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OD REDAKCJI
W pierwszym numerze Acta Scientiarum Polonorum  Administratio Locorum
w 2016 roku szczególn¹ uwagê zwrócono na mnogoæ problemów zwi¹zanych z obiektami liniowymi, którymi s¹ drogi. Rozwój sieci komunikacyjnych i transportowych jest
obecnie jednym z priorytetów w Polsce, poniewa¿ stale ronie natê¿enie ruchu ko³owego.
Istotê tego zjawiska potwierdzaj¹ zamieszczone w numerze artyku³y.
Zachêcam do lektury publikacji Darii Adamskiej na temat oceny wartoci komunikacyjnej miasta jako jednej z metod planowania zrównowa¿onego systemu transportowego. Autorka przedstawi³a charakterystyki prawid³owo zaplanowanego systemu transportowego,
dowodz¹c o ich randze dla zrównowa¿onego i stabilnego rozwoju komunikacyjnego miasta. W artykule zaproponowano metodê oceny wartoci komunikacyjnej transportu publicznego, która umo¿liwia wyznaczenie obszarów problemowych transportu zbiorowego.
Kontynuuj¹c temat drogowy, proponujê zapoznanie siê z problematyk¹ zadrzewieñ
przydro¿nych (artyku³ Anny róbek-Sokolnik, Piotra Dynowskiego oraz Mieczys³awy
Aldony Fenyk). Autorzy zwrócili uwagê na brak dok³adnych danych na temat aktualnego
stanu zachowania poszczególnych alei na przyk³adzie gminy Dobre Miasto. Na podstawie przeprowadzonych badañ inwentaryzacji i syntetycznej charakterystyki wystêpuj¹cych zadrzewieñ zaproponowali rozwi¹zania ochronne opisane w dokumencie Lokalny
program kszta³towania zadrzewieñ przydro¿nych na terenie gminy Dobre Miasto.
Pozostaj¹c w temacie zadrzewieñ pojedynczych i liniowych, zachêcam do lektury artyku³u Mileny Nowak oraz Krzysztofa Bêdkowskiego na temat przydatnoci danych skanowania laserowego do inwentaryzacji drzew rosn¹cych pojedynczo i w zadrzewieniach
liniowych. W artykule omówiono mo¿liwoci wykorzystania dostêpnych danych skanowania laserowego, pochodz¹cych z projektu ISOK, do inwentaryzacji drzew. Porównanie
wyników pomiarów wysokoci drzew i szerokoci ich koron na numerycznych modelach
pokrycia terenu, opracowanych na podstawie danych ze skanowania laserowego z 2007
oraz 2015 r., z wynikami odpowiednich pomiarów terenowych ukaza³o znaczne zmiany
w stanie zadrzewieñ.
Zapraszam do zapoznania siê równie¿ z pozosta³ymi artyku³ami. Wszystkie 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

Metoda oceny wartoci komunikacyjnej miasta jako instrument do planowania...

7

ISSN 1644-0749
ISSN 2450-0771 (online)
http://wydawnictwo.uwm.edu.pl

Acta Sci. Pol., Administratio Locorum 15(1) 2016, 714

METODA OCENY WARTOCI KOMUNIKACYJNEJ MIASTA
JAKO INSTRUMENT DO PLANOWANIA ZRÓWNOWA¯ONEGO
SYSTEMU TRANSPORTOWEGO
Daria Adamska
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. We wstêpie przedstawiono, czym powinien charakteryzowaæ siê prawid³owo zaplanowany system transportowy oraz jak wa¿ne dla zrównowa¿onego i stabilnego rozwoju miasta s¹ jego mo¿liwoci komunikacyjne. Jako jedn¹ z najwa¿niejszych
czêci sk³adowych ca³ej siatki komunikacyjnej obszarów zurbanizowanych wskazano komunikacjê miejsk¹. Przedstawiono równie¿ metodê oceny wartoci komunikacyjnej transportu publicznego. Pozwala ona wyznaczyæ obszary problemowe, w których odleg³oæ
od najbli¿szego przystanku jest zbyt du¿a. Dziêki tej metodzie mo¿liwe jest tak¿e
optymalne rozmieszczenie nowych przystanków. Metoda oceny wartoci komunikacyjnej transportu publicznego pozwala równie¿ na weryfikacjê s³usznoci ewentualnych inwestycji zwi¹zanych z transportem zbiorowym.
S³owa kluczowe: wartoæ komunikacyjna, transport zrównowa¿ony, planowanie,
komunikacja miejska

WSTÊP
Prawid³owe oraz racjonalne planowanie funkcjonalnego systemu transportowego odgrywa obecnie kluczow¹ rolê w rozwoju zarówno przestrzennym, jak i gospodarczym
danego miasta. Nierozwa¿ne planowanie mo¿e nieæ za sob¹ szkodliwe skutki dotycz¹ce
rozwoju i funkcjonowania obszaru zurbanizowanego. Nieprzemylane decyzje zwi¹zane
z projektowaniem sieci komunikacyjnej mog¹ równie¿ przynieæ konsekwencje spo³eczne
oraz rodowiskowe [Keshkamat i in. 2009].

Adres do korespondencji  Corresponding author: Daria Adamska, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski, Wydzia³ Geodezji, In¿ynierii Przestrzennej i Budownictwa, Katedra Planowania i In¿ynierii Przestrzennej, ul. Prawocheñskiego 15, 10-720 Olsztyn, e-mail:
daria.adamska@uwm.edu.pl
© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn
2016
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Poprawnie zaplanowany system komunikacyjny powinien spe³niaæ wymagania zwi¹zane z mobilnoci¹ oraz ludzkimi potrzebami. Równoczenie rozwi¹zania musz¹ zapewniaæ uczestnikom ruchu miejskiego bezpieczeñstwo oraz przyjazne rodowisku rodki
transportu [United Nations Publication 1999]. Jedn¹ z czêci sk³adowych takiego systemu jest transport publiczny, który powinien wieæ prym i byæ g³ównym rodkiem podró¿y wybieranym przez mieszkañców miast, poza korzystaniem z roweru i chodzeniem pieszo
[Montgomery 2015]. Komunikacja miejska jest równie¿ priorytetow¹ form¹ transportu na
drodze (w porównaniu z autami), jeli chodzi o za³o¿enia prezentowane w definicji transportu zrównowa¿onego, czyli takiego, który wi¹¿e siê z planowaniem miast wolnych od
samochodów, a przyjaznych pieszym i rowerzystom oraz opieraj¹cych siê na rodkach
transportu publicznego [Litman 2008]. Kolejnym, który wskazuje w swoim paradygmacie,
jak istotne w miecie jest rozplanowanie oraz zapewnienie mieszkañcom dostêpu do komunikacji zbiorowej jest oxfordzki profesor David Banister. Zak³ada on hierarchizacjê ró¿nych form transportu na drodze. Transport publiczny plasuje siê w tej hierarchii zaraz za
ruchem pieszym i cyklistami [Banister 2008], dlatego te¿ zapewnienie jego odpowiedniej
dostêpnoci jest niezmiernie wa¿ne w kreowaniu zrównowa¿onego rozwoju miast. £atwo
dostêpne rodki komunikacji zbiorowej s¹ nie tylko narzêdziem, które pozwala na zachêcenie mieszkañców do podró¿owania. Jest to równie¿ szansa na zmniejszenie korków
w miecie oraz zredukowanie iloci wydzielanych spalin [Kingsley i Urry 2010].
Obecnie stabilny i opanowany rozwój miast wi¹¿e siê ponadto z wprowadzaniem
w nich zasad transportu zrównowa¿onego. To w³anie mo¿liwoci komunikacyjne danego miasta decyduj¹ o jego atrakcyjnoci, poniewa¿ dziêki nim mo¿liwe jest przemieszczanie siê pomiêdzy punktami w rozs¹dnym czasie.
O wartoci komunikacyjnej danego obszaru decyduje przede wszystkim to, w jaki
sposób rozmieszczone s¹ przystanki transportu publicznego. Ich dostêpnoæ oraz odpowiednia liczba w miecie decyduj¹ o mobilnoci jego mieszkañców, zgodnie z za³o¿eniami
transportu zrównowa¿onego.
G³ównym celem prezentowanego artyku³u jest przedstawienie metody oceny wartoci komunikacyjnej miasta. Opracowana przez autorkê procedura pozwala na wyznaczenie obszarów problemowych, w których odleg³oæ do przystanku jest zbyt du¿a. Metoda pozwala równie¿ na identyfikacjê obszarów o utrudnionym dostêpie (lub jego braku)
do komunikacji miejskiej, co mo¿e stanowiæ przyczynê wyboru auta jako alternatywnego
rodka transportu. Dodatkowo, dziêki zdolnoci zlokalizowania obszarów problemowych,
mo¿liwe jest wyznaczenie optymalnej lokalizacji przystanków.
METODA OCENY WARTOCI KOMUNIKACYJNEJ
Autorsk¹ metodê oceny wartoci komunikacyjnej opracowano w oparciu o procedurê stworzon¹ przez M. Nowakowskiego, s³u¿¹c¹ do obliczania pieszej wartoci komunikacyjnej centrum miast [Nowakowski 1976].
Nowakowski w swojej metodzie do wykazania, jak¹ wartoæ komunikacyjn¹ dla pieszych ma centrum, proponuje nastêpuj¹cy wzór:
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Wk = áp × ák × áa× ∑ d ⋅ c
gdzie:
Wk 
d 
c 
áp 
ák 
áa 

n =1

9
(1)

wartoæ komunikacyjna;
znaczenie ród³a ruchu pieszego;
odleg³oæ od ród³a ruchu pieszego;
wspó³czynnik korekcyjny uwzglêdniaj¹cy pochy³oæ drogi pieszej;
wspó³czynnik korekcyjny uwzglêdniaj¹cy komfort ruchu;
wspó³czynnik korekcyjny uwzglêdniaj¹cy zagospodarowanie przestrzeni.

Autorka do okrelenia wartoci komunikacyjnej miasta pod k¹tem transportu publicznego przekszta³ci³a wzór do postaci:
n

Wk = c ⋅ ∑ (á1 × á2 × á3)
n =1
gdzie:
Wk 
c 
d 
á1 
á2 
á3 

(2)

wartoæ komunikacyjna terenu,
rodzaj ród³a ruchu pasa¿erów komunikacji miejskiej;
odleg³oæ od przystanku komunikacji miejskiej;
wspó³czynnik korekcyjny uwzglêdniaj¹cy liczbê linii odje¿d¿aj¹cych z danego przystanku;
wspó³czynnik korekcyjny uwzglêdniaj¹cy komfort ruchu oraz jakoæ przystanku;
wspó³czynnik korekcyjny uwzglêdniaj¹cy atrakcyjnoæ drogi (zagospodarowanie przestrzeni) prowadz¹cej do przystanku.

Wzór (1) przekszta³cono w ten sposób, poniewa¿ aby okreliæ wartoæ komunikacyjn¹ miasta pod wzglêdem transportu miejskiego, istotne by³o wziêcie pod uwagê czynników zwi¹zanych z tym rodzajem ruchu.
Ka¿da ze sk³adowych wzoru (2) przyjmuje wartoæ od 0,5 do 2 lub od 0 do 2
(w przypadku odleg³oci), w zale¿noci od tego, jaka ranga zostanie jej przypisana podczas oceny danego terenu. Wartoci dla rodzaju ród³a ruchu pasa¿erów komunikacji
miejskiej przypisywane s¹ dla ró¿nych funkcji terenu (okrelanych na podstawie informacji z bazy danych obiektów topograficznych) w sposób nastêpuj¹cy:
 dla obszarów stanowi¹cych centrum miasta wartoæ c = 2,0;
 dla obszarów stanowi¹cych tereny mieszkaniowo-us³ugowe wartoæ c = 1,5;
 dla obszarów stanowi¹cych osiedla mieszkaniowe wartoæ c = 1,0;
 dla obszarów stanowi¹cych tereny przemys³owe wartoæ c = 0,5.
Za najcenniejsze pod wzglêdem ród³a ruchu pieszego uznano tereny centrum miasta,
ze wzglêdu na to, i¿ jest to jedno z najczêstszych miejsc, do których ludzie podró¿uj¹.
Poza tym jest to tak¿e, zaraz po obszarach zajmowanych przez dworce (jeli nie znajduj¹
siê równie¿ w centrum), miejsce stanowi¹ce przewa¿nie g³ówny wêze³ przesiadkowy z miecie. Za najmniej wartociowe pod wzglêdem ród³a ruchu pieszego uznano tereny przemys³owe, poniewa¿ w przeciwieñstwie do obszarów centralnych s¹ po³o¿one na obrze¿ach, a mieszkañcy udaj¹ siê w tym kierunku tylko wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba.
Osoby zatrudnione w przedsiêbiorstwach zlokalizowanych w tej strefie stanowi¹ ponadto
niewielki odsetek mieszkañców, dlatego te¿ obszary te uznano za najmniej wartociowe.
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Sk³adowa d, czyli odleg³oæ od przystanku komunikacji miejskiej, przyjmuje wiêksz¹
wartoæ dla przystanków po³o¿onych bli¿ej badanej strefy. Im dalej umiejscowiony jest
przystanek transportu zbiorowego, tym wartoæ d jest mniejsza. Przyjêto, i¿ maksymalna
odleg³oæ, któr¹ pieszy jest w stanie pokonaæ, aby skorzystaæ z komunikacji miejskiej,
wynosi maksymalnie 600 m, a obszary po³o¿one dalej maj¹ najni¿sz¹ wartoæ. Wartoæ d
przyjmuje nastêpuj¹ce wielkoci:
 je¿eli przystanek umiejscowiony jest bardzo blisko, w odleg³oci do 200 m, to d = 2,0;
 je¿eli przystanek umiejscowiony jest blisko, w odleg³oci do 400 m, to d = 1,5;
 je¿eli przystanek umiejscowiony jest daleko, w odleg³oci do 600 m, to d = 1,0;
 je¿eli przystanek umiejscowiony jest bardzo daleko, w odleg³oci powy¿ej 600 m,
to d = 0,0.
Wspó³czynnik korekcyjny á1 wskazuje liczbê linii, które odje¿d¿aj¹ z danego przystanku. Liczba linii jest wa¿nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na wartoæ komunikacyjn¹,
poniewa¿ wiadczy o zasiêgu transportu publicznego oraz zwiêksza liczbê ewentualnych
celów podró¿y. Wspó³czynnik á1 przyjmuje nastêpuj¹ce wartoci:
 á1 = 2,0 w przypadku gdy z przystanku odje¿d¿a wiêcej ni¿ 10 linii;
 á1 = 1,5 w przypadku gdy z przystanku odje¿d¿a od 6 do 9 linii;
 á1 = 1,0 w przypadku gdy z przystanku odje¿d¿a od 3 do 5 linii;
 á1 = 0,5 w przypadku gdy z przystanku odje¿d¿aj¹ mniej ni¿ 2 linie.
Kolejnym wspó³czynnikiem korekcyjnym jest á2, który wskazuje komfort ruchu oraz
jakoæ przystanku komunikacji miejskiej. Im mniej jest barier terenowych, a przystanek
jest zadaszony oraz posiada miejsca siedz¹ce, tym wiêkszy jest wspó³czynnik á2. Przyjmuje on kolejno wartoci:
 á2 = 2,0 dla terenów o bardzo wysokim komforcie ruchu (wygodna nawierzchnia, brak
barier terenowych), zadaszony przystanek z miejscami siedz¹cymi oraz elektroniczny
system informacyjny zawieraj¹cy dane o rzeczywistym czasie odjazdu rodka transportu publicznego;
 á2 = 1,5 dla terenów o wysokim komforcie ruchu (wygodna nawierzchnia, bariery terenowe) oraz zadaszony przystanek z miejscami siedz¹cymi;
 á2 = 1,0 dla terenów o rednim komforcie ruchu (wygodna nawierzchnia  dopuszczalne niewielkie nierównoci, wystêpowanie barier terenowych) oraz brak zadaszenia
i wystêpowanie miejsc siedz¹cych na przystanku;
 á2 = 0,5 dla terenów o niskim komforcie ruchu (nierówna nawierzchnia, schody, inne
bariery terenowe) oraz gdy brakuje zadaszenia i miejsc siedz¹cych na przystanku.
Ostatni wspó³czynnik korekcyjny zale¿y od atrakcyjnoci drogi, któr¹ pasa¿er musi
pokonaæ, id¹c na przystanek. Zagospodarowanie przestrzeni jest wa¿nym aspektem, który ma wp³yw na wartoæ komunikacyjn¹, poniewa¿ im lepiej zaprojektowana jest droga
prowadz¹ca do rodków transportu publicznego, tym chêtniej mieszkañcy j¹ pokonaj¹,
nawet jeli odleg³oæ ta bêdzie wynosi³a 600 m. Wspó³czynnik á3 przyjmuje nastêpuj¹ce
wartoci:
 á3 = 2,0 dla terenów wybitnie interesuj¹cych (w pe³ni zagospodarowana przestrzeñ,
estetyczne elewacje budynków, przyci¹gaj¹ce wzrok pieszego fasady budynków, wystêpowanie zieleni i dominant krajobrazowych);
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 á3 = 1,5 dla terenów bardzo interesuj¹cych (przestrzeñ zagospodarowana, estetyczne
elewacje budynków, wystêpowanie zieleni i dominant krajobrazowych);
 á3 = 1,0 dla terenów przeciêtnie interesuj¹cych (przestrzeñ czêciowo zagospodarowana, elewacje budynków nieremontowane lecz ma³o zniszczone, niewielka iloæ zieleni
oraz brak dominant);
 á3 = 0,5 dla terenów ma³o interesuj¹cych (puste i niezagospodarowane przestrzenie,
zniszczone lub nieatrakcyjne i nieremontowane elewacje budynków, brak zieleni oraz
dominant).
W celu okrelenia wartoci komunikacyjnej ca³ego miasta lub wybranego terenu
(rys. 1) nale¿y podzieliæ jego obszar na mniejsze czêci, dla których oblicza siê wartoci
cz¹stkowe wed³ug wzoru (2).

