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SZANOWNI CZYTELNICY,
Pierwszy numer Acta Scientiarum Polonorum  Administratio Locorum w 2015 roku
rozpoczynamy piêcioma artyku³ami z zakresu zagospodarowania przestrzennego, rynku
nieruchomoci oraz monitoringu i reakcji na zagro¿enia przestrzenne. Nowe tematy ukazuj¹ istotê problemu nieplanowanego rozszerzania siê zabudowy wskazuj¹c na trend badañ w tym kierunku. Inny wa¿ki kierunek badañ stanowi¹ problemy natury zagro¿eñ
przyrodniczych.
W tym numerze kwartalnika Acta Scientiarum Polonorum  Administratio Locorum
zapraszam do lektury publikacji zespo³u autorów Marty Bieñkowskiej oraz Dariusza
Korpetty na temat Rozlewanie siê zabudowy a planowanie przestrzenne w strefie podmiejskiej miasta P³ocka. W artykule podjêto próbê odpowiedzenia na pytanie: czy polski
system planowania przestrzennego jest narzêdziem zapobiegaj¹cym, czy sprzyjaj¹cym
rozlewaniu siê zabudowy. Proces suburbanizacji w strefach podmiejskich zosta³ skonfrontowany z realiami polskiego systemu przestrzennego. Pokrewne zagadnienie prezentuje Pan S³awomir Sobotka analizuj¹c dynamikê wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu we wsiach strefy podmiejskiej Olsztyna. Artyku³
potwierdza nasilony proces suburbanizacji oraz ukazuje s³aboci systemu planistycznego
w Polsce.
Pozostaj¹c w temacie nieruchomoci proponujê zapoznanie siê z zagadnieniem jakoci danych o cenach transakcyjnych odnotowywanych na rynku nieruchomoci. Sebastian
Kokot z Uniwersytetu Szczeciñskiego dokonuje specyfikacji elementarnych problemów
dotycz¹cych jakoci tych danych oraz zawiera sugestie postulowanych zmian organizacyjno-prawnych, które mog¹ wp³yn¹æ na poprawê ich jakoci.
Odrêbne zagadnienie porusza Ewelina Smorzewska z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autorka opisuje problem rekultywacji i monitoringu sk³adowisk
odpadów na przyk³adzie obiektu w Liniewskich Górach, jako przyk³adu poprawnie przeprowadzonej rekultywacji obiektu stwarzaj¹cego potencjalne zagro¿enie dla rodowiska
przyrodniczego.
W innym opracowaniu Pawe³ Bobrowski, Piotr Trybu oraz Robert Kasperek dokonuj¹ okrelenia stopnia redukcji fali powodziowej przep³ywaj¹cej przez projektowany suchy zbiornik Rzymówka na rzece Kaczawie. Autorzy podkrelaj¹ zalety suchych zbiorników retencyjnych jako elementów ochrony terenów przed powodziami.
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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ROZLEWANIE SIÊ ZABUDOWY A PLANOWANIE
PRZESTRZENNE W STREFIE PODMIEJSKIEJ
MIASTA P£OCKA
Marta Bieñkowska, Dariusz Korpetta
Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. Artyku³ ukazuje wp³yw planowania przestrzennego na rozprzestrzenianie siê miasta P³ocka na gminy bezporednio z nim granicz¹ce. Problem rozwoju miasta,
istota obszarów wiejskich oraz proces suburbanizacji w strefach podmiejskich zosta³
skonfrontowany z realiami polskiego systemu planowania przestrzennego. W artykule
podjêta jest próba odpowiedzenia na pytanie: czy polski system planowania przestrzennego jest narzêdziem zapobiegaj¹cym, czy sprzyjaj¹cym rozlewaniu siê zabudowy. Autorzy udzielaj¹ tej odpowiedzi w wietle zgromadzonej literatury, a tak¿e na podstawie
analizy dokumentów planistycznych, danych statystycznych oraz danych dotycz¹cych
pokrycia terenu.
S³owa kluczowe: rozlewanie siê zabudowy, suburbanizacja, rozwój miasta P³ocka,
podmiejskie gminy wiejskie, obszary wiejskie, miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego

WSTÊP
Problem rozlewania siê zabudowy jest coraz bardziej odczuwalny na ka¿dym szczeblu
administracji samorz¹dowej. Istota obszarów wiejskich poród ci¹g³ego procesu zabudowywania przestrzeni przestaje traciæ na znaczeniu. Przyrastaj¹ca w stosunkowo szybkim
tempie tkanka miejska rozlewa siê na s¹siednie tereny oraz czêsto staje siê dominant¹
w najbli¿szym krajobrazie. W konsekwencji zanika granica miêdzy miastem a wsi¹. Dynamiczne procesy zachodz¹ce w miastach, a w szczególnoci na ich przedmieciach prowadz¹ zatem do ich chaotycznego rozrastania, powoduj¹c przy tym szereg potencjalnych
zagro¿eñ, w postaci degradacji przestrzeni [Radziejowski 2006].

Adres do korespondencji  Corresponding author: Marta Bieñkowska, Dariusz Korpetta, Szko³a
G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa,
e-mail: marta.bienkowska@op.pl, dariuszkorpetta@wl.sggw.pl
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Niekontrolowana ekspansja du¿ych miast okrelana jest pojêciem urban sprawl,
a powsta³e obszary zurbanizowane traktowane s¹ jako przeciwieñstwo miasta zwartego
o wysokiej gêstoci zainwestowania oraz wielofunkcyjnoci. W Polsce zjawisko to zaobserwowano po roku 1989 [Litwiñska 2010]. Urban sprawl jest procesem z³o¿onym i wielowymiarowym. Bior¹ w nim udzia³ zarówno prywatni, jak i publiczni gracze, którzy przekszta³caj¹ dotychczasowy wzorzec zagospodarowania danego terenu. W odpowiedzi
na problem kryzysu rozwoju wielkich miast powstawa³y i w dalszym ci¹gu powstaj¹ dokumenty, które maj¹ im zapobiec [Radziejowski 2006]. Z za³o¿enia planowanie przestrzenne mia³o byæ instrumentem polityki przestrzennej, które zapewni ³ad w poszczególnych
jednostkach samorz¹du terytorialnego [Feltynowski 2010]. W myl idei dualizmu procedur planistycznych, instrumenty te m.in. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) powinny przeciwdzia³aæ zjawisku niekontrolowanej zabudowy,
w szczególnoci na obszarach wiejskich. Jednak coraz czêciej mo¿na dostrzec skutki
niedoci¹gniêæ polityki przestrzennej na szczeblu krajowym oraz brak dzia³añ, które kanalizowa³yby to zjawisko, na przyk³ad poprzez racjonalne planowanie miast. W ostatnich
latach kszta³t polskiej przestrzeni, zarówno miejskiej, jak i wiejskiej dewastowany jest
grami rynkowymi, które nastawione s¹ wy³¹cznie na realizowanie interesów indywidualnych lub grupowych podmiotów [Jêdraszko, Billert 2006]. Chaotyczna urbanizacja terenów rolnych wiadczy o narastaj¹cym kryzysie ca³ego systemu planowania przestrzennego. Istotn¹ przyczyn¹ wspomnianego kryzysu jest doktryna swobody budowlanej
oraz masowe zmiany przeznaczania gruntów rolnych na cele budowlane. Ci¹g³a konkurencja pomiêdzy samorz¹dami przejawia siê czêsto zabudowywaniem gmin peryferyjnych
(im bardziej niekorzystne prognozy demograficzne, tym wiêcej przeznacza siê terenów pod zabudowê) [http://www.zm.org.pl/?a=finansewurbanizacji-12a, dostêp:
20.06.2013] Te wszystkie bol¹czki polskiej przestrzeni powinny byæ regulowane odpowiednimi instrumentami systemu planowania (m.in. mpzp). Jednak niska efektywnoæ
tych narzêdzi dodatkowo przyczynia siê do potêgowania kryzysu planowania przestrzennego w Polsce.
Plany miejscowe s¹ powszechnie obowi¹zuj¹cymi aktami prawa miejscowego, jednak
i to narzêdzie nie jest bezb³êdne. Na terenach zalewowych notorycznie powstaje zabudowa, która nigdy nie powinna tam powstaæ ze wzglêdu na zagro¿enie mienia i bezpieczeñstwa ludzi. Zasoby terenów mieszkaniowych w Polsce, w uchwalonych dotychczas
mpzp dopuszczaj¹ osiedlenie siê a¿ 77 mln mieszkañców. Dla kontrastu studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uwarunkowania i kierunek zagospodarowania przestrzennego) jako obligatoryjny akt polityki przestrzennej ustalaj¹cy
m.in. lokalne zasady zagospodarowania, przewiduje tereny zabudowy mieszkaniowej dla
316 mln mieszkañców [Koziñski 2012].
Decyzja o warunkach zabudowy, w myl ustawodawcy mia³a byæ nowym (najni¿szym) instrumentem, który umo¿liwi³by kszta³towanie polityki przestrzennej, w warunkach braku miejscowych planów. Decyzje s¹ obecnie najpowszechniejszym narzêdziem
planistycznym na poziomie lokalnym, które charakteryzuje stosunkowo du¿e pole swobody. Brak warunków mpzp, stanowi g³ówn¹ przyczynê rozlewania siê zabudowy, a tak¿e
zaburzania ³adu przestrzennego. Najbardziej nara¿ony jest krajobraz wiejski, w który
Acta Sci. Pol.
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ingeruje zabudowa jednorodzinna powsta³a z przekszta³ceñ siedlisk rolniczych. W materii
prawa odnaleæ mo¿na równie¿ ró¿ne (czasem przeciwstawne) orzeczenia NSA, dotycz¹ce zgodnoci decyzji o warunkach zabudowy ze studium [Konferencja MRR z KPZK
PAN, 2010]. Decyzja o warunkach zabudowy wybierana jest czêciej i chêtniej przez w³adze gminne przede wszystkim w kontekcie tañszej alternatywy planów miejscowych.
Koszty ponoszone przez gminê s¹ znacznie mniejsze, czas sporz¹dzania jest znacznie
krótszy, a organów opiniuj¹cych tak¹ decyzjê jest mniej. Problematyczne staj¹ siê natomist tereny zalewowe. Obiekt zniszczony w wyniku powodzi, zgodnie z ide¹ decyzji, bêdzie móg³ zostaæ odbudowany, pomimo po³o¿enia w zasiêgu wielkiej wody. Wynika to
z braku podejmowania przez w³adze gminy decyzji o zakazie budowy na terenach zagro¿onych powodzi¹. Warto tutaj zaznaczyæ, i¿ studia i plany przeciwpowodziowe obligatoryjnie sporz¹dzane przez Regionalne Zarz¹dy Gospodarki Wodnej nie gwarantuj¹ zakazu
wydania omawianych decyzji, s¹ one bowiem uchylane na podstawie zasady dobrego
s¹siedztwa [Konferencja MRR z KPZK PAN, 2010].
Problemy zjawiska rozlewania siê zabudowy miast czy systemu planowania przestrzennego powszechne s¹ w ca³ej Polsce. W czêci centralnej kraju znajduje siê obszar
tego opracowania  strefa podmiejska miasta P³ocka. Miasto graniczy z gminami wiejskimi o ró¿nym charakterze i specyfice. Bior¹c pod uwagê takie czynniki jak: korzystne po³o¿enie w pobli¿u Warszawy, obecnoæ rzeki Wis³y, jak równie¿ istnienie Zak³adu Produkcyjnego PKN Orlen S.A, mo¿na stwierdziæ, ¿e miasto P³ock ma predyspozycje do
oddzia³ywania na okoliczne tereny.
Celem badañ jest weryfikacja dwóch hipotez:
1. Istnieje problem rozlewania siê zabudowy miasta P³ocka na tereny podmiejskich gmin
wiejskich;
2. Narzêdzia planistyczne zapobiegaj¹ rozlewaniu siê zabudowy.
Przeprowadzana zosta³a równie¿ analiza wybranych wspó³zale¿noci pomiêdzy szczególn¹ form¹ suburbanizacji (urban sprawl), a narzêdziami planistycznymi na poziomie lokalnym.
OBSZAR I METODY BADAÑ
G³ównym przedmiotem zainteresowania jest obszar podmiejski rozumiany jako teren
typowo rolniczy bêd¹cy pod wp³ywem niekontrolowanego rozwoju miasta.
Zakres przestrzenny badañ obj¹³ gminy wiejskie, bezporednio przylegaj¹ce do granic administracyjnych miasta P³ocka, tj. gmina £¹ck, gmina Nowy Duninów, gmina Radzanowo, gmina S³upno, gmina Stara Bia³a. Wiod¹c¹ ram¹ czasow¹ s¹ lata 20062010
(autorzy prowadzili badania z wykorzystaniem zakupionych w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej danych ewidencji gruntów i budynków dotycz¹cych wskazanego okresu).
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Rys. 1. Granice analizowanych obszarów
Fig. 1. The boundaries of the areas analyzd

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie pañstwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podzia³ów terytorialnych kraju (PRG)
Source: Own study based on data obtained from PRG

Postêpowanie badawcze zosta³o podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap, w odniesieniu do wybranych wskaników, jest prób¹ identyfikacji problemu rozlewania siê zabudowy miasta P³ocka na tereny gmin wiejskich. Zjawisko rozlewania siê miasta (urban
sprawl) by³o badane w obszarze strefy podmiejskiej P³ocka (tj. piêciu gmin wiejskich po³o¿onych przy samej granicy administracyjnej) na tle pozosta³ych gmin wiejskich powiatu p³ockiego. Drugi etap natomiast ukazuje, jak podstawowe narzêdzia planistyczne odnosz¹ siê do wspomnianego rozlewania siê zabudowy. Odpowied na tak postawione
pytanie zostanie udzielona na podstawie analizy instrumentów planistycznych dotycz¹cych obszaru badañ.
WYNIKI BADAÑ I DYSKUSJA
1. Identyfikacja zjawiska rozlewania siê zabudowy miasta P³ocka
1.1. Dane, metody, narzêdzia
DANE STATYSTYCZNE
Ze wzglêdu na specyfikê i wieloaspektowoæ zagadnienia procesu suburbanizacji,
nie ma jednej metody pozwalaj¹cej zmierzyæ zjawisko rozlewania siê zabudowy (urban
sprawl). Na podstawie zebranej literatury mo¿na okreliæ kilka najwa¿niejszych wskaników potencjalnie wp³ywaj¹cych na rozpraszanie siê zabudowy. W niniejszym opracowaniu
g³ównym ród³em danych bêd¹ ogólnodostêpne dane statystyczne gromadzone przez
Acta Sci. Pol.
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G³ówny Urz¹d Statystyczny i udostêpniane za pomoc¹ platformy internetowej Bank Danych Lokalnych oraz zestawienia zbiorcze ewidencji gruntów i budynków uzyskane ze
Starostwa Powiatowego w P³ocku. Poni¿ej lista zaproponowanych wskaników [por. leszyñski 2013]:
 Gêstoæ zaludnienia (bez lasów i wód)  iloraz liczby osób faktycznie zamieszka³ych
w gminie przez jej powierzchniê bez lasów i wód. Wskanik obrazuj¹cy wstêpn¹ sytuacjê osadnicz¹ gminy. Oznacza stopieñ intensywnoci u¿ytkowania terenu;
 Gêstoæ zaludnienia terenów osadniczych  iloraz liczby osób faktycznie zamieszka³ych w danym momencie w gminie przez powierzchniê terenów osadniczych w gminie.
Pochodna wskanika gêstoci zaludnienia uwzglêdniaj¹ca jedynie tereny osadnicze.
Oznacza stopieñ intensywnoci u¿ytkowania terenów o funkcjach stricte mieszkaniowych. Jest zatem miar¹ wykorzystania i konsumpcji gruntów w nawi¹zaniu do zjawiska urban sprawl;
 Ruch naturalny i migracyjny  im wy¿szy przyrost ludnoci tym wiêksze prawdopodobieñstwo wystêpowania urban sprawl;
 Dojazdy do pracy  stosunek liczby osób przyje¿d¿aj¹cych do liczby osób wyje¿d¿aj¹cych do pracy na podstawie zatrudnienia. Jedno z podstawowych kryteriów delimitacyjnych zwi¹zanych z przep³ywem ludnoci obrazuj¹ce natê¿enie, skalê oraz kierunki
w dojazdach do pracy;
 Gêstoæ (dostêpnoæ) liniowej infrastruktury technicznej  iloraz d³ugoci wybranego typu sieci przez powierzchniê gminy (lub przez liczbê ludnoci). Wskanik odzwierciedla zainwestowanie danego obszaru odnonie dostêpnoci do wszelkiego rodzaju
us³ug, wskazuje na warunki i jakoæ ich ¿ycia oraz na jakoæ rodowiska;
 Udzia³ gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w ogólnej powierzchni gminy 
wskanik konsumpcji u¿ytkowania terenów zabudowanych, im wartoæ wy¿sza tym
efektywnoæ u¿ytkowania ni¿sza;
 Udzia³ terenów mieszkaniowych w powierzchni gruntów zabudowanych i zurbanizowanych  iloraz powierzchni zabudowy mieszkaniowej przez powierzchniê gruntów zabudowanych i zurbanizowanych. Oznacza stopieñ przekszta³cenia konkretnego obszaru pod k¹tem jego funkcji mieszkaniowej, im wiêkszy ich udzia³ tym wiêksza
intensywnoæ zagospodarowania;
 Liczba budynków (nowych) oddanych do u¿ytkowania  budynki jako wyznacznik zurbanizowanego krajobrazu;
 Liczba podmiotów gospodarki narodowej (wpisanych do rejestru REGON)  kryterium wiadcz¹ce o rozwoju i atrakcyjnoci gospodarczej danego terenu.
DANE PRZETRZENNE
Dane dotycz¹ce pokrycia terenu, wybranych gmin uzyskano, na podstawie Urban
Atlas P³ock opartego g³ównie o zdjêcia satelitarne (Spot 5) zarejestrowanych w latach
20052007 o rozdzielczoci 2,50 m oraz o dane portalu Google Earth. Aktualnoæ klasyfikacji/fotointerpretacji datowana jest na rok 2010, a przyjêty schemat dokonywania klasyfikacji stanowi uszczegó³owienie projektu CORINE Land Cover dla danych terenów zantropogenizowanych. Dla Urban Atlas P³ock przyjêto 20 klas u¿ytkowania oraz pokrycia terenu.
rednia dok³adnoæ wszystkich klasyfikacji wynosi³a ok. 92% [Bielecka, Cio³kosz 2004].
Administratio Locorum 14(1) 2015
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Na podstawie tak przygotowanych danych, dla omawianych gmin, wybrane zosta³y
klasy (pozycje w tabeli atrybutów dla warstwy Urban Atlas P³ock) najbardziej odzwierciedlaj¹ce stan zabudowy typu miejskiego:
 Zabudowa zwarta (> 80% powierzchni nieprzepuszczalnej*);
 Zabudowa luna o du¿ym zagêszczeniu (5080% powierzchni nieprzepuszczalnej*);
 Zabudowa luna o rednim zagêszczeniu (3050% powierzchni nieprzepuszczalnej*);
 Zabudowa luna o ma³ym zagêszczeniu (1030% powierzchni nieprzepuszczalnej*);
 Pojedyncze obiekty zabudowy [Drzewiecki 2008].
Wskaniki zosta³y zestawione na podstawie liczby i pola powierzchni wystêpuj¹cych
w danej gminie obiektów o wspomnianych wy¿ej atrybutach.
1.2. Omówienie wyników i dyskusja
1.2.1. Zaludnienie i struktura osadnicza
Podstawowym miernikiem oceny dynamiki zmian demograficznych okrelonego terenu jest ogólna liczba ludnoci. Gminy strefy podmiejskiej miasta P³ocka znacznie wyró¿niaj¹ siê na tle pozosta³ych gmin wiejskich powiatu p³ockiego, pomimo tego, ¿e w wiêkszoci pokazanych jednostek terytorialnych panuje tendencja wzrostowa. Na przestrzeni
5 lat w omawianej strefie zauwa¿alny jest bowiem najwy¿szy przyrost ludnoci (z wyj¹tkiem gminy Nowy Duninów). W ukszta³towaniu takich wartoci znaczn¹ rolê odegra³o
saldo migracji.
Dynamika zmian zaludnienia w strefie podmiejskiej P³ocka nie jest jednak równomierna.
Najwy¿szy przyrost ludnoci zauwa¿alny jest w gminie S³upno. W 2010 r., w stosunku do
roku bazowego (2006), liczba ludnoci w tej gminie wzros³a, a¿ o ponad 18%. Jedynie miasto P³ock wyró¿nia siê tendencj¹ spadkow¹ w liczbie swoich mieszkañców (-2%) (rys. 2).

