem do rozwi¹zywania wszelkiego typu konfliktów. Wiele
z konfliktów jest zbyt skomplikowanych i z³o¿onych, by staæ siê przedmiotem badañ
[Schelling 1960]. Teoria gier to dzia³ matematyki zajmuj¹cy siê badaniem optymalnego zachowania w przypadku konfliktu interesów i wywodzi siê z badania gier hazardowych
i taka jest te¿ jej terminologia. Jednak zastosowanie znajduje g³ównie w ekonomii, biologii (szczególnie w socjobiologii), socjologii oraz informatyce (sztuczna inteligencja) [Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H 2004].
Na pocz¹tku ustalimy charakter terrorysty (gracza z teorii gier), czyli na czym mu najbardziej zale¿y:
1.
Asekurant  unikaj¹cy ryzyka (minimalizacja strat)
2.
Neutralny wobec ryzyka (punkt równowagi)
3.
Ryzykant  Sk³onny do ryzyka (maksymalizacja zysków)
Analizuj¹c zachowanie asekuranta, neutralnego i ryzykanta wnioskujemy, ¿e bior¹
oni udzia³ w grze nieodrodnej, czyli ich wartoci oczekiwane s¹ ró¿ne. Dodatkowym
atrybutem takiej gry jest u¿ytecznoæ z osi¹gania korzyci:
 U(w) = a w  dla osoby neutralnej wobec ryzyka
 U(w) = a w  dla asekuranta
 U(w) = a w2  dla ryzykanta

Rys. 2. U¿ytecznoæ z osi¹gania korzyci ród³o: Kamiñska, 2006
Fig. 2. Usability of achieving benefits
ród³o: Kamiñska, 2006
Source: Kamiñska, 2006
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U¿ytecznoæ ta (rys. 2) jest ró¿na dla naszych graczy. W przypadku asekuranta
jest ona wy¿sza ni¿ w przypadku ryzykanta: UA(EV) > UR(EV). Punkt równowagi
gry, czyli ekwiwalent pewnoci CE (certainty equivalent) wystêpuje na przeciêciu siê
EV = EU. Celem gry dla asekuranta (tchórza) jest uzyskanie wartoci oczekiwanej gry,
natomiast dla ryzykanta (hazardzisty) jest przekroczenie tej wartoci. Tchórz jest gotowy
do zap³acenia za unikniêcie gry, natomiast ryzykant bêdzie d¹¿y³ do przekroczenia wartoci oczekiwanej. Punkt równowagi ukazuje cele i d¹¿enia graczy, a tak¿e, jak¹ sumê wyp³at gwarantuje gra [Kamiñska 2006, Ogryzek 2008].
WYZNACZANIE WARTOÆ OCZEKIWANEJ
Suma wyników z pojedynczych gier i prawdopodobieñstwo jego wyst¹pienia s¹ wartoci¹ oczekiwan¹ (EV), czyli przeciêtnym wynikiem wielu partii tej gry. Jest to jeden
z najwa¿niejszych atrybutów gry. Wed³ug kryterium wartoæ oczekiwanej gry mo¿emy podzieliæ na korzystne, niekorzystne oraz sprawiedliwe. Do wyznaczenia EV z symulacji komputerowej program ustala na podsiew macierzy cech wagi pól podstawowych a do tego
celu wykorzystuje w modyfikacjê wzoru na wartoæ oczekiwan¹ gry [Kamiñska 2006].
EV= (CT1, CT2, p1, p2) = p1 CT1 + p2 CT2
gdzie:
CT1 i CT2 waga wybranego pola do ataku z (macierzy cech);
 prawdopodobieñstwo, z jakim wyst¹pi wybór pola do ataku
p1, p 2