Rys. 1. Procedura okrelenia wartoci komunikacyjnej
Fig. 1. The procedure of determiny communication value
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

Na mapê miasta nale¿y nanieæ siatkê kwadratów o d³ugoci boku równej 100 m (co
daje obszar o powierzchni 1ha). Nastêpnie, nale¿y zaznaczyæ na tej mapie przystanki komunikacji miejskiej i wyznaczyæ wokó³ nich strefy buforowe, które bêd¹ wskazywa³y
dan¹ odleg³oæ od przystanku. Strefy buforowe powinny byæ okrêgami o promieniu 200 m,
400 m oraz 600 m. Pozosta³e tereny, niepokryte przez strefy buforowe, traktowane s¹
jako obszary o odleg³oci powy¿ej 600 m od przystanku komunikacji miejskiej. Obliczaj¹c
wartoci komunikacyjnej danego kwadratu, nale¿y braæ pod uwagê te strefy buforowe,
które pokrywaj¹ przynajmniej 25% powierzchni danego obszaru.
Kolejnym krokiem maj¹cym na celu okrelenie wartoci komunikacyjnej miasta jest przypisanie do ka¿dego z przystanków liczby linii transportu miejskiego odje¿d¿aj¹cych z danego
miejsca. Rodzaj ród³a ruchu pasa¿erów komunikacji miejskiej, jak ju¿ zosta³o wspomniane,
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okrela siê na podstawie informacji pozyskanych z bazy danych obiektów topograficznych.
Wspó³czynniki korekcyjne dotycz¹ce sposobu zagospodarowania przestrzeni oraz komfortu
ruchu i jakoci przystanku nale¿y okreliæ podczas badania terenowego.
Po stworzeniu mapy oraz okreleniu wartoci cz¹stkowych nale¿y wykalkulowaæ ca³kowit¹ wartoæ komunikacyjn¹, któr¹ oblicza siê wed³ug nastêpuj¹cego wzoru:
Wkc =

∑ Wk
n

gdzie:
Wkc  ca³kowita wartoæ komunikacyjna miasta;
Wk  wartoæ komunikacyjna poszczególnych obszarów;
n
 liczba wydzielonych na terenie miasta obszarów.

Wartoæ komunikacyjna mieci siê w zakresie od 0, dla terenów nieatrakcyjnych pod
k¹tem transportu publicznego, do 72, dla obszarów najlepiej skomunikowanych. Do dok³adnego okrelenia tego parametru nale¿y zastosowaæ stworzon¹ przez autorkê, piêciostopniow¹ skalê:
 dla Wk od 58 do 72  wartoæ komunikacyjna bardzo dobra;
 dla Wk od 44 do 57,9  wartoæ komunikacyjna dobra;
 dla Wk od 30 do 43,9  wartoæ komunikacyjna rednia;
 dla Wk od 16 do 29,0  wartoæ komunikacyjna z³a;
 dla Wk wynosz¹cego mniej ni¿ 15,9  wartoæ komunikacyjna bardzo z³a  obszar taki
mo¿na uznaæ nawet za teren o ca³kowitym braku wartoci komunikacyjnej.
Uznano, ¿e obszary, których wartoæ komunikacyjn¹ podczas analizy okrelono jako
bardzo dobr¹ lub dobr¹, nie wymagaj¹ ¿adnych zmian. Na obszarach o redniej wartoci
komunikacyjnej zaleca siê takie dzia³ania jak polepszenie sposobu zagospodarowania terenu (np. poprzez wprowadzenie elementów zieleni), zastosowanie zadaszonych przystanków z miejscami siedz¹cymi (jeli nie wystêpuj¹) oraz ewentualn¹ poprawê jakoci
nawierzchni na drodze do przystanku. Tereny, których wartoæ komunikacyjn¹ okrelono
jako z³¹ lub bardzo z³¹, wymagaj¹ najwiêkszych zmian. Przede wszystkim zaleca siê tam
wprowadzenie wiêkszej liczby przystanków komunikacji miejskiej, lub wprowadzenie ich
w ogóle, jeli nie wystêpuj¹. Przystanki powinny byæ ponadto zadaszone oraz mieæ miejsca siedz¹ce dla oczekuj¹cych pasa¿erów. Na terenach, które otrzyma³y najni¿sz¹ ocenê
pod wzglêdem wartoci komunikacyjnej, zachodzi równie¿ potrzeba dostosowania nawierzchni drogi prowadz¹cej do przystanku oraz urozmaicenie zagospodarowania terenu
otaczaj¹cego tê drogê w taki sposób, by by³a atrakcyjniejsza dla pieszego.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Metoda s³u¿¹ca do okrelania wartoci komunikacyjnej jest uniwersalna. Procedurê tê mo¿na zastosowaæ w ka¿dym miecie, bez wzglêdu na to, jakie rodki transportu
publicznego w nim wystêpuj¹. Mo¿e byæ tak¿e wykorzystywana równolegle z innymi,
dziêki czemu mo¿liwe bêdzie uzyskanie jeszcze dok³adniejszych wyników czy te¿ porównanie otrzymanych wartoci.
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Technika ta pozwala na wyznaczenie obszarów problemowych, w których odleg³oæ
od najbli¿szego przystanku jest zbyt du¿a (wynosi wiêcej ni¿ 600 m). Skutkuje to brakiem wartoci komunikacyjnej tego terenu. Za brakiem wartoci komunikacyjnej idzie
wybór innego ni¿ transport publiczny rodka przemieszczania siê, którym najczêciej jest
samochód znajduj¹cy siê na dole hierarchii zdefiniowanej przez transport zrównowa¿ony.
Dziêki identyfikacji obszarów zabudowanych o utrudnionym dostêpie do komunikacji
miejskiej mo¿liwe jest wyznaczenie optymalnej lokalizacji potencjalnych przystanków. Pozwala to tak¿e na wyznaczenie stref wymagaj¹cych poprawy w zakresie zagospodarowania przestrzennego w drodze na przystanki, na przystankach i i wokó³ nich, dziêki czemu
zyskuj¹ piesi.
Opisana metoda pozwala na podjêcie dzia³añ maj¹cych zwiêkszyæ dostêpnoæ do
transportu miejskiego. Wszelkie dzia³ania maj¹ce na celu budowanie wy¿szoci komunikacji publicznej nad samochodami s¹ ponadto zgodne z zasadami transportu zrównowa¿onego, który jest jednym z czynników stabilnego rozwoju miast.
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THE ESTIMATION OF PUBLIC TRANSPORT COMMUNICATION VALUE AS ONE
OF THE METHODS USED FOR PLANNING A SUSTAINABLE TRANSPORTATION
SYSTEM
Abstract. In this article, the author introduces the main features of properly designed
transportation system. There is also an explanation of how important it is for sustainable development to have a good mobility capabilities in the city. Moreover, one
of the main components of the whole system is public transport. The author also explains
the method of public transport valuation which enables to locate problematic areas,
where the distance to the nearest stop is too big. Furthermore, the method of public
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transport valuation allows to situate new stops in optimal locations. Thanks to this
method the verification of potential new investments concerning public transport can be
also conducted.
Key words: communication value, sustainable transport, planning, public transport

Zaakceptowano do druku  Accepted for print: 2.03.2016
Do cytowania  For citation:
Adamska, D. (2016). Metoda oceny wartoci komunikacyjnej miasta jako instrument do
planowania zrównowa¿onego systemu transportowego. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum 15(1), 714.

Acta Sci. Pol.

Analiza czasu trwania postêpowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomoci

15

ISSN 1644-0749
ISSN 2450-0771 (online)
http://wydawnictwo.uwm.edu.pl

Acta Sci. Pol., Administratio Locorum 15(1) 2016, 1529

ANALIZA CZASU TRWANIA POSTÊPOWANIA W SPRAWIE
O ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOCI*
Agnieszka Bieda, Agnieszka Pêska, Agnieszka Sza³ajko
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Streszczenie. Rozgraniczenie nieruchomoci jest trudnym i skomplikowanym postêpowaniem administracyjnym maj¹cym na celu ustalenie przebiegu granic. Postêpowanie to
ze wzglêdu na swoj¹ wieloetapowoæ i z³o¿onoæ zwykle jest rozci¹gniête w czasie. Celem artyku³u jest przedstawienie problemu czasu trwania postêpowañ rozgraniczeniowych. Wskazano poszczególne etapy rozgraniczenia wraz z czasem ich trwania. Zwrócono równie¿ uwagê na regulacje prawne, od których w du¿ej mierze zale¿y czas
przeprowadzanych rozgraniczeñ. Analizê przeprowadzono na podstawie dokumentacji
z rozgraniczeñ nieruchomoci prowadzonych w gminie Liszki, województwo ma³opolskie, w latach 19892013, zgromadzonej w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie.
S³owa kluczowe: rozgraniczenie nieruchomoci, czas trwania, gmina Liszki

WSTÊP
Rozgraniczenie nieruchomoci jest procedur¹ maj¹c¹ na celu ustalenie i odzwierciedlenie przebiegu granic miêdzy s¹siednimi gruntami. Nale¿y ono do procedur pochodnych gospodarki nieruchomociami, które poprzedzaj¹ lub wykonywane s¹ równolegle
z tak zwanymi procesami podstawowymi wynikaj¹cymi bezporednio z Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami [Dz.U. z 1997 r. nr 115, poz. 741, z póz. zm.]
(tj. podzia³ nieruchomoci, scalenie i podzia³ nieruchomoci, wyw³aszczenie nieruchomoci) [Hycner 2006, Bieda i in. 2015].
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W postêpowaniu rozgraniczeniowym wyró¿niæ mo¿na kilka etapów. Czas trwania czêci z nich zale¿ny jest od dzia³añ organu administracji publicznej, który prowadzi postêpowanie. Od niego zale¿y, w jakim czasie zostanie wydane postanowienie wszczynaj¹ce
postêpowanie, kiedy rozpisany i rozstrzygniêty zostanie przetarg wy³aniaj¹cy geodetê
uprawnionego, który zostanie upowa¿niony do przeprowadzenia rozprawy granicznej.
W dalszych etapach postêpowania to od geodety oraz od orodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zale¿ny bêdzie czas trwania postêpowania.
Celem artyku³u jest przedstawienie problemu czasu trwania postêpowañ rozgraniczeniowych z uwzglêdnieniem ró¿nych mo¿liwoci ich zakoñczenia. Dla stron tych postêpowañ, poza kosztami, które bêd¹ zobowi¹zane ponieæ, drugim kluczowym aspektem jest
czas, który up³ynie od rozpoczêcia postêpowania rozgraniczeniowego do jego zakoñczenia, czyli do wydania decyzji koñcz¹cej postêpowanie.
PROCEDURA ROZGRANICZANIA NIERUCHOMOCI
Aktem prawa reguluj¹cym zasady rozgraniczania nieruchomoci jest Ustawa z 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne [Dz.U. z 1989 r. nr 30, poz. 163, z póz. zm.].
Zgodnie z jej zapisami, celem rozgraniczenia jest ustalenie przebiegu granic poprzez
okrelenie po³o¿enia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporz¹dzenie odpowiedniej dokumentacji.
W literaturze znaleæ mo¿na jednak propozycjê rozszerzenia tej definicji do nastêpuj¹cej [Hanus i in. 2013]: rozgraniczenie nieruchomoci to zespó³ procedur pomiarowo-prawnych polegaj¹cy na ustaleniu po³o¿enia punktów granicznych dzia³ki ewidencyjnej
stanowi¹cej nieruchomoæ gruntow¹, w przypadku gdy nie okrelaj¹ one granicy prawnej, oraz na sporz¹dzeniu dokumentacji stanowi¹cej podstawê do czynnoci prawnych
uznaj¹cych, ¿e tak wyznaczone punkty graniczne okrelaj¹ granicê prawn¹.
Czynnoci ustalenia przebiegu granic ustawodawca uregulowa³ w precedensowy
sposób, jako dwuetapow¹ procedurê, na któr¹ sk³ada siê postêpowanie administracyjne
(organem w³aciwym jest wójt burmistrz lub prezydent miasta) oraz w zale¿noci od jego
wyniku, postêpowanie przed s¹dem powszechnym.
Podstawowe etapy procedury administracyjnej rozgraniczania nieruchomoci obejmuj¹ [Pêska 2014]: wszczêcie postêpowania, czynnoci ustalenia granic i zakoñczenie
postêpowania.
Wszczêcie postêpowania w wiêkszoci przypadków nastêpujê na podstawie wniosku
strony skierowanego do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o wszczêcie postêpowania rozgraniczeniowego. Rozpoczêcie postêpowania nastêpuje w drodze postanowienia.
Czynnoci ustalenia przebiegu granic wykonywane s¹ przez upowa¿nionego przez
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta geodetê posiadaj¹cego uprawnienia zawodowe
w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu drugiego, tj. rozgraniczenia i podzia³y nieruchomoci (gruntów) oraz sporz¹dzanie dokumentacji do celów prawnych. Do jego obowi¹zków nale¿y zg³oszenie pracy w w³aciwym miejscowo orodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, analiza istniej¹cych dokumentów, badanie stanu prawnego,
przeprowadzenie wywiadu terenowego, wezwanie stron do stawienia siê na gruncie
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w celu przeprowadzenia rozprawy granicznej oraz jej przeprowadzenie. W celu udokumentowania czynnoci technicznych i organizacyjnych w toku postêpowania rozgraniczeniowego geodeta sporz¹dza stosowny operat i przekazuje go do orodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Na podstawie dokumentów sporz¹dzonych przez geodetê, wójt, burmistrz lub prezydent miasta koñczy postêpowanie rozgraniczeniowe w trybie administracyjnym, wydaj¹c
stosown¹ decyzjê.
Terminy na wykonanie niektórych z czynnoci postêpowania rozgraniczeniowego
uregulowano w aktach prawnych (tab. 1).
Tabela 1. Dopuszczalne terminy wykonania niektórych z czynnoci postêpowania rozgramiczeniowego
Table 1. Permitted deadlines for some delimitation of the property activities
Czynnoæ
Action

Czas na wykonanie
Time for execution

Podstawa prawna
Legal basis

Wszczêcie postêpowania
Initiation of proceedings

niezw³ocznie
immediately

art. 35 Kodeksu postêpowania
administracyjnego
art. 35 Code of Administrative
Procedure

Wybór i upowa¿nienie geodety
Choice and permissions the
surveyor

ok. 1 miesi¹ca
approx. 1 month

Prawo zamówieñ publicznych
Public procurement law

Zg³oszenie pracy i oczekiwanie na
materia³y
Application of work and waiting for
materials

10 dni na uzgodnienie materia³ów,
wydanie materia³ów niezw³ocznie
10 days to agree on materials,
providing materials immediately

art. 12 Prawa geodezyjnego
i kartograficznego
art. 12 Law geodetic and
cartographic

Zawiadomienie stron
Notification of the parties

nie pó¿niej ni¿ 7 dni przed
wyznaczonym terminem rozprawy
granicznej
not later than 7 days before the date
set for hearing

art. 32 Prawa geodezyjnego
i kartograficznego
art. 32 Law geodetic and
cartographic

Oczekiwanie na kontrolê operatu
i w³¹czenie do zasobu
Waiting for the control of work and
inclusion into the archive

niezw³ocznie
immediately

art. 12b Prawa geodezyjnego
i kartograficznego
art. 12b Law geodetic and
cartographic

Wydanie decyzji przez organ
administracji
The decision by the administrative
authority

niezw³ocznie
immediately

art. 35 Kodeksu postêpowania
administracyjnego
art. 35 Code of Administrative
Procedure

Uprawomocnienie siê decyzji
Validation decision

14 dni
14 days

art. 111 Kodeksu postêpowania
administracyjnego
art. 111 of the Code of
Administrative Procedure

ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study
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Wiêkszoæ etapów nie ma precyzyjnie okrelonego czasu lub nie jest w ¿aden sposób
okrelona. Ze wzglêdu na indywidualnoæ ka¿dego postêpowania rozgraniczeniowego
ustawodawca bardzo czêsto odwo³uje siê do niezw³ocznego za³atwienia sprawy, czym
przyzwala na wyd³u¿enie terminu wykonania prac ze wzglêdu na napotkane przeszkody.
DOKUMENTACJA STANOWI¥CA PODSTAWÊ BADAÑ
Przedmiotem analizy by³a dokumentacja z rozgraniczeñ nieruchomoci prowadzonych
w gminie Liszki w latach 19892013, znajduj¹ca siê w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie [Sza³ajko 2014]. W analizowanym czasie
sporz¹dzono 276 operatów rozgraniczeniowych, z których 251 wykonano w wyniku postêpowañ rozgraniczeniowych w trybie administracyjnym (91%), a 25 do celów s¹dowych (9%). W archiwum Powiatowego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej odszukano 212 operatów, które by³y wynikiem postêpowañ rozgraniczeniowych
zakoñczonych wydaniem decyzji administracyjnych. Za pomoc¹ aplikacji V-Biuro, udostêpnionej w Orodku sprawdzono, i¿ znaczna czêæ z pozosta³ych 39 operatów podlega³a w tym czasie procesowi w³¹czania do zasobu, oczekiwania na decyzjê wójta lub postanowienie s¹du b¹d kartowanie, wobec tego wgl¹d do tej dokumentacji nie by³
mo¿liwy. Kilku operatów rozgraniczeniowych, które powinny znajdowaæ siê w archiwum
nie odnaleziono. Analiz¹ objêto 208 operatów z postêpowañ rozgraniczeniowych w trybie administracyjnym, które zawiera³y pe³ne informacje dotycz¹ce czasu ich trwania.
ANALIZA CZASU TRWANIA POSTÊPOWANIA ROZGRANICZENIOWEGO
Ca³kowity czas trwania postêpowania rozgraniczeniowego
Badanie czasu trwania postêpowania o rozgraniczenie nieruchomoci wykonano
zgodnie z zasad¹ od ogó³u do szczegó³u. Zgromadzon¹ dokumentacjê analizowano pod
k¹tem trwania ca³ego postêpowania oraz trwania podstawowych etapów procedury rozgraniczania nieruchomoci. Finalnie szczegó³owo omówiono czas trwania przyk³adowych
rozgraniczeñ.
W celu okrelenia redniego czasu trwania administracyjnego postêpowania rozgraniczeniowego, na przyk³adzie gminy Liszki, porównano nastêpuj¹ce punkty czasowe:
a) wydanie postanowienia o wszczêciu postêpowanie rozgraniczeniowego;
b) w³¹czenie operatu do zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
c) wydanie decyzji administracyjnej.
Na podstawie chronologicznego zestawienia dat poszczególnych czynnoci stwierdzono, ¿e we wszystkich postêpowaniach rozgraniczeniowych zarejestrowanych w latach 19912000 w pierwszej kolejnoci decyzjê administracyjn¹ wydawa³ w³aciwy organ. Nastêpnie przekazywano dokumentacjê do Wojewódzkiego (do 14 sierpnia 2001 r.)
lub Powiatowego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w celu jej w³¹czenia do zasobu. Taka kolejnoæ by³a niew³aciwa i powodowa³a niekiedy znaczne wyd³u¿enie postêpowania rozgraniczeniowego.
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W 23 lutego 2000 r. wesz³a w ¿ycie Ustawa z 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych
ustaw zwi¹zanych z funkcjonowaniem administracji publicznej [Dz.U. 2000 nr 12 poz. 136],
która wprowadzi³a nowe brzmienie art. 33 ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego.
Uprzednie w³¹czenie dokumentacji technicznej do pañstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego jest czynnikiem warunkuj¹cym dopuszczalnoæ wydania decyzji. Ze
zgromadzonych informacji wynika, ¿e rok 2001 by³ okresem przejciowym, w którym kolejnoæ tych czynnoci nie zawsze by³a zachowana.
Uregulowanie tej kwestii mia³o du¿y wp³yw na datê zakoñczenia czynnoci zwi¹zanych z rozgraniczeniem nieruchomoci. Na rysunku 1 przedstawiono ca³kowity czas
trwania poszczególnych etapów postêpowañ rozgraniczeniowych bêd¹cych przedmiotem
badañ. W przypadku wiêkszoci postêpowañ wszczêtych przed 2001 r. by³ to czas liczony od momentu wydania postanowienia o wszczêciu postêpowania do momentu przyjêcia operatu do orodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W pozosta³ych przypadkach by³ to czas liczony od wszczêcia postêpowania do wydania decyzji koñcz¹cej
rozgraniczenie nieruchomoci w trybie administracyjnym.

Rys. 1. Ca³kowity czas trwania postêpowania o rozgraniczenie nieruchomoci
Fig. 1. Total duration the procedure for delimitation of real estate
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

Zauwa¿alne jest wystêpowanie w pierwszej po³owie badanego okresu postêpowañ
trwaj¹cych znacznie d³u¿ej od pozosta³ych. W tabeli 2 przedstawiono szczegó³owo piêæ
postêpowañ, których ukoñczenie zajê³o najwiêcej czasu.
W analizowanej gminie najd³u¿ej trwa³o postêpowanie oznaczone w tabeli 2 jako 4,
które rozpoczêto postanowieniem z 29 maja 2000 r. Dwa lata póniej wydano decyzjê
umarzaj¹c¹ postêpowanie z powodu sporu. Operat z tego postêpowania w³¹czono do zasobu Powiatowego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dopiero ponad
12 lat po wszczêciu postêpowania, tj. 2 stycznia 2013 r.
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Tabela 2. Wyj¹tkowe przypadki
Table 2. Exceptional cases
Postêpowanie
Procedure

Liczba dni: wydanie
postanowienia 
wydanie decyzji
Number of days: an order
 a decision

Liczba dni: wydanie decyzji 
w³¹czenie do PZGiK
Number of days: decision 
to include in PZGiK

Liczba dni: wydanie
postanowienia 
w³¹czenie do PZGiK
Number of days: an order 
to include in PZGiK

1

219

3655

3874

2

319

3398

3717

3

91

4455

4546

4

680

3921

4601

5

123

2998

3121

ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

Kolejnym ciekawym przypadkiem jest rozgraniczenie 3. Decyzjê koñcz¹c¹ postêpowanie w trybie administracyjnym wydano trzy miesi¹ce po wszczêciu postêpowania, jednak
zanim operat zosta³ w³¹czony do zasobu minê³o 12 lat.
W wiêkszoci analizowanych przypadków, d³ugi czas trwania postêpowania rozgraniczeniowego spowodowany by³ wadliwoci¹ istniej¹cych przepisów. Wydanie decyzji
przed przyjêciem operatu do zasobu niejako koñczy³o postêpowanie rozgraniczeniowe.
Z³o¿enie operatu do orodka wydawa³o siê formalnoci¹, któr¹ niektórzy geodeci znacznie przed³u¿ali w czasie.
Do u³atwienia analizy zgromadzonych danych utworzono szeæ przedzia³ów czasowych okrelaj¹cych d³ugoæ trwania postêpowania rozgraniczeniowego. Procentowy
udzia³ ka¿dej z grup przedstawiono na rysunku 2. Mo¿na stwierdziæ, ¿e w 60% przypadków

Rys. 2. Czas trwania postêpowania w sprawie rozgraniczania nieruchomoci w trybie administracyjnym w gminie Liszki (19912013)
Fig. 2. The duration of delimitation of real estate in administrative mode, in the municipality
of Liszki (19912013)
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study
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rozgraniczenia nieruchomoci trwaj¹ krócej ni¿ pó³ roku. Zaledwie 17% rozgraniczeñ
w gminie Liszki zosta³o zakoñczonych w ci¹gu 3 miesiêcy od wydania postanowienia
o wszczêciu postêpowania. Jedno na piêæ rozgraniczeñ trwa³o ponad rok.
Czas trwania poszczególnych etapów postêpowania rozgraniczeniowego
W celu okrelenia czasu trwania poszczególnych etapów postêpowania wyodrêbniono nastêpuj¹ce punkty czasowe:
 wydanie postanowienia o wszczêciu postêpowanie rozgraniczeniowego;
 w³¹czenie operatu do zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 wydanie decyzji administracyjnej.
Ze wzglêdu na wczeniej przedstawione kwestie, zwi¹zane z kolejnoci¹ wykonywanych dzia³añ, analizowano oddzielnie rozgraniczenia nieruchomoci wszczête w latach
19912001, w których w³¹czenie do zasobu nastêpowa³o po wydaniu decyzji, oraz rozpoczête w latach 20012012, podczas których decyzja by³a wydawana po wczeniejszym
w³¹czeniu do zasobu.
W tabeli 3 przedstawiono dla ka¿dego roku minimaln¹, maksymaln¹ oraz redni¹ liczbê dni, która up³ynê³a od wydania postanowienia o wszczêciu postêpowania rozgraniczeniowego do momentu wydania decyzji oraz od wydania decyzji do w³¹czenia operatu
do Powiatowego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Przedstawionych
w tabeli 1 przypadków nie w³¹czono do tych analiz. Odrzucono je jako obserwacje odstaj¹ce, mog¹ce w negatywny sposób wp³yn¹æ na wyniki badañ.
W latach 19912001 od wydania postanowienia do wydania decyzji up³ywa³o rednio 192 dni, czyli oko³o 6 i pó³ miesi¹ca. Ten etap najkrócej trwa³ 21 dni (w roku 2000),
co wydaje siê wynikiem trudnym do powtórzenia, choæby ze wzglêdu na oczekiwanie
geodety na odpowied na zg³oszenie pracy geodezyjnej w orodku dokumentacji, które
z regu³y trwa od kilku do kilkunastu dni, czy koniecznoci powiadomienia stron o czynnociach przeprowadzanych na gruncie z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Najd³u¿ej
etap ten trwa³ 1355 dni (w roku 1991), czyli od wydania postanowienia do wydania decyzji up³ynê³o ponad trzy i pó³ roku.
Czas od wydania decyzji do w³¹czenia operatu do zasobu w latach 19912001 rednio wyniós³ 350 dni. Czas trwania tego etapu by³ bardzo zró¿nicowany: od czterech czy
siedmiu dni, a¿ do wielkoci rzêdu 3000 dni (ponad osiem lat). Przyczyn¹ tak d³ugiego
oczekiwania na w³¹czenie dokumentacji do zasobu by³y wczeniej wspomniane wadliwe
regulacje prawne.
W obu badanych przedzia³ach czasowych zauwa¿alna jest tendencja malej¹ca dla
rednich wartoci czasu trwania oraz wzrost liczby postêpowañ rozgraniczeniowych
w kolejnych latach. Przyczyn¹ ma³ej liczby rozgraniczeñ nieruchomoci i ich d³ugiego
czasu trwania w pierwszych latach po uchwaleniu prawa geodezyjnego i kartograficznego by³ prawdopodobnie brak precyzyjnych regulacji prawnych dotycz¹cych sporz¹dzania oraz sk³adu operatu rozgraniczeniowego. Dokumentacja z lat 19911995 jest niejednolita i niekompletna oraz w znacznym zakresie nie spe³nia standardów obowi¹zuj¹cych
obecnie. Rozporz¹dzenie wykonawcze dotycz¹ce rozgraniczania nieruchomoci opracowano dopiero w 1999 r.
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Dla czêci rozgraniczeñ nieruchomoci wszczêtych w roku 2001 i wszystkich rozgraniczeñ rozpoczêtych po tej dacie (tab. 4) zachowana by³a prawid³owa kolejnoæ czynnoci. redni czas od wydania postanowienia rozpoczynaj¹cego postêpowanie do momentu w³¹czenia operatu do zasobu wynosi³ 168 dni (5,5 pó³ miesi¹ca). Wydanie decyzji
trwa³o rednio 30 dni od momentu w³¹czenia operatu. Niestety mo¿na zauwa¿yæ tendencjê do wyd³u¿ania siê tego okresu.
Mo¿na zauwa¿yæ równie¿ wzrost liczby rozgraniczeñ nieruchomoci w czasie, kulminacyjny moment przypad³ na rok 2008. By³o to prawdopodobnie spowodowane uchwaleniem w tym roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz chêci¹
dok³adnego ustalenia zasiêgu prawa w³asnoci nieruchomoci, które w tym planie przeznaczono pod zabudowê.
Na podstawie przeprowadzonej analizy mo¿na stwierdziæ, ¿e redni czas, który potrzebny jest na przeprowadzenie postêpowania rozgraniczeniowego od momentu wydania postanowienia do czasu wydania decyzji o rozgraniczeniu wynosi 198 dni (szeæ
i pó³ miesi¹ca).
Szczegó³owa analiza czasowa procedury rozgraniczania nieruchomoci
W celu przybli¿enia procedury rozgraniczenia nieruchomoci i jej szczegó³owych momentów w czasie na rysunkach 35 przedstawiono osie czasu, na których
zaznaczono najwa¿niejsze czynnoci wykonywane podczas postêpowania rozgraniczeniowego.
Pierwsze postêpowanie przeprowadzono w ca³oci w postêpowaniu administracyjnym. D³ugoæ postêpowania, wyznaczona od dnia z³o¿enia wniosku o rozgraniczenie do
dnia wydania decyzji o rozgraniczeniu, wynosi 268 dni. Decyzja sta³a siê ostateczna po
23 dniach od wydania. Istotne punkty czasowe tego postêpowania przedstawiono na
osi czasu na rysunku 3.
W drugim przypadku wójt gminy Liszki wyda³ jedn¹ decyzjê koñcz¹c¹ postêpowanie,
w której zawarto dwa rozstrzygniêcia:
 o rozgraniczeniu nieruchomoci,
 o umorzeniu postêpowania rozgraniczeniowego.
D³ugoæ tego postêpowania, wyznaczona od dnia wydania postanowienia o jego
wszczêciu do dnia wydania decyzji o rozgraniczeniu, wynosi 92 dni. Decyzja sta³a siê
ostateczna po 23 dniach od wydania. Najd³u¿szej trwaj¹cym etapem postêpowania o rozgraniczenie ponownie by³y czynnoci wykonywane przez geodetê upowa¿nionego.
Istotne momenty czasowe przedstawiono na osi czasu na rysunku 4.
Ostatni przytoczony przypadek zakoñczy³ siê wydaniem decyzji o umorzeniu postêpowania rozgraniczeniowego i przekazaniem sprawy do s¹du. Nastêpstwem nadania
klauzuli ostatecznoci tej decyzji by³o przekazanie przedmiotowej sprawy z urzêdu do
rozpatrzenia S¹dowi Rejonowemu dla KrakowaKrowodrzy w Krakowie. Decyzja wp³ynê³a do Starostwa Powiatowego w Krakowie. Kontynuacja tego rozgraniczenia w trybie
s¹dowym znajduje siê w operacie wykonanym przez bieg³ego s¹dowego. Na jego podstawie s¹d dokona³ rozgraniczenia pomiêdzy nieruchomociami.

Acta Sci. Pol.

ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

Rys. 3. Analiza czasowa rozgraniczenia  przyk³ad nr 1
Fig. 3. Time analysis of real estate delimitation  example no. 1
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ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

Rys. 4. Analiza czasowa rozgraniczenia  przyk³ad nr 2
Fig. 4. Time analysis of real estate delimitation  example no. 2
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ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

Rys. 5. Analiza czasowa rozgraniczenia  przyk³ad nr 3
Fig. 5. Time analysis of real estate delimitation  example no. 3
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D³ugoæ postêpowania w trybie administracyjnym, wyznaczona od dnia wydania
postanowienia o jego wszczêciu do dnia wydania decyzji o rozgraniczeniu, wynosi
90 dni. Decyzja sta³a siê ostateczna po 23 dniach od daty wydania. Sprawa o rozgraniczenie rozpatrywana przez s¹d trwa³a 548 dni (oko³o 1,5 roku). Istotne momenty czasowe
postêpowania administracyjnego przedstawiono na osi czasu na rysunku 5.
WNIOSKI
W analizie wykazano, ¿e niemo¿liwe jest dok³adne okrelenie czasu trwania postêpowania rozgraniczeniowego przed jego rozpoczêciem. Na d³ugoæ prowadzonego
postêpowania ma wp³yw wiele czynników. Kluczowe w tej kwestii pozostaje zachowanie organu administracji publicznej (czas wydania postanowienia o wszczêciu postêpowania, czas wydania decyzji koñcz¹cej postêpowanie) oraz postêpowanie geodety.
Wród prac podejmowanych przez geodetê mo¿na wyró¿niæ czynnoci, których czas
trwania zale¿y od podejmowanych przez niego dzia³añ i tych, na które nie ma wp³ywu.
Geodeta nie ma wp³ywu m.in. na czas oczekiwania na wydanie dokumentów z orodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej czy na czas w³¹czenia operatu do zasobu,
jednak w wiêkszoci to od jego dzia³añ zale¿y czas trwania rozgraniczenia nieruchomoci.
Czas trwania postêpowania rozgraniczeniowego mo¿na spróbowaæ oszacowaæ na
podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa. Jako ¿e procedura administracyjna rozgraniczenia jest porównywalna z podzia³em nieruchomoci w trybie ustawy o gospodarce
nieruchomociami [Ustawa z 21 sierpnia 1997 r Dz.U. z 1997 r. nr 115, poz. 741, z pón.
zm.], za³o¿yæ mo¿na, ¿e powinna trwaæ oko³o 4 miesi¹ce [Grzechnik i Marzec 2015].
Jednak na obszarze analizowanej gminy praca geodety (liczona jako czas od wydania
postanowienia do w³¹czenia operatu do zasobu) wynosi oko³o 6 miesiêcy. Dodatkowo
wydanie decyzji o rozgraniczeniu mo¿e trwaæ nawet 30 dni [Ustawa z 14 czerwca 1960 r...
Dz.U. z 1960 r. nr 30, poz. 168, z póz. zm.].
W badaniach wykazano, ¿e szeæ z dziesiêciu postêpowañ skoñczy siê w okresie
krótszym ni¿ szeæ miesiêcy, jednak tylko 17% wszystkich postêpowañ zakoñczy siê
w ci¹gu trzech miesiêcy. Co pi¹te rozgraniczenie nieruchomoci trwa³o d³u¿ej ni¿ rok,
a 8% d³u¿ej ni¿ dwa lata, choæ zmiana przepisów sprawi³a, ¿e w ostatnich latach nie spotyka siê ju¿ tak ekstremalnie d³ugo trwaj¹cych postêpowañ.
Rozgraniczenie nieruchomoci, które nie znalaz³o rozwi¹zania podczas postêpowania
w trybie administracyjnym, zostaje z urzêdu przekazane do rozpatrzenia przez s¹d powszechny. Taka sytuacja znacznie wyd³u¿a czas oczekiwania na zakoñczenie sporu granicznego. Przedstawione rozgraniczenie, które swoje rozwi¹zanie znalaz³o w s¹dzie, trwa³o oko³o 1,5 roku, jednak zdarzaj¹ siê tak¿e przypadki, gdy analogiczne postêpowanie
trwa wiele lat.

