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OD REDAKCJI
Czwarty numer Acta Scientiarum Polonorum  Administratio Locorum w 2015 roku
powiêcony jest g³ównie rozwojowi obszarów wiejskich, w tym definiowaniu tego typu
obszarów w krajach UE. W obliczu nowych mo¿liwoci oferowanych przez ró¿norodne
programy pomocowe UE przestrzeñ wiejska podlega dynamicznym przekszta³ceniom,
o czym pisalimy numerze 14(3). Zmiany te maj¹ wp³yw na inne postrzeganie i definiowanie obszarów przewa¿aj¹co wiejskich i porednich, które stanowi¹ ³¹cznie a¿ 90% powierzchni w krajach UE. Troska o ich rozwój jest traktowana priorytetowo. Zachêcam
do lektury publikacji El¿biety Zysk oraz Aliny róbek-Ró¿añskiej. Autorki wskazuj¹
ró¿nice w definiowaniu obszarów wiejskich w krajach, które przyst¹pi³y do UE po
2004 roku oraz podkrelaj¹ pojawienie siê potrzeby skonstruowania nowej, bardziej adekwatnej i uniwersalnej definicji.
Kontynuuj¹c temat obszarów wiejskich, proponujê zapoznanie siê z artyku³em Ma³gorzaty Dudziñskiej i problematyk¹ potencja³u uwarunkowañ przestrzennych gospodarstw w gminach województwa dolnol¹skiego, na obszarze których zrealizowano scalenia gruntów rolnych. Scalenia gruntów rolnych zmieniaj¹ przestrzeñ obszarów u¿ytkowanych rolniczo i wp³ywaj¹ na jej uwarunkowania. S¹ dzia³aniem o charakterze naprawczym, ale i inwestycj¹, która mo¿e wp³ywaæ na przestrzeñ zarówno w pozytywny,
jak i w negatywny sposób. Autorka przedstawia cechy procesu scalenia gruntów rolnych.
Bada tak¿e uwarunkowania przestrzenne gospodarstw, na obszarze których zrealizowano
w latach 20042013 prace scaleniowe.
Pozostaj¹c w temacie przestrzeni wiejskiej, zachêcam do lektury artyku³u Katarzyny
Kocur-Bery na temat algorytmu oceny ryzyka powstawania strat na obszarach wiejskich
z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych. Zmiany klimatu wystêpuj¹ce na Ziemi
przejawiaj¹ siê miêdzy innymi czêstszym wystêpowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych maj¹cych negatywny wp³yw na produkcjê roln¹. W Parlamencie Europejskim
podjêto decyzjê o dzia³aniach maj¹cych przeciwdzia³aæ takim zjawiskom poprzez identyfikacjê terenów pod wzglêdem ryzyka wyst¹pienia na nich strat. Autorka bada ryzyko
wyst¹pienia strat z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych na obszarach wiejskich
poprzez zaproponowany algorytm (AAOR) u³atwiaj¹cy ocenê. Umo¿liwia on indywidualn¹ ocenê ryzyka dla ka¿dej z gmin.
Zapraszam do zapoznania siê równie¿ z pozosta³ymi artyku³ami. Wszystkie one stanowi¹ oryginalne opracowania naukowe poruszaj¹ce istotne problemy dotycz¹ce zagospodarowania przestrzeni w Polsce.
Autorom dziêkujê za interesuj¹ce opracowania, a czytelnikom ¿yczê mi³ej lektury.
Przewodnicz¹cy Rady Naukowej
serii Administratio Locorum

prof. dr hab. in¿. Ryszard róbek
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POTENCJA£ UWARUNKOWAÑ PRZESTRZENNYCH
GOSPODARSTW W GMINACH WOJEWÓDZTWA
DOLNOL¥SKIEGO, W KTÓRYCH ZREALIZOWANO
SCALENIA GRUNTÓW ROLNYCH
Ma³gorzata Dudziñska
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. Scalenie gruntów rolnych jest dzia³aniem, które zmienia przestrzeñ niezurbanizowan¹ i wp³ywa na jej uwarunkowania. Jest inwestycj¹ o charakterze innowacyjnym, jednak jak ka¿da inwestycja mo¿e wp³ywaæ na tê przestrzeñ w pozytywny i negatywny sposób. W artykule podjêto próbê przedstawienia cech dzia³ania scalenie gruntów
rolnych. Zbadano tak¿e uwarunkowania przestrzenne gospodarstw w gminach województwa dolnol¹skiego, w których zrealizowano w latach 20042013 scalenia gruntów
rolnych, porównuj¹c te uwarunkowania do redniej dla województwa dolnol¹skiego.
W badaniach wykorzystano nastêpuj¹ce metody: analizê i syntezê literatury, badania
z grupy podejæ przestrzenno-statystycznych oraz analizê SWOT.
S³owa kluczowe: scalenie gruntów rolnych, grunty rolne, uwarunkowania przestrzenne
gospodarstw

WSTÊP
Rozwój obszarów wiejskich jest cile zwi¹zany z szeroko rozumianymi pracami urz¹dzenioworolnymi zarówno w Polsce [Cymerman, Hopfer 1977, Dacko 2006, Pijanowski
2011, Bielska 2012], jak równie¿ w innych krajach [Knaap, Chakraborty 2007, Miranda,
Crecente, Alvarez 2006, Cay, Ayten, Iscan 2010, Yu i in. 2010]. G³ównym celem scalenia
gruntów rolnych jest poprawa warunków przestrzennych gospodarstw rolnych poprzez
zmniejszenie liczby dzia³ek nale¿¹cych do danego gospodarstwa. Polega na dostosowaniu kszta³tu dzia³ek do mo¿liwoci w³aciwego zmechanizowania upraw i zmniejszeniu
odleg³oci miêdzy uprawianymi polami a dzia³k¹ siedliskow¹ [Kupidura i in. 2014] oraz
Adres do korespondencji  Corresponding author: Ma³gorzata Dudziñska, Katedra Analiz
Geoinformacyjnych i Katastru, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. R. Prawocheñskiego 15, 10-724 Olsztyn, e-mail: gosiadudzi@uwm.edu.pl
© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn
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jest okazj¹ do podjêcia dzia³añ zwi¹zanych z kszta³towaniem krajobrazu obszarów wiejskich. Scalanie gruntów bez w¹tpienia stanowi kluczowy punkt wyjcia dla gruntownej
przebudowy wsi [Tworzyd³o 2012]. Dzia³ania te realizowane s¹ w wiecie przez wiele lat
i dziêki tym dowiadczeniom coraz skuteczniej wp³ywamy na rozwój obszarów wiejskich.
Realizacja scalenia gruntów rolnych znacz¹co wpisuje siê w miejsce i wp³ywa na
spe³nienie wielu potrzeb mieszkañców, wzmacniaj¹c przewagê konkurencyjn¹ danego
miejsca, umacniaj¹c i rozwijaj¹c jego dotychczasowe funkcje oraz uzyskuj¹c przy tym akceptacjê mieszkañców.
Scalenie gruntów rolnych w d³u¿szej perspektywie czasowej mo¿e wp³ywaæ na zmianê trajektorii rozwoju danego miejsca i stanowiæ now¹ podstawê gospodarki lokalnej.
Projekty tego typu wp³ywaj¹ na zwiêkszenie atrakcyjnoci danego obszaru, poprawê
jego funkcji produkcyjnych, estetykê przestrzeni, powstawanie nowych wizytówek miejscowoci, a tak¿e przyczyniaj¹ siê do wzrostu dumy mieszkañców. Dziêki nim gminy postrzegane s¹ jako dynamiczniejsze i aktywniejsze, a mieszkañcy, uczestnicz¹c w ich realizacji, zyskuj¹ poczucie sprawstwa.
Dacko [2006] napisa³a: cel powinien koncentrowaæ siê na poprawie ¿ycia na wsi,
a nie tylko podniesieniu wydajnoci produkcji rolniczej, koñcowym rezultatem powinno
byæ odnowienie wsi poprzez trwa³y ekonomiczny i polityczny rozwój ca³ej spo³ecznoci,
przy jednoczesnej ochronie i racjonalnym wykorzystaniu rodowiska naturalnego, proces scalenia przebiegaæ powinien przy demokratycznym udziale spo³ecznoci obszaru
scalanego, wraz ze spo³eczeñstwem nale¿y zdefiniowaæ nowy sposób wykorzystania potencja³u obszaru, a nastêpnie skupiæ siê na dostosowaniu do tego komponentów przestrzennych, podejcie powinno byæ ca³ociowe, wielosektorowe oraz integruj¹ce elementy rozwoju obszaru i ca³ego regionu, przy jednoczesnym uwzglêdnieniu powi¹zañ
miêdzy terenami wiejskimi a zurbanizowanymi.
Scalenie wiêc jest inwestycj¹ o charakterze innowacyjnym. Zgodnie z definicj¹ innowacji Pietrasiñskiego [1971], innowacje s¹ to zmiany celowe wprowadzone przez cz³owieka [ ], które polegaj¹ na zastêpowaniu dotychczasowych stanów rzeczy innymi, ocenianymi dodatnio w wietle okrelonych kryteriów i sk³adaj¹cymi siê w sumie na postêp.
Zmiany te musz¹ mieæ nastêpuj¹ce cechy:
 byæ nowe  odmienne od ju¿ wystêpuj¹cych, przy czym owa odmiennoæ mo¿e byæ
wynikiem modyfikacji elementów ju¿ istniej¹cych b¹d wprowadzenia elementów obcych [Sikorska-Wolak 1993]  co w przypadku procedury scalenia gruntów ma miejsce, bo po pierwsze przekszta³camy istniej¹c¹ strukturê przestrzenn¹ i po drugie
wzbogacamy przestrzeñ o nowe elementy np. projektujemy cie¿ki rowerowe lub inne
elementy, które na danym obszarze nie istnia³y;
 byæ w danych warunkach lepsze, doskonalsze pod pewnymi wzglêdami od ju¿ istniej¹cych [Sikorska-Wolak1993]  celem scalenia jest m.in. naprawa struktury obszarowej
np. przez zaprojektowanie dzia³ek z dojazdem, który wczeniej móg³ nie wystêpowaæ,
jak i poprawienie jakoci ¿ycia mieszkañców;
 byæ zamierzone i wiadomie wprowadzone w wyniku dzia³añ innowacyjnych [Sikorska-Wolak 1993]  scalenie jest to dzia³anie realizowane g³ównie na wniosek zainteresowanych rolników, a procedura ta ma zamierzone etapy realizacji i cele.
Acta Sci. Pol.
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Realizacja scaleñ wiêc wp³ywa na przestrzeñ niezurbanizowan¹, poprawiaj¹c
m.in. wiele uwarunkowañ przestrzennych gospodarstw. Uwarunkowania te rozumiane s¹
jako geometryczna ocena parametrów gospodarstw, które opisane s¹ przez mierniki.
W przyjêtych badaniach wykorzystano najczêciej stosowane, tj. redni¹ powierzchniê
gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym indywidualnym, redni¹ powierzchniê dzia³ek
w rodzinnych gospodarstwach rolnych, redni¹ liczbê dzia³ek deklarowanych w gospodarstwie rolnym indywidualnym.
Jak ka¿da inwestycja równie¿ i scalenia obarczone s¹ ryzykiem wynikaj¹cym
m.in. z cech tego dzia³ania. Dlatego w pracy, wykorzystuj¹c analizê SWOT, ustalono
mocne i s³abe strony tego dzia³ania oraz przeanalizowano uwarunkowania przestrzenne gospodarstw w gminach województwa dolnol¹skiego, w których zrealizowano w latach 20042013
scalenia gruntów rolnych.
METODYKA BADAÑ
W badaniach wykorzystano nastêpuj¹ce metody: analizê i syntezê literatury, badania
z grupy podejæ przestrzenno-statystycznych oraz analizê SWOT. Obszar badañ obejmowa³ gminy województwa dolnol¹skiego, w których zrealizowano w latach 20042013
scalenia gruntów rolnych oraz województwo dolnol¹skie.
Na I etapie badañ scharakteryzowano realizacjê scaleñ w Polsce oraz wykonano analizê SWOT dzia³ania scalenie gruntów rolnych. Na etapie II wykonano ocenê zró¿nicowania przestrzennego gospodarstw w gminach województwa dolnol¹skiego, w których
zrealizowano prace scaleniowe. W analizie przyjêto cechy obszaru, które najczêciej s¹
analizowane, jako geometryczn¹ ocenê parametrów gospodarstw.
Na etapie III wyznaczono syntetyczny miernik uwarunkowañ przestrzennych gospodarstw w analizowanych gminach i porównano do wielkoci tego wskanika do redniej
dla województwa dolnol¹skiego.
ETAP I. REALIZACJA SCALEÑ GRUNTÓW ROLNYCH W POLSCE
ORAZ ANALIZA SWOT DZIA£ANIA SCALENIE GRUNTÓW ROLNYCH
Od 2004 do padziernika 2013 r. zrealizowano w Polsce scalenia gruntów rolnych na
obszarze 118 210 ha. Najwiêcej w roku 2013  prawdopodobnie wynika³o to z faktu, i¿
w 2013 r. koñczy³ siê okres Programu rozwoju obszarów wiejskich 20072013. W czterech województwach: podlaskim, lubelskim, podkarpackim i ma³opolskim zrealizowano
doæ du¿o scaleñ (powy¿ej 11 000 ha w ka¿dym z województw). Pomimo zrealizowania
scaleñ na doæ du¿ej powierzchni, zajmuj¹ one jedynie 0,6% u¿ytków rolnych w Polsce.
W województwie ma³opolskim udzia³ ten wynosi 2,26% powierzchni u¿ytków rolnych,
w woj. podkarpackim  2,15 %, w woj. l¹skim  1,62 % i woj. lubelskim  1,56%.
W pozosta³ych województwach udzia³ ten jest mniejszy ni¿ 1% (por. rys. 1).
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Rys. 1. Zrealizowane scalenia gruntów rolnych w Polsce w latach 20042013.
Fig. 1. Implementation of consolidation of agricultural land in Poland in 20042013

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie informacji z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Source: own compilation based on information from the Ministry of Agriculture and Rural Development

Analiza SWOT  scalenia gruntów
SWOT jest jedn¹ z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych s³u¿¹c¹ do porz¹dkowania informacji. Polega na posegregowaniu informacji o danym systemie, organizacji lub kwestii na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych):
 S (strengths)  mocne strony: wszystko to, co stanowi atut, przewagê, zaletê analizowanego obiektu,
Acta Sci. Pol.
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 W (weaknesses)  s³abe strony: wszystko to, co stanowi s³aboæ, barierê, wadê analizowanego obiektu,
 O (opportunities)  szanse: wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu szansê korzystnej zmiany,
 T (threats)  zagro¿enia: wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeñstwo zmiany niekorzystnej.
Zebrane cechy scalenia gruntów rolnych posegregowano wg opisanych kryteriów
na cztery grupy czynników (tab. 1).
Tabela 1. Analiza SWOT  dzia³anie scalenie gruntów rolnych
Table 1. SWOT analysis  an investment of agricultural land consolidation
Mocne strony  Strengths

S³abe strony  Weaknesses

1

2

 poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych
i gruntów lenych (zmniejszenie liczby dzia³ek, poprawa
kszta³tu dzia³ek, zwiêkszenie powierzchni dzia³ek
i gospodarstw),
 improved territorial structure of farms and forests
(reduced number of parcels, improved parcel shape,
increased area of plots and farms),
 uporz¹dkowanie i urz¹dzenie sieci dróg transportu
rolniczego i urz¹dzeñ melioracji wodnych oraz
zaprojektowanie nowego uk³adu komunikacyjnego wsi,
 development of service roads land improvement
systems and networks of rural roads,
 racjonalne ukszta³towanie roz³ogów gruntów,
 rational spatial configuration of agricultural plots,
 dostosowanie granic nieruchomoci do systemu
urz¹dzeñ melioracji wodnych i dróg oraz rzeby terenu,
 plot boundaries are modified to accommodate land
improvement systems, roads and relief features,
 regulacja stosunków wodnych na obszarze objêtym
scalaniem,
 regulation of hydrological processes on consolidated land,
 rekultywacja czêci obszarów zdewastowanych,
 reclamation of degraded areas,
 rozwój infrastruktury spo³ecznej  zaprojektowanie dzia
³ek u¿ytecznoci publicznej,
 development of social infrastructure, planning common
land,
 rozdzielenie udzia³ów we wspólnocie i wspó³w³asnoci
do nieruchomoci,
 distribution of rights and privileges to common land
among members of the local community,
 realizacja scaleñ gruntów rolnych niesie za sob¹ wiele
innowacji towarzysz¹cych, takich jak wprowadzenie
nowych technologii produkcji rolnej czy mo¿liwoæ
zastosowania do produkcji nowego, lepszego sprzêtu
rolniczego,
 the implementation of land consolidation allows the
realization of a range of innovations accompanying

 koszty odbudowy i renowacji rowów melioracyjnych,
 high cost of reconstructing and renovating drainage
ditches,
 koszty budowy dróg lokalnych,
 high cost of building local roads,
 koszty wy³¹czenia z produkcji lenej i rolnej,
 high cost of zoning land for purposes other than
forestry and agricultural production,
 ró¿norodna struktura obszarowa uczestników scalenia
(rolnicy posiadaj¹ ró¿n¹ wielkoæ gospodarstwa),
 land owned by farmers participating in consolidation
schemes has varied territorial structure (farms have
different size),
 ró¿ny interes uczestników scalenia,
 the parties participating in land consolidation have
different interests,
 koszty postêpowania scaleniowego,
 high cost of land consolidation proceeding,
 zakres realizacji scaleñ okrelono w PROW
20072013,
 RDP 20072013 sets out rules for accounting
consolitation projects and the scope of activities
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cd. tabeli 1
cont. table 1
Szanse  Opportunities

Zagro¿enia  Threats

 zmniejszenie erozji wodnej i wietrznej,
 reduced water and wind erosion,
 zmniejszenie degradacji systemów melioracji,
 reduced degradation of land improvement systems,
 zapobieganie osuwiskom mas ziemnych,
 landslide prevention,
 poprawa efektywnoci gospodarowania m.in. poprzez
obni¿enie kosztów produkcji, zmniejszenie: nak³adów
pracy, czasu przejazdów i zu¿ycia paliwa,
 improved production efficiency through lowered
production costs, labor input, transport time and fuel
consumption,
 ograniczenie emisji CO 2,
 reduced CO 2 emissions,
 zapobieganie erozji gleby i poprawa gospodarowania gleb¹,
 prevention of soil erosion and improved soil
management,
 w³¹czanie spo³ecznoci lokalnej w zagadnienia
kszta³towania warunków przestrzennych,
 members of the local community are actively involved
in spatial planning processes,
 pozyskanie przez rolników dop³at dziêki polepszeniu
parametrów dzia³ki (zwiêkszeniu jej powierzchni),
 improved plot parameters (larger area) entitle farmers
to apply for subsidies,
 zmniejszenie powierzchni zalewowych i wp³ywu suszy
na obszarze scalanym dziêki regulacji urz¹dzeñ melioracji
wodnych,
 the introduction of land improvement systems
minimizes the risk of flooding and drought in consolidated land,
 zwiêkszenie wartoci rynkowej gospodarstw i dzia³ek,
 increased market value of consolidated farms and land,
 dostosowanie struktury u¿ytkowania gruntów
i zró¿nicowania gleb w gospodarstwie do obranego
kierunku produkcji,
 making optimal use of the land-use structure and soil
class for the needs of the chosen production system,
 aktywizacja spo³ecznoci poprzez uwzglêdnienie
w projekcie scaleniowym inwestycji zapewniaj¹cych
nowe miejsca pracy, rozbudowê infrastruktury oraz
uzupe³nienie i podniesienie poziomu us³ug socjalnych,
 land consolidation projects actively involve members
of the local community by creating new jobs, expanding
the existing infrastructure and improving the quality of
social services
 mo¿liwoci rozwoju krajobrazu wizualnego obszaru,
 the principle that the budget implementation merges
depending on the surface of the object and the region

 negatywny wp³yw na ró¿norodnoæ biologiczn¹
obszaru (zwiêkszenie powierzchni utwardzonych
i ograniczenie powierzchni naturalnych i pó³naturalnych
przyrodniczo, zanikanie zadrzewieñ i zakrzewieñ
sródpolnych ),
 negative impacts on biodiversity (higher share of
paved areas, lower share of natural and semi-natural
areas, elimination of mid-field trees and shrubs),
 intensyfikacja rolnictwa,
 intensification of agriculture,
 zwiêkszenie erozji wodnej i wietrznej,
 increased water and wind erosion,
 konflikty spo³eczne miêdzy uczestnikami i miêdzy
wykonawcami prac scaleniowych,
 social conflict between farmers and services
responsible for land consolidation,
 negatywny wp³yw na istniej¹cy krajobraz,
 negative impact on the existing landscape,
 zasady rozliczania projektów scaleniowych
zniechêcaj¹ do podejmowania tego typu dzia³añ,
 accounting principles of consolidation projects are
unfavorable,
 zasada ustalania bud¿etu realizacji scaleñ w zale¿noci
od powierzchni obiektu i województwa spowodowa³a,
¿e nie wszystkie zaplanowane dzia³ania maj¹ mo¿liwoæ
realizacji,
 not all the planned activities within the framework of
land consolidation have the opportunity to implement

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Dudziñskiej i Kocur-Bery [2015]
Source: own compilation based on Dudzinska and Kocur-Bera [2015]
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ETAP II. OCENA ZRÓ¯NICOWANIA PRZESTRZENNEGO GOSPODARSTW
W GMINACH WOJEWÓDZTWA DOLNOL¥SKIEGO, W KTÓRYCH
ZREALIZOWANO PRACE SCALENIOWE
Obszar badañ
Województwo dolnol¹skie po³o¿one jest w po³udniowo-zachodniej czêci Polski.
Zajmuje obszar 19 948 km2, co stanowi 6,4% powierzchni ca³ego kraju i zajmuje siódme
miejsce wród 16 województw. Z ogólnej powierzchni regionu 29,4% przypada na lasy
i grunty lene, 52,8% na u¿ytki rolne i s¹ to proporcje podobne do tych, które wystêpuj¹ w innych czêciach kraju. Udzia³ u¿ytków rolnych w regionie dolnol¹skim znacznie
przewy¿sza redni¹ dla krajów UE, wynosz¹c¹ 40,9% ogólnej powierzchni. Ponadto 3,6%
ogólnej powierzchni województwa zajmuj¹ tereny komunikacyjne, a 2,6%  tereny osiedlowe [Strategia 2005].
Województwo dolnol¹skie jest znacznie zró¿nicowane pod wzglêdem warunków do
prowadzenia dzia³alnoci rolniczej. Decyduj¹ o tym zarówno warunki naturalne (jakoæ
gleb), klimatyczne, jak i struktura u¿ytkowania gruntów. U¿ytki rolne w 2004 r. stanowi³y
52,8% ogólnej jego powierzchni (w kraju przeciêtnie  52,1%). W ich strukturze dominuj¹ grunty orne (82,6% wobec 77,3% w kraju), a u¿ytki zielone (³¹ki i pastwiska) zajmuj¹
16,7% powierzchni u¿ytków rolnych (w kraju  20,3%). Ogólnie bior¹c, grunty orne zajmuj¹ 43,6% ogólnej powierzchni regionu (w kraju  40,3%). Sporód prawie 870 tysiêcy
hektarów gruntów ornych Dolnego l¹ska jedynie ok. 8% stanowi¹ grunty I i II klasy
bonitacyjnej. U¿ytki rolne znajduj¹ce siê we w³adaniu gospodarstw indywidualnych stanowi³y w 2004 r. 76,3% (w kraju za przeciêtnie 86,7%). Udzia³ ich jest relatywnie niski,
co plasuje region dolnol¹ski dopiero na 13. miejscu wród 16. województw kraju [Strategia 2005].
W latach 20042013 w województwie dolnol¹skim zrealizowano prace scaleniowe na 12 obiektach, w dziesiêciu gminach o ³¹cznej powierzchni 11 867,64 ha (tab. 2).
Tabela 2. Zrealizowane scalenia gruntów rolnych w województwie dolnol¹skim ze rodków
SPO 20042006 i PROW 20072013
Table 2. Implementation consolidation of agricultural land in Lower Silesia from the SOP
20042006 and RDP 20072013
Nazwa obiektu
Object name

Gmina
Name of the commune

Powierzchnia obiektu
scaleniowego [ha]
Surface land consolidation [ha]

1

2

3

Krajów

Krotoszyce nad Nys¹ Szalon¹

540,21

Nowa Wie Z³otoryjska

Z³otoryja

1201,95

Witoszyce

Góra

1245,95

Chrócina

Góra

1433,21

Zbaków Dolny i Górny

W¹sosz

445,71

Milikowice

Jaworzyna l¹ska

947,42
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cd. tabeli 2
cont. table 2
1

2

3

Mciwojów

Mciwojów

839,83

Krzydlina Ma³a

Wo³ów

1083,30

Krzydlina Wielka

Wo³ów

1034,21

Szklary Dolne

Chocianów

1262,51

Kolice

Gaworzyce

587,46

Dobrocin

Dzier¿oniów

1245,88

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Pajkerta [ 2014 ]
Source: Own compilation based on Pajkert [2014]