Symulator wyznaczy wartoæ oczekiwan¹ ataku, a dla bardziej precyzyjnej miary ryzyka wariancjê ataku. W wyniku symulacji wskazujemy dwa obszary szczególnie zagro¿one atakiem terrorystycznym, w których ryzyko wyst¹pienia ataku jest najwiêksze ze
wzglêdu na minimalizacjê i maksymalizacjê zysków i strat oraz punkt równowagi gry, czyli ekwiwalent pewnoci CE (certainty equivalent).
Wyznaczenie wariancji gry
Im wiêksze jest odchylenie od wyników, tym gra jest bardziej ryzykowna. Jeli pojawiaj¹ siê wyniki skrajne, najbardziej oddalone od wartoci oczekiwanej, wtedy gry s¹ o
du¿ym stopniu ryzyka. Porównywanie tych miar jest czasoch³onne, jaki i nieefektywne,
dlatego te¿ nale¿y obliczyæ wariancjê gry dla bardziej precyzyjnej miary ryzyka. Program
wybiera ten wskanik cenowy, którego ryzyko jest najni¿sze, uzyskane z modyfikacji
wzoru na wariancje gry [Kamiñska, 2006].
n

WG = ∑ ps ( ws − wk ) 2
s =1

gdzie:
w S  wynik gry,
p s  prawdopodobieñstwo ich wyst¹pienia
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Wyznaczenie prawdopodobieñstwa wyboru pola podstawowego na podstawie
macierzy cech i przedzia³ów post¹pienia
Dla ka¿dego charakteru gracza zosta³y okrelone przedzia³y liczbowe, przedzia³y post¹pienia. Program losuje liczbê od 010. Je¿eli wylosuje liczbê od 05 przyjête zostaje,
¿e gracz jest asekurantem, je¿eli wylosuje liczbê od 6 do 10 wtedy gracz jest ryzykantem.
Prawdopodobieñstwo wyst¹pienia ró¿nych charakterów jest takie same (P=0,5) w zwi¹zku z tym przedzia³y s¹ równe. Nastêpnie program dzieli atraktory na grupê czerwon¹
i niebiesk¹, przypisuj¹c je do kategorii zagro¿onych atakiem ze wzglêdu na charakter gracza wed³ug kryterium punktowego (powy¿ej lub poni¿ej redniej z macierzy punktów).
Dla danej strategii najbardziej prawdopodobny przedzia³ post¹pienia uzale¿niony jest od
punktów, jakie przypisane s¹ do pola podstawowego z macierzy cech. Symulator opracowuje przedzia³y wed³ug schematu:
gdzie:

P1= [1- (W1)], P2 = [W1+1  (W2)]

. Pn = [W2+1  (Wn)]

P1P 2P 3  przedzia³ nr 1,2,n
 wartoæ z macierzy cech dla atraktora 1
W1

Symulator dla ka¿dej z tysi¹ca gier (dokonanie pojedynczego ataku terrorystycznego) dokonuje losowego wyboru parametru od 1 do Wn, i po ka¿dym ataku przypisuje
dla wybranego pola, ¿e zosta³o wybrane a na podstawie wszystkich ataków (1000) okrela prawdopodobieñstwo wyboru pola podstawowego.
Wykorzystanie prototypu symulatora do typowania obszarów zagro¿onych i oceny
zagro¿enia
Do realizacji celu g³ównego opracowano prototyp symulatora (rys. 3) umo¿liwiaj¹cego skalê stopnia zagro¿enia i typowania obszarów zagro¿onych.

Rys. 3. Prototyp symulatora zagro¿eñ
Fig. 3. The prototype simulator threats
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own resources
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Pracê z symulatorem rozpoczynamy od wyboru typu zagro¿enia (rys. 3). Struktura zastosowanego rozwi¹zania technologicznego zosta³a sprowadzona do pojedynczej gry
(gry z natur¹, z cz³owiekiem), dlatego opracowane rozwi¹zanie mo¿e stanowiæ uniwersaln¹ bazê rozwi¹zañ zadañ decyzyjnych. Sposób i realizacja budowy modelu typowania
obszarów zagro¿onych jest analogiczny dla wszystkich typów zagro¿eñ. Nastêpnie
wprowadzamy geoinformacje z mapy do symulatora (rys. 4) lub nale¿y opracowaæ program integralny z ArcGis w jêzyku Paython w celu automatyzacji procesu.