Acta Sci. Pol.

Analiza czasu trwania postêpowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomoci

29

PIMIENNICTWO
Bieda, A., Glanowska, M., Hanus, P., Pêska, A. (2015). Rozgraniczenie jako proces wspomagaj¹cy procedury gospodarki nieruchomociami oraz planowania przestrzennego, Infrastruktura
i Ekologia Terenów Wiejskich IV(1), 10681080.
Grzechnik, B., Marzec, Z. (2014). Mapy do celów prawnych. Podzia³y, scalanie i rozgraniczanie
nieruchomoci oraz dokumentacja dla dróg i kolei, GEOGRUNT Bogdan Grzechnik, Warszawa.
Hycner, R. (2006). Zagadnienia geodezyjno-prawne gospodarki nieruchomociami, Wydawnictwo
Gall, Katowice.
Hanus, P., Hycner, R., Kwartnik-Pruc, A. (2013). Prosto do katastru i mierniczego, Geodeta 11,
2532.
Pêska, A. (2014). The role of the surveyor in real estate delimitation run during administrative and
court procedure, Geomatics and Environmental Engineering 8(2), 7184.
Sza³ajko, A. (2014). Analiza postêpowañ rozgraniczeniowych prowadzonych w gminie Liszki
(praca dyplomowa, niepublikowana), AGH Kraków.
Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego. Dz.U. z 1960 r. nr 30,
poz. 168, z pón. zm.
Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U. z 1989 r. nr 30, poz. 163,
z pón. zm.
Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami. Dz.U. z 1997 r. nr 115, poz. 741,
z pón. zm.
Ustawa z 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw zwi¹zanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. Dz.U. 2000 nr 12, poz. 136.
Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych. Dz.U. z 2013 r. poz. 907.

ANALYSIS OF THE DURATION OF DELIMITATION REAL ESTATE
Summary. Real estate delimitation is a difficult and complicated administrative
procedure designed to determine the course of borders. This procedure due to its multistage character and complexity is usually extended in time. The purpose of this article is
to present the duration problem of the real estate delimitation. Individual stages of the
delimitation with their duration has been indicated. The authors also pointed out to the
regulations on which depends the time of perforned demarcations. The analysis was
conducted based on the documentation of real estate boundaries conducted in the
municipality of Liszki, Lesser Poland region, in the years 19892013, which was
gathered in the County Documentation Centre of Geodesy and Cartography in Krakow.
Key words: delimitation, duration, commune Liszki
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ZNACZENIE HEURYSTYKI ZAKOTWICZENIA
I DOSTOSOWANIA W PROCESIE WARTOCIOTWÓRCZYM
NA RYNKU NIERUCHOMOCI
Justyna Brzezicka
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. Artyku³ dotyczy heurystyki zakotwiczenia i dostosowania na rynku nieruchomoci stanowi¹cej jedn¹ z g³ównych heurystyk behawioralnych. W czêci teoretycznej opisano to zjawisko w odniesieniu do pierwotnej definicji, nastêpnie wykazano
jego znaczenie na rynku nieruchomoci w procesie wartociotwórczym. Dokonano tak¿e
egzemplifikacji wp³ywu zakotwiczenia i dostosowania na percepcjê wartoci nieruchomoci na przyk³adach z literatury zagranicznej. Artyku³ ma charakter badawczy, w czêci
badawczej potwierdzono wyst¹pienie zjawiska zakotwiczenia i dostosowania na polskim
rynku nieruchomoci w procesach kreacji wartoci na podstawie badañ ankietowych.
S³owa kluczowe: rynek nieruchomoci, heurystyka zakotwiczenia i dostosowania,
ekonomia behawioralna, wartoæ nieruchomoci, cena nieruchomoci, heurystyki decyzyjne

WPROWADZENIE
Procesy kreowania ceny i wartoci na rynku nieruchomoci napotykaj¹ wiele ograniczeñ badawczych. Jednym z nich jest heurystyka zakotwiczenia i dostosowania znana na
gruncie ekonomii behawioralnej. Jej wyst¹pienie mo¿e mieæ bezporedni wp³yw na zmniejszenie przejrzystoci oraz pogorszenie kondycji informacyjnej rynku nieruchomoci.
Cele stawiane przed prezentowan¹ prac¹ s¹ nastêpuj¹ce:
a) zdefiniowanie pojêcia heurystyki zakotwiczenia i dostosowania;
b) wskazanie jej znaczenia w procesie wartociotwórczym na rynku nieruchomoci;
c) egzemplifikacja wp³ywu zakotwiczenia na percepcjê wartoci nieruchomoci w oparciu
o badania zagraniczne;
d) omówienie wyników badania przeprowadzonego w odniesieniu do polskiego rynku
nieruchomoci.
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Tez¹ pracy jest przekonanie o wyst¹pieniu na rynku nieruchomoci uwarunkowañ
behawioralnych wp³ywaj¹cych na poziom cen nieruchomoci. Hipotez¹ badawcz¹ jest
przekonanie o zmniejszeniu transparentnoci rynku nieruchomoci w wyniku dzia³ania
heurystyki zakotwiczenia i dostosowania. W pracy wykorzystano nastêpuj¹ce metody
badawcze: krytyczn¹ analizê i kompilacjê pimiennictwa z obszaru podejmowanego zagadnienia, metodê historyczn¹ polegaj¹ca na analizie dostêpnych przyk³adów z innych
rynków oraz statystyczn¹ analizê rynku w czêci dotycz¹cej badania. Prowadzone rozwa¿ania pozostaj¹ w nurcie behawioralnym.
HEURYSTYKA ZAKOTWICZENIA I DOSTOSOWANIA
Samo s³owo heurystyka na gruncie ekonomii behawioralnej jest definiowane jako zestaw indywidualnych sposobów percepcji rzeczywistoci i uproszczone wnioskowanie
na temat poszczególnych jej aspektów [Brzezicka 2013]. Heurystyki s¹ to skróty mylowe (skrzywienia poznawcze), które stosuje ludzki mózg, przy rozwi¹zywaniu napotykanych problemów [Czerwonka i Gorlewski 2012]. Mo¿na powiedzieæ, ¿e im wybór jest
trudniejszy, tym ³atwiej przychodzi zastosowanie uproszczenia. Uproszczenia takie s¹
szczególnie praktykowane w przypadku wyborów wieloaspektowych, w których podmioty nie maj¹ mo¿liwoci dokonania pe³nego szacunku  sytuacja jest nowa i niepewna,
ranga decyzji wysoka lub brakuje informacji.
Heurystyka zakotwiczenia i dostosowania, odkryta w 1974 r. przez A. Tverskyego
i D. Kahnemana11, polega na szacowaniu wartoci wyjciowych i korygowaniu ich, a¿
do uzyskania wartoci ostatecznej, przy czym punkt wyjcia mo¿e zostaæ zasugerowany
w sformu³owaniu problemu albo wynikaæ z niepe³nych obliczeñ [Tversky i Kahneman
1974]. W zale¿noci od punktu wyjcia oceny szacunkowe mog¹ przybraæ ró¿ne poziomy, zwi¹zane z wartoci¹ wyjciow¹ [Tversky i Kahneman 1974]. Na pierwszym etapie
nastêpuje kognitywne zakotwiczenie wartoci do poziomu kotwicy, w nastêpnym kroku
odbywaj¹ siê dalsze pomiary dostosowawcze i oddalenie siê od przyjêtej kotwicy (uproszczone dostosowanie wartoci lub ceny do zakotwiczonego poziomu). Oceny s¹ wiêc zale¿ne od pewnej arbitralnej wielkoci, przyjêtej w czasie szacunków [Zielonka 2006].
Heurystyka zakotwiczenia i dostosowania, obok heurystyki dostêpnoci, reprezentatywnoci oraz afektu, jest jedn¹ z czterech podstawowych heurystyk decyzyjnych
i mo¿e byæ równie¿ od nich zale¿na. Zale¿noci miedzy heurystykami zaprezentowano na
rysunku 1.

1 Zjawisko to opisali pierwszy raz w 1974 r. A. Tversky i D. Kahneman w artykule Judgement under uncertainty. Heuristics and biases opublikowanym w czasopimie Science (nr 185,
s. 11241131). W prezentowanej pracy pos³ugiwano siê polsk¹ wersj¹ przytoczonego artyku³u.
Artyku³ zosta³ przet³umaczony i przedrukowany w przywo³ywanej w pracy ksi¹¿ce: D. Kahneman
(2012), Pu³apki mylenia. O myleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznañ, s. 559580.
Stosuj¹c odwo³anie do artyku³u Judgement  pos³ugiwano siê w cytowaniu rokiem publikacji
artyku³u w czasopimie z 1974, lecz stronê umieszczono zgodnie z jej numerem w ksi¹¿ce
z 2012 r.
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Rys. 1. Zale¿noci miedzy heurystykami i ich wp³yw na proces kreacji ceny i wartoci na rynku nieruchomoci
Fig. 1. Relationships between heuristics and their influence on the price and value creation process on the real estate market
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie wskazanej literatury
Source: own elaboration on the basis of selected literature

ZAKOTWICZENIE JAKO ELEMENT WARTOCIOTWÓRCZY
Podmioty, dokonuj¹c wyborów i oceniaj¹c, przejawiaj¹ sk³onnoæ do pope³niania b³êdów poznawczych i wpadania w pu³apki decyzyjne. Ulegaj¹ im nawet eksperci (profesjonalici, osoby zawodowo zwi¹zane z rynkiem). B³êdy natomiast zale¿¹ od bardzo wielu okolicznoci [Tyszka 2000]. Heurystyka zakotwiczenia i dostosowania jest jedn¹ z takich sk³onnoci [Epley i Gilovich 2001, 2006, Jacowitz i Kahneman 1995]. W literaturze
pojawia siê coraz wiêcej doniesieñ podkrelaj¹cych zasadnoæ analizy wp³ywu heurystyk w wycenie nieruchomoci. Kucharska-Stasiak ([2014] zwraca uwagê na niebezpieczeñstwa pope³niania b³êdów poznawczych w procesie wyceny nieruchomoci (szacowanie nieruchomoci), których ród³em mo¿e byæ poleganie na heurystykach os¹du.
Brzezicka i in. ([2015] wskazuj¹ na znaczenie elementów behawioralnych w procesach percepcji wartoci nieruchomoci przez nieprofesjonalnych uczestników rynku (wartociowania nieruchomoci). Oba podejcia zdaj¹ siê uprawnione, poniewa¿ w literaturze
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podkrela siê mo¿liwoæ istnienia b³êdów poznawczych zarówno w grupie profesjonalistów, jak i nieprofesjonalistów, a to oznacza, ¿e mog¹ dotyczyæ decyzji inwestycyjnych
wszystkich uczestników rynku.
Wojciszke [2011] podkrela, ¿e wiedza z dziedziny, któr¹ znamy, nie chroni ca³kowicie
przed pope³nieniem b³êdu. Oznacza to, ¿e nawet eksperci, ustalaj¹c wartoæ nieruchomoci w procesie szacowania, mog¹ tak¿e dokonywaæ jej wartociowania jak przypadkowi
uczestnicy rynku, a ich opinie nie s¹ wolne od b³êdu. Prawdopodobnie dzieje siê tak
dlatego, ¿e zakotwiczenie to proces automatyczny (zauwa¿enie kotwicy nie wymaga wielu zasobów operacyjnych umys³u), natomiast jego modyfikacja w trakcie dostosowania
jest kontrolowana  wymaga zasobów umys³owych, czyli ³atwo ulega dezorganizacji
i staje siê niewystarczaj¹ca [Wojciszke 2011, s. 91]. B³¹d szacunku wartoci przebiega
tu dwuetapowo  pierwszy etap wi¹¿e siê z automatyczn¹ akceptacj¹ kotwicy, drugi etap
wynika z niew³aciwego jej dostosowania. Skutkiem b³êdnego szacunku mo¿e byæ przeszacowanie lub niedoszacowanie wartoci nieruchomoci, ze wzglêdu na ustalenie innej
rozpiêtoci cen minimalnej i maksymalnej ni¿ ceny rynkowe. Niedoszacowanie lub przeszacowanie wartoci nieruchomoci mo¿e mieæ miejsce zarówno w grupie ekspertów, jak
równie¿ nieekspertów. Opisane zale¿noci zebrano na rysunku 2.
Analiza zjawiska kotwiczenia sk³ania do zastanowienia nad dwiema kwestiami. Pierwsza dotyczy sytuacji decyzyjnej i przes³anek sprzyjaj¹cych rozwiniêciu zjawiska zakotwiczenia. Nale¿y zastanowiæ siê, co tak naprawdê powoduje, ¿e wybory s¹ obarczone zjawiskiem kotwiczenia. Po drugie, nasuwa siê pytanie o kotwicê i jej cechy oraz
mechanizmy funkcjonowania, które wp³ywaj¹ na proces decyzyjny. Przede wszystkim nale¿y podkreliæ, ¿e heurystyki decyzyjne, w tym heurystyka zakotwiczenia, s¹ stosowane, wtedy gdy nie ma prostej odpowiedzi na postawione pytanie i prostego rozwi¹zania
problemu. Analizuj¹c strukturê kotwicy, Zielonka ([2011] zaznacza, ¿e kotwice mog¹ byæ
przypadkowe, a ich wp³yw na wartoæ wynika z dostêpnoci w danej chwili. Wa¿n¹ cech¹ kotwicy jest tak¿e fakt, ¿e zjawisko kotwiczenia nie zanika, gdy decydent wie o jej
istnieniu [Tversky i Kahneman 1974] Zjawisko kotwiczenia jest zwi¹zane ze zjawiskami
kontekstu  mówi siê, ¿e kontekst sytuacji decyzyjnej wp³ywa na sam wybór. Oznacza
to, ¿e wartoæ jest zale¿na od poziomu kotwicy  kotwice o ni¿szej wartoci sprzyjaj¹
niedoszacowaniu wartoci, za o wy¿szej  jej przeszacowaniu.
Podsumowuj¹c dotychczasowe rozwa¿ania, nale¿y podkreliæ zasadnoæ badania kreacji wartoci na rynku nieruchomoci z zastosowaniem nurtu behawioralnego, który dostarcza wielu elementów badawczych. Heurystyka zakotwiczenia i dostosowania jest tylko jednym z nich, lecz jej struktura i mechanizm funkcjonowania czyni¹ z niej silne
narzêdzie wartociotwórcze.
EGZEMPLIFIKACJA WP£YWU EFEKTU KOTWICZENIA NA PERCEPCJÊ
WARTOCI NIERUCHOMOCI NA PRZYK£ADZIE LITERATURY
Zjawisko zakotwiczenia wartoci nieruchomoci potwierdzono w badaniach amerykañskiego rynku nieruchomoci [Baum i in. 2000, Bokhari i Geltner 2011, Clauretie i Thistle
2007, Northcraft i Neale 1987, Simonsohn i Loewenstein 2006]. W polskim pimiennictwie
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Rys. 2. Znaczenie heurystyki zakotwiczenia i dostosowania w kszta³towaniu wartoci na rynku
nieruchomoci
Fig. 2. Significance of the anchoring and adjustment heuristic in value creation on the real estate
market
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own elaboration