Rys. 2. Dynamika zmian zaludnienia miasta P³ocka i jego strefy podmiejskiej (w procentach)
w latach 20062010 w stosunku do roku bazowego (2006)
Fig. 2. The population dynamics in the suburban area of the city of Plock (in percent) in 20062010
compared to the base year (2006)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych G³ównego Urzêdu Statystycznego udostêpnionych
za pomoc¹ platformy internetowej Bank Danych Lokalnych
Source: Own study based on data obtained from Central Statistical Office of Poland

* trwa³e utwardzenie powierzchni gruntu (materia³ami nieprzepuszczalnymi takimi jak np.
asfalt, beton, ceg³a oraz kamieñ).
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W uk³adzie gmin wiejskich powiatu p³ockiego wyrane zró¿nicowanie wystêpuje tak¿e pod wzglêdem gêstoci zaludnienia. W roku 2010 rozpiêtoæ wartoci waha³a siê od
50 do ponad 100 os/km2. Najbardziej zaludnionymi gminami wiejskimi s¹ gminy:
£¹ck (119 os/km2), Nowy Duninów (119 os/km2), S³upno (116 os/km2), Stara Bia³a
(115 os/km2). Na wysokim poziomie plasuje siê równie¿ zaludnienie gminy Radzanowo
(81 os/km2). S¹ to zatem wszystkie gminy wiejskie nale¿¹ce do strefy podmiejskiej miasta P³ocka (1451 os/km2). Pozosta³e analizowane gminy przyjmuj¹ wartoci przybli¿one
do redniej gêstoci¹ zaludnienia powiatu p³ockiego (61 os/km2) (tab. 1).
Tabela 1. Gêstoæ zaludnienia gmin wiejskich w powiecie p³ockim w 2010 r. (powierzchnia bez
wód i lasów)
Table 1. The population density in rural municipalities in the district of Plock in 2010 (area
without water and forests)
Gmina Gmina
Gmina Gmina
Gmina
Bodza- Brudzeñ
Bulkowo £¹ck
Bielsk
Du¿y
nów

Gêstoæ zaludnienia
[os/km2 ]
Population density
[people per km2]

76

77

65

52

119

Gmina Gmina
Gmina Gmina Gmina
Gmina Gmina
Stara StaroNowy RadzaMa³a
S³ubice S³upno
Bia³a reby
Wie Duninów nowo

72

119

81

61

116

115

59

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych G³ównego Urzêdu Statystycznego udostêpnionych
za pomoc¹ platformy internetowej Bank Danych Lokalnych oraz zestawieñ zbiorczych
Source: Own study based on data obtained from Central Statistical Office of Poland and collective
statements

Podobne rozbie¿noci wystêpuj¹ pod wzglêdem gêstoci zaludnienia terenów osadniczych, jako pochodnej gêstoci zaludnienia. Analogicznie, gminy: S³upno (4853 os/km2),
Stara Bia³a (6203 os/km2), £¹ck (7526 os/km2), Nowy Duninów (8504 os/km2), przyjmuj¹
wartoci wiadcz¹ce o najwiêkszym stopniu intensywnoci u¿ytkowania terenów pe³ni¹cych ju¿ funkcje mieszkaniowe. Natomiast gmina Radzanowo z wynikiem (11 633 os/km2)
nale¿y do ni¿szego przedzia³u wartoci, który przewa¿a w powiecie p³ockim (tab. 2).
Nale¿y tutaj zaznaczyæ, i¿ im mniejsze s¹ wartoci tego wskanika tym wy¿sza jest konsumpcja gruntów w danej gminie (wiêksze jest nasilenie zjawiska rozlewania siê zabudowy).
Tabela 2. Gêstoæ zaludnienia terenów osadniczych gmin wiejskich w powiecie p³ockim w 2010 r.
Table 2. The population density of settlement areas in rural municipalities in the district of
Plock in 2010
Gmina
Bielsk

Gmina Gmina
Gmina Gmina
Bodza- Brudzeñ
Bulkowo £¹ck
nów
Du¿y

Gêstoæ osadnicza
[os/km2 ]
Population density 14505 12968 12317
of settlement areas
[people per km2]

45077

Gmina
Ma³a
Wie

7526 24127

Gmina
Gmina
Gmina
Gmina Gmina
Nowy RadzaStara
S³ubice S³upno
Duninów nowo
Bia³a

8504

11633 27271 4853

Gmina
Staroreby

6203 196567

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych G³ównego Urzêdu Statystycznego udostêpnionych
za pomoc¹ platformy internetowej Bank Danych Lokalnych oraz zestawieñ zbiorczych
Source: Own study based on data obtained from Central Statistical Office of Poland and collective
statements
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Zaprezentowane wyniki, zwi¹zane z aspektem demograficznym potwierdzaj¹ za³o¿enie
wystêpowania zjawiska suburbanizacji w strefie podmiejskiej miasta P³ocka. Sam przyrost rzeczywisty ludnoci czy saldo migracji, wskazuje na proces wyludniania siê miasta
(0  2% w ci¹gu 5 lat) na rzecz terenów przyleg³ych. Analiza tego wskanika potwierdza, ¿e wzrost liczby ludnoci nastêpuje w gminach wiejskich bezporednio granicz¹cych z granic¹ administracyjn¹ miasta. Miasto podatne jest zatem  zgodnie z teori¹
Klaassena  na wkroczenie w drug¹ fazê rozwoju, tj. suburbanizacjê [Klaassen, Scimeni
1981].
1.2.2. Dojazd do pracy
Analiza stosunku liczby osób przyje¿d¿aj¹cych do pracy w okrelonej gminie do liczby osób wyje¿d¿aj¹cych do pracy z tej gminy na podstawie zatrudnienia na dzieñ
31.12.2006 r. wskazuje na stosunkowo du¿e zró¿nicowanie pomiêdzy poszczególnymi
gminami wiejskimi w powiecie. W ¿adnej gminie iloraz przep³ywów ludnoci nie uzyska³
wartoci równej jeden wiadcz¹cej o równowadze miêdzy przyje¿d¿aj¹cymi a wyje¿d¿aj¹cymi. Najwy¿szy iloraz uzyska³a gmina S³upno (0,78), nastêpnie gminy: £¹ck (0,54) oraz
Nowy Duninów (0,42). Dla kontrastu, iloraz miasta P³ocka w 2006 r. wynosi³ ok. 3. Oznacza to, ¿e na jedn¹ wyje¿d¿aj¹c¹ osobê przypadaj¹ rednio trzy osoby przyje¿d¿aj¹ce do
pracy (tab. 3).
Tabela 3. Iloraz przep³ywów ludnoci gmin wiejskich w powiecie p³ockim zgodnie z zatrudnieniem w 2006 r.
Table 3. Quotient of population flows in rural municipalities in the district of Plock in
accordance with employment in 2006
Gmina
Bielsk

Iloraz przep³ywów
Quotient of
population flows

0,09

Gmina Gmina
Gmina Gmina
Bodza- Brudzeñ
Bulkowo £¹ck
nów
Du¿y

0,12

0,18

0,22

0,54

Gmina
Ma³a
Wie

0,24

Gmina
Gmina
Gmina
Gmina Gmina
Nowy RadzaStara
S³ubice S³upno
Duninów nowo
Bia³a

0,42

0,17

0,03

0,78

0,29

Gmina
Staroreby

0,06

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych G³ównego Urzêdu Statystycznego
Source: Own study based on data obtained from Central Statistical Office of Poland

Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e P³ock jest istotnym orodkiem miejskim zapewniaj¹cym miejsca pracy tak¿e osobom spoza jego granic, zarówno z gmin bli¿szych, jak
i dalszych.
1.2.3. Przedsiêbiorstwa wpisane do rejestru REGON
Liczba przedsiêbiorstw wpisanych do rejestru REGON na przestrzeni 5 lat w wiêkszoci gmin wiejskich powiatu p³ockiego sukcesywnie wzrasta³a (wyj¹tek stanowi gmina
Staroreby). Przyrost liczby podmiotów gospodarczych jest bardzo zró¿nicowany, jednak
najwy¿sze wartoci przyjmuj¹ gminy podmiejskie. W strefie tej wyró¿nia siê gmina S³upno, w której liczba podmiotów wzros³a prawie o 50%. Analogiczna sytuacja zosta³a
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odnotowana w gminie Stara Bia³a (41,3%). Pozosta³e gminy analizowanej strefy podmiejskiej przyjmuj¹ wartoci od 24,4 do 29,1% (tab. 4). Dla porównania w miecie P³ock przyrost wy¿ej wspomnianych podmiotów wynosi³ zaledwie 1,3%.
Tabela 4. Przyrost liczby przedsiêbiorstw gmin wiejskich w powiecie p³ockim zarejestrowanych
w rejestrze REGON w okresie 20062010 w procentach
Table 4. The increase in the number of enterprises in rural municipalities in the district of Plock
registered in REGON in 20062010 in percentage
Gmina
Bielsk

Przyrost liczby
przedsiêbiorstw
[%]
Increase the
number of
enterprises [%]

32,5

Gmina Gmina
Gmina Gmina
Bodza- Brudzeñ
Bulkowo £¹ck
nów
Du¿y

27,9

26,1

5,2

Gmina
Ma³a
Wie

24,4

19,5

Gmina
Gmina
Gmina
Gmina Gmina
Nowy RadzaStara
S³ubice S³upno
Duninów nowo
Bia³a

29,1

25,2

5,4

47,6

41,3

Gmina
Staroreby

-3,7

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych G³ównego Urzêdu Statystycznego udostêpnionych
za pomoc¹ platformy internetowej Bank Danych Lokalnych
Source: Own study based on data obtained from Central Statistical Office of Poland

Silny rozwój gospodarczy gmin strefy podmiejskiej potwierdza równie¿ wskanik liczby przedsiêbiorstw na 1000 mieszkañców. Wszystkie gminy podmiejskie wyró¿nia³y siê
najwy¿szymi wartociami  od 59 w Nowym Duninowie do 99 w S³upnie. W tym miejscu
nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na gminê S³upno. W 2010 r. odnotowana wartoæ
wskanika jest analogiczna do wartoci wskanika miasta P³ocka (99).
Wszystkie zaprezentowane wyniki, wiadcz¹ nie tylko o rozkwicie gospodarczym
gmin podmiejskich, ale równie¿ o rozproszeniu miejsc pracy. Miasto P³ock w tym przypadku nie stanowi swoistego centrum, lecz stwarza dogodne warunki rozwoju dla
terenów s¹siednich. Mo¿na powiedzieæ, ¿e pod tym wzglêdem nastêpuje dyslokacja
funkcji w strefie podmiejskiej. Redystrybucja podmiotów gospodarczych oraz mieszkañców potwierdza wystêpowanie zjawiska urban sprawl na analizowanych terenach gmin
wiejskich.
1.2.4. Grunty zabudowane i zurbanizowane
Udzia³ gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w zestawionych gminach wiejskich w stosunku do ich powierzchni (bez lasów i wód), w ci¹gu 5 lat, wzrasta (z wyj¹tkiem gminy Bulkowo). Najwidoczniejsze zmiany odnotowane zosta³y w gminach znajduj¹cych w najbli¿szym s¹siedztwie miasta. Przyrost o prawie 3% uzyska³a gmina S³upno,
a zaraz za ni¹ (ok. 2,5%) gmina £¹ck. Do najni¿szego przedzia³u zakwalifikowa³a siê
gmina Stara Bia³a. Nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ gmina ta charakteryzuje siê najwiêkszym (sporód gmin wiejskich powiatu) udzia³em tych gruntów w ogólnej powierzchni
gminy (tab. 5).

Administratio Locorum 14(1) 2015

16

Marta Bieñkowska, Dariusz Korpetta

Tabela 5. Zmiany w udziale gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w powierzchni gmin
wiejskich (bez lasów i wód) w powiecie p³ockim w latach 20062010 w procentach
Table 5. Changes in land use and urban built-up in the area of rural municipalities (excluding
forests and waters) in the district of Plock in 20062010 in percentage
Gmina
Bielsk

Zmiany udzia³u
gruntów [%]
Changes in land
use [%]

0,08

Gmina Gmina
Gmina Gmina
Bodza- Brudzeñ
Bulkowo £¹ck
nów
Du¿y

1,55

0,10

-0,01

2,48

Gmina
Ma³a
Wie

0,05

Gmina
Gmina
Gmina
Gmina Gmina
Stara
Nowy RadzaS³ubice S³upno
Bia³a
Duninów nowo

0,83

0,54

0,08

2,73

0,26

Gmina
Staroreby

0,09

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie zestawieñ zbiorczych ewidencji gruntów i budynków.
Source: Own study based on data obtained from collective statements

Dla pe³nego zobrazowania sytuacji zwi¹zanej z sam¹ zabudow¹, zosta³ obliczony
wskanik dotycz¹cy udzia³u terenów stricte mieszkaniowych w ogólnej powierzchni wy¿ej opisanych gruntów zurbanizowanych i zabudowanych. Zgodnie z poprzednim kryterium, gmina S³upno charakteryzuje siê najwiêkszym przyrostem terenów mieszkaniowych
(o ok. 8%). Stosunkowo wysoki udzia³ terenów mieszkaniowych odnotowany zosta³
w gminie £¹ck (ok. 6 %), a nastêpnie w gminie Radzanowo (5,5%) (tab. 6).
Tabela 6. Zmiany w udziale terenów mieszkaniowych w powierzchni gruntów zabudowanych i zurbanizowanych gmin wiejskich w powiecie p³ockim w latach 20062010
w procentach
Table 6. Changes in the share of residential areas in the area of land and built-up urban rural
municipalities in the district of Plock in the years 20062010 in percentage
Gmina
Bielsk

Zmiany terenów
mieszkaniowych
[%]
Changes in the
share of residential
areas [%]

1,38

Gmina Gmina
Gmina Gmina
Bodza- Brudzeñ
Bulkowo £¹ck
nów
Du¿y

1,10

2,59

0,37

5,94

Gmina
Ma³a
Wie

1,39

Gmina
Gmina
Gmina
Gmina Gmina
Stara
Nowy RadzaS³ubice S³upno
Bia³a
Duninów nowo

3,09

5,44

0,76

7,91

2,22

Gmina
Staroreby

0,72

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie zestawieñ zbiorczych ewidencji gruntów i budynków
Source: Own study based on data obtained from collective statements

Wzrost powierzchni terenów mieszkaniowych potwierdza liczba nowych budynków
oddana do u¿ytkowania w latach 20052010. W tak niewielkim przedziale czasowym
w gminie S³upno powsta³o, a¿ 482 budynków, natomiast w gminie Stara Bia³a 440. Takie
wysokie wyniki znacz¹co wyró¿niaj¹ siê na tle pozosta³ych gmin (tab. 7).
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Tabela 7. Liczba budynków oddana do u¿ytkowania w gminach wiejskich w powiecie p³ockim
w latach 20062010
Table 7. Number of buildings ready for occupancy in rural communities in the district of Plock
in 20062010
Gmina
Bielsk

Liczba budynków
Number of
buildings

141

Gmina Gmina
Gmina Gmina
Bodza- Brudzeñ
Bulkowo £¹ck
nów
Du¿y

152

195

34

219

Gmina
Ma³a
Wie

65

Gmina
Gmina
Gmina
Gmina Gmina
Nowy RadzaStara
S³ubice S³upno
Duninów nowo
Bia³a

92

303

39

482

440

Gmina
Staroreby

91

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych G³ównego Urzêdu Statystycznego udostêpnionych
za pomoc¹ platformy internetowej Bank Danych
Source: Own study based on data obtained from Central Statistical Office of Poland

Przekszta³cenia w strukturze u¿ytkowania gruntów pod wzglêdem gruntów zurbanizowanych i zabudowanych, potwierdzaj¹ zarówno przyrost terenów mieszkaniowych, jak
i liczba nowopowsta³ych budynków. Wyniki pokazuj¹, ¿e intensywnoæ przemian jest
odwrotnie proporcjonalna do odleg³oci od orodka miejskiego, jakim jest P³ock. W strefie gmin podmiejskich zachodzi jednak pewna dysproporcja, pod wzglêdem szybkoci
tych zmian. Tak znacz¹ce liczby budynków oddanych do u¿ytkowania wskazuj¹ na tereny atrakcyjne w kontekcie inwestycji budowlanych. Z drugiej strony jednak wiadcz¹
o prowadzonej przez gminy polityce przestrzennej, a mianowicie o efektywnoci wykorzystywania narzêdzi planistycznych.
1.2.5. Infrastruktura techniczna
W przestrzennym uk³adzie gmin wiejskich, najwiêksze zagêszczenie sieci kanalizacyjnej wystêpuje w tzw. strefie podmiejskiej. Widoczna jest tak¿e du¿a dysproporcja w jej
d³ugociach w stosunku do pozosta³ych jednostek terytorialnych (od 3,7 km/100 km2
w gminie Radzanowo do 93 km/100 km2 w gminie Nowy Duninów). Ta ostania charakteryzuje siê równie¿ du¿ym przyrostem sieci na przestrzeni 5 lat. W 2010 r. w porównaniu
do roku bazowego, przyby³o jej a¿ o 150%. Na drugim miejscu pod wzglêdem ogólnej
d³ugoci plasuje siê gmina S³upno (ok. 85 km), a zaraz za ni¹ gmina Stara Bia³a (ok. 62 km),
która we wspomnianym wy¿ej okresie powiêkszy³a d³ugoæ sieci o 32% (tab. 8).
Tabela 8. Gêstoæ czynnej sieci kanalizacyjnej w km na 100 km2 powierzchni (bez lasów i wód)
w gminach wiejskich w powiecie p³ockim w 2010 r.
Table 8. The density of the sewerage network active in km per 100 km2 (excluding forests and
waters) in rural communities in the district of Plock in 2010
Gmina
Bielsk

Gêstoæ sieci
[km/100 km2]
Density of the
network [km per
100 km2]

11,4

Gmina Gmina
Gmina Gmina
Bodza- Brudzeñ
Bulkowo £¹ck
nów
Du¿y

7,5

8,4

6,8

31,4

Gmina
Ma³a
Wie

9,2

Gmina
Gmina
Gmina
Gmina Gmina
Nowy RadzaStara
S³ubice S³upno
Duninów nowo
Bia³a

93,0

3,7

8,9

84,8

61,2

Gmina
Staroreby

11,7

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych G³ównego Urzêdu Statystycznego udostêpnionych
za pomoc¹ platformy internetowej Bank Danych
Source: Own study based on data obtained from Central Statistical Office of Poland
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Potrzeby budowy lub rozbudowy infrastruktury technicznej wystêpuj¹ powszechnie,
jednak zaspokajane s¹ stopniowo w zale¿noci od posiadanych przez dany samorz¹d
rodków pieniê¿nych b¹d od przemian w strukturze ludnoci wiejskiej. Wyniki pokazuj¹, ¿e najwiêksze zainwestowanie wystêpuje w gminach zlokalizowanych w bezporednim
s¹siedztwie P³ocka. Im dalej od miasta, tym wiêksze rozproszenie zabudowy oraz mniejsza op³acalnoæ ich budowy. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e zjawisko rozlewania siê zabudowy
na podmiejskie gminy wiejskie, z jednej strony przyczynia siê do rentownoci tych inwestycji, ale z drugiej strony powoduje dalsze o¿ywienie inwestycyjne na tych obszarach
[Biczkowski 2010].
1.2.6. Analiza pokrycia terenu
Analizuj¹c zabudowê mo¿na stwierdziæ, ¿e w wiêkszoci gmin (z wyj¹tkiem £¹cka)
najwiêksz¹ czêæ (oko³o po³owy) analizowanych klas obiektów stanowi¹ pojedyncze
obiekty zabudowy. Najwiêksze rozproszenie pod tym wzglêdem wystêpuje w gminie Radzanowo. Drug¹, znacz¹c¹ grup¹ jest zabudowa o du¿ym zagêszczeniu (5080% powierzchni nieprzepuszczalnej). W omawianych jednostkach terytorialnych stanowi¹ one
od 30% do 38% liczby wszystkich analizowanych klas obiektów. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguje bowiem zabudowa zwarta, która jest najbardziej charakterystyczna dla miejskiego charakteru danego obszaru. Najwiêcej takich obiektów posiada gmina S³upno (a¿
14%), nastêpnie Stara Bia³a (12%), w pozosta³ych gminach od 11 do 7% (rys. 3).

Rys. 3. Procentowy udzia³ wybranych klas obiektów najbardziej odzwierciedlaj¹cych stan zabudowy typu miejskiego w ogólnej liczbie tych obiektów w podmiejskich gminach wiejskich wg stanu na 2010 r.
Fig. 3. The percentage of selected classes of objects reflecting the states most urban-type buildings in the total number of objects in the suburban rural districts as of 2010
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Urban Atlas P³ock (http://www.eea.europa.eu/legal/copyright, dostêp: 26.11.2014 r.)
Source: Own study based on data obtained from Urban Atlas Plock (http://www.eea.europa.eu/legal/
/copyright, 26.11.2014 r.)
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Bior¹c pod uwagê pole powierzchni omówionych wczeniej obiektów, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e najwiêksz¹ czêæ poszczególnych gmin zajmuje zabudowa o du¿ym zagêszczeniu
(50-80% powierzchni nieprzepuszczalnej). Pojedyncze zabudowy, których by³o tak wiele w ujêciu ilociowych, w kontekcie powierzchniowym przyjmuj¹ wartoci od 40 do
21%. Zabudowa zwarta najwiêkszy obszar zajmuje w gminie Stara Bia³a (15%), zaraz po
niej w gminie S³upno (13%), natomiast najmniejszy obszar w £¹cku (5%) (rys. 4).

Rys. 4. Procentowy udzia³ pola powierzchni wybranych klas obiektów najbardziej odzwierciedlaj¹cych stan zabudowy typu miejskiego w ogólnej powierzchni tych obiektów w podmiejskich gminach wiejskich wg stanu na 2010 r.
Fig. 4. The percentage of the surface area of the selected object classes reflecting the states
most urban-type buildings in the total surface of these objects in suburban rural districts
as of 2010
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Urban Atlas P³ock (http://www.eea.europa.eu/legal/copyright, dostêp: 26.11.2014 r.)
Source: Own study based on data obtained from Urban Atlas Plock (http://www.eea.europa.eu/legal/
/copyright, 26.11.2014 r.)

Analiza atrybutu lokalizacji zabudowy potwierdza wczeniej zaprezentowane wyniki.
Zabudowa o powierzchni nieprzepuszczalnej od 1080% w najwiêkszym skupieniu pojawia siê przy samych granicach administracyjnych miasta. Doskonale widaæ to na przyk³adzie gminy S³upno, gdzie zwarta zabudowa w pó³nocno-zachodniej granicy gminy
jest kontynuacj¹ zabudowy P³ocka. Podobna sytuacja wystêpuje w gminie Stara Bia³a,
jednak w tym przypadku tereny te rozlewaj¹ siê promienicie od granicy miasta. Jest to
przejaw urbanizacji tamowej tzw. ribbon urbanization (Szymañska, Biegañska 2011).
Mniejsze, ale równie¿ zauwa¿alne zagêszczenie zabudowy przy orodku miejskim wystêpuje w Radzanowie. Jest ona w porównaniu z poprzednimi gminami bardziej rozproszona.
Inna sytuacja wystêpuje natomiast w gminach po³o¿onych w lewobrze¿nych granicach
miasta. W gminie Nowy Duninów bardzo wyranie widaæ trend zabudowy w kierunku
równoleg³ym do koryta rzeki Wis³y. W gminie £¹ck natomiast zabudowa skupia siê dooko³a zbiorników wodnych (rys. 5).
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Rys. 5. Pokrycie terenu podmiejskich gmin wiejskich z uwzglêdnieniem klas obiektów zabudowy
o powierzchni nieprzepuszczalnej (1080%) oraz obiektów przemys³owych, handlowych, publicznych i prywatnych
Fig. 5. Suburban land cover in rural communities including the classes of objects built with an
impervious surface (1080%) as well as industrial, commercial, public and private objects

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Urban Atlas P³ock (http://www.eea.europa.eu/legal/copyright,
dostêp: 26.11.2014 r.)
Source: Own study based on data obtained from Urban Atlas Plock (http://www.eea.europa.eu/legal/
/copyright, 26.11.2014 r.)