W gminie Góra i Wo³ów zrealizowano po dwa scalenia. Najwiêkszy obszar objêty procedur¹ scaleniow¹ znajdowa³ siê w gminie Góra, ³¹cznie  2679,16 ha, a najmniejszy obejmowa³ gminê W¹sosz  445,71 ha. Pomimo i¿ realizacja scaleñ obejmowa³a prawie 12 tys.
ha gruntów, obszar ten zajmowa³ jedynie nieca³e 1% obszaru u¿ytków rolnych w województwie dolnol¹skim. Najwiêkszy udzia³ gruntów rolnych, które objêto postêpowaniem scaleniowym, zrealizowano w gminie Jaworzyna l¹ska  16,95%, za najmniejszy
w gminie W¹sosz  3,43% (por. rys. 2).
Podobnie wskanik obrazuj¹cy scalenia na mieszkañca gminy jest najwy¿szy w gminie Mciwojów i wynosi 0,202, najni¿szy za dla gminy Dzier¿oniów  0,036 ha/mieszkañca (por. rys. 2).
Kluczowym etapem tej czêci badañ by³ dobór zmiennych opisuj¹cych przedmiot badañ. Dobór wskaników zmiennych w analizach ilociowych jest zazwyczaj wypadkow¹
dostêpnoci danych i arbitralnych decyzji badaczy, jednak podstaw¹ przyjêtego wyboru
powinno byæ silne uzasadnienie merytoryczne.
Do przyjêtych mierników obrazuj¹cych uwarunkowania przestrzenne gospodarstw
nale¿¹: rednia wielkoæ powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym indywidualnym, rednia powierzchnia dzia³ek w rodzinnych gospodarstwach rolnych, rednia
liczba dzia³ek deklarowanych w rodzinnym gospodarstwie rolnym (tab. 3). Dane pozyskano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z 2013 r.
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Rys. 2. Stan zaawansowania zrealizowanych scaleñ w latach 20042013 w gminach województwa dolnol¹skiego na powierzchniê gruntów rolnych w gminie i mieszkañca gminy
Fig. 2. Progress realized merge in 20042013 in the municipalities of Lower Silesia on the surface of agricultural land in the municipality and resident of the municipality
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own compilation
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Tabela 3. Ocena kryteriów przestrzennych gospodarstw w gminach województwa dolnol¹skiego, w których zrealizowano scalenia gruntów rolnych
Table 3. Evaluation criteria for farms in the municipalities of Lower Silesia, where he completed
consolidation of agricultural land

Analizowany obszar
Analyzed area

rednia liczba dzia³ek
deklarowanych w rodzinnym
gospodarstwie rolnym
The average number of
parcels per family agricultural
holding in Poland
przedzia³y
klasowe [szt]
ranges
of features
in hectares

rednia powierzchnia dzia³ek
w rodzinnych gospodarstwach
rolnych
The average size of plots per
family agricultural holding in
Poland

rednia wielkoæ powierzchni
gruntów rolnych
w gospodarstwie rolnym
indywidualnym
The average area of agricultural
land on the farm

cecha
jakociowa
quality
feature

przedzia³y
klasowe [ha]
ranges of features
[ha]

cecha
jakociowa
quality
feature

przedzia³y
klasowe [ha]
ranges of
features [ha]

cecha
jakociowa
quality feature

5,016

2

2,013

2

10,0115

1

Mciwojów

6,017

3

powy¿ej 3
over 3

3

1520

2

Z³otoryja

5,016

2

2,013

2

10,0115

1

Góra

5,016

2

powy¿ej 3
over 3

3

1520

2

W¹sosz

6,017

3

2,013

2

1520

2

Krotoszyce

5,016

2

powy¿ej 3
over 3

3

1520

2

Chocianów

5,016

2

1,012

1

10,0115

1

Gaworzyce

do 5
up to 5

1

powy¿ej 3
over 3

3

powy¿ej 20
over 20

3

Dzier¿oniów

5,016

2

2,013

2

1520

2

Jaworzyna l¹ska

6,017

3

2,013

2

1520

2

Wo³ów

5,016

2

2,013

2

10,0115

1

Dolnol¹skie

ród³o: opracowanie w³asne
Source: own compilation

ETAP III. WYZNACZENIE SYNTETYCZNEGO MIERNIKA UWARUNKOWAÑ
PRZESTRZENNYCH GOSPODARTW
Do okrelenia uwarunkowañ przestrzennych gospodarstw wyznaczono syntetyczny
miernik uwarunkowañ przestrzennych gospodarstw na obszarze gmin, w których zrealizowano prace scaleniowe i dla ca³ego obszaru województwa dolnol¹skiego.
W tym celu wartociom poszczególnych cech obszaru przyporz¹dkowano oceny
punktowe w 3-stopniowej skali (równoczenie, dokonuj¹c zamiany destymulant na stymulanty), a nastêpnie przeprowadzono syntetyczn¹ ocenê miernika uwarunkowañ przestrzennych gospodarstw dla gmin, w których zrealizowano scalenia gruntów rolnych.
Acta Sci. Pol.
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Rys. 3. Mapa rozmieszczenia wyznaczonego syntetycznego miernika uwarunkowañ przestrzennych gospodarstw w gminach województwa dolnol¹skiego
Fig. 3. The distribution of the synthetic measurement of spatial conditions of farms
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own compilation
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Uszeregowanie sporz¹dzono w oparciu o ocenê jakociow¹ danej cechy (od niskiego
potencja³u  1, redniego  2, do wysokiego  3). Wykonano tak¹ klasyfikacjê zarówno
ze wzglêdu na rodzaj posiadanych wskaników, jak i ze wzglêdu na jakoæ posiadanych
danych do analizy. Wskaniki znormalizowano wed³ug nastêpuj¹cego algorytmu:
a) tworzenie uporz¹dkowanego szeregu liczbowego dla wartoci ka¿dej analizowanej cechy, gdzie:
x1 = min. < x2 < x3 = max;
b) wyznaczenie d³ugoci przedzia³ów klasowych wed³ug analizy literatury przedmiotowej
i danych statystycznych, np. statystyki z Banku Danych Lokalnych, od ARIMR;
c) konstrukcja przedzia³ów klasowych  wartoci graniczne przedzia³ów oblicza siê z kolejnych wyrazów ci¹gu arytmetycznego, w którym pierwszy wyraz (a1) odpowiada
najmniejszej wartoci szeregu liczbowego (x1 = min.), za kolejne wyrazy ci¹gu s¹
wiêksze od wyrazu poprzedniego o ustalone na podstawie literatury i ekspertów przedzia³y, a ostatnim wyrazem jest najwiêksza wartoæ szeregu (xn = max.);
d) bonitacja punktowa obiektów  elementy szeregu liczbowego xj zalicza siê na podstawie ich wielkoci do odpowiednich klas (przedzia³ów) wyznaczonych ci¹giem ai, st¹d
ka¿dy element xj nale¿¹cy do przedzia³u <(ai, ai+1) przyjmuje wartoæ punktow¹ równ¹ i, tj. wartoæ rangi przyznan¹ tej klasie.
W ocenie punktowej przyjêto trzy przedzia³y klasowe dla ka¿dej cechy (wskanika
cz¹stkowego). Najkorzystniejsza wartoæ cechy otrzyma³a trzy punkty, a najmniej korzystna jeden punkt. Na podstawie redniej wartoci punktów uzyskanych za trzy cechy
oceny wyodrêbniono grupy gmin o ró¿nym potencjale uwarunkowañ przestrzennych.
Ocenê potencja³u uwarunkowañ przestrzennych dla gmin w Polsce przeprowadzono wed³ug skali z tabeli 4.
Tabela 4. Zakres syntetycznego miernika uwarunkowañ przestrzennych gospodarstw
Table 4. Scope of synthetic meter spatial conditions of farms
Potencja³ przestrzenny
Spatial potential
Wartoæ liczbowa wskanika
Point worth of indicator

Niski
Low

redni
Medium

Doæ wysoki
Relative high

Wysoki
High

34

56

78

9

ród³o: opracowanie w³asne
Source: own compilation

Tylko gmina Chocianów uzyska³a wartoæ wskanika syntetycznego uwarunkowañ
przestrzennych gospodarstw na poziomie niskim (por. rys. 3). Gminy Wo³ów, Krotoszyce, Dzier¿oniów, podobnie jak województwo dolnol¹skie, uzyska³y wartoæ syntetycznego wskanika na poziomie rednim. A¿ szeæ gmin sporód analizowanych dziesiêciu
uzyska³o wartoæ syntetycznego wskanika na doæ wysokim poziomie. ¯adna z analizowanych gmin nie uzyska³a wartoci wskanika na poziomie wysokim. Wystêpuje on
prawdopodobnie w gminach, w których nie realizowano w badanym okresie scaleñ, co
jednak nie by³o przedmiotem badañ.
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WNIOSKI
1. Wykonana w artykule analiza SWOT pozwala na przedstawienie scalenia gruntów
jako dzia³ania wieloaspektowego, w którym przewa¿aj¹ czynniki stanowi¹ce atut i zaletê
analizowanego przedsiêwziêcia. Jest to jednak zabieg, który obci¹¿ony jest te¿ s³abociami, barierami, do których najczêciej zaliczamy negatywny wp³yw na ró¿norodnoæ
biologiczn¹ obszaru i zasady rozliczania projektów oraz zakres realizacji przedsiêwziêcia.
2. Nieca³y 1% obszaru gruntów rolnych województwa dolnol¹skiego w latach
20042013 objêty by³ realizacj¹ scaleñ gruntów rolnych.
3. Realizacja scaleñ gruntów rolnych poprawia geometryczn¹ strukturê gospodarstw
rolnych na obszarze gmin. Stopieñ poprawy jest na tyle du¿y, i¿ w gminach tych poziom
geometrycznej struktury gospodarstw rolnych jest w wiêkszoci przypadków lepszy ni¿
rednia dla województwa.
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SPATIAL PARAMETERS FARMS IN RURAL AREAS AND THE LAND
CONSOLIDATION MEASURES: CASE STUDIES FROM LOWER SILESIA
Summary. Land consolidation may be described as the planned readjustment of land
ownership patterns with the aim of creating larger and more rational land holdings. Other
goals of land consolidation may include infrastructural improvements and the
implementation of developmental and environmental policies. This article discusses both
positive and negative aspects of rural land consolidation and the opportunities and
threats associated with consolidation measures. Land consolidation measures will be
evaluated in a SWOT analysis. Attempts were made to describe the level of spatial
parameters farms levels in the region's rural municipalities.
The study was carried out in the Lower Silesia which is characterized by the average
number of land consolidation schemes in Poland.
Qualitative methods, in particular analytical, topological and identification methods, were
used to accomplish the above research tasks. Other research methods included comparative
analysis as well as analyses of the relevant literature, documents and legal regulations.
Key words: Land consolidation, agricultural land, spatial conditions farms
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Streszczenie. Zmiana Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami
[Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.] oraz niektórych innych ustaw dokonana ustaw¹ z 28 lipca
2011 r. [Dz.U. z 2011 r. nr 187, poz. 1110] znacz¹co znowelizowa³a Ustawê z 29 lipca
2005 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci nieruchomoci [Dz.U. z 2012 r. poz. 83 ze zm.]. Nowe przepisy upowa¿ni³y do przekszta³cenia
na w³asnoæ, poza wyj¹tkami wynikaj¹cymi z ustawy, wszystkie osoby fizyczne
i prawne bêd¹ce u¿ytkownikami wieczystymi gruntów na dzieñ 13 padziernika 2005 r.
Przyjête rozwi¹zania zosta³y negatywnie ocenione przez lokalne samorz¹dy, powoduj¹c
w konsekwencji utratê prawa w³asnoci nieruchomoci na rzecz u¿ytkowników wieczystych oraz utratê sta³ych dochodów z tytu³u op³at za u¿ytkowanie wieczyste. Na skutek z³o¿onych wniosków Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku z 10 marca 2015 roku
orzek³ o ich niezgodnoci z Konstytucj¹ RP. W artykule na przyk³adzie dochodów bud¿etu Gminy Pi³a w latach 20112015 przedstawiono analizê dochodów z op³at za
przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci. Wyliczono skutki
finansowe wprowadzonej w 2011 r. nowelizacji ustawy o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci, uznanej po prawie czterech latach za niezgodn¹ z Konstytucj¹. Okrelono, jak wyrok Trybuna³u wp³yn¹³ na poziom dochodów bud¿etu gminy z op³at za u¿ytkowanie wieczyste.
S³owa kluczowe: u¿ytkowanie wieczyste, op³ata za przekszta³cenie, bud¿et gminy,
gospodarka nieruchomociami
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WPROWADZENIE
Odp³atnoæ i terminowoæ s¹ podstawowymi atrybutami prawa u¿ytkowania wieczystego, wyró¿niaj¹cymi to prawo od prawa w³asnoci w stosunku do nieruchomoci.
U¿ytkowanie wieczyste dotyczyæ mo¿e wy³¹cznie gruntów i to takich, które s¹ w³asnoci¹
Skarbu Pañstwa oraz jednostek samorz¹du terytorialnego lub ich zwi¹zków, a budynki
i inne urz¹dzenia wzniesione na gruntach oddanych w u¿ytkowanie wieczyste stanowi¹
ju¿ odrêbn¹ w³asnoæ u¿ytkownika wieczystego. Istotny jest równie¿ fakt, ¿e u¿ytkownika wieczystego przez ca³y okres trwania jego prawa wi¹¿¹ postanowienia umowy okrelaj¹ce sposób i termin zagospodarowania nieruchomoci, w tym termin zabudowy,
zgodnie z celem, na który nieruchomoæ gruntowa zosta³a oddana w u¿ytkowanie wieczyste [Ustawa z 23 kwietnia 1964... Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm., Ustawa z 21 sierpnia 1991... Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.].
Odp³atnoæ u¿ytkowania wieczystego uregulowana jest w dwóch aktach prawnych.
Po pierwsze jest to Kodeks cywilny, w którym w art. 238 stwierdzono, ¿e wieczysty
u¿ytkownik uiszcza przez czas trwania swego prawa op³atê roczn¹ [Ustawa z 23 kwietnia 1964 r.
Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.]. Drugim natomiast aktem prawnym jest
ustawa o gospodarce nieruchomociami, w której zdefiniowano pierwsz¹ op³atê, op³aty
roczne i op³aty dodatkowe.
Pierwsz¹ op³atê za oddanie nieruchomoci w u¿ytkowanie wieczyste stanowi¹c¹
od 15 do 25% ceny nieruchomoci gruntowej, u¿ytkownik wieczysty zobowi¹zany jest
wnieæ najpóniej do dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomoci w u¿ytkowanie
wieczyste. Nie dotyczy to sprzeda¿y bezprzetargowej, gdzie istnieje mo¿liwoæ roz³o¿enia
ceny na raty. Wówczas tylko pierwsza rata tej op³aty musi wp³yn¹æ do bud¿etu w³aciciela przed podpisaniem umowy. Pozosta³e raty mog¹ byæ zap³acone póniej, w okresie
nie d³u¿szym jednak ni¿ 10 lat.
Przez ca³y okres trwania u¿ytkowania wieczystego dochód bud¿etu stanowi¹ op³aty
roczne w stawce od 0,3 do 3% ceny nieruchomoci gruntowej. Zastosowanie odpowiedniej stawki uzale¿nione jest od celu, na który nieruchomoæ oddano w u¿ytkowanie wieczyste, i tak np. dla nieruchomoci przeznaczonych na cele mieszkaniowe stawka wynosi
1% ceny nieruchomoci, a dla nieruchomoci przeznaczonych na dzia³alnoæ turystyczn¹  2% itd.
Niezale¿nie od op³at rocznych za u¿ytkowanie wieczyste mog¹ byæ ustalane tzw.
op³aty dodatkowe. Op³aty te stosuje siê w ka¿dym przypadku, gdy nieruchomoæ oddana w u¿ytkowanie wieczyste nie zosta³a zagospodarowana w terminie. Ich wysokoæ to
10% wartoci nieruchomoci gruntowej okrelonej na dzieñ ustalenia op³aty za pierwszy
rok, po bezskutecznym up³ywie terminu jej zagospodarowania. Za ka¿dy nastêpny rok
op³ata podlega zwiêkszeniu o dalsze 10% tej wartoci [Boñczak-Kucharczyk 2013].
Uiszczanie op³at przez u¿ytkownika wieczystego nale¿y do podstawowych jego obowi¹zków [Skwar³o 2008]. Op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego mog¹ stanowiæ znaczne ród³o dochodów jednostek samorz¹du terytorialnego i Skarbu Pañstwa [Polszakiewicz-Zabrzeska 1999]. Najwiêksze znaczenie maj¹ op³aty roczne, które s¹ sta³ym ród³em
dochodów bud¿etowych. Jak wynika z samej nazwy, p³atne s¹ ka¿dego roku, przez ca³y
okres trwania u¿ytkowania wieczystego. Co wiêcej, podlegaj¹ okresowej aktualizacji
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w przypadku zmiany wartoci nieruchomoci. A to powoduje, ¿e staj¹ siê najciekawszym
elementem konstrukcji ekonomicznej prawa u¿ytkowania wieczystego [Kokot 2009].
Wysokoæ dochodów w³aciciela gruntów, np. gminy z op³at rocznych za u¿ytkowanie wieczyste, determinowana jest przede wszystkim poprzez:
 zmiany w powierzchni gruntów oddanych w u¿ytkowanie wieczyste;
 zmiany w liczbie u¿ytkowników wieczystych;
 aktualizacje op³at;
 wysokoæ ustalonych stawek procentowych;
 wysokoæ udzielonych bonifikat.
Zmiany w tych obszarach s¹ konsekwencj¹ odpowiedniego stosowania instrumentów ustawy o gospodarce nieruchomociami, a przede wszystkim oddawania gruntów w u¿ytkowanie wieczyste, bie¿¹cej aktualizacji op³at i stawek, udzielania bonifikat oraz takich zabiegów, których skutkiem jest wyganiecie prawa u¿ytkowania wieczystego.
Skutek wyganiêcia prawa u¿ytkowania wieczystego okrelony ustaw¹ o gospodarce
nieruchomociami mo¿e byæ efektem nie tylko up³ywu okresu, na który prawo to ustanowiono, ale te¿ sprzeda¿y gruntów u¿ytkownikowi wieczystemu czy rozwi¹zania umowy w przypadkach korzystania z nieruchomoci w sposób sprzeczny z umow¹. Dzia³ania
tak zdefiniowane zale¿¹ wy³¹cznie od woli w³aciciela gruntów. Po pierwsze bowiem
okres u¿ytkowania wieczystego ustala siê ju¿ w przetargu lub rokowaniach. Po drugie
za zarówno rozwi¹zanie umowy, jak i sprzeda¿ gruntów u¿ytkownikowi wieczystemu zawsze wymaga zgody w³aciciela. Podobnie jest z aktualizacj¹ op³at i stawek maj¹c¹ na
celu zmianê wysokoci op³at rocznych. Inicjatywa w g³ównej mierze nale¿y do w³aciciela dzia³aj¹cego z urzêdu. U¿ytkownicy wieczyci rzadko wystêpuj¹ z ¿¹daniem aktualizacji. Przewa¿nie wtedy, gdy spodziewaj¹ siê obni¿enia op³at rocznych w zwi¹zku ze spadkiem wartoci nieruchomoci lub trwa³¹ zmian¹ sposobu u¿ytkowania powoduj¹c¹
zmianê celu umowy, a tym samym obni¿enie stawki procentowej. Inaczej jest natomiast
z bonifikat¹  ustawa w art. 74 zobowi¹zuje do jej udzielenia, ale tylko na wniosek osób
fizycznych o niskich dochodach.
Wyganiêcie u¿ytkowania wieczystego mo¿e mieæ miejsce w przypadku wyw³aszczenia nieruchomoci oddanej w u¿ytkowanie wieczyste [Witczak 2005]. Tak stanowi¹
m.in. przepisy art. 98 i 112 ustawy o gospodarce nieruchomociami, które dotycz¹
wyw³aszczenia pod drogi i na inne cele publiczne oraz art. 12 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  obejmuje
wyw³aszczenia pod drogi publiczne [Ustawa z 10 kwietnia 2003 r.
Dz.U. z 2015 r.
poz. 2031].
O ile zastosowanie wszystkich trzech wymienionych instrumentów wyw³aszczenia
nale¿y uznaæ za celowe i zasadne, poniewa¿ w przypadkach tych za odpowiednim odszkodowaniem w³acicielem gruntów przeznaczonych do realizacji inwestycji celu publicznego staje siê Skarb Pañstwa lub jednostka samorz¹du terytorialnego, o tyle nie
sposób poprzeæ stosowania innego aktu prawnego, moc¹ którego na rzecz i na wniosek
u¿ytkownika wieczystego w³aciciel nieruchomoci traci przys³uguj¹ce mu prawo w³asnoci, tj. ustawy z 29 lipca 2005 roku o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego
w prawo w³asnoci nieruchomoci.
Administratio Locorum 14(4) 2015

24

Julita Grzegrzó³ka

W oparciu o przepisy tego aktu prawnego, do przekszta³cenia dochodzi zawsze, kiedy z takim ¿¹daniem wystêpuje uprawniony u¿ytkownik wieczysty. Organy reprezentuj¹ce Skarb Pañstwa czy dan¹ jednostkê samorz¹du terytorialnego  gminê, powiat, województwo, s¹ zobowi¹zane do wydania decyzji o przekszta³ceniu czêsto nawet wbrew
swojej woli. Zgoda w³aciciela i organu go nadzoruj¹cego, niezbêdna w podejmowaniu
decyzji w zakresie obrotu nieruchomociami samorz¹dowymi i Skarbu Pañstwa, nie jest
wymagana.
Ustawa ta wesz³a w ¿ycie 13 padziernika 2005 r. i dotychczas podlega³a szeciu
zmianom, w tym dwóm wynikaj¹cym z orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego. W brzmieniu pierwotnym, do wyst¹pienia z ¿¹daniem przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci, upowa¿nia³a osoby fizyczne bêd¹ce w dniu wejcia w ¿ycie
ustawy u¿ytkownikami wieczystymi nieruchomoci zabudowanych na cele mieszkaniowe
lub zabudowanych gara¿ami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowê oraz nieruchomoci rolnych. Nieruchomoæ roln¹ zdefiniowano w niej jako nieruchomoæ roln¹
w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wy³¹czeniem nieruchomoci przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy na cele inne ni¿ rolne. Z ¿¹daniem przekszta³cenia mog³y równie¿ wyst¹piæ osoby fizyczne i prawne bêd¹ce w³acicielami lokali, których udzia³ w nieruchomoci wspólnej
obejmowa³ prawo u¿ytkowania wieczystego oraz spó³dzielnie mieszkaniowe bêd¹ce w³acicielami budynków mieszkalnych lub gara¿y. W ustawie prawo takie przyznano ponadto nastêpcom prawnym tych podmiotów, przy czym ka¿dy z uprawnionych móg³ wnioskowaæ o przekszta³cenie do 31 grudnia 2012 r. [Ustawa z 29 lipca 2005 r. Dz.U. z 2005 r.
nr 175, poz. 1459].
Nowelizacj¹ z 28 lipca 2011 r., dokonan¹ ustaw¹ o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomociami oraz niektórych innych ustaw, zniesiono nie tylko ograniczenie czasowe
sk³adania wniosków o przekszta³cenie obowi¹zuj¹ce do 31 grudnia 2012 r., ale przede
wszystkim ograniczenie dopuszczalnoci przekszta³cenia tylko dla osób fizycznych w odniesieniu do okrelonego rodzaju nieruchomoci. Uprawniono do przekszta³cenia osoby
fizyczne i prawne, które 13 padziernika 2005 r. by³y u¿ytkownikami wieczystymi. By³a to
zmiana istotna dla tych u¿ytkowników wieczystych, którzy dotychczas takiego prawa
nie posiadali. Przede wszystkim dotyczy³a gruntów oddanych w u¿ytkowanie wieczyste
na cele inne ni¿ mieszkaniowe, najczêciej wykorzystywanych lub przeznaczonych
na cele zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, w stosunku do których
stawka op³aty rocznej wynosi 3% [Ustawa z 28 lipca 2011 r.
Dz.U. z 2011 r. nr 187,
poz. 1110].
Nowela ustawy z 2011 r. nios³a za sob¹ okrelone skutki prawne i ekonomiczne.
Prawne, poniewa¿ po prawie czterech latach jej stosowania Trybuna³ Konstytucyjny RP,
wskutek zaskar¿enia z³o¿onego przez miasta Ustronie Morskie, Szczecin i Poznañ, uzna³
przepisy ustawy za niezgodne z Konstytucj¹. Skutki ekonomiczne natomiast najbardziej
widoczne s¹ w wynikach bud¿etów w³acicieli gruntów.
W opracowaniu na przyk³adzie bud¿etu gminy Pila w latach 20112015 przedstawiono skutki finansowe obowi¹zuj¹cej i stosowanej od 9 padziernika 2011 r. do 16 marca
2015 r. nowelizacji ustawy o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asnoci nieruchomoci. Zaprezentowano, jak na poziom dochodów bud¿etu gminy
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z op³at za u¿ytkowanie wieczyste wp³yn¹³ wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego, który
orzek³, ¿e nowela ustawy w zakresie, w jakim przyznaje uprawnienie do przekszta³cenia
prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci nieruchomoci osobom fizycznym
i prawnym, które nie mia³y tego uprawnienia przed dniem wejcia w ¿ycie ustawy, jest
niezgodna z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 10 marca 2015 r. Dz.U. z 2015 poz. 373].
PRZEKSZTA£CENIE PRAWA U¯YTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO
W£ASNOCI NIERUCHOMOCI
Od 9 padziernika 2011 r. do 16 marca 2015 r., tj. w okresie, w którym obowi¹zywa³a
nowelizacja ustawy o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci nieruchomoci, wprowadzona ustaw¹ z 28 lipca 2011 r., a uchylona wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego z 10 marca 2015 r., ³¹cznie w gminie Pi³a wydano 133 decyzje
o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci, sporód których
prawie 40% (52 decyzje) dotyczy³o nieruchomoci osób fizycznych i prawnych, które nie
mia³y uprawnienia do przekszta³cenia przed nowelizacj¹ (rys. 13).