w odniesieniu do rynku nieruchomoci wspomina o niej Czechowska [2014] i Kucharska-Stasiak [2014]. Badanie Simonsohna i Loewensteina [2006] potwierdza wyst¹pienie sk³onnoci wród uczestników rynku do zakotwiczenia wartoci nieruchomoci w zale¿noci od wartoci nieruchomoci w poprzednim miejscu zamieszkania, natomiast badania Northcrafta i Nealea [1987] potwierdzaj¹ wyst¹pienie heurystyki zakotwiczenia
i dostosowania w odniesieniu do ceny ustalanej w procesie szacowania nieruchomoci,
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zarówno przez grupê specjalistów na rynku nieruchomoci, jak równie¿ osób, które
nie s¹ specjalistami. W dalszej czêci artyku³u zostan¹ szerzej omówione dwa wskazane
badania.
Simonsohn i Loewenstein [2006] zbadali, czy cena jak¹ uczestnicy rynku s¹ sk³onni
zap³aciæ za wynajêcie lub kupno mieszkania jest zale¿na od ceny, któr¹ p³acili w poprzednim miejscu zamieszkania. W badaniu pos³u¿ono siê przyk³adem wysokoci czynszu
w Pittsburghu (Pensylwania), który dla typowego mieszkania wynosi 654 $. Na pytanie
czy jest to du¿o czy ma³o, nie ma prostej odpowiedzi, poniewa¿ percepcja wartoci tego
czynszu, uzale¿niona jest od kontekstu, w którym on wystêpuje. Dla mieszkañców San
Francisco, nie bêdzie to drogo, poniewa¿ redni czynsz dla takiej samej klasy mieszkañ
w San Francisco utrzymuje siê na poziomie 2124 $, za dla mieszkañców Gadsden (Alabama) poziom mo¿e wydaæ siê wysoki, poniewa¿ redni czynsz w tym miecie wynosi
433 $2. Percepcja nominalnych cen za wynajêcie mieszkania w nowym miejscu zamieszkania zostaje zakotwiczona w zale¿noci od cen w poprzednim miejscu zamieszkania.
Z badania Simonsohna i Loewensteina [2006] wynika, ¿e kotwice w postaci poprzedniej
ceny kupna lub wynajêcia wp³ywaj¹ na to czy mieszkania postrzegane s¹ jako tanie, czy
jako drogie i od tej subiektywnej wartoci podmioty uzale¿niaj¹ wysokoæ nak³adów,
które s¹ gotowe ponieæ by kupiæ lub wynaj¹æ mieszkanie w nowym miejscu zamieszkania. Podmioty dzia³aj¹ w stanie niepewnoci, a ich preferencje nie s¹ sta³e, dlatego te¿
wartoæ nieruchomoci w poprzednim miejscu zamieszkania staje siê wskazówk¹, ile wydaæ na mieszkanie w obecnym miejscu zamieszkania i kszta³tuje preferencje odnonie do
poziomu mo¿liwego wydatku.
Opisywane badanie Simonsohn i Loewenstein [2006] wykonanali na próbie
928 uczestników rynku nieruchomoci (650 najemców i 278 nabywców), którzy migrowali
miêdzy obszarami metropolitarnymi3 o ró¿nych poziomach cen nieruchomoci, z uwzglêdnieniem poziomu ceny w miecie, z którego emigrowali. Badanie pokaza³o tak¿e, ¿e gdy
ludzie ponownie przemieszczaj¹ siê w obrêbie miasta, do którego wyemigrowali, koryguj¹ wydatki na mieszkanie w sposób równowa¿¹cy pocz¹tkowy wp³yw poprzednich cen 
migranci z dro¿szych miast wybieraj¹ dro¿sze mieszkania, ale z czasem zamieniaj¹ je na
tañsze, natomiast migranci z tañszych miast przejawiaj¹ sk³onnoæ przeciwn¹ i zmieniaj¹
mieszkania na dro¿sze [Simonsohn i Loewenstein 2006]. Ariely [2009], analizuj¹c kwestiê
zakotwiczenia i przywi¹zania podmiotów do kotwic, zaznacza, ¿e ludzie maj¹ sk³onnoæ
do przyzwyczajania siê do cech rynku nieruchomoci, w systemie którego funkcjonuj¹
i nie zmieniaj¹ ³atwo swoich przyzwyczajeñ. Jedynym sposobem na uwolnienie siê od
nich jest wynajêcie domu w nowym miejscu na rok. W ten sposób przywykniemy do
nowego rodowiska  i po jakim czasie bêdziemy w stanie dokonaæ zakupu zgodnie
z tym, co dyktuje lokalny rynek [Ariely 2009, s. 52].

2 Wskazane stawki pochodz¹ z roku publikacji artyku³u, tj. 2006 [Simonsohn i Loewenstein
2006].
3 By³y to statystyczne obszary metropolitarne (metropolitan statistical area, MSA), czyli
regiony geograficzne o du¿ej gêstoci zaludnienia w centrum i wiêziami ekonomicznymi z obszarami przyleg³ymi. Pos³ugiwanie siê jednostkami MSA w badaniu wyeliminowa³o badanie migracji
na linii miasto  wie.

Acta Sci. Pol.

Znaczenie heurystyki zakotwiczenia i dostosowania w procesie wartociotwórczym...

37

Opisane badanie nie odwo³uje siê do technicznego szacowania ceny, lecz do percepcji wartoci przez uczestników rynku w sytuacji kupna lub wynajêcia mieszkania.
Niemniej jednak w badaniach nad amerykañskim rynkiem nieruchomoci prowadzono
tak¿e badania nad szacowaniem ceny przez ekspertów i jej kotwiczeniem do poziomu
ceny wskazanego w postaci kotwicy.
Northcraft i Neale [1987] przeprowadzili eksperyment dotycz¹cy wyst¹pienia heurystyki zakotwiczenia i dostosowania w odniesieniu do wartoci nieruchomoci okrelanej
w wyniku szacowania w sytuacji pe³nego dostêpu do wszystkich potrzebnych informacji
o nieruchomoci i rynku. W badaniu wziê³y udzia³ dwie grupy: pierwsz¹ stanowili studenci (zaznajomieni z warunkami rynkowymi), drug¹ agenci na rynku nieruchomoci
(czyli specjalici w zakresie obs³ugi RN). Ich zadanie polega³o na m.in. okreleniu wartoci rzeczywistej nieruchomoci. Ka¿dy badany otrzyma³ 10-stronicowy plik danych
o szacowanej nieruchomoci, który zawiera³ wszystkie potrzebne informacje o nieruchomoci, jej cechach i lokalnym rynku. W opisie zamieszczono tak¿e cenê nieruchomoci
ustalon¹ w procesie jej szacowania (cenê katalogow¹). Badani w ci¹gu 20 minut mieli
oszacowaæ wartoæ domu, w tym czasie mogli obejrzeæ nieruchomoæ, do dyspozycji
otrzymali tak¿e kalkulator. Zestaw informacji o nieruchomociach by³ niezmienny, zmienia³a siê tylko wskazana w opisie cena katalogowa  przygotowano cztery kotwice
w postaci ceny katalogowej. Przeprowadzono dwa takie eksperymenty, pos³uguj¹c siê
dwiema rzeczywistymi nieruchomociami.
W pierwszym eksperymencie rzeczywista wartoæ nieruchomoci wynios³a 74 900 $.
Wartoæ tê zmieniono, wskazuj¹c uczestnikom badania inne wartoci szacowanej nieruchomoci: dwie wy¿sze kotwice odchyla³y siê od ceny katalogowej o ±12%, dwie ni¿sze
o ±4% i przyjê³y wartoci kolejno: 65 900 $, 71 900 $, 77 900 $, 83 900 $. W badaniu wziê³o udzia³ 48 studentów i 21 ekspertów. W grupie ekspertów, ze wzglêdu na ma³¹ liczebnoæ próby, przyjêto jedynie dwie wy¿sze kotwice, tj. ±12% ceny katalogowej, co odpowiada kwotom 65 900 $ i 83 900 $.
W drugim eksperymencie rzeczywista wartoæ nieruchomoci wynios³a 134 900 $.
Wartoæ tê zmieniono, pos³uguj¹c siê czterema kotwicami: dwie wy¿sze kotwice odchyla³y siê od ceny katalogowej o ±11%, dwie ni¿sze o ±4% i przyjê³y wartoci kolejno:
119 900 $, 129 900 $, 139 000 $ i 149 000 $. W badaniu wziê³o udzia³ 54 studentów
i 47 ekspertów. W obu grupach wykorzystano cztery kotwice. Wyniki uzyskane w obu
eksperymentach zaprezentowano w tabeli 1.
Wyniki (tab. 1) wskazuj¹ jednoznacznie na udzia³ heurystyki zakotwiczenia i dostosowania w procesie szacowania wartoci na rynku nieruchomoci. B³¹d kotwiczenia pope³nili zarówno nieeksperci (studenci), jak równie¿ eksperci, przy czym eksperci w mniejszym stopniu ulegli zakotwiczeniu ceny. Ceny wskazywane przez badanych by³y silnie
zwi¹zane z cenami katalogowymi, które by³y im znane. Zalekiewicz [2011] zaznacza, ¿e
podobne b³êdy nie powinny mieæ miejsca, gdy¿ naruszaj¹ regu³y ekonomicznej racjonalnoci. W³aciciele nieruchomoci nie musz¹ znaæ siê na szacowaniu jej wartoci, lecz
wartoæ przez nich ustalana, choæ mo¿e byæ ca³kowicie nierealistyczna, jest instrumentem sugestii odnonie do ceny sprzeda¿y.
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Tabela 1. Eksperymenty z zakotwiczenia i dostosowania wartoci nieruchomoci
Table 1. Experiments on anchoring and adjustment of real estate value
Eksperyment 1
Experiment 1

Eksperyment 2
Experiment 2

Wartoæ nieruchomoci [$]  74 900
Real estate value [$]

Wartoæ nieruchomoci [$]  134 900
Real estate value [$]

Wartoæ
kotwicy
Anchor value

Szacowane
wartoci 
grupa
studentów
Valuation 
group
of students

65 900

Szacowane
wartoci [$] 
grupa ekspertów
Valuation [$] 
group of experts

Wartoæ
kotwicy [$]
Anchor
value [$]

Szacowane
wartoci [$] 
grupa studentów
Valuation [$] 
group of
students

Szacowane
wartoci [$] 
grupa ekspertów
Valuation [$] 
group of experts

63 571

67 811

119 900

116 833

114 204

71 900

67 452



129 900

122 220

126 772

77 900

70 423



139 000

125 536

125 041

83 900

72 196

$75 190

149 900

144 454

128 754

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Northcrafta i Nealea [1987]
Source: own elaboration based on Northcraft and Neale [1987]

BADANIA EMPIRYCZNE
W czêci badawczej podjêto problem rzeczywistego znaczenie heurystyki zakotwiczenia i dostosowania w kszta³towaniu cen rynkowych na rynku nieruchomoci. W czêci
badawczej wykorzystano elementy badañ z roku 2014 [Brzezicka i Winiewski 2014], uzyskane w wyniku sonda¿u przeprowadzonego wród studentów Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Staropolskiej Szko³y Wy¿szej w Kielcach. W badaniu wziê³o udzia³ ³¹cznie 90 uczestników w 15 grupach, podzielonych na trzy serie zwi¹zane z odmiennymi warunkami badawczymi. W pierwszej serii badania poproszono grupy
o sk³onienie kierownika do uznania, ¿e cena nieruchomoci jest ni¿sza ni¿ 3500 z³/m2, drug¹ czeæ grup poproszono o wp³yniêcie na kierownika, tak by uzna³, ¿e cena jest
wy¿sza ni¿ 5500 z³/m2, w trzeciej serii poproszono cz³onków grup, aby wp³ynêli na kierowników, sk³aniaj¹c ich do uznania, ¿e cena przekracza 5000 z³. Dwie pierwsze serie badawcze
by³y przeprowadzone w Olsztynie i w okresie badania rzeczywista cena wynosi³a na tym
rynku 4500 z³ (ustalona metodami eksperckimi). Seria 3. dotyczy³a rynku kieleckiego, na
którym rednia rzeczywista cena w okresie przeprowadzenia badania wynosi³a 4000 z³
(ustalona metodami eksperckimi). Ka¿da grupa liczy³a szeæ osób i sk³ada³a siê z lidera
i piêciu cz³onków. Celem cz³onków grupy by³o sk³onienie lidera do oszacowania ceny nieruchomoci zgodnie z propozycj¹ grupy, która zosta³a grupom wczeniej podana (informacja o cenie rzeczywistej). Pierwotnym celem badania by³o sprawdzenie si³y i znaczenia konformizmu informacyjnego na rynku nieruchomoci, jednak badanie to mo¿e byæ równie¿
wykorzystane do zbadania zjawiska zakotwiczenia i dostosowania ceny nieruchomoci4.
4

Dodatkowe informacje i opis badania znajduj¹ siê w pracy Brzezickiej i Winiewskiego
[2014]. Ju¿ na etapie przeprowadzonego w 2014 r. badania zwrócono uwagê, ¿e mo¿e byæ ono
obarczone b³êdem zakotwiczenia wyniku (zob. Brzezicka i Winiewski 2014, s. 115118).
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W prezentowanym artykule podniesiono ten problem i szczegó³owo opisano pod k¹tem
dwuetapowego procesu: zakotwiczenia ceny do okrelonego pu³apu i jej dostosowania
wed³ug opinii decydenta, za elementy zwi¹zane z organizacj¹ badania pod k¹tem eksperymentalnego badania konformizmu informacyjnego, z punktu widzenia celów artyku³u,
maj¹ niewielkie znaczenie.
W wyniku przeprowadzonego badania oraz na jego potrzeby wykorzystano trzy rodzaje cen nieruchomoci:
 rzeczywist¹ cenê rynkow¹ 1 m2 nieruchomoci lokalowej o funkcji mieszkalnej, odpowiadaj¹c¹ warunkom rynkowym na badanym rynku i je odzwierciedlaj¹c¹, ustalon¹
metod¹ eksperck¹ (zmienna CR).
 podan¹ uczestnikom badania cenê m2 nieruchomoci lokalowej o funkcji mieszkalnej,
ró¿ni¹c¹ siê ka¿dorazowo od ceny rynkowej o 1000 z³/m2, cena zarówno wy¿sza, jak
i ni¿sza od ceny rynkowej (zmienna: CP)
 cenê szacowan¹ przez uczestników badania (liderów grup), podlegaj¹c¹ zakotwiczeniu
i dostosowaniu do ceny podanej cz³onkom grup (CS).
Informacje o cenach zebrano w tabeli 2. Ka¿dy wiersz tabeli dotyczy jednej grupy
badawczej, która sk³ada³a siê z piêciu cz³onków i kierownika. Kierownicy udzielali odpowiedzi pod wp³ywem opinii grupy.
Tabela 2. Ceny wykorzystane w badaniu
Table 2. Prices used in this study
Seria
Series

Seria 1.
Series 1.

Seria 2.
Series 2.

Seria 3.
Series 3.

Numer
Number

CR [PLN]

CP [PLN]

CS [PLN]

1

4500

> 5500

4800

2

4500

> 5500

5500

3

4500

> 5500

3900

4

4500

> 5500

5500

5

4500

> 5500

5500

1

4500

< 3500

3500

2

4500

< 3500

3700

3

4500

< 3500

3500

4

4500

< 3500

3500

5

4500

< 3500

4880

1

4000

> 5000

5000

2

4000

> 5000

4500

3

4000

> 5000

5000

4

4000

> 5000

4700

4000

> 5000

5000

5
ród³o: Brzezicka i Winiewski [2014]
Source: Brzezicka i Winiewski [2014]
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W dalszym kroku zliczono rednie ceny w ka¿dej z serii na podstawie piêciu wierszy
odpowiadaj¹cych ka¿dej z grup. Dla zmiennych CR oraz CP by³y to jednakowe ceny
ustalone w grupach, za dla zmiennej CS by³y to rednie ceny wskazane przez liderów
grup w ka¿dej serii. Wyniki zaprezentowano na rysunku 3.