Analiza pokrycia terenu uwzglêdniaj¹ca g³ównie zabudowê, potwierdza zjawisko
urbanizacji wystêpuj¹cej w gminach wiejskich w strefie oddzia³ywania miasta P³ocka. Zarówno dane ilociowe, jak i atrybuty lokalizacji potwierdzaj¹ nasilenie tych procesów
przede wszystkim w gminach S³upno oraz Stara Bia³a. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e procesy suburbanizacyjne mog¹ przejawiæ siê nie tylko w przeznaczaniu danego terenu pod
zabudowê, ale równie¿ w postaci dogêszczania zabudowy czy elementów infrastruktury technicznej. Czêsto nie zmienia siê sama kategoria u¿ytkowania (np. zabudowy jednorodzinnej o typie miejskim czy wiejskim), ale w sposób znacz¹cy ulegaj¹ zmianie proporcje pokrycia konkretnego terenu wewn¹trz tej kategorii [Drzewiecki 2008].
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2. Planowanie przestrzenne w gminach podmiejskich w oparciu o wybrane
narzêdzia planistyczne
2.1. Dane, metody, narzêdzia
Pierwszy etap badania potwierdzi³ wp³yw orodka miejskiego na gminy wiejskie strefy podmiejskiej miasta. W³adze lokalne powinny zatem nadawaæ odpowiedni kierunek
tym przemianom przestrzennym gmin za pomoc¹ odpowiedniego wykorzystywania instrumentów planistycznych. Na podstawie zgromadzonych danych przeprowadzona zosta³a analiza podstawowych narzêdzi planistycznych stosowanych w piêciu gminach
wiejskich zlokalizowanych w bezporednim s¹siedztwie miasta P³ocka. Badano [por. Feltynowski 2010]:
 liczbê obowi¹zuj¹cych planów miejscowych;
 udzia³ pola powierzchni pokrytej obowi¹zuj¹cymi planami miejscowymi w stosunku do
pola powierzchni gminy;
 liczbê obowi¹zuj¹cych planów miejscowych ze wzglêdu na pole powierzchni (w tym
o polu powierzchni powy¿ej 100 ha);
 ³¹czne pole powierzchni kategorii przeznaczenia terenów w planach miejscowych;
 liczbê wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z podzia³em na: zabudowê mieszkaniow¹, zabudowê letniskow¹, zabudowê us³ugow¹, budynki
gospodarcze i gara¿e wraz z zabudow¹ warsztatow¹, infrastrukturê techniczn¹ oraz inwestycje celu publicznego.
2.2. Omówienie wyników i dyskusja
2.2.1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
W latach 19952013 w podmiejskich gminach wiejskich miasta P³ocka obowi¹zywa³o
255 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które stanowi¹ jeden
z czynników przemian struktury funkcjonalnej i przestrzennej obszarów wiejskich. Liderem pod wzglêdem ogólnej liczby uchwalonych miejscowych planów jest gmina S³upno,
która uchwali³a do 2013 r. 125 mpzp co daje a¿ 49% wszystkich planów w analizowanej
strefie. Najmniej planów miejscowych uchwalonych zosta³o w gminie Nowy Duninów,
natomiast pozosta³e jednostki posiadaj¹ od 31 do 43 sztuk planów. Analizuj¹c przedzia³
czasowy, w których zosta³y sporz¹dzane mo¿na stwierdziæ, ¿e w latach 19952002 powsta³o najwiêcej planów w ka¿dej z badanych gmin. Doæ wyranie widaæ to na przyk³adzie gminy S³upno. W pozosta³ych gminach w latach 20032013, uchwalono nawet
o ok. 50% mniej planów w porównaniu z okresem wczeniejszym. We wszystkich gminach dominuj¹ plany o polu powierzchni objêtego nimi terenu w przedzia³ach: do 1 ha
oraz od 1 do 10 ha. W znacznie mniejszej iloci, ale równie¿ we wszystkich gminach, zosta³y sporz¹dzone mpzp odpowiednio o polu powierzchni od 10 do 50 ha. Najmniej, bo
tylko w jednej gminie (£¹ck) plany obejmuj¹ obszar od 50 do 100 ha.
Ze wzglêdu na wspomniany wczeniej ³ad przestrzenny, liczba planów obejmuj¹cych
tereny o powierzchni 100 ha i wiêcej, staje siê istotnym wskanikiem. W analizowanych
gminach podmiejskich zosta³o sporz¹dzonych tylko 8 takich planów, jednak daj¹ one
a¿ 73% pola powierzchni (bez danych dla gminy Radzanowo) wszystkich uchwalonych
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planów, tj. zajmuj¹ 2374,45 ha. W samej gminie Nowy Duninów, która posiada dwa plany
z omawianego wskanika, stanowi¹ one ok. 88% wszystkich planów w gminie, natomiast
w Starej Bia³ej, piêæ takich planów daje 95% terenów objêtych mpzp.
Plany miejscowe obejmuj¹ ogó³em obszar 3265 ha, tj. ok. 10% terenów (bez lasów
i wód) piêciu badanych gmin wiejskich. Do takiego wyniku przyczyni³a siê na pewno sytuacja w gminie S³upno, która w 100% pokryta jest mpzp. Na drugim miejscu pod wzglêdem stopnia pokrycia planami jest Nowy Duninów (28,1%), a nastêpnie Stara Bia³a
(16,9%). Reszta gmin nie przekracza 10% pokrycia mpzp. £¹cznie ustalenie mpzp obowi¹zuj¹ w 75 wsiach.
Przedstawione powy¿ej dane ilociowe wskazuj¹ na to, ¿e w strefie podmiejskiej miasta P³ocka plany zagospodarowania obejmuj¹ zazwyczaj niewielkie obszary (nawet od
0,09 ha). Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e pomimo takiego rozdrobnienia niektóre plany tworzone s¹ w ujêciu perspektywicznym, a mianowicie na du¿ych obszarach o polu powierzchni co najmniej 100 ha. Wzorcowym przyk³adem jest tu gmina S³upno, która posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy obszar ca³ej gminy.
Z jednej strony jest to ogromn¹ zalet¹, gdy¿ gmina d¹¿y do uporz¹dkowania przestrzeni,
ale z drugiej strony zobowi¹zuje jednostkê samorz¹dow¹ do wyposa¿enia w niezbêdn¹
dla terenu infrastrukturê techniczn¹. Dodatkow¹ trudnoæ w sporz¹dzaniu wielkoobszarowych planów mo¿e sprawiaæ przewaga w³asnoci prywatnej oraz gruntów ornych wynikaj¹cych z rolniczego charakteru gminy. Mog¹ równie¿ wystêpowaæ czy dominowaæ
tereny, których funkcja nie ulega zmianie. Taka sytuacja ma miejsce na terenach lenych,
przede wszystkim w gminach Nowy Duninów oraz £¹ck. Obszar pokryty planami sporz¹dzanymi od 2010 do 2013 r. zwiêksza siê. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e jest to pewna odpowied gmin na presjê budowlan¹.
Analiza ³¹cznego pola powierzchni pod wzglêdem rodzajów przeznaczenia terenów
w planach miejscowych w podmiejskich gminach wiejskich miasta P³ocka pozwala stwierdziæ, ¿e wystêpuj¹ doæ du¿e dysproporcje w przeznaczaniu terenu na poszczególne kategorie zagospodarowania terenu. Ró¿nica ujawnia siê przede wszystkim w iloci tych
kategorii stosowanych przez poszczególne gminy. Widaæ równie¿, ¿e zabudowa mieszkaniowa stanowi dominuj¹cy udzia³ w trzech na piêæ jednostek samorz¹dowych. W gminie
£¹ck przeznacza siê na zabudowê mieszkaniow¹ 96% (z czego 100% to zabudowa jednorodzinna) terenu objêtego planami albo na zabudowê us³ugow¹, która zajmuje 4% tego
terenu. Trochê lepsza sytuacja wystêpujê w gminie Nowy Duninów, która przeznacza
swoje tereny na 6 kategorii zagospodarowania, w których przewa¿a zabudowa mieszkaniowa (74,2%). Pojawia siê tu równie¿ zabudowa wielorodzinna w udziale 0,3%. Na drugim
miejscu, pod wzglêdem wielkoci obszaru  jakie pokrywa  jest zabudowa us³ugowa
(15,9%), i jest to najwiêkszy udzia³ jak¹ zajmuje ta kategoria w ca³ej analizowanej strefie.
Gmina Radzanowo przeznacza ponad po³owê (58%) swoich terenów pod mieszkalnictwo
(w tym 0,5% na zabudowê wielorodzinn¹), przewiduje równie¿ tereny pod zieleñ i wodê
(7,5%). W gminie S³upno natomiast 69,4% powierzchni planów obejmuj¹ u¿ytki rolne, a zabudowa mieszkaniowa z wynikiem 6,5% znajduje siê na trzecim miejscu, zaraz po komunikacji (11,2%) oraz zieleni i wodach (11%). Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e gmina S³upno zaplanowa³a najwiêcej w stosunku do innych, tj. 0,8% udzia³u zabudowy pod mieszkalnictwo
wielorodzinne, najmniej za pod zabudowê us³ugow¹ (zaledwie 1,4%).
Acta Sci. Pol.

Rozlewanie siê zabudowy a planowanie przestrzenne w strefie podmiejskiej miasta P³ocka

23

Stosunkowo proporcjonalnie pod wzglêdem udzia³u powierzchni rozk³adaj¹ siê kategorie w gminie Stara Bia³a. Ponad 1/3 obszaru zajmuje zabudowa techniczno-produkcyjna, a zaraz za ni¹ zabudowa mieszkaniowa (26,9%) oraz u¿ytki rolne (26%). Pozosta³e kategorie przeznaczenia terenu pokrywaj¹ poni¿ej 10% obszaru planów gminy (rys. 6).

* Udzia³ zabudowy wielorodzinnej

Rys. 6. Udzia³ poszczególnych kategorii przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego sporz¹dzonych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994
oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w podmiejskich gminach wiejskich, stan na 31.12. 2010 r.
Fig. 6. The share of particular categories of area allocation in the local spatial development
plans drawn up on the basis of the Act of July 7, 1994 and the Act of March 23, 2003
 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym in suburban rural communities, as at 31.12. 2010
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ statystycznych Planowanie przestrzenne w gminach udostêpnione przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Source: Own study based on data obtained from statistical research Spatial planning in communities provided by the Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy
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Powy¿sze zestawienia potwierdzaj¹ du¿e ró¿nice i rozbie¿noci w planowaniu przestrzennym w poszczególnych gminach, w szczególnoci w kontekcie przeznaczania terenów, gdzie g³ównym ich przeznaczeniem jest funkcja mieszkaniowa jednorodzinna lub
funkcja mieszkaniowo-us³ugowa. Ze wzglêdu na charakter gmin czêsto pojawiaj¹ siê
równie¿ funkcje produkcyjne i magazynowo-sk³adowe. Najbardziej niepokoj¹ca sytuacja
jest w gminie £¹ck, a nastêpnie w gminie Nowy Duninów. Tak wysoki udzia³ zasobów
terenów mieszkaniowych nie sprzyja funkcjonalnoci tych obszarów. Dodatkowo, wspomnian¹ dysfunkcjonalnoæ pog³êbia brak lub znikomy udzia³ przeznaczenia terenów pod
komunikacjê, infrastrukturê czy us³ugi, które s¹ niezbêdne do prawid³owego i racjonalnego rozwoju jednostki. Wyró¿niæ nale¿y gminê S³upno, która posiada pokrycie planami
100% terenów gminy. Obszar gminy w tym przypadku zosta³ potraktowany holistycznie,
co ma swoje odzwierciedlenie w przemylanym przeznaczaniu terenów. Wystêpuj¹ tu
wszystkie kategorie ich przeznaczenia, a wysoki udzia³ zieleni potwierdza wysok¹ jakoæ
sporz¹dzania planów.
Najwiêcej uchwalonych planów wystêpuje we wsiach po³o¿onych przy granicach
miasta P³ocka oraz w wiêkszych miejscowociach. Rzadziej wystêpuj¹ w skupiskach wsi
gminnych. Dystrybucjê przestrzenn¹ uchwalonych planów prezentuje rysunek 7.

Rys. 7. Rozmieszczenie i liczba obowi¹zuj¹cych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we wsiach, podmiejskich gmin wiejskich miasta P³ocka, stan na 31.12.2010 r.
Fig. 7. The distribution and number of existing local development plans in villages in the rural
municipalities suburban city of Plock, as of 31st December 2010
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z urzêdów gmin (wykazy obowi¹zuj¹cych planów miejscowych) oraz Urban Atlas P³ock (http://www.eea.europa.eu/legal/copyright,
dostêp: 26.11.2014 r.)
Source: Own study based on data obtained from municipality offices and Urban Atlas Plock (http://
www.eea.europa.eu/legal/copyright, 26.11.2014 r.)
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2.2.2. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Na terenie podmiejskich gmin wiejskich w latach 20062010 wydano ogó³em 2242 decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Wystêpuj¹ jednak stosunkowo
du¿e dysproporcje pomiêdzy ich liczb¹ w poszczególnych jednostkach samorz¹dowych.
Najwiêcej wydano ich w gminie Stara Bia³a (777), a najmniej w gminie Nowy Duninów
(95). Liczba wydawanych decyzji na przestrzeni 5 lat we wszystkich gminach wykazywa³a tendencjê rosn¹c¹ (wyj¹tek stanowi³ rok 2010). Analogiczny trend wystêpuje w przypadku zabudowy mieszkaniowej (g³ównie domów jednorodzinnych), na któr¹ wydano a¿
59,4% wszystkich decyzji. W samej gminie Stara Bia³a kategoria mieszkaniowa stanowi
63,6%, a w gminie Nowy Duninów 63,2%.
Wydawanie tzw. WZ doprowadza do chaosu przestrzennego i degradacji krajobrazów rolniczych. Jednak ich masowe wydawanie mo¿na uto¿samiaæ z pewn¹ odpowiedzi¹
na zapotrzebowanie spo³eczne, a co za tym stoi, krótszy czas oczekiwania na formalizacjê budowy domu jednorodzinnego przez potencjalnego inwestora. Realizacja takiej inwestycji poprzez plan miejscowy wi¹za³aby siê z oczekiwaniem powy¿ej 1 roku (a nawet
do 3 lat). W przypadku decyzji okres ten jest krótszy i trwa na ogó³ do dwóch miesiêcy.
Dzieje siê tak, gdy¿ wydawanie decyzji zazwyczaj nie wi¹¿e siê z koniecznoci¹ zmiany
przeznaczania gruntów. Rosn¹cy trend wydawania decyzji na zabudowê mieszkaniow¹
(budynku jednorodzinnego), z jednej strony jest pewnym wskanikiem wiadcz¹cym
o intensywnoci ruchu budowlanego, ale z drugiej strony wskazuje na marginalizacjê
planów miejscowych. Mo¿na stwierdziæ, ¿e ostateczn¹, a zarazem wi¹¿¹c¹ decyzjê podejmuje inwestor, czêsto kieruj¹c siê ni¿sz¹ cen¹ gruntów na terenach pozbawionych mpzp
[Sobotka, M³ynarczyk 2010]. Strefa podmiejska miasta P³ocka pod wzglêdem charakteru
gmin wyró¿nia siê du¿¹ ró¿norodnoci¹. S¹ to zarówno gminy o wysokim wskaniku lesistoci i walorach turystyczno-rekreacyjnych, jak równie¿ gminy typowo rolnicze. Najwiêcej decyzji wydawanych jest w miejscowociach po³o¿onych przy granicy miasta,
wzd³u¿ wa¿niejszych dróg (np. gmina Stara Bia³a) lub w pobli¿u jezior, rzek czy lasów
(w przypadku gminy £¹ck oraz Nowy Duninów). Warto w tym miejscu wspomnieæ o terenach zalewowych. Pomimo tak wielkiego zagro¿enia jakie stanowi¹ okoliczne rzeki, badania wskazuj¹, ¿e nie na wszystkich tych terenach istniej¹ miejscowe plany zakazuj¹ce
zabudowê. Rozwój zabudowy mieszkaniowej jest wiêc na nich w dalszym ci¹gu mo¿liwy.
PODSUMOWANIE
Specyfika, wieloaspektowoæ oraz problematyczna delimitacja zasiêgu urban sprawl
nie pozwala opracowaæ jednej metody, która w sposób jednoznaczny potwierdzi³aby
jego wystêpowanie. Jednak przeprowadzona analiza statystyczna proponowanych
wskaników pozwoli³a wskazaæ obszary najbardziej na ni¹ podatne. Zaprezentowane wyniki w zupe³noci potwierdzaj¹ rozwój miasta P³ocka kosztem terenów podmiejskich. Najwy¿sze wskaniki wiadcz¹ce o rozlewaniu siê miasta uzyskiwa³y gminy wiejskie bezporednio s¹siaduj¹ce z granic¹ administracyjn¹ miasta, tj. wszystkie gminy z obszaru
badañ. Sam ujemny przyrost rzeczywisty miasta (-2%) w stosunku do dodatnich przyroAdministratio Locorum 14(1) 2015
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stów podmiejskich gmin wiejskich (do 18%) na przestrzeni piêciu lat, wskazuje na pocz¹tek wkraczania miasta w drug¹ fazê jego rozwoju  suburbanizacji. Strefa podmiejska jest
atrakcyjna dla inwestorów P³ocka co sprawia, ¿e tworz¹ siê w niej obszary o coraz intensywniejszym wykorzystaniu gruntów. Z drugiej strony, P³ock jest istotnym orodkiem
miejskim zapewniaj¹cym miejsca pracy, co powoduje nasilanie natê¿enia ruchu samochodowego w konkretnych kierunkach. Jego obecnoæ stwarza tak¿e dogodne warunki rozkwitu gospodarczego, ale przyczynia siê do dyslokacji funkcji w omawianej strefie. Przeobra¿enia w strukturze u¿ytkowania gruntów przyleg³ych potwierdzi³ przyrost terenów
mieszkaniowych oraz rosn¹ca liczba nowo powsta³ych budynków. Pojawi³a siê pewna
prawid³owoæ: intensywnoæ u¿ytkowania gruntów jest odwrotnie proporcjonalna do
odleg³oci od miasta P³ocka. Wytycza ona tereny atrakcyjne z punktu widzenia inwestycji budowlanych. Wyniki ukaza³y równie¿ najwiêksze zainwestowanie w infrastrukturê
techniczn¹ w gminach podmiejskich. W tym przypadku im dalej od miasta tym wiêksze
rozproszenie zabudowy i mniejsza op³acalnoæ ich budowy.
Pewn¹ form¹ zapobiegania niekorzystnym zjawiskom rozwojowym mog¹ byæ prawid³owo sporz¹dzone dokumenty planistyczne gmin znajduj¹cych w oddzia³ywaniu procesu urban sprawl. Wyniki badañ wskazuj¹ na rosn¹c¹ wiadomoæ lokalnych w³adz
w zakresie potrzeby planowego i racjonalnego gospodarowania gruntami. Niestety ujêcie perspektywiczne, czyli sporz¹dzanie planów wielkoobszarowych (powy¿ej 100 ha),
nie jest zbyt powszechne. Tylko jedna gmina, S³upno, pokryta jest w 100% tymi dokumentami, a dodatkowo w 2006 r. uchwali³a plan obejmuj¹cy obszar ca³ej gminy. Plany pozosta³ych jednostek samorz¹dowych charakteryzowa³y: rozdrobnienie (plany o polu powierzchni terenu od 9 arów) oraz niski stopieñ pokrycia w stosunku do pola powierzchni
terenu bez lasów i wód. Jest to doæ niepokoj¹ce zjawisko, gdy¿ rzeka Wis³a generuje
obecnoæ terenów zalewowych, które nie s¹ wystarczaj¹co zabezpieczone przed ekspansj¹ budowlan¹. Konfrontacja liczby planów z przestrzennym rozmieszczeniem zabudowy,
potwierdza jednak, ¿e we wszystkich podatnych na rozlewanie siê zabudowy wsiach,
obowi¹zuje ich najwiêcej.
Rozwój miasta P³ocka boryka siê z problemem suburbanizacji, a co za tym idzie, zjawiskiem rozlewania siê zabudowy. Dowiadczy³y tego g³ównie podmiejskie gminy wiejskie. Nale¿y sobie zdawaæ sprawê z tego, ¿e procesy takich przeobra¿eñ na obszarach
s¹siaduj¹cych z miastem s¹ nieuchronne. G³ównymi przyczynami takiego stanu rzeczy s¹
g³ód mieszkaniowy oraz chêæ poprawy standardu zamieszkania. Brak odpowiednich
narzêdzi doprowadza do nieodwracalnej utraty wiejskich walorów przestrzeni. W dzisiejszym stanie prawnym podstawowym i jedynym instrumentem przeciwdzia³ania zjawisku
niekontrolowanej zabudowy s¹ plany miejscowe. Nale¿y d¹¿yæ do tego, aby dzia³ania
legislacyjne jasno okrela³y i restrykcyjnie ogranicza³y masowe wydawanie decyzji
o warunkach zabudowy i motywowa³y jednostki do sporz¹dzania planów, które zakazywa³yby zabudowy na niepredestynowanych do tego obszarów. Obecnie, nader czêsto,
ostateczn¹ i jednoczenie wi¹¿¹c¹ decyzjê podejmuje inwestor, czêsto kieruj¹c siê cen¹
gruntów.
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Abstract. This article shows the influence of spatial planning on the spread of the city
of Plock over adjacent communes. The problem of urban development, rural areas and
the process of urbanization in suburban areas have been confronted with the functioning
of the system of planning in Poland. The article is trying to answer the question whether the Polish system of spatial planning is a tool preventing or favoring urban sprawl.
The authors deliver the answer in the light of the accumulated literature, as well as on
the basis of planning documents, statistics and land cover data.
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REDUKCJA FALI WEZBRANIOWEJ NA RZECE KACZAWA
ZA POMOC¥ SUCHEGO ZBIORNIKA RZYMÓWKA
Pawe³ Bobrowski1, Piotr Trybu1, Robert Kasperek2
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Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu
Streszczenie: Celem pracy jest okrelenie stopnia redukcji fali powodziowej przep³ywaj¹cej przez projektowany suchy zbiornik Rzymówka na rzece Kaczawie. Za³o¿ono,
¿e gospodarka wodna na tym zbiorniku bêdzie automatyczna, a podczas przejcia fali
miarodajnej, bêdzie pracowa³ upust denny. Dla tych warunków oszacowano parametry
otwarcia spustów dennych. Obliczenia transformacji hipotetycznej fali miarodajnej Qm,
kontrolnej Qk i Q1% przeprowadzono za pomoc¹ metody Pulsa. Z obliczeñ wynika, ¿e
redukcja w/w fal jest odpowiednio na poziomie 53%, 22% i 41%.
S³owa kluczowe: suchy zbiornik, redukcja wezbrania, ochrona od powodzi