Rys. 4. Prototyp symulatora
Fig. 4. Prototype Simulator
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own resources

Program wyznacza (hierarchizuje) na podstawie wprowadzonych cech stopieñ zagro¿enia atakiem terrorystycznym. Nastêpnie po wciniêciu przycisku dalej poddaje analizie wybór najbardziej prawdopodobnych celów wykorzystuj¹c wartoæ oczekiwan¹ gry,
wariancjê gry, czynnik losowy oraz cel, do którego d¹¿¹ zamachowcy. Symulator dokonuje wyboru centra w oparciu o punkty, charakter gracza i zadanie to powtarza
1000 razy. Za ka¿dym pojedynczym polem ukryty jest przedzia³ liczbowy, którego granic¹
jest liczba punktów z macierzy cech. Nastêpny przedzia³, rozpoczynaj¹c od najni¿szych
wartoci, symulator wyznacza od granicy najni¿szego plus jeden. Przedzia³y przeliczane
s¹ na liczbê punktów 1000, a o wyborze pola decyduje wylosowana przez symulator liczba, któr¹ po wylosowaniu jest przypisywana, jako pojedyncza wygrana.
Analiza najbardziej prawdopodobnego wyboru atraktora (centrum ataku) zosta³a
przedstawiona na rys. 4, a mianowicie:
Czerwone Pole  obszar zagro¿ony, w którym ryzyko wyst¹pienia ataku terrorystycznego jest najwiêksze ze wzglêdu na ³atwoæ ataku (ma³e szkody)
Niebieskie Pole  obszar zagro¿ony, w którym ryzyko wyst¹pienia ataku terrorystycznego jest najwiêksze ze wzglêdu na trudnoæ (du¿e szkody)
CE  pole podstawowe, którego stosunek zysków i strat zaczyna byæ atrakcyjny dla
potencjalnego terrorysty - poziom ryzyka akceptowalny.
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Etap IV  Opracowanie map zagro¿eñ
Na podstawie wprowadzonych danych symulator okrela ocenê zagro¿enia atakiem
na badanym obszarze, która przyjmuje postaæ matrycy ryzyka (macierzy matematycznej,
tab. 1), czyli takiej, dziêki której bêdzie mo¿liwoæ wykonywania dzia³añ liczbowych. Wyniki graficzne przeprowadzonej analizy (rys. 5) mo¿na przedstawiæ przy wykorzystaniu
oprogramowania GIS, dziel¹c je na jednostki administracyjne takie, jak miasto, gmina,
powiat a nawet ca³y kraj. Mapy tematyczne to narzêdzie do analizy i wizualizacji danych.
Rozk³ady i trendy, które trudno zauwa¿yæ na wykazach danych mo¿na ³atwo wyledziæ
na mapach tematycznych. Do tworzenia map tematycznych wykorzystaæ mo¿na siedem
typów map: przedzia³y wartoci, gêstoci kropek, stopniowane symbole, indywidualne
wartoci, diagramy s³upkowe i ko³owe oraz rastrowe mapy tematyczne. Ka¿da z nich ma
okrelone zastosowanie i sobie w³aciwe cechy. Istotn¹ cech¹ nak³adek tematycznych
jest ich dynamiczne odwie¿anie podczas edycji wartoci atrybutów. Pozwala to zachowaæ bie¿¹c¹ aktualnoæ, przy ci¹g³ej rozbudowie bazy danych.
W województwie warmiñsko-mazurskim tylko 11 powiatów jest realnie zagro¿onych
atakiem, choæ w 6 innych powiatach województwa osi¹gniêto poziom ryzyka akceptowalny. W pozosta³ych powiatach ryzyko wyst¹pienia ataków jest znikome, dlatego
utrzymywanie jednostek AT na tym obszarze z ekonomicznego punktu widzenia mo¿na
uznaæ za zbêdny koszt.
4. PODSUMOWANIE
Dzia³ania antyterrorystyczne polegaj¹ na rozpoznawaniu miejsc zagro¿onych atakiem
i pozwalaj¹ na optymalizacjê przygotowania si³ i rodków antyterrorystycznych. Skuteczne typowanie takich miejsc jest mo¿liwe w przypadku, gdy dany obszar charakteryzuje
siê zró¿nicowanym prawdopodobieñstwem zaistnienia zagro¿eñ.