Rys. 3. rednie ceny zliczone seriami
Fig. 3. Average prices calculated in the series
ród³o: opracowane w³asne
Source: own elaboration

Graficzna interpretacja wyników w oparciu o rysunek 3 wskazuje jednoznacznie, i¿
ceny szacowane (CS) pod¹¿aj¹ ladem cen podanych uczestnikom badania (CP), nie za
przez odniesienie do cen rzeczywistych (CR). Spostrze¿enia te potwierdzaj¹ testy korelacji. Testy wykonano na trzech zmiennych (CS, CR, CP) w sekwencjach po trzy wyniki
(te same, które s¹ wskazane na rysunku 3). Wspó³czynnik liniowej korelacji Persona miêdzy zmiennymi CS oraz CR jest na poziomie -0,362, co wskazuje na s³ab¹ ujemn¹ zale¿noæ zmiennych. Wspó³czynnik liniowej korelacji Persona miêdzy zmiennymi CS a CP
jest na poziomie 0,996, wskazuj¹c na bardzo siln¹ dodatni¹ zale¿noæ zmiennych.
Warto ponadto zwróciæ uwagê, w jaki sposób w tym przypadku dzia³a zakotwiczenie
i dostosowanie. W przypadku serii 1., w której CP jest przeszacowana wzglêdem CR,
pierwszy etap heurystyki zakotwiczenia i dostosowania dzia³a przez zakotwiczenie do
wartoci 5500 z³/m2, a na drugim etapie przez obni¿enie poziomu ceny.Podobne wnioski
odnotowano w odniesieniu do serii 3., w której równie¿ ma miejsce przeszacowanie ceny
podanej uczestnikom badania  nastêpuje zakotwiczenie ceny szacowanej do poziomu
ceny podanej (5000 z³./m2), a nastêpnie jej korygowanie do poziomu bardziej rzeczywistego. W przypadku serii 2., w której ma miejsce niedoszacowanie ceny podanej
uczestnikom badania, równie¿ nastêpuje zakotwiczenie ceny szacowanej do ceny podanej uczestnikom badania, jednak cena jest korygowana do wartoci wy¿szych. We
wszystkich trzech opisywanych seriach cena szacowana (CS) przyjmuje wartoci porednie miêdzy cen¹ rzeczywist¹ (CR) a cen¹ podan¹ (CP). wiadczy to o swoistym wyst¹pieniu zakotwiczenia i dostosowania cen.
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W dalszym badaniu sprawdzono stopieñ dostosowania ceny szacowanej (CS) do
ceny podanej (CP). Wyniki badania zamieszczono w tabeli 3. Jak zaznaczono wczeniej,
ró¿nica obu cen (CR oraz CP) w ka¿dej serii jest równa 1000 z³/m2. Ró¿nica cen nastêpuje w kierunku niedoszacowania i przeszacowania, dlatego obliczenia ró¿nic ujêto w wartoci bezwzglêdnej (zob. kolumna 5. w tabeli 3). W podobny sposób  w wartoci bezwzglêdnej  policzono ró¿nice miêdzy CS i CP oraz CS i CR s³u¿¹ce oszacowaniu rzeczywistych udzia³ów obu ró¿nic w kwocie 1000 z³. Udzia³y w tej perspektywie wyra¿aj¹ rzeczywist¹ odleg³oæ cen szacowanych (CS) od cen rzeczywistych (CR) oraz podanych
w badaniu (CP). Przeprowadzone badanie wskazuje jednoznacznie na dostosowanie cen
szacowanych do ceny podanej uczestnikom badania, nie za do ceny rzeczywistej.
W przypadku serii 1., CS jest odleg³e od CP o 46% oraz CS jest odleg³e od CR o 54%
ró¿nicy ceny podanej i rzeczywistej. Z kolei w serii 2., CS jest odleg³e od CP o 32%
a CS jest odleg³e od CR o 68% ró¿nicy, za w przypadku serii 3., CS jest odleg³e od CP
o 16% oraz CS jest odleg³e od CR o 84% ró¿nicy ceny podanej i rzeczywistej.
Tabela 3. Poziom dostosowania cen
Table 3. Level of price adjustment
Kategoria
Category

CR
[PLN]

CP
[PLN]

CS
[PLN]

|CP  CR|
[PLN]

|CS  CP|
[PLN]

|CS  CR |
[PLN]

Series 1.

4500

5500

5040

1000

460
46% of 1000

540
54% of 1000

Series 2.

4500

3500

3816

1000

316
32% of 1000

684
68% of 1000

Series 3.

4000

5000

4840

1000

160
16% of 1000

840
84% of 1000

ród³o: opracowanie w³asne
Source: own elaboration

Warto równie¿ zwróciæ uwagê, i¿ zakotwiczenie wystêpuje tak¿e w ujêciu bezporednim. Na podstawie tabeli 2 (kolumna 4. i 5.) widaæ, ¿e gdy grupy by³y rozpatrywane pojedynczo, nie za seriami, liderzy grup wielokrotnie wskazywali ceny szacowane na poziomie równym z cen¹ podan¹ grupom. Jednakowe poziomy odnotowano w dziewiêciu
na 15 grup, po trzy jednakowe ceny w ka¿dej serii. S¹ one zaznaczone pogrubieniem
w tabeli 2 (kolumna 4. i 5.).
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Szacowanie nieruchomoci odbywa siê w granicach wyznaczonych przepisami prawa, lecz proces ustalania ceny kupna  sprzeda¿y nieruchomoci nie jest wolny od uwarunkowañ o charakterze behawioralnym (innym ni¿ przepis prawa). Mog¹ to byæ przes³anki sprzyjaj¹ce subiektywizacji wartoci nieruchomoci, percepcji tej wartoci czy te¿
wystêpowaæ w sposób bezporedni  w postaci kotwic cenowych. Kotwice wystêpuj¹ce
na rynku nieruchomoci w sposób widoczny i trwa³y to przede wszystkim cena wywo³awcza w procedurach przetargowych. Innym przyk³adem mog¹ byæ ceny nieruchomoci
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podobnych, wykorzystywane w podejciu porównawczym w szacowaniu nieruchomoci,
ceny te pe³ni¹ funkcje naturalnych kotwic, sprowadzaj¹c poziom ceny szacowanej nieruchomoci do poziomu cen wystêpuj¹cych na rynku. Jest to przyk³ad pozytywnego wp³ywu behawioralnych przes³anek  przyjêcie i funkcjonowanie opisanych kotwic
zapewnia p³ynnoæ procesów rynkowych i ich naturalne wpasowanie siê w system
rynku.
Na rynku nieruchomoci mog¹ równie¿ wyst¹piæ kotwice o skutkach zaburzaj¹cych
naturalne i samoistne procesy cenotwórcze i wartociotwórcze. Zaistnienie kotwic cenowych powoduje, i¿ wartoci szacowane  zarówno przez profesjonalnych, jak i nieprofesjonalnych uczestników rynku  ulegaj¹ zakotwiczeniu do podanych pu³apów cen, a nastêpnie ich behawioralnemu dostosowaniu do poziomów bardziej realnych. Drugi etap
procesu, etap dostosowania danych, stanowi pewne urealnienie tych danych (wartoci),
jednak ze wzglêdu na zespó³ okolicznoci, w tym inne heurystyki oraz behawioralne inklinacje, urealnienie nie jest dostateczne, co oznacza, ¿e mo¿e zostaæ nara¿one na wyst¹pienie potencjalnych b³êdów szacunkowych.
W wyniku przeprowadzonej w czêci teoretycznej dyskusji naukowej oraz w oparciu
o czêæ badawcz¹ zrealizowano postawione cele badawcze i zweryfikowano przyjêt¹ hipotezê badawcz¹. Hipotez¹ badawcz¹ pracy by³o przekonanie o zmniejszeniu transparentnoci rynku nieruchomoci w wyniku wyst¹pienia heurystyki zakotwiczenia i dostosowania. Samo zaistnienie heurystyki zakotwiczenia i dostosowania, z jej negatywnymi
skutkami, niew¹tpliwie wp³ywa na decyzje uczestników rynku i jest czynnikiem, który je
determinuje. W zaprezentowanym przyk³adzie nast¹pi³o zakotwiczenie i dostosowanie
cen do ceny podanej uczestnikom rynku, nie za do ceny rzeczywistej. Nale¿y jednak
zwróciæ uwagê, ¿e to samo zjawisko, które dla systemu rynku nieruchomoci mo¿e generowaæ negatywne skutki, rozpatrywane w ujêciu indywidualnym i podmiotowym  z punktu
widzenia jednostki, mo¿e byæ postrzegane korzystnie, jako mechanizm upraszczaj¹cy decyzjê. Ka¿dorazowo czynniki behawioralne na rynku nieruchomoci nale¿y rozpatrywaæ
w ujêciu szerokim i wieloaspektowym.
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SIGNIFICANCE OF ANCHORING AND ADJUSTMENT HEURISTIC
IN THE PROCESS OF VALUE CREATION ON THE REAL ESTATE MARKET
Summary. The article pertains to the phenomenon of anchoring and adjustment
heuristic, constituting one of the main behavioral heuristics. In the theoretical section of
the work, this phenomenon is described with reference to the initial definition; next, its
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significance in the value creation process on the real estate market is presented. The
influence of anchoring and adjustment on the perception of real estate value is also
exemplified by foreign literature.
The article is of a scientific nature, with the existence of the anchoring and adjustment
phenomenon on the Polish real estate market in value-creating processes confirmed on
the basis of surveys.
Key words: real estate market, anchoring and adjustment heuristic, behavioral economics,
real estate value, real estate price, decision-making heuristics
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PLANOWANIE W ZARZ¥DZANIU GMINNYMI ZASOBAMI
MIESZKANIOWYMI
Andrzej Muczyñski
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. Przedstawiono ogólne zasady i metody tworzenia wieloletnich programów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi gmin. Celem badañ w³asnych by³a ocena stopnia realizacji wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym
miasta Olsztyna w latach 20122015. Zakresem badañ objêto takie sk³adniki programu,
jak: wielkoæ zasobu mieszkaniowego, nak³ady remontowe, rozmiary sprzeda¿y mieszkañ komunalnych oraz uzyskane dochody z tego tytu³u, a tak¿e koszty bie¿¹cego
utrzymania nieruchomoci gminnych i wspólnych. Badania wykonano metod¹ analizy dokumentacji ród³owej i wywiadu bezporedniego. Oceniono wykonanie wytypowanych
planów szczegó³owych w ujêciu wzglêdnym przez porównanie wielkoci rzeczywistych
z odpowiadaj¹cymi im wielkociami planowanymi. Wykazano w badaniach znacznie szybsze tempo  w relacji do planu  zmniejszania siê wielkoci analizowanego zasobu wskutek
szerokiej prywatyzacji mieszkañ i braku inwestycji gminnych, pomimo niedoboru lokali komunalnych i socjalnych. Stwierdzono te¿, ¿e realizacja planów remontowych nie zatrzyma³a
dekapitalizacji zasobu, gdy¿ stanowi³y one niewielk¹ czêæ potrzeb remontowych obiektów
gminnych. Sprzeda¿ lokali komunalnych nie poprawi³a równie¿ gospodarki zasobem, gdy¿
uzyskane z niej dochody wyprowadzono ze sfery mieszkaniowej gminy.
Na bazie wyników badañ i wniosków przeprowadzono krytyczn¹ ocenê wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Olsztyna.
S³owa kluczowe: planowanie, wieloletnie programy, mieszkaniowe zasoby gminy,
zarz¹dzanie

