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SZANOWNI CZYTELNICY!
Drugi numer Acta Scientiarum Polonorum  Administratio Locorum w 2015 r. powiêcony jest szczególnie ró¿norodnym aspektom gospodarowania przestrzeni¹ i nieruchomociami. Skutki ekonomiczne, planistyczne, demograficzne i wiele innych towarzysz¹ proporcjonalnie ka¿dej zmianie w przestrzeni. Podjête decyzje musz¹ opieraæ siê
o rzetelne i sprawdzone informacje. St¹d tak istotne jest badanie zjawisk wp³ywaj¹cych
na rozwój przestrzeni oraz umiejêtne ich interpretowanie.
W tym numerze kwartalnika szczególnie zapraszam do lektury publikacji zespo³u autorów Marty Gwiadziñskiej-Goraj oraz Romana Rudnickiego na temat struktury wykszta³cenia rolniczego kierowników gospodarstw rolnych w Polsce. Artyku³ stanowi próbê ukazania struktury i zmian w wykszta³ceniu rolniczym kierowników gospodarstw
rolnych w Polsce pomiêdzy 2002 a 2010 r. przy uwzglêdnieniu zagadnieñ oddzia³ywania
uwarunkowañ: przyrodniczo-rolniczych, historycznych i przestrzennych. Autorzy w ciekawy sposób prezentuj¹ wyniki badañ przedstawiaj¹c rozk³ady przestrzenne wykszta³cenia rolniczego na poziomie powiatów oraz okrelaj¹ zale¿noci tych oddzia³ywañ. Dowodz¹, ¿e wymienione czynniki maj¹ wp³yw na poziom i strukturê produkcji rolniczej.
Pozostaj¹c w temacie przestrzeni rolniczej proponujê zapoznanie siê z zagadnieniem
na temat gospodarki przestrzennej w strefie podmiejskiej Olsztyna na tle przekszta³ceñ
krajobrazu rolniczego poruszonym przez S³awomira Sobotkê. Autor oznaczy³ kierunki
i natê¿enie zmian u¿ytkowania gruntów w strefie podmiejskiej Olsztyna w wyniku realizacji planów zagospodarowania przestrzennego w latach 19962010, wydanych decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz budowy po³udniowej obwodnicy
Olsztyna. Analiza przestrzenna ukaza³a, ¿e zmianie u¿ytkowania podlegaj¹ g³ównie grunty orne, za w mniejszym stopniu u¿ytki zielone i lasy.
Odrêbne zagadnienie porusza Sebastian Kokot z Uniwersytetu Szczeciñskiego. Opisuje ekonomiczne skutki zmiany sposobu korzystania z nieruchomoci oddanej w u¿ytkowanie wieczyste. Autor zwraca uwagê na wzmo¿on¹ presjê rynkow¹ w kierunku zagospodarowania terenów, których dawna funkcja nie przystaje do aktualnych trendów i uwarunkowañ d¹¿¹c do trwa³ej zmiany sposobu korzystania z nieruchomoci ponad 20 lat temu oddanych w u¿ytkowanie wieczyste na inne cele. Sytuacja taka wymusza zmianê stawki
procentowej op³aty rocznej z tytu³u u¿ytkowania wieczystego. Artyku³ przedstawia mo¿liwoci w³aciciela takiego gruntu w dochodzeniu utraconych korzyci wynik³ych z obni¿enia tej stawki.
Zapraszam do zapoznania siê równie¿ z pozosta³ymi ciekawymi artyku³ami. Wszystkie stanowi¹ oryginalne opracowania naukowe poruszaj¹ce istotne problemy lokalne dotycz¹ce zagospodarowania przestrzeni w Polsce.
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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STRUKTURA WYKSZTA£CENIA ROLNICZEGO
KIEROWNIKÓW GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE.
ANALIZA CZASOWA I PRZESTRZENNA ZJAWISKA
Marta Gwiadziñska-Goraj1, Roman Rudnicki2
1
2

Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu
Streszczenie. Poziom zdobytego wykszta³cenia stanowi jeden z podstawowych elementów jakociowej oceny zasobów si³y roboczej w rolnictwie. Artyku³ niniejszy stanowi próbê ukazania struktury i zmian w wykszta³ceniu rolniczym kierowników gospodarstw rolnych w Polsce pomiêdzy 2002 a 2010 r. Ze wzglêdu na specyfikê zagadnienia
badaniami objêto kierowników gospodarstw rolnych prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹
w Polsce o wykszta³ceniu: wy¿szym rolniczym, rednim zawodowym i policealnym
rolniczym, zasadniczym zawodowym rolniczym, a tak¿e legitymuj¹cych siê odbytym
kursem rolniczym. Jednoczenie w celu pe³niejszej oceny uk³adu przestrzennego wykszta³cenia rolniczego na poziomie powiatów uwzglêdniono zagadnienie oddzia³ywania
uwarunkowañ: przyrodniczo-rolniczych, historycznych i przestrzennych.
S³owa kluczowe: wykszta³cenie rolnicze, poziom i struktura wykszta³cenia, edukacja

WSTÊP
Edukacjê na wsi charakteryzuje czêsto niski poziom owiaty i uzyskanego wykszta³cenia. Ca³y czas przyjmuje siê, ¿e osi¹gniêty obecnie wzrost poziomu wykszta³cenia ludnoci wiejskiej jest w dalszym ci¹gu niewystarczaj¹cy z punktu widzenia potrzeb modernizacji wsi [Frenkel 2003]. Poziom zdobytego wykszta³cenia stanowi jeden z podstawowych elementów jakociowej oceny zasobów si³y roboczej w rolnictwie. Jest to
efekt ogólnych przemian ekonomicznych i strukturalno-organizacyjnych w rolnictwie,
przejawiaj¹cych siê poprzez wzrost kapita³och³onnoci rolnictwa oraz wykorzystanie postêpu w technologii i organizacji produkcji rolniczej [Rudnicki 1997]. Problematyka z zakresu wykszta³cenia ludnoci wiejskiej jest przedmiotem licznych prac, zainteresowañ badawczych i obejmuje zarówno opracowania dotycz¹ce ca³ego kraju, jak i wybranych
Adres do korespondencji  Corresponding author: Marta Gwiadziñska-Goraj, Uniwersytet
Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Planowania i In¿ynierii Przestrzennej, ul. Prawocheñskiego 15, 10-724 Olsztyn, marta.gwiazdzinska-goraj@uwm.edu.pl
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regionów: B. Ga³czyñska [1988], B. Ga³czyñska i R. Kulikowski [1986], J. Bañski [1999,
2007], I. Frenkel [2003], M. Halamska [2013], A. Rosner i M. Stanny [2014]. Najpe³niejszych danych dotycz¹cych poziomu wykszta³cenia ludnoci rolniczej dostarczaj¹ powszechne spisy rolne. Na potrzeby niniejszego artyku³u ze wzglêdu na dostêpnoæ danych dotycz¹cych wykszta³cenia badaniami objêto osoby kieruj¹ce gospodarstwem
rolnym. Wed³ug definicji GUS kieruj¹cy gospodarstwem rolnym jest na ogó³ t¹ sam¹
osob¹ co u¿ytkownik, bowiem za osobê kieruj¹c¹ gospodarstwem rolnym uwa¿a siê
osobê fizyczn¹ upowa¿nion¹ przez w³aciciela/u¿ytkownika gospodarstwa rolnego do
podejmowania decyzji bezporednio zwi¹zanych z procesami produkcyjnymi, nadzorowania lub ich wykonywania [Charakterystyka gospodarstw rolnych ]. Badaniami objêto
kierowników gospodarstw rolnych prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹ w Polsce o wykszta³ceniu: wy¿szym rolniczym, rednim zawodowym rolniczym i policealnym rolniczym,
zasadniczym zawodowym rolniczym, a tak¿e legitymuj¹cych siê odbytym kursem rolniczym. Celem niniejszego artyku³u jest zbadanie zró¿nicowania przestrzennego stanu
i zmian wykszta³cenia rolniczego osób kieruj¹cych gospodarstwem rolnym w Polsce
w latach 2002 i 2010. W tym celu przedstawiono rozk³ady przestrzenne wykszta³cenia rolniczego na poziomie powiatów (grodzkie i ziemskie razem  jak w podziale na biura powiatowe ARiMR). Kolejnym etapem badañ by³o okrelenie, czy istnieje zale¿noæ pomiêdzy okrelonym poziomem wykszta³cenia kierowników gospodarstw prowadz¹cych
dzia³alnoæ rolnicz¹ a uwarunkowaniami przyrodniczo-rolniczymi, historycznymi i przestrzennymi.
METODY
Do przedstawienia tempa zachodz¹cych zmian poziomu wykszta³cenia rolniczego kierowników gospodarstw rolnych prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹ w uk³adzie przestrzennym wykorzystano metodê graficzn¹ kartogramu. Przyjêto schemat prezentacji wykszta³cenia rolniczego: wy¿szego, redniego i policealnego, zawodowego, kursu rolniczego za pomoc¹ dwóch kartogramów  wed³ug stanu w 2010 r. oraz uwzglêdniaj¹cego
zmiany w latach 2002 i 2010 (stan w 2002 r. = 100 pkt) W ten sposób gdy wartoæ uzyskana w wyniku przeliczenia by³a równa 100 pp. oznacza to, i¿ nie nast¹pi³a ¿adna zmiana. Je¿eli, za wartoæ by³a ni¿sza ni¿ 100 pp. to nast¹pi³o obni¿enie wartoci cech
w roku koñcowym w stosunku do roku pocz¹tkowego, a gdy wartoæ wynosi³a powy¿ej
100 pp. nast¹pi³ wzrost wartoci badanej cechy.
Na stan i zmiany wykszta³cenia kierowników gospodarstw prowadz¹cych dzia³alnoæ
rolnicz¹ wp³ywa szereg uwarunkowañ zewnêtrznych. Dlatego uzyskane wyniki rozk³adów przestrzennych struktury wykszta³cenia kierowników gospodarstw rolnych odniesiono do istniej¹cych uwarunkowañ przyrodniczo-rolniczych, historycznych i przestrzennych. Przy zastosowaniu kryterium zró¿nicowania obszaru w zale¿noci od uwarunkowañ przyrodniczo-rolniczych zastosowano ocenê z punktu widzenia ich przydatnoci
dla rozwoju rolnictwa na podstawie wskanika jakoci rolniczej przestrzeni produkcyjnej
(WjRpp) uwzglêdniaj¹cego: jakoæ i przydatnoæ rolnicz¹ gleb, agroklimat, rzebê terenu
i warunki wodne [Witek, Górski 1977]. Na podstawie wskanika jakoci rolniczej
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przestrzeni produkcyjnej, przyjmuj¹c kryteria dostêpu do dzia³ania PROW Wspieranie
dzia³alnoci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
(ONW), wydzielono obszary: (N) o niekorzystnych (poni¿ej 52 pkt WjRpp, strefa nizinna), () rednio korzystnych (52-72 pkt WjRpp, strefa nizinna) i (K) korzystnych warunkach do gospodarowania rolniczego (WjRpp powy¿ej 72 pkt, poza p³atnociami ONW)
(por. tab. 2, rys. 1). Wed³ug tej klasyfikacji jako obszaru o niekorzystnych warunkach do
gospodarowania rolniczego przyjêto przede wszystkim: obszary górskie, obszary ze specyficznymi naturalnymi utrudnieniami, a tak¿e obszary nizinne gdzie wystêpuj¹ ograniczenia produktywnoci rolnictwa zwi¹zane z nisk¹ jakoci¹ gleb, niekorzystnymi warunkami klimatycznymi, niekorzystnymi warunkami wodnymi, niesprzyjaj¹c¹ rzeb¹ terenu.

Rys. 1. Wskanik jakoci rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Fig. 1. The values of the agrienvironmental soil quality index

N  niekorzystne/ unfavorable conditions, S  rednio korzystne/ average conditions, K  korzystne/ favorable conditions;
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski
Source: Own calculations based on Waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski

Wa¿nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na poziom i strukturê produkcji rolniczej jest rozwój historyczny i zró¿nicowanie kultury rolnej [Kostrowicki 1978; Koz³owski, Rudnicki,
2003; Rudnicki, Kluba, 2014]. Szczególny wp³yw na obecne zró¿nicowanie przestrzenne
ma fakt, i¿ w okresie zaborów ziemie polskie stanowi³y obszary peryferyjne trzech wielkich mocarstw: Prus, Austro-Wêgier i Rosji. W konsekwencji ukszta³towa³y siê trzy typy
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obszarów wiejskich ró¿ni¹ce siê wieloma cechami, takimi jak: struktura agrarna, struktura
osadnicza, struktura demograficzna, struktura wykszta³cenia oraz wyposa¿enie w elementy infrastruktury technicznej [Rosner 2012; Stanny 2013]. Na potrzeby analizy zbadano
wp³yw uwarunkowañ historycznych na poziom i strukturê wykszta³cenia kierowników
gospodarstw rolnych prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹. W tym celu wyliczono wartoæ
redni¹ analizowanych zmiennych dla obszarów po³o¿onych na terenach Polski w okresie miêdzywojennym, w tym dawnych zaborów austriackiego (ZA/P), pruskiego (ZP/P)
i rosyjskiego (ZR/P) oraz w granicach dawnego zaboru pruskiego i na terytorium Niemiec w okresie miêdzywojennym (ZP/N); na terenie dawnego zaboru pruskiego (z wydzieleniem obszarów, które w okresie miêdzywojennym le¿a³y w granicach Polski i Niemiec), rosyjskiego i austriackiego (por tab. 2). W kolejnym kryterium przestrzennym
zbadano stan i zmiany wykszta³cenia kierowników gospodarstw prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹ stosuj¹c podzia³ na obszary: s³abo zurbanizowane  powiaty ziemskie (Z)
i silnie zurbanizowane  powiaty grodzkie (G) (por. tab. 2).
PRZESTRZENNE ZRÓ¯NICOWANIE STRUKTURY WYKSZTA£CENIA
KIEROWNIKÓW GOSPODARSTW ROLNYCH PROWADZ¥CYCH
DZIA£ALNOÆ ROLNICZ¥ W POLSCE
W 2010 r. najwiêkszy udzia³ kierowników gospodarstw rolnych prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹ o wykszta³ceniu rolniczym odnotowano w województwach: wielkopolskim
(55,9%) oraz kujawsko-pomorskim (55,9%). Najni¿szy udzia³ wykszta³cenia rolniczego
wród kierowników gospodarstw rolnych prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹ cechowa³y,
za województwa podkarpackie (30,0%), l¹skie (31,5%), ma³opolskie (32,2%) i wiêtokrzyskie (32,7%). Dynamika zmian liczby kierowników gospodarstw rolnych prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹ o wykszta³ceniu rolniczym pomiêdzy 2002 a 2010 r. by³a zró¿nicowana, a wskanik dynamiki waha³ siê od 91 pp w województwie lubelskim i wiêtokrzyskim do 110 pp. w województwie opolskim. Analizuj¹c poziom i strukturê wykszta³cenia
kierowników (u¿ytkowników) gospodarstw rolnych prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹
w Polsce w roku 2010 oraz jego zmiany w latach 20022010 widaæ wyrane jego zró¿nicowanie regionalne (por. tab. 1).
W celu ukazania zró¿nicowania zachodz¹cych przemian w zakresie wykszta³cenia rolniczego kierowników gospodarstw rolnych prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹ przeprowadzono analizê z uwzglêdnieniem struktury tego wykszta³cenia w odniesieniu do uwarunkowañ przyrodniczo-rolniczych, historycznych i przestrzennych (por.tab. 2).
W 2010 r. udzia³ procentowy kierowników gospodarstw rolnych posiadaj¹cych wykszta³cenie wy¿sze rolnicze waha³ siê od 0,8% w powiecie tatrzañskim (województwo ma³opolskie) do 11,5% w powiecie pruszkowskim (województwo mazowieckie), przy redniej wartoci w kraju 2,0%. Najwy¿sze wartoci w/w wskanika uzyska³y powiaty
po³o¿one w pó³nocnej i pó³nocno-zachodniej Polsce, a przede wszystkim w województwie zachodniopomorskim (4,7%) najni¿sze, bo 1%, uzyska³y województwa: ma³opolskie,
podkarpackie i l¹skie (por. rys. 2).
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Administratio Locorum 14(2) 2015

54,1

46,3

Zachodniopomorskie

106

103

100

91

105

99

89

94

110

96

98

93

106

91

104

100

97

Dynamika
Dynamic
2002=100

razem
total

4,7

2,8

3,5

1,2

1,0

2,8

2,3

1,0

2,0

2,1

1,0

1,7

2,8

2,4

2,8

2,4

2,0

2010
8,6

2010
152

Dynamika
Dynamic
2002=100
10,8

2010

192

187

197

183

166

166

238

184

187

200

190

178

186

196

192

180

9,8

11,7

14,1

11,0

6,2

5,3

10,7

11,8

4,7

11,5

9,1

4,8

9,0

11,3

8,4

14,0

149

154

150

148

150

145

164

136

161

163

154

151

147

154

160

140

8,5

9,5

18,3

11,2

6,0

6,5

17,5

13,4

5,5

11,0

14,7

8,0

13,8

9,0

8,0

20,7

114

110

111

101

113

111

111

111

127

110

116

110

117

109

112

107

111

Dynamika
Dynamic
2002=100

policealne
zasadnicze zawodowe
i rednie
vocational school
secondary school or college

w tym wed³ug województw / including by province

190

Dynamika
Dynamic
2002=100

wy¿sze
university degree

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie GUS
Source: Own calculations based on the GUS

45,9

Wielkopolskie

Pomorskie

Warmiñsko-mazurskie

50,9

Podlaskie

31,5

47,5

Podkarpackie

32,7

30,0

Opolskie

wiêtokrzyskie

47,3

Mazowieckie

l¹skie

32,2

44,5

Ma³opolskie

40,9

40,7

Lubelskie

45,2

55,9

Kujawsko-pomorskie

£ódzkie

43,4

Dolnol¹skie

Lubuskie

41,0

2010

Polska  razem/total

Wyszczególnienie
Specification

Wykszta³cenie rolnicze / Agricultural education

20,4

18,8

20,2

19,3

18,6

20,0

20,0

18,7

22,7

18,6

18,4

20,7

17,8

21,9

18,4

22,8

19,7

2010

81

74

76

77

93

75

61

82

88

71

83

71

82

72

74

83

76

Dynamika
Dynamic
2002=100

kurs rolniczy
training course

53,7

45,9

54,1

67,3

68,5

49,1

52,5

70,0

52,7

55,5

67,8

54,8

59,1

59,3

44,1

56,6

59,0

2010

95

97

100

105

98

101

112

103

92

103

101

106

96

107

95

100

102

Dynamika
Dynamic
2002=100

Brak
wykszta³cenia rolniczego
Lack of agri-cultural
education

Tabela 1. Gospodarstwa rolne wed³ug poziomu wykszta³cenia rolniczego osoby kieruj¹cej  udzia³ w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych
prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹ (2010 r.) oraz wskanik zmian
Table 1. Farms according to the level of agricultural education person in charge  of the total number of farms engaged in agricultural activities
(2010) and the index changes
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41,2
33,5

Z

G

113

97

107
94
103

96

3,5

1,9

2,9
1,9
3,0

0,9

2,0

2,0

202

189

192
197
190

180

184

192

6,5

8,6

13,6
8,9
10,7

4,5

8,3

8,9

158

152

159
158
148

141

148

153

4,7

11,0

19,2
11,6
9,8

6,4

9,6

11,4

11,2

10,8

2010

108

111

115
109
114

115

109

111

110

Wsk.
zmian
2002=100
111

policealne i rednie
zasadnicze zawodowe
secondary school or college
vocational school

Dynamika
Wsk. zmian
Dynamic
2010
2002=100
2002=100
2,0
190
8,6
152
w tym wed³ug kryterium: / established conditions:
1,2
203
6,9
163
2010

wy¿sze
university degree

18,8

19,7

18,5
19,9
21,3

18,7

20,0

19,4

20,2

19,7

2010

97

76

78
71
82

83

79

75

74

Wsk.
zmian
2002=100
76

kurs rolniczy
training course

66,5

58,8

45,8
57,7
55,2

69,5

60,1

58,2

60,6

59,0

2010

95

102

92
105
97

102

102

102

105

Wsk.
zmian
2002=100
102

Brak wykszta³cenia
rolniczego
Lack of agricultural
education

N  niekorzystne/ unfavorable conditions, S  rednio korzystne/ average conditions, K  korzystne/ favorable conditions;
ZA/P  obszary po³o¿one na terenie dawnego zaboru austriackiego, a w okresie miêdzywojennym na terenie Polski / the areas that had been formerly occupied by Austria and belonged to Poland in the interwar period;
ZP/P  obszary po³o¿one na terenie dawnego zaboru pruskiego, a w okresie miêdzywojennym na terenie Polski / the areas that had been formerly
occupied by Prussia and belonged to Poland in the interwar period;
ZR/R  obszary po³o¿one na terenie dawnego zaboru rosyjskiego, a w okresie miêdzywojennym na terenie Polski; the areas that had been formerly
occupied by Russia and belonged to Poland in the interwar period;
ZP/N  obszary po³o¿one na terenie dawnego zaboru pruskiego, a w okresie miêdzywojennym na terenie Niemiec / the areas that had been formerly
occupied by Prussia and belonged to Germany in the interwar period;
Z  powiaty ziemskie / rural counties, G  powiaty grodzkie / municipal counties
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie GUS
Source: Own calculations based on the GUS

Uwarunkowania
przestrzenne
Spatial conditions

54,2
42,3
44,8

ZP/P
ZR/P
ZP/N

98

39,9
30,5

K

ZA/P

97



93

39,4
41,8

N

Uwarunkowania
przyrodniczo-rolnicze
Agri-environmental
conditions
Uwarunkowania historyczne
Historical conditions

Dynamika
Dynamic
2002=100
97

41,0

2010

razem
total

Polska  razem / total

Wyszczególnienie
Specification

w tym  including

Wykszta³cenie rolnicze / Agricultural education

Tabela 2. Gospodarstwa rolne wed³ug poziomu wykszta³cenia rolniczego osoby kieruj¹cej  udzia³ w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych
prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹ (2010 r.) oraz wskanik zmian wed³ug przyjêtych kryteriów
Table 2. Farms according to the level of agricultural education person in charge  of the total number of farms engaged in agricultural activities
(2010) and the index changes according to established criteria
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Rys. 2. Kierownicy gospodarstw rolnych prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹ posiadaj¹cych wykszta³cenie rolnicze wy¿sze w 2010 roku (udzia³ % ogólnej liczby kierowników gospodarstw) oraz zmiana ich liczby w latach 20022010 (stan w 2002=100 pp.)
Fig. 2. Managers of agricultural holdings with degree in agriculture gained at an institution
of higher education (percentage % share of the total number of agricultural holdings)
and changes noted in period 20022010 (as of 2002=100 pp.)
ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own compilation

Znacz¹ce ró¿nice w rozk³adzie przestrzennym wartoci w/w wskanika odnotowano
g³ównie ze wzglêdu na historyczne po³o¿enie obszarów. Najwy¿sze wartoci uzyska³y
powiaty po³o¿one na terenie dawnego zaboru pruskiego, a w okresie miêdzywojennym
po³o¿onego w granicach Niemiec i Polski, cechuj¹cego siê najwy¿sz¹ kultur¹ roln¹,
a najni¿sze na terenie dawnego zaboru austriackiego. Tempo zmian liczby kierowników
z wykszta³ceniem wy¿szym pomiêdzy 2002 a 2010 r. w kraju wynosi³o 190 pp.  poza powiatem lubañskim 98 pp. (województwo dolnol¹skie) w pozosta³ych powiatach odnotowano wzrost kierowników legitymuj¹cych siê tym wykszta³ceniem. W analizie przestrzennej województw, najwy¿sz¹ dynamikê wzrostu odnotowano w podlaskim (238 pp.),
a najni¿sz¹ (166 pp.) w pomorskim i l¹skim.
Nastêpny poziom w ramach edukacji rolniczej stanowi wykszta³cenie policealne
i rednie. Przeciêtna wartoæ dla wskanika udzia³ kierowników gospodarstw rolnych
prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹ o wykszta³ceniu rolniczym policealnym i rednim do
ogólnej liczby kierowników w 2010 r. to 8,6%. Ró¿nica w kraju pomiêdzy wartoci¹ maksymaln¹  28,6% w powiecie miêdzychodzkim (województwo wielkopolskie) a minimaln¹
 0,8% w powiecie tatrzañskim (województwo podkarpackie) wynosi³a 27,8%. Rozk³ad
przestrzenny tego wskanika wykazuje najwiêksz¹ koncentracjê powiatów, które uzyska³y najwy¿sz¹ wartoæ w województwie wielkopolskim i kujawsko-pomorskim odpowiednio 14,1% i 14,0%. Najni¿sze za wartoci uzyska³y województwa: podkarpackie 4,7%
i ma³opolskie 4,8% (por. rys. 3).
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Rys. 3. Kierownicy gospodarstw rolnych prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹ posiadaj¹cych
wykszta³cenie rolnicze policealne i rednie w 2010 roku (udzia³ % ogólnej liczby kierowników gospodarstw) oraz zmiana ich liczby w latach 20022010 (stan w 2002=100 pp.)
Fig. 3. Managers of agricultural holdings who graduated from agriculture colleges or gained
vocational education in agriculture (percentage % share of the total number of agricultural
holdings) and changes noted in period 20022010 (as of 2002=100 pp.)
ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own compilation

Zró¿nicowanie przestrzenne udzia³u kierowników gospodarstw rolnych prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹ o wykszta³ceniu rolniczym policealnym i rednim do ogólnej
liczby kierowników jest efektem przede wszystkim wp³ywu uwarunkowañ historycznych.
Najwy¿szy odsetek w/w odnotowano na ziemiach dawnego zaboru pruskiego, przy czym
widoczne jest zró¿nicowanie w wynikach dla terenów nale¿¹cych w okresie miêdzywojennym do Polski, gdzie odnotowano wartoæ 13,6%, a nale¿¹cych do Niemiec 10,7%.
Najni¿szy odsetek uzyska³y obszary po³o¿one na terenie zaboru austriackiego 4,5%. Istnieje zale¿noæ pomiêdzy wykszta³ceniem a uwarunkowaniami przyrodniczo-rolniczymi
najwiêcej kierowników o wykszta³ceniu rednim i policealnym rolniczym odnotowano
na terenach o warunkach korzystnych i rednio korzystnych dla rozwoju rolnictwa,
a najmniej na terenach o niekorzystnych warunkach przyrodniczo-rolniczych. Tempo
zmian liczby kierowników z wykszta³ceniem rednim i policealnym rolniczym pomiêdzy
2002 a 2010 r. w kraju wynosi³o 152 pp. Wzrost dynamiki zmian tego wskanika nast¹pi³
w wiêkszoci powiatów w Polsce, co nale¿y uznaæ za korzystne zjawisko. Najwy¿sz¹ dynamikê wzrostu wród województw, odnotowano w podlaskim (164 pp.), a najni¿sz¹
w podkarpackim (136 pp.).
Kolejn¹ kategoriê wykszta³cenia rolniczego stanowi¹ kierownicy gospodarstw rolnych posiadaj¹cy wykszta³cenie zawodowe rolnicze. Ich udzia³ w ogólnej liczbie kierowników posiadaj¹cych wykszta³cenie rolnicze w 2010 r. waha³ siê od 1,5% w powiecie
skar¿yskim (województwo wiêtokrzyskie) do 30,5% w powiecie krotoszyñskim (województwo wielkopolskie), przy redniej wartoci w kraju 10,8% (por. tab. 2, rys. 4). Wysoki odsetek kierowników gospodarstw rolnych z wykszta³ceniem zawodowym rolniczym
Acta Sci. Pol.
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Rys. 4. Kierownicy gospodarstw rolnych prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹ posiadaj¹cych
wykszta³cenie rolnicze zasadnicze zawodowe w 2010 roku (udzia³ % ogólnej liczby
kierowników gospodarstw) oraz zmiana ich liczby w latach 20022010 (stan w 2002=100 pp.)
Fig. 4. Managers of agricultural holdings who gained basic vocational education in agriculture
(percentage % share of the total number of agricultural holdings) and changes noted
in period 20022010 (as of 2002=100 pp.)
ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own compilation

w wielu wypadkach wynika ze stosunkowo dobrej dostêpnoæ szkó³ zawodowych przy
ni¿szych kosztach nauki ni¿ w przypadku ukoñczenia szkó³, co najmniej na poziomie
rednim, z jednoczesnym uzyskaniem konkretnego zawodu. Zawodowy charakter tych
szkó³ pozwala m³odym ludziom na szybsze usamodzielnienie siê, co czêsto ma du¿e znaczenie wród spo³ecznoci wiejskich. Rozk³ad przestrzenny analizowanego wskanika
wykazuje du¿e podobieñstwo do rozk³adu wskanika wykszta³cenia kierowników gospodarstw rolnych o wykszta³ceniu policealnym i rednim. Wysokie wartoci uzyska³y bowiem powiaty po³o¿one g³ównie w województwie: wielkopolskim (18,3%) i kujawsko-pomorskim (20,7%). Najni¿sze wartoci, za powiaty zlokalizowane w województwach:
podkarpackim (5,0%), wiêtokrzyskim (6,0%), l¹skim (6,5%). Analizuj¹c wp³yw uwarunkowañ przyrodniczych i pozaprzyrodniczych na uk³ad przestrzenny udzia³u kierowników gospodarstw rolnych z wykszta³ceniem zawodowym widaæ istotne znaczenie czynnika historycznego, gdzie najwy¿sze wartoci (19,2%) uzyska³y obszary po³o¿one na terenie dawnego zaboru pruskiego i Polski w okresie miêdzywojennym, za najni¿sze obszary po³o¿one na terenie dawnego zaboru austriackiego. Zró¿nicowanie udzia³u
procentowego kierowników gospodarstw rolnych posiadaj¹cych wykszta³cenie zawodowe rolnicze z punktu widzenia miejsca zamieszkania, wykazuje na silne powi¹zanie z charakterem pracy w rolnictwie. W powiatach ziemskich udzia³ kierowników o wykszta³ceniu
zawodowym do ogólnej ich liczby wynosi³ bowiem 11,0%, a grodzkich tylko 4,7%. Jednak w odniesieniu do znaczenia uwarunkowañ przyrodniczo-rolniczych widaæ odwrócenie relacji w porównaniu do wy¿szych szczebli edukacji. Poniewa¿ na obszarach o korzystnych warunkach dla rozwoju rolnictwa analizowany udzia³ wynosi 9,6%, a na
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obszarach o rednich i niskich jest on wy¿szy i wynosi odpowiednio 11,4% i 11,2%, co
nale¿y uznaæ za korzystny fakt. W latach 20022010 liczba kierowników gospodarstw
rolnych prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹ o wykszta³ceniu zawodowym wzros³a o 11 pp.
Najwy¿szy wskanik wzrostu, bo 127 pp. odnotowano w województwie opolskim, a najni¿szy w wiêtokrzyskim 101 pp. Przy czym tempo zmian wskanika przestrzennie by³o
bardzo zró¿nicowane. Jednak najni¿sz¹ dynamik¹ w charakteryzowa³y siê tereny centralnej i wschodniej czêci Polski.