Na podstawie przeprowadzonych analiz wydaje siê zasadne i mo¿liwe typowanie obszarów zagro¿onych przy zastosowaniu teorii gier. Atrybutem ró¿ni¹cym niew¹tpliwie tê
metodê od innych jest u¿ywanie czynnika losowego, którego wykorzystanie wydaje siê
byæ elementem decyduj¹cym. Innym, ale równie wa¿nym argumentem przemawiaj¹cym za
u¿yciem tej metody jest to, i¿ wykonana aparatura badawcza jest ³atwa w obs³udze,
a wykonanie symulatora relatywnie tanie oraz nie wymaga od u¿ytkownika znajomoci
formu³ statystycznyych, a jedynie wiedzy na temat cech terenu (geoinformacji). Wprowadzanie uzyskanych w symulatorze danych geoprzestrzenych umo¿liwi uzupe³nienie
systemów GIS o nowe warstwy tematyczne. Bior¹c pod uwagê literaturê przedmiotu oraz
przeprowadzone badania w³asne mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski koñcowe:
1. Odpowiednio wyselekcjonowane i zinterpretowane geoinformacje stanowi¹ podstawê sprawnego zarz¹dzania przestrzeni¹.
2. G³ównym instrumentem sprawnego zarz¹dzania przestrzeni¹ jest proces diagnozowania obszarów zagro¿onych.
3. Proces ten tylko wtedy jest uzasadniony, gdy na jego podstawie mo¿liwe jest podejmowanie decyzji prewencyjnych, zapobiegawczych skutkom ataku terrorystycznego.
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Rys. 5. Mapy zagro¿enia atakiem terrorystycznym
Fig. 5. Maps the threat of a terrorist attack
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own resources
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4. Wynikiem wielokryterialnej analizy modelowych rozwi¹zañ racjonalnego zarz¹dzania przestrzeni¹ jest przekszta³cenie geoinformacji w mapy tematyczne, które powinny
zasiliæ systemy informacji przestrzennej.
5. Proponowany symulator ma wskazaæ miejsca, gdzie zagro¿enie atakiem jest potencjalnie najwiêksze i uzasadniæ wielkoæ i zasadnoæ rodków finansowych na zapewnienie bezpieczeñstwa i koniecznoæ utrzymywania jednostek anty terrorystycznych.
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THE USE OF GIS TECHNOLOGY TO MONITOR SECURITY THREATS
Abstract. GIS are systems for gathering, processing and making data available to the
system users and thus it allows analysing socioeconomic phenomena changing over time
and in space, building scenarios and forecasts as well as taking decisions based on them.
The aim of the threatened areas diagnose is to take decisions preventing consequences
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of terrorist attack. The projection of the risk level and identification of threatened areas
supporting the geoinformation system allows correlating them with the Earth surface. It
involves forecasting changes in multiple characteristics and the consequences of the
attack. Consideration of numerous variables requires time consuming and costly
development of multistate models. Based on the conducted review of the literature it is
proposed to complement the forecast model with statistical formulas taking into account
the elements of uncertainty (random factor) by including the game theory for lotteries to
determine the place of terrorist attack using the computer simulator as the tool. Proprietary
solution is monitoring and visualization of the degree of risk in GIS technology, which can be
an integral part of a program written in Python run as a tool in ArcGIS.
Key words: GIS, security management, natural hazards and civilization.
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