ROLA SUCHYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH
Suche zbiorniki retencyjne maj¹ chroniæ tereny przed powodziami, tzn. redukowaæ
fale wezbraniowe oraz spowalniaæ ich odp³yw [Lambor 1962; Mosiej, Ciepielowski 1992].
Rodzaje urz¹dzeñ zrzutowych oraz ich przepustowoæ dobiera siê ze wzglêdu na pojemnoæ zbiornika, objêtoæ fali oraz maksymalny zrzut (przep³yw dozwolony). Urz¹dzenia
zrzutowe sk³adaj¹ siê z przelewu awaryjnego oraz upustu dennego. Dodatkowo, ze
wzglêdu na poprawê skutecznoci redukcji fal powodziowych, projektuje siê równie¿
upusty porednie. W ci¹gu ca³ego okresu eksploatacji obiektu upust denny jest otwarty.
Umo¿liwia to swobodne przepuszczanie rumowiska oraz przep³yw wód o natê¿eniu ni¿szym od przep³ywu bezpiecznego. W czasie wzrostu przep³ywów powy¿ej bezpiecznego,
przepustowoæ upustu jest mniejsza ni¿ wielkoæ dop³ywu, co powoduje wzrost poziomu wody w zbiorniku. Wraz z jej wzrostem, zwiêkszaj¹ siê wydatki upustów dennych.
W momencie osi¹gniêcia w zasobniku poziomu wody odpowiadaj¹cej rzêdnej krawêdzi
przelewu bocznego (awaryjnego), wydatek upustów dennych jest maksymalny i najczêciej równy przep³ywowi dozwolonemu Qdoz. Jeli poziom wody w zbiorniku bêdzie
Adres do korespondencji  Corresponding author: Robert Kasperek, Wydzia³ In¿ynierii Kszta³towania
rodowiska i Geodezji, Instytut In¿ynierii rodowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu,
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nadal rós³ to nast¹pi, tzw. zgórowanie przelewu i na wielkoæ zrzutu decyduj¹cy wp³yw
bêdzie mia³a praca przelewu. Wraz ze spadkiem poziomu wody w zasobniku, zmniejsz¹
siê równoczenie wydatki upustu dennego, a¿ do ca³kowitego opró¿nienia zbiornika
[Lambor 1962]. Generalnie, gospodarka wodna prowadzona na suchym zbiorniku przeciwpowodziowym jest automatyczna, a transformacja fali powodziowej odbywa siê bez
udzia³u cz³owieka (zbiornik jest niesterowany). Decyduj¹cy wp³yw na skutecznoæ redukcji fal powodziowych przez suchy zasobnik ma stosunek objêtoci fali hipotetycznej,
miarodajnej lub kontrolnej do jego objêtoci. W przedmiotowej literaturze mo¿na spotkaæ
wytyczne dotycz¹ce relacji zachodz¹cych miêdzy objêtoci¹ fali hipotetycznej a pojemnoci¹ zbiornika. Fala powodziowa o prawdopodobieñstwie przewy¿szenia raz na 30 lat
powinna byæ ca³kowicie przechwycona przez zasobnik. Natomiast fala o prawdopodobieñstwie przewy¿szenia raz na 100 lat powinna mieciæ siê w zbiorniku przynajmniej
w 70% swojej objêtoci [Lambor 1962].
Pietrak i Banasik [2009] przeprowadzili analizê przejcia fali wezbraniowej na Potoku
S³u¿ewieckim w obrêbie terenów zurbanizowanych. Redukcja fali odbywa siê za pomoc¹
3 zasobników, równie¿ tak, jak autorzy niniejszej pracy, w oparciu o metodê Pulsa.
Wzglêdna redukcja fali o prawdopodobieñstwie p=10% zosta³a okrelona na poziomie
tylko 0,9% dla zbiornika Wycigowego, 2,6% dla zbiornika S³u¿ewieckiego i 22% dla
zbiornika Berensewicza. Pierwsze w/w dwa zasobniki sp³aszczaj¹ bardzo nieznacznie falê,
co oznacza, ¿e s¹ zbyt ma³e aby magazynowaæ wodê przy rednim wezbraniu.
Dodatkow¹ zalet¹ suchych zbiorników retencyjnych jest ich niska szkodliwoæ dla
rodowiska. Dziêki stale otwartym spustom zapewniona jest ci¹g³oæ migracji ichtiofauny w górê i w dó³ zasobnika.
Prognozowanie przejcia fali powodziowej oraz analiza i wyniki jej redukcji przez suche zbiorniki przeciwpowodziowe stanowi¹ bardzo wa¿ny element podczas oceny ryzyka
powodziowego i zarz¹dzania nim [Dyrektywa 2007/60/WE]. Dotyczy to zarówno map zagro¿enia powodziowego, map ryzyka powodziowego (grudzieñ 2013 r.), jak i planów zarz¹dzania ryzykiem powodziowym (grudzieñ 2015 r.).
Istotnym elementem przy projektowaniu zbiorników wodnych i analizie przejcia fali
wezbraniowej jest ocena transportu rumowiska rzecznego i zamulania czaszy zasobnika.
Zarówno rumowisko unoszone, jak i wleczone w zale¿noci od charakteru cieku, re¿imu
hydrologicznego oraz budowy pod³o¿a wp³ywa na eksploatacjê i gospodarkê wodn¹
zbiornika. Tematyk¹ t¹ zajmowali siê m.in. G³owski, Kasperek, Mokwa, Parzonka i Wiatkowski, którzy przeanalizowali warunki transportu rumowiska unoszonego i wleczonego,
pocz¹tek ruchu i transport masowy na rzece Odrze, Troi i Widawie [G³owski, Kasperek,
Parzonka 2010; Kasperek, Wiatkowski 2008; Kasperek, Mokwa, Wiatkowski 2013]. Kasperek i Wiatkowski [2008] wykonali symulacje przejcia fali miarodajnej Qm i kontrolnej Qk przez zbiornik W³odzienin na rzece Troja. Redukcja maksymalnego dop³ywu
wynosi³a 1623% dla Qm i 2225% dla Qk.
Ocenê wp³ywu gospodarki wodnej na zagro¿enia powodziowe na przyk³adzie zbiornika W³oc³awek na Wile przeprowadzi³ Kosiñski [2013]. W celu obiektywnej oceny obliczy³ on wspó³czynnik redukcji zagro¿enia r dwiema metodami: pierwsza oparta na rednich przep³ywach i zrzutach dla okrelonej fali, druga uwzglêdniaj¹ca rzeczywiste
przep³ywy rednie dobowe. Z analizy wszystkich fal w badanym okresie 41 lat przez
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Kosiñskiego wynika, ¿e redni wspó³czynnik r liczony pierwsz¹ metod¹ jest na poziomie 62%, a drug¹ metod¹ 69%. Wykorzystuj¹c pojemnoæ 137 mln m3 zbiornika W³oc³awek, mo¿na by³o ca³kowicie wyeliminowaæ przynajmniej 20 powodzi (40% przypadków),
a pozosta³e w wiêkszym lub mniejszym stopniu ograniczyæ.
W redukcji przep³ywów powodziowych decyduje równie¿, (oprócz odpowiedniej pojemnoci powodziowej zbiornika) sterowanie urz¹dzeniami przelewowo-spustowymi.
Madzia [2015] przeprowadzi³ analizê pracy zbiornika retencyjnego Wis³aCzarne w zlewni
potoków Bia³a i Czarna Wise³ka. Oparto j¹ na hydrogramie dop³ywu do zbiornika, którego przep³yw kulminacyjny jest równy przep³ywowi maksymalnemu rocznemu o prawdopodobieñstwie przewy¿szenia p=1%. W celu wyznaczenia hydrogramu dop³ywu do
zbiornika zastosowano model Snydera oraz model SCS (Soil Conservation Service).
W analizie przeprowadzono szereg symulacji pracy zasobnika w zale¿noci od stanu pocz¹tkowego nape³nienia zbiornika oraz pracy poszczególnych urz¹dzeñ przelewowo-spustowych, np. otwarte dwa spusty lub jeden, zamkniête oba na wypadek awarii, i ró¿ne
pocz¹tkowe nape³nienia zasobnika. Z badañ Madzi wynika, ¿e objêtoæ fali powodziowej
wywo³anej opadem o p=1% jest praktycznie równa pojemnoci u¿ytkowej i powodziowej
zbiornika. Redukcja przep³ywu kulminacyjnego w zale¿noci od otwarcia spustów dennych wyniesie od 37,2% do 48,9%. Natomiast przep³yw nieszkodliwy rzêdu 20 m3/s zostanie przekroczony przy otwartych spustach dennych ponad 2 razy.
Iloæ zanieczyszczeñ pochodz¹cych ze zlewni oraz czas przetrzymania wody w zbiornikach odgrywaj¹ równie¿ wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu iloci i jakoci tych wód, zarówno
w samym zbiorniku, jak i na odp³ywie. Tematyka ta zosta³a szczegó³owo omówiona w
pracach Wiatkowskiego [2011], Wiatkowskiego, Rosik-Dulewskiej, Kuczewskiego i Kasperka [2013] oraz Wiatkowskiego, Rosik-Dulewskiej i Kasperka [2015].
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTOWANYM
ZBIORNIKU RZYMÓWKA
Projektowany suchy zbiornik przeciwpowodziowy po³o¿ony jest w gminie Z³otoryja,
na terenie pogórza Kaczawskiego, w dolinie rzeki Kaczawy. Zapora czo³owa usytuowana
jest bezporednio powy¿ej miejscowoci Rzymówka. Zamyka ona p³askodenn¹ dolinê Kaczawy stanowi¹c¹ czaszê zbiornika w zakresie rzêdnych 156,00 ÷ 167,00 m n.p.m
(rys. 1).
Zbiornik Rzymówka jest obiektem I klasy [Trybu i in. 2014] i bêdzie, obok zasobnika S³up na rzece Nysa Szalona, jednym z podstawowych elementów biernej ochrony
przeciwpowodziowej miasta Legnica [Wujek i in.2007].
Korpus zapory zbiornika zlokalizowano w km 42,394 rzeki Kaczawy. Koronê zapory
projektuje siê na rzêdnej 167,40 m n.p.m. Szerokoæ korony przyjêto równ¹ 6,0 m. Zapora
bêdzie mia³a jednakowe nachylenie skarpy odpowietrznej i odwodnej 1:3. D³ugoæ zapory w osi korony wynosi 843 m.
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Tabela 1. Parametry zbiornika Rzymówka [Trybu i in. 2014]
Table 1. Parameters of Rzymówka reservoir [Trybu et al. 2014]
Parametr/Parameter

Wartoæ/Value

Maksymalny poziom piêtrzenia MaxPP. (m n.p.m.)
Maximum water level

166,33

Objêtoæ ca³kowita V (mln m3)
Total capacity V

12,50

Maksymalna powierzchnia zalewu F (ha)
Maximum flood surface



rednia g³êbokoæ zbiornika V max/ F max (m)
Mean depth of reservoir

5,0

D³ugoæ zapory L (m)
Length of dam

843

Wysokoæ zapory H (m)
Height of dam
Nachylenie skarpy odwodnej i odpowietrznej
Slope of dam scarps

11,25
1:3

ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own study

Rys. 1. Lokalizacja suchego zbiornika Rzymówka na rzece Kaczawie
Fig. 1. Locality of the dry reservoir Rzymówka on the Kaczawa River

ród³o: Opracowanie w³asne [Trybu i in. 2014]
Source: Own study [Trybu et al. 2014]

Acta Sci. Pol.

Redukcja fali wezbraniowej na rzece Kaczawa za pomoc¹ suchego zbiornika Rzymówka

33

Przep³yw miarodajny i kontrolny
Na podstawie obliczeñ hydrologicznych [Rozporz¹dzenie Ministra rodowiska 2007,
IMGW Wroc³aw 2014] ustalono, ¿e dla zbiornika Rzymówka bêd¹cego budowl¹ hydrotechniczn¹ I klasy, przep³yw miarodajny Qm i kontrolny Qk maj¹ prawdopodobieñstwo
odpowiednio 0,1% i 0,02%. Ich wartoci wynosz¹ Qm = 247 m3/s i Qk = 349 m3/s.
Ca³kowita pojemnoæ fali hipotetycznej miarodajnej i kontrolnej wynosi odpowiednio
31,6 mln m3 i 58,9 mln m3.

Rys. 2. Koryto rzeki Kaczawy, lokalizacja zapory Rzymówka
Fig. 2. Channel of the Kaczawa River, locality of the Rzymówka dam
ród³o: Opracowanie w³asne [Fotografia Bobrowski i Trybu 2014]
Source: Own study [Photo Bobrowski i Trybu 2014]

Krzywa pojemnoci i powierzchni zalewu
Krzywe pojemnoci (rys. 3) i powierzchni zalewu zbiornika Rzymówka okrelono
w oparciu o mapy sytuacyjno-wysokociowe w skali 1:1000 oraz pomiary geodezyjne
doliny rzeki Kaczawy. Nastêpnie obliczono powierzchnie F odpowiadaj¹ce poszczególnym rzêdnym zwierciad³a wody w zbiorniku h oraz przyrosty objêtoci pomiêdzy tymi
rzêdnymi wed³ug wzoru [Adamski inni 1986]:
∆W i =
gdzie:
DW 
Dh1 
Fi 
Fi+1 

(

∆hi
Fi + Fi +1 +
3

Fi + Fi +1

)

przyrost objêtoci zbiornika miêdzy warstwicami i oraz i + 1;
ró¿nica rzêdnych warswticy oraz i + 1;
pole miêdzy warstwic¹ i oraz lini¹ zapory;
pole miêdzy warstwic¹ i + 1 oraz lini¹ zapory.
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Rys. 3. Krzywa pojemnoci zbiornika Rzymówka
Fig. 3. Capacity curve of the Rzymówka reservoir

ród³o: Opracowanie w³asne [Trybu i in. 2014]
Source: Own study [Trybu et al. 2014]

Rys. 4. Czasza suchego zbiornika Rzymówka
Fig. 4. Bowl of the dry reservoir Rzymówka

ród³o: Opracowanie w³asne [Fotografia Bobrowski i Trybu 2014]
Source: Own study [Photo Bobrowski i Trybu 2014]

Uszczelnienie korpusu zapory
Jako element uszczelniaj¹cy korpus zapory przewidziano pochy³y ekran wykonany
z bentomatu, chronionego oddzieln¹ foli¹ PE. Od strony zewnêtrznej ekran bêdzie pokryty warstw¹ pospó³ki gruboci 100 cm i warstw¹ humusu u³o¿onego na geow³ókninie
[Trybu i in. 2014].
Uszczelnienie pod³o¿a
Pod korpusem zapory projektuje siê uszczelnienie pod³o¿a poprzez wykonanie przes³ony przeciwfiltracyjnej zag³êbionej w warstwê rumoszu. Projektowana przes³ona tworzyæ bêdzie ci¹g³¹ nieprzepuszczaln¹ warstwê na ca³ej d³ugoci zapory (12,0 m).
Umocnienie skarp
Skarpa odpowietrzna oraz odwodna zostan¹ obsiane mieszank¹ traw po uprzednim
humusowaniu warstw¹ 15 cm i u³o¿eniu geow³ókniny.
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Drena¿
Ewentualne przesi¹ki przez ekran i przes³onê pod³o¿a bêd¹ odbierane przez drena¿
i odprowadzane do rowu odwadniaj¹cego i niecki wypadowej na stanowisku dolnym.
Drena¿ zaprojektowany zosta³ w postaci materaca ¿wirowego o gruboci 0,8 m, w os³onie z geow³ókniny. Odprowadzenie wód z drena¿u odbywaæ siê bêdzie za pomoc¹ s¹czków drena¿owych w odstêpach co 10 m.
CHARAKTERYSTYKA URZ¥DZEÑ ZRZUTOWYCH
Upust denny
Upust denny stanowi¹ dwie sztolnie ¿elbetowe, o wymiarach 4,0 × 4,0 m. S¹ one wyposa¿one od strony wody górnej w zasuwy, które w normalnych warunkach pracy podniesione s¹ na wysokoæ 1,49 m ponad doln¹ krawêd sztolni, znajduj¹cej siê na rzêdnej
153,00 m n.p.m [Trybu i in. 2014].
Wydatek upustów dennych (rys. 5) obliczono ze wzoru:

Qs = cF
gdzie:

F
c
g
H






2 gH

pole powierzchni pod zasuw¹ F = 4 × 1,49 = 5,96 m2;
wspó³czynnik wydatku upustu dennego c = 0,65;
przyspieszenie ziemskie [m/s2];
spad [m].

Rys. 5. Krzywe wydatku spustów, zbiornik Rzymówka, rzeka Kaczawa
Fig. 5. Discharge curves of bottom outlet, Rzymówka resrvoir, Kaczawa River
ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own study
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Przelew awaryjny
Budowlê zrzutow¹ stanowi przelew boczny o rozwiniêtej koronie w kszta³cie pó³kola
o d³ugoci 180 m, znajduj¹cy siê na rzêdnej 165,75 m n.p.m. Woda przep³ywaj¹ca przez
przelew, odprowadzana jest korytem zbiorczym do bystrza zlokalizowanego w lewej czêci skarpy odpowietrznej. Lokalizacja przelewu bocznego na rzêdnej 165,75 m n.p.m. podyktowana by³a tym, ¿e przy przep³ywie miarodajnym poziom wody w zbiorniku nie
powinien przekraczaæ krawêdzi przelewu [Trybu i in. 2014].
Wydatek przelewu awaryjnego obliczono ze wzoru:
Q p = m ⋅ B 2g ⋅ H 3 / 2

(3)

gdzie:
B  d³ugoæ krawêdzi przelewu 180 m;
m  wspó³czynnik wydatku m = 0,427;
g  przyspieszenie ziemskie [m/s2];
H  warstwa przelewowa [m].

Przebieg krzywej wydatku przelewu awaryjnego zilustrowano na rys. 6.

Rys. 6. Krzywa wydatku przelewu, zbiornik Rzymówka, rzeka Kaczawa
Fig. 6. Discharge curve of overfall, Rzymówka resrvoir, Kaczawa River
ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own study

Charakterystyka hydrologiczna rzeki Kaczawy
Rzeka Kaczawa wraz z dop³ywami nale¿¹ do typu rzek górsko-nizinnych charakteryzuj¹cych siê gwa³townymi wezbraniami wystêpuj¹cymi g³ównie w okresach letnich
VVIII [IMGW Wroc³aw 2014].
Projektowana zapora zamyka zlewniê rzeki Kaczawy w przekroju km 42,394. Bezporednio poni¿ej projektowanej zapory zlokalizowany jest przekrój wodowskazowy Rzymówka km 41,690 (powierzchnia zlewni A=310,67 km2).
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Przep³ywy maksymalne roczne o zadanym prawdopodobieñstwie przewy¿szenia
Qmaxp% obliczono na podstawie ci¹gu rozdzielczego przep³ywów maksymalnych rocznych zanotowanych w przekroju wodowskazowym Rzymówka w latach 19562010. Parametry rozk³adu prawdopodobieñstwa przep³ywów maksymalnych rocznych oszacowano metod¹ najwiêkszej wiarygodnoci wg rozk³adu Pearsona III typu.
Obliczenia fal hipotetycznych wykonane zosta³y przez Katedrê Hydrologii i Gospodarki Wodnej Politechniki Warszawskiej. Podstawê opracowania fal hipotetycznych stanowi¹ hydrogramy przep³ywów z wieloletniego okresu obserwacji oraz obserwacje nadzwyczajne [IMGW Wroc³aw 2014] (rys. 7).

Rys. 7. Fale hipotetyczne, rzeka Kaczawa, przekrój Rzymówka
Fig. 7. Hypothetical waves, Kaczawa River, cross-section Rzymówka
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [IMGW Wroc³aw 2014]
Source: Own study based on [IMGW Wroc³aw 2014]

OBLICZENIA TRANSFORMACJI FALI
W celu analizy transformacji fali powodziowej przez projektowany zbiornik Rzymówka zastosowano metodê Pulsa [Byczkowski 1996]. Podstawowe za³o¿enie ww. metody
bazuje na tym, ¿e ró¿nica miêdzy dop³ywem a odp³ywem ze zbiornika w dowolnym czasie odpowiada zmianie retencji. Je¿eli równanie ci¹g³oci wyrazimy w postaci:

∂Q ∂A
+
=O
∂x
∂t

(4)

i sca³kujemy w granicach od x1 do x2 to otrzymamy:

Q( x1 ) − Q( x2 ) +
gdzie:
A  pole powierzchni przep³ywu [m2];
Q  przep³yw [m3/s].
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Podstawiaj¹c x1, x2  wspó³rzêdne na pocz¹tku i koñcu zbiornika otrzymamy:

Q( x1 ) − Q( x2 ) +

d x2
∫ Adx = O
dt x1

lub w postaci ró¿nicowej:

Q( x1 ) − Q( x2 ) +

∆S
∆t

(6)

gdzie:
Q(x2)  dop³yw do zbiornika [m3/s];
Q(x1)  odp³yw ze zbiornika [m3/s];
DS /Dt  zmiana retencji (pojemnoci) zbiornika w czasie [m3/s].

Po prostych przekszta³ceniach równanie ostatecznie przyjmuje postaæ:
 2S
Qg1 + Qg 2 +  1 + Qd 1
 ∆t


2S2
 =
+ Qd 2
∆t


(7)

gdzie:
Dt = t2  t1
Qg1, Qd1, S 1  dop³yw, odp³yw i retencja na pocz¹tku okresu Dt;
Qg2, Qd2, S 2  dop³yw, odp³yw i retencja na koñcu okresu Dt.