Rys, 5. Kierownicy gospodarstw rolnych prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹ posiadaj¹cych kurs
rolniczy w 2010 r. (udzia³ % ogólnej liczby kierowników gospodarstw) oraz zmiana ich
liczby w latach 20022010 (stan w 2002 = 100 pp.)
Fig. 5. Managers of agricultural holdings who can prove completion of agriculture-related
training courses (percentage % share of the total number of agricultural holdings)
and changes noted in period 20022010 (as of 2002=100 pp.)
ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own compilation

Najni¿szy stopieñ wykszta³cenia rolniczego, a zarazem najbardziej dostêpny i korzystny pod wzglêdem czasowym i finansowym dla mieszkañców wsi jest kurs rolniczy.
W 2010 r. najwiêcej kierowników gospodarstw rolnych prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹, bo a¿ 19,7% legitymowa³o siê tym poziomem wykszta³cenia kierunkowego. Najwy¿szy udzia³ kierowników gospodarstw rolnych, którzy ukoñczyli kurs rolniczy w 2010 r.
odnotowano w powiecie wêgorzewskim (województwo warmiñsko-mazurskie)  32,9%,
a najni¿szy 12,1 % w powiecie kronieñskim (województwo lubuskie) (por. tab. 1, rys. 5).
Na zró¿nicowanie przestrzenne udzia³u kierowników gospodarstw rolnych prowadz¹cych
dzia³alnoæ rolnicz¹ posiadaj¹cych kurs rolniczy nie mia³y istotnego wp³ywu ani uwarunkowania przyrodniczo-rolnicze, ani historyczne czy przestrzenne. Najni¿szy udzia³ w/w
wskanika odnotowano w województwie lubuskim (17,8%), a najwy¿szy w województwie
dolnol¹skim (22,8%). W porównaniu do 2002 r. w 2010 r. nast¹pi³o dynamiczne zmniejszenie udzia³u kierowników posiadaj¹cych kurs rolniczy w stosunku do ich ogólnej liczby przy redniej wartoci w kraju 76 pp. W uk³adzie powiatów wskanik ten waha³ siê
od 51 pp. w powiecie p³oñskim (województwo mazowieckie) do 153 pp. w powiecie
Acta Sci. Pol.
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chrzanowskim (województwo ma³opolskie). Przeprowadzona analiza wykaza³a, i¿ jedynie
w poni¿ej 5,0% badanych powiatów nast¹pi³ wzrost liczby kierowników gospodarstw
rolnych prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹ legitymuj¹cych siê ukoñczeniem kursu rolniczego. Stan ten mo¿e wynikaæ z faktu, i¿ na tych obszarach mog³a istnieæ potrzeba uzupe³nienia wykszta³cenia rolniczego dla osób prowadz¹cych gospodarstwo rolne w wyniku wymogów przepisów prawnych w celu uzyskania dotacji unijnych.
PODSUMOWANIE
Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na stwierdziæ, ¿e zarówno w 2002, jak
i 2010, ponad 50% kierowników gospodarstw rolnych prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹
nie posiada³o wykszta³cenia rolniczego, co wiadczy o potrzebie podnoszenia poziomu
edukacji wród rolników. W 2010 r. nast¹pi³a poprawa struktury wykszta³cenia rolniczego kierowników w porównaniu do 2002 r. W skali kraju stwierdzono, ¿e im wy¿szy by³
poziom wykszta³cenia tym odnotowano wy¿sze tempo jego wzrostu  od 111 pp. dla
wykszta³cenia zasadniczego zawodowego rolniczego do 190 pp. dla wykszta³cenia wy¿szego rolniczego. Postêp w technologii i organizacji produkcji rolniczej powoduje
wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych rolników, co mo¿e mieæ wp³yw na proces
uzupe³niania braków edukacyjnych wród tej grupy zawodowej. Determinowana jest zarówno przez uwarunkowania przyrodnicze, jak i pozaprzyrodnicze. Zmiany poziomu
i struktury wykszta³cenia rolniczego kierowników gospodarstw rolnych charakteryzuj¹
siê du¿ym zró¿nicowaniem w uk³adzie województw oraz powiatów. Poziom i struktura
wykszta³cenia kierowników gospodarstw rolnych prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹ uzale¿niona jest przede wszystkim od uwarunkowañ historycznych. Wy¿sze wykszta³cenie
rolnicze cechowa³o kierowników gospodarstw rolnych prowadz¹cy dzia³alnoæ rolnicz¹
obszarów po³o¿onych na terenie dawnego zaboru pruskiego charakteryzuj¹ce siê tradycyjnie wysok¹ kultur¹ roln¹. Na obszarze tym najszybciej rozpoczêto reformê uw³aszczeniow¹ ch³opów a jednoczenie funkcjonowa³y silnie ekonomicznie i najwiêksze obszarowo gospodarstwa rolne [Rosner 2011; Stanny 2013]. Rozk³ad przestrzenny poziomu
i struktury wykszta³cenia rolniczego kierowników gospodarstw rolnych charakteryzuje
siê pewn¹ trwa³oci¹, która wraz z up³ywem czasu ulega ugruntowaniu.
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AGRICULTURAL EDUCATION MANAGERS FARMS IN POLAND. ANALYSIS
OF TEMPORAL AND SPATIAL DISTRIBUTION AND SELECTED ITS
CONDITIONS
Abstract. The level of knowledge acquired is one of the basic elements of a qualitative
assessment of the labor force in agriculture. This article is an attempt to show the
structure and evolution of agricultural education managers of farms in Poland between
2002 and 2010. Due to the specific research topics included the heads of farms engaged
in agricultural activities in Poland on education: university degree, secondary school or
college, vocational school and training course. At the same time in order to more fully
assess the spatial arrangement of agricultural education at the county level included the
issue of the impact of conditions: agri-environmental, historical and spatial.
Key words: agricultural education, the level and structure of education, education
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ANALIZA STANU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH
ORAZ OGRANICZEÑ W ZAKRESIE
ICH OBROTU RYNKOWEGO W POLSCE
Janusz Jasiñski
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. W Polsce nieruchome obiekty zabytkowe stanowi¹ znacz¹cy udzia³
w ogólnych zasobach nieruchomoci oraz wa¿ny, a zarazem specyficzny segment rynku.
O specyfice zabytków wiadczy fakt, ¿e obok wartoci materialnych posiadaj¹ one wartoæ niematerialn¹, stanowi¹c¹ dorobek poprzednich pokoleñ. W zwi¹zku z powy¿szym
przepisy prawa chroni¹ wszystkie zabytki, a jednoczenie na ich w³acicieli i posiadaczy nak³adaj¹ obowi¹zek opieki nad nimi bez wzglêdu na ich stan zachowania, czy fakt
wpisu do urzêdowych rejestrów.
W artykule, w pierwszej czêci, omówiono zakres i formy ochrony zabytków nieruchomych oraz dokonano charakterystyki ich stanu. W drugiej za czêci wskazano na ograniczenia w zakresie funkcjonowania rynku tego segmentu nieruchomoci.
Przeprowadzona analiza wykaza³a, ¿e na obszarze Polski wystêpuje du¿e zró¿nicowanie
w zakresie wystêpuj¹cej iloci, rodzajów i form ich ochrony, lokalizacji, stanu prawnego,
oraz potrzeb remontowych i konserwatorskich. Z kolei ich szczególna ochrona prawna
oraz wystêpuj¹ce ograniczenia w gospodarowaniu i obrocie rynkowym, wiadcz¹ o specyfice tego segmentu rynku nieruchomoci.
S³owa kluczowe: zabytek, ewidencja zabytków, rynek nieruchomoci zabytkowych

WSTÊP
Dziedzictwo kulturowe stanowi dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleñ,
jak równie¿ dorobek naszych czasów. Posiada on wartoæ zarówno materialn¹, jak i niematerialn¹. Prawny system ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce wyznacza szereg
norm zawartych w krajowych i miêdzynarodowych aktach prawnych. Podstawê funkcjonowania tego systemu stanowi¹ art. 5, 6 i 73 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
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z dnia 2 kwietnia 1997 r.1 Normy konstytucyjne znajduj¹ sw¹ konkretyzacjê w przepisach
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.
Nr 162, poz. 1568, t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1446, z pón. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Ustawa okrela przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, zasady tworzenia krajowego programu ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami oraz finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych przy zabytkach, a tak¿e organizacjê organów ochrony zabytków. System
ochrony dziedzictwa kulturowego wspó³tworz¹ tak¿e akty prawne dotycz¹ce innych
dziedzin. np. ustawa z dnia 7 lipca 1994  Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89,
poz. 414, z pón. zm.), ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz.U. z 2015 r., poz. 199, z pón. zm.).
Szczególne znaczenie przypisaæ nale¿y tak¿e normom prawa miêdzynarodowego, w tym
przede wszystkim ratyfikowanym przez Polskê konwencjom miêdzynarodowym UNESCO
i Rady Europy, które stanowi¹ ród³a prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego. Osobn¹ równie wa¿n¹ kategoriê tworz¹ dokumenty opracowywane przez organy ochrony zabytków.
Wskazane wy¿ej przepisy prawa chroni¹ wszystkie zabytki, a jednoczenie zobowi¹zuj¹
ich w³acicieli i posiadaczy do opieki nad nimi bez wzglêdu na ich stan zachowania czy
fakt wpisu do urzêdowych rejestrów.
Celem niniejszego artyku³u jest analiza stanu zabytków nieruchomych oraz uwarunkowañ funkcjonowania (specyfiki) rynku nieruchomoci zabytkowych w Polsce.
Diagnozy stanu zabytków nieruchomych dokonano poprzez omówienie ich wielkoci
zasobów, struktury rodzajowej, lokalizacji oraz stanu technicznego i potrzeb remontowych. Na bazie tej analizy, w drugiej czêci artyku³u, dokonano omówienia specyfiki
i analizy rynku nieruchomoci zabytkowych.
Wynikiem przeprowadzonych badañ jest wskazanie wystêpuj¹cych trendów w zakresie rozwoju rynku tego segmentu nieruchomoci.
Do przeprowadzenia badañ wykorzystano dane pozyskane g³ównie z zasobu Narodowego Instytutu Dziedzictwa  opracowanego w 2014 r. Krajowego Programu Zabytków, Raportu o zasobie i stanie zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków sporz¹dzonego w 2004 r. oraz w oparciu o zebrane informacje z portali
internetowych dotycz¹ce rynku nieruchomoci zabytkowych w Polsce.

Art. 5. Rzeczpospolita Polska strze¿e niepodleg³oci i nienaruszalnoci swojego terytorium,
zapewnia wolnoci i prawa cz³owieka i obywatela oraz bezpieczeñstwo obywateli, strze¿e dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronê rodowiska, kieruj¹c siê zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju.
Art. 6. 1. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostêpu do dóbr
kultury, bêd¹cej ród³em to¿samoci narodu polskiego, jego trwania i rozwoju.
2. Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszka³ym za granic¹ w zachowaniu
ich zwi¹zków z narodowym dziedzictwem kulturalnym.
Art. 73. Ka¿demu zapewnia siê wolnoæ twórczoci artystycznej, badañ naukowych oraz
og³aszania ich wyników, wolnoæ nauczania,a tak¿e wolnoæ korzystania z dóbr kultury.
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DEFINIOWANIE, ZAKRES I FORMY OCHRONY ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH
Definiowania pojêcia zabytek dokonuje w art. 3 wymieniona wczeniej ustawa
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która dokonuje tak¿e ich podzia³u na zabytki nieruchome, ruchome oraz archeologiczne. Za zabytki nieruchome ustawa uznaje
nieruchomoci, ich czêci lub zespo³y, bêd¹ce dzie³em cz³owieka lub zwi¹zane z jego
dzia³alnoci¹ i stanowi¹ce wiadectwo minionej epoki b¹d zdarzenia, których zachowanie le¿y w interesie spo³ecznym ze wzglêdu na posiadan¹ wartoæ historyczn¹, artystyczn¹ lub naukow¹.
Ochronie i opiece podlegaj¹, bez wzglêdu na stan zachowania zabytki nieruchome
bêd¹ce, w szczególnoci: krajobrazami kulturowymi, k³adami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespo³ami budowlanymi, dzie³ami architektury i budownictwa, dzie³ami budownictwa obronnego, obiektami techniki, a zw³aszcza kopalniami, hutami, elektrowniami
i innymi zak³adami przemys³owymi, cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, miejscami upamiêtniaj¹cymi wydarzenia historyczne b¹d dzia³alnoæ wybitnych osobistoci lub instytucji.
Zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, formami ochrony zabytków s¹: wpis do rejestru zabytków, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku
kulturowego oraz ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji w zakresie
lotniska u¿ytku publicznego.
Do rejestru zabytków wpisuje siê zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej
przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzêdu b¹d na wniosek w³aciciela zabytku nieruchomego lub u¿ytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje siê zabytek nieruchomy. Wówczas to zabytek otrzymuje numer rejestru zgodny z kolejnym zapisem w ksiêdze rejestru zabytków. Odrêbne ksiêgi rejestru zabytków prowadzone s¹
w trzech kategoriach: A  zabytek nieruchomy, B  zabytek ruchomy, C  zabytek archeologiczny. Do rejestru mo¿e byæ równie¿ wpisane otoczenie zabytku wpisanego do rejestru, a tak¿e nazwa geograficzna, historyczna lub tradycyjna tego zabytku.
EWIDENCJA, STRUKTURA W£ASNOCIOWA I STAN ZABYTKÓW
NIERUCHOMYCH W POLSCE
Ewidencja zabytków nieruchomych
Podstawowym ród³em informacji o zabytkach jest dokumentacja ewidencyjna zabytków. Stanowi j¹ zbiór opracowañ wykonanych wed³ug jednolitych wzorów, zawieraj¹cych najistotniejsze informacje o zabytku: dane administracyjne i adresowe obiektu, rys
historyczny, opis obiektu, fotografie, mapy i plany, czêsto te¿ dane archiwalne. Ewidencja zabytków nieruchomych obejmuje ró¿ne ich rodzaje, np. pojedyncze obiekty architektoniczne, zespo³y budowlane, zespo³y urbanistyczne i ruralistyczne, zabytkowe parki,
cmentarze, a tak¿e stanowiska archeologiczne. Podstawowym celem tej ewidencji jest
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rozpoznanie zasobu zabytkowego poprzez badania historyczne i terenowe oraz jego
udokumentowanie w celu prowadzenia planowej polityki i dzia³alnoci konserwatorskiej.
Realizacja tego celu obejmuje nastêpuj¹ce etapy: wskazanie obiektów zabytkowych
w terenie, zebranie i opracowanie podstawowych informacji merytorycznych o obiektach zabytkowych, zgromadzenie informacji administracyjno-adresowych, udokumentowanie stanu
zachowania obiektów, przygotowanie opracowañ dotycz¹cych obiektów zagro¿onych rozbiórk¹, zniszczeniem lub gruntown¹ przebudow¹, monitoring obiektów zabytkowych.
Ewidencja zabytków prowadzona jest na szczeblu krajowym, wojewódzkim i gminnym. Krajow¹ ewidencjê zabytków w formie zbioru kart ewidencyjnych zabytków znajduj¹cych siê w wojewódzkich ewidencjach zabytków prowadzi Generalny Konserwator
Zabytków. Wojewódzk¹ ewidencjê zabytków w formie kart ewidencyjnych zabytków
znajduj¹cych siê na terenie województwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków.
Z kolei wójt (burmistrz, prezydent miasta) winien prowadziæ gminn¹ ewidencjê zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.
Natomiast w gminnej ewidencji zabytków powinny byæ ujête zabytki nieruchome
wpisane do rejestru, znajduj¹ce siê w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu
z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Gromadzeniem i zarz¹dzaniem zasobem krajowej ewidencji zabytków, na który sk³adaj¹ siê zasoby wojewódzkich ewidencji zabytków, zajmuje siê w imieniu Generalnego Konserwatora Zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID). W archiwum dokumentacji
ewidencyjnej NID, zgodnie Rozporz¹dzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub
wywiezionych za granicê niezgodnie z prawem (Dz.U. z 2011 r. Nr 113, poz. 661), przechowywane s¹ nastêpuj¹ce karty ewidencyjne: karty ewidencyjne zabytków wpisanych
do rejestru zabytków, karty ewidencyjne zabytków niewpisanych do rejestru, karty ewidencyjne zabytków ruchomych, karty ewidencyjne zabytków techniki, karty ewidencyjne
zabytku archeologicznego, karty adresowe zabytków nieruchomych stosownych dla
gminnej ewidencji zabytków. Przy tym, dokumentacja ewidencyjna wykonana na mocy
wczeniej funkcjonuj¹cych przepisów prawnych jest obowi¹zuj¹ca (§ 20.2 i 3 cyt. wy¿ej
Rozporz¹dzenia).
Charakterystyka zasobu zabytków nieruchomych
Dokumentacja ewidencyjna zabytków nieruchomych znajduj¹ca siê w zbiorach NID
wg stanu na dzieñ 31.03.2014 r. obejmowa³a ³¹cznie 183 192 kart ewidencyjnych, w tym
147 369 kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa, 9024 kart ewidencyjnych parków i 25 525 kart ewidencyjnych cmentarzy. Natomiast w zamkniêtych zbiorach
ewidencyjnych by³o zgromadzonych 1274 teczek urbanistycznych oraz 649 127 kart adresowych. Zestawienie rodzajowe i ilociowe dokumentacji ewidencyjnej zabytków nieruchomych w poszczególnych województwach w zbiorach NID obrazuje tab. 1.
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Liczba i struktura rodzajowa zabytków nieruchomych
wpisanych do rejestru zabytków
Z danych NID wynika, ¿e na dzieñ 31.06.2015 r. wpisem do rejestru zabytków by³o
objêtych 69 254 obiektów nieruchomych (z wy³¹czeniem zabytków archeologicznych,
których by³o 7628 wg wykazanego stanu na dzieñ 30.04.2013 r.).
W grupie tej rodzajowo wyodrêbnia siê nastêpuj¹ce obiekty: urbanistyka (obiekty
wieloprzestrzenne), sakralne, obronne, publiczne, zamki, pa³ace, dwory, parki, mieszkalne,
gospodarcze, przemys³owe, cmentarze i inne. Najwiêcej jest zabytków mieszkalnych
 18 931 (27,3%) i sakralnych  12 769 (18,4%). Du¿y udzia³ stanowi¹: tereny zieleni
 7342 (10,6%), folwarczne  5278 (7,6%), rezydencjonalne  4834 (7,0%), cmentarze
 4700 (6,8%) i publiczne  4589 (6,6%). Mniej jest przemys³owych  2431 (3,5%), gospodarczych  2281 (3,3%), urbanistycznych  1065 (1,5%), obronnych  1066 (1,5%)
i zamków  (0,6%). Innych, wy¿ej nie wymienionych, obiektów nieruchomych objêtych
wpisem do rejestru jest 3555 (5,1%). Z powy¿szego zestawienia wynika tak¿e, ¿e liczba
zabytków kubaturowych (po odjêciu obiektów wieloprzestrzennych, terenów zieleni
i cmentarzy) wpisanych do rejestru wynosi 56 147 (stanowi¹ one 81,1% wszystkich
obiektów nieruchomych  poza archeologicznymi  objêtych wpisem do rejestru zbytków).Przeprowadzone badania wskazuj¹, i¿ najwiêcej obiektów nieruchomych objêtych
wpisem do rejestru zabytkowych znajduje siê w województwach: dolnol¹skim  8332
(12,3%), wielkopolskim  7138 (10,3%), mazowieckim  7113 (10,3%), warmiñsko-mazurskim  5900 (8,5%) i ma³opolskim  5263 (7,6%). Znaczna ich iloæ znajduje siê w województwie; podkarpackim  4324 (6,2%), lubuskim (5,9%), lubelskim  3749 (5,4%) i zachodnio-pomorskim  3622 (5,2%). Mniej w województwach: pomorskim  3191 (4,6%),
opolskim  3087 (4,5%), kujawsko-pomorskim  3004 (4,3%), l¹skim  3874 (4,1%), ³ódzkim  2673 (3,6%), podlaskim  2272 (3,3%) i wiêtokrzyskim  1655 (2,4%).
Najwiêksza iloæ budynków zabytkowych o funkcji mieszkalnej wystêpuje w województwach: dolnol¹skim  2206 (11,7%), mazowieckim  2160 (11,4%), lubuskim  2085
(11,0%), warmiñsko-mazurskim  2041 (10,8%), l¹skim  1584 (8,4%), ma³opolskim (8,0%)
i wielkopolskim  1455 (7,7%); najmniej w wiêtokrzyskim  227 (1,2%), zachodniopomorskim  366 (1,9%), kujawsko-pomorskim  509 (2,7%), lubelskim  536 (2,7%), podlaskim
 546 (2,9%) i ³ódzkim  594 (3,1%). Wprawdzie najwiêksza iloæ rejestrowych zabytków
o charakterze typowo mieszkalnym znajduje siê na terenie województwa dolnol¹skiego,
jednak w przeliczeniu na wszystkie zasoby mieszkaniowe w danym województwie okazuje siê, ¿e najwiêcej zabytków jest usytuowanych na ziemi lubuskiej. Jest ich tam 1,4%
w stosunku do wszystkich budynków mieszkalnych. Po dodaniu do tej liczby dworków,
pa³aców, zamków i zabudowañ folwarcznych, okaza³oby siê, ¿e co 50 budynek z terenu
województwa lubelskiego jest budynkiem zabytkowym. Nale¿y tak¿e dodaæ, ¿e w Polsce
budynki zabytkowe mieszkalne stanowi¹ nieco ponad 0,3% ogólnej ich liczby. Zabytki
sakralne, w najwiêkszej iloci zlokalizowane s¹ w województwach: dolnol¹skim  450
(11,4%), wielkopolskim  1132 (8,9%), podkarpackim  1062 (8,3%), mazowieckim  1058
(8,3%), ma³opolskim  1029 (8,1%), warmiñsko-mazurskim  900 (7,0%), zachodnio-pomorskim  880 (6,9%) i lubelskim  842 (6,6%); najmniej w województwach: wiêtokrzyskim
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 451 (3,5%) i kujawsko-pomorskim  516 (4,0%). Zabytkowych obiektów rezydencjonalnych najwiêcej znajduje siê w województwach: wielkopolskim  789 (16,3%), dolnol¹skim  679 (14,0%), mazowieckim  501 (10,4%), kujawsko-pomorskim  330 (6,8%), ma³opolskim  289 (6,0%), warmiñsko-mazurskim  284 (5,9%), ³ódzkim  270 (5,6%)
i zachodnio-pomorskim  269 (5,6%); najmniej w województwach: podlaskim  72 (1,5%),
wiêtokrzyskim  102 (2,2%) i opolskim  158 (3,3%). Z kolei zamków najwiêcej znajduje
siê w województwie dolnol¹skim  92 (22,3%). Obiektów przemys³owych najwiêcej jest
w województwach: dolnol¹skim  366 (15,1%), mazowieckim  292 (11,9%), wielkopolskim  265 (10,9%), warmiñsko-mazurskim  216 (8,9%), i l¹skim  205 (8,4%); najmniej
w województwach: lubelskim  69 (2,8%), wiêtokrzyskim  72 (3,0%), podlaskim
 75 (6,0%) i podkarpackim  76 (3,1%). Z kolei obiektów gospodarczych najwiêcej jest
w województwach: ma³opolskim  235 (10,3%), warmiñsko-mazurskim  233 (10,2%), l¹skim  222 (9,7%), wielkopolskim  195 (8,5%), pomorskim  191 (8,4%) i mazowieckim
 171 (7,5%); najmniej w województwie wiêtokrzyskim  tylko 19 (0,8%). Obiektów folwarcznych najwiêksza iloæ wystêpuje w województwach: wielkopolskim  931 (17,6%),
dolnol¹skim  828 (12,4%) i warmiñsko-mazurskim  524 (9,9%), najmniej w województwie podlaskim  83 (1,6%) i wiêtokrzyskim  89 (1,7%). Obiektów publicznych najwiêcej jest w województwach: dolnol¹skim  649 (14,1%), mazowieckim  619 (13,5%)
i wielkopolskim  477 (10,4%), najmniej w województwie wiêtokrzyskim  tylko 57 (1,2%).
Szczegó³owe dane o iloci w podziale zabytków nieruchomych na rodzaje w poszczególnych województwach przedstawia tabela 2.
Nale¿y tak¿e dodaæ, ¿e w przesz³oci wiele zabytków wpisano do rejestru bez opracowania w³aciwej dokumentacji, a równoczenie wykonywano karty ewidencyjne dla
obiektów, które pozostawa³y poza rejestrem zabytków. Wiele obiektów, dla których opracowano karty, uleg³o zniszczeniu jeszcze przed dokonaniem wpisu (np. dla budownictwa
drewnianego).
Aktualnie trwaj¹ przygotowania do digitalizacji zgromadzonych dotychczas zbiorów,
aby zapewniæ im trwa³oæ oraz umo¿liwiæ szeroki dostêp do danych.
Struktura w³asnoci zabytków nieruchomych
W grudniu 2004 r. Krajowy Orodek Badañ i Dokumentacji zabytków sporz¹dzi³ Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych. Raport ten jest ostatnim z wykonanych, ca³ociowych opracowañ okrelaj¹cych stan zachowania i w³adania zabytkami
w Polsce.Celem sporz¹dzenia by³o uzyskanie aktualnych danych, mog¹cych stanowiæ
podstawê do sporz¹dzenia wojewódzkiego, a nastêpnie krajowego raportu o zasobie
i stanie zachowania zabytków w powi¹zaniu z form¹ w³asnoci. Najwiêcej trudnoci
w raporcie sprawi³o okrelenie w³asnoci obiektów zabytkowych. W wielu wypadkach
sprawy te nie by³y i nadal nie s¹ jednoznacznie uregulowane. Istnieje wci¹¿ du¿a liczba
obiektów pozostaj¹cych we wspó³w³asnoci, nawet kilku ró¿nych podmiotów. Kwestia
w³asnoci jest szczególnie zawik³ana w przypadku du¿ych zespo³ów, gdzie budynki maj¹
ró¿nych w³acicieli i s¹ usytuowane na terenie sk³adaj¹cym siê z wielu dzia³ek, bêd¹cych
we w³adaniu innych w³acicieli. Ponadto uchwycenie stanu w³asnoci zabytków utrudAdministratio Locorum 14(2) 2015
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Tabela 2. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków  stan na 31.06.2015 r.
Table 2. Immovable monuments entered in a list of register of monuments  state on 31.06.2015
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ród³o: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Source: Own study on the basis of data of the National Institute of the Legacy

URBANISTYKA/ URBAN PLANNING  za³o¿enia przestrzenne  uk³ady urbanistyczne, ruralistyczne, dzielnice i osiedla, place i ulice (jako wnêtrza urbanistyczne), strefy ochrony konserwatorskiej krajobrazu, kana³y, linie kolejowe, za³o¿enia rekreacyjne i sportowe, miejsca pamiêci narodowej;
SAKRALNE/ SACRED  obiekty sakralne  kocio³y ró¿nych wyznañ, klasztory, dzwonnice, kaplice, kaplice cmentarne, kostnice, kapliczki przydro¿ne, figury;
OBRONNE/ DEFENSIVE  obiekty budownictwa obronnego  mury obronne, bramy miejskie, forty, arsena³y;
PUBLICZNE/ PUBLIC  budowle u¿ytecznoci publicznej  siedziby w³adz, szko³y i internaty, banki, poczty, hotele i pensjonaty, teatry i kina, koszary i wiêzienia, dworce kolejowe, szpitale i zak³ady opiekuñcze, budynki administracyjne zak³adów przemys³owych;
REZYDENCJONALN /RESIDENTIAL  pa³ace i dwory, bêd¹ce orodkami dóbr, pa³ace miejskie w zespo³ach rezydencjonalnych, dwory podmiejskie
w zespo³ach rezydencjonalnych a tak¿e dwory obronne (wie¿e mieszkalne); zagregowane d. klasy pa³ace i dwory;
ZIELEÑ/ GREEN  parki pa³acowe i dworskie, ogrody dworskie, ogrody willowe (jako elementy komponowanych za³o¿eñ), parki miejskie, aleje;
FOLWARCZNE/ FARM  zabudowa folwarczna  oficyny mieszkalne i gospodarcze (w zespo³ach), budynki inwentarskie (w zespo³ach), budynki produkcyjne (w zespo³ach), budynki mieszkalno-u¿ytkowe pracowników folwarcznych (domki ogrodnika, leniczego, doktora itp.), pojedyncze obiekty
pozosta³e po zespo³ach folwarcznych, spichlerze, magazyny;
GOSPODARCZE/ ECONOMIC  budynki gospodarcze  wszelkie pojedyncze obiekty gospodarskie w zagrodach wiejskich, spichlerze, magazyny
jako obiekty samoistne, poza zespo³ami folwarcznymi, budynki pomocnicze w obiektach u¿ytecznoci publicznej i domach mieszkalnych;
MIESZKALNE/ RESIDENTIAL  domy mieszkalne  domy, kamienice, cha³upy wiejskie, pa³ace i dwory miejskie, plebanie, wikariaty i organistówki,
domy w osiedlach (wyszczególnione w decyzjach przestrzennych), domy w osiedlach robotniczych (wpisane w zespo³ach zak³adów przestrzennych);
PRZEMYS£OWE/ INDUSTRIAL  budownictwo przemys³owe  hale produkcyjne w zespo³ach fabrycznych, warsztaty, obiekty towarzysz¹ce, parowozownie, kot³ownie, wie¿e szybowe w kopalniach, pojedyncze budynki produkcyjne, poza zespo³ami folwarcznymi (kunie, olejarnie itp.), m³yny,
wiatraki, urz¹dzenia hydrotechniczne, wodoci¹gowe wie¿e cinieñ, mosty i wiadukty, elektrownie, gazownie i wodoci¹gi;
CMENTARZE/ CEMETERY  cmentarze komunalne, wojenne, wyznaniowe, kwatery cmentarne, pojedyncze groby i mogi³y;
INNE/ OTHER  ogrodzenia, bramy i kordegardy, pomniki, fontanny i studnie, ma³a architektura parkowa (altany, groty, pawilony), oran¿erie, otoczenia i tereny poza zieleni¹ i cmentarzami przykocielnymi).
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nia brak bie¿¹cych informacji o dokonuj¹cych siê niemal ka¿dego dnia zmianach w³acicieli.
Z przeprowadzonych w raporcie analiz wynika, ¿e od roku 1989 struktura w³asnociowa zabytków ulega³a sta³ym, dynamicznym zmianom. Taka sytuacja jest przede
wszystkim wynikiem rozpoczêtego po 1989 r. i trwaj¹cego dotychczas procesu komunalizacji i prywatyzacji maj¹tku narodowego, a tak¿e przywrócenia znaczenia prawa w³acicieli do korzystania i rozporz¹dzania nieruchomociami. Zmiany w³asnociowe dotycz¹
prawie wszystkich kategorii i grup zabytków, z wyj¹tkiem zabytków urbanistycznych
i cmentarzy grzebalnych.
Strukturê w³asnociow¹ zabytków nieruchomych zmieszczon¹ w Raporcie wed³ug
stanu na 31 grudnia 2004 r. ilustruje tabela 3.
Tabela 3. Struktura w³asnociowa zabytków nieruchomych
Tabela 3. The ownership structure of immovable monuments
Rodzaj w³asnoci
Property Type