WPROWADZENIE
Jednym z istotnych problemów w dzia³alnoci samorz¹dów lokalnych pozostaje
kwestia mieszkaniowa. Wynika to st¹d, ¿e wietle obowi¹zuj¹cych przepisów gminy
sta³y siê podstawowymi ogniwami w³adzy publicznej realizuj¹cymi zadania z zakresu
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gospodarki mieszkaniowej. W ogólnym ujêciu do zadañ w³asnych gmin nale¿y tworzenie
warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorz¹dowej. Podmiotom tym powierzono w szczególnoci obowi¹zki zapewniania lokali socjalnych i zamiennych w okrelonych przypadkach, a tak¿e obowi¹zki bezporedniego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. Obowi¹zki te
jednostki samorz¹du lokalnego realizuj¹ z wykorzystaniem gminnych zasobów mieszkaniowych. Ich wype³nianie wymaga  z jednej strony  monitorowania stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób w trudnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej, a z drugiej
 prowadzenia inwestycji komunalnych oraz racjonalnego i efektywnego gospodarowania
istniej¹cymi zasobami mieszkaniowymi gmin.
Podstawowymi instrumentami wspieraj¹cymi samorz¹dy lokalne w procesach podejmowania decyzji w obszarze gospodarowania wspomnianymi zasobami s¹ wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowymi zasobami gmin. Maj¹ one charakter d³ugoterminowy
(strategiczny) oraz s¹ obligatoryjnie uchwalane i realizowane przez w³adze gminne.
W artykule przedstawiono ogólne zasady i metody tworzenia wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowymi zasobami gmin jako dokumentów planistycznych,
które s³u¿¹ wykonywaniu zadañ w³asnych samorz¹du w sferze gospodarki mieszkaniowej. Celem g³ównym badañ w³asnych by³a ocena stopnia realizacji wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta Olsztyna w latach 20122015. Zakresem badañ empirycznych objêto wybrane sk³adniki (plany szczegó³owe) wymienionego programu obejmuj¹ce takie elementy jak: wielkoæ gminnego zasobu mieszkaniowego, nak³ady remontowe w nieruchomociach gminnych i wspólnych, liczbê i powierzchniê sprzedanych mieszkañ komunalnych oraz dochody uzyskane z tego tytu³u, a tak¿e
koszty bie¿¹cego utrzymania nieruchomoci gminnych i wspólnych. Badania przeprowadzono metod¹ analizy dokumentacji ród³owej i metod¹ wywiadu bezporedniego z kompetentnymi pracownikami Zak³adu Lokali i Budynków Komunalnych (ZLiBK) w Olsztynie.
WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM
GMINY JAKO DOKUMENT PLANISTYCZNY
Planowanie obejmuje czynnoci koncepcyjne poprzedzaj¹ce i przygotowuj¹ce informacyjnie realne dzia³ania. Skuteczne planowanie jest zorientowane na przysz³oæ i stanowi proces przebiegaj¹cy systematycznie. Za najwa¿niejsz¹ treæ planowania  jako funkcji zarz¹dzania  uznaje siê formu³owanie celów organizacji, okrelanie sposobów ich
osi¹gania i niezbêdnych do tego rodków. Pod wzglêdem rangi ustaleñ planistycznych,
horyzontu czasowego i stopnia szczegó³owoci w systemie planów organizacji wyró¿nia
siê plany strategiczne, taktyczne i operacyjne. Wieloletnie programy gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy s¹ podstawowymi instrumentami kreowania polityki rozwoju sektora komunalnego mieszkalnictwa. Obowi¹zki i wytyczne w zakresie ich tworzenia okrelono w ustawie o ochronie praw lokatorów1. Zgodnie z regulacjami ustawowymi
1 por. art. 21 ust. 2 Ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz.U. z 2005 r., nr 31, poz. 266, ze zm.).
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rozpatrywane programy stanowi¹ dokumenty planistyczne opracowywane na co najmniej piêæ kolejnych lat, a zatem odnosz¹ siê do redniookresowego lub strategicznego
horyzontu czasowego. Zakres ich treci powinien obejmowaæ w szczególnoci osiem
elementów sk³adowych, takich jak:
 prognoza dotycz¹ca wielkoci oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy
w poszczególnych latach, z podzia³em na lokale socjalne i pozosta³e lokale mieszkalne;
 analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikaj¹cy ze stanu technicznego
budynków i lokali, z podzia³em na kolejne lata;
 planowana sprzeda¿ lokali w kolejnych latach;
 zasady polityki czynszowej oraz warunki obni¿ania czynszu;
 sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami wchodz¹cymi w sk³ad zasobu
mieszkaniowego gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarz¹dzania zasobem
mieszkaniowym gminy w kolejnych latach;
 ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;
 wysokoæ wydatków w kolejnych latach, z podzia³em na koszty bie¿¹cej eksploatacji,
koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodz¹cych w sk³ad
zasobu mieszkaniowego gminy, koszty zarz¹du nieruchomociami wspólnymi, których
gmina jest jednym ze wspó³w³acicieli, a tak¿e wydatki inwestycyjne;
 opis innych dzia³añ maj¹cych na celu poprawê wykorzystania i racjonalizacjê gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy, a w szczególnoci niezbêdny zakres zamian lokali zwi¹zanych z remontami budynków i lokali oraz planowan¹ sprzeda¿ lokali.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wymienione sk³adniki treci programów powinny byæ traktowane jako niezbêdne minimum [Boñczak-Kucharczyk 2008], co oznacza, ¿e konkretna gmina
 jako podmiot planowania  mo¿e wprowadziæ dodatkowe elementy w zale¿noci od lokalnych potrzeb i uwarunkowañ. Niektórzy badacze podkrelaj¹, ¿e ustawowe wytyczne
 jako obowi¹zkowe minimum programów  s¹ konieczne do zapewnienia elementarnych
podstaw prawid³owego zarz¹dzania zasobem mieszkaniowym typowej gminy, jednak¿e
nie stanowi¹ wewnêtrznie spójnej ca³oci i nie wyczerpuj¹ problemów do rozwi¹zania.
S³usznie stwierdza siê ponadto, ¿e zbyt ma³y akcent ustawodawca po³o¿y³
w programie na rzeczywiste potrzeby i racjonalnoæ dzia³añ, a zbyt du¿y na sprawy formalne i koniecznoæ zabezpieczenia roszczeñ osób uprawnionych do lokali komunalnych
i socjalnych [Majchrzak 2005].
Uwzglêdniaj¹c szeroki kontekst zadañ w³asnych gminy w obszarze mieszkalnictwa,
odnosz¹cy siê do obowi¹zków tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ca³ej wspólnoty samorz¹dowej, nale¿y stwierdziæ, ¿e rozpatrywane programy nie
powinny powstawaæ w sposób odizolowany (niezale¿ny) od treci innych opracowañ
planistycznych tworzonych na obszarze gminy. Z punktu widzenia kompleksowego rozwoju mieszkalnictwa w gminie konieczne jest zapewnienie zewnêtrznej spójnoci wieloletniego programu przede wszystkim z lokaln¹ strategi¹ mieszkaniow¹, która  jako koncepcja systemowego dzia³ania  formu³uje ca³ociowy zestaw d³ugoterminowych celów
gospodarki mieszkaniowej na terenie gminy z uwzglêdnieniem potrzeb zró¿nicowanego
wsparcia wszystkich sektorów lokalnego rynku mieszkaniowego i okrela selektywnie
zbiory zadañ (programów) niezbêdnych do ich osi¹gniêcia dla poszczególnych grup spo³ecznych [Muczyñski 2011]. W³aciwa koordynacja zadañ gminy w sektorze mieszkaniowym
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wymaga zatem traktowania wieloletniego programu jako instrumentu (programu lub zbioru programów realizacyjnych) strategii mieszkaniowej. Pozwoli to uwzglêdniæ wzajemne
powi¹zania miêdzy sektorem komunalnym i pozosta³ymi sektorami rynku mieszkaniowego. Nie mo¿na bowiem ca³kowicie wydzieliæ z ogólnego kontekstu problematyki mieszkaniowej gminy jedynie zagadnieñ dotycz¹cych budynków komunalnych i wspólnych,
gdy¿ lokalne mieszkalnictwo istnieje tak¿e w innych formach w³asnociowych i powinno
siê wspieraæ (równowa¿yæ) ró¿ne kierunki rozwoju tej sfery gospodarki [Lokalne strategie... 2001]. Przez cis³e relacje analizowanego programu z lokaln¹ strategi¹ mieszkaniow¹
uzyskuje siê jego zgodnoæ ze strategi¹ rozwoju gminy. Program ten winien ponadto
byæ spójny z zasadami wynajmowania lokali komunalnych, wieloletnimi planami inwestycyjnymi, programami rozwoju budownictwa mieszkaniowego, rewitalizacji obszarów zdegradowanych i restrukturyzacji zarz¹dzania nieruchomociami komunalnymi [Tertelis i in.
2009], jak równie¿ ze studiami i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
oraz planami wykorzystania gminnych zasobów nieruchomoci. Wziêcie pod uwagê
ograniczeñ i wytycznych wynikaj¹cych z wymienionych dokumentów planistycznych
pozwoli unikn¹æ w wieloletnim programie wielu b³êdów i sprzecznoci czy te¿ stosowania rozwi¹zañ doranych lub nieefektywnych.
Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy winien byæ d³ugookresowy, aktualny i skuteczny [¯elawski 2005]. Dlatego te¿ szczególnie istotne znaczenie ma
przyjêcie w³aciwych metod jego opracowania i mechanizmów wdro¿enia. W ogólnym
ujêciu mo¿na wskazaæ dwa podejcia metodyczne do tworzenia tego typu programów,
a mianowicie:
 podejcie klasyczne polegaj¹ce na ustaleniu i zatwierdzeniu przez radê gminy  na
pierwszym etapie  strategicznych celów i kierunków programu, a nastêpnie na cyklicznym budowaniu  na ich podstawie  rocznych planów operacyjnych, których
realizacja (aktualizacja) rzeczowa i finansowa okrelana jest ka¿dorazowo w uchwa³ach
bud¿etowych;
 podejcie krocz¹ce, w którym pierwotnie opracowany program jest corocznie aktualizowany i uzupe³niany (nowymi informacjami, celami i zadaniami do wykonania) o co
najmniej jeden rok wprzód w miarê pojawiaj¹cych siê przes³anek wywo³uj¹cych potrzebê jego aktualizacji (jak np.: zmiany przepisów prawnych lub za³o¿eñ polityki
mieszkaniowej, zmiany poziomu sprzeda¿y lokali gminnych, wzrost poziomu czynszów
lub kosztów utrzymania zasobu itp.).
Zgodnie z metodologi¹ planowania strategicznego omawiany program stanowi przemylan¹ ogóln¹ koncepcjê dzia³ania, której realizacja zapewni gminie efektywne wype³nianie
zadañ w³asnych w zakresie gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym [Tertelis i in. 2009]. Struktura programu w tej konwencji sk³ada siê z dwóch g³ównych czêci:
 diagnostycznej, która obejmuje pozyskiwanie, aktualizowanie i analizê informacji odnonie do stanu i aktualnego sposobu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a tak¿e analizê otoczenia dalszego i bli¿szego badanego zasobu (okrelana mianem
diagnozy faktograficznej i jakociowej) oraz
 planistycznej sk³adaj¹cej siê z wizji, misji, celów redniookresowych gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy w poszczególnych jego obszarach strategicznych oraz z funkcjonalnych programów dzia³ania podporz¹dkowanych okrelonym celom strategicznym.
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Ogólnie zaleca siê, aby czêæ planistyczn¹ programu przedstawiaæ w uk³adzie wariantowym. W standardowym ujêciu przyjmowana jest zwykle forma dwóch wariantów  zachowawczego i rozwojowego. Ka¿dy z nich powinien byæ oparty na szczegó³owej analizie ekonomiczno-finansowej umo¿liwiaj¹cej w³adzom lokalnym podjêcie racjonalnych
decyzji wdro¿eniowych. Za bezwzglêdnie konieczny uznaje siê ponadto realny (nie tylko
czysto formalny) udzia³ przedstawicieli lokalnej spo³ecznoci w procesie tworzenia
programu, st¹d te¿ preferowanym sposobem jego opracowania jest tzw. cie¿ka uspo³eczniona.
BADANIA W£ASNE  MATERIA£ I METODY
Przedmiot badañ stanowi³ zasób mieszkaniowy miasta Olsztyna. Wed³ug stanu na
koniec 2015 r. zasób ten sk³ada³ siê z 4706 lokali mieszkalnych o ³¹cznej powierzchni
u¿ytkowej 202 592 m2. W strukturze tego zasobu by³o 801 budynków, w tym 137 obiektów (1493 lokali) stanowi¹cych wy³¹czn¹ w³asnoæ gminy i 664 budynki (3213 lokale) nale¿¹ce do wspólnot mieszkaniowych (z udzia³em gminy). Wysoki udzia³ lokali komunalnych we wspólnotach jest efektem d³ugotrwa³ej prywatyzacji realizowanej metod¹
rozproszon¹. Struktura wiekowa obiektów w zasobie jest wadliwa, a jego ogólny stan
techniczny niezadowalaj¹cy, co wynika ze znikomej skali inwestycji mieszkaniowych gminy i sukcesywnego nawarstwiania siê luki remontowej w przesz³oci. Ocenia siê, ¿e przy
dochodzeniu do za³o¿onych standardów budynków i lokali komunalnych oko³o 70% zasobu wymaga remontów o ró¿nym zakresie rzeczowym. Znacznie zdekapitalizowany zasób mieszkaniowy cechuje siê ponadto niskim standardem wyposa¿enia, o czym wiadczy istnienie oko³o 1900 lokali substandardowych.
Materia³ badawczy obejmowa³ Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Olsztyn na lata 20122016 (WPGMZG) przyjêty uchwa³¹ Rady Miasta2
oraz szczegó³owe sprawozdania (finansowe i merytoryczne) z jego wykonania opracowane przez ZLiBK w Olsztynie, jako zarz¹dcê (administratora) komunalnego zasobu mieszkaniowego.
Cel g³ówny badañ, którym by³a ocena stopnia realizacji WPGMZG miasta Olsztyna
w latach 20122015 w zakresie wybranych sk³adników tego programu, osi¹gniêto metod¹ analizy dokumentacji ród³owej i metod¹ wywiadu bezporedniego z kompetentnymi
pracownikami wspomnianej jednostki gminnej zarz¹dzaj¹cej przedmiotowym zasobem.
Ocenê stopnia realizacji poszczególnych planów szczegó³owych przeprowadzono w ujêciu wzglêdnym poprzez porównanie uzyskanych wielkoci rzeczywistych z odpowiadaj¹cymi im wielkociami planowanymi w kolejnych latach badanego okresu. Otrzymanym
w wyniku porównania wskanikom (miernikom) nadano postaæ ilorazow¹, a ich wartoci
wyra¿ono na skali procentowej i zaprezentowano na odpowiednich wykresach.

2

Uchwa³a nr XIX/314/12 Rady Miasta Olsztyna z 25 stycznia 2012 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Olsztyn na lata 20122016.
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PRZEBIEG BADAÑ  WYNIKI I DYSKUSJA
Na pierwszym etapie badañ oceniono stopnieñ realizacji planu dotycz¹cego wielkoci zasobu mieszkaniowego miasta Olsztyna. Planowanie wielkoci zasobu gminnego
stanowi zagadnienie z³o¿one, gdy¿ wielkoæ ta jest wypadkow¹ wielu ró¿nych czynników zwi¹zanych z procesami gospodarowania zasobem i jego stanem, jak równie¿ z poziomem faktycznego zapotrzebowania na lokale komunalne i socjalne oraz z przyjêtym
sposobem zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w gminie. Ustalony empirycznie
wzglêdny stopieñ realizacji planu dotycz¹cego wielkoci badanego zasobu pokazano na
rysunku 1.

Rys. 1. Realizacja planu dotycz¹cego wielkoci zasobu mieszkaniowego miasta Olsztyna w latach 20122015
Fig. 1. Performance of the plan concerning the size of the municipal housing stock of Olsztyn
in the years 20122015
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

Z wykresu (rys. 1) wynika, ¿e wszystkie zmienne opisuj¹ce rzeczywist¹ wielkoæ badanego zasobu ukszta³towa³y siê znacznie poni¿ej ich poziomu planowanego. Faktycznie
uzyskane liczby lokali komunalnych i socjalnych w kolejnych latach stanowi³y odpowiednio od 97,7 do 89,7% i od 92,2 do 84,8% wielkoci planowanych z tendencj¹ do pog³êbiania siê tych rozbie¿noci w czasie. Podobne wyniki osi¹gniêto w odniesieniu do
wielkoci powierzchni w obu grupach lokali gminnych. Spadek wielkoci zasobu lokali
komunalnych  w stosunku do poziomu planowanego  spowodowany by³ g³ównie
gwa³townym wzrostem sprzeda¿y lokali na rzecz najemców (na pocz¹tku okresu) oraz
brakiem pozyskiwania nowych lokali mieszkalnych przez gminê w drodze budowy lub
zakupu na rynku. Pewien niewielki wzrost liczby lokali socjalnych nast¹pi³ kosztem
odzyskanych lokali komunalnych o obni¿onym standardzie, które przekwalifikowano na
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lokale socjalne. Podkreliæ nale¿y, ¿e szybsze  od planowanego  tempo zmniejszania
siê wielkoci badanego zasobu nast¹pi³o w okresie braku zaspokojenia uzasadnionych
potrzeb mieszkañców gminy w zakresie lokali komunalnych i socjalnych. Potrzeby te na
koniec 2014 r. siêga³y 332 lokali komunalnych i 380 lokali socjalnych, co stanowi³o odpowiednio 6,8% ogólnej liczby lokali komunalnych i 118,0% liczby wszystkich lokali socjalnych w zasobie.
Na drugim etapie badañ oceniono stopieñ realizacji planu remontów w zasobie. Ocenê wykonano poprzez porównanie faktycznie poniesionych i planowanych nak³adów na
remonty budynków i lokali gminnych oraz na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych z udzia³em gminy. Uzyskane empirycznie wyniki oceny wzglêdnej przedstawiono
na rysunku 2.

Rys. 2. Realizacja planu nak³adów na remonty w budynkach i lokalach gminnych oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych w zasobach miasta Olsztyna w latach 20122015
Fig. 2. Performance of the outlays plan for repairs of municipal buildings and flats as well as
common buildings in the municipal housing stock of Olsztyn in the years 20122015
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

Z badañ wynika, ¿e stopieñ realizacji planu remontów budynków gminnych wykazywa³ sta³¹ tendencjê rosn¹c¹ i kszta³towa³ siê w przedziale od 100,0% w 2012 r. do 117,3%
w 2015 r., osi¹gaj¹c poziom 108,9% w ca³ym okresie badañ. Nale¿y podkreliæ, ¿e plan
ten wynika³ z prognoz mo¿liwoci finansowania remontów przez gminê i pokrywa³ rocznie zaledwie nieco ponad 10% ca³kowitych potrzeb remontowych w tych obiektach.
Brak wystarczaj¹cych rodków na remonty powodowa³, ¿e polityka remontowa  opieraj¹c siê na pewnych priorytetach  polega³a na wykonywaniu w pierwszej kolejnoci zadañ zwi¹zanych z usuwaniem zagro¿eñ zdrowia i ¿ycia oraz mienia lokatorów. Najwy¿szy
stopieñ realizacji planu w ca³ym okresie badañ stwierdzono w takich zakresach rzeczowych robót, jak: remonty instalacji i dróg dojazdowych, roboty awaryjne oraz remonty
dachów i kominów, natomiast najni¿szy stopieñ odnosi³ siê do remontów klatek schodowych i robót zduñskich. Faktycznie poniesione nak³ady na remonty lokali gminnych
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równie¿ przekroczy³y wielkoci planowane, jednak¿e stopieñ pokrycia planu wykazywa³
tendencjê malej¹c¹, wynosz¹c od 112,9% w 2012 r. do 101,4% w 2015 r., co przynios³o
ogólny stopieñ wykonania planu na poziomie 106,9%. Uzyskane wyniki pokazuj¹, ¿e
plan remontów lokali  pomimo ograniczeñ finansowych  by³ konsekwentnie realizowany. Z kolei nak³ady poniesione na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych  stosownie do udzia³ów gminy  okaza³y siê wyranie ni¿sze od poziomu zaplanowanego.
Stopieñ realizacji tego planu wyniós³ od 79,3% na pocz¹tku do 83,9% na koñcu okresu
 z tendencj¹ rosn¹c¹, która pozwoli³a na uzyskanie ogólnego stopnia wykonania planu
na poziomie 80,6%. Stopieñ ten wynika³ z niezale¿nych decyzji remontowych cz³onków
wspólnot mieszkaniowych i obni¿ania siê udzia³ów gminy we wspólnotach w zwi¹zku
z wykupem lokali przez najemców.
Na trzecim etapie badañ oceniono stopieñ realizacji planu w zakresie sprzeda¿y
mieszkañ komunalnych z badanego zasobu gminy. Oceny wykonano, porównuj¹c rzeczywicie uzyskane i planowane wielkoci opisuj¹ce liczbê i powierzchniê sprzedanych
mieszkañ komunalnych oraz dochody uzyskane przez gminê z tej dzia³alnoci. Wyniki
przedstawiono na rysunku 3.