Rys. 1. Decyzje o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci nieruchomoci wydane w gminie Pi³a od 9 padziernika 2011 r. do 16 marca 2015 r.
Fig. 1. Decisions of transformation of perpetual usufruct of real property into ownership
released by Pi³a Community for the period from 9th October 2011 to 16th March 2015
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Miasta Pi³y
Source: own study based on data provided by City Hall in Pi³a

Najwiêcej decyzji w badanym okresie wydano w 2012 r. By³ to pierwszy rok po wejciu w ¿ycie nowych przepisów. Na 53 rozstrzygniêcia 22 obejmowa³y swym zakresem
nieruchomoci w u¿ytkowaniu wieczystym osób dotychczas nieuprawnionych.
Liczba wydanych decyzji prze³o¿y³a siê bezporednio na powierzchniê gruntów podlegaj¹cych przekszta³ceniu. Najwiêcej gruntów w badanym okresie przekszta³cono
w 2012 r.  9,1165 ha, w tym w odniesieniu do osób nieuprawnionych przed nowelizacj¹
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Rys. 2. Grunty, w stosunku do których przekszta³cono prawo u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asnoci nieruchomoci w gminie Pi³a od 9 padziernika 2011 r. do 16 marca 2015 r.
Fig. 2. Land, in which perpetual usufruct of real property into ownership was transformed for
the period from 9th October 2011 to 16th March 2015 in Pi³a Community
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Miasta Pi³y
Source: own study based on data provided by City Hall in Pi³a

Rys. 3. rednia powierzchnia nieruchomoci, w stosunku do której przekszta³cono prawo u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci nieruchomoci w gminie Pi³a od 9 padziernika
2011 r. do 16 marca 2015 r.
Fig. 3. The average area of the property, in which perpetual usufruct of real property into
ownership was transformed for the period from 9th October 2011 to 16th March 2015
in Pi³a Community
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Miasta Pi³y
Source: own study based on data provided by City Hall in Pi³a
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 7,1784 ha (79%). £¹cznie podmiotom dotychczas nieuprawnionym przekszta³cono na w³asnoæ 15,3577 ha gruntów, co stanowi³o 71% wszystkich gruntów
przekszta³conych w badanym okresie oraz oko³o 10% powierzchni wszystkich gruntów oddanych w u¿ytkowanie wieczyste zaewidencjonowanych w gminie Pi³a na koniec
2014 r.
Pomimo mniejszej liczby wydanych decyzji wobec osób nieuprawnionych do przekszta³cenia przed nowelizacj¹ ustawy (52 decyzje sporód 133), osoby te dominuj¹ pod
wzglêdem powierzchni gruntów przekszta³conych (15,3577 ha sporód 21,5049 ha). Wiêksza jest zatem równie¿ rednia powierzchnia nieruchomoci podlegaj¹cej przekszta³ceniu
dla tych podmiotów  w 2015 r. wynios³a a¿ 0,5552 ha.
Podobnie jak struktura gruntów podlegaj¹cych przekszta³ceniu kszta³tuje siê poziom
op³at z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci nieruchomoci okrelonych decyzjami wydanymi w gminie Pi³a. Od 9 padziernika 2011 r. do
16 marca 2015 r. ³¹cznie op³aty ustalono w wysokoci 7,8 mln z³, w tym na podstawie
uchwa³y rady gminy udzielono bonifikat na kwotê 1,7 mln z³. Op³aty ustalone dla osób,
których uprawnienie do przekszta³cenia uchylono wyrokiem Trybuna³u, stanowi³y ³¹cznie 5,3 mln z³. Tylko 0,8 mln z³ to nale¿noci od pozosta³ych osób.
Op³aty za przekszta³cenie okrelone dla osób nieuprawnionych do przekszta³cenia
przed nowelizacj¹ ustawy stanowi³y 11-krotnoæ wnoszonych przez nie op³at rocznych
(tab. 1), przy obowi¹zuj¹cych stawkach tych op³at 1, 3 i 5%. Najwiêksz¹ grupê stanowili
u¿ytkownicy wieczyci z 3-procentow¹ stawk¹ op³aty  41 podmiotów. Stawka 5-procentowa ustalona by³a dla 10 osób, 1-procentowa  dla jednej osoby.
Tabela 1. Stosunek op³at rocznych do op³at za przekszta³cenie w odniesieniu do decyzji
wydanych dla osób nieuprawnionych do przekszta³cenia przed nowelizacj¹ ustawy
w gminie Pi³a od 9 padziernika 2011 r. do 16 marca 2015 r.
Table 1. The ratio of annual fees for the costs of conversation fees with respect to decisions
issued for the persons, which didnt have necessary powers to undergo transformation
before amendment in Community Pi³a for the period from 9th October 2011 to 16th
March 2015
Rok
Year

Op³aty roczne
Annual fees

Op³aty za przekszta³cenie
The conversion fee

Krotnoæ op³aty rocznej
Multiplicity of annual fee

2011

30 810,00 z³

339 236,00 z³

11

2012

256 278,76 z³

2 885 188,00 z³

11

2013

65 257,21 z³

547 818,00 z³

8

2014

60 945,47 z³

764 259,00 z³

13

2015

68 160,35 z³

810 357,00 z³

12

481 451,79 z³

5 346 858,00 z³

11

£¹cznie
Altogether

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Miasta Pi³y
Source: own study based on data provided by City Hall in Pi³a
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W wynikach przedstawionych w tabeli 1 nie uwzglêdniono jednak zmian wysokoci
op³at rocznych w wyniku ich okresowej aktualizacji. W przypadku wzrostu wartoci nieruchomoci, wskanik pokrycia op³at rocznych op³at¹ za przekszta³cenie na pewno by siê obni¿y³. Warto zaznaczyæ, ¿e dla nieruchomoci, których tabela 1 dotyczy, rednia liczba lat
niewykorzystanego okresu u¿ytkowania wieczystego wynosi oko³o 79.
Roczne wp³ywy do bud¿etu uzale¿nione s¹ równie¿ od tego czy op³aty z tytu³u przekszta³cenia roz³o¿ono na raty, do czego zobowi¹zuje ustawa o przekszta³ceniu prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci nieruchomoci, na wniosek u¿ytkownika
wieczystego, na czas nie krótszy ni¿ 10 lat i nie d³u¿szy ni¿ 20 lat, chyba ¿e wnioskodawca wyst¹pi o okres krótszy. I tak, w gminie Pi³a w badanym okresie w zakresie 45 decyzji wydanych dla osób nieuprawnionych do przekszta³cenia przed nowelizacj¹ ustawy
op³aty zosta³y roz³o¿one na raty roczne: 2 i 5 rat  po dwie decyzje, 10 rat  dziesiêæ
decyzji, 15 rat  jedna decyzja, 20 rat  30 decyzji.
Suma op³at rocznych ustalonych dla nieruchomoci objêtych decyzjami, które powinny byæ uchylone po wyroku Trybuna³u, wynosi³a 481 451,79 z³ (tj. 18% wszystkich
op³at rocznych nale¿nych do bud¿etu gminy Pi³a wed³ug stanu na 31 grudnia 2014 r.).
Zak³adaj¹c wydanie wszystkich decyzji o przekszta³ceniu na w³asnoæ w jednym roku,
pierwsze raty za przekszta³cenie wraz op³atami wniesionymi jednorazowo ³¹cznie stanowi³yby 868 310,28 z³. Jednak ju¿ w drugim roku roczny wp³yw do bud¿etu winien wynieæ 358 804,70 z³, od 3 do 5 roku  329 204,70 z³, od 6 do 10 roku  244 088,10 z³, od
11 do 15 roku  193 928,10 z³, od 16 do 20 roku  188 409,57 z³. Tylko wiêc wp³ywy
w pierwszym roku, tzn. w roku, w którym nast¹pi³o przekszta³cenie, zrekompensowa³yby
utracone korzyci z op³at rocznych, od drugiej raty sumy te s¹ ju¿ odpowiednio mniejsze, przy czym wyniki te nie uwzglêdniaj¹ corocznej waloryzacji liczonej wed³ug stopy
redyskonta weksli stosowanej przez NBP od niesp³aconej czêci op³aty.
Zale¿noci wystêpuj¹ce miêdzy op³atami rocznymi a przypisanymi dla ka¿dej raty
op³atami za przekszta³cenie dla decyzji wydanych w poszczególnych latach objêtych
analiz¹ (tab. 2) wskazuj¹, ¿e tylko w zakresie decyzji wydanych w 2014 r. raty wnoszone
za przekszta³cenie pokrywaj¹ utracone wp³ywy z op³at rocznych w piêciu kolejnych latach, od szóstego roku wp³ywy bêd¹ ni¿sze prawie o po³owê. W odniesieniu do decyzji
z 2012 i 2013 r., pokrycie op³at rocznych dotyczy³o tylko pierwszego okresu rozliczeniowego, czyli roku, w którym nast¹pi³o przekszta³cenie na w³asnoæ. Z kolei raty okrelone
w decyzjach, które wydano w gminie Pi³a w 2011 r., w ¿adnym okresie rozliczeniowym
nie osi¹gnê³y poziomu odpowiadaj¹cemu wysokoci ustalonych dla przekszta³conych
nieruchomoci op³at rocznych.
Okres dwudziestoletni jest najd³u¿szym, na który op³ata za przekszta³cenie na w³asnoæ
mo¿e zostaæ roz³o¿ona na raty. Dokonanie waloryzacji rat przez 20 lat powinno z nadwy¿k¹
rekompensowaæ straty z op³at rocznych. Niestety wskanik redyskonta weksli od 5 marca
2015 r. wynosi 1,75 i ju¿ pierwsza waloryzacja wyliczona dla op³at ze wszystkich decyzji od
niesp³aconej czêci op³aty nie pokry³aby utraconych op³at rocznych, stanowi¹c oko³o 74%
wszystkich ustalonych op³at od przekszta³conych nieruchomoci za jeden rok. Stopa redyskonta weksli, która gwarantowa³aby pokrycie tych strat, powinna byæ podwy¿szona do
poziomu oko³o 4% i przez ca³y okres pozostawaæ w zwi¹zku z ca³¹ op³at¹, tj. sum¹ wszystkich rat, a nie jak nak³ada ustawodawca  z niesp³acon¹ czêci¹ op³aty.
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Tabela 2. Op³aty roczne a wysokoæ rat rocznych za przekszta³cenie w odniesieniu do decyzji
wydanych dla osób nieuprawnionych do przekszta³cenia przed nowelizacj¹ ustawy
w gminie Pi³a od 9 padziernika 2011 r. do 16 marca 2015 r.
Table 2. Annual fees and the amount of annual installments for the conversion in respect of the
decisions issued for the persons, which didnt have necessary powers to undergo
transformation before amendment in Community Pi³a for the period from 9th October
2011 to 16th March 2015
Rok wydania decyzji
The year of the decision

2011

2012

2013

2014

2015

30 810,00

256 278,76

65 257,21

60 945,47

68 160,35

1

30 781,63

492 571,35

181 707,40

106 344,55

56 905,35

2

30 781,63

154 502,77

27 520,40

106 344,55

39 655,35

Op³aty roczne [z³]
Annual fees [PLN]
Raty roczne
za przekszta³cenie ([z³]*
Annual installments
for the conversion [PLN]*

35

30 781,63

124 902,77

27 520,40

106 344,55

39 655,35

610

30 781,63

124 902,77

17 068,60

31 679,75

39 655,35

1115

5 901,23

123 889,17

17 068,60

7 413,75

39 655,35

1620

382,70

123 889,17

17 068,60

7 413,75

39 655,35

* w tym równie¿ op³aty p³atne jednorazowo w roku wydania decyzji
* including the fees paid once in the year of the decision
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Miasta Pi³y
Source: own study based on data provided by City Hall in Pi³a

SKUTKI NOWELIZACJI USTAWY O PRZEKSZTA£CENIU PRAWA
U¯YTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO W£ASNOCI NIERUCHOMOCI
Z 28 LIPCA 2011 ROKU
Ustawa z 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomociami oraz
niektórych innych ustaw wprowadzi³a do katalogu osób uprawnionych do przekszta³cenia, poza nielicznymi wyj¹tkami okrelonymi w tej ustawie, wszystkie osoby fizyczne
i prawne, które by³y u¿ytkownikami wieczystymi na dzieñ 13 padziernika 2005 r. Upowa¿nione do z³o¿enia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej o przekszta³ceniu zosta³y przede wszystkim osoby u¿ytkuj¹ce wieczycie nieruchomoci z przeznaczeniem na
cele inne ni¿ mieszkaniowe, g³ównie handlowo-us³ugowe i przemys³owe, dla których
stawka procentowa op³aty rocznej wynosi 3%. W tym samym te¿ zakresie nowela zosta³a uchylona wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego z 10 marca 2015 r. jako niezgodna
z Konstytucj¹ RP.
Na podstawie uchylonych przez Trybuna³ przepisów nowelizacji wymienionej ustawy
w gminie Pi³a wydano 52 decyzje o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego
w prawo w³asnoci nieruchomoci dla gruntów o ³¹cznej powierzchni 15,3577 ha:
 decyzje te stanowi³y 40% wszystkich decyzji o przekszta³ceniu;
 grunty te stanowi³y 71% wszystkich gruntów przekszta³conych w okresie obowi¹zywania nowelizacji ustawy, a 10% wszystkich gruntów oddanych w u¿ytkowanie wieczyste wed³ug stanu na 31 grudnia 2014 r.;
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 rednia powierzchnia nieruchomoci podlegaj¹cej przekszta³ceniu by³a prawie
4-krotnie wy¿sza od powierzchni tych nieruchomoci, których u¿ytkownicy wieczyci
posiadali uprawnienie do przekszta³cenia ju¿ przed nowelizacj¹ ustawy;
 przekszta³cenia te dotyczy³y g³ównie podmiotów z 3-procentow¹ stawk¹ op³aty rocznej;
 op³aty za przekszta³cenie pokrywaj¹ wp³ywy z tytu³u op³at rocznych za 11 lat;
 gmina utraci³a oko³o 18% wp³ywów z tytu³u wszystkich op³at rocznych;
 obowi¹zek wp³aty op³aty za przekszta³cenie jednorazowo w roku wydania decyzji jak
i mo¿liwoæ roz³o¿enia tej op³aty na wniosek u¿ytkownika wieczystego na raty powoduje wy¿szy od op³at rocznych wp³yw do bud¿etu w roku, w którym nastêpuje przekszta³cenie, od drugiego roku (drugiej raty) nale¿noci siê zmniejszaj¹, w zale¿noci od
liczby udzielonych rat;
 zastosowanie stopy redyskonta weksli po roz³o¿eniu op³aty za przekszta³cenie na raty
liczonej od niesp³aconej czêci op³aty nie gwarantuje pokrycia utraconych korzyci
z op³at rocznych wnoszonych przez u¿ytkowników wieczystych;
 w³aciciel nieruchomoci zosta³ pozbawiony wp³ywów z tytu³u op³at rocznych za pozosta³y okres u¿ytkowania wieczystego, ustanowionego we wszystkich przypadkach
na 99 lat (rednia liczba lat niewykorzystanego okresu u¿ytkowania wieczystego dla
nieruchomoci przekszta³conych wynosi oko³o 79).
W przypadku wyganiêcia prawa u¿ytkowania wieczystego w³aciciel nieruchomoci
traci przede wszystkim jednak prawo w³asnoci nieruchomoci. Na podstawie ustawy
z 29 lipca 2005 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci
nieruchomoci zobowi¹zany jest do wydania decyzji o przekszta³ceniu, je¿eli z takim
wnioskiem wyst¹pi uprawniony u¿ytkownik wieczysty, niezale¿nie od tego, czy dotychczas zrealizowano wszystkie postanowienia umowy o oddanie nieruchomoci w u¿ytkowanie wieczyste ustalone w przetargu lub rokowaniach. W³aciciel tym samym pozbawiony jest zarówno kontroli nad zagospodarowaniem nieruchomoci w okrelony
sposób i w okrelonym w umowie terminie, jak i mo¿liwoci naliczenia op³at dodatkowych i wyst¹pienia o rozwi¹zanie umowy.
Skutki finansowe wprowadzonej nowelizacji nale¿a³oby równie¿ zbadaæ pod k¹tem
tego czy ustalone za przekszta³cenie op³aty wraz z dotychczas wniesionymi op³atami
rocznymi pokrywaj¹ cenê nieruchomoci ustalon¹ w przetargu lub rokowaniach. Okazuje
siê bowiem, na przyk³adzie obrotu nieruchomociami w Gminie Pi³a, ¿e dla nieruchomoci
oddanych w u¿ytkowanie wieczyste po 2003 r. dopiero po oko³o 14 latach trwania u¿ytkowania wieczystego sumy te siê równowa¿¹.
PODSUMOWANIE
Wskutek wprowadzenia w 2011 r. nowych przepisów ustawy o przekszta³ceniu prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci, na podstawie których rozszerzono katalog
podmiotów uprawnionych do przekszta³cenia, gmina Pi³a utraci³a 10% wszystkich gruntów oddanych w u¿ytkowanie wieczyste i 18% wp³ywów z tytu³u op³at rocznych. Problem ten nie dotyczy tylko Pi³y, ale te¿ wszystkich innych jednostek samorz¹du terytorialnego i Skarbu Pañstwa.
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Dla nieruchomoci tych obowi¹zywa³y najwy¿sze  3- i 5-procentowe stawki op³aty
rocznej (poza jednym przypadkiem nieruchomoci z 1-procentow¹ op³at¹), a ich rednia
powierzchnia by³a prawie cztery razy wy¿sza od redniej dla pozosta³ych nieruchomoci.
Oznacza to wiêkszy ich udzia³ w generowaniu dochodów z op³at za u¿ytkowanie wieczyste, tj. op³aty roczne, op³aty dodatkowe, op³aty za przekszta³cenie.
Celem nowelizacji by³o wyparcie (czêciowe) prawa u¿ytkowania wieczystego z polskiego prawodawstwa, o czym wiadczy m.in. udzia³ przekszta³conych gruntów w powierzchni wszystkich gruntów oddanych w u¿ytkowanie wieczyste, ale te¿ bezporednio
wynika to z uzasadnienia do zmiany ustawy. Ustawodawca, okrelaj¹c nowy instrument
wyw³aszczaj¹cy nieruchomoci Skarbu Pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego,
w ¿adnym zakresie nie odniós³ siê do skutków ekonomicznych projektowanych, a potem
wprowadzonych zmian, chocia¿by w postaci uszczuplenia dochodów w³acicieli gruntów.
Zasady dotycz¹ce przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci nieruchomoci powinny byæ znane w³acicielowi gruntów przed podjêciem decyzji
o oddaniu nieruchomoci w u¿ytkowanie wieczyste, aby móg³ swobodnie i racjonalnie
podj¹æ decyzjê o zbyciu. Wówczas przekszta³cenia mog³yby obj¹æ wy³¹cznie podmioty,
które na dzieñ wydania decyzji wnios³y na rzecz w³aciciela gruntów op³aty zwi¹zane
z u¿ytkowaniem wieczystym w wysokoci wy¿szej od ceny wywo³awczej ustalonej
w przetargu lub rokowaniach oraz od wartoci gruntu na dzieñ z³o¿enia wniosku,
uwzglêdniaj¹c oczywicie op³atê za przekszta³cenie. W przeciwnym razie zarówno prawo
w³asnoci, jak i prawo u¿ytkowania wieczystego powinny byæ zachowane przez ca³y
okres trwania umowy o oddaniu gruntów w u¿ytkowanie wieczyste (40 do 99 lat). Wp³ywy z tytu³u op³at za przekszta³cenie tylko bowiem w krótkim okresie rekompensuj¹ utracone dochody z op³at rocznych.
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IMPACT OF THE CONSTITUTIONAL COURTS DECISION OF 10 MARCH 2015
ON THE LEVEL OF COMMUNES BUDGET INCOME FROM PERPECTUAL
USUFRUCT FEES ON THE EXAMPLE OF THE COMMUNE OF PILA
Summary. Amendments to the Real Estate Management Act and some other acts, made
by the Act of 28 July 2011, have substantially amended the Act of 29 July 2008 on the
transformation of the right of perpetual usufruct into the property right. New
regulations have authorized the transformation into the property, in addition to the
exceptions under the Act, all natural and legal persons who are perpetual usufructuaries
as of 13 October 2005. The adopted solutions have been negatively evaluated by local
governments, consequently causing the expropriation of their property to the
usufructaries and the loss of regular income for fees for perpetual usufruct. As a result
of the submitted applications, the Constitutional Court in the judgment of 10 March
2015 has decided about their non-conformity with the Constitution of the Republic of
Poland.
In the article on the example of budget income of the City Hall of Pila in the years
20112015, there was presented the analysis of income from fees for the transformation
of the right of perpetual usufruct into the property right. There were calculated financial
consequences of amendments to the Act on the transformation of the right of perpetual
usufruct into the property right made in 2011 and recognized as unconstitutional after
almost 4 years. It was defined how the Constitutional Courts decision affected the level
of communes budget income from fees for perpetual usufruct.
Key words: perpetual usufruct, fee for transformation, communes budget, real estate
management.
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ALGORYTM OCENY RYZYKA POWSTAWANIA STRAT
NA OBSZARACH WIEJSKICH Z POWODU EKSTREMALNYCH
ZJAWISK POGODOWYCH
Katarzyna Kocur-Bera
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. Zmiany klimatu wystêpuj¹ce na Ziemi sta³y siê niezaprzeczalnym faktem. Skutkiem ich jest m.in. czêstsze wystêpowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Kraje zrzeszone w Unii Europejskiej podjê³y decyzjê o dzia³aniach maj¹cych
przeciwdzia³aæ zmianom klimatu. Zrealizowanie celów zwi¹zanych z adaptacj¹ do zachodz¹cych zmian klimatycznych wymaga oceny terenów pod wzglêdem ryzyka wyst¹pienia na nich strat. W artykule podjêto temat zwi¹zany z ocen¹ ryzyka wyst¹pienia
strat z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych na obszarach wiejskich. Zbudowano
algorytm (AAOR) u³atwiaj¹cy tak¹ ocenê, w którym wziêto pod uwagê lokalne uwarunkowania rodowiskowe, przestrzenne oraz dane dotycz¹ce strat historycznych. Za pomoc¹ zaproponowanego algorytmu oceniono ryzyko dla ka¿dej z badanych gmin. Taka
ocena mo¿e stanowiæ podstawê do dalszych dzia³añ zwi¹zanych z umieszczeniem indywidualnych rozwi¹zañ w opracowaniach planistycznych, urz¹dzenioworolnych czy strategiach rozwoju lokalnego danej gminy czy wsi. Zaproponowana kompilacja metod wykorzystanych w algorytmie jest wygodnym narzêdziem analiz przestrzeni w aspekcie
mo¿liwoci wyst¹pienia ekstremalnych zjawisk pogodowych.
S³owa kluczowe: ekstremalne zjawiska pogodowe, algorytm oceny ryzyka, uwarunkowania lokalne

WSTÊP
We wspó³czesnym wiecie pojawia siê coraz wiêcej rzeczy, które budz¹ zaniepokojenie: globalne ocieplenie, trzêsienia ziemi, azbest w materia³ach budowlanych czy niebezpieczne chemikalia to tylko niektóre z wystêpuj¹cych zagro¿eñ [Samuelson i Marks 2009,
Kocur-Bera i Dudziñska 2014]. Zagro¿enia te charakteryzuj¹ siê du¿¹ dynamik¹. W lad
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za wzrostem zmian klimatycznych i pogodowych w przestrzeni wiejskiej w ostatnich
latach, skutkuj¹cych fal¹ strat finansowych, coraz intensywniej rozwija siê dziedzina zarz¹dzania ryzykiem z naciskiem na opracowanie ryzyka, która w rzetelny i trafny sposób
odzwierciedla skutki zachodz¹cych zmian. Rozwój technologiczny umo¿liwia stosowanie
coraz bardziej zaawansowanych narzêdzi, za pomoc¹ których jestemy w stanie pewne
zmiany przewidzieæ oraz oceniæ ryzyko zwi¹zane z bezpieczeñstwem ludnoci i mienia.
Analiza ryzyka to jego identyfikacja i pomiar [Trzpiot 2010], za metody statystyczne
czy jakociowe s³u¿¹ jako narzêdzie opisu i pomiaru poziomu ryzyka.
Ryzyko jest nie³atwym do zrozumienia pojêciem i wiele kontrowersji ³¹czy siê zarówno z próbami jego okrelenia, jak i pomiaru. W ró¿nych dziedzinach nauki ryzyko jest
rozmaicie interpretowane, dlatego zdaniem niektórych autorów stworzenie jednej uniwersalnej definicji jest wrêcz niemo¿liwe. W mowie potocznej ryzyko oznacza miarê (ocenê) zagro¿enia lub niebezpieczeñstwa wynikaj¹cego z wyst¹pienia zdarzenia pozytywnego lub negatywnego od nas niezale¿nego, albo mo¿liwych konsekwencji podjêcia
decyzji. £aciñskie s³owo risicum oznacza szansê, prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zdarzenia pozytywnego lub negatywnego, sukcesu lub pora¿ki [Kubiñska-Kaleta 2008].
Z kolei limak [2001] ryzyko definiuje jako ilociowe i jakociowe wyra¿enie zagro¿enia,
stopieñ lub miara zagro¿enia, prawdopodobieñstwo powstania negatywnego zjawiska
i jego skutków. Mikolaj [2001] twierdzi, i¿ ryzyko definiuje siê jako co niesta³ego, nieokrelonego, co wi¹¿e siê z przebiegiem zjawiska, a wiêc mo¿e posiadaæ zarówno wymiar straty, jak i zysku. W niemieckiej literaturze mo¿na znaleæ pojêcie ryzyko raczej
w oddwiêku negatywnym  jako niebezpieczeñstwo  mo¿liwoæ wyst¹pienia wydarzenia
szkodz¹cego. Takie te¿ stanowisko mo¿na znaleæ w literaturze [Sierpiñska i Jachna 2005,
Matuszewski 1996].
Wed³ug Borysa [1996] ryzyko wi¹¿e siê z b³êdnymi rozstrzygniêciami (decyzjami),
niepowodzeniem oraz negatywnym odchyleniem od celu, co prowadzi do potencjalnego
wahania oczekiwanego dochodu. Karczmarek [2005] okrela ryzyko jako mo¿liwoæ zaistnienia niepowodzenia z powodu zdarzeñ niezale¿nych od dzia³aj¹cego podmiotu, których
nie mo¿na przewidzieæ i nie mo¿na im zapobiec, a które odbieraj¹ dzia³aniu cechê skutecznoci, korzystnoci lub ekonomicznoci.
Jak widaæ z przedstawionych definicji i pogl¹dów, pojêcie ryzyka jest bardzo z³o¿one
i trudno znaleæ jego uniwersaln¹ definicjê. Ryzyko w obecnych warunkach jest zjawiskiem obiektywnym i powszechnym. W ró¿nym stopniu dotyka ka¿dej dziedziny ¿ycia
i gospodarki. Na potrzeby prezentowanej pracy, w oparciu o przeanalizowan¹ literaturê,
przyjêto definicjê ryzyka jako kombinacjê stanów przestrzeni (otoczenia rodowiskowego, przestrzennego, ekonomicznego i agroklimatycznego), które wp³ywaj¹ na mo¿liwoæ
zaistnienia straty z powodu wyst¹pienia ekstremalnych zdarzeñ pogodowych. Przedstawione w opracowaniu ryzyko jest kwantyfikowane wed³ug skali odniesionej do lokalnych uwarunkowañ.
Celem opracowania jest wskazanie mo¿liwoci zastosowania jednej z metod heurystycznych (metody ankietowej, burzy mózgów) wraz z innymi metodami (takimi jak metoda rangowania oraz bonitacji punktowej) do badania ryzyka zagro¿enia przestrzeni wyst¹pieniem strat z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Acta Sci. Pol.