Iloæ (w %)
Quantity (%)

W³asnoæ Skarbu Pañstwa
Owned by the State

15

W³asnoæ jednostek samorz¹du terytorialnego
Communal ownership

21

W³asnoæ prywatna
Private property

30

W³asnoæ kocio³ów i zwi¹zków wyznaniowych
Ownership of churchesand religious associations

24

Wspó³w³asnoæ
Co-ownership

2

W³asnoæ nieuregulowana
The unsettled ownership situation

1

Brak danych dotycz¹cych stanu w³asnoci
No data on state property

7

ród³o: Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych 2004 r.
Source: Raport on the condition of immovable monuments 2004

Pod wzglêdem ilociowym najwiêksza grupa zabytków by³a w³asnoci¹ prywatn¹
(osób fizycznych i prawnych). Powo³anie Agencji Nieruchomoci Rolnych, Agencji Mienia Wojskowego oraz restrukturyzacja przemys³u sprawi³y, ¿e ponad 30% zabytków stanowi³o w³asnoæ prywatn¹. Dotyczy to g³ównie kamienic lub tylko ich czêci (tj. wydzielonych lokali), a tak¿e dworów, parków i obiektów gospodarczych. Prywatnych
nabywców znajdowa³y te¿ obiekty przemys³owe, a nawet pojedyncze budowle obronne,
np. forty. Kolejn¹ grupê w³acicieli stanowi³y kocio³y i zwi¹zki wyznaniowe, w posiadaniu których znajdowa³o siê 24% obiektów zabytkowych. Przewa¿a³y wi¹tynie i obiekty
zwi¹zane z kultem religijnym. Kocio³y i zwi¹zki wyznaniowe by³y w³acicielami wiêkszoci zabytków sakralnych i prawie wszystkich wyznaniowych cmentarzy grzebalnych.
W³asnoæ komunaln¹ stanowi³o 21% zabytków, a 15%  Skarbu Pañstwa. W przypadku
Skarbu Pañstwa sta³¹ tendencj¹ po 1989 r. by³a komunalizacja i prywatyzacja wiêkszoci
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obiektów zabytkowych. Zbycie takich obiektów na rzecz innych podmiotów ni¿ Skarb
Pañstwa by³o miêdzy innymi zadaniem Agencji Nieruchomoci Rolnych (wczeniej
Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa) oraz Agencji Mienia Wojskowego. Analogicznie by³o w przypadku jednostek samorz¹du terytorialnego, gdzie tego typu tendencj¹ pozostawa³a prywatyzacja na rzecz osób fizycznych i prawnych. W obu ww. przypadkach prywatyzacja dotyczy³a przede wszystkim obiektów mieszkalnych (lub ich
wyodrêbnionych czêci, lokali), pa³aców, dworów, parków (g³ównie parków pa³acowych
i dworskich) oraz obiektów gospodarczych, w mniejszym stopniu natomiast zabytków
obronnych i przemys³owych. Oko³o 2% obiektów by³o przedmiotem wspó³w³asnoci,
która np. w budownictwie mieszkaniowym przejawia³a siê sprzedawaniem poszczególnych mieszkañ prywatnym podmiotom, podczas kiedy dom pozostawa³ w³asnoci¹ komunaln¹. Podobnie by³o w wypadku zespo³ów folwarcznych lub przemys³owych, w których pojedyncze budynki by³y kupowane przez ró¿nych nabywców. Nieuregulowany
status w³asnociowy posiada³o ok. 1% zabytków. Wi¹¿e siê to najczêciej z roszczeniami
dawnych w³acicieli lub ich spadkobierców prawnych. Za dla 7% zabytków brak by³o
danych odnonie stanu w³asnoci. Przyczyn¹ tego by³y przede wszystkim zasz³oci
zwi¹zane z funkcjonuj¹cym po 1945 r. terminem mienia porzuconego lub tocz¹ce siê postêpowania o nabycie praw w³asnoci w drodze tzw. zasiedzenia.
Po roku 2004 nie by³y publikowane kolejne raporty o stanie zachowana zabytków
nieruchomych w Polsce. Brak jest wiêc oficjalnych danych liczbowych (procentowych)
obrazuj¹cych aktualny stan w³asnoci zabytków w Polsce. Na podstawie niepe³nych danych Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które uwzglêdniaj¹ pewne tendencje i zjawiska zachodz¹ce po 2004 r. w zakresie
przep³ywu w³asnoci zabytków, aktualnie strukturê w³asnociow¹ zabytków nieruchomych w Polsce mo¿na nieco zmodyfikowaæ w stosunku do roku 2004: Skarb Pañstwa
 1315%, jednostki samorz¹du terytorialnego  23%, w³asnoæ prywatna 35%, kocio³y
i zwi¹zki wyznaniowe 25%, wspó³w³asnoæ  2 %, w³asnoæ nieuregulowana  1%. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e s¹ to tylko dane orientacyjne, nie odzwierciedlaj¹ce w pe³ni udokumentowanego stanu faktycznego. Natomiast bie¿¹ce informacje na ten temat posiadaj¹ tylko niektóre wojewódzkie urzêdy ochrony zabytków, gdzie mo¿na uzyskaæ
szczegó³owe informacje w tym zakresie.
Stan techniczny zabytków nieruchomych
Równie¿ w zakresie oceny stanu technicznego zabytków nieruchomych brak jest aktualnego kompleksowego opracowania. Do chwili obecnej jedynym takim opracowaniem
jest omawiany wy¿ej raport z 2004 r. opracowany przez Krajowy Orodek Badañ i Dokumentacji Zabytków na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego
dane w tym zakresie w czêci tak¿e nale¿y ju¿ uznaæ za nieaktualne. Jak wynika z tego
Raportu, ogólnie stan techniczny polskich zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków by³ niezadowalaj¹cy. Na potrzeby ówczesnej analizy przyjêto cztery kryteria oceny, przeprowadzaj¹c j¹ zarówno w odniesieniu do kategorii obiektów zabytkowych, jak i kategorii w³asnoci takich obiektów: obiekty niewymagaj¹ce prac konserAdministratio Locorum 14(2) 2015
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watorskich, obiekty wymagaj¹ce drobnych napraw, obiekty wymagaj¹ce remontu zabezpieczaj¹cego, obiekty wymagaj¹ce remontu kapitalnego. Z dokonanej analizy wynika, ¿e
zaledwie 9% obiektów zabytkowych nie wymaga³o prac remontowych, 36% wymaga³o
drobnych napraw, 19% remontu zabezpieczaj¹cego, i a¿ 23% remontu kapitalnego. Oznacza
to, ¿e znacz¹ca czêæ obiektów by³a w stanie postêpuj¹cej destrukcji. W wiêkszoci nie
by³y one u¿ytkowane. Dla 13% zabytków brak by³o danych dotycz¹cych zakresu koniecznych prac remontowych. Mo¿na domniemywaæ, ¿e ich stan by³ taki, i¿ nie kwalifikowa³ siê
ju¿ do ¿adnego remontu, a pozostawione w³asnemu losowi wkrótce przesta³yby istnieæ.
Najbardziej stabilne pod wzglêdem stanu w³asnoci, u¿ytkowania i zachowania by³y
obiekty sakralne i u¿ytecznoci publicznej. Natomiast jako najbardziej zagro¿one wymieniono obiekty przemys³owe, mieszkalne i popegeerowskie, bêd¹ce we w³adaniu Agencji
Nieruchomoci Rolnej. Równie¿ obiekty budownictwa drewnianego wszystkich kategorii
uznano za szczególnie zagro¿one i trudne w utrzymaniu.
W wielu województwach zauwa¿alna by³a poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych przejmowanych przez osoby prywatne, zw³aszcza zespo³ów dworskich i pa³acowych. Wzrasta³o zainteresowanie gmin zabytkami, które zaczynaj¹ byæ postrzegane
jako elementy podnosz¹ce atrakcyjnoæ turystyczn¹ miejscowoci i regionu. Ponadto,
w miejscowociach o szczególnych walorach lokalizacyjnych i turystycznych zauwa¿alne by³o zjawisko kupowania nieruchomoci zabytkowych w celu adaptowania ich na
dzia³alnoæ komercyjn¹ (np. hotele, restauracje).
W analizowanym okresie czasu wzrasta³a równie¿ wiadomoæ spo³eczna w odniesieniu do dziedzictwa narodowego. Mimo trudnoci finansowych coraz czêciej w³aciciele
obiektów zabytkowych podejmowali siê ich ratowania.
Procentowy udzia³ koniecznych prac remontowych wed³ug przyjêtych kryteriów oceny dla poszczególnych rodzajów zabytków nieruchomych przedstawia poni¿sza tabela 4.
Z przedstawionych powy¿ej danych wynika, ¿e najlepiej zachowane by³y: cmentarze,
obiekty sakralne, obiekty u¿ytecznoci publicznej, obiekty inne i budynki mieszkalne.
W tych kategoriach koniecznoæ przeprowadzenia remontów zabezpieczaj¹cych i kapitalnych dotyczy 3040% obiektów. W pozosta³ych grupach wykonanie tych prac by³o konieczne w 5060% obiektów, kolejno by³y to: zamki, dwory, parki, budynki gospodarcze,
pa³ace, budowle obronne i przemys³owe. Najbardziej zagro¿one by³y zabytki, które utraci³y swoj¹ pierwotn¹ funkcjê, g³ównie za³o¿enia rezydencjonalne, wród których kapitalnego remontu wymaga³o: 38% dworów, 37% pa³aców i a¿ 41% parków. Ogólnie kapitalnego remontu, we wszystkich rodzajach zabytków nieruchomych, wymaga³o a¿ 26%
obiektów, czyli ponad 13 000 zabytków.
Z kolei udzia³ procentowy koniecznych prac remontowych dla poszczególnych typów w³asnoci zabytków nieruchomych zawiera tabela 5. Wynika z niej, ¿e najlepszym
stanie znajdowa³y siê zabytki stanowi¹ce w³asnoæ kocio³ów i zwi¹zków wyznaniowych, nie wymaga³o prac 14%, za w 48% obiektach konieczne by³y jedynie drobne naprawy. Oznacza to, ¿e 62% zabytków bêd¹cych w³asnoci¹ kocieln¹ by³o w stanie zadowalaj¹cym. Remontu zabezpieczaj¹cego wymaga³o 17%, a kapitalnego 13%. Nale¿y
tak¿e zaznaczyæ, ¿e dane te dotycz¹ zarówno obiektów kultu, jak i innego rodzaju zabytków: budynków mieszkalnych, administracyjnych, gospodarczych (np. w zespo³ach plebañskich), a tak¿e cmentarzy.
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Tabela 4. Udzia³ procentowy koniecznych prac remontowych dla poszczególnych rodzajów
zabytków nieruchomych
Table 4. The percentage of necessary renovations for individual types of immovable monuments
Udzia³ procentowy zabytków nieruchomych
Percentage share of fixed monuments
niewymagaj¹cych prac
konserwatorskich
do not require
maintenance
work

wymagaj¹cych drobnych
napraw
requiring minor
repairs

wymagaj¹cych remontu
zabezpieczaj¹cego
requiring
repairsecurity

wymagaj¹cych remontu
kapitalnego
requiring
repair primary

dla których
brak danych
dotycz¹cych
koniecznych prac
remontowych
for which no data
on the necessary
repair work

Sakralne
Sacred

13

48

18

15

6

Obronne
Defensive

8

29

26

29

9

Publiczne
Public

14

43

17

17

8

Zamki
Locks

7

20

37

22

14

Pa³ace
Palaces

7

26

19

37

11

Dwory
Manor Houses

8

25

20

38

9

Parki
Parks

13

30

16

41

-

Mieszkalne
Residential

8

37

17

23

15

Gospodarcze
Economic

6

28

26

31

9

Przemys³owe
Industrial

7

29

23

29

12

Cmentarze
Cemeteries

22

47

12

15

4

Inne
Other

9

33

18

18

22

Ogó³em
Together

9

36

19

23

13

Rodzaje zabytków
Kinds of
monuments

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Source: Own study on the basis of data of the National Institute of the Legacy

Kolejno  w grupie zabytków stanowi¹cych w³asnoæ prywatn¹, remontów nie wymaga³o 8%, za drobnych napraw wymaga³o 34% obiektów. W grupie zabytków wymagaj¹cych remontu zabezpieczaj¹cego (22%) i kapitalnego (30%), przewa¿a³y obiekty
mieszkalne i gospodarcze. Du¿y odsetek obiektów wymagaj¹cych remontów stanowi³y
tak¿e przejête przez prywatnych u¿ytkowników w bardzo z³ym stanie technicznym dwory
i pa³ace lub budynki produkcyjne folwarczne (popegeerowskie) albo fabryczne. Wród
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obiektów stanowi¹cych mienie komunalne w stanie zadowalaj¹cym pozostawa³o 43% zabytków, 7% nie wymaga³o remontu, w 36% konieczne by³y drobne naprawy. Natomiast
remontu zabezpieczaj¹cego wymaga 19% a kapitalnego 26%. By³y to najczêciej domy
mieszkalne lub, oczekuj¹ce na potencjalnych nabywców, obiekty rezydencjonalne z parkami oraz folwarczna zabudowa gospodarcza. Porównywalne wielkoci procentowe,
choæ odnosz¹ce siê do mniejszej iloci zabytków, dotyczy³y stanu zachowania obiektów
bêd¹cych w gestii Skarbu Pañstwa: nie wymaga³o remontu 8%, wymaga³o drobnych napraw 32%, remontu zabezpieczaj¹cego 23% oraz wymaga remontu kapitalnego 26%. Podobny by³ równie¿ rzeczowy zakres problemu, z tym, ¿e wród obiektów wymagaj¹cych
zabezpieczenia i remontu kapitalnego by³ du¿y odsetek obiektów przemys³owych, pozosta³ych po upad³ych zak³adach pañstwowych. Najwiêkszy odsetek zabytków wymagaj¹cych zabezpieczenia  18% i remontu kapitalnego  35% by³ wród obiektów stanowi¹cych wspó³w³asnoæ co nale¿y wi¹zaæ z ró¿n¹ kondycj¹ maj¹tkowa wspó³w³acicieli.
Wystêpowa³o tu czêste zjawisko niemo¿noci porozumienia siê co do prowadzenia
wspólnych dzia³añ inwestycyjnych. W tej grupie tylko 3% zabytków nie wymaga³o remontów, za w 38% nale¿a³o przeprowadziæ drobne naprawy. Podobne proporcje niezbêdnych nak³adów odnosi³y siê do zabytków pozostaj¹cych w nieuregulowanej sytuacji w³asnociowej: nie wymaga³o remontu 5%, wymaga³o drobnych napraw 38%,
remontu zabezpieczaj¹cego 14% oraz remontu kapitalnego 28%.
Tabela 5. Udzia³ procentowy koniecznych prac remontowych dla poszczególnych typów w³asnoci
zabytków nieruchomych
Table 5. The percentage of necessary renovations for different types of ownership of immovable
monuments
Udzia³ procentowy zabytków nieruchomych / Percentage share of fixed monuments
Typ w³asnoci
Type of ownership

niewymagawymagaj¹wymagaj¹wymagaj¹j¹cych prac
cych remontu
cych remontu
cych drobnych
konserwazabezpieczaj¹kapitalnego
napraw
torskich
cego
requiring
do not require requiring minor
requiring
repair primary
repairs
maintenance
repairsecurity
work

brak danych
dotycz¹cych
koniecznych prac
remontowych
for which no data on
the necessary repair
work

W³asnoæ kocio³ów i zwi¹zków
wyznaniowych
Ownership of churchesand
religious associations

14

48

17

13

8

W³asnoæ prywatna
Private property

8

33

22

30

6

W³asnoæ komunalna
Communal ownership

7

36

19

26

12

W³asnoæ Skarbu Pañstwa
Owned by the State

8

32

23

26

11

Wspó³w³asnoæ
Co-ownership

3

38

18

35

3

Nieuregulowana sytuacja
w³asnociowa
The unsettled ownership situation

5

38

14

28

15

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Source: Own study on the basis of data of the National Institute of the Legacy
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Nale¿y przy tym dodaæ, ¿e w omawianym Raporcie zabrak³o w³aciwego rozpoznania
stanu zachowania i w³asnoci dla ok. 10% zabytków.
Reasumuj¹c, niezale¿nie od aktualnoci danych w omawianym Raporcie, mo¿na ogólnie stwierdziæ, i¿ stan zachowania zabytków nieruchomych w Polsce jest z³y.
OGRANICZENIA I SPECYFIKA RYNKU NIERUCHOMOCI ZABYTKOWYCH
Ograniczenia w zakresie obrotu rynkowego nieruchomoci zabytkowych
O specyfice rynku nieruchomoci zabytkowych wiadczy ich relatywnie ograniczona
poda¿ na rynku, ich szczególna ochrona prawna oraz przys³uguj¹ce gminom prawo pierwokupu. Szczególna ochrona prawna nieruchomoci zabytkowych nie wyklucza jednak
faktu, ¿e mog¹ one byæ i s¹ przedmiotem obrotu rynkowego. Jak wynika z analiz prowadzonych przez Wroc³awsk¹ Gie³dê Nieruchomoci (WGN), obiekty zabytkowe ciesz¹ siê
coraz wiêksz¹ popularnoci¹. Stanowi¹ one przedmiot zainteresowania, pomimo ich
znacznej kapita³och³onnoci, zarówno inwestorów prywatnych, jak i samorz¹dów oraz
ró¿nego typu fundacji. Wielu potencjalnych kupuj¹cych coraz czêciej poszukuje nieruchomoci zabytkowych o niepowtarzalnej duszy i historii. Obecnie posiadanie takiej
nieruchomoci, np. w³asnego dworu czy pa³acu sta³o siê nie tylko modne, ale jest te¿
w wielu przypadkach wyznacznikiem pozycji maj¹tkowej i towarzyskiej w³aciciela. Jednoczenie przybywa osób spêdzaj¹cych wolny czas w hotelach oraz pensjonatach usytuowanych w obiektach zabytkowych. Ronie te¿ ci¹gle iloæ wyremontowanych zabytków i dostosowywanie ich do pe³nienia nowych funkcji u¿ytkowych  w szczególnoci
funkcji komercyjnych. Dotyczy to nie tylko du¿ych zamków i pa³aców, które zapewniaj¹
mo¿liwoæ obcowania z dziedzictwem narodowym, relaksu czy te¿ zorganizowania biznesowej konferencji lub szkolenia. Zlokalizowane w tych obiektach luksusowe hotele oferuj¹ce niepowtarzalny wystrój i atmosferê. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e transakcje na
tym rynku  z racji zabytkowoci tych nieruchomoci  ró¿ni¹ siê nieco od zwyk³ych
transakcji kupna/sprzeda¿y. Zasadnicze ró¿nice dotycz¹ przede wszystkim tych obiektów, które zosta³y wpisane do rejestru zabytków. W³aciciel takiej nieruchomoci musi
siê liczyæ z szeregiem obowi¹zków. Wszelkie zmiany, przebudowy itp. musi uzgadniaæ
z konserwatorem. W wielu przypadkach wymogi konserwatorskie s¹ bardzo wysokie
i dotycz¹ np. u¿ycia odpowiednich materia³ów  charakterystycznych dla danej epoki
 co podnosi znacznie koszty. Bez zgody i wiedzy w³aciwego konserwatora zabytków
nie mo¿na tak¿e takiego obiektu wyburzyæ, czy przebudowaæ.
Zgodnie z zapisem art. 109, ust 1, pkt 4. w przypadku obrotu nieruchomociami objêtymi wpisem do rejestru zabytków prawo pierwokupu obiektu zabytkowego ma gmina.
Oznacza to, ¿e jeli zbywca znalaz³ potencjalnego nabywcê, który chce nabyæ jego nieruchomoæ, która jest objêta wpisem do rejestru zabytków, do transakcji mo¿e dojæ tylko wtedy, gdy kupnem nie bêdzie zainteresowany podmiot posiadaj¹cy prawo pierwokupu  a wiêc w tym przypadku jednostka samorz¹du terytorialnego. Przy czym, prawo to
odnosi siê tylko do transakcji sprzeda¿y  nie obejmuje innych rodzajów transakcji
na rynku nieruchomoci zwi¹zanych z przeniesieniem w³asnoci, takich jak darowizna,
wniesienie do spó³ki, czy spadek. Oprócz nieruchomoci zabytkowych gminom przys³uguje tak¿e prawo pierwokupu w przypadku sprzeda¿y: niezabudowanej nieruchomoci
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nabytej uprzednio przez sprzedawcê od Skarbu Pañstwa albo jednostek samorz¹du terytorialnego, prawa u¿ytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomoci gruntowej,
niezale¿nie od formy nabycia tego prawa przez zbywcê; nieruchomoci oraz prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci po³o¿onej na obszarze przeznaczonym w planie
miejscowym na cele publiczne albo nieruchomoci, dla której zosta³a wydana decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Prawo pierwokupu mo¿e mieæ miejsce
tylko w sytuacji ujawnienia go w ksiêdze wieczystej. W tym przypadku obowi¹zek ci¹¿y
na gminie. To ona ma obowi¹zek z³o¿yæ odpowiedni wniosek, tak by pierwokup zosta³
uwidoczniony w dziale III ksiêgi wieczystej. Gmina od momentu powiadomienia o warunkowej umowie sprzeda¿y ma miesi¹c na podjêcie decyzji. Decyduj¹c siê na ni¹ powinna
z³o¿yæ owiadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu i zobowi¹zaæ siê do zap³acenia
zbywcy ceny ustalonej w pierwotnej  warunkowej  transakcji sprzeda¿y. Owiadczenie
o wykonaniu prawa pierwokupu równoznaczne jest z umow¹ nabycia nieruchomoci
i gmina powinna z³o¿yæ je w formie aktu notarialnego. Jeli tak siê stanie, pierwotna
transakcja nie dochodzi do skutku. Gdy gmina zrezygnuje z kupna, sprzedaj¹cy mo¿e
wróciæ do transakcji z wczeniejszym kontrahentem.
Ponadto, w umowie sprzeda¿y, zamiany, darowizny lub dzier¿awy zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków stanowi¹cego w³asnoæ Skarbu Pañstwa lub jednostki samorz¹du terytorialnego, przy okrelaniu sposobu korzystania (je¿eli stan zachowania zabytku tego wymaga) nak³ada siê na nabywcê lub dzier¿awcê obowi¹zek przeprowadzenia w okrelonym terminie niezbêdnych prac konserwatorskich przy tym zabytku.
Specyfika rynku nieruchomoci zabytkowych
Obecnie najwiêkszym powodzeniem w obrocie rynkowym ciesz¹ siê zabytki po³o¿one
w pobli¿u du¿ych miast, które mo¿na adaptowaæ na rezydencje, jak równie¿ kamienice
w centrach miast, w których mo¿na zlokalizowaæ hotel, placówki handlowe, biura, czy lokale mieszkalne o wysokim standardzie. Nieruchomoci takie, odpowiednio zaadaptowane, mog¹ staæ siê presti¿ow¹ rezydencj¹, elitarnym hotelem, pensjonatem, restauracj¹
czy te¿ luksusowym apartamentem mieszkalnym. Niestety ich stan jest na ogó³ bardzo
z³y (co wykazano wczeniej) i wymaga od inwestorów du¿ych rodków finansowych na
ich remont i adaptacjê. W zwi¹zku z powy¿szym inwestorzy przed podjêciem decyzji o
ich nabyciu, obok ceny jak¹ musz¹ zap³aciæ za nieruchomoci musz¹ dokonaæ kalkulacji
niezbêdnych nak³adów umo¿liwiaj¹cych dokonanie prac remontowych i adaptacyjnych.
W wielu przypadkach cena nieruchomoci jest znacznie ni¿sza od nak³adów jakie nale¿y
ponieæ na utrzymanie jej w nale¿ytym stanie, zgodnie z wymogami konserwatorskimi
oraz na przystosowanie jej do pe³nienia nowej oczekiwanej funkcji; czêsto nak³ady siêgaj¹ wielu milionów z³otych. W zwi¹zku z tym ceny obiektów zabytkowych w których
dokonano tych nak³adów s¹ bardzo wysokie, np. w przypadku pa³aców, dworów i zamków, ceny siêgaj¹ nawet od kilkunastu do kilkudziesiêciu milionów z³otych.
Z kolei w przypadku obiektów zrujnowanych, przeznaczonych do kapitalnego remontu ceny s¹ bardzo niskie, np. obiekty pa³acowe przeznaczone do generalnego remontu,
po³o¿one w parkach mo¿na kupiæ ju¿ w cenie przeciêtnej wielkoci mieszkania w du¿ym
miecie, czyli kilkuset tysiêcy z³otych (WGN 2015 r.).
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Wobec powy¿szego, zasadne jest pytanie: czy obecnie inwestowanie w nieruchomoci zabytkowe to dobry biznes? Odpowied na to pytanie daje sam rynek. Skoro podobnych inwestycji przybywa, to znaczy, ¿e inwestorzy uwa¿aj¹ je za op³acalne. Np. z danych wiatowej Organizacji Turystyki wynika, ¿e ob³o¿enie pokoi hotelowych w zabytkowych pa³acach, zamkach i posiad³ociach jest nawet o 40 proc. wy¿sze, ni¿ w hotelach nowoczesnych - budowanych we wspó³czesnych technologiach. Poza tym nale¿y
dodaæ, ¿e obecnie inwestorzy mog¹ nawet po³owê kosztów renowacji pokryæ ze rodków Unii Europejskiej s¹ te¿ dotacje rz¹dowe. Nale¿y równie¿ stwierdziæ, ¿e mimo du¿ego zainteresowania rynku tym segmentem nieruchomoci, nie charakteryzuj¹ siê one
szybk¹ stop¹ zwrotu. W przypadku remontu i póniejszego funkcjonowania obiektu np.
jako hotel mo¿e byæ to nawet perspektywa kilkunastu lat.
Na rynku wtórnym sprzedawane s¹ ró¿ne obiekty zabytkowe, od redniowiecznych
zamków, poprzez pa³ace i dwory, budynki mieszkalne i gospodarcze, m³yny, a¿ po drewniane wiatraki. W ka¿dym przypadku istotny jest ich zabytkowy klimat, a wielu przypadkach dodatkowo w po³¹czeniu z oferowanymi w nich regionalnymi wyrobami i mo¿liwoci¹ aktywnego wypoczynku. Obecnie oferta rynkowa sprzeda¿y, jak wynika z danych
WGN, obejmuje kilkaset pozycji na terenie ca³ego kraju. Najwiêcej ofert sprzeda¿y obiektów zabytkowych jest na Dolnym l¹sku i w Wielkopolsce. Niestety, na l¹sku zdecydowana wiêkszoæ znajduje siê w stanie ruiny. Nieco lepiej wygl¹da sytuacja w Wielkopolsce, gdzie przetrwa³y zarówno magnackie pa³ace, jak i liczne dwory bêd¹ce wiadectwem
polskiej historii. Znaczna ich czêæ jest ju¿ zagospodarowana lub w trakcie remontu.
Cena nieruchomoci zabytkowych zale¿y przede wszystkim od ich stanu technicznego,
miejsca po³o¿enia, pe³nionej funkcji u¿ytkowej, a czêsto tak¿e od mo¿liwoci ich adaptacji do pe³nienia aktualnie poszukiwanych przez rynek funkcji. Funkcjonalnoæ takich budynków zwykle znacznie odbiega od dzisiejszych standardów. Oczywicie po wykonaniu
niezbêdnych prac konserwatorskich i remontowych, obiekty zabytkowe mog¹ pe³niæ
inne funkcje ni¿ pierwotnie im przypisane, np. domu mieszkalnego albo s³u¿yæ do prowadzenia ró¿nego typu dzia³alnoci gospodarczej.
Jak wynika z prowadzonych przez biura porednictwa nieruchomoci analiz preferencji nabywców, zmiana lub mo¿liwoæ zmiany ich funkcji (np. w przypadku ofert sprzeda¿y pa³aców i zamków) powoduje, ¿e osi¹gaj¹ na rynku relatywnie wysokie ceny. Dotyczy to w szczególnoci mo¿liwoci pe³nienia funkcji us³ugowej (hotele, zajazdy, SPA,
restauracje itp.) Kluczowym czynnikiem pozostaje te¿ lokalizacja  du¿o dro¿sze s¹ nieruchomoci zabytkowe w du¿ych miastach, czy znanych miejscowociach turystycznych, gdzie ryzyko braku klientów jest mniejsze. Du¿e obiekty pa³acowe, zlokalizowane
zw³aszcza w centralnej Polsce, maj¹ szansê staæ siê orodkami konferencyjno  wypoczynkowymi. Musi byæ jednak zapewnienie mo¿liwoci przyjêcia 120150 osób oraz wyposa¿enia w nowoczesn¹ salê konferencyjn¹ na minimum 120 osób. Je¿eli obiekt jest
mniejszy i przeznaczony jedynie do wypoczynku turystów, powinien bezwzglêdnie oferowaæ minimum 50 miejsc noclegowych oraz atrakcyjne formy aktywnego spêdzania czasu, np. basen, SPA, jazdê konn¹, turystykê rowerow¹, tor krosowy,itp. Znamienne jest,
¿e lokalizacja nie ma w tym segmencie rynku tak du¿ego znaczenia, jak w przypadku innych nieruchomoci. Inwestorzy wychodz¹ z za³o¿enia, ¿e zabytkowy obiekt wypoczynAdministratio Locorum 14(2) 2015
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kowy, oferuj¹cy bogaty program us³ug na najwy¿szym poziomie, bêdzie przyci¹ga³ goci
zarówno z Polski, jak i z zagranicy.
Mniejsze obiekty, np. dwory przeznaczane s¹ raczej na cele mieszkaniowe. Je¿eli znajduj¹ siê blisko granic du¿ego miasta, mog¹ byæ siedzib¹ firmy  zw³aszcza, gdy jest
mo¿liwoæ wybudowania lub adaptowania w s¹siedztwie budynku uzupe³niaj¹cego, np.
biurowo  produkcyjnego pod nieuci¹¿liw¹ produkcjê.
PODSUMOWANIE
Przeprowadzone badania i analizy upowa¿niaj¹ do wysuniêcia nastêpuj¹cych wniosków:
1. Na obszarze Polski wystêpuje du¿e zró¿nicowanie w zakresie iloci, rodzajów
i form ochrony zabytków nieruchomych, ich lokalizacji, stanu technicznego i potrzeb
remontowych, jak równie¿ pod wzglêdem ich stanu prawnego.
2. Wartoæ nieruchomoci zabytkowych zdeterminowana jest przez obowi¹zuj¹ce w Polsce przepisy prawa, które chroni¹ wszystkie zabytki, a jednoczenie zobowi¹zuj¹ ich
w³acicieli i posiadaczy do opieki nad nimi bez wzglêdu na ich stan zachowania czy
fakt wpisu do urzêdowych rejestrów.
3. Rynek nieruchomoci zabytkowych w Polsce ci¹gle ronie  choæ inwestycje w takie
nieruchomoci nie nale¿¹ do ³atwych. Przede wszystkim bardzo kosztowne i pracoch³onne s¹ projekty renowacji i przystosowania do pe³nienia nowych funkcji u¿ytkowych.
4. Realnym utrudnieniem w realizacji takich inwestycji jest koniecznoæ podporz¹dkowania siê zaleceniom w³aciwego konserwatora zabytków.
5. Wystêpuj¹ce ograniczenia w gospodarowaniu i obrocie rynkowym, wiadcz¹ o specyfice tego segmentu rynku nieruchomoci. Jednoczenie rosn¹ca rokrocznie liczba odrestaurowanych i piêkniej¹cych nieruchomoci zabytkowych, w szczególnoci pe³ni¹cych funkcje obiektów mieszkalnych, hoteli, zajazdów, apartamentów, SPA, centrów
kongresowych itp., pokazuje, ¿e jest to licz¹cy siê segment nieruchomoci, co jednoczenie stwarza szansê polskim zabytkom.
PIMIENNICTWO
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie
Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjêta przez Naród w referendum konstytucyjnym
w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78 poz. 483, z pón. zm.).
Rozporz¹dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie
prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz
krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicê niezgodnie z prawem (Dz.U. 2011, nr 113, poz. 661).
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 21 wrzenia 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomoci
i sporz¹dzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109, Dz.U. z 2005 r.
Nr 196, poz. 1628 i Dz.U. z 2011 r. Nr 165, poz. 985).
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poz.1568, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z pón. zm.).
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003,
nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z pón. zm.).
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pón. zm.).