Znaj¹c hydrogramy fal hipotetycznych, krzyw¹ pojemnoci zbiornika oraz krzywe
wydatku urz¹dzeñ zrzutowych, mo¿na obliczyæ transformacjê fali powodziowej przez zasobnik. W analizowanym przypadku obliczenia wykonano numerycznie.
Obliczenia przejcia fali wykonano dla trzech wariantów, tj. dla przep³ywu kontrolnego Qk = 349 m3/s (wariant WI), dla przep³ywu miarodajnego Qm= 247 m3/s (wariant
WII) i dla przep³ywu o prawdopodobieñstwie 1% (wariant WIII).
Wariant I  Przejcie fali kontrolnej Q0,02%+d = 349 m3/s przy czynnych wszystkich
urz¹dzeniach zrzutowych.
Przy przejciu fali kontrolnej Q0,02%+d = 349 m3/s zwierciad³o wody w zbiorniku
podniesie siê maksymalnie do rzêdnej 166,33 m n.p.m. £¹czny maksymalny wydatek
urz¹dzeñ zrzutowych wyniesie Q = 271 m3/s, na co sk³ada siê wydatek dwóch spustów
Qs = 2 × 59,85 m3/s oraz wydatek przelewu czo³owego Qp = 150,4 m3/s. Przep³yw
Q0,02%+d = 349 m3/s zostanie zredukowany o 78 m3/s. Zbiornik zmagazynuje 12,51 mln m3,
osi¹gaj¹c powierzchniê zalewu 35,5 ha, przesuwaj¹c kulminacjê fali o 9,2 godziny. Redukcja przep³ywu fali o prawdopodobieñstwie przewy¿szenia raz na 5000 lat wynosi
ok. 22%. Ca³kowity czas opró¿niania zbiornika 140 h (rys. 8).
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Rys. 8. Hydrogram transformacji fali Qk, rzeka Kaczawa, przekrój Rzymówka
Fig. 8. Transformation hydrograph of wave Qk, Kaczawa River, cross-section Rzymówka
ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own study

Wariant II  Przejcie fali miarodajnej Q0,1% = 247 m3/s przy czynnych wszystkich
urz¹dzeniach zrzutowych.
Przy przejciu fali miarodajnej Q0,1% = 247 m3/s zwierciad³o wody w zbiorniku podniesie siê maksymalnie do rzêdnej 165,70 m n.p.m. £¹czny maksymalny wydatek urz¹dzeñ zrzutowych wyniesie Q = 117 m3/s, na co sk³ada siê wydatek dwóch spustów
Qs = 2 × 58,5m 3 /s oraz wydatek przelewu czo³owego Qp = 0,0 m 3/s. Przep³yw
Q0,1% = 247 m3/s zostanie zredukowany o 130 m3/s. Zbiornik zmagazynuje 10,8 mln m3,
osi¹gaj¹c powierzchniê zalewu 29,8 ha, przesuwaj¹c kulminacjê fali o 27,2 godziny.
Redukcja przep³ywu fali o prawdopodobieñstwie przewy¿szenia raz na 1000 lat jest
znaczna i wynosi 53%. Ca³kowity czas opró¿niania zbiornika to 119 h (rys. 9).
Wariant III  Przejcie fali Q1% = 170 m3/s.
Przy przejciu fali Q1% zwierciad³o wody w zbiorniku podniesie siê maksymalnie do
rzêdnej 162,77 m n.p.m. £¹czny maksymalny wydatek urz¹dzeñ zrzutowych wyniesie
Q = 101 m3/s, na co sk³ada siê wydatek spustów Qs = 2 × 50,5 m3/s oraz wydatek przelewu czo³owego Qp = 0,0 m 3/s. Przep³yw Q1% = 170 m3/s zostanie zredukowany
o 69 m3/s. Zbiornik zmagazynuje 4,71 mln m3, osi¹gaj¹c powierzchniê zalewu 16,5 ha,
a kulminacja fali przesunie siê o 19,2 godziny. Redukcja przep³ywu fali o prawdopodobieñstwie przewy¿szenia raz na 100 lat jest znaczna  40,5%. Ca³kowity czas opró¿niania
zbiornika to 90 h (rys. 10).
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Rys. 9. Hydrogram transformacji fali Qm, rzeka Kaczawa, przekrój Rzymówka
Fig. 9. Transformation hydrograph of wave Qm, Kaczawa River, cross-section Rzymówka
ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own study

Rys. 10. Hydrogram transformacji fali Q1%, rzeka Kaczawa, przekrój Rzymówka
Fig. 10. Transformation hydrograph of wave Q1%, Kaczawa River, cross-section Rzymówka
ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own study
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Przy przep³ywie miarodajnym Q0,1% = 247 m3/s rzêdna zwierciad³a wody w zbiorniku
osi¹gnie poziom 165,70 m n.p.m. i bêdzie o 5 cm ni¿sza od rzêdnej korony przelewu
165,75 m n.p.m. Zatem przejcie przez zbiornik fali Qm i jej zrzut nast¹pi bez zgórowania
przelewu. Wydatek urz¹dzeñ zrzutowych wyniesie 117 m3/s i nie przekroczy przep³ywu
dozwolonego Qdoz = 120 m3/s, któremu odpowiada przep³yw o prawdopodobieñstwie
~5%  redukcja przep³ywu wyniesie 53%.
Redukcja przep³ywu przy przejciu fali kontrolnej Q0,02% = 349 m3/s jest stosunkowo niska  na poziomie ok. 22%.
Redukcja fali o prawdopodobieñstwie 1% jest mniejsza ni¿ redukcja fali miarodajnej,
ok. 41%.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e projektowany zbiornik Rzymówka posiada stosunkowo ma³¹
pojemnoæ w odniesieniu do objêtoci fal hipotetycznych, co ma decyduj¹cy wp³yw
na skutecznoæ obni¿enia fal powodziowych. Objêtoæ zasobnika przy Max PP równa
jest 12,51 mln m3, i jest ponad 3-krotnie mniejsza w stosunku do objêtoci fali miarodajnej VQm = 41,7 mln m3, 5-krotnie mniejsza w porównaniu do objêtoci fali kontrolnej
VQk = 58,9 mln m3 oraz 2-krotnie mniejsza w stosunku do objêtoci fali 1%, VQ1% = 28,7 mln m3.
Pojemnoæ tego zbiornika, rzêdu 70% objêtoci fali 1%, jest niemo¿liwa do spe³nienia.
Pomimo stosunkowo ma³ej pojemnoci projektowanego zbiornika uzyskany wynik redukcji fali miarodajnej nale¿y uznaæ za bardzo wysoki.
Istnieje równie¿ mo¿liwoæ optymalizacji pracy zamkniêæ hydrotechnicznych w oparciu o obserwacje stanów i przep³ywów na posterunku wodowskazowym wierzawa
(km 66,3). Pozwoli³o by to dostosowaæ pracê zamkniêæ do konkretnych fal powodziowych, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Powi¹zanie pracy zamkniêæ z sytuacj¹
hydrologiczn¹ w górnym biegu rzeki pozwoli³oby uzyskaæ lepsz¹ skutecznoæ redukcji
fal powodziowych przez projektowany suchy zbiornik w porównaniu z wariantami zbiornika niesterowalnego.
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REDUCTION OF FLOOD WAVE ON THE KACZAWA RIVER
BY THE DRY RESERVOIR RZYMÓWKA
Abstract: This work concerns estimation of the peak flow reduction degree through
a designed dry reservoir Rzymówka on the Kaczawa River. It was assumed, that water
management on this tank will be carried out automatically, and during passage of the reliable flow will be carried out by the bottom outlets. For these conditions parameters of
the bottom outlets opening have been estimated. Transformation calculations of the hypothetical waves: reliable Qm, control Qk and Q1% were carried out by means of the method Puls. From calculations it results, that the reduction analysed waves is suitably on
level 53%, 22% and 41%.
Key words: dry reservoir, flood reduction, flood protection

Zaakceptowano do druku  Accepted for print: 25.06.2015
For citation  Do cytowania:
Bobrowski, P., Trybu, P., Kasperek, R. (2015). Redukcja fali wezbraniowej na
rzece Kaczawa za pomoc¹ suchego zbiornika Rzymówka. Acta Sci. Pol.,
Administratio Locorum, 14(1), 2943.
Acta Sci. Pol.

Jakoæ danych o cenach transakcyjnych na rynku nieruchomoci

43

Acta Sci. Pol., Administratio Locorum 14(1) 2015, 4349

JAKOÆ DANYCH O CENACH TRANSAKCYJNYCH
NA RYNKU NIERUCHOMOCI
Sebastian Kokot
Uniwersytet Szczeciñski
Streszczenie. W pracy dokonano specyfikacji elementarnych problemów dotycz¹cych,
jakoci danych o cenach transakcyjnych odnotowywanych na rynku nieruchomoci.
Ceny te stanowi¹ podstawê analiz, wykonan¹ na potrzeby rynku oraz wycen nieruchomoci. Z³a jakoæ uzyskanych danych wejciowych, powoduje ryzyko b³êdnych wyników. W koñcowej czêci pracy zawarto sugestie postulowanych zmian organizacyjnoprawnych, które mog¹ wp³yn¹æ na poprawê jakoci danych o cenach transakcyjnych.
S³owa kluczowe: rynek nieruchomoci, ceny nieruchomoci, jakoæ danych

WPROWADZENIE
Sektor rynku nieruchomoci pe³ni wa¿n¹ funkcjê w gospodarce narodowej. Wed³ug
ró¿nych róde³ jego udzia³ w tworzeniu PKB w Polsce kszta³tuje siê obecnie na poziomie
ok. 5% [M¹czyñska 2012], choæ publikacje spotykane wczeniej wskazywa³y na poziom
ok. 68% [Bryx 1999]. ród³a dotycz¹ce rynków zagranicznych dowodz¹, ¿e udzia³ sektora rynku nieruchomoci w tworzeniu PKB przekracza 10% [Kucharska-Stasiak 2004;
Woronoff 1993]. Niezale¿nie od tego jaka sytuacja jest na rynku nieruchomoci, oddzia³ywuje ona na ¿ycie ka¿dego z nas. Dziêki nim zaspokajamy nasze potrzeby bytowe,
zawodowe, infrastrukturalne, kulturalne i inne. Przes³anki te s¹ wystarczaj¹ce, by starannie obserwowaæ zjawiska zachodz¹ce na rynku nieruchomoci. Warto te¿ zwróciæ uwagê,
¿e dla niektórych profesji analiza tych zjawisk jest fundamentalnym elementem warsztatu
pracy. Nale¿¹ do nich w szczególnoci: rzeczoznawcy maj¹tkowi, porednicy w obrocie
nieruchomociami, doradcy inwestycyjni, deweloperzy, analitycy pracuj¹cy na rzecz instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, urzêdnicy skarbowi, inwestorzy. Dostêp do
dobrej jakoci informacji o transakcjach zawieranych na rynku nieruchomoci jest podstawowym warunkiem rzetelnie wykonanej ich pracy. Jakoæ informacji mo¿e byæ oceniana w kontekcie:
Adres do korespondencji  Corresponding author: Sebastian Kokot, Wydzia³ Nauk
Ekonomicznych i Zarz¹dzania, Instytut Ekonometrii i statystyki, uniwersytet Szczeciñski, ul. Adama
Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin, e-mail: sebastian.kokot@wneiz.pl, sebastiankokot@o2.pl
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 relatywnoci  informacja odpowiada potrzebom odbiorcy;
 dok³adnoci  informacja cechuje wymagan¹ przez odbiorcê precyzjê;
 aktualnoci  informacja dociera do odbiorcy bez opónieñ;
 kompletnoci  informacja jest wystarczaj¹co pe³na;
 dostêpnoci  pewnoæ i ³atwoæ dostêpu do informacji, wiadomo, gdzie informacja
siê znajduje;
 wiarygodnoci  pewnoæ, ¿e informacja jest prawdziwa.
Oprócz profesjonalistów zainteresowanie rynkiem nieruchomoci, w szczególnoci
zmianami cen nieruchomoci, wykazuje wiele osób prywatnych [Francke 2010], które
chêtnie korzystaj¹ z udostêpnianych w prasie, intrenecie i innych publikacjach opracowañ i analiz. W praktyce jednak ww. grupy zawodowe maj¹ bardzo utrudniony dostêp
do danych ród³owych o rynku nieruchomoci. Poniek¹d w najlepszej sytuacji znajduj¹
siê rzeczoznawcy maj¹tkowi, którym oficjalnie dostêp do wszelkich i niezbêdnych danych zosta³ zapewniony ustawowo [Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami, tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z pón. zm., art. 155, ust.1]. Jednak nawet oni
borykaj¹ siê z wieloma problemami przy pozyskiwaniu tych danych. Na skutek splotu
wielu okolicznoci dane te mog¹ byæ b³êdne, nierzetelne, niewiarygodne i nieaktualne,
w wyniku czego przek³ada siê to na jakoæ sporz¹dzanych na ich podstawie wycen
i analiz. Poni¿ej zwiêle zarysowano g³ówne przyczyny s³abej jakoci danych o transakcjach nieruchomociami.
DYSKUSJA I WNIOSKI
Niska jakoæ danych na rynku nieruchomoci jest pochodn¹ splotu wielu okolicznoci. Niektóre z nich wynikaj¹ wprost z samej specyfiki rynku nieruchomoci, inne
z prawnych, organizacyjnych i technicznych uwarunkowañ zasad prowadzenia odpowiednich rejestrów obrotu nieruchomociami. Oficjalny rejestr cen i wartoci nieruchomoci jest prowadzony niejako przy okazji spisu zasobu geodezyjnego, a przez to nie
odpowiada wymogom rzetelnej analizy rynku. Do g³ównych problemów wp³ywaj¹cych
na nisk¹ jakoæ danych zaliczyæ nale¿y:
 ubogie, niezestandaryzowane i nierzadko nieprawdziwe informacje zawierane w aktach
notarialnych;
 b³êdy w rejestrze cen i wartoci;
 du¿e opónienia we wprowadzaniu danych do rejestru;
 zmiana stanu nieruchomoci miêdzy dat¹ transakcji a dat¹ jej opisu na potrzeby wyceny;
 ma³a liczba danych o transakcjach rynkowych.
Poni¿ej, (na podstawie dowiadczeñ autopsyjnych autora  analityka rynku nieruchomoci i rzeczoznawcy maj¹tkowego), dokonano zwiêz³ego omówienia problemów dotycz¹cych jakoci danych.
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1. Ubogie i niezestandaryzowane informacje zawarte w aktach notarialnych
W aktach notarialnych, które stanowi¹ podstawowe ród³o informacji o transakcjach
dokonywanych na rynku nieruchomoci, znajdziemy zazwyczaj podstawowe dane identyfikuj¹ce sprzedawan¹ nieruchomoæ oraz cenê transakcyjn¹. Zarówno strony transakcji, jak i notariusz sporz¹dzaj¹cy umowê sprzeda¿y nieruchomoci, nie ma obowi¹zku by
w akcie notarialnym wskazywaæ informacje dotycz¹ce:
 rozwi¹zañ konstrukcyjnych;
 zastosowanych materia³ów;
 roku budowy budynku;
 stanu zagospodarowania nieruchomoci;
 przeznaczenia nieruchomoci w planie miejscowym;
 studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 po³o¿enia lokalu w budynku albo jego standardu.
Nie ma okrelonych zestandaryzowanych jednostek wykorzystywanych do zgrubnej
charakterystyki nieruchomoci, w efekcie czego np. wielkoæ nieruchomoci jest wyra¿ana w ró¿nych jednostkach, takich jak:
 m2 powierzchni u¿ytkowej;
 m2 powierzchni ogólnej;
 m2 powierzchni zabudowy;
 m3 kubatury brutto lub netto.
Niektóre z niezbêdnych, lecz brakuj¹cych informacji mo¿na zdobyæ samodzielnie,
choæ i to bywa problematyczne, bo w praktyce nie chodzi przecie¿ o jedn¹ nieruchomoæ, a kilka, które by³yby przedmiotem obrotu. W odniesieniu do niektórych danych,
które s¹ zdobywane na w³asn¹ rêkê, jest nie tylko czasoch³onne, lecz w nawi¹zaniu do
innych, takich jak standard lokalu  bardzo problematyczne, a nierzadko niemo¿liwe.
W praktyce analityk czy rzeczoznawca nieformalnymi drogami mo¿e dotrzeæ do stosunkowo niedu¿ej liczby transakcji, o których bêdzie posiada³ pe³ne i rzetelne informacje
niezbêdne do wykorzystania w analizie lub procesie wyceny.
2. Nieprawdziwe informacje o cenach transakcyjnych w aktach notarialnych
Trudno precyzyjnie oceniæ skalê tego zjawiska, lecz z pewnoci¹ dotyczy ona istotnej czêci zawieranych na rynku transakcji. Choæ forma umowy sprzeda¿y nieruchomoci jak¹ jest akt notarialny wskazywa³aby na rzetelnoæ i wiarygodnoæ takiej umowy,
w praktyce z ró¿nych powodów dochodzi do wpisywania w akty notarialne innych cen
ni¿ te, które w rzeczywistoci zosta³y zap³acone. Ceny mog¹ byæ zarówno zani¿one, jak
i zawy¿one. Ceny s¹ zani¿ane w celu zmniejszenia op³at i podatków towarzysz¹cych
transakcji, a które s¹ naliczane od wskazanej w akcie notarialnym wartoci przedmiotu
obrotu, odpowiadaj¹cej najczêciej oficjalnej cenie transakcyjnej. Strony uzgadniaj¹
cenê nieruchomoci np. na 100 000 z³ i tyle w rzeczywistoci jest za nieruchomoæ zap³acone, lecz w akcie notarialnym figuruje np. 70 000 z³. Nawet jeli urz¹d skarbowy tê wartoæ zakwestionuje  w akcie notarialnym badanym w ramach analizy rynku bêdzie wci¹¿
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70 000 z³. Powodem zawy¿ania cen w aktach notarialnych jest dokumentowanie fikcyjnego wk³adu w³asnego przy finansowaniu zakupu nieruchomoci kredytem bankowym.
Przed notariuszem strony transakcji owiadczaj¹, ¿e pewna czêæ ceny, która odpowiada
wk³adowi w³asnemu kredytobiorcy zosta³a ju¿ zap³acona, podczas gdy w rzeczywistoci
nie mia³o to miejsca. W konsekwencji figuruj¹ca w akcie notarialnym cena jest wy¿sza
o rzekomy wk³ad w³asny. Problem zniekszta³cania cen transakcyjnych przez strony transakcji jest o tyle istotny, ¿e jest trudny do wykrycia. Za bardziej wiarygodne z tego punktu widzenia postrzegane s¹ umowy, w których stron¹ jest osoba prawna co wynika
z obowi¹zku prowadzenia ksiêgowoci i zwi¹zanych z tym trudnoci kamufla¿u faktycznych przep³ywów pieniê¿nych. Zdarzaj¹ siê jednak przypadki, ¿e umowy s¹ zawierane
pomiêdzy podmiotami powi¹zanymi kapita³owo w okrelonych celach ksiêgowo-podatkowych i figuruj¹ce w aktach notarialnych ceny s¹ efektem realizacji tych celów, a nie
rzeczywistymi odpowiadaj¹cymi wartoci nieruchomoci cenami rynkowymi. W takich
przypadkach równie¿ rzeczoznawcy jest bardzo trudno rozpoznaæ, czy nie ma do czynienia z transakcj¹ czysto rynkow¹.
3. B³êdy w rejestrze cen i wartoci
Dane dotycz¹ce transakcji nieruchomociami s¹ wprowadzane do bazuj¹cych na ró¿nych programach komputerowych rejestrów cen i wartoci rêcznie. W praktyce czynnoci te wykonuje urzêdnik w ramach powierzonych mu obowi¹zków zawodowych, bior¹c do rêki ka¿dy akt notarialny, czytaj¹c wybiórczo informacje w nim zawarte, które
powinien wprowadziæ do rejestru i wprowadzaj¹c je przy u¿yciu klawiatury. Z tego powodu w rejestrze pojawia siê du¿a iloæ b³êdów. Typowe z nich to:
 b³êdna identyfikacja czêci sk³adowych nieruchomoci;
 b³êdna identyfikacja rodzaju nieruchomoci;
 b³êdy dotycz¹ce nieprawid³owo wprowadzonych danych liczbowych.
Kuriozalnym b³êdem jest tak¿e wykazywanie ceny transakcyjnej nieruchomoci
w ujêciu brutto lub netto w zale¿noci od tego jaka cena zosta³a zapisana w akcie notarialnym, przy czym informacja czy cena jest kwot¹ brutto, czy netto nie jest ju¿ odnotowywana w rejestrze. (Osobicie spotka³em siê z sytuacjê, w której pod dwoma ró¿nymi
rekordami by³a zarejestrowana w rejestrze cen i wartoci ta sama transakcja  raz z cen¹
netto, raz z cen¹ brutto). W 2014 r. problem jakoci danych dotycz¹cych nieruchomoci
w publicznych rejestrach by³ przedmiotem badañ prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach [Konowalczuk 2014]. Wnioski z tych badañ dowodz¹ istnienia
wielu niemal¿e patologicznych zjawisk zwi¹zanych z jakoci¹ danych ujawnianych w rejestrach cen i wartoci. Warto te¿ nadmieniæ, ¿e niektóre transakcje s¹ dokonywane
w specyficznych okolicznociach, które nie s¹ znane analitykowi zapoznaj¹cemu siê
z aktem notarialnym. Wówczas podana w akcie cena mo¿e byæ prawdziwa, lecz mocno
odbiegaj¹ca od wartoci nieruchomoci, i przez to zniekszta³caj¹ca wyniki analiz. Zjawisko to mo¿e wystêpowaæ w sytuacjach zwi¹zanych z tzw. popytem nostalgicznym (syn
wykupuje ojcowiznê), uwarunkowanym sytuacjami osobistymi stron transakcji, czy zachowaniami snobistycznymi [Fory, Kokot 2001].
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4. Opónienia we wprowadzaniu informacji z aktów notarialnych do odpowiednich
systemów
Akty notarialne przesy³ane przez notariuszy do orodków dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej za nim zostan¹ wprowadzone do systemu, w tym rejestru cen i wartoci
oczekuj¹, pewien okres czasu na wprowadzenie. Z punktu widzenia osoby zainteresowanej pozyskaniem informacji o cenach transakcyjnych, tych aktów nie ma. W wielu
orodkach okres od dokonania transakcji do ujawnienia aktu w systemie mo¿e wynosiæ
kilka miesiêcy, a nawet powy¿ej pó³ roku. W praktyce oznacza to, ¿e analitycy i rzeczoznawcy nie maj¹ dostêpu do informacji o transakcjach dokonanych niedawno. Nie s¹
wiêc w stanie na bie¿¹co prowadziæ analiz rynkowych. W konsekwencji rzeczoznawcy
maj¹tkowi nie mog¹ wykorzystywaæ ich w sporz¹dzanych przez nich operatach szacunkowych. Poza tym w razie ewentualnego postêpowania wyjaniaj¹cego lub arbitra¿owego rzeczoznawcy mog¹ byæ nara¿eni na zarzut nie uwzglêdnienia wyceny transakcji.
Konsekwencje zjawiska opónieñ we wprowadzaniu informacji z aktów notarialnych do
systemów w orodkach dokumentacji jest dodatkowo potêgowane przez opónienia we
wprowadzaniu do baz danych prowadzonych przez rzeczoznawców. Wielu z nich prowadzi swoje w³asne, aktualizowane okresowo bazy o transakcjach nieruchomociami. Wielu
te¿ korzysta z systemów baz danych opartych o wspó³dzia³anie rzeczoznawców w ramach specjalnie tworzonych grup (np. system Valor). Skoro dane w rejestrze cen pojawiaj¹ siê z opónieniem, w konsekwencji dane w takich bazach pojawiaj¹ siê z jeszcze
wiêkszym opónieniem.
5. Zmiana stanu nieruchomoci miêdzy dat¹ transakcji a dat¹ jej wykorzystania
do wyceny
Badanie stanu nieruchomoci podobnych powinno byæ traktowane przez rzeczoznawcê, na równi z obowi¹zkiem badania stanu nieruchomoci wycenianej. Pewne elementy tego stanu s¹ mo¿liwe do ustalenia na podstawie odpowiednich dokumentów,
m.in. odpisu zupe³nego z ksiêgi wieczystej, aktu notarialnego, wydanych decyzji itp.
Jednak inne elementy stanu nieruchomoci pozostaj¹ poza mo¿liwoci¹ takiej identyfikacji. Na przyk³ad jeli transakcja dotyczy nieruchomoci gruntowej z rozpoczêt¹ budow¹,
kilka miesiêcy po transakcji trudno jest dok³adnie okreliæ stan zaawansowania robót
budowlanych na dzieñ transakcji. Podobnie trudno okreliæ stan techniczny lub standard budynków i lokali, gdy¿ nawet jeli uda siê rzeczoznawcy dokonaæ ich oglêdzin,
nie zawsze mog¹ byæ one podstaw¹ ustalenia stanu nieruchomoci na dzieñ transakcji,
bo zwykle po zakupie nieruchomoci nowy w³aciciel wykonuje prace remontowe maj¹ce
na celu dostosowanie nieruchomoci do jego potrzeb. Rozszerzenie zakresu
i standaryzacji danych o nieruchomociach zawartych w aktach notarialnych mog³oby
ten problem znacznie zredukowaæ.
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6. Ma³a liczba danych o transakcjach rynkowych
Relatywna rzadkoæ obrotu na rynku nieruchomoci jest jedn¹ z charakterystycznych
cech. Staje siê ona problemem, gdy chcemy za pomoc¹ narzêdzi statystycznych przeprowadziæ analizê rynku lub wyceniæ okrelon¹ nieruchomoæ w oparciu o ceny transakcyjne nieruchomoci podobnych (podejcie porównawcze). Problem ten dotyczy w szczególnoci tzw. ma³ych rynków lokalnych, gdzie w ci¹gu roku dochodzi do kilku, czy
kilkunastu transakcji nieruchomociami o ró¿nej funkcji i przeznaczeniu. W konsekwencji
analiza jest przeprowadzana w oparciu o zbiór nieruchomoci mocno zró¿nicowanych jakociowo, a wycena w oparciu o nieruchomoci ma³opodobne do nieruchomoci wycenianej, którymi mia³ miejsce obrót relatywnie dawno temu. Wbrew pozorom problem
ten nie dotyczy wy³¹cznie ma³ych rynków. O ile w wiêkszych miejscowociach zazwyczaj nie ma problemu z liczb¹ transakcji dotycz¹cych lokali mieszkalnych, czy te¿ domów,
o tyle mo¿e on ju¿ wyst¹piæ przy wycenie gruntów niezabudowanych jako przedmiotu
prawa u¿ytkowania wieczystego, w szczególnoci o przeznaczeniu innym ni¿ mieszkaniowe, albo gruntów po³o¿onych w strefach ródmiejskich, gdzie ma³a iloæ gruntów niezabudowanych powoduje rzadkoæ obrotu nimi.
PODSUMOWANIE
Problem zarysowany w pkt 6. wynika ze specyfiki rynku nieruchomoci, a tym
samym pozostaje poza sfer¹ mo¿liwoci jego rozwi¹zania poprzez dzia³ania natury organizacyjno-technicznej, a problemy wyspecyfikowane w punktach 15, s¹ efektem z³ych
przepisów dotycz¹cych zasad obrotu nieruchomociami i rejestracji danych odnosz¹cych siê do transakcji nieruchomociami oraz z³ej organizacji pracy przy ich wprowadzaniu do odpowiednich systemów informatycznych. W tym kontekcie niezbêdne wydaje
siê podjêcie dzia³añ prawodawczych, maj¹cych na celu standaryzacjê procedur rejestracji
obrotu nieruchomociami, w tym zasad opisu nieruchomoci stanowi¹cych przedmiot
obrotu oraz zasad wprowadzania danych do systemów informatycznych (np. poprzez
dwukrotne wprowadzenie tej samej transakcji przez dwie uprawnione osoby i akceptacjê
danych przez system dopiero po weryfikacji zgodnoci niezale¿nie wprowadzonych
danych). Uzasadnione wydaje siê tak¿e wprowadzenie obowi¹zku uiszczania ceny za nieruchomoæ wy³¹cznie przelewem, pod rygorem przestêpstwa skarbowego. W przeciwnym
razie rynek nieruchomoci nadal bêdzie obszarem, na którym bêd¹ zachodzi³y zjawiska
daj¹ce siê opisywaæ i analizowaæ tylko pozornie, a tym samym bêd¹ stanowi³y wiedzê,
do której w rzeczywistoci nikt nie bêdzie mia³ dostêpu, podczas gdy rzetelna wiedza
o zjawiskach zachodz¹cych na rynku nieruchomoci jest nieoceniona, nie tylko dla kilku
wymienionych we wprowadzeniu profesji, ale te¿ w szeroko rozumianym interesie spo³ecznym.
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Abstract. The paper presents specification an elementary problems of data quality
reported transaction prices on the real estate market. These prices are the basis of
market analysis and valuation of the property, which are doing for various needs. The
poor quality of the input data causes the risk of erroneous results of these analyzes and
valuations. The final part of the paper contains suggestions postulated legal and
organizational changes that can improve the quality of transaction prices data.
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REKULTYWACJA I MONITORING SK£ADOWISK ODPADÓW
NA PRZYK£ADZIE OBIEKTU W LINIEWSKICH GÓRACH
Ewelina Smorzewska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Streszczenie: Gminne sk³adowisko odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne w Liniewskich Górach zaprzesta³o przyjmowaæ odpady w 2012 r. Funkcjonowanie sk³adowisk odpadów zak³ada, ¿e po eksploatacji obiektu nale¿y przywróciæ terenowi wartoæ
u¿ytkow¹ lub nadaæ mu nowe cechy. Sk³adowisko odpadów zrekultywowano w II pó³roczu 2013 r. Proces mia³ charakter wieloetapowy i obejmowa³ fazê techniczn¹, tj. w³aciwe uformowanie bry³y odpadów, a nastêpnie wykonanie okrywy rekultywacyjnej.
Kolejno, w ramach rekultywacji biologicznej obsiano teren rolinnoci¹ pioniersk¹ i nasadzono krzewy powszechnie stosowane w rekultywacji. Odtworzono instalacjê s³u¿¹c¹
do prowadzenia monitoringu sk³adowiska  w zakresie tych prac wykonano drena¿ wód
odciekowych, szczelny zbiornik do gromadzenia odcieków, jak równie¿ instalacjê odgazowuj¹c¹ sk³adowisko. Chemizm wód podziemnych monitoruj¹ piezometry, za repery
geodezyjne wykorzystywane s¹ do kontroli osiadania sk³adowiska. Przeprowadzona rekultywacja mia³a na celu zminimalizowanie negatywnego wp³ywu obiektu gospodarki
komunalnej na rodowisko, za wyznaczone punkty monitoringowe pos³u¿¹ do kompleksowej i cyklicznej oceny ewentualnych zmian w rodowisku spowodowanym sk³adowiskiem w Liniewskich Górach.
S³owa kluczowe: sk³adowiska odpadów, Liniewskie Góry, rekultywacja, monitoring
sk³adowisk odpadów