Algorytm oceny ryzyka powstawania strat na obszarach wiejskich...

35

METODA BADAÑ I WYNIKI
Do zrealizowania celu badañ wykorzystano metody heurystyczne, rangowania i bonitacji punktowej. Algorytmy wykorzystuj¹ce metody heurystyczne do badania ryzyka
mo¿na znaleæ w badaniach nad okrelaniem ryzyka rodowiskowego [Kocur-Bera i Dudziñska 2014], w zarz¹dzaniu bankowym ryzykiem operacyjnym [Orze³ 2005], w operacjach finansowych [Bia³ow¹s 2011], w komunikacji drogowej w sytuacjach kryzysowych
[Sibel i Yücel 2015], w zarz¹dzaniu systemami wodnymi [Londra i in. 2015] i w wielu innych dziedzinach. W tym opracowaniu wykorzystano metody heurystyczne na etapie
wyboru i wagowania cech sprzyjaj¹cych wyst¹pieniu na obszarach wiejskich ryzyka
strat spowodowanych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.
W przestrzeni wiejskiej wystêpuje wiele elementów rodowiska naturalnego i antropogenicznego, które poprzez swoje istnienie w konkretnej lokalizacji mog¹ wzmacniaæ
lub ³agodziæ skutki finansowe wystêpowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Do
takich elementów zaliczyæ mo¿na: wystêpowanie zwartych kompleksów lenych, wód, terenów zabagnionych, rowów melioracyjnych, terenów zabudowy, urozmaiconej rzeby
terenu, specyficznych uwarunkowañ glebowych, charakterystycznych walorów klimatycznych wystêpuj¹cych regionalnie itp. Zakres atrybutów, które przyjêto do badania
ryzyka, ustalono w oparciu o analizê literatury oraz ankietê przeprowadzon¹ na 90 respondentach. Na pocz¹tku ustalono szeroki wachlarz cech, które mog¹ powodowaæ lub
³agodziæ skutki zaistnienia zdarzeñ ekstremalnych (straty). Wybór cech nast¹pi³ na podstawie wizji terenowych wykonanych w obszarach, na których straty te nast¹pi³y oraz
w oparciu o analizê literatury.
W kolejnym kroku wybrano grupê respondentów, którymi by³y osoby znaj¹ce tematykê zwi¹zan¹ z uwarunkowaniami i zale¿nociami w przestrzeni wiejskiej. Ankietê przeprowadzono w 2015 r. Respondenci mieli za zadanie wskazaæ cechy, które mog¹ powodowaæ ryzyko (straty) dla przestrzeni wiejskiej zwi¹zane z wystêpowaniem nadzwyczajnych zjawisk pogodowych oraz ich rangê (wa¿noæ) cechy. W pocz¹tkowej fazie badañ wyró¿niono 21 atrybutów (tab. 1), lecz po przeprowadzeniu tzw. burzy mózgów
wród ankietowanych pewne informacje uogólniono, ³¹cz¹c w grupy. £¹czenie dotyczy³o g³ównie cechy zwi¹zanej z jakoci¹ gleby, gdy¿ po³¹czono atrybut X8 (wskanik jakoci i przydatnoci rolniczej gleb) oraz od X13 do X18 (bonitacja gruntów ornych i u¿ytków zielonych, przydatnoæ rolnicza gruntów ornych i u¿ytków zielonych, wskanik
syntetyczny gruntów ornych i u¿ytków zielonych), nazywaj¹c cechê ogólnie  jakoæ
gleby.
W nastêpnym kroku badañ przekazano respondentom ankietê zawieraj¹c¹ 15 atrybutów z zadaniem wskazania ich wa¿noci. Do tego celu wykorzystano metodê rangowania, która polega na porównaniu miêdzy sob¹ atrybutów, a nastêpnie przyporz¹dkowaniu im punktów, maj¹c do dyspozycji zakres od 1 do 15. Umo¿liwia ona zró¿nicowanie
hierarchii atrybutów oraz pozwala uporz¹dkowaæ je od najistotniejszych do najmniej
wa¿nych. W tabeli 2 przedstawiono zestawione wyniki wskazañ respondentów, które posegregowano wed³ug ich wa¿noci.
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Tabela 1. Wykaz atrybutów
Table 1. List of attributes
Nazwa zmiennej
Name of the
variable

Opis zmiennej
Description of the variable

X1

wartoæ strat powsta³ych w latach poprzedzaj¹cych badanie, spowodowanych nadzwyczajnymi
zjawiskami pogodowymi [PLN]
the value of losses incurred in the years preceding the survey due to extraordinary weather
phenomena [PLN]

X2

powierzchnia gminy [ha]
the area municipalities[ha]

X3

powierzchnia wód p³yn¹cych i stoj¹cych [ha]
surface water flowing and standing [ha]

X4

powierzchnia terenów bagiennych, nieu¿ytków, terenów podmok³ych [ha]
the area wetlands, wastelands [ha]

X5

powierzchnia terenów u¿ytkowanych rolniczo [ha]
area of land used for agriculture [ha]

X6

powierzchnia ³¹k i pastwisk [ha]
the area of meadows and Pasturek [ha]

X7

powierzchnia lasów i terenów zadrzewionych [ha]
the area of forests and wooded areas [ha]

X8

wskanik bonitacji jakoci i przydatnoci rolniczej gleb
valuation indicator of quality and agricultural suitability of soils

X9

wskanik bonitacji agroklimatu
valuation indicator agroclimate

X10

wskanik bonitacji rzeby terenu
valuation indicator relief

X11

wskanik bonitacji warunków wodnych gleby
valuation indicator of soil water conditions

X12

ogólny wskanik rolniczej przestrzeni produkcyjnej
the overall index of agricultural production space

X13

bonitacja gruntów ornych
bonitation arable land

X14

bonitacja u¿ytków zielonych
bonitation grassland

X15

przydatnoæ rolnicza gruntów ornych
the usefulness of agricultural land arable

X16

przydatnoæ rolnicza u¿ytków zielonych
the usefulness of agricultural grassland

X17

wskanik syntetyczny gruntów ornych
the synthetic index of arable land

X18

wskanik syntetyczny u¿ytków zielonych
the synthetic index of grassland

X19

po³o¿enie badanej jednostki na terenach o utrudnionych warunkach gospodarowania ONW
location of the audited entity in areas of favored (LFA)

X20

powierzchnia terenów chronionych (parki, rezerwaty przyrody, tereny Natura 2000, inne)
the area of protected areas (parks, nature reserves, Natura 2000 sites, etc.)

X21

powierzchnia terenów zainwestowanych
surface area invested
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Tabela 2. Wyniki ankiety
Table 2. Survey results
Liczba uzyskanych
punktów
The number of points

Ranga cechy
Rank qualities

Jakoæ gleby
Soil quality

656

1

Wskanik bonitacji rzeby terenu
Valuation indicator relief

725

2

Wskanik bonitacji agroklimatu
Valuation indicator agroclimate

733

3

739

4

Wartoæ powsta³ych strat w latach poprzedzaj¹cych badanie
The value of losses incurred in the years preceding the survey

743

5

Powierzchnia wód p³yn¹cych i stoj¹cych
Surface water flowing and standing

747

6

Po³o¿enie jednostki na terenach o utrudnionych warunkach
gospodarowania ONW
Location units in areas favored by the LFA

785

7

794

8

Powierzchnia terenów u¿ytkowanych rolniczo
Area of land used for agriculture

816

9

Powierzchnia lasów i terenów zadrzewionych
The area of forests and wooded areas

845

10

Ogólny wskanik rolniczej przestrzeni produkcyjnej
The overall index of agricultural production space

886

11

Powierzchnia terenów zainwestowanych
Surface area invested

941

12

Powierzchnia u¿ytków zielonych
Grassland area

961

13

Powierzchnia gminy
The area municipalities

1003

14

Powierzchnia terenów chronionych (parki, rezerwaty przyrody,
tereny Natura 2000, inne)
The area of protected areas (parks, nature reserves, Natura 2000
sites, etc.)

1009

15

Badane atrybuty
The studied attributes

Wskanik bonitacji warunków wodnych gleby
Valuation indicator of soil water conditions

Powierzchnia terenów bagiennych, nieu¿ytków, terenów podmok³ych
The area wetlands, wastelands

ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

Najwy¿sz¹ rangê otrzyma³a cecha jakoæ gleby (waga 1,0). Jest to cecha dominuj¹ca
i najwa¿niejsza dla wszystkich respondentów. Klasyfikacja gleboznawcza, pod tym w³anie terminem kryje siê jakoæ gleby, s³u¿y ocenie u¿ytków gruntowych z punktu widzenia mo¿liwoci uzyskiwania dochodów z produkcji rolinnej. Drug¹ wa¿n¹ cech¹ wskazan¹
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przez respondentów jest wskanik bonitacji rzeby terenu. Jest to cecha, która w zasadniczy sposób wp³ywa na zagospodarowanie gruntów, ich u¿ytkowanie rolnicze,
a tak¿e na mo¿liwoci zalegania zimnego powietrza, które czêsto powoduje wymarzanie
rolin.
Kolejn¹ wa¿n¹ cech¹ dla respondentów by³ wskanik agroklimatu, który w swoim
zakresie uwzglêdnia: rednie temperatury w okresie wiosennym, letnim, jesiennym i zimowym; d³ugoæ zalegania pokrywy nie¿nej na badanym terenie; d³ugoæ okresu wegetacyjnego oraz wielkoæ nas³onecznienia. Jest to grupa czynników klimatycznych. Oddzia³ywanie tych czynników na produkcjê rolinn¹ jest wspó³zale¿ne, gdy¿ zmiana jednego
czynnika wp³ywa na oddzia³ywanie innych, jeli oczywicie dodamy do tej grupy takie
cechy klimatu, jak nas³onecznienie i opady.
Warunki uwilgotnienia gleby (wskanik bonitacji warunków wodnych gleby) s¹ nastêpn¹ pod wzglêdem wa¿noci cech¹, która wp³ywa na powstawanie strat na obszarach
wiejskich. Warunki wodne powstaj¹ce w glebie zale¿¹ g³ównie od wielkoci opadów
i szybkoci odp³ywu wody oraz jej parowania, co z kolei zale¿y od ukszta³towania terenu, rodzaju pod³o¿a geologicznego, typu gleby i jej sk³adu mechanicznego oraz rodzaju
pokrywy rolinnej.
Wartoæ strat w latach poprzedzaj¹cych mo¿e stanowiæ podstawê do prognozowania strat w latach nastêpnych. Jest to cecha wa¿na, gdy¿ przedstawia dane historyczne
o zaistnia³ych zjawiskach oraz ich skali. Na podstawie takich danych w wielu dziedzinach ¿ycia mo¿na przewidywaæ przysz³e skutki zachodz¹cych zdarzeñ.
Powierzchnia wód p³yn¹cych i stoj¹cych na badanym terenie jest cech¹, która mo¿e
wzmacniaæ efekty ekstremalnych zdarzeñ pogodowych, np. w zasiêgu oddzia³ywania
wód p³yn¹cych mog¹ wystêpowaæ powodzie, za tereny le¿¹ce w s¹siedztwie nara¿one
s¹ na straty z powodu zniszczeñ. Generalnie du¿e zbiorniki wodne maj¹ wp³yw oziêbiaj¹cy najsilniej zaznaczaj¹cy siê latem. Na obszarach o urozmaiconej rzebie terenu w okresach letnich powstaj¹ zastoiska zimnego powietrza, czêsto wystêpuje tak¿e rosa, szron,
mg³y i osady mgielne.
Po³o¿enie jednostki taksonomicznej na terenach o utrudnionych warunkach gospodarowania ³¹czy siê z wystêpowaniem w danej przestrzeni kompilacji warunków, których
po³¹czenie powoduje nisk¹ produktywnoæ ziemi. Ocenê produktywnoci ziemi dla celów wyznaczenia terenów ONW dokonano na podstawie wskanika waloryzacji rolniczej
przestrzeni produkcyjnej oraz uwarunkowañ socjoekonomicznych (za³¹cznik D). Zaliczanie do danej strefy odbywa siê, gdy ponad po³owa u¿ytków rolnych w danym obrêbie
posiada cechy kwalifikuj¹ce je do jednej z grup o niekorzystnych warunkach. Zgodnie
z wytycznymi rozporz¹dzenia Rady w Polsce wyró¿nia siê trzy kategorie obszarów o niekorzystnych warunkach: (1) górskie ONW po³o¿one powy¿ej wysokoci 500 m n.p.m.
(strefa obejmuje 197,77 tys. ha, co stanowi 1,2% krajowego obszaru u¿ytków rolnych); (2) podgórskie ONW  350500 m n.p.m. (strefa obejmuje 489,14 tys. ha, co stanowi 3% u¿ytków rolnych); (3) ONW nizinne: strefa nizinna I z niekorzystnymi warunkami dla produkcji rolnej i strefa nizinna II o skrajnie niekorzystnych warunkach dla produkcji rolnej (³¹cznie obejmuje 8541,38 tys. ha, co stanowi 52,3% powierzchni u¿ytków
rolnych).
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Powierzchnia terenów bagiennych, nieu¿ytków, terenów podmok³ych  kolejna cecha,
która wg ankietowanych wp³ywa na powstawanie strat na terenach wiejskich. Wed³ug Jarubasa [1979] du¿a liczba wód powierzchniowych, terenów zabagnionych oraz lasów wp³ywa ³agodz¹co na gwa³towne zmiany temperatury oraz zmniejszenie szybkoci wiatrów.
Powierzchnia terenów u¿ytkowanych rolniczo jest to czynnik, który ma bezporedni
wp³yw na wielkoæ strat na terenach wiejskich, gdy¿ one s¹ w³anie obiektem badañ.
Tereny wód p³yn¹cych, nieu¿ytki, od³ogowane i pozbawione upraw rolniczych nie generuj¹ strat w rolnictwie.
Powierzchniê lasów i terenów zadrzewionych wystêpuj¹cych na obszarze badañ
wskazano jako kolejn¹ cechê wp³ywaj¹cê na powstawanie strat. Generalnie zadrzewienia
maj¹ doæ szeroki pozytywny wp³yw na gospodarkê wodn¹ gleby, co ma szczególne
znaczenie na obszarach o glebach lekkich, z niewielk¹ iloci¹ opadów atmosferycznych
[Koreleski 2006]. Korzystny wp³yw s¹siedztwa zadrzewieñ na roliny mo¿e byæ bezporedni i poredni przez poprawienie warunków egzystencji organizmów glebowych.
Istotniejsze jest porednie znaczenie produkcyjne zadrzewieñ polegaj¹ce m.in. na korzystnym wp³ywie na produkcjê roln¹ [Wilkowski i Sobolewska-Mikulska 2005]. Mimo
¿e w bezporednim s¹siedztwie drzew roliny uprawne daj¹ nieco ni¿szy plon ni¿ w g³êbi
pola, to zbo¿a w zasiêgu mikroklimatycznego oddzia³ywania zadrzewieñ daj¹ plon rednio o 515% wy¿szy ni¿ w terenie niezadrzewionym, otwartym. Buraki cukrowe w zasiêgu oddzia³ywania zadrzewieñ daj¹ masê wiêksz¹ o 510% I maj¹ równie¿ wy¿sz¹ zawartoæ cukru o 710%, plon ziemniaków jest wy¿szy oko³o 20% (max. nawet do 43%),
a warzyw a¿ o 5070% [Koreleski 2005, Lekan i in. 1993]. Najmniej wa¿nymi cechami wg
opinii respondentów by³y: jakoæ rolnicza przestrzeni produkcyjnej, powierzchnia terenów zainwestowanych, u¿ytków zielonych, gminy i powierzchnia terenów chronionych
(parki, rezerwaty przyrody, tereny Natura 2000, inne), dlatego te¿ w dalszych badaniach
ich nie rozpatrywano. Jakoæ rolniczej przestrzeni produkcyjnej porednio jest ujêta
w takich cechach, jak jakoæ gleby, rzeba terenu, warunki klimatyczne, wystêpowanie
terenów o utrudnionych warunkach gospodarowania, dlatego te¿ zdecydowano siê j¹
pomin¹æ w dalszych badaniach, za pozosta³e cechy o bardzo niskim wskaniku odrzucono. Ostatecznie do badañ szczegó³owo opisuj¹cych ryzyko powstawania strat wziêto
pod uwagê: jakoæ gleby (Z1), wskanik bonitacji rzeby terenu (Z2), wskanik bonitacji
agroklimatu (Z3), wskanik bonitacji warunków wodnych (Z4), wartoæ powsta³ych strat
w latach poprzedzaj¹cych badanie (Z5), powierzchniê wód p³yn¹cych i stoj¹cych na badanym terenie (Z6), po³o¿enie jednostki na terenach o utrudnionych warunkach gospodarowania ONW (Z7), powierzchniê terenów podmok³ych, nieu¿ytków i zabagnionych
(Z8), powierzchniê terenów u¿ytkowanych rolniczo (Z9) oraz powierzchniê lasów
i terenów zadrzewionych (Z10).
Kolejnym krokiem badawczym by³a konstrukcja macierzy zagro¿eñ. Podstaw¹ konstrukcji takiej macierzy jest przyjêcie za³o¿enia, ¿e dana cecha terenu oraz samego obiektu ma udzia³ w ogólnej wielkoci ryzyka wyst¹pienia strat. Wynikiem inwentaryzacji
przyjêtych do badañ cech dla ka¿dego obiektu jest macierz inwentaryzacyjna, której
wiersze informuj¹ o badanym obiekcie (oznaczone A1, A2, , An), za kolumna o natê¿eniu badanej cechy (oznaczone Z1, Z2, , Zn). Macierz taka zawiera wiêc informacje, które cechy wystêpuj¹, w których polach podstawowych (obiektach-gminach).
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2

3

3

2

Biskupiec

Biskupiec Pomorski

Bisztynek

Braniewo

Budry

1

3

Kalinowo

2

I³owo Osada

2

2

Grodziczno

Jonkowo

2

Górowo I³aweckie

Janowiec Ko.

3

3

Frombork

E³k

Godkowo

2

2

Dwierzuty

3

1

Bia³a Piska

2

3

Bartoszyce

Dzia³dowo

2

Barczewo

Dobre Miasto

3

Barciany

3

2,43

2,43

1,62

1,62

2,43

2,43

1,62

2,43

2,43

2,43

1,62

2,43

2,43

2,43

1,62

1,62

2,43

1,62

1,62

2,43

2,43

2,43

2

2

Z2

Z1

Banie Mazurskie

1

Nazwa badanej
jednostki (Ai)
Name of the unit (Ai)

1,56

2,34

1,56

1,56

1,56

1,56

2,34

2,34

1,56

1,56

1,56

1,56

0,78

2,34

1,56

1,56

1,56

1,56

1,56

2,34

1,56

0,78

4

Z3

2,28

1,52

1,52

0,76

0,76

1,52

2,28

2,28

1,52

1,52

0,76

1,52

2,28

2,28

2,28

0,76

1,52

1,52

2,28

1,52

2,28

1,52

5

Z4

0,75

0,75

0,75

1,5

2,25

1,5

1,5

0,75

2,25

0,75

1,5

1,5

2,25

2,25

2,25

2,25

1,5

1,5

2,25

2,25

2,25

0,75

6

Z5

0,74

1,48

1,48

2,22

1,48

1,48

1,48

0,74

1,48

0,74

2,22

1,48

1,48

2,22

1,48

1,48

0,74

1,48

1,48

0,74

1,48

1,48

7

Z6

0,63

0,63

0,63

0,63

0,63

0,63

1,26

1,26

0,63

0,63

0,63

0,63

0,63

1,26

1,26

0,63

0,63

1,26

0,63

0,63

1,26

0,63

8

Z7

Tabela 3. Macierz zagro¿eñ uwzglêdniaj¹ca wagi atrybutów
Table 3. The matrix of threats taking into account the importance of attributes

1,83

1,83

1,83

1,83

1,83

1,83

1,22

1,83

1,83

1,83

1,83

1,83

1,83

1,83

1,83

1,22

1,83

1,83

1,83

1,22

1,83

1,83

9

Z8

1,10

0,55

0,55

0,55

1,10

1,65

1,10

0,55

1,65

1,10

0,55

1,10

0,55

1,10

1,10

1,10

1,10

1,65

1,65

1,10

1,65

1,10

10

Z9

0,92

1,38

1,38

0,92

1,38

1,38

0,92

0,92

0,92

1,38

1,38

0,92

0,92

0,92

1,38

0,92

0,92

1,38

0,92

0,92

1,38

0,92

11

Z10

15,24

14,91

12,32

13,59

15,42

15,98

16,72

16,10

16,27

13,94

14,05

15,97

15,15

19,63

17,76

13,54

14,23

14,80

17,22

15,15

19,12

13,44

12

Suma
Amount

rednie  average

rednie  average

rednie  average

rednie  average

rednie  average

rednie  average

wysokie  high

rednie  average

wysokie  high

rednie  average

rednie  average

rednie  average

rednie  average

wysokie  high

wysokie  high

rednie  average

rednie  average

rednie  average

wysokie  high

rednie  average

wysokie  high

rednie  average

13

Stopieñ ryzyka
Thedegree of risk
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2

2

2

Prostki

Purda

2

Pasym

2

3

Pas³êk

P³onica

3

Ostróda

Piecki

2

2

Olsztyn

1

Nowe Miasto
Lubawskie

Olecko

3

2

3

Milejewo

Mr¹gowo

3

Markusy

M³ynary

2

3

1

Lidzbark Welski

Lubomino

3

Lidzbark War.

Lubawa

3

2

Kolno

Kurzêtnik

3

Kiwity

Korsze

3

3

Kisielice

3

1

Kêtrzyn

3

2,43

1,62

1,62

2,43

1,62

1,62

2,43

2,43

2,43

2,43

2,43

1,62

1,62

2,43

1,62

1,62

1,62

2,43

2,43

2,43

2,43

2,43

1,62

2,43

4

1,56

1,56

1,56

1,56

1,56

2,34

2,34

2,34

0,78

1,56

1,56

2,34

2,34

2,34

1,56

1,56

1,56

1,56

1,56

1,56

1,56

1,56

1,56

1,56

5

1,52

1,52

1,52

1,52

0,76

2,28

1,52

1,52

1,52

0,76

1,52

2,28

2,28

2,28

2,28

1,52

0,76

2,28

0,76

2,28

2,28

2,28

2,28

2,28

6

1,5

2,25

1,5

0,75

1,5

1,5

0,75

1,5

1,5

2,25

2,25

2,25

1,5

0,75

1,5

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

1,5

1,5

1,5

2,25

7

0,74

1,48

2,22

0,74

0,74

0,74

0,74

1,48

0,74

1,48

0,74

0,74

1,48

1,48

1,48

2,22

1,48

1,48

1,48

1,48

1,48

1,48

1,48

1,48

8

0,63

0,63

0,63

0,63

0,63

1,26

1,26

1,26

0,63

0,63

1,26

1,26

1,26

1,26

1,26

0,63

0,63

0,63

0,63

1,26

0,63

1,26

0,63

1,26

9

1,83

1,22

1,83

1,83

1,83

1,83

1,22

1,83

1,83

1,22

1,83

1,22

1,83

1,22

1,83

1,22

1,83

1,22

1,22

1,83

1,83

1,83

1,83

1,83

10

0,55

1,10

1,10

0,55

0,55

1,10

1,65

0,55

1,10

0,55

1,10

0,55

0,55

0,55

0,55

1,10

1,10

1,65

0,55

1,10

1,10

0,55

1,10

1,10

11

1,38

0,92

0,92

1,38

0,92

1,38

0,92

0,92

0,92

0,92

1,38

1,38

0,92

1,38

1,38

1,38

1,38

0,92

0,92

1,38

0,92

1,38

1,38

0,92

12

14,14

14,30

14,90

13,39

12,11

17,05

15,83

15,83

13,45

12,80

16,07

16,64

16,78

16,69

16,46

15,50

13,61

17,42

13,80

18,57

16,73

17,27

16,38

18,11

rednie  average

rednie  average

rednie  average

rednie  average

rednie  average

wysokie  high

rednie  average

rednie  average

rednie  average

rednie  average

rednie  average

wysokie  high

wysokie  high

wysokie  high

wysokie  high

rednie  average

rednie  average

wysokie  high

rednie  average

wysokie  high

wysokie  high

wysokie  high

wysokie  high

wysokie  high
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2

3

Zalewo

ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

2

Wydminy

wiêtajno (Olecko)

2

1

wi¹tki

Wieliczki

3

Srokowo

3

3

Sorkwity

3

2

Sêpopol

Wiczêta

3

Rychliki

Wêgorzewo

1

3

Rybno

3

1

Reszel

3

2,43

2,43

2,43

2,43

1,62

2,43

2,43

1,62

2,43

2,43

1,62

1,62

2,43

4

2,34

1,56

1,56

2,34

1,56

1,56

2,34

1,56

1,56

1,56

1,56

1,56

1,56

5

2,28

1,52

1,52

2,28

2,28

0,76

2,28

1,52

1,52

2,28

2,28

0,76

1,52

6

1,5

0,75

0,75

2,25

2,25

1,5

1,5

1,5

1,5

2,25

1,5

1,5

2,25

7

0,74

0,74

2,22

2,22

0,74

1,48

1,48

1,48

0,74

1,48

1,48

1,48

1,48

8

0,63

0,63

0,63

1,26

0,63

0,63

1,26

1,26

0,63

0,63

1,26

0,63

0,63

9

1,83

1,83

1,83

1,83

1,22

1,83

1,83

1,83

1,83

1,83

1,22

1,83

1,83

10

1,10

1,10

0,55

0,55

1,10

1,10

1,10

1,10

0,55

1,10

0,55

0,55

1,10

11

0,92

1,38

0,92

0,92

0,92

0,92

1,38

0,92

0,92

0,92

0,92

0,92

1,38

12

16,77

13,94

14,41

19,08

15,32

13,21

18,60

15,79

13,68

17,48

15,39

11,85

17,18

wysokie (high)

rednie (average)

rednie (average)

wysokie (high)

rednie (average)

rednie (average)

wysokie (high)

rednie (average)

rednie  average

wysokie  high

rednie  average

niskie  low

wysokie  high
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n

W = ∑ (A1 ⋅ Z1 ) + (A2 ⋅ Z 2 ) + (A3 ⋅ Z3 ) + ... + (An ⋅ Z n )
i =1

gdzie:
W  ryzyko wyst¹pienia strat w danej lokalizacji;
Z1, Z2, Z3,
Zn  ocena punktowa (zestandaryzowana) atrybutu przestrzeni;
A1, A2, A3, ., An  waga atrybutu ustalona na podstawie przeprowadzonej ankiety.