ANALYSIS OF THE HISTORICAL REAL ESTATE CONDITION AND LIMITATIONS
OF THEIR TRADING IN POLAND
Abstract. The historic buildings in Poland represent a significant share in the overall resource properties, important and also the specific segment of the market. The specific
monuments evidenced by the fact that in addition to material values ??they possess an
intangible asset, representing the achievements of previous generations. Therefore, the
laws protect all the monuments, while their owners and imposing an obligation to care
for them regardless of their state of preservation, or that an entry in the official registers. The article state characteristics of immovable monuments - their number, types
and ownership structures, the scope of required renovation works. Based on the above
characteristics, discussed the specific functioning of the real estate market. The analysis
showed that the Polish area is very diverse in terms of the quantities, types and forms
of protection, location, legal status, and needs repair and restoration. In turn their special
legal protection and related constraints in managing and marketed testify about the specifics of this segment of the real estate market.
Key words: monument, register of monuments, market of historic real estates
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EKONOMICZNE SKUTKI ZMIANY SPOSOBU KORZYSTANIA
Z NIERUCHOMOCI ODDANEJ W U¯YTKOWANIE
WIECZYSTE
Sebastian Kokot
Uniwersytet Szczeciñski
Streszczenie. Na skutek funkcjonowania gospodarki centralnie sterowanej przez ponad
40 lat, a nastêpnie procesów przekszta³ceñ w³asnociowych, w wielu miastach w ich
ródmiejskich strefach znajduj¹ siê tereny, których dawna funkcja nie przystaje do aktualnych trendów i uwarunkowañ tak rynkowych, jak i odnosz¹cych siê do zagospodarowania przestrzennego. Wiêkszoæ z nich to tereny po by³ych przedsiêbiorstwach pañstwowych, spó³dzielniach us³ugowych i produkcyjnych, które uw³aszczy³y siê na tych
nieruchomociach uzyskuj¹c prawo u¿ytkowania wieczystego. Obecnie obserwujemy
wzmo¿on¹ presjê rynkow¹ w kierunku zagospodarowania tych terenów, przez podmioty
komercyjne, w tym przedsiêbiorstwa deweloperskie, d¹¿¹ce do trwa³ej zmiany sposobu
korzystania z nieruchomoci, ponad 20 lat temu oddanych w u¿ytkowanie wieczyste na
inne cele. Sytuacja taka rodzi zwykle problem zmiany stawki procentowej op³aty rocznej
z tytu³u u¿ytkowania wieczystego. W artykule przedstawiono mo¿liwoci w³aciciela takiego gruntu w dochodzeniu utraconych korzyci wynik³ych z obni¿enia tej stawki.
S³owa kluczowe: gospodarka nieruchomociami, u¿ytkowanie wieczyste

WPROWADZENIE
Podstawowym celem gospodarki przestrzennej powinna byæ ochrona okrelonych
wartoci przestrzeni i jej racjonalne kszta³towanie poprzez w³aciwe stymulowanie procesów gospodarczych [Cymerman, Cellmer, Buczek 1997]. Skutkiem b³êdnie prowadzonej
przez dziesiêciolecia gospodarki przestrzennej przed 1990 r. jest m.in.:
 nadmierne rozproszone struktury przestrzenne miast;
 zbyt ma³a iloæ terenów mieszkaniowych i komunikacyjnych;
 zbyt ma³a iloæ i brak koncentracji terenów us³ugowo handlowych;
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,
sebastiankokot@o2.pl
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 nadmierna iloæ terenów przemys³owych i rolnych w miastach, a w szczególnoci
w ich centrach. [ por. Brzeski i in. 1998].
St¹d po 1990 r. nast¹pi³a presja ze strony ró¿nych podmiotów gospodarczych w kierunku pozyskiwania i zagospodarowania w sposób komercyjny atrakcyjnie po³o¿onych
terenów. Jedn¹ z form tej dzia³alnoci jest budowa budynków mieszkalnych i mieszkalnous³ugowych, a nawet zorganizowanych osiedli przez powsta³e w tym okresie przedsiêbiorstwa deweloperskie. Procesy te w praktyce rodz¹ szereg problemów nie tylko
z punktu widzenia gospodarki przestrzennej czy te¿ aspektów techniczno-organizacyjnych, ale te¿ prawnych i ekonomicznych. W szczególny sposób problem dotyczy nieruchomoci przedsiêbiorstw pañstwowych oraz niektórych spó³dzielni, które uw³aszczy³y
siê na gruntach pozostaj¹cych wczeniej w ich zarz¹dzie. Uw³aszczenie przedsiêbiorstw
polega³o na przekszta³ceniu zarz¹du nieruchomoci w prawo u¿ytkowania wieczystego,
z którym zwi¹zane jest prawo w³asnoci budynków oraz urz¹dzeñ posadowionych na
gruncie i zosta³o dokonane na podstawie art. 2 ustawy z 29.09.1990 r. o zmianie ustawy
o gospodarce gruntami i wyw³aszczaniu nieruchomoci [Dz.U. Nr 79, poz. 464 ze zm.],
zgodnie z którym grunty stanowi¹ce w³asnoæ Skarbu Pañstwa lub w³asnoæ gminy
(zwi¹zku miêdzygminnego), z wy³¹czeniem gruntów Pañstwowego Funduszu Ziemi, bêd¹ce w dniu 5.12.1990 r. w zarz¹dzie pañstwowych osób prawnych innych ni¿ Skarb
Pañstwa staj¹ siê z tym dniem z mocy prawa przedmiotem u¿ytkowania wieczystego [Pawe³czyk, Jankowska 2012]. W innym trybie mog³y uw³aszczyæ siê spó³dzielnie (nie tylko
mieszkaniowe). Obowi¹zywa³a zasada uw³aszczenia na wniosek, co oznacza, ¿e warunkiem uw³aszczenia by³o z³o¿enie odpowiedniego wniosku do 31 grudnia 1996 r. [Hozer
2001]. W efekcie ww. podmioty sta³y siê u¿ytkownikami wieczystymi czêsto atrakcyjnie
po³o¿onych terenów w strefach ródmiejskich, a nawet samych centrach miast. W ró¿ny
sposób by³y przy tym formu³owane cele oddania nieruchomoci w u¿ytkowanie wieczyste, przy czym czêsto by³y one okrelane w sposób ogólny i nieprecyzyjny, np. us³ugowo-produkcyjny. Mia³y miejsce przypadki, kiedy cele te w ogóle nie by³y wprost okrelane. Niemniej jednak najczêciej stawka procentowa op³aty rocznej z tytu³u
u¿ytkowania wieczystego ustalana by³a na poziomie 3%. Lata dziewiêædziesi¹te i dwutysiêczne to okres w którym nast¹pi³ znacz¹cy, bo zwykle przynajmniej kilkukrotny wzrost
wartoci nieruchomoci. Zmieniaj¹ce siê uwarunkowania gospodarcze, a tak¿e zmiany
przepisów dotycz¹ce planowania przestrzennego czêsto prowadzi³y do swego rodzaju
dysonansu pomiêdzy formalnym celem oddania nieruchomoci w u¿ytkowanie wieczyste
a presj¹ rynku. Dawne przedsiêbiorstwa pañstwowe podlega³y przekszta³ceniom i komercjalizacji, a niektóre bankrutowa³y. Prowadzi³o to do wtórnego, niekiedy wielokrotnego
obrotu u¿ytkowanych wieczycie przez nie nieruchomoci, a tak¿e ich podzia³ów. Skomercjalizowane przedsiêbiorstwa nie potrzebowa³y tak du¿ych centralnie po³o¿onych obszarów, a nieruchomoci przedsiêbiorstw upad³ych by³y oferowane w trybie postêpowania upad³ociowego. Jak ju¿ wspomniano jedn¹ z grup podmiotów szczególnie
zainteresowanych pozyskaniem takich nieruchomoci by³y firmy deweloperskie. Nabywa³y one m.in. u¿ytkowanie wieczyste gruntów po pañstwowych i komunalnych osobach prawnych oraz po ró¿nego rodzaju spó³dzielniach produkcyjno-us³ugowych z zamiarem wzniesienia na nich budynków mieszkalnych, a nastêpnie sprzeda¿y
znajduj¹cych siê w nich lokali, g³ównie mieszkalnych wraz z odpowiednimi udzia³ami
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w nieruchomoci wspólnej obejmuj¹cej m.in. prawo u¿ytkowania wieczystego gruntu.
Czêsto te¿ gminy sprzyjaj¹ podejmowaniu takich przedsiêwziêæ, co wyra¿aj¹ studia uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a nastêpnie po przez
uchwalanie planów miejscowych dopuszczaj¹c w tych miejscach zabudowê mieszkaniow¹, w skutek czego deweloperom zwykle udaje siê uzyskaæ decyzje zatwierdzaj¹ce projekt budowlany i udzielenie pozwolenia na budowê. Konsekwencj¹ powy¿szego s¹ problematyczne rozbie¿noci w zakresie:
 faktycznego sposobu korzystania z nieruchomoci w stosunku do celu oddania nieruchomoci w u¿ytkowanie wieczyste;
 stawki procentowej op³aty rocznej z tytu³u u¿ytkowania wieczystego wynikaj¹cej z decyzji lub umowy u¿ytkowania wieczystego w stosunku stawki przewidzianej w ustawie o gospodarce nieruchomoci dla nieruchomoci wykorzystywanych na cele
mieszkaniowe.
Uchwalenie studiów uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy, a nastêpnie planów miejscowych dopuszczaj¹cych na takich nieruchomociach
zabudowê mieszkaniow¹ otwiera mo¿liwoæ trwa³ej zmiany sposobu korzystania z nieruchomoci w stosunku do jej przeznaczenia wskazanego w decyzji lub umowie u¿ytkowania wieczystego, a wydanie pozwolenia na budowê w bezporedni sposób do tej zmiany
prowadzi. Nale¿y zwróciæ przy tym uwagê, ¿e w przypadku miast na prawach powiatu
wszystkie z tych zdarzeñ powstaj¹ przy czynnym udziale tego samego urzêdu. Ponadto
w takich miastach w odniesieniu do nieruchomoci dawnych komunalnych osób prawnych gmina wystêpuje jednoczenie w roli w³aciciela nieruchomoci, a w odniesieniu
do nieruchomoci dawnych pañstwowych osób prawnych, w³aciciela reprezentuje prezydent miasta.
Korzystanie z nieruchomoci przez u¿ytkownika wieczystego w sposób odmienny ni¿
to zosta³o okrelone w umowie mo¿e nieæ ze sob¹ pewne konsekwencje prawne.
W szczególnoci, zgodnie z art. 73 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomociami, je¿eli
po oddaniu nieruchomoci gruntowej w u¿ytkowanie wieczyste nast¹pi trwa³a zmiana
sposobu korzystania z nieruchomoci, powoduj¹ca zmianê celu, na który nieruchomoæ
zosta³a oddana, stawkê procentow¹ op³aty rocznej zmienia siê stosownie do tego celu.
Najczêciej oznacza to zmianê stawki procentowej op³aty rocznej z 3% na 1%. Dla w³aciciela gruntu oznacza to utratê spodziewanych dochodów z tytu³u oddania nieruchomoci w u¿ytkowanie wieczyste na cele dotychczasowe.
W przedstawionym kontekcie nale¿y wskazaæ odpowied na pytanie: jakie mo¿liwoci ma gmina w zakresie dochodzenia utraconych korzyci z tego tytu³u i w jaki sposób
nale¿y je obliczyæ?
ANALIZA SYTUACJI PRAWNEJ I FAKTYCZNEJ
Kwestia przedstawiona w powy¿szym pytaniu wymaga w pierwszym etapie dokonania oceny jakie w³aciciel gruntu (gmina lub reprezentowany przez prezydenta miasta,
lub starostê skarb pañstwa) ma mo¿liwoci zachowania siê w sytuacji zmiany sposobu
korzystania z nieruchomoci oddanej w u¿ytkowanie wieczyste w stosunku do sposobu
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okrelonego w umowie lub decyzji. W tym zakresie nale¿y rozwa¿yæ nastêpuj¹ce uprawnienia czy te¿ mo¿liwe sposoby dzia³ania:
1. Rozwi¹zanie umowy wieczystego u¿ytkowania przed up³ywem okrelonego w niej terminu, z powodu korzystania z gruntu przez wieczystego u¿ytkownika w sposób oczywicie sprzeczny z jego przeznaczeniem okrelonym w umowie (art. 240 k.c. art. 33
ustawy o gospodarce nieruchomociami);
2. Ustalenie dodatkowych op³at rocznych obci¹¿aj¹cych u¿ytkownika wieczystego w razie niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomoci gruntowej (art. 63 ust.
2, ustawy o gospodarce nieruchomociami);
3. Zmianê stawki procentowej op³aty rocznej stosownie do nowego celu oddania nieruchomoci w u¿ytkowanie wieczyste.
Poni¿ej dokonano zwiêz³ego przegl¹du obowi¹zuj¹cych przepisów i orzecznictwa dotycz¹cego ww. mo¿liwych dzia³añ w kontekcie przedstawionego problemu tj. zamiaru
wybudowania przez u¿ytkownika wieczystego budynku lub zespo³u budynków w zabudowie mieszkaniowej lub mieszkaniowo-us³ugowej na nieruchomoci oddanej w u¿ytkowanie wieczyste z przeznaczeniem na inne cele np. us³ugowo-produkcyjne.
1. Rozwi¹zanie umowy wieczystego u¿ytkowania przed up³ywem terminu
Na wstêpie nale¿y wskazaæ, ¿e zgodnie z art. 240 k.c. umowa o oddanie gruntu Skarbu Pañstwa lub gruntu nale¿¹cego do jednostek samorz¹du terytorialnego b¹d ich
zwi¹zków w u¿ytkowanie wieczyste mo¿e ulec rozwi¹zaniu przed up³ywem okrelonego
w niej terminu, je¿eli wieczysty u¿ytkownik korzysta z gruntu w sposób oczywicie
sprzeczny z jego przeznaczeniem okrelonym w umowie, w szczególnoci je¿eli wbrew
umowie u¿ytkownik nie wzniós³ okrelonych w niej budynków lub urz¹dzeñ.
Skorelowany z tym przepisem jest zapis art. art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomociami w³aciwy organ mo¿e ¿¹daæ rozwi¹zania umowy
u¿ytkowania wieczystego przed up³ywem ustalonego okresu stosownie do art. 240 k.c.
cywilnego, je¿eli u¿ytkownik wieczysty korzysta z tej nieruchomoci w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, a w szczególnoci, je¿eli nie zabudowa³ jej w ustalonym terminie. W spotykanych sytuacjach najczêciej, co prawda umowa u¿ytkowania wieczystego zosta³a zawarta (lub decyzja wydana na rzecz) z innym podmiotem ni¿ aktualny
u¿ytkownik wieczysty, który zosta³ u¿ytkownikiem wieczystym wskutek wtórnego obrotu
tym prawem, lecz postanowienia umowy wi¹¿¹ nabywcê ustanowionego wczeniej prawa u¿ytkowania wieczystego.
Z treci powy¿szych przepisów wynika, ¿e do rozwi¹zania umowy o oddanie gruntu
w wieczyste u¿ytkowanie konieczne jest spe³nienie przes³anki korzystania z gruntu
w sposób sprzeczny z przeznaczeniem w umowie, i korzystanie to ma byæ w sposób
oczywisty sprzeczne z przeznaczeniem. W wyroku Naczelnego S¹du Administracyjnego
w Lublinie z dnia 31.05.1994 r. [sygn. akt SA/Lu 1650/93] podniesiono, ¿e wed³ug art.
240 k.c., rozwi¹zanie umowy u¿ytkowania wieczystego dozwolone jest w przypadku korzystania przez u¿ytkownika wieczystego z gruntu w sposób oczywicie sprzeczny
z jego przeznaczeniem okrelonym w umowie. Organ wydaj¹cy decyzjê o rozwi¹zaniu
umowy u¿ytkowania wieczystego powinien wykazaæ nie tylko sprzecznoæ ale oczywist¹ sprzecznoæ. Oczywista sprzecznoæ to nie tylko proste naruszenie warunków
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umowy, po³¹czone ono powinno byæ po stronie u¿ytkownika ze szczególnym nasileniem
z³ej woli, kierowanej na z³amanie warunków umowy.
Artyku³ 240 k.c. podaje wprost przyk³adowo jeden z przypadków gdy mo¿na mówiæ
o oczywistej sprzecznoci korzystania z gruntu z jego przeznaczaniem w umowie. Chodzi
o jej niezabudowanie. Problem w tym, ¿e zarówno umowy, jak i decyzje potwierdzaj¹ce
u¿ytkowanie wieczyste spó³dzielni oraz pañstwowych i samorz¹dowych osób prawnych
powszechnie nie wskazywa³y sposobu w jaki nieruchomoæ powinna byæ zabudowana
i w ogóle nie nakazywa³y u¿ytkownikom wieczystym jakichkolwiek dzia³añ zwi¹zanych
z zabudow¹ czy tez innym zagospodarowaniem nieruchomoci, choæ jak wskaza³ S¹d
Najwy¿szy w wyroku z dnia 24.07.2002 r. [sygn. akt I CKN 891/00; publik. LEX nr 75260]
w granicach gwarantowanej stronom swobody umów nie ma przeszkód, aby w umowie
o oddanie gruntu w u¿ytkowanie wieczyste strony ustali³y sposób korzystania z gruntu
w ten sposób, ¿e ma na nim byæ wybudowany budynek o okrelonym przeznaczeniu
przez samego u¿ytkownika. Nale¿y w tym aspekcie wzi¹æ równie¿ pod uwagê treæ wyroku SN z dnia 13 lutego 2002 r. [sygn. akt IV CKN 661/2000], który stwierdzi³, ¿e nie zachodzi podstawa do rozwi¹zania umowy u¿ytkowania wieczystego z powodu nie wzniesienia przez u¿ytkownika wieczystego wbrew umowie okrelonych w niej budynków lub
urz¹dzeñ, je¿eli w umowie nie okrelono terminów rozpoczêcia i zakoñczenia tych robót.
Takie terminy tak¿e powszechnie nie bywa³y w umowach lub decyzjach ustalane, skoro
nie by³y ustalane obowi¹zki zabudowy nieruchomoci. Niemniej jednak warto mieæ na
uwadze, ¿e w wyroku NSA z dnia 10.02.1993 r. [sygn. akt I SA 1236/92] wskazano, ¿e
wynikaj¹ce z umowy u¿ytkowania wieczystego terminy rozpoczêcia i zakoñczenia budowy maj¹ charakter dyscyplinuj¹cy u¿ytkownika wieczystego w zagospodarowaniu dzia³ki
na cel, który zosta³ w umowie okrelony, lecz nie s³u¿¹ odebraniu dzia³ki tylko z tego powodu, ¿e nast¹pi³o ich przekroczenie. O mo¿liwoci podjêcia decyzji o rozwi¹zaniu umowy u¿ytkowania wieczystego i odebraniu nieruchomoci z powodu nierozpoczêcia budowy lub jej niezakoñczenia w terminach okrelonych w umowie decyduje stan
zaawansowania robót w okresie podejmowania decyzji, a nie samo uchybienie tych terminów. Wskazaæ przy tym nale¿y, ¿e w doktrynie i orzecznictwie przyjmuje siê, ¿e postanowienia umowy o oddanie gruntu w u¿ytkowanie wieczyste wi¹¿¹ nie tylko stronê tej
umowy  u¿ytkownika wieczystego, ale te¿ jego nastêpców (osoby które naby³y to prawo). Z tego wzglêdu wskazane powy¿ej roszczenie - realizowane na drodze powództwa
przed s¹dem powszechnym  przys³uguje równie¿ wobec aktualnych u¿ytkowników wieczystych, którzy nie byli stron¹ umowy o oddanie gruntu w u¿ytkowanie wieczyste.
Oznacza to, ¿e przes³anka oczywistej sprzecznoci nie zachodzi nawet w przypadku niewywi¹zania siê u¿ytkownika wieczystego z warunków umowy poprzez niedotrzymanie
przez niego terminów zagospodarowania nieruchomoci o ile podj¹³ i do pewnego stopnia zaawansowa³ on dzia³ania w tym kierunku, a dotyczy to tak¿e wtórnych nabywców
prawa u¿ytkowania wieczystego.
Konsekwencje rozwi¹zania umowy o oddaniu gruntu w u¿ytkowanie wieczyste okrelone s¹ w art. 33 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomociami. W razie wyganiêcia
u¿ytkowania wieczystego na skutek up³ywu okresu ustalonego w umowie albo na skutek rozwi¹zania umowy przed up³ywem tego okresu, u¿ytkownikowi wieczystemu przys³uguje wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na w³asnoæ budynki
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i inne urz¹dzenia. Wynagrodzenie powinno byæ równe wartoci tych budynków i urz¹dzeñ okrelonej na dzieñ wyganiêcia u¿ytkowania wieczystego. Co istotne, za budynki
i inne urz¹dzenia wzniesione wbrew postanowieniom umowy wynagrodzenie nie przys³uguje. Ponadto w razie rozwi¹zania umowy u¿ytkowania wieczystego przed up³ywem
okresu ustalonego w umowie zwraca siê sumê op³at rocznych wniesionych z tego tytu³u
za niewykorzystany okres u¿ytkowania wieczystego. Op³aty podlegaj¹ waloryzacji. Maksymalna wysokoæ kwoty podlegaj¹cej zwrotowi nie mo¿e przekraczaæ wartoci prawa
u¿ytkowania wieczystego okrelonej na dzieñ rozwi¹zania umowy (art. 33 ust. 3a).
Odnosz¹c wy¿ej wskazane unormowania i interpretacje do sytuacji zarysowanej we
wstêpie nale¿y rozstrzygn¹æ, czy wybudowanie np. budynku mieszkalnego zamiast korzystania z nieruchomoci zgodnie z jej przeznaczeniem o ile to przeznaczenie zosta³o okrelone np. na cele us³ugowo-produkcyjne nosi znamiona oczywistej sprzecznoci. W kontekcie przedstawionych argumentów prawnych nale¿y stwierdziæ ¿e w takiej sytuacji nie
wystêpuj¹ tego znamiona. Dodatkowo mog¹ przemawiaæ za tym nastêpuj¹ce aspekty:
 w chwili oddawania nieruchomoci w u¿ytkowanie wieczyste najczêciej w ogóle nie
brano pod uwagê mo¿liwoci jej zabudowy innymi budynkami ni¿ istniej¹ce;
 gminy (czêsto wystêpuj¹ce tak¿e w roli w³aciciela nieruchomoci) uchwalaj¹ studia
uwarunkowañ kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a nastêpnie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego czêsto dopuszczaj¹ce na obszarze nieruchomoci np. zabudowê mieszkaniow¹ lub inn¹, ale tak¹, gdzie funkcja mieszkaniowa jest dominuj¹ca;
 starostowie lub prezydenci miast wydaj¹ dla tych nieruchomoci pozwolenia na budowê m.in. budynków mieszkalnych zgodnie z przepisami.
Takie okolicznoci jednoznacznie wskazuj¹ na brak przes³anek do stwierdzenia oczywistej sprzecznoci sposobu korzystania z nieruchomoci w stosunku do sposobu okrelonego w decyzji lub umowie u¿ytkowania wieczystego. Nadto sugeruj¹ one, ¿e zmiana
sposobu korzystania z nieruchomoci odbywa siê za zgod¹ i pe³n¹ akceptacj¹ odpowiednich organów, a niekiedy i samego w³aciciela. W efekcie nale¿y stwierdziæ, ¿e
w omawianych sytuacjach nie ma przes³anek do rozwi¹zania umowy u¿ytkowania wieczystego z przyczyn oczywistej sprzecznoci sposobu korzystania z gruntu z jego przeznaczeniem okrelonym w umowie.
2. Dodatkowe op³aty roczne
Kolejnym aspektem sprawy jest rozwa¿enie mo¿liwoci ustalenia dodatkowych op³at
rocznych. Jak stanowi art. 63 ustawy o gospodarce nieruchomociami, w razie niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomoci gruntowej w³aciwy organ mo¿e wyznaczyæ termin dodatkowy. W przypadku niedotrzymania tych terminów mog¹ byæ ustalone dodatkowe op³aty roczne obci¹¿aj¹ce u¿ytkownika wieczystego, niezale¿nie od
op³at z tytu³u u¿ytkowania wieczystego, ustalonych stosownie do przepisów rozdzia³u 8
dzia³u II ustawy. Wysokoæ dodatkowej op³aty rocznej wynosi 10% wartoci nieruchomoci gruntowej okrelonej na dzieñ ustalenia op³aty za pierwszy rok, po bezskutecznym
up³ywie terminu jej zagospodarowania, ustalonego w umowie lub decyzji. Za ka¿dy nastêpny rok op³ata podlega zwiêkszeniu o dalsze 10% tej wartoci. Op³aty ustala w³aciwy organ w drodze decyzji. Obowi¹zek ponoszenia dodatkowych op³at rocznych
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powstaje z dniem 1 stycznia roku nastêpuj¹cego po bezskutecznym up³ywie terminów
zagospodarowania nieruchomoci gruntowej ustalonych w umowie lub decyzji. Op³aty
za dany rok wnosi siê w terminie do dnia 31 marca ka¿dego roku. W omawianych sytuacjach aspekt dodatkowych op³at rocznych nie wystêpuje, gdy¿ prawodawca odnosi tê
mo¿liwoæ wprost do sytuacji nie dotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomoci. Aby op³aty dodatkowe egzekwowaæ, przede wszystkim terminy zagospodarowania
nieruchomoci musia³yby byæ okrelone, czego powszechnie nie czyniono w odniesieniu do nieruchomoci stanowi¹cych przedmiot uw³aszczenia pañstwowych i samorz¹dowych osób prawnych oraz spó³dzielni. Nale¿y wiêc wskazaæ, ¿e w analizowanych sytuacjach dodatkowe op³aty roczne nie mog¹ byæ ustalane i nak³adane na u¿ytkownika
wieczystego.
3. Zmiana stawki procentowej op³aty rocznej
Artyku³ 73 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomociami stanowi, ¿e je¿eli po oddaniu nieruchomoci gruntowej w u¿ytkowanie wieczyste nast¹pi trwa³a zmiana sposobu
korzystania z nieruchomoci, powoduj¹ca zmianê celu, na który nieruchomoæ zosta³a
oddana, stawkê procentow¹ op³aty rocznej zmienia siê stosownie do tego celu. Przy
dokonywaniu zmiany stawki procentowej stosuje siê tryb postêpowania okrelony
w art. 7881 ustawy tj. analogicznie jak przy aktualizacji op³aty rocznej. Dodatkowo ust. 2a
pkt 1 tego artyku³u wyranie okrela, ¿e przepisy ust. 2 stosuje siê odpowiednio do
udzia³u w prawie u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci gruntowej, w przypadku ustanowienia odrêbnej w³asnoci lokalu, którego przeznaczenie jest inne ni¿ cel, na który
nieruchomoæ zosta³a oddana w u¿ytkowanie wieczyste. Tak wiêc przyszli w³aciciele lokali mieszkalnych bêd¹ mogli ¿¹daæ obni¿enia stawki op³at rocznych, gdy¿ za nieruchomoci gruntowe oddane na cele mieszkaniowe op³ata wynosi 1% ceny nieruchomoci
gruntowej. Jedyn¹ formaln¹ przes³ank¹ do obni¿enia tej stawki jest wykazanie trwa³ej
zmiany sposobu korzystania z nieruchomoci i w³aciciel nieruchomoci nie ma w zasadzie, ¿adnych mo¿liwoci uchronienia siê przed t¹ obni¿k¹, o ile ta trwa³a zmiana zostanie jednoznacznie wykazana. Przepisy nic nie mówi¹ na temat ewentualnych odszkodowañ, czy te¿ rekompensat na rzecz w³aciciela z tego tytu³u.
Mo¿liwe dzia³ania praktyczne
W wietle powy¿szego w praktyce mog¹ wyst¹piæ trzy sytuacje maj¹ce wp³yw na
stawki procentowe op³aty rocznej i w zwi¹zku z tym wysokoci op³at rocznych za u¿ytkowanie wieczyste gruntu:
1. zmiana stawki przed wydaniem pozwolenia na budowê;
2. zmiana stawki po wydaniu pozwolenia na budowê, ale przed oddaniem budynku (budynków) z lokalami do u¿ytkowania i przeniesieniem w³asnoci lokali na ich nabywców;
3. zmiana stawek po oddaniu budynku (budynków) z lokalami do u¿ytkowania i przeniesieniu w³asnoci lokali na ich nabywców.
Paradoksalnie sytuacja przedstawiona w pkt 1 mo¿e okazaæ siê najkorzystniejsza dla
w³aciciela gruntu. W tej sytuacji nie istniej¹ jeszcze bowiem ¿adne, formalne przes³anki
wskazuj¹ce na szybk¹ zmianê sposobu korzystania z nieruchomoci. Gmina (lub Skarb
Pañstwa) wystêpuje tu jako strona umowy cywilnoprawnej, który to stosunek strony
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mog¹ dowolnie, w granicach prawa kszta³towaæ, w tym zmieniaæ jego warunki. Jednym
z mog¹cych podlegaæ zmianie elementów jest sposób korzystania z nieruchomoci, który
tu nale¿y uto¿samiæ z celem oddania nieruchomoci w u¿ytkowanie wieczyste oraz zwi¹zana z nim zmiana stawki procentowej op³aty rocznej. W³aciciel mo¿e spe³niæ oczekiwania u¿ytkownika wieczystego, ale w zwi¹zku z tym ma prawo domagaæ rekompensaty
utraconych korzyci, a wiêc w ogólnym ujêciu ró¿nicy w wysokoci op³at rocznych jakie
w³aciciel by uzyskiwa³ gdyby stawka op³aty rocznej nie zosta³a zmniejszona, a op³atom
pomniejszonym wskutek zmiany tej stawki. Kalkuluj¹c te utracone korzyci nale¿y wzi¹æ
pod uwagê, ¿e wartoæ nieruchomoci zmienia siê w czasie, a wraz z tymi zmianami,
mog¹ te¿ ulegaæ zmianie op³aty roczne oraz koszty przeprowadzenia op³at rocznych. Zastosowanie znajduje wiêc formu³a:
k

n

xot (Cuw ( s1 − s2 )) + ∑ ( xit ( wi ( s1 − s2 )) − Kit )

t =1

((1 + xr1t r1 )(1 + xr 2t r2 ))t

UK = ∑

i =1

gdzie:
UK  bie¿¹ca wartoæ korzyci utraconych przez gminê na skutek zmiany stawki procentowej
op³aty rocznej z tytu³u u¿ytkowania wieczystego;
t
 kolejne lata, przez które po zmianie stawki procentowej bêdzie pobierana op³ata roczna,
n
 liczba lat, przez które po zmianie stawki procentowej bêdzie pobierana op³ata roczna;
xot  zmienna przyjmuj¹ca wartoæ = 1 od roku t = 1 do roku poprzedzaj¹cego rok dokonania
pierwszej aktualizacji op³at rocznych i przyjmuj¹ca wartoæ = 0 dla pozosta³ych lat
trwania u¿ytkowania wieczystego;
C uw  cena po której nieruchomoæ zosta³a oddana w u¿ytkowanie wieczyste i od której bêd¹
naliczane op³aty roczne do czasu przeprowadzenia pierwszej aktualizacji op³at rocznych;
s 1  stawka procentowa op³aty rocznej obowi¹zuj¹ca przed jej zmian¹ (3%);
s 2  stawka procentowa op³aty rocznej obowi¹zuj¹ca po jej zmianie (1%);
i
 kolejne przeprowadzane aktualizacje op³at rocznych;
k
 iloæ przeprowadzonych aktualizacji op³at rocznych;
xit  zmienna przyjmuj¹ca wartoæ = 1 dla lat, w których obowi¹zuje zaktualizowana op³ata
roczna i przyjmuj¹ca wartoæ = 0 dla pozosta³ych lat pobierania op³at rocznych;
w i  wartoæ nieruchomoci stanowi¹ca podstawê do obliczania op³aty rocznej po aktualizacji;
K it  koszt przeprowadzenia aktualizacji op³at rocznych;
r 1  stopa dyskontowa nie oczyszczona z inflacji;
r 2  stopa dyskontowa oczyszczona z inflacji;
xr1t  zmienna przyjmuj¹ca wartoæ = 1 od roku t = 1 do roku zrównania siê wartoci rynkowej nieruchomoci z Cuw i przyjmuj¹ca wartoæ = 0 dla pozosta³ych lat pobierania op³at
rocznych;
xr2t  zmienna przyjmuj¹ca wartoæ = 0 od roku t = 1 do roku zrównania siê wartoci rynkowej nieruchomoci z Cuw i przyjmuj¹ca wartoæ = 1 dla pozosta³ych lat pobierania op³at
rocznych.