WPROWADZENIE
Problematyka gospodarowania odpadami komunalnymi, ich utylizacja oraz zagro¿enia
zwi¹zane z nieodpowiednim sk³adowaniem jest szeroko podejmowana w literaturze zarówno polskiej, jak i zagranicznej [Górecka, Koda 2010; Guerrero i in; 2013, Marshall,
Farahbakhsh 2013; Talalaj 2013]. W Polsce dominuj¹cym sposobem zagospodarowania
odpadów komunalnych jest sk³adowanie. Wynika to g³ownie z faktu, ¿e gromadzone
odpady cechuj¹ siê bardzo du¿ym zró¿nicowaniem morfologicznym, co czyni je trudnym
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Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Biologii, ul. wiêtokrzyska 15, 25-406 Kielce,
e-mail: ewelina.smorzewska@gmail.com
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do unieszkodliwienia. Bergel i Kaczor [2006] wyodrêbnili osiemnacie frakcji obecnych
w strumieniu odpadów komunalnych.
Nale¿y nadmieniæ, ¿e sk³adowiska odpadów s¹ obiektami gospodarki cz³owieka, których funkcjonowanie mo¿e wywo³aæ wiele obci¹¿eñ rodowiska zarówno w czasie ich
wieloletniej eksploatacji, jak te¿ d³ugo po ich zamkniêciu [Jamróz 2012]. Zagadnienie jest
o tyle istone, gdy¿ czeæ z obecnie eksploatowanych obiektów nie spe³nia obecnych
standardów zarówno lokalizacyjnych, jak i technicznych [Koda 2009]. Dlatego te¿, g³ównym obostrzeniem zwi¹zanym z zakoñczeniem funkcjonowania sk³adowisk jest ich rekultywacja, przeprowadzana niezw³ocznie po zaprzestaniu przyjmowania odpadów przez
obiekt. Zamierzony kierunek rekultywacji ma nadaæ zdegradowanemu terenowi nowe
funkcje u¿ytkowe, przy jednoczesnej integracji obiektu z otoczeniem [Siuta i in. 2007].
Nierozerwalnie z problematyk¹ sk³adowania odpadów wi¹¿e siê monitoring rodowiska przyrodniczego opieraj¹cy siê na zintegrowanej sieci obserwacyjnej. Badania prowadzone s¹ cyklicznie zarówno w czasie eksploatacji obiektu, jak i 30 lat po jego zrekultywowaniu, co gwarantuje odpowiedni¹ dba³oæ o rodowisko przyrodnicze [RM 2013].
Wynika to z mo¿liwoci wyst¹pienia emisji do rodowiska [Górecka, Koda 2010]. Jak podaje Micha³kiewicz [2009] rodzaj oraz uci¹¿liwoci zwi¹zane z emisjami s¹ sk³adow¹ wielu
czynników, g³ównie stosowanej technologii deponowania odpadów, ich rodzaju, jak równie¿ topografii, bariery izolacyjnej oraz pokrycia terenu.
W pracy analizie poddano przebieg rekultywacji sk³adowiska odpadów w Liniewskich Górach znajduj¹cego siê w gminie Liniewo oraz wyniki prowadzonych badañ monitoringowych. Praca ma na celu okrelenie ewentualnego wp³ywu obiektu na rodowisko przyrodnicze, g³ównie na strefê wód podziemnych oraz przegl¹d za³o¿eñ i zabiegów
powszechnie stosowanych w rekultywacji niewielkich, gminnych sk³adowisk odpadów.
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BADAWCZEGO
Sk³adowisko odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne w Liniewskich Górach
po³o¿one jest w województwie pomorskim, w gminie Liniewo. Obiekt zajmuje teren wyrobiska po¿wirowego, za rozpoznane warunki hydrogeologiczne wskazuj¹ na brak odpowiedniej bariery izolacyjnej przed rozprzestrzenianiem siê zanieczyszczeñ. W latach eksploatacji  od 1993 r. sk³adowisko przyjmowa³o g³ównie zmieszane, niesegregowane
odpady komunalne zbierane z terenu kilku ociennych gmin. Ponadto deponowano tam
odpady z rozbiórek i remontów obiektów budowlanych oraz odpady z gminnej oczyszczalni cieków, w tym komunalne osady ciekowe. Otoczenie sk³adowiska stanowi¹
grunty lene i rolne, a odleg³oæ od najbli¿szych zabudowañ wynosi ok. 300 m [Szparkowska, Slowi 2010].
WYNIKI PRZEPROWADZONYCH PRAC
Analizê przeprowadzonych prac rekultywacyjnych dokonano na podstawie Projektu
powykonawczego rekultywacji sk³adowiska odpadów w Liniewskiech Górach, gminie Liniewo [2013] w 2013 r. Pocz¹tkowo przygotowano i uporz¹dkowano teren sk³adowiska
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 rekultywowana powierzchnia obiektu wynosi³a 1,11 ha  przy czym bry³a odpadów
zajmowa³a 1,05 ha. W ramach prac przygotowawczych, z uwagi na ochronê wód powierzchniowych i podziemnych, usuniêto, a nastêpnie zutylizowano odcieki ze studni
odcieków. Nastêpnie rozebrano powierzchnie utwardzone oraz elementy wyposa¿enia
terenu sk³adowiska niezbêdne do przyjmowania odpadów, tj. brodzik, wagê, jak równie¿
barak socjalny.
W kolejnym etapie prowadzono w³aciw¹ rekultywacjê sk³adowiska  prace mia³y
charakter techniczny, w ramach których ukszta³towano w³aciw¹ bry³ê odpadów (rys. 1).
Do tego celu wykorzystano zdeponowane mieci. Prawid³owe ukszta³towanie bry³y ma
kluczowe znaczenie w funkcjonowaniu zrekultywowanego obiektu. Spadki wierzchowiny
(ok. 23% na zewn¹trz) pozwalaj¹ na swobodny odp³yw wód opadowych, tj. ograniczaj¹
infiltracjê pionow¹ [Koda 2009]. Podczas prac rekultywacyjnych nie zosta³a zmieniona
maksymalna rzêdna terenu, do której by³y sk³adowane odpady, za podstawa skarpy jest
równa rzêdnej poziomu terenu.

Rys. 1. Ukszta³towana bry³a zrekultywowanego sk³adowiska odpadów w Liniewskich Górach
Fig. 1. Shaped lump of the restored landfill site in Liniewskie Góry
ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own study

Zapewniaj¹c w³aciwe odgazowanie sk³adowiska wykonano warstwê wyrównawczoodgazowuj¹c¹ z materia³u piaszczystego o mi¹¿szoci 10 cm. Jak podaje Nowakowski
[2000] odgazowanie sk³adowiska jest istotnym elementem w rekultywacji obiektu. Gromadz¹cy siê niekontrolowany gaz sk³adowiskowy, zawieraj¹cy metan mo¿e spowodowaæ
podpowierzchniowy po¿ar sk³adowiska oraz blokowaæ dostêp powietrza do korzeni biologicznej warstwy rekultywacyjnej.
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Kolejno uszczelniono pod³o¿e mat¹ bentonitow¹ o gramaturze 4000 g·m -2
i wspó³czynniku filtracji k<1·10-10 m·s-1, któr¹ po³o¿ono na warstwie wyrównawczo-odgazowuj¹cej. Ostatni¹ pow³okê stanowi okrywa rekultywacyjna o gruboci 40 cm, z³o¿ona z piasku oraz ziemi i mieszaniny ziemi z kompostem. Uszczelnienie czaszy sk³adowiska wykonano w celu wyeliminowania migracji wód opadowych, ograniczaj¹c iloæ
powstaj¹cych wód odciekowych [Wiater 2011]. Odwodnienie zrekultywowanej czaszy
sk³adowiska zrealizowane zosta³o poprzez sp³yw powierzchniowy do istniej¹cych opaskowych rowów umocnionych elementami betonowymi. Czyste wody odpadowe
i roztopowe nie maj¹ kontaktu z odpadami. Wody te odprowadzone s¹ za pomoc¹ rowów opaskowych do kana³u krytego o rednicy 0,40 m, u³o¿onego w drodze polnej,
którym sp³ywaj¹ do rowu melioracyjnego znajduj¹cego siê na pó³noc od sk³adowiska.
£¹czna d³ugoæ rowów wykonanych dla sk³adowiska wynios³a 534,0 m, za kana³u
krytego  113,5 m.
Techniczny aspekt rekultywacji obejmowa³ ponadto rekonstrukcjê sieci monitoringowej. W tym celu odnowiono piezometry monitoruj¹ce chemizm wód podziemnych. Zrekonstruowano oraz dostosowano do wysokoci nowo ukszta³towanej czaszy sk³adowiska studzienki, odgazowuj¹ce betonowy zbiornik na odciek. Koñce wszystkich studni
zabezpieczono biofiltrami, których wype³nienie, tj. torf, kompost lub wêgiel aktywny nale¿y wymieniaæ co 5 lat. Biofiltry s¹ niezbêdne do ograniczenia ewentualnych odorów.
W zwi¹zku z monitoringiem osiadania sk³adowiska wykonano rekonstrukcjê reperów
geodezyjnych, które pos³u¿¹ do obserwacji osiadania sk³adowiska odpadów.
Ostatni etap prac obejmowa³ odnowê biologiczn¹. Uformowan¹ czaszê sk³adowiska
obsiano mieszank¹ traw oraz nasadzono krzewy. Rolinnoæ pionierska gwarantuje
utrzymanie warstwy rekultywacyjnej, ograniczaj¹c sp³ywanie nak³adu odnawiaj¹cego
podczas ulewnych deszczy oraz zapewnia stabilnoæ uformowanych skarp [KlojzyKarczmarczyk, Mazurek 2009]. Biologicznie aktywna warstwa rekultywacyjna inicjuje
procesy glebotwórcze oraz stwarza odpowiednie warunki siedliskowe dla dalszego rozwoju rolinnoci. Wa¿n¹ kwesti¹ jest aspekt estetyczny  rolinnoæ gwarantuje wkomponowanie siê zrekultywowanego obiektu w krajobraz. Z czasem czasza sk³adowiska odpadów zasiedlana jest przez otaczaj¹c¹ rolinnoæ, zwykle o szerokiej amplitudzie
ekologicznej. Tworz¹ one zwykle formacje jednogatunkowe, lecz niszê mog¹ zaj¹æ zbiorowiska wielu gatunków. Potwierdzaj¹ to badania florystyczne i fitosocjologiczne przeprowadzone na sk³adowiskach w Lipinach Starych (woj. mazowieckie) i Warszawie  sk³adowisko Radiowo [Dygu 2013].
MONITORING SK£ADOWISKA ODPADÓW
Monitoring sk³adowiska odpadów jest niezbêdnym elementem s³u¿¹cym do kontroli
ewentualnego wp³ywu obiektu na rodowisko przyrodnicze, a w szczególnoci na wody
podziemne [Wiater 2011]. Zakres i czêstotliwoæ badañ jest regulowana przez Rozporz¹dzenie Ministra rodowiska w sprawie sk³adowisk odpadów [RM 2013]. Przegl¹du
i analizy wyników badañ obserwacyjnych zrekultywowanego sk³adowiska w Liniewskich Górach dokonano w celu okrelenia oddzia³ywania obiektu na rodowisko
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przyrodnicze oraz oceny przeprowadzonych zabiegów rekultywacyjnych. Analiza oparta
jest o wyniki badañ monitoringowych prowadzonych w latach 20122014 przez Przedsiêbiorstwo Geologiczne w Kielcach.
Sieæ obserwacyjna sk³adowiska odpadów w Liniewskich Górach obejmuje piezometry, studzienki odgazowuj¹ce, zbiornik na wody odciekowe oraz repery geodezyjne
(rys. 2). Pobór próbek oraz analizy laboratoryjne prowadzone s¹ z czêstotliwoci¹ dwa
razy w roku z podzia³em na seriê wiosenn¹ i jesienn¹. W ramach prac monitoringowych
wykonywane s¹ równie¿ dobowe pomiary iloci wód opadowych, geodezyjne badania
osiadania czaszy sk³adowiska i geotechniczne pomiary statecznoci zboczy.

Rys. 2. Zrekonstruowana sieæ monitoringowa sk³adowiska odpadów w Liniewskich Górach
Fig. 2. Reconstructed monitoring system of the landfill site in Liniewskie Góry
ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own study
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Sieæ obserwacji wód podziemnych sk³adowiska w Liniewskich Górach sk³ada siê
z czterech piezometrów. Jeden z piezometrów ujmuje I poziom wodonony (P-2A), pozosta³e trzy  p³ytkie wody przypowierzchniowe (P-1B, P-2B, P-3B). Potwierdzony jest czêsty wp³yw sk³adowisk odpadów na jakoæ wód podziemnych, dotyczy to g³ownie obiektów o s³abej barierze izolacyjnej, gdzie dochodzi do migracji zanieczyszczonych
i zasolonych wód odciekowych [Koda 2009]. Przeprowadzone analizy fizyko-chemiczne
wody wskazuj¹, ¿e wody w otoczeniu sk³adowiska odpadów cechuj¹ siê niezmienionym
sk³adem chemicznym. Wartoci wszystkich badanych parametrów mieszcz¹ siê w I (bardzo dobrej) oraz II (dobrej) klasie jakoci co wskazuje na dobry stan chemiczny tych
wód. Wartoci badanych w ramach prac monitoringowych metali ciê¿kich oraz sumy
WWA oscyluj¹ na poziomie ni¿szym od granicy oznaczalnoci metod analitycznych.
Odcieki s¹ uci¹¿liwoci¹ ³¹cz¹c¹ siê z funkcjonowaniem sk³adowisk odpadów. Powstaj¹
w ka¿dym etapie funkcjonowania obiektu, a ich iloæ i jakoæ jest cile zwi¹zana
z rodzajem deponowanych odpadów, wiekiem obiektu oraz warunkami atmosferycznymi,
g³ównie wielkoci¹ opadów. Problemem w przypadku wód odciekowych jest mo¿liwoæ kontaktu zanieczyszczonych wód odciekowych z wodami podziemnymi, które na ogó³ cechuj¹
siê wy¿szymi stê¿eniami zanieczyszczeñ ni¿ cieki komunalne [Koda 2009; Wiater 2011]. Sk³adowisko zosta³o wyposa¿one w drena¿ odcieków uchodz¹cy do studzienki zbiorczej, sk¹d
nastêpnie odcieki wywo¿one s¹ wozem ascenziacyjnym do oczyszczalni cieków. W badanych wodach odciekowych nie stwierdzono ponadnormatywnych zawartoci metali ciê¿kich
oraz WWA. Zawartoæ OWO, jak równie¿ wartoci pH wskazuj¹, ¿e wody te nie stanowi¹
zagro¿enia dla rodowiska przyrodniczego zgodnie z wymogami aktów prawnych.
Badania sk³adu i emisji gazu sk³adowiskowego prowadzone s¹ w oparciu o trzy studnie odgazowuj¹ce zlokalizowane na czaszy sk³adowiska. Biogaz sk³adaj¹cy siê z wysokiej procentowej zawartoci metanu powstaje w pierwszych latach eksploatacji obiektu.
Koniecznym warunkiem jest deponowanie odpadów organicznych [Themelis, Ulloa 2007;
Zawieja i in. 2010]. Badania prowadzone na sk³adowisku w Liniewskich Górach wskazuj¹
na niewielki procentowy udzia³ metanu oraz dwutlenku wêgla w ogólnym sk³adzie biogazu  nie zanotowano natomiast emisji sk³adników biogazu. Oznacza to, ¿e sk³adowisko
przesz³o w fazê wyciszenia, nie s¹ deponowane odpady, co wskazuje, ¿e produkcja biogazu jest ju¿ zakoñczona.
Pomiary osiadania sk³adowiska prowadzone s¹ w oparciu o sieæ reperów geodezyjnych, tj. odpowiednio wyznaczonych punktów o znanych rzêdnych wysokociowych,
których zmiana daje obraz osiadania czaszy sk³adowiska. Obecnie wyniki prowadzone s¹
z wykorzystaniem techniki Geograficznego Systemu Pozycjonowania Satelitarnego (GPS).
Dla sk³adowiska w Liniewskich Górach przeprowadzono pierwsze pomiary po rekultywacji, za ich wyniki bêd¹ stanowi³y wartoci wyjciowe do porównywania wyników z nastêpnych lat. Prawid³owo przeprowadzona rekultywacja ogranicza ruchy sk³adowiska
 przy kompensacji z³o¿a odpadów osiadanie sk³adowiska jest uzale¿nione od wielkoci
obiektu i intensywnoci przemian z³o¿a [Klimek i in. 2010].
W analizie statecznoci skarp sk³adowisk nale¿y okreliæ ich bezpieczne pochylenie
z uwzglêdnieniem okrelonych parametrów geotechnicznych odpadów oraz gruntów
pod³o¿a i warstwy rekultywacyjnej, a tak¿e  w przypadku skarp ju¿ istniej¹cych  prawdopodobieñstwo powstania uszkodzenia zwi¹zanego z obsuniêciem skarpy. Analizê
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stabilnoci skarp prowadzi siê metodami geotechnicznymi, przy rozpatrzeniu równowagi
bry³y ograniczonej od góry koron¹ skarpy i powierzchni¹ cylindryczn¹ od do³u. Rozpatrywane jest oddzia³ywanie si³ utrzymuj¹cych i zsuwaj¹cych oraz dzia³aj¹cych wzd³u¿ powierzchni polizgu. Uformowane skarpy na sk³adowisku w Liniewskich Górach s¹ stateczne, a pokrywa rolinna eliminuje niekontrolowane przemieszczanie siê warstwy
rekultywacyjnej, co oznacza, ¿e jest stabilna.
PODSUMOWANIE
Sk³adowisko odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne w Liniewskich Górach
jest przyk³adem poprawnie przeprowadzonej rekultywacji obiektu stwarzaj¹cego potencjalne zagro¿enie dla rodowiska przyrodniczego. W ramach prac odnawiania ukszta³towano bry³ê odpadów, zapewniono odpowiednie odgazowanie sk³adowiska oraz zbieranie
wód odciekowych. Kompleksowa sieæ monitoringu obejmuj¹ca badanie wód podziemnych, odciekowych, emisjê i sk³ad biogazu, jak równie¿ wielkoæ procesu osiadania sk³adowiska ma na celu okrelenie ewentualnych zmian zachodz¹cych pod wp³ywem obiektu. Obecnie prowadzone prace obserwacyjne wskazuj¹ na dobry stan chemiczny wód
w obrêbie sk³adowiska odpadów. Zawartoci metali ciê¿kich, jak równie¿ WWA nie
stwierdzono, co oznacza, ¿e z³o¿e zdeponowanych odpadów nie wp³ywa na wartoci parametrów fizyko-chemicznych wód podziemnych. Niskie wartoci badanych parametrów
wód odciekowych wskazuj¹ na wyciszenie sk³adowiska.
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RESTORATION AND MONITORING OF LANDFILL SITES ON THE EXAMPLE OF
THE LANDFILL SITE IN LINIEWSKIE GÓRY, LINIEWO COMMUNE
Abstract. The communal landfill site of waste other than hazardous and neutral in
Liniewskie Góry ceased receiving waste in 2012. The functioning of landfill sites assumes
that after their operation the value in use should be restored to them or they should be
given new features. The landfill site was restored in the second half of 2013. This process
had a multistage character and included a technical phase, i.e. proper formation of waste
dump, and then preparation of restoration cover. Subsequently, the area was sown with
pioneer vegetation within the biological restoration and planted with bushes widely used in
restoration. The installation used for conducting landfill site monitoring was also restored
 the restoration works involved creating leachate water drainage, sealed container for
leachate collection, as well as landfill site degassing system. The chemical composition of
ground waters is monitored by piezometers, while surveying benchmarks are used for
control of landfill site subsidence. The restoration was carried out in order to minimise the
negative impact of the landfill site on the environment, and the designated monitoring
points shall be used for comprehensive and periodical assessment of possible changes in
the environment caused by the landfill site in Liniewskie Góry.
Key words. landfill sites, Liniewskie Góry, restoration, landfill site monitoring
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ANALIZA LICZBY WYDANYCH DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WE WSIACH STREFY PODMIEJSKIEJ OLSZTYNA
S³awomir Sobotka
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. Niniejszy artyku³ przedstawia wyniki badañ w ramach pracy doktorskiej
pt. Gospodarka przestrzenna w strefie podmiejskiej Olsztyna na tle przekszta³ceñ krajobrazu rolniczego. Na zakres przestrzenny badañ z³o¿y³o siê 6 gmin po³o¿onych w strefie
podmiejskiej Olsztyna. W celu omówienia przemian przestrzennych przeanalizowano
wydane w latach 20042010 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Na podstawie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pón. zm.], istotnym instrumentem w planowaniu przestrzennym sta³a siê decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W wielu
wsiach czy gminach (g³ównie w gminie Purda i Jonkowo) strefy podmiejskiej Olsztyna
sta³a siê ona dominuj¹cym sposobem w zagospodarowaniu terenu. Ogó³em w latach
20042010 wydano 5308 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Liczba wydanych decyzji wykazuje tendencjê rosn¹c¹ w latach 20042009. Wiêkszoæ
wydanych decyzji (55%) w latach 20042008 dotyczy³o wznoszenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wraz ze wzrostem odleg³oci od granic administracyjnych
Olsztyna zaczyna dominowaæ we wsiach wydawanie decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu w celu budowy infrastruktury technicznej.