Wartoæ zagro¿enia w konkretnym polu podstawowym jest wiêc sum¹ wartoci
wyjciowych w odniesieniu do cech, które w tym polu wystêpuj¹, z uwzglêdnieniem
wagi okrelaj¹cej rangê atrybutu [Kocur-Bera i Dudziñska 2014]. Nasilenie wystêpowania w obiektach cech przestrzeni oraz badanych atrybutów pozwala na skategoryzowanie ryzyka wyst¹pienia strat z powodu wystêpowania ekstremalnych zjawisk pogodowych.
W tabeli 3 przedstawiono zestawienie zunitaryzowanych wartoci poszczególnych
geoinformacji badanych jednostek w województwie warmiñsko-mazurskim, w którym
w latach 20102014 wyst¹pi³y straty spowodowane nadzwyczajnymi zjawiskami pogodowymi. Kategoriê ryzyka wyst¹pienia strat na terenach wiejskich przyjêto, bior¹c pod
uwagê granice przedzia³ów zestawionych w tabeli 4. Uzyskano je, bior¹c pod uwagê
maksymaln¹ i minimaln¹ mo¿liw¹ liczbê punktów do uzyskania.
Tabela 4. Zakres punktowy kategorii zagro¿eñ
Table 4. Scope spot categories of threats
Kategoria zagro¿enia
Hazard category
III  zagro¿enie najwy¿sze
III  the higest threat

Liczba punktów
Number of point
³ 16,13

II  zagro¿enie rednie
II  medium threat

16,1211,86

I  zagro¿enie niskie
I  low threat

poni¿ej 11,86
below 11,86

ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

W przedziale najwy¿szego ryzyka znalaz³y siê 22 gminy, w przedziale ryzyka redniego  36 gmin, za niskiego  tylko jedna gmina (rys. 1). Rysunek 2 przedstawia algorytm
przeprowadzonego badania  AAOR. Zaproponowany algorytm (tryb postêpowania) zawiera w sobie analizê uwarunkowañ przestrzennych, co oznacza, ¿e w ocenie ryzyka powstawania strat bierze siê uwagê nie tylko informacje o zdarzeniach ju¿ zaistnia³ych, ale
tak¿e czynniki wystêpuj¹ce w terenie takie jak powierzchnia terenów wód p³yn¹cych,
czy lasów, które mog¹ wp³ywaæ ³agodz¹co lub pog³êbiaj¹co na powstawania strat.

Administratio Locorum 14(4) 2015

ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

Rys. 1. Mapa z przestrzennym rozmieszczeniem badanych gmin
Fig. 1. Drawing maps of the spatial distribution of the surveyed municipalities
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ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

Rys. 2. Proponowany autorski algorytm  AAOR
Fig. 2. Proposed algorithm  AAOR
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WNIOSKI
Cech¹ ka¿dej przestrzeni jest jej odmiennoæ i lokalny character. Oznacza to ¿e du¿y
wp³yw na powstawanie strat na badanym obszarze ma specyficzna konfiguracja cech terenu, które stwarzaj¹ wyj¹tkowe uwarunkowania. Badanie ich nie jest ³atwe z uwagi na
brak informacji szczegó³owych odnosz¹cych siê do mikrolokalizacji. Wykorzystanie algorytmu AAOR pozwala na indywidualn¹ ocenê ryzyka dla ka¿dej badanej gminy, która
mo¿e stanowiæ podstawê do dalszych dzia³añ zwi¹zanych z umieszczeniem indywidualnych rozwi¹zañ w opracowaniach planistycznych, urz¹dzenioworolnych czy strategiach
rozwoju lokalnego danej gminy czy wsi.
Zmiany klimatyczne nastêpuj¹ce na obszarach Polski s¹ faktem, dlatego te¿ przedstawione narzêdzie mo¿e s³u¿yæ jednostkom administracyjnym do oceny ryzyka wyst¹pienia strat na ich obszarach. Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e metody heurystyczne,
rangowania oraz bonitacji punktowej s¹ przydatne do analiz geoinformacyjnych dotycz¹cych wystêpowania ekstremalnych zjawisk pogodowych na obszarach wiejskich. Pozwalaj¹ tak¿e na szczegó³ow¹ analizê przestrzennej zmiennoci geoinformacji, co mo¿e byæ
szczególnie przydatne w pracach planowania, urz¹dzania i ochrony przestrzeni wiejskiej.
W przedstawionym artykule pojawia siê pewna dyskusyjna kwestia. Dotyczy mo¿liwoci pos³ugiwania siê jedn¹ ogóln¹ miar¹ ryzyka dla wyst¹pienia wszystkich ekstremalnych zdarzeñ pogodowych. Czy uwarunkowania wystêpuj¹ce w terenie w takim samym
stopniu oddzia³uj¹ na deficyt wody, wyst¹pienie huraganów i powodzi? Intuicyjnie nasuwa siê odpowied, ¿e pewne uwarunkowania mo¿na ³¹czyæ w grupy np. strat dotycz¹cych nadmiernych opadów deszczu i niegu oraz powodzi, a inne nie. Rozstrzygniêcie
tej kwestii bêdzie przedmiotem dalszych rozwa¿añ nad ryzykiem powstawania strat na
obszarach wiejskich z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych.
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LOSSES RISK ASSESSMENT ALGORITHM DUE TO EXTREME WEATHER
EVENTS IN RURAL AREAS
Summary. Climate change is occurring on the ground have become an undeniable fact.
The effects of ongoing changes include more frequent occurrence of extreme weather
events. Countries affiliated to the European Union decided on actions to counter the setting changes. The implementation of objectives related to adaptation to climate change
requires ongoing assessment of areas in terms of the risk of losses on them. The article
topic related to the assessment of the risk of losses due to extreme weather events in rural areas. For this purpose built algorithm (AAOR) that facilitates such an assessment,
which took into account local environmental conditions, spatial and data on historical
losses. With the proposed algorithm made an individual risk assessment for each of the
surveyed municipalities. Such an evaluation may provide a basis for further activities related to the location of individual solutions in the studies planning, furnishing and-agriculture, or the development strategies of the local municipality or village. The proposed
compilation methods used in the algorithm is a convenient tool for analysis of space in
terms of the possibility of extreme weather events.
Key words: extreme weather, risk assessment algorithm, local conditions
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METODY DOBORU CECH DIAGNOSTYCZNYCH
DO WYZNACZANIA PÓL CENNOCI I MODELOWANIA
WARTOCI KATASTRALNEJ
Jan Kuryj, Oksana Kuryj-Wysocka
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski
Streszczenie. Realizacja efektywnej gospodarki rynkowej wymaga znajomoci wartoci
nieruchomoci stanowi¹cej podstawê do podejmowania ró¿norodnych decyzji w zakresie
gospodarowania i zarz¹dzania nieruchomociami. Wiêkszoæ celów, dla których wymagana jest znajomoæ wartoci nieruchomoci, wynika z regulacji prawnych dotycz¹cych
gospodarowania nieruchomociami stanowi¹cymi w³asnoæ publiczn¹. Jednym z rodzajów wartoci jest wartoæ katastralna, ustalana w procesie masowej wyceny, wprowadzona prawnie w celu zreformowania systemu podatków od nieruchomoci, okrelenia wartoci nieruchomoci publicznych, a tak¿e dokonywania czynnoci urzêdowych.
Sprawnoæ przeprowadzenia masowej wyceny oraz dok³adnoæ otrzymanych wyników wskazuj¹ na potrzebê prowadzenia badañ, których wynikiem by³oby okrelenie cech
diagnostycznych umo¿liwiaj¹cych wyznaczanie pól o jednorodnej cennoci, modelowania
masowej wyceny nieruchomoci oraz cech rynkowych wp³ywaj¹cych na wartoæ katastraln¹, metod ich doboru i selekcji. W opracowaniu zaproponowano metody statystyczne
do wyboru cech diagnostycznych, które mog¹ byæ u¿yteczne w trakcie wyznaczania pola
cennoci i wp³ywaj¹ na wartoæ katastraln¹ nieruchomoci. Przedstawiono tak¿e propozycjê wyznaczania ich procentowego udzia³u w kreowaniu tej wartoci.
S³owa kluczowe: gospodarka nieruchomociami, wartoæ katastralna, wycena masowa,
pola cennoci

WSTÊP
Realizacja efektywnej gospodarki rynkowej wymaga znajomoci wartoci nieruchomoci stanowi¹cej podstawê do podejmowania ró¿norodnych decyzji zwi¹zanych z gospodarowaniem i zarz¹dzaniem nieruchomociami.
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Wartoæ nieruchomoci ma ró¿ne znaczenia. Raz jest to kwota, za któr¹ nieruchomoæ mo¿na sprzedaæ czy kwota, za któr¹ nieruchomoæ mo¿na wynaj¹æ lub wydzier¿awiæ. Innym razem mo¿e byæ postrzegana jako koszt odtworzenia lub zast¹pienia istniej¹cej zabudowy lub potencjalny dochód, który generuje lub mo¿e generowaæ nieruchomoæ przy okrelonym sposobie u¿ytkowania.
Wiêkszoæ celów, dla których wymagana jest znajomoæ wartoci nieruchomoci,
wynika z obowi¹zuj¹cych w Polsce przepisów prawnych dotycz¹cych g³ównie gospodarowania nieruchomociami stanowi¹cymi w³asnoæ Skarbu Pañstwa czy jednostek samorz¹du terytorialnego. Coraz czêciej równie¿ osoby prywatne i firmy deweloperskie
podejmuj¹ swoje decyzje dotycz¹ce inwestowania w oparciu o znajomoæ wartoci
nieruchomoci. W procesach decyzyjnych najczêciej wykorzystywana jest wartoæ rynkowa.
Jednym z rodzajów wartoci jest wartoæ katastralna. Wartoæ ta wprowadzona zosta³a art. 150, ust.1, pkt. 3 oraz 151, ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami [Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 i zm.]. Zgodnie z art.162, ust. 2 ww. ustawy wartoæ katastralna bêdzie wykorzystywana do nastêpuj¹cych celów:
 ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomoci;
 okrelania wartoci nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ Skarbu Pañstwa lub jednostek samorz¹dów terytorialnych w szczególnych przypadkach uregulowanych w ustawie o gospodarce nieruchomociami czy w odrêbnych przepisach prawnych;
 wykonywania czynnoci urzêdowych, do wykonywania których niezbêdna jest znajomoæ wartoci nieruchomoci.
Ustalenie tej wartoci odbywa siê w procesie powszechnej taksacji nieruchomoci,
zwanej tak¿e wycen¹ masow¹. Wprowadzona ma byæ ona m.in. w celu reformy polskiego systemu podatkowego, dotycz¹cego sfery maj¹tkowej, co ma ogromne znaczenie dla
poprawy stanu finansów samorz¹dów terytorialnych oraz doprowadzenia do zgodnoci
z rozwi¹zaniami obowi¹zuj¹cymi w krajach Unii Europejskiej.
Jest to proces specyficzny, gdy¿ wymaga okrelania wartoci dla du¿ej liczby nieruchomoci w wydzielonych wczeniej obszarach o jednorodnych polach cennoci (strefach taksacyjnych). Takie podejcie wymaga u¿ycia procedur mo¿liwie szybkich
i o sprawdzalnym stopniu wiarygodnoci oraz metod wykrywaj¹cych zale¿noci miêdzy
atrybutami i pozwalaj¹cych na szacowanie stabilnych w czasie, o ustalonej precyzji wartoci [Kuryj 2001].
Wiarygodnoæ przeprowadzenia masowej wyceny oraz dok³adnoæ otrzymanych wyników wymaga dostêpu do kompletnych, odpowiedniej jakoci, wiarygodnych i aktualnych danych o nieruchomociach  cech diagnostycznych. Posiadanie takich danych
i okrelenie ich udzia³u w kreowaniu poziomu cen nieruchomoci na danym rynku jest
istotne z dwóch powodów. Po pierwsze, modelowanie masowej wyceny nieruchomoci
wymaga przeprowadzania analiz na du¿ych liczbowo zbiorach i po drugie, bez danych
identyfikuj¹cych i charakteryzuj¹cych nieruchomoci przeprowadzenie analiz przestrzennych za pomoc¹ technologii informatycznej by³oby niemo¿liwe [Kuryj 2007].
Okrelona przepisami ustawy o gospodarce nieruchomociami i Rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomoci
[Dz.U. z 2005 r. nr 131, poz. 1092] procedura administracyjno-prawna przeprowadzania
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powszechnej wyceny nieruchomoci wskazuje na potrzebê prowadzenia badañ. Efektem
tych badañ by³oby okrelenie standardów danych nie tylko parametrycznych, ale tak¿e
rynkowych. Dziêki badaniom zaproponowanoby tak¿e metody doboru i selekcji cech
diagnostycznych wp³ywaj¹cych na wartoæ katastraln¹, niezbêdne do prowadzenia analiz na etapie monitoringu rynku i ustalaniu zasiêgu pól cennoci (stref taksacyjnych)
z wykorzystaniem narzêdzi GIS [Cellmer 2014]. Ma to ogromne znaczenie w tworzeniu nowoczesnego zintegrowanego systemu informacji o nieruchomociach opartego na katastrze nieruchomoci, katastrze fiskalnym i systemie elektronicznych ksi¹g wieczystych.
TEORETYCZNE PODSTAWY WYZNACZANIA POLA CENNOCI
I MODELOWANIA WARTOCI
Opieraj¹c siê na teorii taksacji [Przew³ocki 1994] wartoæ rynkow¹ mo¿na opisaæ nastêpuj¹c¹ zale¿noci¹:
Wr = Wo × c

(1)

gdzie: Wr  wartoæ rynkowa,
Wo  wartoæ pocz¹tkowa,
c  natê¿enie pola cennoci.
W tym przypadku pole cennoci zdefiniowano jako przyporz¹dkowanie punktowi
w okrelonej przestrzeni cennoci okrelonej klasy obiektu. Natê¿enie tego pola jest
wielkoci¹ niemianowan¹ i okrelaj¹c¹ stosunek danego cz³owieka do okrelonego
obiektu pozwalaj¹cy na zaspokojenie ludzkich potrzeb.
W procesie powszechnej taksacji nieruchomoci pojawi³a siê wartoæ katastralna,
która jest ustalana w procedurze masowej wyceny i stanowi miêdzy innymi podstawê do
naliczenia podatku ad valorem. Wartoæ ta nie pojawia siê na rynku, a tym samym nie
jest przez ten rynek weryfikowana, pozostaje jedynie wartoci¹ ustalon¹.
Po takim za³o¿eniu formu³a teorii taksacji w zastosowaniu do masowej wyceny nieruchomoci powinna przyj¹æ nastêpuj¹c¹ postaæ:
Wk = Wo × cst

(2)

gdzie: Wk  wartoæ katastralna czêci sk³adowej nieruchomoci,
Wo  wartoæ pocz¹tkowa czêci sk³adowej nieruchomoci,
c st  natê¿enie pola cennoci strefy taksacyjnej.
Wartoæ pocz¹tkow¹ poszczególnych sk³adników nieruchomoci w procesie masowej wyceny mo¿na okreliæ na wiele sposobów, np.: poprzez wybór nieruchomoci
modelowej ró¿nymi sposobami i jej wycenê [Kuryj 2007], poprzez urednienie skorygowanych ze wzglêdu na up³yw czasu cen sprzeda¿y nieruchomoci na obszarze danej strefy czy te¿ urzêdowo na podstawie map rednich cen transakcyjnych gruntów, opracowywanych przez G³ównego Geodetê Kraju zgodnie z Rozporz¹dzeniem RM
Administratio Locorum 14(4) 2015

52

Jan Kuryj, Oksana Kuryj-Wysocka

z dnia 3 padziernika 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowañ tematycznych i specjalnych [Dz.U. nr 222, poz. 1328].
Pole cennoci (cst) jest to pole subtelne, którego wielkoci¹ skalarn¹ jest cennoæ
okrelonej klasy obiektów w odniesieniu do nieruchomoci. Mo¿e byæ przedstawione
w postaci rozk³adu natê¿enia zjawisk przestrzennych w czasie, jako suma natê¿enia pól
cennoci wyselekcjonowanych obiektywnych cech (diagnostycznych) przedmiotowych
nieruchomoci (ci) po zweryfikowaniu ich przez rynek w momencie transakcji:

cst =

n

∑ ci

i =1

(3)

W oparciu o informacje z monitoringu rynku mo¿na oszacowaæ natê¿enia pól cennoci rynkowej wyselekcjonowanych cech rynkowych nieruchomoci poprzez badanie ich
wp³ywu na ulepszenie wartoci pocz¹tkowej nieruchomoci. Liczba cech zakwalifikowana do badania cennoci powinna byæ mo¿liwie najwiêksza, a ka¿da z nich jednoznacznie
zdefiniowana. Jak wskazuje w swojej rozprawie M. Krajewska, jedn¹ z cech wp³ywaj¹cych na zmiennoæ pola cennoci dla cile okrelonej lokalizacji jest jego przeznaczenie
[Krajewska 2008].
Selekcja cech diagnostycznych do wyznaczenia natê¿enia pola cennoci powinna
byæ oparta na modelach regresji krokowej postêpuj¹cej i wstecznej oraz na analizie korelacji z uwzglêdnieniem ich zmiennoci w czasie spowodowanych lokalnymi uwarunkowaniami rynku nieruchomoci.
PRZYJÊTE METODY BADAWCZE
Objanienie regu³ z³o¿onoci badanego zjawiska uzale¿nione jest od wielu czynników objaniaj¹cych to zjawisko. Czynniki te mog¹ byæ powi¹zane ze sob¹ w sposób
bezporedni  daj¹ siê zaobserwowaæ albo pomierzyæ. Powi¹zane mog¹ byæ tak¿e
w sposób poredni  nie s¹ mo¿liwe do zaobserwowania, a ich wp³ywu jedynie mo¿na
siê domylaæ ([Kuryj 2007]. Czynniki porednie czêsto zak³ócaj¹ dane zjawisko i w konsekwencji mog¹ przyczyniæ siê do b³êdnego jego opisu.
W naukach przyrodniczych, ekonomiczno-spo³ecznych i technicznych [Kowal 1998,
Walesiak 1996], a tak¿e w badaniach zwi¹zanych z przeprowadzeniem masowej wyceny
nieruchomoci [Adamczewski 2006, Bitner 2010, Cellmer 2014, Czaja i Parzych 2015, Kuryj 2007], gdy badane zjawisko opisywane jest za pomoc¹ wiêkszej liczby zmiennych
(atrybutów), poczesne miejsce, w objanianiu jego z³o¿onoci, zajmuj¹ metody statystyczne (tj.: analizy wielowymiarowe i analiza regresji wielokrotnej).
Kieruj¹c siê tymi przes³ankami w prezentowanym opracowaniu zaadoptowano dwie
metody statystyczne, tj.: analizê korelacji oraz analizê regresji krokowej (wstecznej i postêpuj¹cej) do selekcji atrybutów mniej istotnych w objanianiu poziomu kreowania wartoci i do wyboru cech diagnostycznych istotnych w wyznaczaniu zasiêgu pól cennoci
i modelowaniu wartoci nieruchomoci.
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Stosowanie analizy regresji wielokrotnej wymaga zgromadzenia próby badawczej 
dostatecznej liczby danych o transakcjach rynkowych (o cenach transakcyjnych i atrybutach nieruchomoci) oraz wyselekcjonowania najbardziej statystycznie dopasowanej
grupy zmiennych niezale¿nych  cech diagnostycznych nieruchomoci. Szczególnie
przydatna dla tego celu mo¿e okazaæ siê analiza regresji krokowej, zarówno wstecznej,
jak i postêpuj¹cej ([Kuryj 2001]. Regresja krokowa wsteczna polega na eliminacji z modelu w kolejnych iteracjach atrybutów, które w najmniejszym stopniu wyjaniaj¹ wariancjê
zmiennej zale¿nej. Wyznaczone t¹ metod¹ wspó³czynniki regresji mog¹ pos³u¿yæ do
ustalenia wp³ywu poszczególnych cech na cenê transakcyjn¹. Regresja krokowa postêpuj¹ca pozwala na utworzenie optymalnego równania regresji, poprzez dodanie do niego, w kolejnych iteracjach, tylko tych cech, które w najwiêkszym stopniu wyjaniaj¹ wariancjê zmiennej zale¿nej.
Metoda analizy korelacji, jak wskazuj¹ Czaja i Parzych [2015], mo¿e okazaæ siê przydatna do okrelenia zale¿noci statystycznej miêdzy zmiennymi objaniaj¹cymi (atrybutami) przyjêtymi do analizy a zmienn¹ objanian¹ (cen¹ transakcyjn¹). Miernikiem tej zale¿noci jest wspó³czynnik korelacji liniowej Pearsona (r).
Wspó³czynnik ten przyjmuje wartoci z przedzia³u od -1 do 1. Znak wspó³czynnika
korelacji wskazuje na kierunek zale¿noci, a jego wartoæ bezwzglêdna na si³ê zale¿noci
miêdzy dwiema zmiennymi. Si³ê tê, jak sugeruj¹ Czaja i Parzych [2015], na potrzeby wyznaczania pól cennoci, jak i modelowania masowej wyceny nieruchomoci, mo¿na okreliæ na czterech poziomach, tj.:
 dla: |r| £ 0,3
 dla: 0,3 £ |r| £ 0,6
 dla: 0,6 £ |r| £ 0,9
 dla: > 0,9 £ |r|






korelacja s³aba;
korelacja przeciêtna;
korelacja silna;
korelacja bardzo silna.