Sytuacja wskazana w pkt 2, a wiêc zmiana stawki po wydaniu pozwolenia na budowê, ale przed oddaniem budynku (budynków) z lokalami do u¿ytkowania i przeniesieniem w³asnoci lokali na ich nabywców, ró¿ni siê od sytuacji wskazanej w pkt 1 tym, ¿e
fakt wydania pozwolenia na budowê wskazuje, ¿e w najbli¿szym czasie z du¿ym prawdopodobieñstwem nast¹pi trwa³a zmiana sposobu korzystania z nieruchomoci. Stawka
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op³aty rocznej mo¿e zostaæ zmieniona na analogicznych zasadach jak przed wydaniem
pozwolenia, lecz po stronie w³aciciela pozostaj¹ znacznie gorsze argumenty dotycz¹ce
rekompensaty utraconych korzyci wskutek ewentualnej zmiany stawki. W takim scenariuszu mo¿e nast¹piæ zmiana stawki op³aty rocznej z 3% do 1% dla ca³ej nieruchomoci
na podstawie umowy zmieniaj¹cej warunki umowy u¿ytkowania wieczystego w zakresie
przeznaczenia nieruchomoci (zmiana podstawowego przeznaczenia  np. cele us³ugowo-produkcyjne na mieszkaniowe). W tym przypadku do rozwa¿enia pozostaje, czy
z uwagi na fakt, ¿e strona umowy o oddanie nieruchomoci w u¿ytkowanie wieczyste nie
dochowa³a jej pierwotnie okrelonych warunków, gminie nie przys³uguje odszkodowanie
na zasadach ogólnych prawa cywilnego, tj. na podstawie art. 471 k.c. (odpowiedzialnoæ
kontraktowa). D³u¿nik obowi¹zany jest do naprawienia szkody wynik³ej z niewykonania
lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania, chyba ¿e niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie jest nastêpstwem okolicznoci, za które d³u¿nik odpowiedzialnoci nie ponosi.
Z punktu widzenia gminy (lub Skarbu Pañstwa) ma miejsce utrata korzyci polegaj¹cych
na uzyskiwaniu op³at rocznych w mniejszej wysokoci, poniewa¿ obliczonych na podstawie ni¿szej stawki procentowej, w stosunku do stawki przewidzianej dotychczasow¹
umow¹ lub decyzj¹. Z uwagi na fakt, ¿e w zakresie utraconych korzyci niezbêdnym jest
wykazanie z du¿ym prawdopodobieñstwem, ¿e korzyci by uzyskano, nale¿y wskazaæ, ¿e
w³aciciel przez okres od zmniejszenia stawki procentowej dla ca³ej nieruchomoci, do czasu zmiany stawek dla udzia³ów w nieruchomoci zwi¹zanych z w³asnoci¹ lokali mieszkalnych nie osi¹gnie konkretnej kwoty (kwotowej ró¿nicy pomiêdzy stawk¹ 3% a 1%). Nale¿y
bowiem za³o¿yæ, ¿e po oddaniu wybudowanych lokali mieszkalnych do u¿ytkowania, ich
w³aciciele z pewnoci¹ skorzystaj¹ z prawa do zmiany stawki procentowej, o czym mowa
w dalszej czêci. Fakt wydania pozwolenia na budowê, rodzi wiêc du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e w przysz³oci stawka op³aty rocznej zostanie zmieniona, a w³aciciel u¿ytkowanego wieczycie gruntu nie otrzyma z tego tytu³u ¿adnej rekompensaty.
Podsumowuj¹c, w³aciciel nieruchomoci oddanej w u¿ytkowanie wieczyste, w przypadku zamiaru zabudowania jej przez u¿ytkownika wieczystego w sposób odmienny do
postanowieñ umowy, mo¿e zmieniæ warunki umowy na mniej dla niego korzystne, pod
warunkiem rekompensaty jemu utraconych korzyci (uzyskania odszkodowania). Sposób
oszacowania tych utraconych korzyci powinien zak³adaæ mo¿liwoæ wybudowania
przez inwestora budynku, w którym tylko czeæ lokali to lokale mieszkalne, a czêæ to lokale o innym przeznaczeniu, czyli takie co do których zwi¹zane z ich w³asnoci¹ udzia³y
w u¿ytkowaniu wieczystym nie bêd¹ mog³y mieæ w przysz³oci zmienionej stawki obliczany jest w nastêpuj¹cy sposób:
T k

UK = ∑ ∑

t =1i =1

xit (o1t − o2t ) − Kit
(1 + r )t

gdzie:
UK  bie¿¹ca wartoæ korzyci utraconych przez gminê na skutek zmiany stawki procentowej
op³aty rocznej z tytu³u u¿ytkowania wieczystego;
t
 kolejne lata, przez które bêdzie pobierana op³ata roczna;
T  liczba lat, przez które procentowo bêdzie pobierana op³ata roczna;
o1t  op³ata roczna wynikaj¹ca z dotychczasowej umowy (wg. stawki 3%) w okresie t;
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o2t  op³ata roczna zak³adaj¹ca, ¿e od udzia³ów w wieczystym u¿ytkowaniu zwi¹zanych
z w³asnoci¹ lokali mieszkalnych bêdzie obowi¹zywa³a stawka 1 % w okresie t;
i
 kolejne przeprowadzane aktualizacje op³at rocznych;
k
 iloæ przeprowadzonych aktualizacji op³at rocznych;
xit  zmienna przyjmuj¹ca wartoæ = 1 dla lat, w których obowi¹zuje zaktualizowana op³ata
roczna i przyjmuj¹ca wartoæ = 0 dla pozosta³ych lat pobierania op³at rocznych;
K it  koszt przeprowadzenia aktualizacji op³at rocznych;
r
 stopa dyskontowa.

Nieco inaczej przedstawia siê sytuacja wskazana w pkt 3, tj. zmiana stawek po oddaniu budynku (budynków) z lokalami do u¿ytkowania i przeniesieniu w³asnoci lokali na
ich nabywców. Uwzglêdnia ona fakt, ¿e przez ca³y okres trwania inwestycji obowi¹zuje
stawka 3%, a po jej zakoñczeniu i przeniesieniu w³asnoci lokali mieszkalnych i us³ugowych na rzecz ich nabywców. Na podstawie art. 73 ust 2a pkt 1 ustawy o gospodarce
nieruchomociami, nabywcy lokali mieszkalnych wyst¹pi¹ do w³aciciela gruntu o zmianê stawki procentowej op³aty rocznej do wysokoci 1% odpowiednio do ich udzia³u
w prawie u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci gruntowej. Realnie nale¿y za³o¿yæ, ¿e
wnioski takie bêd¹ sk³adane w okresie do 2 lat od zakoñczenia inwestycji, gdy¿ prawdopodobnie tylko czêæ w³acicieli lokali mieszkalnych wyst¹pi o zmianê stawki niezw³ocznie po przeniesieniu na nich w³asnoci lokali, a wiêkszoæ dopiero po otrzymaniu informacji o op³acie rocznej, co oznacza, ¿e nowe stawki zaczn¹ obowi¹zywaæ dopiero w roku
kolejnym. Uchwalenie planu miejscowego dopuszczaj¹cego zabudowê mieszkaniowous³ugow¹ oraz wydanie pozwolenia na budowê jest oznak¹ tego, ¿e gmina taki scenariusz traktuje jako realny. Przy dokonywaniu zmiany stawki procentowej stosuje siê tryb
postêpowania okrelony w art. 7881 ustawy o gospodarce nieruchomociami odnosz¹cy siê do aktualizacji op³at z tytu³u u¿ytkowania wieczystego. Przepisy te okrelaj¹ procedurê wypowiedzenia dotychczasowej stawki op³aty, w szczególnoci art. 81 okrela:
1. U¿ytkownik wieczysty mo¿e ¿¹daæ od w³aciwego organu dokonania aktualizacji
op³aty rocznej z tytu³u u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci gruntowej, je¿eli wartoæ nieruchomoci uleg³a zmianie, a w³aciwy organ nie podj¹³ aktualizacji. Dorêczenie ¿¹dania powinno nast¹piæ na pimie do dnia 31 grudnia roku poprzedzaj¹cego aktualizacjê op³aty rocznej. Je¿eli w³aciwy organ odmówi³ aktualizacji op³aty u¿ytkownik
wieczysty mo¿e, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odmowy, skierowaæ sprawê do
kolegium. W przypadku gdy w³aciwy organ nie rozpatrzy³ ¿¹dania w terminie 30 dni,
u¿ytkownik wieczysty mo¿e, w terminie 90 dni od dnia dorêczenia ¿¹dania, skierowaæ
sprawê do kolegium. Przepisy art. 7780 stosuje siê odpowiednio.
2. Ciê¿ar dowodu, ¿e istniej¹ przes³anki do aktualizacji op³aty, spoczywa na u¿ytkowniku
wieczystym.
3. W przypadku oddalenia wniosku przez kolegium obowi¹zuje op³ata dotychczasowa.
4. Nowa wysokoæ op³aty rocznej, ustalona przez w³aciwy organ w wyniku realizacji ¿¹dania, o którym mowa w ust. 1, albo w wyniku prawomocnego orzeczenia kolegium
lub ugody zawartej przed kolegium, obowi¹zuje pocz¹wszy od dnia 1 stycznia roku
nastêpuj¹cego po roku, w którym u¿ytkownik wieczysty za¿¹da³ jej aktualizacji.
5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje siê odpowiednio, je¿eli sprawê rozstrzygniêto prawomocnym
wyrokiem s¹du lub zawarto ugodê s¹dow¹, w nastêpstwie wniesienia sprzeciwu.
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W zwi¹zku z tym, je¿eli podstawy z³o¿enia wniosku o zmianê stawki procentowej
op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego by³yby uzasadnione, to zgodnie z postanowieniami przytoczonego wy¿ej w ca³oci art. 81 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomociami w zwi¹zku z art. 78 ust. 1 tej ustawy zmiana stawki op³aty nast¹pi³aby, poczynaj¹c
od 1 stycznia roku nastêpnego po roku, w którym zosta³ z³o¿ony wniosek. Dlatego te¿
podstawow¹ okolicznoci¹ wymagaj¹c¹ wyjanienia w analizowanym przypadku jest wyst¹pienie podstaw pozwalaj¹cych na przyjêcie, czy nast¹pi³a trwa³a zmiana sposobu
u¿ytkowania nieruchomoci. W przypadku bowiem udzielenia odpowiedzi pozytywnej na
tak postawione pytanie, organy nie bêd¹ mia³y swobody dzia³ania, gdy¿ stwierdziwszy
wyst¹pienie faktów potwierdzaj¹cych trwa³¹ zmianê sposobu u¿ytkowania nieruchomoci, bêd¹ musia³y zmieniæ stawkê procentow¹ op³aty rocznej, a zmiana ta bêdzie wywo³ywa³a skutek, poczynaj¹c od 1 stycznia po roku, w którym zosta³ z³o¿ony wniosek o zmianê stawki procentowej, nawet je¿eli jego rozpatrzenie nast¹pi³o w roku, za który stawka
op³aty powinna byæ zmieniona.
Co do meritum  nie budzi w¹tpliwoci, ¿e legalne wybudowanie budynków z lokalami mieszkalnymi, a nastêpnie sprzeda¿ lokali mieszkalnych i w konsekwencji ich zamieszkanie nie mo¿e byæ zakwalifikowane jako cele np. us³ugowo-produkcyjne lecz jako cele
mieszkaniowe, a wiêc kwalifikuj¹ce siê do stawki procentowej op³aty rocznej w wysokoci 1%. Problematyczne mo¿e byæ okrelenie momentu wyst¹pienia okolicznoci trwa³ej
zmiany sposobu korzystania z nieruchomoci. W tym wzglêdzie w orzecznictwie spotykamy bowiem niejednoznaczne pogl¹dy. Wed³ug niektórych z nich o trwa³ej zmianie sposobu korzystania z nieruchomoci, powoduj¹cej zmianê celu, na który nieruchomoæ zosta³a oddana w u¿ytkowanie wieczyste, mo¿na mówiæ ju¿ z chwil¹ wydania pozwolenia
na budowê budynku mieszkalnego, a nie dopiero po wybudowaniu takiego budynku
i wydaniu pozwolenia na u¿ytkowanie (wyrok S¹du Apelacyjnego w Warszawie z dnia
24 wrzenia 2008 r., VI ACa 302/08, podobnie równie¿ wyrok S¹du Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 wrzenia 2008 r., I ACa 49/08). Z przytoczonych wyroków wynika, ¿e do
przyjêcia wyst¹pienia w konkretnym przypadku trwa³ej zmiany sposobu u¿ytkowania
gruntu oddanego w u¿ytkowanie wieczyste nie jest niezbêdne wybudowanie okrelonego obiektu, ale wystarczy do tego wydanie pozwolenia na budowê oraz zatwierdzenie
projektu budowlanego. Oznacza to, ¿e do wyst¹pienia przyjêcia trwa³ej zmiany sposobu
korzystania z nieruchomoci wystarczy wiêc przyznanie pewnych uprawnieñ oraz potwierdzenie zgodnoci z prawem proponowanych rozwi¹zañ technicznych. Jednak
w póniejszych wyrokach spotykamy odmienne interpretacje. Miedzy innymi w wyroku
z 19 maja 2010 r. [I CSK 591/09] SN stwierdzi³, ¿e trwa³a zmiana sposobu korzystania
z nieruchomoci w rozumieniu art. 73 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomociami nastêpuje w wyniku decyzji o pozwoleniu na u¿ytkowanie obiektu budowlanego wzniesionego na tej nieruchomoci. Nie wystarczy jedynie zmiana przeznaczenia gruntu wynikaj¹ca z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji
ustalaj¹cej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (tak uzna³ SN w wyroku
z 21 stycznia 2010 r., I CSK 210/09). W obu bowiem wypadkach pojawia siê tylko mo¿liwoæ okrelonego sposobu korzystania z nieruchomoci. ¯aden z tych aktów sam przez
siê nie prowadzi do zmiany, i to trwa³ej, sposobu korzystania z gruntu . To samo dotyAdministratio Locorum 14(2) 2015
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czy decyzji o pozwoleniu na budowê, a nawet rozpoczêciu budowy. Podobnie bowiem
jak w przypadku decyzji o warunkach zabudowy w rachubê wchodzi prawna dopuszczalnoæ zmiany tego pozwolenia tak¿e w trakcie realizacji inwestycji, a nawet ca³kowite jej
zaniechanie. Ustawodawca w odniesieniu do przes³anki trwa³oci nie wprowadza jakichkolwiek kryteriów, które powinny zostaæ spe³nione. Przes³ankê tê nale¿y wiêc obiektywizowaæ. Znaczenie prawne ma przy tym tylko zmiana sposobu korzystania z gruntu,
która powoduje zarazem zmianê celu, na który nieruchomoæ zosta³a oddana. Wznoszenie budynku mieszkalnego na danym gruncie docelowo ukierunkowane jest na mieszkaniowe korzystanie z tego gruntu. Jednak¿e dopiero z chwil¹ zakoñczenia robót budowlanych mo¿na mówiæ o zmianie sposobu korzystania z nieruchomoci jako czynnoci
dokonanej. Zakoñczenie budowy nale¿y oceniaæ w kontekcie przepisów prawa budowlanego. Z przepisów tych za wynika ¿e z prawnego punktu widzenia stan budowy koñczy siê z momentem dopuszczenia obiektu budowlanego do u¿ytkowania. Z t¹ chwil¹
powstaje prawna mo¿liwoæ rozpoczêcia mieszkaniowego sposobu wykorzystywania nieruchomoci. W ocenie SN to w³anie dokonana zmiana sposobu korzystania z gruntu
wiadczy o zmianie celu. Cel mieszkaniowy ma wynikaæ z bie¿¹cego, mieszkaniowego
sposobu korzystania z gruntu.
Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze nale¿y przyj¹æ, ¿e trwa³a zmiana sposobu korzystania
z nieruchomoci nast¹pi po zakoñczeniu budowy i uzyskaniu przez inwestora stosownego zezwolenia na u¿ytkowanie obiektu. Teoretycznie wówczas inwestor bêdzie móg³ wyst¹piæ o zmianê stawki procentowej op³aty rocznej z tytu³u u¿ytkowania wieczystego
gruntu. Jednak¿e w praktyce na tym etapie inwestorzy maj¹ ju¿ podpisane umowy deweloperskie na wiêkszoæ lokali i niezw³ocznie przystêpuj¹ do ich przekazywania nabywcom oraz do zawierania umów przenosz¹cych w³asnoæ tych lokali wraz ze stosownymi
udzia³ami w prawe u¿ytkowania wieczystego gruntu. W obliczu takich dzia³añ nale¿y siê
spodziewaæ, ¿e inwestorzy nie s¹ ju¿ tak zainteresowani zmian¹ stawki procentowej, tym
bardziej ¿e prawo u¿ytkowania wieczystego bêdzie przenoszone w udzia³ach na nabywców lokali i to ci nabywcy zyskaj¹ niepodwa¿alne prawo do wyst¹pienia o zmianê stawki na podstawie art. 73 ust. 2 i 2a ustawy o gospodarce nieruchomociami w zwi¹zku
z ustanowieniem odrêbnej w³asnoci lokalu, którego przeznaczenie jest inne ni¿ cel, na
który nieruchomoæ zosta³a oddana w u¿ytkowanie wieczyste.
PODSUMOWANIE
Na koniec nale¿y wskazaæ, ¿e sytuacje 2. i 3. s¹ z punktu widzenia utraconych korzyci przez w³aciciela nieruchomoci u¿ytkowanej wieczycie to¿same. W 1. z nich uzyskuje on bowiem jednorazow¹ rekompensatê, a w 2. regularne op³aty roczne wed³ug
stawki 3% przynajmniej do czasu zakoñczenia inwestycji. Sytuacja 2. jest o tyle korzystniejsza dla dewelopera, ¿e jego oferta rynkowa jest lepsza i stawia go w lepszym wietle
tak przed potencjalnymi nabywcami lokali, jak i ró¿nymi instytucjami, z którymi dla realizacji inwestycji musi wspó³pracowaæ, w szczególnoci z bankami udzielaj¹cymi kredytów
s³u¿¹cych jej finansowaniu. Praktyczny wniosek wynikaj¹cy z przeprowadzonych analiz
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jest taki, ¿e w interesie w³aciciela nieruchomoci le¿y mo¿liwie jak najwczeniejsza zmiana stawki procentowej op³aty rocznej z tytu³u u¿ytkowania wieczystego, najlepiej ju¿ na
etapie opracowywania studiów uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ewentualnie prac nad planem miejscowym, gdy¿ wówczas mo¿e oprócz korzyci pozafinansowych przejawiaj¹cych siê nowoczesnym zagospodarowaniem nieruchomoci uzyskaæ rekompensatê utraconych korzyci z powodu zmiany stawki. Wymaga
to jednak odpowiedniego porozumienia stron  w³aciciela i u¿ytkownika wieczystego.
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ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE CHANGE OF THE WAY TO USE OF
PROPERTY VESTED IN PERPETUAL USUFRUCT
Abstract: As a result of the functioning of over 40 years of centrally controlled economy and ownership transformation processes, in many cities in their downtowns there
are areas having long been function, which does not fit into the current market trends
and conditions of spatial development. Most of them are areas of former state-owned
enterprises and various types of manufacturing and service cooperatives, which have received the right of perpetual usufruct. Nowadays we are seeing increased market pressure in the direction of development of these areas by commercial entities, aiming to per-
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manent change of the way to use of the property, which were cast in perpetual use for
other purposes over 20 years ago. This situation usually generates the problem of changing the percentage rate of the annual fee for the perpetual usufruct. The article presents
the possibility of the owner of such land in the investigation of lost profits resulting
from a reduction in that rate.
Key words: real estate management, perpetual usufruct
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ANALIZA STANU PLANISTYCZNEGO MIASTA TORUNIA
Krystyna Kurowska, Agata Kogut
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. Planowanie przestrzenne jest podstawowym narzêdziem, dziêki któremu
mo¿na chroniæ oraz kszta³towaæ przestrzeñ w sposób racjonalny. Przestrzeñ planistyczna odnosi siê do rzeczywistej przestrzeni, która jest poddawana procesom planowania
przestrzennego. Instrumentem planowania i zagospodarowania przestrzennego s¹ opracowania planistyczne. W celu identyfikacji stanu planistycznego miasta Torunia szczegó³owej analizie poddano obowi¹zuj¹ce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
oraz plany bêd¹ce w trakcie opracowania, a tak¿e decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydane po roku 2003. W celu okrelenia oceny zainteresowania
przestrzeni¹ planistyczn¹ przeprowadzono równie¿ analizê wydanych pozwoleñ na budowê z uwzglêdnieniem podzia³u na poszczególne osiedla mieszkaniowe. Na podstawie
przeprowadzonej analizy, stan planistyczny miasta Torunia oceniono jako dobry, rozwijaj¹cy siê w po¿¹danym kierunku.
S³owa kluczowe: planowanie przestrzenne, ³ad przestrzenny, opracowania planistyczne
decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowê

WSTÊP
Przestrzeñ jest dobrem rzadkim, które nie mo¿e zostaæ powiêkszone. Dlatego istotnym jest, aby racjonalnie gospodarowaæ przestrzeni¹ i tak kszta³towaæ rodowisko ¿ycia
cz³owieka, by osi¹gn¹æ ³ad przestrzenny. Oznacza to, ¿e dzia³ania w przestrzeni powinny
tworzyæ harmonijn¹ ca³oæ. W relacjach uporz¹dkowanych nale¿y uwzglêdniaæ równie¿
mo¿liwe uwarunkowania oraz wymagania funkcjonalne, rodowiskowe, spo³eczno-gospodarcze, kulturowe, a tak¿e kompozycyjno-estetyczne. Niezmiernie wa¿nym elementem
kszta³towania przestrzeni jest zachowanie zasad rozwoju zrównowa¿onego, czyli takiego
rozwoju spo³eczno-gospodarczego, w którym nastêpuje proces integrowania dzia³añ politycznych, gospodarczych i spo³ecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz
trwa³oci podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania mo¿liwoci
Adres do korespondencji - Corresponding author: Krystyna Kurowska, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Planowania i In¿ynierii Przestrzennej, ul. R. Prawocheñskiego 15, 10-720 Olsztyn, e-mail: krystyna.kurowska@uwm.edu.pl
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zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych spo³ecznoci lub obywateli zarówno wspó³czesnego pokolenia, jak i przysz³ych pokoleñ. Niezwykle trudnym i z³o¿onym
zadaniem jest zachowanie równowagi pomiêdzy ³adem przestrzennym, ekologiczn¹ racjonalnoci¹, spo³eczn¹ akceptacj¹ i ekonomiczn¹ efektywnoci¹. Szczególnie istotne jest
to w przypadku samorz¹dów gminnych, których naczelnym zadaniem jest kreowanie rozwoju w wymiarze przestrzennym i spo³eczno-gospodarczym. Du¿¹ rolê odgrywa tu planowanie przestrzenne, które mo¿na scharakteryzowaæ jako wiadome dzia³anie cz³owieka
maj¹ce na celu wprowadzanie okrelonego porz¹dku w przestrzenni [Korenik, S³odczyk
2005]. Planowanie przestrzenne jest jedn¹ z niewielu dziedzin, która zarówno w aspekcie
teoretycznym, i praktycznym charakteryzuje siê du¿¹ interdyscyplinarnoci¹. Wed³ug
Komioskiego oraz Piotrowskiego ( ) planowanie jest procesem polegaj¹cym na wiadomym ustalaniu kierunków dzia³ania oraz podejmowaniu decyzji opartych na celach,
faktach i dobrze przemylanych ocenach [Komioski, Piotrowski 2000]. Wynikiem planowania przestrzennego jest zagospodarowanie przestrzenne, które obejmuje analizê
przesz³ych, aktualnych i przysz³ych stanów u¿ytkowania przestrzeni w takim rozumieniu,
¿e gospodarowanie odnosi siê do dzia³alnoci, a wynik tej dzia³alnoci to zagospodarowanie [Bajerowski 2003; Zydroñ i in. 2014].
System planistyczny jako element gospodarki przestrzennej jest systemem decyzyjnym zasilanym informacjami o terenie, zgodnie z potrzebami decydentów (planistów)
[S³oñska i Jerczyñska, 1996]. W Polsce system planowania przestrzennego realizowany
jest na trzech poziomach: krajowym, wojewódzkim i gminnym. Na ka¿dym szczeblu planowania s¹ opracowania, które okrelaj¹ politykê przestrzenn¹ oraz opracowania okrelaj¹ce instrumenty tej polityki. Na poziomie lokalnym przewiduje siê sporz¹dzenie
dwóch zasadniczych dokumentów: studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(MPZP).
Wród opracowañ dotycz¹cych zagospodarowania przestrzennego szczególne znaczenie maj¹ plany miejscowe sporz¹dzane przez samorz¹dy lokalne jako prawo miejscowe (Gawroñski 2012). Studium jako opracowanie obowi¹zkowe, prezentuje swoist¹ koncepcjê zagospodarowania przestrzennego gminy i poprzedza uchwalenie MPZP.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w schemacie obiegu dokumentów
planistycznych oraz procesie decyzyjnym stanowi najistotniejszy element w skali gminy
[He³dak i in. 2013]. Okrela on przeznaczenie terenu, warunki zabudowy oraz lokalizacjê
inwestycji celów publicznych. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym plany miejscowe by³y doprecyzowywane decyzj¹ o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzja by³a wówczas ³¹cznikiem miêdzy planem miejscowym a decyzj¹ o pozwoleniu na budowê [Cymerman 2012]. Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹
ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz.199 ze zm.) decyzja jest wydawana tylko w przypadku braku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednak w odró¿nieniu od planów miejscowych decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie mog¹
okrelaæ przeznaczenia terenu [Cymerman 2011]. Wed³ug Hejmanowskiej i Hnat [2009]
odpowiednie zlokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jest niezwykle istotn¹ kwesti¹.
Szczególnie wa¿ne jest to w przypadku, gdy warunki zabudowy i zagospodarowania
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terenu s¹ okrelane w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Parametry zabudowy
ustalane s¹ wówczas w oparciu o istniej¹ce s¹siedztwo. Jednak mo¿liwoæ uzyskania
pozwolenia na budowê (od 26 czerwca 2015 zg³oszenie budowlane), poprzedzona wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, mo¿e przynieæ wiele niekorzystnych nastêpstw
m.in. zwi¹zanych z chaotycznych rozwojem zabudowy, brakiem czytelnoci za³o¿eñ urbanistycznych i punktów identyfikuj¹cych przestrzeñ [He³dak 2010] oraz mo¿e powodowaæ
istotne zagro¿enie dla spójnoci przestrzennej [Karwiñska 2008].
W celu identyfikacji stanu planistycznego miasta Torunia szczegó³owej analizie poddano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone po 1 stycznia 1995 r.
i og³oszone w dzienniku urzêdowym do 30 wrzenia 2014 r. oraz plany bêd¹ce
w trakcie opracowania. Uwzglêdniono równie¿ wydane decyzje o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu po roku 2003. Na terenie miasta Toruñ pierwsze decyzje
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zosta³y wydane w 2006 r. W zwi¹zku
z powy¿szym do analiz przyjêto decyzje z lat 20062014. W celu okrelenia zapotrzebowania na przestrzeñ planistyczn¹ wziêto pod uwagê wydane pozwolenia na budowê
z uwzglêdnieniem podzia³u na poszczególne osiedla mieszkaniowe.
Temat zosta³ podjêty ze wzglêdu na zwiêkszaj¹c¹ siê wiadomoæ spo³eczeñstwa odnonie racjonalnego planowania, narastaj¹cej chêci wprowadzenia ³adu przestrzennego
w celu ³atwiejszej organizacji ¿ycia, a tak¿e w celu oceny prowadzonej polityki przestrzennej du¿ego miasta. Podjêto próbê odpowiedzi na pytanie, czy istnieje ci¹g³oæ prac
planistycznych i z jakim rezultatem s¹ uchwalane miejscowe plany?
W pracy wykorzystano literaturê o tematyce planistycznej, regulacje prawne dotycz¹ce planowania przestrzennego oraz uchwa³y Rady Gminy dotycz¹ce uchwalenia opracowañ planistycznych, a tak¿e o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Informacje na temat opracowañ planistycznych zosta³y
pozyskane ze stron internetowych wojewódzkiej i miejskiej pracowni planistycznej. Rejestry decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o pozwoleniu
na budowê uzyskano z Wydzia³u Architektury i Budownictwa Urzêdu Miasta Torunia.
Jako narzêdzie s³u¿¹ce do stworzenia wizualizacji danych w formie kartogramów pos³u¿y³
program AutoCAD 2013. Artyku³ powsta³ na podstawie badañ do pracy in¿ynierskiej
pt. Analiza stanu planistycznego na przyk³adzie gminy miasta Torunia [Kogut 2015].
CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAÑ
Toruñ jest miastem na prawach powiatu zlokalizowanym w województwie kujawskopomorskim nad rzekami: Wis³a i Drwêca. Prawa miejskie posiada od 1233 r. Powierzchnia
miasta wynosi 115,72 km2 (http://pl.wikipedia.org/wiki/Toru%C5%84, 5.01.2015 r.). Od
2010 r. liczba ludnoci stopniowo maleje  w 2013 r. wynios³a 203 447. Przyrost naturalny
na 1000 ludnoci by³ ujemny i kszta³towa³ siê na poziomie -0,3%. Stopa bezrobocia rejestrowanego kszta³towa³a siê na poziomie 10,4%, z czego 52,2% osób bezrobotnych to
kobiety (http://bydgoszcz.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_kujawskopomorskie/portrety_miast/miasto_torun.pdf, 5.01.2015 r.).