S³owa kluczowe: decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przeznaczanie gruntów rolnych na cele pozarolnicze, strefa podmiejska

WPROWADZENIE
Gospodarka przestrzenna jest jednym z istotniejszych elementów wp³ywaj¹cym na
jakoæ i poziom ¿ycia. Akty prawne dotycz¹ce planowania przestrzennego i uchwalone
w latach 19282003 wskazuj¹ na piêæ modeli planowania miejscowego w Polsce:
architektoniczno-urbanistyczny, uproszczony, centralistyczny, kompleksowy oraz samoAdres do korespondencji  Corresponding author: S³awomir Sobotka, Katedra Architektury
Krajobrazu, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Prawocheñskiego 17,
10-272 Olsztyn, e-mail: slaw116@wp.pl
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rz¹dowy. Podane modele w sensie czasowym cile do siebie przylegaj¹, ewoluuj¹
i ³¹czy je ci¹g³oæ planowania miejscowego [Giedych, Szumañski 2000].
Cele planowania przestrzennego w Polsce po raz pierwszy okrelono w 1961 r.
W 1994 r. pojawi³ siê czynnik spo³eczny, tj. mo¿liwoæ zapoznania siê z planem i wnoszenia uwag i zarzutów (uczestnictwo spo³eczne) [Giedych, Szumañski 2000].
W odniesieniu do zagadnieñ poruszanych w niniejszym artykule gospodarka przestrzenna nabra³a szczególnego znaczenia po 2001 r., kiedy w strefie podmiejskiej Olsztyna, tj. w gminach Dywity, Barczewo, Jonkowo, Gierzwa³d, Stawiguda i Purda zaczê³o
w znacz¹cy sposób przybywaæ nowo oddanych do u¿ytku budynków. Jest to bezporednio zwi¹zane z procesem suburbanizacji.
Badania geograficzne nad planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym s¹ prowadzone w ró¿nych skalach, bior¹c pod uwagê podzia³ administracyjny kraju [leszyñski i in. 2007]. Udzia³ geografów w planowaniu przestrzennym datuje siê od lat 30. XX w.
Wtedy Leszczycki prowadzi³ prace zwi¹zane z rozwojem regionalnym Podhala [Leszczycki 1938]. Po II wojnie wiatowej geografowie, podjêli szczegó³owe badania nad podstawami spo³eczno-gospodarczymi planowania i zagospodarowania przestrzennego miast
[Dziewoñski i in. 1957]. Ujêcie geograficzne by³o obecne w planowaniu zagospodarowania przestrzennego kraju. By³o to zwi¹zane z tematyk¹ problemów wêz³owych, koordynowanych przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii
Nauk [Leszczycki i in. 1971; Dziewoñski 1974, 1979; Malisz 1979; Potrykowski 2000;
Wêc³awowicz i in. 2006a; Wêc³awowicz i in. 2006b]. Wraz z przywróceniem mechanizmów gospodarki rynkowej, podjêto badania zwi¹zane z gospodark¹ lokaln¹ [Bartkowski
i in. 1990; Parysek 1995, 1996, 2001; Swianiewicz 2004].
W ostatnim okresie rozwin¹³ siê nurt ekofizjograficzny, zwi¹zany z analiz¹ stanu
i ocen¹ rodowiska przyrodniczego dla potrzeb wynikaj¹cych z planowania rozwoju ró¿norodnych funkcji spo³eczno-gospodarczych [Bartkowski 1986; Mityk 1991; Richling,
Solon 1994; Kistowski 2001; Kowalczyk 2001]. Badania te zapocz¹tkowano ju¿ w latach 60.
XX w. [Wiêckowski 1963; Leszczycki 1975, 1977]. Wi¹za³y siê one z paradygmatem rodowiskowym w geografii. Poszukiwano zwi¹zków miêdzy rodowiskiem przyrodniczym,
a dzia³alnoci¹ cz³owieka. Istotn¹ kwesti¹ jest w³aciwe kszta³towanie (ochrona) elementów
przyrodniczych w krajobrazie. Na przyk³ad dotyczy to ma³ych zbiorników wodnych.
W zwi¹zku z szybkim tempem zaniku i/lub siln¹ eutrofizacj¹ ródpolnych oczek wodnych postuluje siê ograniczenie negatywnego oddzia³ywania planistycznego, poprzez
zakwalifikowanie ma³ych zbiorników wodnych do kategorii u¿ytków ekologicznych. Unika siê w ten sposób mo¿liwoci zmiany u¿ytkowania terenu [Koc i in. 2002]. M³ynarczyk
i in. [2002] zalecaj¹ kszta³towanie systemu terenów zieleni strefy podmiejskiej. Determinuj¹ je istniej¹ce kompleksy przyrodniczo-krajobrazowe. Sk³adaj¹ siê na nie formacje lene, zbiorowiska ³¹kowe, rolinnoæ szuwarowo-bagienna i ogrody dzia³kowe. Tworz¹
one zielony piercieñ, który stanowi integraln¹ czêæ z zieleni¹ miejsk¹ Olsztyna.
Niedoskona³oci¹ systemu planowania przestrzennego w Polsce jest zmiennoæ przepisów prawnych. Dotyczy to okresu po 1989 r. Obj¹³ on ustawê o zagospodarowaniu
przestrzennym z 1994 r. [Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 415 z pón. zm.] i ustawê o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku [Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717
z pón. zm.]. Du¿ym utrudnieniem, w kontekcie realizacji za³o¿eñ ³adu przestrzennego,
Acta Sci. Pol.

Analiza liczby wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...

61

by³y dwie zmiany wprowadzone w ostatniej z wymienionych ustaw. A mianowicie anulowano plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalone przed 1995 r. i wprowadzono
decyzjê o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Poza tym prawo gospodarki przestrzennej nie koncentruje siê na przeciwdzia³aniu
rozproszenia siê zabudowy i ochronie przestrzeni otwartej. Podkrela siê równie¿, ¿e regulacje prawne nie nad¹¿aj¹ za obecnymi potrzebami spo³ecznymi. Mierzejewska [2003]
zauwa¿a równie¿, ¿e próby definiowania ³adu przestrzennego w aktach prawnych ra¿¹
ogólnikowym charakterem.
Najbardziej kompleksowe badania (oparte na wysy³anych do gmin ankietach) dotycz¹ce planowania przestrzennego dla ca³ego kraju podejmowane s¹ od 2007 r. w publikacjach Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie [leszyñski i in. 2007, 2014].
Istotnym instrumentem planowania przestrzennego w Polsce jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wprowadzona zosta³a na podstawie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pón.
zm.]. Intencj¹ ustawodawcy by³a zapewne mo¿liwoæ stosowania decyzji o warunkach
zabudowy w sytuacji zabudowy pojedynczych dzia³ek gruntu (czêsto w celu uzupe³nienia ju¿ istniej¹cej zabudowy) oraz w przypadku budowy infrastruktury technicznej,
w miejscach gdzie, nie ma koniecznoci sporz¹dzania planu zagospodarowania przestrzennego. Z drugiej strony od 2001 r. w strefie podmiejskiej Olsztyna odnotowuje siê
wzmo¿ony ruch budowlany. Ponadto w 2003 r., na mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pón. zm.], anulowano
plany zagospodarowania przestrzennego sporz¹dzone przed 1995 r.
Spowodowa³o to wzrost powierzchni obszarów, dla których sporz¹dzono plany zagospodarowania przestrzennego.
Na przyk³adzie strefy podmiejskiej Olsztyna mo¿na stwierdziæ, ¿e decyzja o warunkach zabudowy zaczê³a byæ masowo stosowana, zarówno na obszarach o ma³ym, jak
i du¿ym natê¿eniu ruchu budowlanego. Wynika to z nastêpuj¹cych faktów:
 z niewielkiej powierzchni obowi¹zuj¹cych planów zagospodarowania przestrzennego
(w 2003 r. by³o to 2,1%);
 szybszej mo¿liwoci uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (w ci¹gu 23 miesiêcy)
zamiast rednio 2 lat i 9 miesiêcy  na przyk³adzie procedury opublikowanych, wybranych 7 planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Dywity;
 niewielkiego odsetku (na poziomie oko³o 2%) odmów jej wydania;
 braku koniecznoci (od 2003 do dzi) stosowania procedury przeznaczania III i IV klasy bonitacji gruntów rolnych na cele pozarolnicze (w sytuacji gdy powierzchnia
dzia³ki nie przekracza 0,5 ha, za od 2013 r. bezporednio 0,05 ha mo¿e siê znajdowaæ
pod zabudow¹ mieszkaniow¹ jednorodzinn¹);
 szerokiej interpretacji zasady dobrego s¹siedztwa (art. 61 wspomnianej ustawy) sprzyja powstawaniu niewielkich osiedli mieszkaniowych, bez koniecznoci sporz¹dzania
planów zagospodarowania przestrzennego;
 decyzje o warunkach zabudowy wydaje siê równie¿ na budowê infrastruktury technicznej (w szczególnoci w strefie podmiejskiej dalszej), st¹d niekoniecznie ich wydawanie wi¹¿e siê ze wzrostem powierzchni zabudowy;
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 mniejszych kosztów zwi¹zanych ze sporz¹dzeniem projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (oko³o 200 z³ w latach 20032013), zamiast 23 tys. z³
(stan z 2011 r.) za opracowanie 1 ha terenu objêtego planem zagospodarowania przestrzennego.
Nale¿y nadmieniæ, ¿e w latach 20032011 nast¹pi³ wzrost kosztów w zakresie sporz¹dzania planów zagospodarowania przestrzennego.
Wspomniane kwoty wynikaj¹ z za³o¿enia, ¿e obszar objêty planem obejmuje przynajmniej kilkadziesi¹t hektarów. Wraz ze wzrostem powierzchni obszaru objêtego planem zagospodarowania przestrzennego, cena za opracowanie 1 ha jest ni¿sza.
Chêæ przyspieszenia procesu inwestycyjnego spowodowa³a, ¿e w 2013 r. przyjêto
projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego i zmiany do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Planuje siê likwidacjê wydawania pozwoleñ na budowê
i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W jej miejsce wprowadza
siê zg³oszenie urbanistyczne oraz mo¿liwoæ wydawania decyzji administracyjnych na
podstawie zapisów obowi¹zuj¹cych w studium. W randze ustawy maj¹ funkcjonowaæ
Krajowe Przepisy Urbanistyczne (KPU) i miejscowe plany zabudowy (maj¹ s³u¿yæ zagêszczeniu i uzupe³nieniu istniej¹cej zabudowy). Wspomniane rozwi¹zania stanowi¹ uzupe³nienie dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Projekt zmian jest
podyktowany trzema czynnikami, które sformu³owa³ ustawodawca:
 chêci¹ przyspieszenia procesu inwestycyjnego (do 30 dni maj¹ byæ wydawane decyzje dotycz¹ce zg³oszeñ urbanistycznych, za od 14 do 30 dni, wyj¹tkowo do 60 dni
maj¹ zostaæ zaopiniowane przez w³aciwe urzêdy projekty planów);
 realizacj¹ ustaleñ rozwoju zrównowa¿onego (dotyczy ograniczenia rozpraszania zabudowy; zg³oszenie urbanistyczne mo¿e dotyczyæ tylko terenów przeznaczonych w studium pod zabudowê);
 sprzecznym orzecznictwem s¹dowym w zakresie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy (art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zasada dobrego s¹siedztwa).
Powy¿sze za³o¿enia do zmian w planowaniu przestrzennym, wydaj¹ siê w du¿ej mierze pozorne, poniewa¿:
 bior¹c pod uwagê zapisy w studiach uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin, gdzie z regu³y dopuszcza siê porednio lub bezporednio zabudowê mieszkaniow¹ na du¿ym lub przewa¿aj¹cym obszarze gmin, raczej w niewielkim
stopniu powstrzymaniu ulegnie proces jej rozpraszania;
 nie podejmuje siê kwestii ochrony gruntów rolnych przed podzia³ami geodezyjnymi
(obecnie mo¿na wydzielaæ dzia³ki rolne o powierzchni przynajmniej 0,3 ha). A g³ównym powodem rozpraszania zabudowy s¹ samowolne, masowe podzia³y gruntów rolnych, których dane umieszcza siê potem we wnioskach o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy;
 zaproponowano skrócenie do 30 dni wydawanie decyzji dotycz¹cych zg³oszeñ urbanistycznych. Za nie ma propozycji skrócenia d³ugoci procesu uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego.
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Wydaje siê, ¿e jeszcze w wiêkszym stopniu ni¿ dotychczas, korzystniejsze bêdzie dla
inwestora staranie siê o wydanie decyzji dotycz¹cej zg³oszenia urbanistycznego (w miejsce dotychczasowej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).
W odniesieniu do sprzecznego orzecznictwa s¹dowego w kwestii podobnych warunków zapisanych w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (zasada dobrego s¹siedztwa) ju¿ w 2003 r. mówi³ na szkoleniu w Pieczyskach nad Zalewem
Koronowskim sêdzia Naczelnego S¹du Administracyjnego prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski. Wiêkszoæ problemów ogniskowa³a siê wokó³ dwóch zagadnieñ:
 czy zasadê dobrego s¹siedztwa mo¿na rozpatrywaæ w przypadku s¹siaduj¹cych dzia³ek gruntowych, po³o¿onych po jednej stronie drogi, czy te¿ przyj¹æ do analizy dzia³ki
le¿¹ce naprzeciwko, po drugiej stronie jezdni? (badania autora dowodz¹, ¿e równolegle stosuje siê obydwie mo¿liwoci);
 poza tym jakie zastosowaæ warunki zabudowy na planowanym do zabudowy terenie,
w przypadku budynków o ró¿nej funkcji i kubaturze, po³o¿onych na bezporednio s¹siaduj¹cych ze sob¹ dzia³kach gruntowych?
Wspomniana kwestia bardziej dotyczy obszarów miejskich, gdzie liczba terenów zabudowanych i ró¿norodnoæ zabudowy jest zdecydowanie wiêksza, ni¿ na wsi.
Celem niniejszego artyku³u jest analiza liczby wydanych decyzji o warunkach zabudowy w latach 20042010 na terenie zarówno wsi, jak i gmin po³o¿onych w strefie podmiejskiej Olsztyna. W ten sposób mo¿na okreliæ dynamikê (wzrost) wydanych decyzji
o warunkach zabudowy oraz okreliæ obszary w strefie podmiejskiej Olsztyna, w celu zagospodarowania, których wydano zró¿nicowan¹ liczbê (mniej lub wiêcej) decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto wa¿nym pytaniem w kontekcie prowadzonych badañ jest
 jak przedstawia siê rozk³ad przestrzenny ró¿nych rodzajów wydanych decyzji o warunkach zabudowy?
Do opracowania wyników dotycz¹cych przekszta³ceñ przestrzennych badanego obszaru pos³u¿ono siê metodyk¹ zwi¹zan¹ z kartografi¹. Zastosowanie mapy do analizy naukowej jest jednym ze sposobów jej praktycznego wykorzystania i nale¿y do kartograficznych metod badañ [Saliszczew 1984]. Ponadto opisuj¹c przedstawione elementy
pos³u¿ono siê charakterystyk¹ i ocen¹ badanego obszaru i zjawisk na nim wystêpuj¹cych z wybranych punktów widzenia. Jako przyk³adowe punkty widzenia mo¿na wyró¿niæ rozmieszczenie ró¿nych elementów i zjawisk w przestrzeni, podzia³ na elementy sk³adowe, zwi¹zki wystêpuj¹ce miêdzy tymi elementami, dotychczasowe tendencje rozwoju,
czynniki sprawcze, mo¿liwoci rozwoju, unikatowe wartoci wymagaj¹ce zabezpieczenia,
czynniki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla tych wartoci i inne. Metody niezbêdne do tych celów wi¹¿¹ siê cile ze zbieraniem i przetwarzaniem informacji. Wyniki badañ zaprezentowano za pomoc¹ rysunku i tabel [Dembowska 1987].
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ANALIZA LICZBY WYDANYCH DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU WE WSIACH I GMINACH STREFY
PODMIEJSKIEJ OLSZTYNA
W gminach strefy podmiejskiej Olsztyna wydano 5308 decyzji o warunkach zabudowy w latach 20042010; w tym 152 decyzje o warunkach zabudowy, które obejmuj¹ infrastrukturê turystyczn¹. Najwiêcej z nich przypada na gminê Dywity (1471), Purdê (1214)
oraz Jonkowo (872). Najmniej decyzji o warunkach zabudowy wydano w gminach Gietrzwa³d, Barczewo i Stawiguda (tab. 1). Jest to spowodowane wiêkszym procentowo udzia³em planów zagospodarowania przestrzennego w powierzchni wymienionych gmin.
Tabela 1. Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (bez
infrastruktury turystycznej) w gminach strefy podmiejskiej Olsztyna w latach 20042010
Table 1. The number of issued decisions on building and land development conditions (excluding
tourism infrastructure) in communes located within Olsztyn suburban area in the years
20042010
Nazwa gminy
Name of the commune

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Suma
Total

113

122

165

220

202

384

265

1471

Purda

64

78

204

213

142

225

288

1214

Jonkowo

28

68

84

136

121

258

177

872

Gietrzwa³d

15

54

103

88

117

124

82

583

Barczewo

56

29

33

82

82

111

174

567

Stawiguda

56

51

54

73

53

63

99

449

Suma
Total

332

402

643

812

717

1165

1085

5156

Dywity

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych w urzêdach gmin
Source: Own study based on data obtained at Commune Offices

Rozpatruj¹c liczbê wydanych decyzji o warunkach zabudowy w oparciu o wsie to
ogó³em wydano je w 146 wsiach. W gminie Dywity dotyczy³y one 21 wsi. Najwiêcej
z decyzji o warunkach zabudowy (73% stanu) wydano dla miejscowoci Kieliny (234),
Dywity (206), Ró¿nowo (195) i £ugwa³d (127). Z kolei dla 35 wsi w gminie Purda, wydano 1214 decyzji o warunkach zabudowy. Najwiêcej z nich sporz¹dzono dla wsi Szczêsne
(126), Purda (94), Klebark Ma³y (89) i Klebark Wielki (88). Dla 13 wsi w gminie Stawiguda, w latach 20042010, wydano 449 decyzji o warunkach zabudowy. Najwiêcej z nich
wydano dla miejscowoci Stawiguda (125), Dorotowo (70), Gryliny (66) i Pluski (44).
Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy w gminie Stawiguda jest sta³a w latach
20042010.
W gminie Barczewo, w latach 20042010, wydano 567 decyzji o warunkach zabudowy dla 31 wsi. Najwiêcej decyzji sporz¹dzono dla wsi Barczewko (136), Ruszajny (50)
i Kronowo (40). W przypadku gminy Barczewo najwiêcej decyzji wydaje siê w ma³ych
miejscowociach. Na terenach o najwiêkszym ruchu budowlanym funkcjonuj¹ plany
zagospodarowania przestrzennego dla ca³ych obrêbów geodezyjnych, tj. we wsiach
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£êgajny i Wójtowo. Ponadto w latach 20042010 dla 22 wsi w gminie Gietrzwa³d wydano 583 decyzje o warunkach zabudowy. Najwiêcej decyzji sporz¹dzono dla wsi Woryty
(141), Sz¹bruk (88), Gronity (64) oraz Naterki (49). Ich liczba od 2008 r. wykazuje tendencjê spadkow¹.
Dla 24 wsi w gminie Jonkowo, w latach 20042010, wydano 872 decyzje o warunkach
zabudowy. Najwiêcej ich sporz¹dzono dla wsi Jonkowo (188), M¹tki (78), Warka³y (71)
i Giedajty (65).
Liczba wydanych decyzji dla wsi po³o¿onych w gminach strefy podmiejskiej Olsztyna wykazuje na ogó³ tendencjê wzrostow¹ w latach 20042009. Poza tym analizuj¹c liczbê wydanych decyzji o warunkach zabudowy w poszczególnych wsiach w strefie podmiejskiej Olsztyna, mo¿na stwierdziæ, ¿e ogó³em dla 11 wsi wydano 1723 decyzje
o warunkach zabudowy (32,5% ogó³u). Podane dane wiadcz¹ o du¿ej koncentracji przestrzennej wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (tab. 2).
Tabela 2. Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu we
wsiach w gminach strefy podmiejskiej Olsztyna w latach 20042010
Table 2. The number of issued decisions on building and land development conditions in
villages in communes located within Olsztyn suburban area in the years 20042010
L.p.