PROPOZYCJA METODYKI WYBORU CECH DIAGNOSTYCZNYCH
W celu zaproponowania metody doboru cech diagnostycznych do przeprowadzenia
wyceny masowej i okrelenia pól cennoci wp³ywaj¹cych na wartoæ nieruchomoci
postawiono tezê: wystêpuje istotny zwi¹zek liniowy miêdzy cechami opisuj¹cymi nieruchomoci a cen¹ sprzeda¿y nieruchomoci. W tym celu dokonano analizy metod statystycznych pomocnych w rozwi¹zywaniu klasycznego problemu, który stanowi ocena
si³y zwi¹zku miêdzy zmiennymi. Istot¹ metod badania zale¿noci miêdzy zmiennymi jest
wybór i zastosowanie optymalnego miernika  wspó³czynnika wspó³zale¿noci lub korelacji.
Udowadniaj¹c sformu³owan¹ hipotezê, zaproponowano procedurê doboru mo¿liwych
do zastosowania wspó³czynników, uzale¿niaj¹c ich dobór od liczby zmiennych i ich skal
pomiarowych (rys. 1).
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Rys. 1. Procedura wyboru wspó³czynnika badania si³y zwi¹zku miêdzy zmiennymi
Fig. 1. Procedure for selecting the study ratio of strength relationship between the variables
ród³o: opracowanie na podstawie Kowala [1998]
Source: study based on literature: Kowal [1998]

W zaproponowanej procedurze wyró¿niono nastêpuj¹ce etapy:
a) okrelenie liczby zmiennych (cech) opisuj¹cych badane obiekty, zdefiniowanie skal
pomiarowych, dokonanie transformacji z ró¿nych skal pomiarowych w celu ujednolicenia opisu cech;
b) okrelenie liczebnoci zbioru obserwacji i wylosowanie próby badawczej;
c) wyszczególnienie mo¿liwych do zastosowania wspó³czynników z uwzglêdnieniem
przyjêtych za³o¿eñ, zgodnie z przedstawionym schematem (rys. 1);
d) wybór optymalnego wspó³czynnika, który przy wystêpuj¹cych ograniczeniach jest
obci¹¿ony najmniejszym b³êdem i obliczenie jego wartoci;
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e) przetestowanie hipotezy zerowej o braku zwi¹zku liniowego miêdzy zmiennymi za pomoc¹ testu istotnoci;
f) wybór zmiennych (cech diagnostycznych) o najwy¿szej wartoci wspó³czynników korelacji po odrzuceniu hipotezy zerowej, przyjmuj¹c zasadê minimalizacji liczby zmiennych.
Uwzglêdniaj¹c charakterystyki atrybutów opisuj¹cych nieruchomoci, rynek nieruchomoci oraz za³o¿enia wynikaj¹ce z przedstawionej na rysunku 1 procedury do badania wp³ywu atrybutów na kreowanie cen transakcyjnych, a tym samym na ustalenie wartoci katastralnej, zastosowano dwie metody statystyczne:
 analizê korelacji z ocen¹ wartoci wspó³czynnika korelacji liniowej Pearsona;
 analizê regresji krokowej postêpuj¹cej i wstecznej z wykorzystaniem zestandaryzowanych wspó³czynników regresji BETA.
Za wyborem tych metod przemawia fakt, ¿e zarówno analiza regresji, jak i korelacji dotycz¹ wielowymiarowej zmiennej losowej, w której jedna zmienna stanowi zmienn¹ zale¿n¹,
za pozosta³e zmienne maj¹ charakter zmiennych objaniaj¹cych (niezale¿nych). Analogicznie w analizie statystycznej rynku, przeprowadzanej na potrzeby masowej wyceny, jednoczenie rozpatruje siê cenê i kilka (kilkanacie) atrybutów opisuj¹cych nieruchomoci.
Zwi¹zki miêdzy nimi mo¿na opisywaæ za pomoc¹ jednego modelu wielowymiarowej regresji
wielokrotnej lub za pomoc¹ kilku niezale¿nych modeli dwuwymiarowej regresji prostej.
W celu przetestowania zaproponowanej procedury przeprowadzono monitoring rynku nieruchomoci w po³udniowo-wschodniej czêci Olsztyna. Monitoringiem objêto
grunty niezabudowane i zabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne na osiedlach Jaroty i Brzeziny, które tworz¹ obszar jednorodny pod
wzglêdem u¿ytkowania.
Do opisu dzia³ek gruntu przyjêto zestaw cech parametrycznych, zgodnie z §6 ust. 1.
rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomoci
oraz z §19 ust. 2. Wytycznych przeprowadzenia powszechnej taksacji nieruchomoci
[Adamczewski i in. 2002], które nadal maj¹ status projektu. Ten zestaw cech powiêkszono o cechy dodatkowe wysondowane w badaniach ankietowych jako wa¿ne dla respondentów na badanym obszarze (jako potencjalne atrybuty wp³ywaj¹ce na cenê).
£¹cznie zgromadzono 132 transakcje nieruchomociami, które opisano dziesiêcioma
atrybutami, tj.: po³o¿enie (X1), przeznaczenie w planie miejscowym (X2), stan wyposa¿enia w urz¹dzenia infrastruktury technicznej (X3), stan zagospodarowania (X4), intensywnoæ zabudowy (X5), klasa gleboznawcza gruntu (X6) oraz dostêpnoæ do obiektów
przyrodniczych i rekreacyjnych (X7), powierzchnia dzia³ki gruntowej (X8), dojazd i dostêp do dzia³ki (X9) i uci¹¿liwoæ s¹siedztwa (X10).
Cechy te pomierzono zgodnie z wytycznymi przeprowadzania PTN na skali porz¹dkowej piêciostopniowej. Pomiar przeprowadzono dla wszystkich cech wg przyjêtego za³o¿enia, ¿e 1 jest najgorsz¹ ranga dla mierzonej cechy, a 5  najlepsz¹. Cechy mierzalne, jak:
X1, X5, X8 pomierzono na skali ilorazowej, a nastêpnie przeprowadzono transformacjê na
skalê porz¹dkow¹ rangow¹. W tym celu zastosowano metodê najmniejszych kwadratów wyg³adzenia linii symuluj¹cej rozk³ad cen wzglêdem wymienionych cech wa¿on¹ odleg³oci¹.
Do selekcji i wyboru cech diagnostycznych przyjêto nieruchomoci bêd¹ce przedmiotem transakcji na badanym rynku po skorygowaniu ich cen transakcyjnych trendem
zmiany cen, wyznaczonym metod¹ regresji prostej, na koniec roku kalendarzowego.
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PROPOZYCJA METODY WYBORU CECH DIAGNOSTYCZNYCH
Metoda analizy korelacji
W celu ustalenia si³y zwi¹zku miêdzy przyjêtymi cechami nieruchomoci oraz cechami a cen¹ transakcyjn¹ zaadaptowano metodê analizy korelacji, w której jako miernik si³y
zwi¹zku i istotnoci cech zastosowano wspó³czynnik korelacji zupe³nej Pearsona r.
W³asnoci wspó³czynnika korelacji Pearsona r wywodz¹ siê wprost z w³asnoci
kowariancji. Znak wspó³czynnika korelacji wskazuje na kierunek zale¿noci, a wartoæ
bezwzglêdna mówi o sile zale¿noci miêdzy dwiema zmiennymi. Im wartoæ bezwzglêdna
wspó³czynnika jest bli¿sza jednoci, tym silniejsza jest zale¿noæ liniowa miêdzy badanymi zmiennymi.
Do wyboru cech diagnostycznych przyjêto skalê wskazan¹ przez Czajê i Parzycha
[2015], modyfikuj¹c j¹ i dostosowuj¹c do warunków badanego rynku nieruchomoci. Po
modyfikacji przedzia³y oceny istotnoci cech przyjê³y nastêpuj¹ce wartoci wspó³czynnika Pearsona r:
 dla: |r| £ 0,2
 dla: 0,2 £ |r| £ 0,5
 dla: 0,5 £ |r| £0,8
 dla: |r| > 0,8

 korelacja s³aba, cechy nie istotne;
 korelacja przeciêtna, cechy mog¹ byæ; uznane za istotne;
 korelacja silna, cechy istotne i wp³ywaj¹; na poziom cen;
 korelacja bardzo silna, cechy bardzo istotne.

Selekcjê zmiennych niezale¿nych, na potrzeby wyznaczania cennoci pól i modelowania masowej wyceny, przeprowadzono w macierzy korelacji (tab. 1). Oceniono wartoci wspó³czynnika Pearsona, badaj¹c korelacjê przyjêtych cech opisuj¹cych nieruchomoci z cen¹ transakcyjn¹, z zachowaniem warunku braku korelacji lub s³abego
skorelowania zmiennych objaniaj¹cych (niezale¿nych).
Do obliczenia wspó³czynników korelacji liniowej Pearsona wykorzystano oprogramowanie firmy StatSoft Statistica. Wyniki badania si³y zwi¹zków miêdzy cechami oraz
cechami i cen¹ transakcyjn¹ zaprezentowano w macierzy korelacji (tab. 1). Oznaczone
wspó³czynniki korelacji s¹ istotne z p < 0,05.
Wybór cech rynkowych wp³ywaj¹cych na ceny transakcyjne poprzedzono badaniem
istotnoci obliczonych wspó³czynników poprzez testowanie hipotezy zerowej o braku
zwi¹zku liniowego (H0: r = 0). Do tego celu wykorzystano statystykê T, która ma rozk³ad t-Studenta i obliczana jest wed³ug wzoru:

t=r

N −2

1− r2

(5)

gdzie:
N  liczebnoæ próby,
r  wartoæ wspó³czynnika korelacji.
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Tabela 1. Obliczenie wartoci wspó³czynnika korelacji Pearsona dla gruntów
Table 1. The calculation of the Pearson correlation factor for land
Zmienne
Variables

Oznaczone wsp. korelacji s¹ istotne z p < 0,05000, N = 132 (braki danych usuwano przypadkami)
Labeled et all correlation is significant with p < 0.05000, N = 132 (lack of data removed cases)
X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

C1m2

X1

1,000

-0,013

0,028

-0,234

0,033

0,226

0,595

0,155

-0,561

0,612

0,641

X2

-0,013

1,000

-0,097

0,009

-0,127

-0,184

0,258

0,476

-0,461

0,261

0,111

X3

0,028

-0,097

1,000

0,479

-0,267

0,047

0,009

0,303

0,087

0,025

0,041

X4

-0,234

0,009

0,479

1,000

-0,293

-0,126

-0,011

0,221

0,106

-0,220

-0,091

X5

0,033

-0,127 -0,267 -0,293

1,000

0,031

-0,163

0,110

0,238

0,317

0,250

X6

0,226

-0,184

0,047

-0,126

0,031

1,000

0,205

-0,312

-0,174

-0,126

0,084

X7

0,595

0,258

0,009

-0,011 -0,163

0,205

1,000

0,137

-0,626

0,042

0,392

X8

0,155

0,476

0,303

0,221

0,110

-0,312

0,137

1,000

-0,025

0,635

0,449

X9

-0,561 -0,461

0,087

0,106

0,238

-0,174

-0,626

-0,025

1,000

-0,185

-0,353

X10

0,612

0,261

0,025

-0,220 0,317

-0,126

0,042

0,635

-0,185

1,000

0,595

C1m2

0,641

0,111

0,041

-0,091 0,250

0,084

0,392

0,449

-0,353

0,595

1,000

ród³o: obliczenia w³asne z wykorzystaniem oprogramowania StatSoft Statistica
Source: own study from using software StatSoft Statistica

Hipotezê H0 odrzucano na korzyæ hipotezy alternatywnej o istnieniu zwi¹zku liniowego miêdzy analizowanymi zmiennymi, gdy wartoæ t obliczona ze wzoru (5) by³a wiêksza od wartoci krytycznej odczytanej z tablic rozk³adu t-Studenta.
Na podstawie macierzy korelacji wybrano nastêpuj¹ce cechy diagnostyczne opisuj¹ce nieruchomoci gruntowe i skorelowane z cen¹ transakcyjn¹, tj.: po³o¿enie (X1), intensywnoæ zabudowy (X5), powierzchnia dzia³ki gruntowej (X8), dojazd i dostêp do dzia³ki
(X9). Cechy diagnostyczne pogrubiono w tabeli 1 i zdefiniowano jako cechy wp³ywaj¹ce
na poziom cennoci obszaru i ustalenie wartoci katastralnej.
Wybieraj¹c te cechy, uwzglêdniono wartoæ obliczonego wskanika istotnoci t dla
hipotezy alternatywnej, w badaniu si³y zwi¹zku miêdzy cechami a cen¹ transakcyjn¹,
oraz wystêpowanie hipotezy zerowej w przypadku badania zale¿noci miêdzy poszczególnymi cechami.
Z macierzy korelacji wynika, ¿e silna i przeciêtna korelacja z cen¹ transakcyjn¹ wytêpuje tak¿e przy cechach: dostêpnoæ do obiektów przyrodniczych i rekreacyjnych (X7)
oraz uci¹¿liwoæ s¹siedztwa (X10), ale cechy te s¹ silnie skorelowane z innymi cechami
opisuj¹cymi nieruchomoci, dlatego nie zosta³y wytypowane jako cechy diagnostyczne.
Stosuj¹c analizê wariancji, mo¿na wskazaæ, ¿e wspó³czynnik Pearsona r ma cis³y
zwi¹zek z wiarygodnoci¹ prognozy zmiennej zale¿nej (ceny transakcyjnej). Zatem bezwzglêdna jego wartoæ mo¿e stanowiæ wagê dok³adnoci prognozy, a tym samym procentowy wskanik wp³ywu cechy na poziom kszta³towania cen i natê¿enia pola cennoci
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tej cechy. Przyjmuj¹c tê zale¿noæ, zaproponowano algorytm (6) obliczenia natê¿enia
pola cennoci cechy i jej wp³ywu na wartoæ pocz¹tkow¹. Wielkoæ natê¿enia pola cechy mo¿na przedstawiæ jako wielkoæ niemianowan¹ lub wielkoæ procentow¹ poprzez
transformacjê bezwzglêdnych wartoci wspó³czynników korelacji wed³ug nastêpuj¹cej
formu³y matematycznej:

ci =

| ri |

n

∑| rj |

⋅100%
(6)

j =1

gdzie:
ci  wielkoæ natê¿enia pola dla i-tej cechy i jej wp³ywu na wartoæ w %;
|ri |  bezwzglêdna wartoæ wspó³czynnika korelacji i-tej cechy z cen¹ transakcyjn¹;
n  liczba wyselekcjonowanych cech diagnostycznych.
Obliczenie procentowych wielkoci natê¿enia pola cennoci dla wyselekcjonowanych cech wed³ug wzoru (6) przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Obliczenia natê¿enia pola cennoci cechy i jej wp³ywu na wartoæ pocz¹tkow¹
Table 2. Calculation of field strength characteristics of the preciousness and its impact on the
initial value

|r|

Waga atrybutu
The weight attribute
[%]

Natê¿enie pola
cennoci
Field strengththe
precious ci [%]

X1

0,6413

37,86

38

X5

0,2498

14,75

15

X8

0,4494

26,54

26

X9

0,3532

20,85

21

S

1,6938

100,00

100

Cechy
Attribute
(n)

ród³o: obliczenia w³asne
Source: own study

Metoda regresji krokowej postêpuj¹cej i wstecznej
W celu porównania wyników otrzymanych z analizy korelacji zaadoptowano do wyznaczenia istotnoci cech diagnostycznych metodê regresji krokowej postêpuj¹cej
i wstecznej jako kolejne metody. Wed³ug tych metod analizowana jest wariancja zmiennej zale¿nej. W poszczególnych krokach w regresji krokowej postêpuj¹cej wprowadzane
s¹ do równania regresji predyktory  zmienne niezale¿ne (cechy), które w najwiêkszym
stopniu wyjaniaj¹ wariancjê zmiennej zale¿nej. Nastêpnie odejmowana jest wariancja wyjaniona przez tê zmienn¹, obliczane s¹ nowe korelacje dla ka¿dej z potencjalnych
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zmiennych niezale¿nych i dla poprawionej zmiennej zale¿nej. W efekcie wybierana jest
zmienna niezale¿na z najwy¿sz¹ korelacj¹ w danym kroku. W ten sposób do równania
predyktywnego s¹ dodawane zmienne do momentu, gdy wszystkie predyktory istotne zostan¹ wytypowane, lub gdy procedura zostanie zastopowana w oparciu o wczeniejsze za³o¿enia.
Na potrzeby prowadzonej analizy przyjêto za³o¿enie, ¿e równanie zostanie rozwi¹zane wówczas, gdy w nastêpnym kroku wariancja bêdzie wyjaniona mniej ni¿ 1%. Poprawnoæ otrzymanego modelu regresji zbadano za pomoc¹ trzech statystyk:
 wspó³czynnika korelacji wielokrotnej  r;
 wspó³czynnika determinacji  r2;
 zestandaryzowanych wspó³czynników regresji dla zmiennych  BETA.
Do wyboru reprezentacji z próby generalnej zgromadzonych transakcji na potrzeby
prowadzonej analizy zaadaptowano miernik  odleg³oæ Cooka, która jest miar¹ oddzia³ywania danego przypadku (transakcji) na rozwi¹zanie równania regresji. Odleg³oæ ta
wskazuje ró¿nicê miêdzy obliczon¹ wartoci¹ wspó³czynników regresji B a tak¹ sam¹
wartoci¹ obliczon¹ po za³o¿eniu, ¿e dana obserwacja (transakcja) zosta³aby wy³¹czona
z równania regresji. Jak wynika z przegl¹du literatury przedmiotu, wszystkie odleg³oci
powinny byæ tego samego rzêdu i zbli¿one do zera. Jeli nie s¹, to mo¿na przypuszczaæ,
¿e przypadki, dla których obliczona odleg³oæ Cooka jest najwiêksza, maj¹ istotny
wp³yw na obci¹¿enie równania regresji. W zwi¹zku z tym przyjêto za³o¿enie, ¿e do rozwi¹zania równania regresji wykorzystane zostan¹ tylko te transakcje, dla których obliczona odleg³oæ Cooka jest mniejsza od 0,01. Wyniki zamieszczono w tabeli 3.
Tabela 3. Podsumowanie regresji krokowej postêpuj¹cej dla zmiennej zale¿nej: C1m2
Table 3. Summary of stepwise regression progressive for the dependent variable: C1m2
Cechy
diagnostyczne
Diagnostic
attributes
N = 72

R = 0,75747440
F(3,28)=12,564

R2 = 0,57376746;
p < ,00002;

BETA

b³. std.

0,5825

0,1249

X8

0,3376

0,1256

X5

0,1937

0,1241

W. wolny
X1

Poprawione  Corrected: R2 = 0,52809969
B³. std. estymacji  Error esitimation: 22,895

b

b³. std.

t(67)

p

132,49

24,771

5,3484

0,0000

17,37

3,725

4,6637

0,0000

9,50

3,533

2,6883

0,0119

6,31

4,042

1,5607

0,1298

ród³o: obliczenia w³asne z wykorzystaniem oprogramowania StatSoft Statistica
Source: own study from using software StatSoft Statistica

Stosuj¹c metodê regresji krokowej postêpuj¹cej, wybrano nastêpuj¹ce cechy diagnostyczne, które w najwiêkszym stopniu wyjaniaj¹ wariancjê ceny transakcyjnej, tj.: po³o¿enie (X1), intensywnoæ zabudowy (X5), powierzchnia dzia³ki gruntowej (X8). Cechy te
wraz z wyznaczonymi charakterystykami dla modelu regresji krokowej zamieszczono
w tabeli 3.
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Wspó³czynnik determinacji R2 wskazuje, ¿e 57% zmiennoci zmiennej zale¿nej (ceny
transakcyjnej) jest wyjaniane za pomoc¹ wytypowanych zmiennych niezale¿nych.
Regresja krokowa wsteczna polega na dzia³aniu odwrotnym ni¿ ma to miejsce w regresji postêpuj¹cej. W kolejnych iteracjach (krokach) odrzucane s¹ z równania regresji
predyktory  zmienne niezale¿ne (cechy), które w najmniejszym stopniu wyjaniaj¹ wariancjê zmiennej zale¿nej. W efekcie pozostaj¹ w równaniu tylko zmienne niezale¿ne
z najwy¿sz¹ korelacj¹ w danym kroku. W ten sposób z równania predyktywnego s¹ odrzucane zmienne do momentu, kiedy wszystkie predyktory istotne zostan¹ wytypowane, lub gdy procedura zostanie zastopowana w oparciu o wczeniejsze za³o¿enia. Wyniki podsumowania regresji krokowej wstecznej zamieszczono w tabeli 4.
Tabela 4. Podsumowanie regresji krokowej wstecznej dla zmiennej zale¿nej: C1m2
Table 4. Summary of stepwise regression backward for the dependent variable: C1m2
Cechy
diagnostyczne
Diagnostic
attributes
N = 72

R = 0,76187126;
F(4,27) = 9,3386;

R2 = 0,58044782;
p < ,00007;

BETA

b³. std.

X1

0,52286

0,15561

X5

0,21998

0,13165

W. wolny

Poprawiona  Corrected: R2 = 0,51829194
b³. std. estymacji  error estimation: 23,132

b

b³. std.

t(67)

p

149,68

36,250

4,12921

0,00031

15,59

4,640

3,36005

0,00234

7,16

4,287

1,67095

0,10628

X8

0,34147

0,12704

9,60

3,574

2,68805

0,01216

X9

-0,10389

0,15845

-4,22

6,435

-0,65568

0,51758

ród³o: obliczenia w³asne z wykorzystaniem oprogramowania StatSoft Statistica
Source: own study from using software StatSoft Statistica

Stosuj¹c metodê regresji krokowej wstecznej, wybrano nastêpuj¹ce cechy diagnostyczne, opisuj¹ce nieruchomoci gruntowe, które w najwiêkszym stopniu wyjaniaj¹
wariancjê ceny transakcyjnej, tj.: po³o¿enie (X1), intensywnoæ zabudowy (X5), powierzchnia dzia³ki gruntowej (X8), dojazd i dostêp do dzia³ki (X9). Cechy te wskazano
w tabeli 4 i zdefiniowano jako wp³ywaj¹ce na poziom cennoci obszaru i ustalenie wartoci katastralnej.
Zestandaryzowane wspó³czynniki regresji BETA pos³u¿yæ mog¹ do okrelenia wp³ywu dobranych do równania regresji cech diagnostycznych na kreowanie cennoci pola
cechy i wp³ywu jej na wartoæ.
Stosowanie tych wspó³czynników jest szczególnie przydatne w przypadku zmiennych wyra¿onych na ró¿nych skalach pomiarowych, gdy¿ trudno je wówczas miêdzy
sob¹ porównywaæ.
Standaryzacji dokonuje siê poprzez przekszta³cenie zmiennych i wyra¿ane ich w jednostkach odchylenia standardowego. W wyniku takiego przekszta³cenia wyznaczone
wspó³czynniki BETA s¹ pierwotnymi wspó³czynnikami regresji B, podzielonymi przez odchylenie standardowe.
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Zmienne z wy¿szymi wartociami wspó³czynników BETA maj¹ wiêksze znaczenie
w predykcji zmiennej zale¿nej. Wielkoæ wp³ywu danej cechy diagnostycznej na jej pole
cennoci i wartoæ katastraln¹ mo¿na ustaliæ, stosuj¹c algorytm:

ci =

| BETAi |

n

∑ | BETA j |

⋅100%
(7)

j =1

 wielkoæ natê¿enia pola i-tej cechy i wp³ywu jej a wartoæ w %;
gdzie: ci
|BETAi|  bezwzglêdna wartoæ zestandaryzowanego wspó³czynnika BETA dla
i-tej cechy diagnostycznej;
n
 liczba wprowadzonych do równania cech diagnostycznych.
Wyniki obliczenia wp³ywu wytypowanych w metodzie regresji krokowej postêpuj¹cej i wstecznej cech diagnostycznych zaprezentowano w tabeli 5 i tabeli 6.
Tabela 5. Wp³yw cech diagnostycznych wyznaczonych regresj¹ krokow¹ postêpuj¹c¹ na
natê¿enie pola cennoci
Table 5. The effect of diagnostic characteristics designated stepwise regression progressive on
the field the precious
Waga cechy
The weight attribute
[%]

Cechy
Attribute
(n)

Natê¿enie pola cennoci
Field strength the
precious ci [%]

X1

0,58255

52,29

0,33767

30,32

X5
S

0,19376

17,69

18

1,11398

100,00

100

X8

52
30

ród³o: obliczenia w³asne
Source: own study

Tabela 6. Wp³yw cech diagnostycznych wyznaczonych regresj¹ krokow¹ wsteczn¹ na natê¿enie
pola cennoci
Table 6. The effect of diagnostic characteristics designated stepwise regression backward on the
field the precious
Cechy
Attribute
(n)
X1
X5
X8
X9
S

| BETA |
0,52286
0,21998
0,34148
0,10389
1,18821

ród³o: obliczenia w³asne
Source: own study
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The weight attribute
[%]
44,00
18,51
28,74
8,74
100,00

Natê¿enie pola cennoci
Field strength the
precious ci [%]
44
18
29
9
100
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W ka¿dej z zaproponowanych metod doboru cech diagnostycznych wybierane
zmienne niezale¿ne w najwiêkszym stopniu objaniaj¹ zmienn¹ zale¿n¹. Te same zmienne
typowane by³y w ka¿dej z zastosowanych metod i przyjmuj¹ zbli¿on¹ wartoæ procentowego wp³ywu na wyznaczenie pola cennoci cechy i wartoci katastralnej, co ilustruje
zestawienie w tabeli 7.
Tabela 7. Zestawienie wp³ywu cech na wyznaczenie pola cennoci cech i wp³ywu na ustalenie
wartoci katastralnej
Table 7. Summary of the impact on the determination of the characteristics of the field valuables
characteristics and impact on the determination of the cadastral value
Analiza korelacji
Analysis of the
correlation [%]

Regresja
postêpuj¹ca
The stepwise regression
progressive [%]

Regresja wsteczna
The stepwise
regression backward
[%]