Administratio Locorum 14(2) 2015

58

Krystyna Kurowska, Agata Kogut

Miasto Toruñ zosta³o podzielone na 78 obrêbów, 24 czêci i 13 osiedli. Wed³ug tego
podzia³u m.in. opracowywane s¹ lokalne listy zamierzeñ do bud¿etu partycypacyjnego
w Toruniu. Podzia³ ten zosta³ zastosowany tak¿e na potrzeby analiz w celu identyfikacji
stanu planistycznego (http://www.torun.pl/pl/miasto/dzielnice-i-osiedla,6.11.2014r. https://
w w w. g o o g l e . c o m / m a p s / d / v i e w e r ? m i d = z R q m l h J w 8 k I 4 . k G m J S c f J D K cE&msa=0&ll=53.024077,18.641739&spn=0.210012,0.528374, 6.11.2014 r.)
Na potrzeby analiz osiedla mieszkaniowe zosta³y pogrupowane wed³ug charakteru
zabudowy:
 Podgórz (I), Stawki (II), Rudak (III), Czerniewice (IV)  przewa¿nie maj¹ charakter
przedmiejski, z wyj¹tkiem Podgórza i czêci Stawek, gdzie skupiaj¹ siê g³ównie funkcje
mieszkaniowe i us³ugowe, ale tak¿e transportowe (znajduje siê tu wielki wêze³ kolejowy z dworcami: G³ównym i Kluczyki). Ponadto w dzielnicy znajduj¹ siê zak³ady przemys³owe, g³ównie z bran¿y spo¿ywczej;
 Bydgoskie (V)  zabytkowe XIX-wieczne kamienice, osiedla mieszkaniowe, lasy, parki.
Zlokalizowane jest tu miasteczko uniwersyteckie UMK: rektorat wraz z aul¹, Biblioteka
G³ówna, Wydzia³y Chemii, Biologii, Prawa i Administracji, Ekonomii i Zarz¹dzania oraz
cywilne lotnisko;
 Wrzosy (VI)  osiedle domków jednorodzinnych, miejski las Barbarka;
 Che³miñskie (VII)  w przewa¿aj¹cej czêci zabudowane, zarówno przez budynki jednorodzinne, jak i wielorodzinne. Czas budowy budynków tak¿e roz³o¿ony w czasie. Na
osiedlu znajduje siê kilkanacie szkó³, gimnazjów, przedszkoli. Wystêpuje bardzo dobry dostêp do placówek handlowych, posiada dobr¹ komunikacjê z pozosta³ymi osiedlami;
 Staromiejskie (VIII)  najstarsza czêæ Torunia, w wiêkszoci pokrywa siê z zespo³em
staromiejskim, liczne zabytki. Na pó³nocy osiedla zabudowa jedno i wielorodzinna ;
 Jakubskie-Mokre (IX)  rozleg³e osiedle przemys³owe, handlowe, w du¿ej czêci przewa¿a charakter mieszkaniowy jednorodzinny, najczêciej z XIX/XX wieku;
 Rubinkowo (X), Na Skarpie (XI)  zbudowane w latach 70. i 80. XX wieku. Wspólnie
tworz¹ najwiêksze nagromadzenie ludnoci we wschodniej czêci miasta. Dominuje zabudowa wielorodzinna, znajduje siê tu równie¿ du¿e centrum handlowo-us³ugowe;
 Bielawy-Grêbocin (XII)  przewa¿a zabudowa jednorodzinna, znajduje siê tu centrum
handlowe. W zachodniej czêci przewa¿aj¹ tereny przemys³owe oraz komunalne.
W pobli¿u granicy administracyjnej miasta, zosta³y utworzone du¿e osiedla wielorodzinne Toruñskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego, mieszkania socjalne, komunalne oraz prywatne wspólnoty mieszkaniowe;
 Kaszczorek (XIII)  miejsce intensywnego rozwoju zabudowy jednorodzinnej.
IDENTYFIKACJA STANU PLANISTYCZNEGO MIASTA TORUNIA
G³ównym dokumentem w lokalnym systemie planistycznym jest Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia, który dotyczy gospodarki przestrzennej miasta w jego granicach administracyjnych. Obecne studium stanowi za³¹cznik do Uchwa³y 1032/2006 Rady Miasta Torunia z dnia 18 maja 2006 r.
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Stanowi ono zmianê studium uchwalonego przez radê miasta w dniu 27 lipca 2000 r.
W studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia
zosta³y zawarte zapisy dotycz¹ce kierunków zmian w strukturze przestrzennej i przeznaczenia terenów oraz kierunków przekszta³ceñ i wskaników dotycz¹cych zagospodarowania i u¿ytkowania terenu, w celu podniesienia poziomu ³adu przestrzennego, np. poprzez
rewaloryzacjê, rewitalizacjê i kszta³towanie terenów zieleni urz¹dzonej powi¹zanych kompozycyjnie, funkcjonalnie i przestrzennie, w sposób kszta³tuj¹cy strefê piercienia zieleni
wokó³ zespo³u staromiejskiego (Uchwa³a, 1032/2006).
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego definiuj¹ politykê przestrzenn¹
miasta, jak równie¿ upraszczaj¹ procedurê planistyczn¹. W przypadku istnienia planu,
chc¹c uzyskaæ pozwolenie na budowê nale¿y otrzymaæ z urzêdu miasta wypis oraz wyrys z planu. (http://www.geoexpert.pl/geoexpert-inwestorzy-artykul.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=14&tx_ttnews%5BbackPid%5D=22&cHash
=748862d0e1, 5.01.2015 r.)
Wed³ug stanu na dzieñ 30 wrzenia 2014 r. na ternie miasta Toruñ obowi¹zywa³y
172 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Pokrywa³y one oko³o 48,8% powierzchni miasta. W trakcie sporz¹dzania nadal jest 33 i stanowi¹ one 4,87% powierzchni
miasta. (http://mpu-torun.pl, 30.09.2014 r.). Zestawianie uchwalonych planów na przestrzeni lat 1995-2014 z uwzglêdnieniem przynale¿noci do dzielnic mieszkaniowych przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Obowi¹zuj¹ce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gminie miasta
Toruñ
Table 1. Current local plans for spatial management in community of Torun
Rok
Year

Liczba planów
Number of plans

Nazwa osiedla (liczba planów)
Name of the estate (number of plans)

1

2

3

1995

1

Jakubskie-Mokre

1996

0



1997

0



1998

4

Podgórz, Bielawy-Grêbocin, Wrzosy, Che³miñskie

1999

12

Jakubskie-Mokre (4), Podgórz (2), Rudak, Che³miñskie (3),
Bydgoskie, Stawki

10

Stawki, Jakubskie-Mokre (2), Na Skarpie, Kaszczorek,
Che³miñskie, Rudak (2),Bydgoskie, Staromiejskie

15

Che³miñskie, Rudak (2), Stawki (2), Jakubskie-Mokre (3),
Podgórz (4), Kaszczorek (2), Bydgoskie

8

Jakubskie-Mokre (2), Stawki (3), Bielawy-Grêbocin (2),
Staromiejskie

18

Rudak (2), Jakubskie-Mokre (2), Podgórz (2), Stawki (4),
Kaszczorek, Staromiejskie, Bydgoskie (3), Wrzosy (2), Che³miñskie

2000
2001

2002
2003

Administratio Locorum 14(2) 2015

60

Krystyna Kurowska, Agata Kogut
cd. tabeli 1
cont. table 1
1

2

2004

7

Che³miñskie (3), Podgórz, Bydgoskie, Jakubskie-Mokre (2)

13

Stawki (2), Podgórz (2), Kaszczorek, Na Skarpie, Staromiejskie,
Rubinkowo, Jakubskie-Mokre (3), Wrzosy, Rudak

4

Podgórz, Staromiejskie, Che³miñskie, Jakubskie-Mokre

19

Bielawy-Grêbocin, Podgórz (3), Wrzosy (2), Che³miñskie (4),
Rubinkowo (2), Rudak, Jakubskie-Mokre, Czerniewice, Na Skarpie,
Bydgoskie (3)

10

Stawki (2), Wrzosy, Jakubskie-Mokre, Bydgoskie (2), Rudak,
Bielawy-Grêbocin (2), Che³miñskie

9

Podgórz (2), Staromiejskie, Bydgoskie, Rudak, Jakubskie-Mokre
(2), Kaszczorek, Czerniewice

12

Bielawy-Grêbocin (3), Wrzosy, Bydgoskie (3), Che³miñskie (2),
Jakubskie-Mokre (3)

9

Che³miñskie (2), Bydgoskie (3), Jakubskie-Mokre,
Bielawy-Grêbocin, Podgórz, Wrzosy

2012

9

Czerniewice, Podgórz (3), Bielawy-Grêbocin, Che³miñskie,
Staromiejskie, Rubinkowo, Bydgoskie

2013

5

Staromiejskie, Che³miñskie, Bielawy-Grêbocin, Rudak (2)

2014

7

Bydgoskie, Podgórz, Che³miñskie, Wrzosy, Jakubskie-Mokre (2),
Staromiejskie

2005
2006
2007
2008

2009
2010

2011

3

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie www.mpu.torun.pl
Source: Own work on the basis of www.mpu.torun.pl

W latach 1996 oraz 1997 nie uchwalono ¿adnego planu. Najwiêcej miejscowych planów rada miasta Torunia uchwali³a w 2008 r.  18 planów (tab. 1). Przeznaczenie terenów,
na których uchwalono miejscowe plany jest zró¿nicowane  dominuje funkcja mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna oraz us³ugi. Uchwalano równie¿ plany, których tereny zosta³y wyznaczone na tereny kolejowe, a tak¿e lotnisko, sk³ady, czy magazyny. W trakcie
sporz¹dzania pozostaj¹ nadal 33 projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Do dnia 30 wrzenia 2014 r. ich procedura nie zosta³a zakoñczona. Plany
miejscowe bêd¹ce w opracowaniu przedstawia tabela 2.
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Tabela 2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie realizacji w gminie
miasta Toruñ
Table 2. Local plans for spatial management during realization in community of Torun
Data podjêcia
uchwa³y
Year

Liczba planów
Number of plans

2006

1

Jakubskie-Mokre

2009

2

Jakubskie-Mokre, Czerniewice

2010

4

Jakubskie-Mokre, Stawki, Rudak, Bydgoskie

2011

5

Bydgoskie, Staromiejskie, Che³miñskie, Podgórz, Rudak

2012

6

Rudak, Bydgoskie, Staromiejskie, Stawki, Che³miñskie, Kaszczorek

2013

9

Bielawy-Grêbocin, Bydgoskie (2), Kaszczorek,
Jakubskie-Mokre (2), Stawki, Podgórz, Che³miñskie

2014

6

Wrzosy, Jakubskie-Mokre (3), Bydgoskie (2)

Nazwa osiedla (liczba planów)
Name of the estate (number of plans

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie www.mpu.torun.pl
Source: Own work on the basis of www.mpu.torun.pl

Najstarsz¹ uchwa³¹ intencyjn¹ jest uchwa³a Rady Miasta Torunia nr 957/06 z dnia
9 lutego 2006 r. o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic: Kociuszki, Chrobrego, Batorego i Dworcowej. Z 2013 r.
nadal pozostaje nie uchwalonych dziewiêæ projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Do 30 wrzenia 2014 r. rada miasta zdecydowa³a siê na podjêcie
szeciu kolejnych uchwa³ o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia planów. Wystêpowanie stosunkowo du¿ej liczny uchwa³ intencyjnych w latach 20132014 z niezakoñczon¹ procedur¹ planistyczn¹ wydaje siê byæ rzecz¹ oczywist¹ z uwagi na przeciêtny czas procedury planistycznej, który wynosi oko³o dwóch lat.
W kolejnym etapie analiz¹ objêto wydane decyzje o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu z uwzglêdnieniem rodzaju decyzji: o lokalizacji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy. W Toruniu pierwsze decyzje o warunkach zabudowy zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z dnia 27 marca 2003 r. wydano w roku 2006. W zwi¹zku z powy¿szym niniejsza analiza
obejmuje lata 20062014. W celu okrelenia zapotrzebowania na nowe plany miejscowe
uwzglêdniono liczbê wydanych pozwoleñ na budowê, z uwzglêdnieniem lokalizacji (osiedla mieszkaniowego). Dane zosta³y pozyskane z rejestrów prowadzonych przez Wydzia³
Architektury i Budownictwa Miasta Torunia.
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Tabela 3. Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia
na budowê w miecie Toruñ w latach 20062014
Table 3. Administrative decision concerning terms of construction and land management and
construction permit decision in community of Torun in the period 20062014

Rok
Year

Liczba decyzji
o warunkach
Decyzje
zabudowy
o warunkach
i zagospodarowania
zabudowy
terenu ogó³em
Administrative
Total number
decision concerning
of administrative
terms of
decision concerning
construction
terms of construction
and land management

Decyzje o lokalizacji
inwestycji celu
publicznego
Decision concerning
location of a public
facility construction
project

Pozwolenia na
budowê
Construction permit
decision

2006

316

270

46

411

2007

355

279

76

1099

2008

464

397

67

994

2009

390

322

68

442

2010

400

342

58

831

2011

313

258

55

855

2012

248

211

37

787

2013

257

220

37

732

09.2014

189

157

32

601

Suma
Sum

2932

2456

476

6752

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Wydzia³u Architektury i Budownictwa Urzêdu
Miasta Toruñ
Source: Own work on the basis of data from Faculty of Architecture and Construction of City Hall
of Torun

Tabela 3 przedstawia zestawienie wydanych decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz wydane pozwolenia na budowê na przestrzeni poszczególnych lat. W analizowanym okresie miasto wyda³o ³¹cznie 2932 decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, 2456 z nich to decyzje o warunkach zabudowy.
Najwiêcej decyzji zosta³o wydanych w 2008 r. (397), natomiast najmniej  w roku 2014
(do 30.09 wydano ³¹cznie 157 decyzji). Znacznie rzadziej wnioskowano o decyzje o lokalizacji celu publicznego. Tendencja ta dotyczy ca³ego analizowanego okresu.
W okresie 2006  09.2014 wydano 6752 pozwoleñ na budowê. Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowê w poszczególnych latach by³a jednak zró¿nicowana. Najwiêcej pozwoleñ na budowê wydano w 2007 r. (1099) i 2008 r. (994). W latach 20102013
liczba wydawanych decyzji by³a na podobnym poziomie. W celu oceny zró¿nicowania
przestrzennego procesu inwestycyjno-budowlanego na terenie miasta Toruñ sporz¹dzono
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wizualizacjê z uwzglêdnieniem pokrycia obowi¹zuj¹cymi miejscowymi planami, planami
bêd¹cymi w trakcie opracowania oraz liczb¹ wydanych decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, a tak¿e decyzji o pozwoleniu na budowê (rys. 1).
Na przestrzeni analizowanych lat najwiêcej decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania zosta³o wydanych dla osiedla Staromiejskiego  494 decyzje, w tym
a¿ 435 decyzji o warunkach zabudowy. £¹czna suma wydanych decyzji dla osiedli Che³miñskie, Jakubskie-Mokre oraz Wrzosy, to odpowiednio: 455, 449 i 378. Stosunkowo
du¿¹ liczbê decyzji wydano tak¿e dla Bydgoskiego  307. Osiedla te stanowi¹ trzon starego miasta, ponadto s¹ najbardziej rozwiniête i atrakcyjne dla mieszkañców. Osiedla
usytuowane na wschodzie miasta i po lewej stronie Wis³y cechuj¹ siê ni¿sz¹ liczb¹ wydawanych decyzji o warunkach zabudowy. S¹ to tereny mniej rozwiniête. Najmniej decyzji o warunkach zabudowy w latach 2006-2014 wydano dla osiedla Kaszczorek  ³¹cznie
13 decyzji, które po³o¿one jest w po³udniowo-wschodniej czêci miasta i przewa¿aj¹cej
czêci ma obowi¹zuj¹ce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Rys. 1. Stan planistyczny Miasta Toruñ w latach 200609.2014
Fig. 1. State planning of Torun in the period 200609.2014

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Wydzia³u Architektury i Budownictwa Urzêdu
Miasta Toruñ
Source: Own study based on the data of Faculty of Faculty of Agriculture and Construction of City
Hall in Torun

W analizowanym okresie 476 decyzji dotyczy³o lokalizacji celu publicznego (tab. 3).
Najwiêcej z nich zosta³o wydanych w 2007 r. (76). Odnosz¹c wydane decyzje celu publicznego do osiedli na przestrzeni lat, najwiêcej zosta³o ich wydanych dla osiedla Jakubskie-Mokre (81 decyzji). Dla pozosta³ych osiedli znajduj¹cych siê w centrum miasta
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liczba wydanych decyzji by³a podobna: Bydgoskie  71, Che³miñskie  69, Staromiejskie
 59. Dla osiedla Wrzosy wydano 35 decyzji w analizowanych latach. Centrum i jego
okolice jest to obszar ci¹g³ego rozwoju oraz przemian zachodz¹cych w miecie. Podobnie
jak przy decyzjach o warunkach zabudowy  najmniej decyzji celu publicznego wydawano dla osiedli znajduj¹cych siê w lewobrze¿nej oraz wschodniej czêci Torunia. Szczegó³owe analizy prezentuje tabela 4.
Tabela 4. Proces inwestycyjny
Table 4. Investment process

Powierzchnia [km2]
Area [sk]

Stopieñ pokrycia
planami
miejscowymi [%]
Degree
of coverage
of local plans

Liczba decyzji
o warunkach zabudowy
i zagospodarowania
terenu [km2]
Total number of
administrative decision
concerning terms of
construction and land
management [sk]

Liczba pozwoleñ na
budowê [km2]
Total number of
construction permit
decision [sk]

Podgórz

10,4

45

7,7

32,7

Stawki

5,4

68

31,5

125,7

Rudak

7,4

63

12,8

29,9

Czerniewice

4,3

32

11,4

23,3

Kaszczorek

5,7

71

2,3

66,0

Bielawy-Grêbocin

11,5

83

20,3

62,7

Na Skarpie

5,8

10

23,1

25,3

Rubinkowo

2,8

69

26,4

61,4

Jakubskie-Mokre

16,1

40

27,9

48,0

Wrzosy

14,4

76

26,3

52,9

Che³miñskie

4,5

48

101,1

134,1

Staromiejskie

2,3

40

214,8

423,5

Bydgoskie

21,0

65

14,6

42,0

Nazwa osiedla
Name of the estate

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Wydzia³u Architektury i Budownictwa Urzêdu
Miasta Toruñ
Source: Own work on the basis of data from Faculty of Architecture and Construction of City Hall
of Torun