Nazwa wsi
Name of the
village

1

Nazwa gminy
Name of the
commune

2

3

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Suma
Total

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Kieliny

Dywity

21

15

38

34

31

56

39

234

2.

Dywity

Dywity

16

30

24

43

16

42

35

206

3.

Ró¿nowo

Dywity

18

12

22

41

25

38

39

195

4.

Jonkowo

Jonkowo

12

20

15

24

30

48

39

188

5.

Woryty

Gietrzwa³d

1

2

22

22

41

39

14

141

6.

Barczewko

Barczewo

8

3

6

9

17

29

64

136

7.

£ugwa³d

Dywity

9

19

23

21

25

13

17

127

8.

Gady

Jonkowo

6

12

11

18

8

43

28

126

9.

Szczêsne

Purda

3

12

14

11

21

31

34

126

10.

Stawiguda

Stawiguda

21

21

10

19 (24)

11

21

22

125

11.

Sprêcowo

Dywity

9

5

17

13

12

35

16

107

12.

Purda

Purda

3

10

9

32

8

21

11

94

13.

Klebark Ma³y

Purda

2

4

6

15

14

14

34

89

14.

Sz¹bruk

Gietrzwa³d

5

11

14

19

13

14

12

88

15.

Klebark Wielki Purda

1

6

12

10

6

19

34

88

16.

Marcinkowo

Purda

2

5

21

16

8

20

13

85

17.

Myki

Dywity

11

2

4

9

21

19

13

79

18.

M¹tki

Jonkowo

-

3

4

15

21

22

13

78

19.

Nowa Wie

Purda

1

3

9

18

6

13

28

78

20.

Warka³y

Jonkowo

2

7

7

12

10

16

17

71
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cd. tabeli 2
cont. table 2
1

4

5

6

7

8

9

10

11

Dorotowo

Stawiguda

6

7

11

18

11

8

9

70

22.

Gryliny

Stawiguda

4

8 (22)

7

15

6

9

17

66

23.

Giedajty

Jonkowo

5

8

11

7

7

18

9

65

24.

Tu³awki

Dywity

2

5

4

5

14

22

12

64

21.

2

3

25.

Klewki

Purda

3

4

16

21

4

5

11

64

26.

Gronity

Gietrzwa³d

2

14

23

6

4

11

4

64

27.

Trêkusek

Purda



2

46

2

5

2

4

61

28.

Wo³owno

Jonkowo



1

2

25

3

22

7

60

29.

Pupki

Jonkowo







2

18

27

13

60

30.

Gutkowo

Jonkowo

5

11

9

9

5

15

5

59

31.

Br¹swa³d

Dywity

5

8

6

5

5

23

6

58

32.

Patryki

Purda

1



6

10

18

12

9

56

33.

Wrzesina

Jonkowo

1

2

8

5

4

11

23

54

34.

Silice

Purda



6

9

8

17

3

9

52

35.

Ruszajny

Barczewo

9

2

3

5

13

10

8

50

36.

Naterki

Gietrzwa³d

5

5

12

6

11

4

6

49
48

37.

Rozgity

Dywity

4

7

5

6

7

13

6

38.

Unieszewo

Gietrzwa³d



1

5

11

6

15

8

46

39.

Trêkus

Purda

1

4

16

5

7

5

6

44

40.

Butryny

Purda

5

2

4

11

4

11

7

44

41.

Pluski

Stawiguda

3

7

3

2

5

10

14

44

42.

Ostrzeszewo

Purda

3

4

2

5



10

18

42

43.

Stêkiny

Jonkowo

2

2

3

7

3

21

4

42

44.

£upstych

Gietrzwa³d

2

7

7

5

8

7

5

41

45.

D¹brówka
Wielka

Dywity





1

1

11

17

11

41

46.

Kronowo

Barczewo

1



6

1

11

10

11

40

47.

Bukwa³d

Dywity

2

1

3

5

8

16

5

40
37

48.

Przykop

Purda

4

2

5

1

5

8

12

49.

Ru

Stawiguda

7

2 (8)

8

5

4

4

7

37

50.

Sêtal

Dywity

3

1

5

7

3

13

4

36

51.

£omy

Jonkowo



6

3

7

4

10

4

34

52.

£êgajny

Barczewo

10

10

3

10

1





34

53.

Biesal

Gietrzwa³d



1

2

6

12

8

4

33

54.

Pajtuny

Purda

5



2

6

1

9

9

32

55.

Wipsowo

Barczewo

3

2

2

6

2

7

9

31

56.

Mokiny

Barczewo





2

2

9

13

5

31

57.

Gietrzwa³d

Gietrzwa³d



7

5

4

6

3

6

31
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cd. tabeli 2
cont. table 2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

58.

Zalbki

Dywity

3

1

1

5

9

8

3

30

59.

Godki

Jonkowo



2

1

3

2

16

5

29

60.

Wymój

Stawiguda

5

2

5

7

3

2

5

29

61.

Nikielkowo

Barczewo







21

1

3

3

28

62.

Ramsowo

Barczewo

3

1

1

1

2

4

16

28

63.

Nowe W³óki

Dywity

3

2



2

4

9

8

28

64.

Bart¹g

Stawiguda

4

2

5

1

2

4

9

27

65.

Gradki

Dywity







2

1

8

15

26

66.

Zgni³ocha

Purda

1



7

7

5

4

2

26

67.

Kaborno

Purda

2

2

2

1

2

11

4

24

68.

Wêgajty

Jonkowo



3

2

4

3

3

8

23

69.

Nowa Kaletka Purda

5



4

2



3

9

23

70.

Prej³owo

Purda

3

1

3

4



8

3

22

71.

Nowe
Kawkowo

Jonkowo





2

1

1

8

9

21

72.

Gi³awy

Purda





5

9

3

2

2

21

73.

Patryki

Purda





1

2





17

20

74.

Maruny

Barczewo

3

1

2

5

3



6

20

75.

Kaplityny

Barczewo



1



4

3

1

11

20

76.

Barto³ty
Wielkie

Barczewo

2



1

1

2

3

10

19

77.

Gamerki
Wielkie

Jonkowo

1

1

5

2

1

6

3

19

78.

G¹g³awki

Stawiguda

1





3

3

1

10

18

79.

Pêglity

Gietrzwa³d









1

13

4

18

80.

Rejczuchy

Barczewo

1





4

4

3

5

17

81.

Sza³stry

Jonkowo





4

5

3

1

4

17

82.

Miodówko

Stawiguda

3

1

4

3

3



3

17

83.

Skajboty

Barczewo

1

1

1

2



8

4

17

84.

Wilimowo

Jonkowo



2

6

3

1

2

2

16

85.

Tumiany

Barczewo

2

1



2

2

2

6

15

86.

Lamkowo

Barczewo

2

2



2

1

1

6

14

87.

Tomaryny

Gietrzwa³d





3

3

2

2

4

14

88.

£ajs

Purda

3

1

1

4



2

2

13
13

89.

Fr¹czki

Dywity



1





1

5

6

90.

Rapaty

Gietrzwa³d



1

2

3

4

2

1

13

91.

£apka

Barczewo



2



1

5

3

2

13

92.

Wyrandy

Purda



1



2

3

3

4

13
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cd. tabeli 2
cont. table 2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

93. Linowo

Purda

5





2

2

1

1

11

94. Jedzbark

Barczewo

2





1

1

5

1

10

95. Garzewko

Jonkowo







3

1

3

3

10

96. Guzowy Piec

Gietrzwa³d





1

2

2



5

10

97. Kromerowo

Barczewo

2



3





1

2

8

98. Parwó³ki

Gietrzwa³d





4



2



2

8

99. Nerwik

Purda

1

3





1

2

1

8

100. Stara Kaletka

Purda

5









1

2

8

101. Radosty

Barczewo



1



1

1

3

2

8

102. Pokrzywy

Purda

1

-

-

4

-

1

1

7

103. Polejki

Jonkowo







1

3

1

2

7

104. Redykajny

Dywity





1

2

1

2

1

7

105. Stare
Kawkowo

Jonkowo





1





3

3

7

106. Porbady

Jonkowo







1



3

3

7

107. Podlejki

Gietrzwa³d









2

4



6

108. Groszkowo

Purda



3

1

1







5

109. D³u¿ki

Gietrzwa³d



1

1



1

1

1

5

110. £êguty

Gietrzwa³d





2





1

2

5

111. ródka

Gietrzwa³d



1





1



3

5

112. Tomaszkowo

Stawiguda









2

1

2

5

113. Kierzliny

Barczewo

2









1

2

5

114. Zezuj

Stawiguda

2

1

1







1

5

115. Bark

Barczewo

1

1







2

1

5

116. Purdka

Purda



1



3

1





5

117. Wygoda

Purda









1

3

1

5

118. Ba³dy

Purda



1

1

1



1



4

119 Bogdany

Barczewo

1





1

1

1



4

120. G¹siorowo

Purda

2

1

1









4

121. Rybaki

Stawiguda











3



3

122. D¹gi

Dywity

-

1

-

1

-

-

1

3

123. Jaroty

Stawiguda









3





3

124. D¹brówka
Ma³a

Barczewo





2









2

125. Kajny

Jonkowo









1

1



2

126. Naglady

Gietrzwa³d



1



1







2

127. Salminek

Gietrzwa³d



1









1

2

128. Wad¹g

Dywity

1









1



2
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cd. tabeli 2
cont. table 2
1

2

129. Leszno

4

5

6

7

8

9

10

11

Barczewo

3









1

1



2

130. Zalesie

Barczewo

2













2

131. Wójtowo

Barczewo

1



1









2

132. Próle

Barczewo







2







2

133. Kromerowo

Purda

1













1

134. Stary Olsztyn

Purda

1













1

135. Zaborowo

Purda





1









1

136. Biedowo

Barczewo



1











1

137. Ko³dki

Barczewo







1







1

138. Sapuny

Barczewo









1





1

139. Barczewski
Dwór

Barczewo









1





1

140. Jadaminy

Gietrzwa³d









1





1

141. Rentyny

Gietrzwa³d



1











1

142. Gamerki Ma³e

Jonkowo





1









1

143. £utynowo

Jonkowo













1

1

144. Mañki

Jonkowo











1



1

145. Plutki

Dywity











1



1

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych w urzêdach gmin
Source: Own study based on data obtained at Commune Offices

Odrêbn¹ kwesti¹, któr¹ omówiono jest to ile decyzji o warunkach zabudowy wydano
w celu budowy infrastruktury turystycznej?
Rozwój zabudowy turystycznej w gminach strefy podmiejskiej Olsztyna koncentruje
siê g³ównie wzd³u¿ linii brzegowej wiêkszych jezior. Ogó³em w latach 20042010 wydano
dla 33 wsi w 6 gminach 152 decyzje o warunkach zabudowy, które dotycz¹ infrastruktury turystycznej. Ich stosunkowo niewielka liczba dowodzi, ¿e dotychczas uchwalone
w gminach plany zagospodarowania przestrzennego, zaspokoi³y potrzeby w zakresie infrastruktury turystycznej (tab. 3).
Zabudowa rekreacyjna w gminie Purda wystêpuje w jej po³udniowej czêci, w s¹siedztwie jeziora Gim. Obejmuje ona g³ównie wsie Nowa Kaletka i Zgni³ocha, gdzie w sumie wydano a¿ 55, tj. 79,7% sporz¹dzonych decyzji.
Drug¹ z gmin o najwiêkszej liczbie wydanych decyzji o warunkach zabudowy w zakresie infrastruktury turystycznej jest Gietrzwa³d. Dla 8 wsi wydano ich 43 (28,9% stanu). Najwiêcej decyzji sporz¹dzono dla wsi Sz¹bruk (15), Woryty (7) i Rentyny (5).
W przypadku gminy Barczewo zabudowa turystyczna by³a zrealizowana w piêciu
wsiach. Ogó³em wydano 25 decyzji. Najwiêcej z nich wydano dla miejscowoci Tumiany
(12) i Barto³ty Wielkie (7). S¹ one po³o¿one nad jeziorem Tumiañskim.
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Tabela 3. Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy w zakresie infrastruktury turystycznej we wsiach strefy podmiejskiej Olsztyna w latach 20042010
Table 3. The number of issued decisions on building conditions as regards tourism
infrastructure in villages located within Olsztyn suburban area in the years 20042010
L.p.

Nazwa wsi
Name of the
village

Nazwa gminy
Name of the
commune

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Suma
Total

1. Nowa Kaletka Purda

4

3

9

13



2

1

32

2.

Purda







1



2

20

23

3. Sz¹bruk

Gietrzwa³d

1

2



4

2

4

2

15

4.

Tumiany

Barczewo

3

1

1

4



2

1

12

5.

Barto³ty
Wielkie

Barczewo

1



2

2



2



7

6.

Woryty

Gietrzwa³d





1





3

3

7

7.

Rentyny

Gietrzwa³d

2

1

2









5

8. G¹siorowo

Purda







3



1



4

9.

Zgni³ocha

Gietrzwa³d





2

1





1

4

10. Parwó³ki

D³u¿ki

Gietrzwa³d







3





1

4

11. Zalbki

Dywity

3

-

3











12. Gamerki Wielkie Jonkowo









2

1



3

13. Si³a

Gietrzwa³d



2

1









3

14. Guzowy Piec

Gietrzwa³d





1







2

3

15. £ugwa³d

Dywity

1



2









3

16. Trêkus

Purda



2











2

17. Gietrzwa³d

Gietrzwa³d





1





1



2

18. Jedzbark

Barczewo

1



1









2

19. Kierzliny

Barczewo

1



1









2

20. Ramsowo

Barczewo







1

1





2

21. Purda

Purda











1

1

2

22. £ajs

Purda



1











1

23. Groszkowo

Purda



1











1

24. Przykop

Purda













1

1

25. Nowa Wie

Purda



1











1

26. Klewki

Purda





1









1
1

27. Wygoda

Purda











1



28. Br¹swa³d

Dywity

1













1

29. Gady

Dywity

1













1

30. Tu³awki

Dywity









1





1

31. Ru

Stawiguda



1











1

32. Stawiguda

Stawiguda





1









1

33. Pluski

Stawiguda











1



1

26

32

6

21

33

152

Suma Total

16

18

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych w urzêdach gmin
Source: Own study based on data obtained at Commune Offices
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W mniejszym stopniu realizowano decyzje o warunkach zabudowy w zakresie
infrastruktury turystycznej w gminach Dywity (9), Stawiguda (3) i Jonkowo (3).
Zabudowa turystyczna zosta³a zrealizowana jedynie w piêciu miejscowociach gminy
Dywity; g³ównie w Zalbkach (3) i £ugwa³dzie (3).
W przypadku gminy Stawiguda niewielka liczba wydanych decyzji jest spowodowana stosunkowo du¿¹ powierzchni¹ uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego.
St¹d wydano tylko 3 decyzje: w Rusi (2005 r., wyci¹g narciarski  rys. 1), Stawigudzie (2006 r.) i Pluskach (2009 r.). W przypadku gminy Jonkowo wszystkie decyzje wydano dla wsi Gamerki Wielkie. Dla 11 wsi po³o¿onych w strefie podmiejskiej Olsztyna wydano 69 decyzji o warunkach zabudowy (45,4% stanu).

Rys. 1. Wyci¹g narciarski w Rusi (gmina Stawiguda) w 2010 r.
Fig. 1. Ski lift in Ru (commune of Stawiguda) in 2010
ród³o: Autor
Source: Authors study

W latach 20042010 ogó³em wydano 5308 decyzji o warunkach zabudowy (w tym
152 dla zabudowy rekreacyjnej) dla 146 wsi (73% stanu; w tym 1 wie  Si³a  zabudowa rekreacyjna) w szeciu gminach strefy podmiejskiej Olsztyna. Na podstawie danych
z lat 20042008, mo¿na stwierdziæ, ¿e najwiêcej, bo 55,0% z nich dotyczy zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej (rys. 2). Wartoæ ta waha siê od 46,9% w gminie Barczewo
do 68,9% w gminie Purda.
W celu okrelenia powierzchni gmin zagospodarowanych w wyniku wydanych decyzji o warunkach zabudowy przyjêto (nie maj¹c mo¿liwoci wgl¹du do wydanych decyzji),
¿e wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowê domu jednorodzinnego dotyczy
dzia³ki gruntu o powierzchni 0,26 ha. Wspomniana wartoæ stanowi medianê dla 43 dzia³ek (ze strefy podmiejskiej Olsztyna) o powierzchni od 0,1 do 1,0 ha, bêd¹cych w ofercie
sprzeda¿y w 2009 r. w Biurze Nieruchomoci Strzecha w Olsztynie. W ten sposób
oszacowano, ¿e 758,7 ha, tj. 0,6% powierzchni strefy podmiejskiej Olsztyna, ulegnie
zmianom struktury u¿ytkowania ziemi.
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wsie – villages
granice gmin – commune boundaries
użytki rolne – agricultural land
lasy – forests
jeziora – lakes
rzeki – rivers
obszary chronionego krajobrazu – protected landscape areas
rezerwaty przyrody – nature reserves
drogi krajowe – main roads
linie kolejowe – railway lines
wydane decyzje o warunkach zabudowy
wydane decyzje dotyczące zabudowy rekreacyjnej
zmiana liczby ludności

Rys. 2. Wydane decyzje o warunkach zabudowy w latach 20042010 i zmiany liczby ludnoci
w latach 20002010 we wsiach strefy podmiejskiej Olsztyna
Fig. 2. The number of issued decisions on building conditions (in the years 20042010) and changes in population size (in the years 20002010) in villages located within Olsztyn suburban area

¯ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie mapy uzyskanej w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego Departament Infrastruktury i Geodezji
Source: Own study based on a map obtained at the Marshals office of Warmiñsko-Mazurskie Province, Department of Infrastructure and Geodesy

Istotnym wnioskiem jest równie¿ ten, ¿e ¿aden z zabudowanych gruntów nie podlega³ ochronie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych [Dz.U. Nr 16, poz. 78 z pón. zm.], tj. nie wystêpowano z wnioskiem
o przeznaczenie gruntów rolnych na cele pozarolnicze. Co wynika z faktu ma³ej powierzchni dzia³ek (do 0,5 ha).
PODSUMOWANIE
W latach 20042010 wydano zró¿nicowan¹ liczbê decyzji o warunkach zabudowy.
Dotyczy to zarówno poszczególnych wsi, jak i gmin po³o¿onych w strefie podmiejskiej
Olsztyna. Skrajnym przyk³adem zmiennej liczby wydawanych decyzji o warunkach zabudowy jest wie Barczewko (gmina Barczewo). W 2005 r. wydano 3 decyzje o warunkach
zabudowy, za w 2010 r. a¿ 64.
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Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy w latach 20042010 w poszczególnych gminach w strefie podmiejskiej Olsztyna wiadczy o nastêpuj¹cych kwestiach:
 w gminie Dywity ruch budowlany jest du¿y; st¹d oprócz du¿ej powierzchni (na tle innych gmin strefy podmiejskiej Olsztyna) obszarów objêtych planami zagospodarowania przestrzennego, wydaje siê te¿ wiele decyzji o warunkach zabudowy. Wynika to
jednak nadal ze zbyt ma³ej powierzchni objêtej planami zagospodarowania przestrzennego we wsiach o najwiêkszym ruchu budowlanym, tj. Dywitach, Ró¿nowie, £ugwa³dzie, Kielinach i Mykach;
 w gminach Purda i Jonkowo, niewielka powierzchnia terenów, objêtych planami zagospodarowania przestrzennego, skutkuje du¿¹ liczb¹ wydawanych decyzji o warunkach
zabudowy (wspomniana tendencja nie uleg³a zmianom w latach 20042010);
 w przypadku jednostek samorz¹dowych Barczewo, Gietrzwa³d i Stawiguda liczba wydawanych decyzji jest najmniejsza. Wydaje siê, ¿e powierzchnia, któr¹ objê³y plany
zagospodarowania przestrzennego w najwiêkszym stopniu zaspokoi³y w nich potrzeby
spo³eczne;
 liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy wykazuje du¿¹ koncentracjê przestrzenn¹. Dotyczy g³ównie rednich i du¿ych wsi (w odniesieniu do liczby ludnoci)
po³o¿onych w bezporednim s¹siedztwie Olsztyna;
 miêdzy gminami czy te¿ wsiami w strefie podmiejskiej Olsztyna wystêpuj¹ ró¿nice
w przedmiocie wydanych decyzji o warunkach zabudowy. Najczêciej dotycz¹ one zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Wraz ze wzrostem odleg³oci od granic administracyjnych Olsztyna (dotyczy g³ównie
strefy podmiejskiej dalszej) ronie liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy,
która dotyczy infrastruktury technicznej. Obejmuje ona m.in. przydomowe oczyszczalnie
cieków, szczelne zbiorniki cieków, przy³¹cza kanalizacyjne, rozbudowê, przebudowê
oraz zmiany u¿ytkowania budynków. Nie wp³ywa to na zmianê sposobu zagospodarowania u¿ytków rolnych.
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ANALYSIS OF THE NUMBER OF ISSUED DECISIONS ON BUILDING
AND LAND DEVELOPMENT CONDITIONS FOR VILLAGES LOCATED WITHIN
OLSZTYN SUBURBAN AREA
Abstract. This paper presents the results of a study for PhD thesis entitled: Spatial
Development Within Olsztyn Suburban Area Against The Background Of Changes To
Agricultural Landscape. The spatial range of the study covered 6 communes situated
within Olsztyn suburban area. In order to address spatial changes, Decisions on building
and land development conditions issued in the years 20042010 were analysed.
Under the Act on spatial planning and development [Journal of Laws of 2003 No 80,
item 717, as amended], the Decision on building and land development conditions has
become an important instrument in spatial planning. In many villages or communes
(mainly in communes of Purda and Jonkowo) located within Olsztyn suburban area, it
has become the predominant means in land development. In the years 20042010,
a total of 5308 Decisions on building and land development conditions were issued. The
number of decisions issued indicated an increasing trend in the years 20042009. Most
decisions (55 %) issued in the years 20042008 concerned the construction of single
family houses. With the increase in the distance from the administrative boundaries of
Olsztyn, the issue of Decisions on building and land development conditions for the
construction of technical infrastructure is becoming predominant in villages.
Key words: Decisions on building and land development conditions, conversion of
agricultural land for non agricultural purposes, suburban area
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