X1

38

52

44

X5

15

18

18

X8

26

30

29

X9

21



9

Cechy
Attributes

ród³o: obliczenia w³asne
Source: own study

Liczba zmiennych niezale¿nych (cech diagnostycznych) zastosowanych do opisu
nieruchomoci, które mog¹ byæ istotne na badanym rynku lokalnym, w wyniku zastosowania zaproponowanych metod zmniejszy³a siê z dziesiêciu (przyjêtych na wstêpie) do
czterech, a w przypadku regresji krokowej postêpuj¹cej do trzech.
Jak wynika z oceny wspó³czynnika determinacji R2, zmniejszenie liczebnoci cech nie
wp³ywa w istotnym stopniu na pogorszenie wyników okrelenia wartoci katastralnej
modelem ekonometrycznym, gdy¿ R2 po wykorzystaniu wszystkich cech przyjêtych do
opisu nieruchomoci kszta³towa³ siê na poziomie 59,90% wyjanienia ceny transakcyjnej,
a po wyselekcjonowaniu tylko czterech cech diagnostycznych (istotnych) przyjmuje
wartoæ 58,04%. Z kolei R2 dla trzech cech wybranych metod¹ regresji krokowej postêpuj¹cej wynosi 57,38%.
Na rynku nieruchomoci ceny transakcyjne (zmienne zale¿ne) cechuj¹ siê du¿¹
zmiennoci¹, podyktowan¹ zaanga¿owaniem emocjonalnym zbywców i nabywców, zale¿¹
od przebiegu negocjacji oraz innych czynników zewnêtrznych wczeniej wskazanych
w prezentowanym opracowaniu. Zdarza siê, ¿e podobne nieruchomoci bêd¹ce przedmiotem zbycia maj¹ ró¿ne ceny sprzeda¿y. Dlatego te¿ wartoæ wspó³czynnika determinacji na poziomie ok. 60% jest wielkoci¹ zadowalaj¹c¹ do wyjanienia zjawisk zachodz¹cych na tym rynku. Zawê¿enie liczby cech diagnostycznych z dziesiêciu do czterech
czy nawet do trzech, jak w przypadku cech wyselekcjonowanych metod¹ regresji krokowej postêpuj¹cej, spowodowa³o zmniejszenie adekwatnoci modelu regresji o ok. 2%.
Na tej podstawie mo¿na wnioskowaæ, ¿e nie wp³ynie to znacz¹co na jakoæ modelowania
wartoci nieruchomoci i ustalenia pola cennoci.
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PODSUMOWANIE
Z przeprowadzonych badañ wynika, i¿ zaproponowana procedura i przetestowane
metody statystyczne mo¿na zastosowaæ do wyboru: cech diagnostycznych u¿ytecznych
do wyznaczania pola cennoci, istotnych zmiennych niezale¿nych do budowy modeli
ekonometrycznych oraz do okrelania na ich podstawie wartoci (w tym wartoci katastralnej). Zmienne niezale¿ne definiowane s¹ jako istotne cechy diagnostyczne wp³ywaj¹ce na wartoæ i poziom cen transakcyjnych na danym rynku lokalnym.
Metoda korelacji jest metod¹ pracoch³onn¹ i po czêci subiektywn¹, poniewa¿ o odrzuceniu zmiennych uwa¿anych za nieistotne decyduje badacz. Wymaga to du¿ego dowiadczenia i znajomoci lokalnego rynku.
Metoda regresji krokowej jest metod¹ zautomatyzowan¹. W pakietach statystycznych programów komputerowych, jak np.: STATISTICA, firmy StatSoft, jest opracowany modu³ umo¿liwiaj¹cy przeprowadzanie analiz t¹ metod¹. Dobieranie zmiennych niezale¿nych do równania regresji z najwy¿sz¹ korelacj¹ w ka¿dym kroku przebiega
automatycznie, po uwzglêdnieniu przyjêtego przez badacza za³o¿enia lub zdefiniowaniu
liczby cech istotnych. W ka¿dym kroku tej analizy dla wprowadzonych zmiennych istnieje mo¿liwoæ oceny poprawnoci sformu³owanego modelu po objanieniu zmiennej
zale¿nej za pomoc¹ trzech statystyk: wspó³czynnika korelacji wielokrotnej, wspó³czynnika determinacji oraz statystyki (testu) F-Snedecora.
Analiza regresji krokowej umo¿liwia wprowadzenie do modelu ekonometrycznego tylko tych cech nieruchomoci (predyktorów), które w najwiêkszym stopniu s¹ skorygowane ze zmienn¹ zale¿n¹ i umo¿liwiaj¹ jej prognozê, tj.: prognozowanie wartoci nieruchomoci. Stosuj¹c tê metodê, z du¿ej liczby czasem zbêdnych atrybutów (cech nieruchomoci), mo¿na wy³oniæ te, które rzeczywicie maj¹ znacz¹cy wp³yw na predykcjê
wartoci. Co wiêcej, metoda regresji krokowej pozwala na eliminacjê problemu wspó³liniowoci, czyli silnie skorelowanych ze sob¹ predyktorów (cech).
Jak pokazuj¹ zaprezentowane wyniki, metoda regresji krokowej, zarówno postêpuj¹cej, jak i wstecznej, mo¿e byæ z powodzeniem wykorzystywana jako optymalna metoda
do wyboru cech diagnostycznych umo¿liwiaj¹cych: wyznaczanie pól o jednorodnej cennoci, modelowanie masowej wyceny nieruchomoci oraz wybór cech rynkowych wp³ywaj¹cych na kszta³towanie poziomu cen na danych rynkach nieruchomoci.
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THE SELECTIVE METHODS OF DIAGNOSTIC FEATURES IN DETERMINING
THE REAL ESTATE FIELD OF VALUE AND MODELING VALUE OF PROPERTY
Summary. The implementation of an efficient market economy requires knowledge of the
value of the property, giving rise to make a variety of decisions regarding the management
and property management. Knowledge of the value of property required many of
purposes, which follow the laws relating to the management of real estate owned by the
public. One of the types is the value calculated in the mass valuation process, cadastral
valuation, entered legally in order to reform the system of property taxes, determine the
value of the public property, as well as office duties. The efficiency of the conduct of
mass valuation and the accuracy of the results indicate the need of research. That would be
the determination of diagnostic characteristics for homogeneous fields of value, modeling
of mass property valuation and market characteristics influencing on cadastral value,
methods of their selection and assortment. The study suggests the possibility of adaptation
the statistical methods to the selection of diagnostic characteristics influencing on the range
of real estates' valuable fields, as well as ways of determining their percentage in creating
value of properties.
Key words: land management, cadastral value, mass valuation, real estate field of value
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ANALIZA MODELI STATYSTYCZNYCH PROGNOZY
ROZWOJU DEMOGRAFICZNEGO NA PRZYK£ADZIE
MIASTA OLSZTYNA
Marek Ogryzek
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. Artyku³ obejmuje badania dotycz¹ce prognozy rozwoju demograficznego
na przyk³adzie miasta Olsztyna. Celem diagnozy liczby ludnoci jest wspomaganie decyzji urbanistycznych. Prognoza rozwoju demograficznego miasta jest wa¿n¹ informacj¹,
warstw¹ tematyczn¹, która jest lub powinna byæ sk³adnikiem systemów informacji przestrzennej miast. Prognozowanie polega na przewidywaniu natê¿enia zmian wielu cech,
a uwzglêdnienie wielu zmiennych wymaga czasoch³onnego i kosztownego opracowania
modeli statystycznych. Opracowany przez autora symulator umo¿liwia symulowanie
przysz³ej liczby ludnoci za pomoc¹ modelu stochastycznego, uwzglêdniaj¹c czynnik losowy oraz rozwi¹zania zadañ decyzyjnych za pomoc¹ formu³ matematycznych z teorii
gier. W pracy porównano wyniki prognozowanej liczby ludnoci z prognozy GUS
(1997 r.) z autorskiego symulatora demograficznego o nazwie Maria (2008 r.) z rzeczywist¹ liczb¹ ludnoci w latach 19972015.
S³owa kluczowe: analiza demograficzna, czynnik losowy, symulator, teoria gier,
urbanistyka, GIS

WPROWADZENIE
Gospodarowaniem dobrem rzadkim, jakim jest przestrzeñ, i planowaniem zmian, które
mog¹ w niej zachodziæ zajmuje siê gospodarka przestrzenna. Ta dyscyplina badañ ma
d³ugoletnie tradycje oraz wymiar aplikacyjny, którym jest planowanie przestrzenne [Fogel 2013]. Celem diagnozy sytuacji spo³eczno-gospodarczej wed³ug Dziemianowicz i in.
(2003) jest dok³adna i rzetelna ocena problemów wa¿nych z punktu widzenia rozwoju
lokalnego. Rozwój demograficzny wed³ug K³óska i Czy¿ewskiego [2009] jest pewn¹
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wielowymiarow¹ charakterystyk¹ (nieprecyzyjn¹), której sposób mierzenia pozostaje niejednoznaczny. Wyniki badañ determinuje w g³ównej mierze ostateczna lista zmiennych
diagnostycznych, a b³êdy i zaniechania w diagnozie mog¹ skutkowaæ le sformu³owanymi celami. Zdaniem Ogryzka [2008], celem diagnozy liczby ludnoci jest podejmowanie
decyzji zapewniaj¹cych po¿¹dane spo³ecznie warunki socjalno-bytowe i zaspokajaj¹cych
potrzeby cz³owieka. Klasyczne prognozowanie wymaga czasoch³onnego i kosztownego
opracowania modeli wielostanowych, dlatego autor opracowa³ metodê typowania przysz³ej liczby ludnoci za pomoc¹ modyfikacji metody klasycznej. Uzupe³ni³ j¹ o formu³y
statystyczne uwzglêdniaj¹ce elementy niepewnoci (czynnik losowy) poprzez w³¹czenie
teorii gier liczbowych do okrelenia przysz³ych kierunków zmian w podstawowych procesach demograficznych. Do tego celu wykorzysta³ sztuczn¹ inteligencjê  symulator
komputerowy, któremu nada³ nazwê Maria, uzasadniaj¹c, i¿ modelom klasycznym bardzo czêsto towarzysz¹ zjawiska czarnych dziur, które w modelu stochastycznym czynnik
losowy eliminuje lub ³agodzi zniekszta³cenia tych efektów. Ogryzek [2008] w swoich badaniach udowodni³, i¿ wyniki prognozy od 1997 do 2007 r. symulatorem s¹ bli¿sze rzeczywistoci, jednak¿e bada³ tylko przesz³oæ.
W prezentowanej pracy zbadano czy przedstawione wyniki prognozy po up³ywie
7 lat w dalszym ci¹gu s¹ lepsze, czyli lepiej przewiduj¹ rzeczywist¹ liczbê ludnoci. Zweryfikowano w ten sposób tezê, i¿ na symulator nie wp³ywa czas, czyli ¿e za pomoc¹ symulatora zarówno dla przesz³oci, jak i przysz³oci mo¿na przewidywaæ lepiej ni¿ prognozy GUS. Udowodnienie tezy badawczej potwierdzi mo¿liwoæ stosowania symulatora
w praktyce dla Olsztyna. Miasto posiada swój w³asny System Informacji Przestrzennej
Miasta Olsztyna. Uzyskane wyniki mog¹ byæ warstw¹ tematyczn¹ w systemie oraz stanowiæ wa¿n¹ informacjê dla urbanistów w kontekcie planowania przestrzennego.
CEL, ZAKRES I METODYKA BADAÑ
Metoda opracowania prognozy polega na sukcesywnym obliczaniu faktów ruchu naturalnego i migracyjnego na podstawie liczby ludnoci i wspó³czynników wed³ug p³ci
i wieku dla kolejnych lat, ukazuj¹c prospektywne stany ludnoci (tzw. metoda sk³adnikowa). Obliczenia stanów ludnoci s¹ prowadzone dla kategorii ludnoci zamieszka³ej na
sta³e. Wynika to st¹d, ¿e wspó³czynniki demograficzne s¹ liczone w stosunku do ludnoci sta³ej, gdy¿ fakty ruchu naturalnego i migracyjnego s¹ rejestrowane wed³ug sta³ego
miejsca zamieszkania. Liczba ludnoci faktycznie zamieszka³ej  prezentowana jako wynikowy stan ludnoci  jest otrzymywana przez dodanie do liczby ludnoci sta³ej salda
ludnoci przebywaj¹cej czasowo. Niezbêdne do obliczeñ prospektywne wspó³czynniki
demograficzne dla jednostek najni¿szego poziomu otrzymuje siê, uwzglêdniaj¹c zró¿nicowanie terytorialne wspó³czynników retrospektywnych oraz tendencjê wynikaj¹c¹ z prospektywnych wspó³czynników ogólnokrajowych. Jest oczywiste, ¿e terytorialne zró¿nicowanie wspó³czynników nie musi w przysz³oci utrzymywaæ siê w tym samym kszta³cie
jak w okresie wyjciowym. Jednak wobec braku podstaw do przewidywania jego zmian
za³o¿ono jedynie, i¿ z biegiem lat zmniejszaæ siê bêdzie dyspersja wspó³czynników, osi¹gaj¹c pod koniec okresu prognostycznego po³owê wielkoci pocz¹tkowej. W przypadku
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cz¹stkowych wspó³czynników urodzeñ i zgonów jest to uzasadnione tendencj¹ do zacierania siê ró¿nic spo³ecznych zwi¹zanych z dzietnoci¹ i zachowaniami zdrowotnymi
w wyniku oddzia³ywania mediów kultury masowej i wzrostu komunikacji spo³ecznej.
W przypadku migracji wewnêtrznych mo¿na przewidywaæ os³abienie kierunków dominuj¹cych na rzecz bardziej zró¿nicowanych przep³ywów, co bêdzie zwi¹zane z wiêksz¹
sk³onnoci¹ do przemieszczania siê bez przywi¹zywania siê do mieszkania. Prognoza migracji wewnêtrznych (na pobyt sta³y) jest sporz¹dzana metod¹ puli migracji z rozdzieleniem strumieni przep³ywów na trzy rodzaje: wewn¹trzpowiatowe, miêdzypowiatowe
w tym samym województwie oraz miêdzywojewódzkie. W przypadku migracji na pobyt
czasowy zastosowano jedn¹ pulê ogólnokrajow¹ [Holzer 1990].
Z kolei metoda z wykorzystaniem czynnika losowego jest modyfikacj¹ opisanej wczeniej metody sk³adnikowej polegaj¹cej na w³¹czeniu mechanizmów rozwi¹zywania zadañ
decyzyjnych w teorii gier liczbowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem gry z natur¹.
Gry z natur¹ wed³ug Kuku³y [2008] to gry dwuosobowe, w których przeciwnikiem jest
natura. Przeciwnik ten nie jest zainteresowany wynikiem gry, a wiêc grê rozwi¹zuje siê
z punktu widzenia jednego z graczy. Optymaln¹ strategiê mo¿na uzyskaæ, stosuj¹c jedn¹
z regu³ decyzyjnych:
 kryterium Walda (regu³a max-min);
 kryterium Hurwicza;
 kryterium Bayesa;
 kryterium optymistyczne (regu³a max-max);
 kryterium Savagea (regu³a minimalnego ¿alu).
Na podstawie przeprowadzonych badañ Ogryzek [2008] do metody sk³adnikowej
(Holzer [1990], Boles³awski [1997]) dla miasta Olsztyna doda³ elementy z teorii gier  teorie ryzyka, a do rozwi¹zania matematycznego  zagadnienia zachowañ w przypadku ryzyka i niepewnoci [Kamiñska 2006]. Kolejnym wa¿nym elementem przy budowie modelu
jest u¿ywanie symulatora, którego struktura jest ukierunkowana na wykorzystanie czynnika losowego. Ogryzek [2008] rozbudowa³ metodê o czynnik losowy, aby spotêgowaæ
element niepewnoci zdarzeñ decyzyjnych, a przez to wyniki badañ wydaj¹ siê precyzyjnej oddawaæ rzeczywistoæ na podstawie przeprowadzonych analiz porównawczych. Dotychczas najpopularniejsza jest metoda sk³adnikowa (czynnikowa), która polega na przewidywaniu zmian p³odnoci, umieralnoci i ruchów migracyjnych. Przewidywanie tych zmian opracowuje siê metodami tradycyjnymi, a na ich podstawie wyznacza
siê wspó³czynniki szukanych atrybutów. Nastêpnym krokiem w prognozowaniu jest wyznaczenie liczby urodzeñ, zgonów, nap³ywu i odp³ywu liczby ludnoci za pomoc¹ formu³
statystycznych z wykorzystaniem wspó³czynników szukanych parametrów. Wartoci te
wyznaczane s¹ za pomoc¹ formu³ statystycznych pozbawionych elementów niepewnoci. Jest to te¿ okrelanie natê¿enia przyrostu naturalnego i migracji dla poszczególnych
lat prognozy, co wymusza na planicie jednoczesne sporz¹dzanie ró¿nych wariantów
prognozy (minimum, maksimum oraz wariant poredni). Na podstawie przeprowadzonych
badañ literatury proponuje siê dope³nienie formu³ statystycznych pozbawionych elementów niepewnoci o czynnik losowy poprzez w³¹czenie teorii gier do modelu. Uzyskanie najbardziej oczekiwanych atrybutów (przyrostu naturalnego i migracji), przy ich najmniejszym ryzyku wyst¹pienia umo¿liwi poznanie najprawdopodobniejszej prognozy
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przysz³ej liczby ludnoci. Prognozowana liczba ludnoci na dany rok jest sum¹ liczby
ludnoci z roku wczeniejszego oraz przysz³ego natê¿enia przyrostu naturalnego i migracji (Boles³awski [1997], Ogryzek [2008]). Do wyznaczenia zmian p³odnoci, umieralnoci
i ruchów migracyjnych wykorzystano wartoæ oczekiwan¹ wskanika: urodzeñ ¿ywych,
zgonów, nap³ywu ludnoci, odp³ywu ludnoci. Wskanik ten jest liczb¹ urodzeñ ¿ywych, zgonów, nap³ywu i odp³ywu ludnoci na tysi¹c osób dla danego roku i jest odwrotnie proporcjonalny do liczby ludnoci z roku poprzedniego. Szukany wskanik autor
wyznacza³ za pomoc¹ symulacji komputerowej przebiegu podstawowych procesów demograficznych (natê¿enia przyrostu naturalnego i migracji), korzystaj¹c z modyfikacji
wartoci oczekiwanej wykorzystywanej w ekonomii. Dla bardziej precyzyjnej miary ryzyka nale¿y natomiast obliczyæ wariancje gry. Im wiêksze jest odchylenie od wyników, tym
gra jest bardziej ryzykowna (Ogryzek [2008], Kamiñska [2006]).
BADANIA W£ASNE  PORÓWNANIE WYNIKÓW METOD
Weryfikacji funkcjonalnoci modelu z czynnikiem losowym (symulatorem prognozy)
mo¿na dokonaæ za pomoc¹ porównania wyników prognozowanej, symulowanej oraz rzeczywistej liczby ludnoci miasta Olsztyna w latach 20082013. Zestawienie ró¿nic wyników prognozowania liczby ludnoci przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Prognoza demograficzna Olsztyna na lata 19972014
Fig. 1. The demographic forecast Olsztyn from 1997 to 2014.

ród³o: opracowanie w³asne podstawie GUS [1997], Ogryzek [2008]
Source: own study based on GUS 1997, Ogryzek [2008]

Na rysunku 1 przedstawiono wyniki prognozy demograficznej od 1997 do 2014 roku.
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Rys. 2. Porównanie prognoz demograficznych dla Miasta Olsztyna
Fig. 2. Comparison of demographic forecasts for the city of Olsztyn
ród³o: opracowanie w³asne podstawie GUS [1997], Ogryzek [2008]
Source: own study based on GUS [1997], Ogryzek [2008]

Punkty pomiarowe od 0 do 18, przestawione na rysunku 2, to kolejne lata prognozy,
a 0 oznacza rok wykonania prognozy. Odchylenia od wyników pojawiaj¹ siê od 6 roku
po wykonanej prognozie, a ró¿nice wynosz¹ 5000 mieszkañców, co daje ok 2,87%
dok³adniejsz¹ prognozê za pomoc¹ symulatora. Odchylenie standardowe dla rzeczywistych wyników wynosi 1892 osoby. Oznacza to, ¿e ka¿da metoda symuluj¹ca liczbê ludnoci w porównaniu z rzeczywistoci¹ poni¿ej liczby 1892 jest nieistotna statystycznie
i metoda ta wiernie odwzorowuje rzeczywistoæ. Odchylenie standardowe dla prognozy
GUS wynosi 7534 osoby, natomiast dla symulatora 5878 osób. ¯adna z metod zatem nie
pozwala przewidzieæ liczby ludnoci bez b³êdów istotnych statystyczne, jednak prognoza symulatorem jest dok³adniejsza. Na rysunku 3 zamieszczono wyniki badania
w programie Statistica wartoci brzegowej ka¿dej z metod za pomoc¹ analizy wariancji
ANOVA.
W analizie wykonanej w programie Statsica potwierdzono, i¿ miêdzy rzeczywist¹ wartoci¹ a prognoz¹ GUS odchylenia standardowe s¹ zbyt du¿e i nale¿y wprowadziæ korektê wspó³czynników (czynników), natomiast dla symulatora takie dodatkowe korygowanie nie jest konieczne. Jednak, ¿adna z metod, a raczej wyniki uzyskane tymi
metodami, nie estymuje wartoci przysz³ej liczby ludnoci z precyzj¹ poni¿ej istotnoci
statystycznej 0,95%.
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Rys. 3. Porównanie metod prognozy za pomoc¹ analizy wariancji ANOVA: metoda 
oczekiwane rednie brzegowe; bie¿¹cy efekt: F (2,51) = 6,8621, p = ,00229;
dekompozycja efektywnych hipotez; pionowe s³upki oznaczaj¹ przedzia³y ufnoci
Fig. 3. Comparison of predictive methods for using ANOVA: method  expected average
edges; current effect F (2,51) = 6,8621, p = 0,00229; effective decomposition
hypotheses; vertical bars represent cofidence intervals
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS [1997], Ogryzek [2008]
Source: own study based on GUS data [1997], Ogryzek [2008]

Tabela 1. Statystyki opisowe metod prognozowania
Table 1. Descriptive statistics forecasting methods
Zmienna
Variable
1

N-wa¿nych  N-important

Statystyki opisowe metod prognozowania
Descriptive statistics forecasting methods
prognoza GUS
GUS forecast

symulator
Simulator

rzeczywista
the actual

2

3

4

18

18

18

% Wa¿nych  Important %

94,73684

94,73684

94,73684

rednia  average

180 706,1

178 048,6

173 856,8

Ufnoæ  Trust (-')

176 959,5

175 170,7

172 915,6
174 797,9

Ufnoæ  Trust

184 452,7

180 926,4

Geometr.  Geometry

180 558,3

177 960,2

173 847

Harmon.  Harmony

180 411,2

177 872,4

173 837,2

Mediana  Median

180 110,5

177 203,5

174 557

wielokr.

wielokr.

wielokr.

1

1

1

Moda  Fashion
Licznoæ  Cardinality
Suma  Sum

3 252 710

3 204 874

3 129 422

Minimum  Minimum

169 611

169 794

169 878

Maksimum  Maximum

193 065

188 373

176 457

Wariancja  Variance

56 761 199

33 489 896

3 581 788

Odch. std  Std

7 534,003

5 787,046

1 892,561
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cd. tabeli 1
cont. table 1
1

2

3

4

5 653,422

4 342,527

1 420,155

P. ufnoci odch. std.
P. confidence standard deviation. std.

11 294,56

8 675,61

2 837,22

Wsp. zmn.  The coefficient of variation

4,169202

3,250263

1,088575

Standard.  Standard

1 775,782

1 364,02

446,081

Skonoæ  Slant

0,189361

0,328509

-0,667103

B³. std.  Standard error

0,536278

0,536278

0,536278

Kurtoza  Kurtosis

-1,31806

-1,05071

-0,42131

B³. std  Standard error

1,037795

1,037795

1,037795

P. ufnoci odch. std.
P. confidence standard deviation. std

ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

Na podstawie danych z tabeli 1 mo¿emy wnioskowaæ, i¿ trudnoæ prognozowania
w przypadku miasta Olsztyna w badanym okresie jest zwi¹zana z typem rozk³adu danych. Wiêkszoæ danych ma rozk³ad normalny, rozk³ad Gaussa, a dziêki w³aciwociom
aparatu matematycznego oparte na nim metody statystyczne s¹ proste obliczeniowo.
Z zamieszczonych statystyk wynika, ¿e przedstawione rozk³ady nie maj¹ rozk³adu Gaussa.
Skonoæ wynosi 0, co wskazuje na rozk³ad Gaussa, jednak kurtoza nie jest równa 3, co
wyklucza ten rozk³ad. Jednak¿e takie statystyki wiadcz¹ o tym, ¿e mo¿na zastosowaæ
transformacjê Log, a rozk³ad jest LogNormalny. Ta informacja, uzyskana na podstawie
badañ, potwierdza koniecznoæ przeprowadzania badañ demograficznych w oprogramowaniu GIS, w którym jest mo¿liwoæ przekszta³cania uk³adów i wnioskowania za pomoc¹
kreatora geostatystycznego.
WNIOSKI
Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na wnioskowaæ, i¿ wyniki uzyskiwane za
pomoc¹ metody modelu z czynnikiem losowym s¹ dok³adniejsze od porównywanej metody klasycznej u¿ywanej przez GUS w Olsztynie w przytoczonych badaniach archiwalnych. W celu dope³nienia weryfikacji metodyki wyboru optymalnego modelu prognozy
rozwoju demograficznego dla potrzeb zarz¹dzania przestrzeni¹ planistyczn¹ wykonano
badania konstrukcji modelu po 7 latach od wykonania prognozy symulatorem Maria.
W pracy przedstawiono wynik analizy porównawczej prognozowanej liczby ludnoci
z symulatora z 2006 r. oraz prognozy GUS z 1997 r. z rzeczywist¹ liczb¹ ludnoci Olsztyna w latach 20082014. Zaprezentowane badania w³asne potwierdzaj¹, i¿ proponowana
metoda jest metod¹ dok³adniejsz¹. Mo¿na zatem uznaæ, i¿ czynnik czasu nie ma ¿adnego
wp³ywu na wyniki, a b³êdy obu prognoz s¹ istotne statystycznie, lecz b³êdy symulatora
s¹ ni¿sze. W jaki sposób mo¿na próbowaæ usprawniaæ metodê, od czego jest uzale¿niony
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b³¹d w wynikach? G³ównym czynnikiem jest wybór danych wyjciowych, czyli wspó³czynników okrelaj¹cych przysz³e kierunki zmian w podstawowych procesach demograficznych.
W opracowaniu podjêto zagadnienie prognozy demograficznej liczby ludnoci Olsztyna w latach 19972025. Zastosowano metodê analizy i syntezy danych ród³owych,
a tak¿e porównania danych rzeczywistych z prognozowanymi w latach 19972014. Tworzenie ka¿dej prognozy wi¹¿e siê z jej wykorzystaniem w wielu dziedzinach ¿ycia,
w szczególnoci we wszystkich studiach z zakresu planowania przestrzennego. Dane
zgromadzone na podstawie prognoz s¹ wykorzystywane przez planistów przestrzennych
do opracowywania strategii rozwoju gmin, miast, województw, kraju. Tworz¹ podstawowe dokumenty planistyczne s³u¿¹ce do zrównowa¿onego zagospodarowywania przestrzenni. Proces prognozowania jest trudnym i z³o¿onym zagadnieniem i o jego dok³adnoci decyduje zarówno wybór metody, jak i jakoæ danych wyjciowych. W badaniach
w³asnych scharakteryzowano procesy demograficzne, które bêd¹ zachodzi³y w nadchodz¹cych latach w Olsztynie. Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ wszystkie prognozy na d³ugie
okresy objête s¹ du¿ym ryzykiem, a dodatkowo uwzglêdniaj¹c: nieustabilizowan¹ sytuacje polityczn¹ Polski, niepewn¹ sytuacjê na Bliskim Wschodzie i wizje ataków terrorystycznych, nale¿y zastrzec, i¿ przy trwaj¹cej dynamice zmian ludnociowych odchylenia
od wyników rzeczywistych zwiêkszaj¹ b³¹d statystyczny. Sprawi³o to, ¿e urzêdy statystyczne dokonuj¹ korekty prognoz demograficznych co dwa lata, tym bardziej, i¿ w miarê up³ywu czasu znajduj¹ siê one na coraz ni¿szym szczeblu podzia³u terytorialnego, na
którym czêsto wystêpuj¹ zmiany administracyjne. Autor opracowania uwa¿a, ¿e rozwój
prognozowania jest mo¿liwy w przypadku, gdy stosowane s¹ alternatywne scenariusze
prognozy i wykorzystuje siê najnowsze metody badawcze.
Przedstawione zagadnienie mo¿e stanowiæ podstawê do dalszych, bardziej szczegó³owych badañ i studiów w zakresie prognozowania demograficznego, jako metody przewidywania zmian z wykorzystaniem czynnika losowego.
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STATISTICAL ANALYSIS MODEL FORECASTS DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT
IN THE EXAMPLE OF OLSZTYN
Summary. This article contains research that forecasts the demographic development.
The studies concerning demographic development were conducted in Olsztyn  the
capital city of Warmia and Mazury district in Poland. The main purpose of this research
is to use diagnosis concerning population growth to help in a decision making process
for urban planning. The ability to forecast demographic growth is a significant
information that should be one of the components of the Geographic Information
System in the city. Forecasting is based on prediction of the intensity of changes while
taking a number of variables into consideration. Developing statistical model is an
expensive and time-consuming work. A simulator that was developed by the author
allows its users to predict the size of future population. The stochastic model used for
the simulation takes into account the random factor and decision-making process
solution received by using mathematical equations from the game theory. The study
includes the comparison of forecasted demographic growth from the Central Statistical
Office [1997] and the authors Demographic Simulator called Maria [2008] with the
actual population size between 1997 and 2015.
Key words: demography analyze, random factor, simulation, game theory, urban
planning, GIS
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DEFINIOWANIE OBSZARÓW WIEJSKICH
W WYBRANYCH KRAJACH UE
El¿bieta Zysk1 , Alina róbek-Ró¿añska
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski
Streszczenie. W Unii Europejskiej (UE), gdzie 90% powierzchni stanowi¹ obszary
przewa¿aj¹co wiejskie i porednie, troska o rozwój tych terenów jest traktowana priorytetowo. Dotyczy to równie¿ krajów, które przyst¹pi³y do UE w bie¿¹cym stuleciu. Planowanie i wdra¿anie polityki rozwoju wymaga zarówno analizy wspieranych i przekszta³canych terenów, jak i czerpania wiedzy z dowiadczeñ innych krajów.
Bezporednie porównywanie dzia³añ i ich efektów napotyka jednak¿e na problem natury metodycznej  obszary wiejskie s¹ definiowane wed³ug ró¿nych wytycznych. Wymusza to stosowanie zunifikowanej statystyki unijnej, która jednak nie uwzglêdnia specyfiki poszczególnych krajów. Celem artyku³u by³o wskazanie ró¿nic w definicjach
obszarów wiejskich w krajach, które przyst¹pi³y do UE po 2004 roku oraz podkrelenie
potrzeby nowej, bardziej adekwatnej uniwersalnej definicji.
S³owa kluczowe: obszary wiejskie, problem definicji