Analizuj¹c stopieñ pokrycia planami miejscowymi, zestawienie wydanych decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleñ na budowê dla poszczególnych osiedli, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e najwiêksz¹ liczbê decyzji, a tak¿e pozwoleñ na
kilometr kwadratowy wydano dla najmniejszego osiedla, Staromiejskiego  odpowiednio
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prawie 215 i 424. Teren ten jest pokryty w 40% planami miejscowymi. Najmniej decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydano dla Kaszczorka  2,3 decyzji/km2, natomiast liczba pozwoleñ na budowê wynios³a 66/km2. Powierzchnia tego osiedla wynosi oko³o 5,7 km2 i a¿ oko³o 71% terenów posiada miejscowe plany. Osiedle
Czerniewice posiada najmniej wydanych pozwoleñ na budowê  23,3 km2. Jego powierzchnia wynosi oko³o 4,3 km2 i w oko³o 30% pokryta jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W przypadku najwiêkszego z analizowanych osiedli
(Bydgoskie) przypada 14,6/km2 wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 42/km2 pozwoleñ na budowê. Teren ten pokryty jest w 65% planami
miejscowymi. Najwiêkszy procent powierzchni zajmowany przez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego posiada osiedle Bielawy-Grêbocin (83%). Na kilometr kwadratowy przypada oko³o 20 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz prawie 63 pozwoleñ na budowê.
Na podstawie przeprowadzonych analiz mo¿na stwierdziæ, i¿ w zdecydowanej wiêkszoci wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczy³y
warunków zabudowy na cele mieszkaniowe. Bior¹c pod uwagê liczbê wydanych decyzji
o pozwoleniu na budowê wyranie wyró¿nia siê lewobrze¿na czêæ miasta, która charakteryzuje siê mniejszym potencja³em inwestycyjnym. Obszar ten w przewa¿aj¹cej czêci
jest zagospodarowany obiektami us³ugowymi. Nale¿y przewidywaæ, ¿e miasto bêdzie
rozwija³o siê g³ównie w strefach przejciowych, dotyczy to osiedli: Wrzosy, Bydgoskie
oraz Bielawy-Grêbocin. Tereny te w przewa¿aj¹cej czêci maj¹ obowi¹zuj¹ce miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego.
WNIOSKI
Pokrycie miasta Torunia obowi¹zuj¹cymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego wiadczy o tym, ¿e ten instrument realizacji polityki przestrzennej w Toruniu jest dobrze wykorzystywany. Z roku na rok stopniowo uchwalanych jest coraz
wiêcej planów miejscowych. Pe³ni¹ one rolê praktyczn¹, zw³aszcza w stosunku do nowej
przestrzeni mieszkaniowo-us³ugowej. Dziêki planom miejscowym miasto mo¿e zagwarantowaæ zrównowa¿ony rozwój i kszta³towaæ przestrzeñ z uwzglêdnieniem wymogów ³adu
przestrzennego. Zapisy planów s¹ zgodne z treci¹ studium.
W przypadku braku miejscowych planów, niezbêdne jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nie mog¹ one okrelaæ przeznaczenia terenu. Decyzje te musz¹ byæ wydawane w odniesieniu do ustaleñ, jakie wynikaj¹ z przepisów prawa. W zwi¹zku z tym, i¿ studium nie ma statusu prawa miejscowego, zapisy
w nim zawarte nie mog¹ stanowiæ podstawy do odmowy wydania decyzji, jak równie¿
nie s¹ obowi¹zuj¹ce co do treci zawartych w decyzji. Mo¿e to powodowaæ zak³ócenia
³adu przestrzennego, dlatego z punktu widzenia prawid³owego planowania przestrzennego niezbêdnym jest, sporz¹dzanie kolejnych planów miejscowych, szczególnie dla terenów, na których obserwuje siê zapotrzebowanie na przestrzeñ inwestycyjn¹.
Du¿a liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
w centrum miasta sugeruje pilne opracowanie planów miejscowych dla tych obszarów,
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poniewa¿ tylko one mog¹ zagwarantowaæ zachowanie ³adu przestrzennego. Z 33 planów
bêd¹cych w trakcie opracowania, a¿ 20 z nich odnosi siê do tych terenów, dla których
wydano najwiêcej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e w niektórych przypadkach procedura planistyczna trwa zbyt d³ugo. wiadczyæ o tym mog¹ uchwa³y intencyjne podjête w latach 2006, 20092011 (12 planów
w opracowaniu), które do koñca wrzenia 2014 r. nie zosta³y uchwalone. Stosunkowo
du¿o uchwa³ intencyjnych zosta³o podjêtych w ostatnich latach, czyli w 2013 i 2014 r.
Sporód 172 obowi¹zuj¹cych miejscowych planów, 95 zosta³o opracowanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Plany te charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ szczegó³owoci¹ czêci tekstowej. S¹ one zgodne
z art. 20. ust. 1 obowi¹zuj¹cej ustawy.
Reasumuj¹c, przestrzeñ jako dobro rzadkie powinna byæ chroniona poprzez ró¿nego
rodzaju opracowania i dzia³ania z nimi zwi¹zane zarówno na szczeblu krajowym, regionalnym, jak i lokalnym. Badaj¹c stan planistyczny Torunia mo¿na zauwa¿yæ, ¿e rozwija on
siê w dobrym kierunku, dbaj¹c o zasady zrównowa¿onego rozwoju.
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ANALYSIS OF STATE PLANNING OF THE CITY OF TORUN
Abstract. Spatial planning is a main tool with which you can protect and shape the space in a rational way. The space planning refers to a real space, which is subjected to the
processes of planning. Instrument of spatial planning and zoning are documents of planning. In order to identify the planning state of the city of Torun were subjected to a detailed analysis of the existing local zoning plans and plans that are under development,
as well as decisions on land development conditions and land development issued after
2003. In order to determine the request of spatial planning assessment also examines building permits issued disaggregated by individual housing estates. On the basis of this
analysis, the state planning of the city of Torun has been rated as good and developing
in the desired direction.
Key words: spatial planning, spatial order, documents of planning, decisions about land
development conditions and land development, building permits
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ZMIANY STRUKTURY U¯YTKOWANIA GRUNTÓW
W STREFIE PODMIEJSKIEJ OLSZTYNA
S³awomir Sobotka
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. Niniejszy artyku³ przedstawia podsumowanie wyników badañ w ramach
pracy doktorskiej pt. Gospodarka przestrzenna w strefie podmiejskiej Olsztyna na tle
przekszta³ceñ krajobrazu rolniczego. Zakres przestrzenny badañ obejmuje 6 gmin po³o¿onych w strefie podmiejskiej Olsztyna. W celu omówienia przemian przestrzennych
odniesiono siê do obowi¹zuj¹cych planów zagospodarowania przestrzennego, wydanych
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przeanalizowano powierzchniê gruntów do wykupu pod po³udniow¹ obwodnicê Olsztyna. W Dziennikach
Urzêdowych Województwa Warmiñsko-Mazurskiego, w latach 19962010, opublikowano 196 planów zagospodarowania przestrzennego w czêci lub ca³oci dla 86 sporód
200 wsi (43% stanu).
Orientacyjna powierzchnia objêta planami zagospodarowania przestrzennego wynosi
8594,8 ha. Stanowi to 6,3% obszaru strefy podmiejskiej Olsztyna. W latach 20042010
dla 146 wsi (73% stanu) w strefie podmiejskiej Olsztyna wydano 5308 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W tym 55% (dane z lat 20042008)
z nich dotyczy zabudowy mieszkaniowej. Szacunkowo 0,6% powierzchni gruntów
w strefie podmiejskiej Olsztyna bêdzie podlega³o zmianie u¿ytkowania w wyniku realizacji decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto wed³ug planów na lata 20152017 ten
sam proces obejmie w 4 gminach 1,7% obszaru strefy podmiejskiej. Jest to zwi¹zane
z realizacj¹ po³udniowej obwodnicy Olsztyna. Poza tym oko³o 4,6% powierzchni gruntów
w strefie podmiejskiej Olsztyna bêdzie podlega³o zmianie u¿ytkowania do 2017 roku.
Zmianie u¿ytkowania podlegaj¹ g³ównie grunty orne, za w mniejszym stopniu u¿ytki
zielone i lasy.
S³owa kluczowe: plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, po³udniowa obwodnica Olsztyna, zmiany
struktury u¿ytkowania gruntów, strefa podmiejska, krajobraz
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WPROWADZENIE
Przedmiotem badañ s¹ kierunki i natê¿enie zmian u¿ytkowania gruntów w strefie podmiejskiej Olsztyna w wyniku realizacji planów zagospodarowania przestrzennego w latach 19962010, wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
(okres 20042010) oraz budowy po³udniowej obwodnicy Olsztyna w latach 20152017.
Przeprowadzenie analiz uzasadnia proces suburbanizacji, gdzie od 2001 r. notuje siê
w strefie podmiejskiej Olsztyna wzmo¿ony ruch budowlany (zwi¹zany ze wznoszeniem
ró¿nego rodzaju budynków). Istotn¹ kwesti¹ jest budowa po³udniowej obwodnicy Olsztyna, która w du¿ym stopniu wp³ynie na strukturê u¿ytkowania gruntów w obrêbach
geodezyjnych wielu wsi po³o¿onych w strefie podmiejskiej Olsztyna.
Zagospodarowanie terenów i zwi¹zane z tym zmiany u¿ytkowania gruntów, wp³ywaj¹
na krajobraz. Zgodnie z zapisami zawartymi w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej
z 2000 r. krajobraz to ( ) znany obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest
wynikiem dzia³ania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich ( ) krajobraz
przyczynia siê te¿ do tworzenia kultur lokalnych (...) jest on podstawowym komponentem europejskiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, przyczyniaj¹c siê do dobrobytu ludzi i konsolidacji europejskiej to¿samoci.
Strefê podmiejsk¹ wyró¿niono na podstawie kryterium administracyjnego. Obejmuje
ona szeæ gmin bezporednio s¹siaduj¹cych z granic¹ administracyjn¹ Olsztyna, tj. Purdê, Stawigudê, Gietrzwa³d, Jonkowo, Dywity i Barczewo. £¹czna powierzchnia wymienionych gmin wynosi 1358,38 km2. Wybór gmin, a tym samym wyznaczenia strefy podmiejskiej dokonano na podstawie wielkoci zmian liczby ludnoci. W latach 20002010
wynios³a ona ogó³em 23,5%. S¹ to wartoci wielokrotnie wy¿sze ni¿ te odnotowywane
w pozosta³ych gminach powiatu olsztyñskiego. Nap³yw ludnoci wi¹¿e siê najczêciej ze
wznoszeniem zabudowy, g³ównie mieszkaniowej jednorodzinnej. Wp³ywa to równie¿ na
zmiany u¿ytkowania terenu. Kryterium administracyjne wyznaczania strefy podmiejskiej
u³atwia zbieranie danych i ich póniejsz¹ interpretacjê. Wspomnian¹ strefê podmiejsk¹
podzielono na dwa obszary: strefê podmiejsk¹ bli¿sz¹ (do 15 km od granic administracyjnych Olsztyna) i strefê podmiejsk¹ dalsz¹ (powy¿ej 15 km od granic administracyjnych
Olsztyna).
Niejednorodnoæ strefy podmiejskiej sprawia, i¿ w opracowaniach naukowych wystêpuje wiele jej definicji. Wród nich mo¿na wyró¿niæ dwa podstawowe podejcia:
funkcjonalne lub strukturalne. Dane zawarte w pimiennictwie nie dostarczaj¹ jednoznacznych wniosków dotycz¹cych delimitacji strefy podmiejskiej. Najczêciej wskazuje
siê na nap³yw (wzrost) liczby ludnoci i zmiany u¿ytkowania ziemi.
Liszewski [1985c] uto¿samia strefy podmiejskie z obszarem po³o¿onym w bezporednim s¹siedztwie miasta, w ró¿norodny sposób z nim zwi¹zanym i w wyniku tych powi¹zañ systematycznie przekszta³canym. Z kolei koter [1985] za strefy podmiejskie uwa¿a
obszar wielostronnych i bezporednich kontaktów z miastem, pas terenu otaczaj¹cy
orodek centralny, w obrêbie którego zachodzi przenikanie siê form ¿ycia miejskiego
i wiejskiego. Liszewski [1987b] stwierdza, ¿e strefa podmiejska stanowi zorganizowan¹
czêæ przestrzeni geograficznej, która przylega do terenów zainwestowanych miasta cen-
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tralnego, w której dochodzi do wzajemnego przenikania elementów charakterystycznych
zarówno dla miast, jak i wsi.
Struktura u¿ytkowania gruntów w strefie podmiejskiej Olsztyna przedstawia³a siê
w 2011 r. nastêpuj¹co: lasy (44,7%), grunty orne (27,7%), u¿ytki zielone (10,9%), tereny
zabudowane i zurbanizowane (9,5%) oraz grunty pod wodami (6,3%).
Wród sposobów u¿ytkowania ziemi mo¿na wyró¿niæ u¿ytkowanie faktyczne i potencjalne [Cymerman 2009] lub faktyczne, postulowane i potencjalne [Zarz¹dzanie przestrzenne 2008].
W celu okrelenia zmian obecnego u¿ytkowania ziemi w strefie podmiejskiej Olsztyna
przeanalizowano materia³y ród³owe, mapy i dokumentacjê w ramach kwerendy terenowej w urzêdach gmin i Urzêdzie Miasta i Gminy Barczewo, Starostwie Powiatowym i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia³ w Olsztynie.
Do opisu przedstawionych elementów przyjêto jedn¹ z czterech grup metod  charakterystykê i ocenê badanego obszaru i zjawisk na nim wystêpuj¹cych z wybranych
punktów widzenia. Przyk³adowe punkty widzenia mo¿na wydzieliæ na:
 rozmieszczenie ró¿nych elementów i zjawisk w przestrzeni;
 podzia³ na elementy sk³adowe;
 zwi¹zki wystêpuj¹ce pomiêdzy tymi elementami;
 dotychczasowe tendencje rozwoju;
 czynniki sprawcze;
 potencjalne mo¿liwoci rozwoju;
 unikalne 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 [Dembowska 1987]. Wyniki badañ przedstawiono za pomoc¹ rysunków i tabel.
ANALIZA OBOWI¥ZUJ¥CYCH W GMINACH STUDIÓW UWARUNKOWAÑ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Podstaw¹ realizacji gospodarki przestrzennej w jednostkach samorz¹dowych s¹ ustalenia zawarte w studiach uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Pomimo faktu, ¿e studia nie s¹ aktem prawa miejscowego, a podstawowym dokumentem
do póniejszego opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego, zawarte
w nich zapisy determinuj¹ kierunki i sposoby zagospodarowania gruntów w gminach.
W badanych jednostkach samorz¹dowych, obowi¹zuj¹ce studia uchwalano w latach
20012011. Obecnie czêæ zapisów powinno byæ zweryfikowanych i uzupe³nionych. Dotyczy to zw³aszcza gminy Purda, gdzie studium nie by³o zmieniane od momentu opracowania go w 2001 r. (jego objêtoæ wynosi nieca³e 30 stron). Zmiany w studiach najczêciej dotycz¹ wyznaczania nowych lub zwiêkszania powierzchni obecnych obszarów
spe³niaj¹cych funkcje pozarolnicze. St¹d najczêciej okrela siê kilka funkcji dla danego
obszaru. Umieszczaj¹c zapisy dotycz¹ce kilku funkcji terenów nie ma potrzeby wprowadzania czêstych zmian w ustaleniach studium.
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Na terenie gmin strefy podmiejskiej Olsztyna wyró¿niono ogó³em 25 stref zagospodarowania przestrzennego (od trzech do szeciu w ka¿dej z gmin). Przy ich wydzielaniu
przyjêto nastêpuj¹ce kryteria:
 walory przyrodniczo-krajobrazowe;
 dotychczasowy stan zainwestowania;
 trendy rozwojowe zwi¹zane miêdzy innymi z s¹siedztwem Olsztyna, a tak¿e przebiegiem dróg krajowych i wojewódzkich.
Wyró¿niono strefy o charakterze lenym, rolniczym, turystycznym, miejskim i krajobrazowym. Czêæ z nich posiada charakter mieszany. Na obszarach miejskich dominuje
funkcja mieszkaniowa jednorodzinna i mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem
us³ug. Wspomniane strefy mieszkaniowe s¹ rozmieszczone na terenach bezporednio s¹siaduj¹cymi z granicami administracyjnymi Olsztyna. Wyró¿niæ tutaj mo¿na szeæ du¿ych
obszarów: wokó³ Jonkowa, miêdzy Warka³ami i Giedajtami (gmina Jonkowo), Nagladami
i Podlejkami oraz Sz¹brukiem i Unieszewem (gmina Gietrzwa³d). S¹ to równie¿ tereny miêdzy Nikielkowem a Barczewem (w gminie Barczewo) i w okolicach Sprêcowa (gmina Dywity). Zabudowa produkcyjna i sk³adowa oraz wielorodzinna wystêpuje na niewielkim
obszarze. Rozwój zabudowy turystyczno-rekreacyjnej zaplanowano w s¹siedztwie jeziora
Rentyñskiego (gmina Gietrzwa³d), Wulpiñskiego (gmina Stawiguda), Klebarskiego i Linowskiego (gmina Purda). Znacznie mniejsze obszary z przeznaczeniem pod wspomnian¹
funkcjê znajduj¹ siê w Gamerkach Wielkich (gmina Jonkowo), Guzowego Pieca i Guzowego M³yna (gmina Gietrzwa³d), w okolicach jeziora Gim, a tak¿e wsi Groszkowo i Nerwik
w gminie Purda (rys. 1).
Uk³ad komunikacyjny na terenie badanych gmin, z³o¿ony jest z trzech elementów,
które wzajemnie siê uzupe³niaj¹:
 uk³ad nadrzêdny  oparty zosta³ na drogach krajowych (nr 16, 51, 53) i wojewódzkich
(nr 527, 531, 595, 598);
 uk³ad podstawowy  z³o¿ony jest z dróg powiatowych. Jego rol¹ jest powi¹zanie Olsztyna z siedzibami gmin oraz siedzib gmin miêdzy sob¹. Pe³ni funkcjê g³ównych powi¹zañ sieci osadniczej na obszarze gminy;
 uk³ad uzupe³niaj¹cy  wspomaga uk³ad podstawowy. Zapewnia obs³ugê sieci osadniczej oraz dojazdy do orodków turystycznych, lasów i pól. Nale¿y tutaj czêæ dróg
powiatowych oraz drogi gminne [Studia Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gmin].
ZMIANY STRUKTURY U¯YTKOWANIA GRUNTÓW WYNIKAJ¥CE
Z OBOWI¥ZUJ¥CYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ORAZ WYDANYCH DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Realizacja gospodarki przestrzennej w strefie podmiejskiej Olsztyna wyra¿a siê poprzez uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i budowie po³udniowej obwodnicy Olsztyna. Wspomniane dzia³ania
przyczyni³y siê w najwiêkszym stopniu do zmian w strukturze u¿ytkowania gruntów
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Rys. 1. Zagospodarowanie stefy podmiejskiej Olsztyna na podstawie obowi¹zuj¹cych uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Fig. 1. Development of Olsztyn suburban area based on studies of conditions and directions of spatial development
ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own elaboration
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w strefie podmiejskiej Olsztyna. Plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone
w latach 19962010 obejmuj¹ obszar o powierzchni 8594,8 ha. Stanowi to 6,3% powierzchni strefy podmiejskiej Olsztyna. Bez uwzglêdniania powierzchni lasów i gruntów
pod wodami wartoæ ta wynosi 12,9%. W przypadku decyzji o warunkach zabudowy
(w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), powierzchnia ta wynosi
758,7 ha. W pierwszym przypadku wraz ze wzrostem powierzchni objêtej planem miejscowym ronie udzia³ gruntów, które nie zmieniaj¹ swojego przeznaczenia. Dotyczy to gruntów rolnych, u¿ytków zielonych, zieleni urz¹dzonej i nieurz¹dzonej oraz lasów.
Na przyk³adzie obowi¹zuj¹cych planów zagospodarowania przestrzennego, obejmuj¹cych obszary o powierzchni przynajmniej 100 ha  obrêb geodezyjny £êgajny i Wójtowo (gmina Barczewo) czy w czêci wsi Fr¹czki (gmina Dywity)  stwierdziæ mo¿na,
¿e oko³o 75% powierzchni objêtej planami zagospodarowania przestrzennego obejmuje
tereny, które nie zmieni³y swojego przeznaczenia. G³ównie dotyczy to obszarów lenych i
u¿ytków rolnych. W przypadku planów zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cych
mniejszy obszar (do 30 ha), zmiana funkcji dotyczy rednio 7075% ich powierzchni.
Wartoæ t¹ okrelono na podstawie planów zagospodarowania przestrzennego dla czêci
wsi Myki (Dz.U. Woj. Warm.-Maz. z 2006 r. Nr 155, poz. 2288) i Ró¿nowo (Dz.U. Woj.
Warm.-Maz. z 2006 r. Nr 70, poz. 1260). Obydwa plany zagospodarowania przestrzennego
dotycz¹ g³ównie funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej (MN). Z kolei powierzchnia objêta
przez wspomniane opracowania wynosi odpowiednio 14,4 ha i 27,3 ha.
W zwi¹zku z powy¿szymi przyk³adami przyjêto, ¿e w przypadku 196 obowi¹zuj¹cych
w strefie podmiejskiej planów zagospodarowania przestrzennego, mo¿na okreliæ, ¿e oko³o 65% objêtej przez nie powierzchni nie zmieni³o swojej funkcji. Pomimo faktu, ¿e obliczenia objê³y tylko kilka sporód blisko 200 obowi¹zuj¹cych planów zagospodarowania
przestrzennego mo¿na je uznaæ za wiarygodne. Bowiem opracowanie z roku 2014 dla
wszystkich gmin w Polsce (publikacja Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk) przytaczaj¹ wartoæ 70%. Taki odsetek gruntów objêtych planami zagospodarowania przestrzennego w Polsce nie zmienia swojej funkcji.
W przypadku terenów, których przeznaczenie uleg³o zmianie powierzchnia wynosi
2991,0 ha  stanowi to oko³o 2,2% powierzchni strefy podmiejskiej Olsztyna.
W wyniku wydawania decyzji o warunkach zabudowy zmiana sposobu u¿ytkowania
gruntów objê³a 758,7 ha. Podana wartoæ wynika z faktu, ¿e wydana decyzja o warunkach zabudowy dotyczy dzia³ki o powierzchni 0,26 ha. Jest to mediana 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.
Porównuj¹c powierzchnie, gdzie grunty uleg³y zmianie w wyniku wydawania decyzji
o warunkach zabudowy (758,7 ha) i uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego (2991,0 ha), mo¿na uznaæ, ¿e w 79,8% za zmiany zwi¹zane z u¿ytkowaniem gruntów
odpowiadaj¹ uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego.
W przypadku poszczególnych gmin w strefie podmiejskiej Olsztyna wystêpuj¹ ró¿nice miêdzy podanymi wartociami. Uwzglêdniaj¹c opublikowane plany zagospodarowania
przestrzennego i ich powierzchnie w poszczególnych gminach oraz liczbê wydanych decyzji o warunkach zabudowy (dotyczy budynków jednorodzinnych) mo¿na stwierdziæ, ¿e
najwiêksze zmiany w sposobie u¿ytkowania terenu zachodz¹ w gminach Dywity, BarczeActa Sci. Pol.
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wo i Stawiguda. W przypadku gminy Purda za zmianê sposobu u¿ytkowania terenów
w wiêkszym stopniu odpowiadaj¹ wydane decyzje o warunkach zabudowy ni¿ sporz¹dzone plany zagospodarowania przestrzennego (tab. 1).
Tabela 1. Tereny (w ha) objête planami zagospodarowania przestrzennego i wydanymi
decyzjami o warunkach zabudowy (dotyczy budynków mieszkaniowych jednorodzinnych),
w obrêbie których stwierdzono zmianê funkcji
Table 1. Land (ha) covered with Area Development Plans and the issued decisions on building
conditions (applicable to single-family residential buildings), within which a change to
the land use was found
Tereny (w ha) objête planami
(19962010)
Land (in ha) covered with Plans
(19962010)

Tereny (w ha) objête
decyzjami (20042010)
Land (in ha) covered with
decisions (20042010)

Suma
Total

Purda

148,0

217,5

365,5

Barczewo

813,5

69,1

882,6

Stawiguda

718,9

62,1

781,0

Gietrzwa³d

429,1

80,9

510,0

Jonkowo

189,8

122,2

312,0

Dywity

691,7

206,9

898,6

Suma

2991

758,7

3749,7

Nazwa gminy
Commune name

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych w urzêdach gmin
Source: Own stady on base in offices of gminas gotten data

Proporcja miêdzy powierzchni¹ terenów objêtych planami oraz decyzjami o warunkach zabudowy, gdzie struktura u¿ytkowania terenu uleg³a zmianie, dostarcza porednio
informacji o jakoci realizowanej gospodarki przestrzennej. rednia dla badanych gmin
wynosi 1:4. Podanej zale¿noci nie spe³nia gmina Dywity, Purda i Jonkowo. We wspomnianych gminach wydaje siê zbyt du¿o decyzji o warunkach zabudowy. Najkorzystniej
sytuacja przedstawia siê w gminie Barczewo (1:12) i Stawiguda (1:12). Tutaj realizuje siê
plany zagospodarowania przestrzennego, które w najwiêkszym stopniu pokrywaj¹ obszary o wzmo¿onym ruchu budowlanym.
Na podstawie danych uzyskanych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami Starostwa Powiatowego w Olsztynie i zestawienia dotycz¹cego przeznaczenia terenów, zwi¹zanego z obowi¹zuj¹cymi planami zagospodarowania przestrzennego, mo¿na
stwierdziæ, ¿e dane nie s¹ spójne. Z regu³y w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego
w Olsztynie powierzchnia zajmowana przez obszary o poszczególnych funkcjach jest od
kilku do kilkunastu razy mniejsza ni¿ wynika to z opublikowanych planów zagospodarowania przestrzennego czy wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wp³ywa na to:
 d³ugotrwa³y proces pe³nego zagospodarowywania obszarów ujêtych w planach zagospodarowania przestrzennego (jako przyk³ad nale¿y podaæ przeanalizowan¹ przez
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Tabela 2. Udzia³ % gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w gminach strefy podmiejskiej
Olsztyna w 2011 r.
Table 2. Percentage of developed and urbanised land in communes located within Olsztyn
suburban area in 2011
Funkcje terenów / Land uses
Nazwa gminy
Commune name

mieszkaniowe
residential

przemys³owe
industrial

rekreacyjne
recreational

komunikacyjne
traffic

pozosta³e*
other*

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Purda

435,2

1,4

13,0

0,04

25,6

0,08

577,1

1,8

113,4

0,4

Barczewo

561,7

1,8

18,2

0,06

20,7

0,06

863,6

2,7

132,8

0,4

Stawiguda

339,9

1,5

5,3

0,02

2,5

0,01

460,5

2,1

116,6

0,5

Gietrzwa³d

284,1

1,6

23,4

0,14

26,4

0,15

423,3

2,4

136,1

0,8

Jonkowo

330,2

2,0

11,4

0,07

5,0

0,03

452,1

2,7

63,8

0,4

Dywity

464,6

2,9

15,9

0,10

7,2

0,04

446,7

2,8

104,2

0,6

Suma

2415,7

1,8

87,2

0,06

87,4

0,06

3223,3

2,4

666,9

0,5

* u¿ytki kopalne, inne tereny zabudowane i zurbanizowane tereny niezabudowane
* surface mining land in use, other developed and urbanised land, non-developed land
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych w Starostwie Powiatowym w Olsztynie
Source: Own study based on data obtained at the County Office in Olsztyn

autora sytuacjê dotycz¹c¹ planu zagospodarowania przestrzennego dla czêci wsi
Ró¿nowo  funkcja MN, powierzchnia 27,3 ha; Dz.U. Woj. Warm.-Maz. z 2006 r. Nr 70,
poz. 1260  w gminie Dywity wykaza³a, ¿e samo rozdysponowanie 114 ze 124 dzia³ek
budowlanych (92% stanu) trwa 11 lat; w tym 81 z nich  65,3 % sprzedano w okresie
5 lat);
 znaczna czêæ terenów objêtych planami zagospodarowania przestrzennego; nie zmienia swojej funkcji (przeznaczenia);
 przy sporz¹dzaniu planów na podstawie Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
[Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 415 z pón. zm.] roku nie by³o wymogu analizy skutków finansowych wdra¿anych dokumentów. St¹d czêæ obszarów, mimo up³ywu kilkunastu
lat nadal nie posiada infrastruktury technicznej. Wstrzymuje to proces ich zagospodarowania;
 celowe przed³u¿anie oddawania budynków mieszkalnych do u¿ytku. W ten sposób
nadal w ewidencji figuruje grunt rolny, pomimo ¿e budynek mieszkalny jest na ogó³
wykoñczony i zamieszkany.
W zwi¹zku z powy¿szym nastêpuje utrata wp³ywów przez gminy, zwi¹zanych z wy¿szymi op³atami. Wynikaj¹ one z dochodów od powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych i gruntów zabudowanych.
Czasami w badanych gminach wystêpuje brak zwi¹zku miêdzy struktur¹ u¿ytkowania
gruntów a sposobami zagospodarowania. Dla przyk³adu w gminie Stawiguda tereny rekreacyjne zajmuj¹ najmniejsz¹ powierzchniê sporód badanych gmin  2,5 ha, pomimo
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¿e grunty pod wodami (w praktyce du¿e jeziora) zajmuj¹ tutaj najwiêcej  14,4% powierzchni.
W trakcie analizy zmiany funkcji terenów nasuwa siê pytanie, dotycz¹ce bonitacji
i rodzaju u¿ytków gruntowych, na których wznoszona jest zabudowa. Oprócz gruntów
ornych, zmianie u¿ytkowania ulegaj¹ u¿ytki zielone, lasy i tereny zadrzewione. Bior¹c
pod uwagê bonitacjê gruntów ornych, nale¿y stwierdziæ, ¿e zmianie struktury u¿ytkowania poddawane s¹ grunty od III do VI klasy bonitacji. W przypadku decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zabudowywane grunty nie podlegaj¹ ochronie, zgodnie z ustaw¹ o ochronie gruntów rolnych i lenych [Dz. U. z 1995 r. Nr 16,
poz. 78 z pón. zm.]. Wynika to z faktu, ¿e od 2003 r. do dzi nie by³o koniecznoci
(w przypadku wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)
stosowania procedury przeznaczania gruntów rolnych na cele pozarolnicze o powierzchni do 0,5 i 1,0 ha (w zale¿noci czy by³ to odpowiednio grunt III czy IV klasy bonitacji).
Zmiany wprowadzone w 2013 r. równie¿ niewiele zmieni³y, bowiem dopuszczono 0,05 ha
(bez koniecznoci przeznaczania gruntu na cele pozarolnicze) pod zabudowê.
Na podstawie powy¿szego autor uwa¿a, ¿e Ustawa o ochronie gruntów rolnych i lenych [Dz. U. 1995 r. Nr 16, poz. 78 z pón. zm.], nie powinna byæ stosowana na obszarach, gdzie wystêpuje intensywny ruch budowlany (np. w strefach podmiejskich).
W miastach, od 2009 r. zapisy ustawy dotycz¹ce ochrony gruntów nie s¹ stosowane. Niepotrzebnie przed³u¿a to procedurê uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego. Przeciwnicy wspomnianej tezy stwierdzaj¹, ¿e nale¿y chroniæ grunty o najwy¿szej klasie bonitacji, w celu zapewnienia samowystarczalnoci ¿ywnociowej dla
regionu. Z drugiej za strony te same grunty (b¹d ich czêæ) jest celowo od³ogowana.
W ten sposób mo¿na uzasadniæ zamiar ich przeznaczenia na cele pozarolnicze.
W przysz³oci poda¿ gruntów (dzia³ek) budowlanych bêdzie uzale¿niona od wielu
czynników. Miêdzy innymi od dostêpnoci kredytów hipotecznych czy polityki UE dotycz¹cej rolnictwa. Wystarczy wspomnieæ, ¿e w 2002 r. 44,9% powierzchni gruntów ornych (14 313,4 ha) w strefie podmiejskiej Olsztyna by³a od³ogowana i ugorowana. Jest
to wartoæ 2,5-krotnie wiêksza ni¿ rednia krajowa (tab. 3).
Po wprowadzeniu dop³at do powierzchni uprawianych gruntów ornych iloæ od³ogów zmala³a 2-krotnie. W strefie podmiejskiej Olsztyna zmniejszy³a siê ona z 14 313,4 ha
[Spis Rolny 2002] do 6 123,6 ha [Spis Rolny, 2010]. W poszczególnych gminach powierzchnia ugorów i od³ogów wynosi: Dywity (1527,2 ha), Barczewo (1 519,7 ha), Jonkowo (952,2 ha), Purda (827,3 ha), Gietrzwa³d (806,6 ha) i Stawiguda (490,7 ha). Gospodarstwa rolne o du¿ej powierzchni (umownie powy¿ej 15 ha) gwarantuj¹ w³acicielom
zadowalaj¹cy poziom dochodów. Z kolei nale¿y domniemywaæ, ¿e w³aciciele gruntów
o powierzchni do 10 ha bêd¹ stopniowo sprzedawaæ je pod zabudowê o charakterze pozarolniczym, szczególnie te po³o¿one w strefie podmiejskiej bli¿szej, w s¹siedztwie dróg
krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Bowiem na tych obszarach jest najwiêkszy
ruch budowlany.
Istotna jest równie¿ analiza danych, która informuje o rodzaju u¿ytków gruntowych
przeznaczanych pod zabudowê. S¹ to g³ównie grunty orne, za w mniejszym stopniu dotyczy to u¿ytków zielonych oraz lasów i zadrzewieñ. Wa¿nym elementem jest dynamika ruchu budowlanego, w wyniku którego s¹ zabudowywane kolejne tereny w strefie
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podmiejskiej Olsztyna. Zak³adaj¹c du¿¹ presjê budowlan¹ w strefie podmiejskiej mo¿na
przyj¹æ, ¿e od 2001 r. rednia wynios³a 1,5% (w latach 20012010).
W poszczególnych gminach waha siê wspomniana wartoæ od 0,8 do 2,0%. (tab. 4).
Podane dane nie uwzglêdniaj¹ powierzchni, której sposób zagospodarowania ulegnie
zmianie w wyniku realizacji po³udniowej obwodnicy Olsztyna.
Tabela 3. Udzia³ od³ogów i ugorów w powierzchni gruntów ornych w gminach podmiejskich
Olsztyna w 2002 r.
Table 3. Percentage of fallow land and idle land in communes located within Olsztyn suburban
area in 2002
Grunty orne [w ha]
Arable land [ha]

Nazwagminy
Communename

Od³ogi i ugory [w ha]
Fallow land and idle land [ha]

Udzia³ od³ogów
i ugorów w powierzchni gruntów
ornych [w %]
Percentage of fallow
land and idle land in
the area of arable
land [%]

ogó³em

od 0,1
do 10 ha

powy¿ej
10 ha

od 0,1
do 10 ha

powy¿ej
10 ha

Purda

5266,6

686,8

4579,8

557,6

1953,3

Barczewo

8940,9

1349

7591,9

963,2

2817,8

42,3

Stawiguda

2740

629,7

2110,3

510,1

648,8

42,3

52,3

Gietrzwa³d

4921,2

519,7

4401,5

405,2

1457,7

37,9

Jonkowo

4062,4

937,3

3125,1

724,2

1615

57,6

Dywity
Suma

5928,2

1322,4

4605,8

1000,4

1660,1

44,9

31 859,3

5444,9

26 414,4

4 160,7

10 152,7

44,9

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Spisu Rolnego z 2002
Source: Own study based on data of the National Agricultural Census of 2002

Tabela 4. Rodzaj u¿ytków gruntowych przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ w gminach
strefy podmiejskiej Olsztyna [stan na 2011 r.] oraz przyrost powierzchni zabudowanej w latach 20012010
Table 4. The type of land in use designated for housing developments in communes located
within Olsztyn suburban area [as at 2011], and an increase in the area of developed
land in the years 20012010
Grunty orne
[w ha]
Arable land[ha]

U¿ytki zielone
[w ha]
Grassland [ha]

Lasyi zadrzewienia
[w ha]
Forests and
woodlots [ha]

Przyrost powierzchni
zabudowanej [w %]
An increase in the area
of developed land [%]

Purda

395,3

32,8

7,1

1,4
1,4

Nazwa gminy
Commune name

Barczewo

368,6

61,2

16,7

Stawiguda

291,8

38,9

9,2

1,5

Gietrzwa³d

115,7

18,9

3,6

0,8

Jonkowo

282,7

46,3

1,3

2,0

Dywity

228,2

54,0

0,7

1,8

Suma

1682,3

252,1

38,6

1,5

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych w Starostwie Powiatowym w Olsztynie
Source: Own study based on data obtained at the County Office in Olsztyn
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ZMIANY STRUKTURY U¯YTKOWANIA GRUNTÓW W WYNIKU REALIZACJI
PO£UDNIOWEJ OBWODNICY OLSZTYNA
Realizacja po³udniowej obwodnicy Olsztyna w latach 20152017 wp³ynie na zmianê
u¿ytkowania 2469,2 ha u¿ytków rolnych (w tym 2357 ha w strefie podmiejskiej Olsztyna).
Stanowi to 1,7% powierzchni strefy podmiejskiej Olsztyna, która zostanie zabudowana.
Nale¿y podkreliæ, ¿e uwzglêdniono tylko te grunty, które bêd¹ podlega³y wykupowi.
Porównuj¹c jest to powierzchnia niewiele mniejsza od obszaru (3223,3 ha, tj. 2,4% powierzchni strefy podmiejskiej Olsztyna) jaki zajmowa³y w 2011 r. tereny komunikacyjne
w strefie podmiejskiej Olsztyna. Zwraca uwagê fakt, ¿e zabudowie ulegnie 941 dzia³ek
gruntowych, 21 rodzajów u¿ytków gruntowych w 17 obrêbach geodezyjnych. Dotyczy
to g³ównie Bart¹ga (gm. Stawiguda), Tomaszkowa (gm. Stawiguda), Linowa (gm. Purda)
i Gronit (gm. Gietrzwa³d). Ogó³em jest to 1871,3 ha (75,8% obszaru pod planowan¹ obwodnicê). W przypadku gmin zabudowie ulegnie odpowiednio: Stawiguda (1119,3 ha),
Purda (700,7 ha), Gietrzwa³d (411,1 ha), Barczewo (125,8 ha) i Olsztyn (112,2 ha).
Rozpatruj¹c udzia³ poszczególnych u¿ytków zabudowa obejmie grunty orne (1065,7 ha),
drogi (ju¿ istniej¹ce  459,5 ha), pastwiska (139,8 ha), ³¹ki (116,9 ha) i nieu¿ytki (105,7 ha).
Znacznemu ubytkowi ulegnie (powy¿ej redniej dla ww. gmin, tj. 11,8 % w stosunku do
3,0%) odsetek gruntów ornych o najwy¿szej na badanym obszarze, tj. trzeciej klasie bonitacji (291,9 ha). Poza tym wyciêciu ulegnie 493,2 hektara lasów. W fazie planowania
przebiegu obwodnicy w mniejszym stopniu uwzglêdniano bonitacjê gruntów. Priorytetem by³a ochrona cennych terenów pod wzglêdem przyrodniczym i zachowanie parametrów technicznych inwestycji.
Du¿e zmiany u¿ytkowania terenu dokonaj¹ siê na terenie wsi (obrêbu geodezyjnego)
Bart¹g. W 2014 r. na obszarze wsi (2242,8 ha), tereny zabudowane i komunikacyjne zajmowa³y odpowiednio 60,2 ha (2,7%) i 75,0 ha (3,3%). W 2017 r., po realizacji po³udniowej obwodnicy Olsztyna (pomijaj¹c grunty pod ju¿ istniej¹cymi drogami), zmianie u¿ytkowania
bêdzie podlegaæ 514,3 ha. W ten sposób iloæ gruntów, których sposób u¿ytkowania ulegnie zmianie, wzronie o 22,9%, do 28,9%. Bêdzie to najwiêksza wartoæ sporód 200 wsi,
po³o¿onych w strefie podmiejskiej Olsztyna. Jest to odsetek porównywalny do miast w
Polsce licz¹cych od 10 do 30 tys. mieszkañców, gdzie niejednokrotnie 30  40% ich powierzchni stanowi¹ tereny znajduj¹ce siê pod zabudow¹ i tereny komunikacyjne.
STAN REALIZACJI GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W STREFIE PODMIEJSKIEJ
OLSZTYNA
Wed³ug Pryora [1968] strefê podmiejsk¹ (urban-rural fringe) charakteryzuj¹ przeobra¿enia u¿ytkowania ziemi i cech spo³eczno-demograficznych, na skutek procesów
urbanizacji. Efektem inwazji miasta wed³ug wspomnianego autora jest rozwój pozarolniczych form zagospodarowania ziemi, penetracja obszaru przez firmy us³ugowe i nap³yw
nowych mieszkañców. Prowadzi to do wzrostu gêstoci zaludnienia, która jest wyranie
wy¿sza ni¿ na tradycyjnych obszarach wiejskich. Dziewoñski [1987] podkrela, ¿e zmiany
w strefie podmiejskiej s¹ spowodowane s¹siedztwem miasta i jego rozwojem.
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Przeprowadzone badania dotycz¹ce strefy podmiejskiej Olsztyna wykaza³y, ¿e w wyniku realizowanej gospodarki przestrzennej krajobraz rolniczy ulega przeobra¿eniu. Czêæ
u¿ytków gruntowych zostaje przeznaczona na cele pozarolnicze. Zmiany te zwi¹zane s¹
z procesem suburbanizacji. Zabudowie ulegaj¹ grunty rolne (85%), u¿ytki zielone
(12,8%) oraz lasy i zadrzewienia (2,2%). W latach 19962010 opublikowanych zosta³o
196 planów zagospodarowania przestrzennego dla czêci lub ca³oci 86 wsi (43% stanu).
Obejmuj¹ one obszar o powierzchni 8594,8 ha, co stanowi 6,3% obszaru badanych gmin.
rednia powierzchnia objêta planami zagospodarowania przestrzennego wynosi 43,8 ha.
Z drugiej jednak strony, analizowane opracowania objê³y oko³o 65% obszaru, którego
przeznaczenie nie uleg³o zmianie. Du¿a czêæ obszarów rolnych i lenych zachowuje to
samo przeznaczenie (przed i po sporz¹dzeniu planu zagospodarowania przestrzennego).
Wraz z przyrostem powierzchni sporz¹dzonych planów zagospodarowania przestrzennego nast¹pi³o zwiêkszenie liczby funkcji jakie spe³niaj¹ tereny przez nie objête. Z kolei
w 146 wsiach wydano 5308 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Funkcjê zmieni³o 2,8% powierzchni gmin, z czego 2,2% (2991,0 ha) na podstawie uchwalonych planów, a 0,6% (758,7 ha) w wyniku wydanych decyzji o warunkach zabudowy.
Sporz¹dzone plany i wydane decyzje o warunkach zabudowy wykazuj¹ du¿¹ koncentracjê przestrzenn¹. Obejmuj¹ g³ównie centralne obszary rednich i du¿ych wsi, po³o¿onych
w strefie podmiejskiej bli¿szej. Im wiêksza odleg³oæ od centrów miejscowoci i od granic administracyjnych Olsztyna, tym krajobraz wykazuje cechy typowo rolnicze. Wraz ze
wzrostem odleg³oci, zmienia siê charakter wydawanych decyzji o warunkach zabudowy.
Ronie ich liczba w odniesieniu do infrastruktury technicznej, za maleje w stosunku do
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Tereny zurbanizowane stanowi³y w 2011 r.
4,82% powierzchni strefy podmiejskiej Olsztyna.
W latach 2000 2010 przyrost liczby ludnoci w gminach strefy podmiejskiej wyniós³
23,5%. Sporód 200 wsi na badanym obszarze, w 122 (61%) odnotowano dodatni przyrost ludnoci. W 14 wsiach dynamika wzrostu liczby ludnoci wynios³a lub przekroczy³a
100%. Dotyczy to miejscowoci Jaroty (1996,3%), Wad¹g (588,8%), Ostrzeszewo
(244,9%), £opkajny (200,0%), Rozgity (196,6%), Giedajty (163,1%), Bark (154,3%), Wójtowo (130,4%), £ugwa³d (122,3%), Gutkowo (109,7%), Gronity (104,6%), Ró¿nowo
(101,1%), Guzowy M³yn (100,0%) i £êgucki M³yn (100,0%).
W liczbach bezwzglêdnych najwiêcej osób zameldowa³o siê w Jonkowie (704), Dywitach (625), Wójtowie (587), Ró¿nowie (543) i Jarotach (539). W zwi¹zku z nap³ywem ludnoci (lata 20002010), wzros³a gêstoæ zaludnienia w strefie podmiejskiej Olsztyna z 28 do 34 osób/1 km2. Mimo to jest ona blisko 4-krotnie ni¿sza ni¿ rednia dla
Polski.
Na podstawie powy¿szych danych trudno siê zgodziæ z Dziewoñskim [1987], który
stwierdzi³, ¿e na obszarze strefy podmiejskiej brak jest obszarów typowo wiejskich.
W wielu wsiach, w szczególnoci w strefie podmiejskiej dalszej Olsztyna wystêpuj¹ miejscowoci, które zachowa³y tradycyjny charakter. Tym bardziej, ¿e w 78 miejscowociach
(39% wsi) nie wydano ani jednej decyzji o warunkach zabudowy, za w 114 (57% wsi)
nie sporz¹dzono planu lub planów zagospodarowania przestrzennego.
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Maik [1985] podkrela, ¿e strefa podmiejska jest zjawiskiem zmiennym w czasie i przestrzeni. W przypadku strefy podmiejskiej Olsztyna zmiennoæ polega w g³ównej mierze
na zmianie funkcji, z rolniczej na mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oraz nap³ywie ludnoci
z terenów miejskich.
Wa¿nym elementem w prowadzonej dyskusji wyników s¹ pogl¹dy sformu³owane
przez Jakóbczyk-Gryszkiewicz [1998]. Autorka zauwa¿a, i¿ przeobra¿enia stref podmiejskich mog¹ byæ determinowane rodowiskiem fizycznogeograficznym. W przypadku
strefy podmiejskiej Olsztyna, wa¿na w kontekcie przemian przestrzennych jest struktura
u¿ytkowania gruntów. Lasy zajmuj¹ 44,7% powierzchni badanego obszaru, za wody powierzchniowe 6,3%. Z procesu przemian przestrzennych wy³¹czone jest w przewa¿aj¹cym
stopniu a¿ 51% powierzchni terenów. Dodatkowo w znacznej liczbie wystêpuj¹ tereny
podmok³e oraz ródpolne zbiorniki wodne. Przyk³adowo w ten sposób znaczne obszary
w gminie Jonkowo, po³o¿one bezporednio przy granicy administracyjnej Olsztyna, pozostaj¹ wy³¹czone z zabudowy. Z kolei gminy Dywity i Barczewo, charakteryzuj¹ce siê
wiêkszym udzia³em gruntów ornych, podlegaj¹ w wiêkszym stopniu presji budowlanej.
Lisowski i Grochowski [2009] podkrelaj¹, ¿e obecnie w Polsce zaznacza swoj¹ obecnoæ urbanizacja funkcjonalna (g³ównie mieszkaniowa) stref podmiejskich w ich czêciach o formalnym statusie wiejskim. Dominacja jednej z funkcji nie jest rozs¹dna
z punktu widzenia rozwoju miasta centralnego i jego otoczenia, widzianych jako jedna
przestrzenna i funkcjonalna ca³oæ. W strefie podmiejskiej Olsztyna równie¿ dominuje
rozwój stref zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Z biegiem lat funkcja ta sta³a siê
dominuj¹c¹. Na gruntach bezporednio s¹siaduj¹cych z osiedlami mieszkaniowymi Olsztyna oraz w niektórych wsiach, gdzie znajduje siê siedziba gminy, rozwija siê zabudowa
wielorodzinna. Tak jest w przypadku miejscowoci Jaroty, Bart¹g, Bart¹¿ek i Dywity.
Sporz¹dzone plany zagospodarowania przestrzennego w 60,7% dotycz¹ funkcji mieszkaniowej lub mieszkaniowej z dopuszczeniem us³ug. Ponadto 55,0% wydanych decyzji
o warunkach zabudowy dotyczy domów jednorodzinnych. W niewielkim stopniu realizuje siê rozwój pozosta³ych funkcji pozarolniczych, tj. us³ugowej i produkcyjnej.
Z drugiej strony Liszewski [1987b] dowodzi, ¿e strefa podmiejska jest przestrzeni¹
wielofunkcyjn¹, a liczba i charakter wystêpuj¹cych funkcji uzale¿nione s¹ od stadium
rozwoju i struktury funkcjonalnej miasta, które j¹ tworzy, a ona je uzupe³nia. W strefie
podmiejskiej Olsztyna nale¿y spodziewaæ siê wzrostu znaczenia innych funkcji pozarolniczych. W szczególnoci dotyczy to funkcji us³ugowej. Obecna sytuacja czêciowo wynika z faktu, ¿e w pierwszej fazie zagospodarowania strefy podmiejskiej dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Stopniowo, w miarê rozwoju funkcji mieszkaniowej,
równie¿ realizowana jest funkcja us³ugowa, produkcyjna i sk³adowa. Przyk³ad gminy Stawiguda dowodzi mo¿liwoci rozwoju funkcji us³ugowych i produkcyjnych, nieuci¹¿liwych dla rodowiska przyrodniczego. St¹d rodzaj rozwijanych funkcji pozarolniczych
dodatkowo bêdzie wynika³ z polityki w³adz gminy. Wielkoæ wp³ywów podatkowych
udowadnia, ¿e mo¿na czerpaæ du¿e dochody z kilku obiektów o wspomnianym charakterze. W celu unikniêcia konfliktu funkcji ten rodzaj zabudowy jest lokalizowany w znacznej odleg³oci od obszarów z zabudow¹ mieszkaniow¹. Istotnym elementem z punktu widzenia bud¿etu gminy s¹ te¿ mniejsze nak³ady finansowe na infrastrukturê techniczn¹,
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zwi¹zan¹ z takimi inwestycjami. Odmienna sytuacja wystêpuje w przypadku zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Maik [1985] uwa¿a, ¿e wraz z rozwojem miasta zmieniaj¹ siê jego zwi¹zki z obszarem
otaczaj¹cym, a tym samym i funkcje strefy podmiejskiej. Stosunkowo ma³o zró¿nicowana
struktura gospodarcza i liczba ludnoci Olsztyna oraz rolniczo-turystyczny charakter Warmii i Mazur pozwala przypuszczaæ, ¿e nie nale¿y oczekiwaæ du¿ych inwestycji, zwi¹zanych
z obiektami us³ugowymi lub produkcyjnymi w strefie podmiejskiej. Do tej pory jednym
z wiêkszych obiektów jest realizacja centrum logistycznego firmy Inter Parts w Stawigudzie.
Bogdanowski [1983] stwierdza, ¿e strefa podmiejska stanowi wielkie pole konfliktów,
cechuj¹ce siê du¿¹ dynamik¹ zmian. Zwraca te¿ uwagê na fakt, ¿e sta³a siê ona obszarem
o narastaj¹cych sprzecznociach przestrzennych, ekologicznych i spo³ecznych. Z kolei
Jakóbczyk-Gryszkiewicz [1998] podsumowuje, ¿e strefa podmiejska na ogó³ by³a traktowana jako miejski mietnik, rozwi¹zuj¹cy pewne problemy miasta centralnego.
Ponadto od lat 60. XX wieku funkcjonuje w literaturze termin urban sprawl. Wed³ug
Lisowskiego [2005] oznacza on rozszerzanie siê obszarów zurbanizowanych w sposób
pozbawiony logiki i widocznego planu, a wiêc proces ¿ywio³owy. £¹czy siê z gwa³townym, monotonnym i nieefektywnym zagospodarowywaniem gruntów, gdzie mieszkañcy
s¹ silnie uzale¿nieni od samochodu w przemieszczaniu siê. Pojêcie to oznacza proces
ekstensywnego, ¿ywio³owego zasiedlania terenów wiejskich z rozproszon¹ lokalizacj¹
domów, us³ug oraz miejsc pracy, po³¹czonych nadmiernie rozbudowan¹ i niefunkcjonaln¹ sieci¹ dróg. Brak koordynacji w zagospodarowaniu podwy¿sza koszty ich budowy
i funkcjonowania.
Strefa podmiejska Olsztyna cechuje siê du¿¹ dynamik¹ zmian, które powoduj¹ wiele
sprzecznoci, w odniesieniu do sposobów zagospodarowania terenu. Bywa ona traktowana jako miejsce ucieczki przed miejskim zgie³kiem. Jednak na jej obszar, wraz z rozwojem zabudowy, przenoszone s¹ problemy wystêpuj¹ce w Olsztynie. Takim przyk³adem
jest efekt st³oczenia oraz powstawanie niefunkcjonalnej sieci dróg gruntowych. Dynamiczny rozwój zabudowy powoduje, ¿e gminy nie s¹ w stanie do momentu opublikowania planu zagospodarowania przestrzennego, zrealizowaæ budowy infrastruktury technicznej. Dotyczy to sieci kanalizacyjnej, owietlenia lub chodników. Obni¿a to standard
¿ycia na nowym obszarze. Poza tym z jednej strony w strefie podmiejskiej Olsztyna wystêpuje du¿y odsetek lasów i wód powierzchniowych, z drugiej strony natomiast obszary te podlegaj¹ presji budowlanej. Miejscami mo¿e zostaæ zachwiana równowaga ekologiczna, tym bardziej, ¿e znaczne obszary strefy podmiejskiej ulegaj¹ zabudowi
w sposób chaotyczny, na podstawie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy,
w szczególnoci dotyczy to gminy Purda i Jonkowo. Ponadto poza dwoma planami
w gminie Dywity (ochrona polderu w Ró¿nowie i doliny £yny), nie sporz¹dzono dotychczas planów ochrony dla innych, cennych przyrodniczo obszarów. Nale¿y w nich
uwzglêdniæ równie¿ strefy brzegowe wiêkszych jezior oraz ródpolne zbiorniki wodne.
Bañski [2005] i Weso³owska [2004] donosz¹ o przekszta³caniu historycznych uk³adów przestrzennych wsi w uk³ady wielodro¿ne. Zmianom ulega tak¿e morfologia i fizjonomia wsi. Przyjmuj¹c koncepcjê kontinuum wiejsko-miejskiego, zaproponowan¹ przez
Soko³owskiego [1999], nale¿y uznaæ czêæ wsi (poddanych najwiêkszej presji budowlanej) za osiedla zurbanizowane (urbanizacja sensu largo).
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Du¿y nap³yw ludnoci, a tak¿e powstawanie nowej zabudowy mieszkaniowej powoduje przekszta³canie historycznych uk³adów przestrzennych czêci wsi. Dotyczy to
g³ównie strefy podmiejskiej bli¿szej. Zabudowa mieszkaniowa rozlewa siê w czêci wsi
na tereny dotychczas typowo rolnicze. Presja urbanizacji na tereny rolnicze i cenne pod
wzglêdem przyrodniczym, w przypadku Olsztyna i jego strefy podmiejskiej, jest odpowiednio mniejsza, w stosunku do innych, wiêkszych miast w Polsce.
W 53 wsiach (sporód 200) wyst¹pi³ w latach 20002010 nap³yw ludnoci powy¿ej
23,5%, tj. powy¿ej redniej dla wszystkich wsi po³o¿onych w strefie podmiejskiej Olsztyna. Dla 19 wsi zaleca siê sporz¹dzenie planów zagospodarowania przestrzennego, które
obejmowa³yby ca³y ich obszar (czy obrêb geodezyjny). S¹ to: Ostrzeszewo, Szczêsne,
Klebark Ma³y, Nikielkowo, Jaroty, Stawiguda, Bart¹g, Tomaszkowo, Gronity, Jonkowo,
Giedajty, Gutkowo, Warka³y, Dywity, Ró¿nowo, Kieliny, Wad¹g, £ugwa³d, Sprêcowo.
Do koñca 2010 r. takie plany zagospodarowania przestrzennego sporz¹dzono dla wsi £êgajny i Wójtowo (gmina Barczewo). W wymienionych wsiach uk³ady komunikacyjne
ulegaj¹ przekszta³ceniu w uk³ady wielodro¿ne.
W niewielkim stopniu ochronie podlega tradycyjna zabudowa oraz uk³ady przestrzenne warmiñskich wsi. W 2009 r. opublikowano w zwi¹zku z tym dwa plany zagospodarowania przestrzennego. Obejmuj¹ one wsie Br¹swa³d i Bukwa³d (gmina Dywity). Poza
tym wspomniane opracowania planistyczne powinny obejmowaæ wiêkszy obszar. Obecnie s¹ to tereny o powierzchni odpowiednio 52,7 ha i 53,3 ha, na których znajduje siê
zabytkowa zabudowa.
Böhm [2006] przywo³uje s³owa klucze, które trafnie oddaj¹ obecny stan planowania
przestrzennego w Polsce s¹ to: krajobraz od³amków, widzenie w odcinkach (planowanie wybiórcze, ograniczone do niewielkiego obszaru), planowanie przydro¿ne (zorientowane na zagospodarowanie terenów po³o¿onych bezporednio przy drogach) lub
urbanistykê samorzutn¹ (chaotyczna, pozbawiona elementów kompozycji). Wed³ug autora redukcja czynnika kompozycji w planowaniu powoduje deficyt wartoci widokowych. Oznacza to ograniczenie ró¿norodnoci form, zanik struktur wiejskich i zatarcie
to¿samoci regionalnej. Poza tym wystêpuje brak trwa³oci estetycznej krajobrazu. Taki
krajobraz charakteryzuje siê zachowaniem wysokiej atrakcyjnoci dla obserwatora.
W strefie podmiejskiej Olsztyna obserwujemy wszystkie wspomniane zjawiska. Wystêpuj¹ one z ró¿nym natê¿eniem w poszczególnych wsiach i gminach. Wymogi gospodarki wolnorynkowej spowodowa³y, i¿ zapisy w kolejnych ustawach dotycz¹cych planowania przestrzennego s¹ coraz bardziej liberalne. Z jednej strony uwzglêdniaj¹ one
zró¿nicowane potrzeby spo³eczne (decyzja o warunkach zabudowy), za z drugiej przyczyniaj¹ siê do powstawania chaosu przestrzennego. W szczególnoci w wyniku stosowania art. 61 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717]. Wspomniany artyku³ dotyczy zasady dobrego s¹siedztwa. Gminy Gietrzwa³d, Dywity, Stawiguda i Barczewo realizuj¹ wiele (lub mniej, ale obejmuj¹cych du¿¹
powierzchniê) planów zagospodarowania przestrzennego i prowadz¹ zrównowa¿on¹ politykê przestrzenn¹. W gminach Purda i Jonkowo natomiast, dominuje wydawanie decyzji
o warunkach zabudowy. Zabudowa rozwija siê g³ównie w s¹siedztwie dróg krajowych,
wojewódzkich i powiatowych, w strefie podmiejskiej bli¿szej. Wynika to z najwiêkszej
dostêpnoci komunikacyjnej. Równie¿ przestrzeñ otwarta, zwi¹zana z walorami widokowymi
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nie jest chroniona. Rzadko ujmuje siê w planach zagospodarowania przestrzennego obszary cenne pod wzglêdem przyrodniczym lub zabytkowe uk³ady ruralistyczne.
W wiêkszoci jednostek samorz¹dowych (poza gmin¹ Dywity) planowanie przestrzenne
pojmuje siê w sposób zawê¿ony, jako instrument realizacji potrzeb spo³ecznych. Polega
to na ujmowaniu w planach zagospodarowania przestrzennego gruntów rolnych i zamianie ich funkcji na mieszkaniow¹ jednorodzinn¹. Rzadko umieszcza siê w planach wiêksze
obszary. W przypadku 14 planów zagospodarowania przestrzennego (7,1% stanu)
w strefie podmiejskiej Olsztyna obejmuj¹ one tereny o powierzchni 100 i wiêcej hektarów. Stanowi to ogó³em 59,5% powierzchni objêtej przez plany zagospodarowania przestrzennego. Z drugiej za strony w strefie podmiejskiej Olsztyna 47,4% sporz¹dzanych
planów cechuje siê niewielk¹ powierzchni¹, tj. do 10 ha. Mediana dla wszystkich sporz¹dzonych planów zagospodarowania przestrzennego (w odniesieniu do objêtej nimi powierzchni) dla strefy podmiejskiej Olsztyna wynosi 11,8 ha.
Lisowski i Grochowski [2009] uwa¿aj¹, ¿e wad¹ systemow¹ jest analogiczne traktowanie bardzo ró¿nych rodzajowo terenów, tj. obszarów metropolitalnych, terenów rolniczych czy postindustrialnych. W strefie podmiejskiej Olsztyna, charakteryzuj¹cej siê
du¿¹ dynamik¹ nap³ywu ludnoci, zmiany powinny dotyczyæ braku koniecznoci przeznaczania gruntów rolnych na cele pozarolnicze, udzia³u inwestorów w ponoszeniu kosztów sporz¹dzania opracowañ planistycznych, a przede wszystkim budowy infrastruktury
technicznej. Bud¿ety gmin, w szczególnoci w tym ostatnim przypadku, nie s¹ w stanie
ponieæ du¿ych wydatków, które s¹ z tym zwi¹zane. Wspomniane zamierzenia s¹ stopniowo realizowane w kolejnych Wieloletnich Planach Inwestycyjnych. Jednak jest to
niewystarczaj¹ce, w obliczu ¿ywio³owego zjawiska urbanizacji. Wystarczy przywo³aæ
fakt, ¿e dynamika przyrostu liczby ludnoci w gminie Dywity jest jedn¹ z najwiêkszych
w Polsce. Ustêpuje ona tylko niektórym gminom, które s¹ po³o¿one w strefie podmiejskiej Warszawy i Poznania.
Wed³ug leszyñskiego i in. [2007] planowanie przestrzenne jest instrumentem, s³u¿¹cym do przekszta³cania przestrzeni. Bogart [2006] podkrela, ¿e rozproszona suburbanizacja to przejaw adaptacji lokalnej spo³ecznoci do przemian strukturalnych w miastach,
w sytuacji niemocy w³adz lokalnych i regionalnych. Przyk³ady dotycz¹ce gmin po³o¿onych w strefie podmiejskiej Olsztyna dostarczaj¹ wniosków, z których wynika, ¿e niemoc
w³adz lokalnych wynika g³ównie z biernego i niew³aciwego podejcia do planowania
przestrzennego. Biernoæ polega na zaniechaniu przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego, które obejmowa³yby du¿y obszar. Dotyczy to w szczególnoci
wsi, charakteryzuj¹cych siê du¿ym ruchem budowlanym. Z kolei niew³aciwe podejcie,
obejmuje wydawanie du¿ej liczby decyzji o warunkach zabudowy (co jest tañsze i szybsze w realizacji) oraz braku opracowañ planistycznych dla terenów chronionych i zabytkowych uk³adów ruralistycznych wsi. Przyk³ad gminy Dywity dowodzi, ¿e mo¿na zmieniæ
niekorzystn¹ sytuacjê, która polega na funkcjonowaniu niewielu planów zagospodarowania przestrzennego. Do 2003 r. obowi¹zywa³o tutaj 7 planów o ³¹cznej powierzchni
92,6 ha, w tym niemal 40 ha obejmowa³ cmentarz, zlokalizowany miêdzy Dywitami i Kielinami. Po wejciu w ¿ycie w 2003 r. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, rozpoczêto realizacjê licznych opracowañ planistycznych. W latach
20062010 opublikowano ich 22. Obejmowa³y one powierzchniê 2182,8 ha.
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Istotn¹ kwesti¹ jest równie¿ to, ¿e nie nale¿y uzasadniaæ niewielkiej powierzchni
uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego wielkoci¹ wp³ywów do bud¿etów gmin, po³o¿onych w strefie podmiejskiej Olsztyna (w gminie Barczewo, zrealizowano
dwa plany zagospodarowania przestrzennego, które objê³y w ca³oci dwa obrêby geodezyjne. Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkañca w tej gminie nie nale¿¹ do najwy¿szych wród gmin badanego obszaru).
Ja³owiecki i Szczepañski [2006] twierdz¹, ¿e kszta³t miasta i jego uk³ad przestrzenny
uzale¿niony jest od g³ównych aktorów na miejskiej scenie, którzy tworz¹ klasê ludzi
kreatywnych ( ). Kiedy by³a to partia komunistyczna, jej funkcjonariusze i grupy zawodowe ( ). W III RP uk³ad aktorów radykalnie siê zmieni³ i miejsce partii zaj¹³ rynek
i jego elementarne wymogi. Zwiêkszy³a siê rola prywatnych inwestorów i wielkich korporacji, zmniejszy³a architektów i urbanistów ( ). Zawsze jednak jakoæ lokalnych i regionalnych liderów, ( ), wp³ywa bezporednio na tempo przemian przestrzennych i na ich
charakter.
W strefie podmiejskiej Olsztyna wystêpuj¹ ró¿nice w poziomie zatrudnienia w referatach dotycz¹cych gospodarki przestrzennej. Wp³ywa to na jakoæ realizowanej polityki
przestrzennej. W gminie Purda i Jonkowo referaty te licz¹ po 1 osobie. W pozosta³ych
badanych gminach po 2-3 osoby. Wi¹¿e siê to z rang¹ planowania przestrzennego w poszczególnych gminach.
Poza tym nale¿y w wiêkszym stopniu analizowaæ wielkoæ ruchu budowlanego w poszczególnych wsiach, w celu realizacji planów zagospodarowania przestrzennego lub
wydawania decyzji o warunkach zabudowy. W tym ostatnim przypadku powinny byæ
one sporz¹dzane dla dzia³ek we wsiach o niewielkim ruchu budowlanym lub w celu uzupe³nienia ju¿ istniej¹cej zabudowy.
PODSUMOWANIE
W strefie podmiejskiej Olsztyna w latach 19962010 dokona³y siê zmiany w strukturze u¿ytkowania ziemi. Miêdzy gminami a poszczególnymi wsiami zauwa¿alne s¹ ró¿nice
w intensywnoci tego procesu. Wynika to g³ównie ze zró¿nicowanego poziomu nap³ywu
ludnoci na tereny omawianych gmin i wsi oraz poziomu ruchu budowlanego (zwi¹zanego ze wznoszeniem ró¿nego rodzaju zabudowy). Zwykle, ze wspomnianymi czynnikami
powi¹zana jest powierzchnia jak¹ obejmuj¹ realizowane plany zagospodarowania przestrzennego i liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy. Dynamika zmian, w odniesieniu do przyrostu terenów zurbanizowanych, waha³a siê w latach 20012010 od 0,8
do 2,0% w odniesieniu do powierzchni gmin w strefie podmiejskiej Olsztyna. Wartoæ
rednia wynios³a 1,5%.
Zmiany w strukturze u¿ytkowania gruntów powoduj¹ na ogó³ przyrost powierzchni
gruntów zabudowanych i zurbanizowanych. W 2011 r. stanowi³y one 4,82% powierzchni
badanego obszaru. Wród nich najwiêkszy udzia³ stanowi¹ tereny komunikacyjne (2,4%)
i mieszkaniowe (1,8%). Niewielki udzia³ w powierzchni gmin stanowi¹ tereny rekreacyjne
(0,06%), przemys³owe (0,06%) oraz kopalne (0,01%). Tereny kopalne, obejmuj¹ obszary
zwi¹zane z eksploatacj¹ kruszywa naturalnego (rzadziej i³u).
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Wed³ug danych Wydzia³u Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, wspomniane tereny zajmowa³y w 2011 r. na badanym obszarze
powierzchniê 16 ha. Najwiêkszy obszar terenów kopalnych wystêpuje w gminie Gietrzwa³d (6,8 ha), Stawiguda (3,7 ha), Dywity (2,1 ha), za najmniejszy  w gminach Purda
(1,6 ha), Barczewo (1,5 ha) i Jonkowo (0,3 ha).
Ponadto przeprowadzone badania dowodz¹, ¿e nie podlegaj¹ ochronie grunty orne,
zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie gruntów rolnych i lenych [Dz. U. z 1995 r. Nr 16,
poz. 78].
Dotyczy to w szczególnoci wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Bowiem w tym przypadku jednostkowa, zabudowywana powierzchnia
jest na ogó³ zbyt ma³a, aby wystêpowaæ z wnioskiem o przeznaczenie gruntów rolnych
na cele pozarolnicze. Z kolei w odniesieniu do uchwalanych planów zagospodarowania
przestrzennego, zwraca siê najczêciej uwagê przy obejmowaniu nimi kolejnych obszarów na obecnoæ infrastruktury technicznej i po³o¿enie w s¹siedztwie ju¿ istniej¹cej zabudowy. Z kolei realizacja po³udniowej obwodnicy Olsztyna dowodzi, ¿e ochrona obszarów cennych pod wzglêdem przyrodniczym i parametry techniczne inwestycji odgrywaj¹
najwa¿niejsz¹ rolê przy wyborze wariantu jej przebiegu.
W wyniku uchwalenia w latach 19962010 planów zagospodarowania przestrzennego, gdzie zabudowa objê³a obszar 2991 ha, wydanych decyzji o warunkach zabudowy
w latach 20042010 dla terenów dla budownictwa mieszkaniowego o powierzchni 758,7 ha
i realizacji po³udniowej obwodnicy Olsztyna w latach 20152017 na obszarze 2469,2 ha,
zmianie sposobowi u¿ytkowania ulegnie 4,6% powierzchni gruntów w strefie podmiejskiej Olsztyna. Dotyczy to przede wszystkim kilkunastu du¿ych i rednich wsi (uwzglêdniaj¹c liczbê ludnoci), po³o¿onych w szeciu badanych gminach, w strefie podmiejskiej
bli¿szej.
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CHANGES TO THE STRUCTURE OF LAND USE
WITHIN OLSZTYN SUBURBAN AREA
Abstract. The spatial range of the study includes 6 communes situated within Olsztyn
suburban area. In order to address spatial changes, reference was made to the drawn up,
applicable Area Development Plans as well as the issued Decisions on building and land
development conditions; moreover, the number and area of plots to be bought out for
the purpose of the construction of the southern Olsztyn bypass were analysed. In the
Official Gazettes of Warmiñsko-Mazurskie Province for the years 19962010, 196 Area
Development Plans for a part or the whole of 86 out of 200 villages (43% of the total
number thereof) were published.
The approximate area covered by Area Development Plans is 8594.8 ha. This accounts
for 6.3% of Olsztyn suburban area. In the years 20042010, 5308 Decisions on building
and land development conditions were issued for 146 villages (73% of the total number
thereof) located within Olsztyn suburban area. Out of those, 55% (data for the years
20042008) concerned housing developments. It is estimated that 0.6% of the suburban
area land will be developed due to the implementation of Decisions on land development
conditions.
Moreover, according to plans for the years 20152017, this process will cover 1.7% of
the suburban area land in 4 communes. This is related to the construction of the southern Olsztyn bypass. In total, approx. 4.6 % of Olsztyn suburban area land either has
been developed or will be developed by 2017. The areas subject to development mainly
include arable land and, to a lesser extent, grassland and forests.
Key words: Area Development Plans, Decisions on building and land development
conditions, southern Olsztyn bypass, changes to the structure of land use, suburban
area, landscape
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