WSTÊP
Obszary wiejskie pe³ni¹ wiele funkcji istotnych pod wzglêdem ekonomicznym, gospodarczym, spo³ecznym i ekologicznym [Shoard 2002, Stockdale i Catney 2014.]. W UE
ponad po³owê powierzchni sklasyfikowano jako obszar przewa¿aj¹co wiejski. W zwi¹zku
z tym troska o rozwój tych terenów jest uwa¿ana za priorytet i ju¿ w roku 1996 uznano
j¹ za jedno z g³ównych zadañ w Deklaracji z Cork [1996]. W dokumencie tym wskazano
potrzebê zrównowa¿onego rozwoju terenów wiejskich, czyli z zachowaniem ich wartoci
kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych oraz z uwzglêdnieniem ochrony rodowiska
naturalnego. Zadania w tym zakresie wpisano na sta³e w politykê UE i wskazano do wykonania przez ka¿dy nowy kraj wstêpuj¹cy w jej struktury. Wród nowych krajów, które
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w roku 2004 wst¹pi³y w szeregi krajów cz³onkowskich, znalaz³y siê nastêpuj¹ce pañstwa:
Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, £otwa, Malta, Polska, S³owacja, S³owenia
i Wêgry. Wdra¿anie polityki rozwoju wymaga³o szczegó³owych analiz wspieranych
i przekszta³canych terenów, a przede wszystkim identyfikacji obszarów problemowych.
Wa¿ne by³o równie¿ systematyczne monitorowanie przebiegu procesu stymulowanego
rozwoju obszarów wiejskich w innych krajach, a w szczególnoci w krajach zbli¿onych
pod wzglêdem sytuacji gospodarczej. Bezporednie porównywanie dzia³añ i ich efektów
w ró¿nych krajach UE napotyka jednak¿e problem natury metodycznej  obszary wiejskie s¹ typowane wed³ug ró¿nych wytycznych. Najczêciej stosowanym kryterium jest
liczba ludnoci zamieszkuj¹cej wyodrêbniony administracyjnie obszar lub wyliczona na
jej podstawie gêstoæ zaludnienia. Jednak¿e liczby graniczne nie w ka¿dym kraju s¹ takie
same. Problem ten wymusi³ stosowanie zunifikowanej statystyki unijnej, która jednak¿e
nie uwzglêdnia specyfiki poszczególnych krajów. Ponadto wybór tego kryterium generuje nastêpny problem zwi¹zany z naturalnym ruchem ludnoci i w efekcie zmianami liczby
ludnoci na poszczególnych typach obszarów. W efekcie realne granice poszczególnych
typów obszarów, uzale¿nione od liczby ludnoci, staj¹ siê coraz mniej jednoznaczne.
ZRÓ¯NICOWANIE DEFINICJI OBSZARÓW WIEJSKICH
Popularnym i stosowanym w UE sposobem delimitacji obszarów jest metod¹ zaproponowana przez Organizacjê Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w której
uwzglêdniono poziom lokalny i regionalny. Na poziomie lokalnym jednostki administracyjne klasyfikuje siê jako miejskie lub wiejskie wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:
 obszar wiejski to obszar, na którym gêstoæ zaludnienia nie przekracza 150 osób/km²;
 obszar miejski to obszar, na którym gêstoæ zaludnienia wynosi 150 lub wiêcej osób/km².
Na poziomie regionalnym jednostki funkcjonalne lub administracyjne dzieli siê na
typy w zale¿noci od procentowego udzia³u ludnoci mieszkaj¹cej na obszarach wiejskich. Wyró¿niono trzy typy obszarów:
 obszar przewa¿aj¹co wiejski (PW)  gdy wiêcej ni¿ 50% jego mieszkañców zamieszkuje obszary lokalne sklasyfikowane jako wiejskie wed³ug kryteriów poziomu lokalnego;
 obszar poredni (P)  gdy udzia³ procentowy mieszkañców zamieszkuj¹cych obszary
lokalne sklasyfikowane jako wiejskie wynosi 1550%;
 obszar przewa¿aj¹co miejski (PM)  gdy mniej ni¿ 15% jego mieszkañców zamieszkuje obszary lokalne sklasyfikowane jako wiejskie.
Dodatkowo na poziomie regionalnym obszary wiejskie typowane s¹ w oparciu o kryterium wielkoci populacji miasta, gdzie:
 region sklasyfikowany jako przewa¿aj¹co wiejski (PW) staje siê porednim (P), je¿eli
na jego terenie po³o¿one jest miasto o liczbie ludnoci powy¿ej 200 tys., która stanowi co najmniej 25% populacji tego regionu;
 region sklasyfikowany jako poredni (P) staje siê przewa¿aj¹co miejskim (PM), je¿eli
na jego terenie po³o¿one jest miasto o liczbie ludnoci powy¿ej 500 tys., która stanowi co najmniej 25% populacji tego regionu.
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Jednak¿e metoda i kryteria zaproponowane przez OECD nie s¹ jedynymi i uniwersalnymi sposobami typowania obszarów wiejskich. W dalszej czeci pracy przedstawiono
podstawowe elementy definicji obszarów wiejskich w krajach, które przyst¹pi³y do UE
razem z Polsk¹ (w kolejnoci alfabetycznej).
1. Cypr. Zdefiniowanie obszarów wiejskich na Cyprze sprawia spore trudnoci.
Z opracowania Country profile on rural characteristics Cyprus wynika, ¿e trudno do
tak ma³ej powierzchni (9251 km²) zastosowaæ definicjê OECD i przyj¹æ jako g³ówne kryterium klasyfikacji gêstoæ zaludnienia, poniewa¿ wed³ug tej metody na Cyprze w 100%
wystêpuj¹ tereny porednie [Rural 2013]. Z tego wzglêdu na Cyprze uznaje siê, ¿e obszary wiejskie s¹ to tereny po³o¿one poza obszarem zurbanizowanym wyznaczonym na
podstawie lokalnych planów miejskich.
2. Czechy. W Czechach brakuje prawnego zró¿nicowania obszarów miejskich
i wiejskich. W celu zdefiniowania obszarów wiejskich za podstawow¹ jednostkê przyjêto
gminê. Gmina wiejska oznacza gminê z liczb¹ mieszkañców mniejsz¹ ni¿ 2000, a w uzasadnionych przypadkach 3000.
3. Estonia. W kraju tym brakuje oficjalnie przyjêtej typologii obszarów wiejskich,
a w dokumentach strategicznych oraz raportach wprowadzono zapisy ró¿nie klasyfikuj¹ce te tereny. Generalnie uznaje siê, ¿e obszar wiejski jest to obszar zamieszkany przez
mniej ni¿ 2500 mieszkañców. W estoñskim PROW (Program rozwoju obszarów wiejskich)
zapisano natomiast, ¿e obszar wiejski jest to¿samyz gmin¹ wiejsk¹. Z kolei dla potrzeb
realizacji programu LEADER za obszary wiejskie uznano miasta i gminy zamieszkane
przez mniej ni¿ 4000 osób, za Kliimask [2001] podkrela, ¿e estoñskie osady wiejskie
powinny byæ klasyfikowane w zale¿noci od sytuacji spo³eczno-ekonomicznej i potencja³u rozwoju gospodarczego za pomoc¹ wskaników okrelaj¹cych sytuacjê demograficzn¹, natê¿enie dzia³alnoci budowlanej i poziom wykszta³cenia.
4. Litwa. Za obszar wiejski uznawane s¹ ma³e miasta zamieszkane przez populacjê
mniejsz¹ ni¿ 3000 osób oraz wioski, czyli inne zamieszka³e obszary nieposiadaj¹ce typowych atrybutów miasta [Rural Development Programme for Lithuania 2015 ]. Jednak¿e
w ramach PROW 20072013 obszar wiejski zdefiniowano jako obszar wsi, ma³e miasteczko lub miasto zamieszka³e przez nie wiêcej ni¿ 6000 mieszkañców. Z kolei w ramach dzia³ania Wspieranie us³ug turystyki wiejskiej za obszar wiejski mo¿e byæ uznana wie,
ma³e miasteczko lub miasto zamieszka³e przez mniej ni¿ 3000 mieszkañców [Ribaauskiene
i in. 2007].
5. £otwa. Zgodnie z definicj¹ OECD wiêkszoæ terenu £otwy mo¿e byæ traktowana
jak obszar wiejski, poniewa¿ ca³y kraj charakteryzuje niska gêstoæ zaludnienia. Z powodu reformy administracyjnej w ³otewskim PROW 20072013 zapisano dwie definicje obszarów wiejskich: do 31 grudnia 2008 za obszar wiejski uwa¿ano ca³e terytorium £otwy,
z wy³¹czeniem miast: Ryga, Dyneburg, Rezekne, Lipawa, Ventspils, Jelgava, Jûrmala
i centrów administracyjnych powiatów; a od 1 stycznia 2009 roku obszar wiejski to ca³e
terytorium £otwy, z wy³¹czeniem wczeniej wymienionych miast, powiatowych centrów
administracyjnych oraz miejscowoci podmiejskich, w których liczba ludnoci wynosi
ponad 5000 mieszkañców. Miasta powsta³e na obszarach wiejskich nadal s¹ traktowane
jako obszary wiejskie, nawet gdy liczba mieszkañców jest wiêksza ni¿ 5000.
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6. Malta. Okrelana jako pañstwo-miasto liczy zaledwie 316 km2. Ca³y obszar Malty
zakwalifikowano jako miejski [Population 2008], niemniej jednak brakuje oficjalnej definicji obszaru miejskiego. Podobnie jest z pojêciem obszarów wiejskich. Definicje obszarów wiejskich proponowane przez OECD nie wpisuj¹ siê w charakter i strukturê tak ma³ego kraju. Zgodnie z definicj¹ obszarów wiejskich zapisan¹ w maltañskim PROW
20042006 obszary wiejskie musz¹ spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki: zaludnienie mniejsze
ni¿ 5000 osób/km2, co najmniej 10% terenu to grunty rolne, co najmniej 35% terenu jest
po³o¿one poza sfer¹ rozwoju [Country profile 2015].
7. Polska. W Polsce obszary przewa¿aj¹ce wiejskie zajmuj¹ ponad po³owê powierzchni kraju. Pomimo tego brakuje jednoznacznej i powszechnie obowi¹zuj¹cej definicji obszarów wiejskich. Pojêcie wsi oraz wiejskoci ulega ewaluacyjnym zmianom w czasie.
Wspó³czenie najczêciej stosuje siê kryterium wyodrêbniania obszarów wiejskich zaproponowane przez Eurostat. Bazuje ono g³ównie na stopniu urbanizacji  obszar wiejski to teren, na którym gêstoæ zaludnienia wynosi do 100 osób/km2. Dla odmiany,
OECD za obszary wiejskie uznaje tereny o gêstoci do 150 osób/km2. Z typologii Eurostat i OECD korzysta polski G³ówny Urz¹d Statystyczny [Obszary wiejskie w Polsce. Narodowy 2015].
8. S³owacja. Na S³owacji za obszar miejski uznaje siê teren zamieszka³y przez co najmniej 5000 mieszkañców i zawieraj¹cy miasto uznane na podstawie podzia³u administracyjnego, które spe³nia funkcje jako centrum danego regionu. Obszary wiejskie to pozosta³e gminy, które nie spe³niaj¹ warunków obszarów miejskich.
9. S³owenia. W S³owenii 90% powierzchni kraju le¿y na wysokoci 300 m n.p.m. Specyficzne warunki naturalne maj¹ bezporedni wp³yw na charakterystyczn¹ strukturê
u¿ytkowania gruntów [Rural Development Programme 2007]. Obszary wiejskie s¹
uzale¿nione od gêstoci zaludnienia. Z tego wzglêdu wyró¿niono trzy typy obszarów
wiejskich:
 typ I  zwarty zbiór lokalnych obszarów o powierzchni stosunkowo gêsto zaludnionej, z których ka¿dy charakteryzuje gêstoæ zaludnienia ponad 500 os./km2, a liczba
ludnoci w ca³ym obszarze wynosi co najmniej 50 000 mieszkañców;
 typ II  obszar poredni, który charakteryzuje gêstoæ zaludnienia ponad 100 os./km2,
ca³kowita liczba jego populacji przekracza 50 000 mieszkañców i jest on zlokalizowany
w s¹siedztwie obszaru gêsto zaludnionego;
 typ III  obszar s³abo zaludniony, czyli teren, który nie wpisuje siê w kategoriê obszarów gêsto zaludnionych i porednich.
Obszary porednie mog¹ byæ sklasyfikowane w zale¿noci od celu analizy jako obszary wiejskie lub miejskie [Final definition 2016]. W latach 70. [Klemenèiè 1974] typologia obszarów wiejskich opiera³a siê na danych demograficznych. W roku 2000 Kovaèiè opublikowa³ typologiê, w której podj¹³ próby sklasyfikowania obszarów wiejskich
zgodnie z ich wspólnymi cechami w odniesieniu do potencja³u ich rozwoju gospodarczego. Wytypowano zestaw wskaników: gêstoæ zaludnienia, udzia³ ludnoci rolniczej,
podstawy opodatkowania dochódu na 1 mieszkañca, wysokoæ i nachylenie powierzchni, miernik starzenia siê spo³eczeñstwa, mierniki rolnicze gospodarstw domowych
z wzglêdnieniem gwarantowanego nastêpcy, dynamika wzrostu ludnoci. Klasyfikacja ta
wyró¿nia nastêpuj¹ce rodzaje obszarów wiejskich: podmiejskie obszary wiejskie; typowe
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obszary wiejskie (nizinne, pagórkowate i górskie tereny) oraz obszary wyludniaj¹ce siê
(intensywnie, umiarkowanie, potencja³ wyludniania siê).
10. Wêgry. Na Wêgrzech obszary wiejskie mo¿emy podzieliæ na dwie kategorie:
 kategoria I  ,,obszar wiejski mikroregionu, g³ównym wyznacznikiem obszarów jest tu
gêstoæ zaludnienia, która powinna wynosiæ poni¿ej 120 os./km2 dla terenu, który nie
jest orodkiem miejskim z minimum 20 000 mieszkañcami;
 kategoria II  ,,wiejski mikroregion z orodkiem miejskim, gêstoæ zaludnienia mikroregionu wynosi poni¿ej 120 osób/km2, z co najmniej jednym orodkiem miejskim i minimalnej populacji 20 000 mieszkañców.
Zaprezentowane zestawienie definicji obszarów wiejskich pokazuje, jak bardzo zró¿nicowane jest pojmowanie tych terenów w poszczególnych krajach po³¹czonych
w strukturach Unii Europejskiej. Z tego powodu bezporednie porównywanie danych
pozyskanych z opracowañ publikowanych w poszczególnych krajach jest utrudnione
lub wrêcz niemo¿liwe. W efekcie badacze korzystaj¹ ze statystyki unijnej bazuj¹cej na
typologii OECD lub Eurostat, która pomija specyfikê krajów oraz procesy obserwowane
i opisywane dla innych jednostek (np. na Litwie najmniejsz¹ jednostk¹, dla której zbierane s¹ dane jest obszar okrelany kodem pocztowym, a na £otwie  parafia).
PRZYK£AD WYKORZYSTANIA TYPOLOGII OECD W ANALIZIE
PORÓWNAWCZEJ
Przyk³adowa analiza porównawcza polega³a na prezentacji wybranych cech obszarów wiejskich w Polsce i w innych krajach europejskich, które wst¹pi³y do UE
w roku 2004. Ze wzglêdu na ró¿norodnoæ definicji obszarów wiejskich poszczególnych
krajów pos³u¿ono siê za³o¿eniami typologii OECD. Analizê oparto na danych pozyskanych z raportu Rural Development in the EU Statistical and Economic Information Report 2013 [2015].
Obszary przewa¿aj¹co wiejskie w Unii Europejskiej w roku 2010 zajmowa³y ponad po³owê powierzchni (a po zsumowaniu z obszarami porednimi 90%), zamieszkiwa³ je co
czwarty mieszkaniec UE (23%), a zatrudnienie znajdowa³ co pi¹ty (21%). Wartoæ dodana brutto na obszarach przewa¿aj¹co wiejskich by³a zdecydowanie najni¿sza (16%)
w porównaniu z obszarami miejskimi i porednimi (rys. 1).
Udzia³ poszczególnych typów obszarów by³ mocno zró¿nicowany w krajach, które
przyst¹pi³y do UE w 2004 r. Najbardziej wyró¿nia³y siê Malta i Cypr, poniewa¿ 100%
terytorium Malty sklasyfikowano jako obszary przewa¿aj¹co miejskie, natomiast
Cypr posiada³ tylko obszary porednie. Obszary wiejskie stanowi³y ponad 60%
powierzchni na Litwie, £otwie i Wêgrzech, a ponad 80% powierzchni w Estonii, Irlandii,
Grecji, Portugalii i Finlandii. Z kolei w Holandii zaledwie 2,1% terytorium uznano za tereny wiejskie. Najwiêcej obszarów miejskich mieci³o siê na £otwie, Litwie i w Czechach
(rys. 2).
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Rys. 1. Wybrane charakterystyki obszarów przewa¿aj¹co wiejskich, porednich i przewa¿aj¹co
miejskich w UE w roku 2010
Fig. 1. Selected characteristics of areas predominantly rural, intermediate and predominantly
urban in EU in 2010
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Rural Development in the EU Statistical and Economic
Information Report 2013 [2015]
Source: own studies on the basis of Rural Development in the EU Statistical and Economic Information Report 2013 [2015]

Rys. 2. Udzia³ obszarów przewa¿aj¹co wiejskich, porednich i przewa¿aj¹co miejskich w analizowanych krajach w 2010 r.
Fig. 2. Share of areas predominantly rural, intermediate and predominantly urban areas in analyzed countries in 2010
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Rural Development in the EU Statistical and Economic
Information Report 2013 [2015]
Source: own studies on the basis of Rural Development in the EU Statistical and Economic Information Report 2013 [2015]
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Podstaw¹ definicji obszarów wiejskich w wiêkszoci opisywanych krajów by³y dane
zwi¹zane z liczb¹ ludnoci. Przeanalizowano wiêc ró¿nice w tym zakresie wystêpuj¹ce
miêdzy krajami. Zaobserwowano, i¿ w skali kraju najwiêcej osób zamieszkiwa³o obszary
wiejskie na S³owacji, w Estonii i na Wêgrzech, a najmniej w Czechach i Polsce (pomijaj¹c
Cypr i Maltê, gdzie obszary te nie wystêpuj¹). Z kolei najwiêkszy udzia³ osób zamieszkuj¹cych obszary miejskie odnotowano na Malcie (100%), £otwie (48,7%), a w dalszej kolejnoci w Estonii i Polsce (rys. 3).

Rys. 3. Udzia³ ludnoci zamieszkuj¹cej obszary przewa¿aj¹co wiejskie, porednie i przewa¿aj¹co miejskie w 2010 r.
Fig. 3. Share of population inhabiting predominantly rural, intermediate and predominantly
urban areas in 2010
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Rural Development in the EU Statistical and Economic
Information Report 2013 [2015]
Source: own studies on the basis of Rural Development in the EU Statistical and Economic Information Report 2013 [2015]

Liczba ludnoci zamieszkuj¹cej poszczególne typy obszarów zale¿y zarówno od przyrostu naturalnego ludnoci, jak i migracji. Saldo migracji dla obszarów wiejskich stanowi
ró¿nicê miêdzy nap³ywem a odp³ywem ludnoci.
Przep³ywy ludnoci zobrazowano na rysunku 4. W skali ca³ych krajów najwiêkszy
ubytek ludnoci odnotowa³y Litwa, £otwa i Czechy, natomiast nap³yw ludnoci zauwa¿ono na Cyprze, Wêgrzech, S³owacji i w Polsce. Na Litwie najwiêcej osób uby³o na obszarach porednich, nastêpnie wiejskich i miejskich. Z kolei na £otwie i w Czechach najwy¿sze ujemne saldo migracji odnotowa³y obszary przewa¿aj¹co miejskie. Wêgry
odnotowa³y przyrost ludnoci na obszarach wiejskich, a S³owacja i Polska na obszarach miejskich. Cypr, ze wzglêdu na swoj¹ specyfikê, pozyska³ mieszkañców terenów porednich.
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Rys. 4. Saldo migracji w latach 20072011 w wybranych krajach
Fig. 4. Balance of migration in 20072011 in the selected countries

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Rural Development in the EU Statistical and Economic
Information Report 2013
Source: own studies on the basis of Rural Development in the EU Statistical and Economic Information Report 2013 [2015]

Analiza danych wydzielonych zgodnie z przedstawion¹ typologi¹ obszarów nie pozwala uzyskaæ pe³nego obrazu sytuacji. Obszar nazwany porednim jest bowiem obszarem mocno wewnêtrznie zró¿nicowanym, zatem dane w ten sposób zagregowane nios¹
ze sob¹ nik³¹ informacjê na temat procesów tam zachodz¹cych. Problem ten najwyraniej
dotyczy Cypru, a tak¿e Malty. Nale¿a³oby przejæ na poziom danych zbieranych przez
narodowe urzêdy statystyczne, aby poznaæ sytuacjê obszarów wiejskich. Dane tam uzyskane ze wzglêdu na odmienn¹ typologiê bêd¹ jednak nieporównywalne z danymi agregowanymi w Polsce.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Polska nie jest odosobnionym krajem, w którym brakuje jednoznacznej definicji obszarów wiejskich. W wielu krajach europejskich od wielu lat trwaj¹ prace nad opracowaniem ich uniwersalnej definicji. Barier¹ w stworzeniu w pe³ni adekwatnej, uniwersalnej
typologii obszarów wiejskich jest ich specyficzny charakter, zale¿ny od po³o¿enia geograficznego, ukszta³towania terenu, klimatu, a przede wszystkim od rozwoju spo³eczno-gospodarczego. Wysi³ki na rzecz ustalenia typologii wiejskoci dla potrzeb polityki
krajowej i europejskiej opartych na gêstoci zaludnienia ewoluuj¹ w stronê bardziej z³o¿onych klasyfikacji bazuj¹cych na funkcjonalnych powi¹zaniach miêdzy obszarami wiejskimi i miejskimi. Prace w komisjach europejskich prowadzone w zakresie identyfikacji
i trafnej definicji obszarów wiejskich wskazuj¹ na jeszcze jeden nieporuszany dotychczas
aspekt, na kryterium dostêpnoci do najbli¿szego miasta. Innowacyjn¹ ideê wskazuj¹
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Dijkstra i Poelman [2008] w opracowaniu: Remote rural regions. How the proximity to
a city influences the performances of rural regions (s. 3). G³ównym za³o¿eniem jest pomiar czasu dojazdu co najmniej 50% ludnoci danego obszaru do najbli¿ej po³o¿onego
miasta o liczbie mieszkañców powy¿ej 50 tys., limit czasu przejazdu wynosi 60 minut.
W zale¿noci z jakiego obszaru nastêpuje dojazd, mo¿na obszar sklasyfikowaæ jako
np. poredni zlokalizowany blisko miasta (gdy czas dojazdu nie przekracza 60 min) lub
poredni oddalony od miasta (gdy czas dojazdu przekracza 60 min) [Brezzi i in. 2011].
Istotne jest, ¿e wspomniani naukowcy uwzglêdniaj¹ tylko czas dojazdu, pomijaj¹c rodek lokomocji i jakoæ drogi dojazdowej. Nowy sposób typowania obszarów wiejskich
uwzglêdni³by naturalne ruchy ludnoci zwi¹zane z migracjami wewnêtrznymi. Wci¹¿ aktualna bêdzie natomiast potrzeba definicji, która by lepiej opisywa³a obszary wiejskie
w krajach specyficznych jak Cypr czy Malta.
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DEFINING RURAL AREAS IN SELECTED EU COUNTRIES
Summary. In the European Union, where predominantly rural areas and intermediate
areas cover 90%, the development of these areas is treated as a priority. It concerns also
countries that joined EU in the current century. Planning and introducing development
policies require both the analysis of supported and transformed areas and gaining
knowledge from other countries experience. However, direct comparison of activities
and their effects meets methodological problem  rural areas are defined according to
various guidelines. It caused the necessity of using unified EU statistics, which does not
include the specifics of particular countries. The aim of the article was to indicate the
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differences in definitions of rural areas in the countries that joined EU after 2004 and to
underline the need for new, more adequate universal definition.
Key words: rural areas, problem of definition
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