Rys. 3. Realizacja planu dotycz¹cego wielkoci sprzeda¿y mieszkañ komunalnych z gminnego
zasobu Olsztyna w latach 20122015
Fig. 3. Performance of the sales plan of municipal flats from municipal housing stock of Olsztyn in the years 20122015
Source: own study
ród³o: opracowanie w³asne

Zgodnie z planem cele sprzeda¿y mieszkañ komunalnych obejmowa³y poprawê racjonalnoci gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy i obni¿enie kosztów jego
utrzymania, jak równie¿ pozyskanie rodków na utrzymanie zasobu i na inwestycje
mieszkaniowe gminy. Jako priorytet traktowano sprzeda¿ mieszkañ w budynkach wspólnot z udzia³em gminy mniejszym ni¿ 20%. Z wykresu wynika, ¿e rzeczywisty proces
sprzeda¿y mieszkañ gminnych cechowa³ siê w badanym okresie zmienn¹ dynamik¹.
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W pierwszych dwóch latach nast¹pi³ gwa³towny wzrost liczby i powierzchni zbywanych
lokali mieszkalnych, a tak¿e dochodów osi¹gniêtych przez gminê z tego tytu³u. Stopieñ
realizacji planu w odniesieniu do kolejno analizowanych zmiennych osi¹gn¹³ poziom
176,9%, 186,6% i 219,0% w 2012 r. oraz odpowiednio 296,2%, 300,0% i 345,6% w 2013 r.
Podkreliæ nale¿y, ¿e mimo ponad trzykrotnego wzrostu dochodów ze sprzeda¿y w tym
okresie nie zosta³y one przeznaczone na budowê lub zakup nowych lokali komunalnych
i socjalnych, co mog³oby przyczyniæ siê do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych najubo¿szych mieszkañców gminy. G³ówn¹ przyczyn¹ gwa³townego wzrostu sprzeda¿y by³o
wprowadzenie reformy polityki czynszowej w zasobie, wskutek której od 1 sierpnia 2012 r.
podniesiono bazow¹ stawkê czynszu najmu mieszkañ komunalnych do poziomu
5,92 z³/m2 p.u. miesiêcznie, co stanowi³o wzrost wzglêdny o 115% w stosunku do okresu
poprzedniego [Muczyñski 2014]. W kolejnych latach liczba sprzedanych mieszkañ gminnych i wielkoæ ich powierzchni mocno siê zmniejszy³y, wracaj¹c w 2014 r. do poziomu
planowanego, a w 2015 r. plasuj¹c nawet poni¿ej tego poziomu. Za³amanie siê sprzeda¿y
w latach 20142015 wynika³o prawdopodobnie z ograniczenia (obni¿enia) przez gminê
bonifikat cenowych przy sprzeda¿y mieszkañ w trybie bezprzetargowym (pod koniec
2013 r.). Ograniczenia te zauwa¿alnie z³agodzi³y spadki dochodów ze sprzeda¿y mieszkañ
w latach 20142015. Pomimo tego gmina w tym okresie równie¿ nie podjê³a ¿adnej nowej
inwestycji, która mog³aby zmniejszyæ niedobór lokali komunalnych i socjalnych.
W ostatniej kolejnoci oceniono stopieñ realizacji planu w zakresie kosztów bie¿¹cego utrzymania zasobu z podzia³em na budynki i lokale gminne (rys. 4) oraz na nieruchomoci wspólne, w których gmina posiada³a udzia³y (rys. 5). Koszty te w obu czêciach zasobu
komunalnego zosta³y zdezagregowane na trzy sk³adniki, takie jak: koszty administrowania,

Rys. 4. Realizacja planu dotycz¹cego kosztów bie¿¹cego utrzymania budynków i lokali gminnych w zasobie miasta Olsztyna w latach 20122015
Fig. 4. Performance of the plan concerning operating costs of municipal buildings in housing
stock of Olsztyn in the years 20122015
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study
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eksploatacji i konserwacji. W badaniach pokazano, ¿e ca³kowite koszty bie¿¹cego utrzymania budynków i lokali gminnych na pocz¹tku okresu nieco przekroczy³y poziom zaplanowany, kszta³tuj¹c siê w przedziale od 109,2% w 2012 r. do 101,2% planu w 2015 r. Jednak¿e wskazany stopieñ realizacji ca³kowitych kosztów agregowa³ znacznie zró¿nicowane
stopnie wykonania planu kosztów sk³adowych w odniesieniu do budynków i lokali
gminnych (rys. 4).
Z wykresu (rys. 4) wynika, ¿e koszty administrowania obiektami gminnymi znacznie
przekroczy³y poziom przewidziany w planie, gdy¿ zmienia³y siê od 100,5% planu w 2012 r.
do 119,8% planu w 2014 r., a nastêpnie spad³y do poziomu 114,1% planu na koniec
okresu. Koszty te zawiera³y m.in. koszty wynagrodzeñ osobowych z narzutami i koszty
utrzymania siedziby zarz¹dcy (dostaw energii, wody, sprz¹tania itp.). Ich poziom wykonania wynika³ z przejêcia przez zarz¹dcê gminnego w 2013 r. zadañ i pracowników Wydzia³u Spraw Lokalowych Urzêdu Miasta Olsztyna. Stopieñ realizacji planu kosztów eksploatacji obiektów gminnych wykazywa³ sta³¹ tendencjê malej¹c¹, wynosz¹c od 118,6%
planu w 2012 r. do 99,1% planu w 2015 r. Na poziom wykonania planu tych kosztów mia³y wp³yw przede wszystkim ceny us³ug ustalone w umowach z dostawcami. Z kolei stopieñ wykonania planu kosztów konserwacji obiektów gminnych wynosi³ w 2012 r.
105,1% planu, po czym sukcesywnie siê obni¿a³, osi¹gaj¹c poziom zaledwie 78,7% planu
w 2015 r. Stopieñ ten wynika³ z faktycznych potrzeb konserwacji obiektów gminnych,
w tym z koniecznoci ich awaryjnego zabezpieczenia w zwi¹zku ze zdarzeniami losowymi
oraz z umów z dostawcami us³ug zabezpieczaj¹cych najpilniejsze potrzeby. Wp³yw mia³a
tak¿e malej¹ca liczba lokali komunalnych i ograniczenia finansowe zwi¹zane z rzeczywistymi przychodami z czynszów.
Analizuj¹c ca³kowite koszty bie¿¹cego utrzymania nieruchomoci wspólnych wynikaj¹ce z udzia³ów gminy we wspólnotach mieszkaniowych, stwierdzono, ¿e wykaza³y one
tendencjê malej¹c¹, kszta³tuj¹c siê w od 101,7% w 2012 r. do 91,4% planu w 2015 r.
(rys. 5). Stopieñ realizacji planu w odniesieniu do poszczególnych sk³adników kosztów
bie¿¹cego utrzymania obiektów wspólnych obni¿y³ siê na koniec badanego okresu odpowiednio do poziomu 85,5% w przypadku kosztów administrowania, 97,5% w przypadku kosztów eksploatacji i 88,9% w przypadku kosztów konserwacji. Faktyczny stopieñ
wykonania planu tych kosztów wynika³ z autonomicznych uchwa³ wspólnot mieszkaniowych z udzia³em gminy na zebraniach rocznych i stanowi³ konsekwencjê obni¿ania siê
udzia³u gminy we wspólnotach mieszkaniowych w zwi¹zku z wykupem lokali przez najemców.
W uzupe³nieniu wykonanych badañ nale¿y wspomnieæ o innych dzia³aniach maj¹cych na celu poprawê stopnia wykorzystania i racjonalizacjê gospodarowania analizowanym zasobem mieszkaniowym gminy. Zgodnie z wytycznymi WPGMZG dzia³ania takie
mia³y obejmowaæ w szczególnoci: systematyczn¹ dba³oæ o stan istniej¹cy gminnego
zasobu mieszkaniowego, odzyskiwanie lokali substandardowych z przeznaczeniem na lokale socjalne, podwy¿szanie standardu lokali i ich usamodzielnianie, organizowanie systemowej zamiany lokali w celu dostosowania standardu i wielkoci lokalu mieszkalnego
do mo¿liwoci finansowych i stanu rodzinnego najemcy, bie¿¹c¹ windykacjê nale¿noci
czynszowych i podejmowanie innych dzia³añ w celu zapewnienia regularnego otrzymywania nale¿noci czynszowych, wspieranie najemców w zakresie wykonywania ulepszeñ
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Rys. 5. Realizacja planu dotycz¹cego kosztów utrzymania nieruchomoci wspólnych wynikaj¹cych z udzia³ów gminy Olsztyn we wspólnotach mieszkaniowych w latach 20122015
Fig. 5. Performance of the plan concerning operational costs of common buildings in municipal
housing stock of Olsztyn in the years 20122015
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

w lokalach celem podniesienia ich standardu, zmniejszenie liczby wspólnot mieszkaniowych przez sprzeda¿ ostatnich lokali gminnych itp. Ze sprawozdañ i wywiadów wynika,
¿e dzia³ania te by³y aktywnie realizowane i przynios³y konkretne rezultaty. Jednak¿e
w ocenianym programie przedstawiono je wy³¹cznie w sposób opisowy, bez konkretnego wymiaru ilociowego, st¹d te¿ nie by³y przedmiotem szczegó³owych badañ w prezentowanej pracy.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Kreowanie kompleksowej i wewnêtrznie spójnej gospodarki zasobami mieszkaniowymi gmin wymaga podejcia strategicznego polegaj¹cego na stworzeniu d³ugofalowej
strategii dzia³ania i na realizacji programów funkcjonalnych (planów) podporz¹dkowanych ustalonym celom strategicznym. Wieloletni program gospodarowania zasobem
mieszkaniowym stanowi sformalizowany instrument planistyczny o charakterze obligatoryjnym maj¹cy na celu optymaln¹ realizacjê zadañ w³asnych gminy w sferze lokalnej gospodarki mieszkaniowej. Program ten powinien byæ cile zintegrowany (spójny) ze strategi¹ mieszkaniow¹ gminy i z innymi opracowaniami planistycznymi odnosz¹cymi siê do
szeroko pojêtej gospodarki nieruchomociami na terenie gminy. Jako dokument d³ugoterminowy (strategiczny) wyznacza kierunki, cele i programy dzia³ania w horyzoncie krótkolub rednioterminowym i przy spojrzeniu ca³ociowym. Mo¿e byæ opracowywany metod¹ klasyczn¹ lub krocz¹c¹ z uwzglêdnieniem uk³adu wariantowego proponowanych rozwi¹zañ i rzeczywistego udzia³u przedstawicieli lokalnej spo³ecznoci.
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Przeprowadzone badania w³asne umo¿liwiaj¹ sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków:
1. Rzeczywiste rozmiary zasobu lokali komunalnych i socjalnych okaza³y siê znacznie
ni¿sze od planowanych, a rozbie¿noci miêdzy stanem rzeczywistym i planowanym
pog³êbia³y siê w czasie. G³ównym czynnikiem powoduj¹cym szybsze tempo kurczenia
siê gminnego zasobu mieszkaniowego  w stosunku do planowanego  by³a prywatyzacja mieszkañ komunalnych, któr¹ realizowano na szerok¹ skalê w latach 20122013,
przy braku pozyskiwania nowych lokali gminnych i utrzymywania siê relatywnie wysokiego poziomu niezaspokojonych potrzeb spo³ecznych. Oznacza to, ¿e plan dotycz¹cy wielkoci zasobu znacz¹co przekroczono i nie osi¹gniêto podstawowych celów
programu wynikaj¹cych z zadañ w³asnych gminy.
2. Plan remontów lokali budynków i lokali gminnych zosta³ w pe³ni zrealizowany. Najwy¿szy stopieñ wykonania planu remontów budynków komunalnych odnosi³ siê do
robót relatywnie tanich lub tych, które zwi¹zane by³y z usuwaniem zagro¿eñ zdrowia
i ¿ycia oraz mienia lokatorów, jak roboty awaryjne oraz remonty dachów i kominów.
Wynika³o to z istniej¹cych ograniczeñ finansowych i przyjêcia ustalonych priorytetów
remontowych. Prace o charakterze zapobiegawczym i zachowawczym wykonywano jedynie incydentalnie.
3. Plan remontów by³ determinowany mo¿liwociami ich finansowania przez gminê,
a nie rozmiarem rzeczywistych potrzeb remontowych budynków i lokali komunalnych.
Roczne nak³ady przewidziane w tym planie pokrywa³y tylko nieco ponad 10% ca³kowitych potrzeb remontowych tych obiektów. St¹d te¿ nawet pe³na realizacja planu nie
zahamowa³a procesu narastania luki remontowej i dekapitalizacji zasobu w d³u¿szym
okresie, co oznacza, ¿e cele programu wieloletniego w obszarze poprawy stanu technicznego zasobu mieszkaniowego zrealizowano jedynie w niewielkim stopniu.
4. Niepe³ny stopieñ wykonania planu remontów nieruchomoci wspólnych z udzia³em
gminy spowodowany by³ zmniejszaj¹cymi siê udzia³ami gminy we wspólnotach mieszkaniowych wskutek przyspieszonej prywatyzacji lokali na pocz¹tku okresu. Móg³ on
tak¿e byæ skutkiem przyjêcia bardziej pasywnych postaw remontowych wspólnot
mieszkaniowych, jak równie¿ mieæ zwi¹zek z faktem, ¿e wskutek braku rzeczywistej restrukturyzacji zarz¹dzania badanym zasobem wiêkszoci¹ tych obiektów zarz¹dza³y
podmioty bezporednio zale¿ne od gminy.
5. Za³o¿one cele sprzeda¿y mieszkañ gminnych osi¹gniêto w relatywnie niewielkim stopniu, gdy¿ szeroka prywatyzacja lokali  na pocz¹tku okresu  realizowana by³a metod¹ rozproszon¹ i po mocno obni¿onych cenach. Nie doprowadzi³o to ani do znacz¹cej
poprawy racjonalnoci gospodarowania zasobem wskutek du¿ego rozproszenia w³asnoci komunalnej gminy w wielu wspólnotach mieszkaniowych, ani te¿ do przeznaczenia wiêkszych rodków na utrzymanie zasobu i inwestycje mieszkaniowe. Wiêkszoæ rodków ze sprzeda¿y mieszkañ komunalnych wyprowadzono ze sfery
gospodarki mieszkaniowej gminy bez podejmowania inwestycji koniecznych do
zmniejszenia niedoboru lokali komunalnych i socjalnych. W³adze lokalne nie wykorzysta³y zatem szans wywi¹zania siê z obowi¹zkowych zadañ w zakresie mieszkalnictwa
z wykorzystaniem dodatkowych rodków z o¿ywionej sprzeda¿y.
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6. Realizacja ustalonego planu w zakresie kosztów bie¿¹cego utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego wynika³a w du¿ej mierze z okolicznoci niezale¿nych od zarz¹dcy
gminnego (restrukturyzacja Urzêdu Miasta, uchwa³y wspólnot, zjawiska losowe itp.).
Znacz¹cy wp³yw na wykonanie tego planu wywar³a ponadto zmniejszaj¹ca siê w czasie liczba lokali komunalnych w powi¹zaniu ze spadkiem realnych przychodów czynszowych z najmu lokali mieszkalnych i nieefektywnym wynajmowaniem lokali u¿ytkowych gminy.
7. Wobec szerokiej prywatyzacji lokali komunalnych i braku inwestycji mieszkaniowych
zmniejsza siê wielkoæ zasobu gminy i pogarsza siê jego struktura pod wzglêdem stanu technicznego i mo¿liwoci p³atniczych najemców. Procesy te przebiegaj¹ w warunkach braku zaspokojenia narastaj¹cych potrzeb mieszkaniowych osób i rodzin znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej lub ¿yciowej, co stanowi zaniedbanie
obowi¹zków gminy w obszarze gospodarki mieszkaniowej.
Wyniki badañ w³asnych i sformu³owane wnioski w zestawieniu z ogólnymi wymogami merytorycznymi i metodycznymi stawianymi wieloletnim programom gospodarowania
mieszkaniowymi zasobami gmin prowadz¹ do krytycznej oceny analizowanego programu
dla miasta Olsztyna. Program ten nie stanowi spójnej koncepcji gospodarowania zasobem gminy w d³u¿szym okresie, nie uwzglêdniono w nim rzeczywistych potrzeb. Jedynie
w znikomym stopniu przyczynia siê do wype³nienia obowi¹zkowych zadañ w³asnych
gminy w sferze gospodarki mieszkaniowej. Sporz¹dzono go z pominiêciem dobrego rozeznania potrzeb spo³ecznych (brak udzia³u czynnika spo³ecznego) i ukierunkowania na
rzeczywist¹ poprawê racjonalnoci i efektywnoci dzia³añ (brak wariantowania rozwi¹zañ
i zmian w systemie zarz¹dzania zasobem), a jedynie z nastawieniem na formalne wype³nienie wymogów ustawowych. Dalsze badania powinny zmierzaæ zatem w kierunku szerszej adaptacji zasad i metod planowania strategicznego w zarz¹dzaniu gminnymi zasobami mieszkaniowymi.
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PLANNING IN MUNICIPAL HOUSING STOCK MANAGEMENT
Summary. This content reveals general rules and methods of creating multiannual
programs that consist of managing municipal housing stock. The purpose of the research
was the estimation of the performance degree of multiannual (long-term) program which
contained managing housing resources owned by the city of Olsztyn in years 20122015.
The field of study includes the following factors: the size of the housing stock, costs of
renovation, volume of the sale of public housing along with the income obtained and last
but not the least  ongoing maintenance costs of municipal and common real estate.
Research has been conducted with an analysis of the source documentation as well as
the direct interview. Evaluation of the execution of detailed plans has been made in
relative terms by comparing the size of the actual values with the corresponding ones
planned. Studies have shown a much faster pace  in the implementation of the plan 
a reduction in the size of the analyzed housing stock as a result of extensive privatization
of housing and the lack of municipal investments in spite of the shortage of municipal
and social premises. It has been also confirmed that the implementation of the
renovation plans had not stopped the decapitalization of the stock, since they only
constitued a small part of municipal buildings renovation needs. Moreover, the sale
of social housing units has not improved the housing stock management, as obtained
from the income derived from the sphere of residential municipality. On the basis
of research results and conclusions, the evaluation of the multiannual management
program of the housing stock for the city of Olsztyn has been criticized.
Key words: planning, multiannual management programs, municipal housing stock,
management
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OCENA PRZYDATNOCI DANYCH SKANOWANIA
LASEROWEGO DO INWENTARYZACJI DRZEW ROSN¥CYCH
POJEDYNCZO I W ZADRZEWIENIACH LINIOWYCH*
Milena Nowak1, Krzysztof Bêdkowski2
1Politechnika Warszawska
2Uniwersytet £ódzki

Streszczenie. Zadrzewienia s¹ cennym elementem krajobrazu terenów rolnych.
Ze wzglêdu na ich znaczenie krajobrazowe i ekologiczne, objête s¹ ochron¹ prawn¹.
Utrzymywanie zadrzewieñ, jako jeden z wymogów dobrej kultury rolnej, jest równie¿
warunkiem do otrzymywania przez rolników dop³at do produkcji rolnej. W artykule
omówiono mo¿liwoci wykorzystania dostêpnych danych skanowania laserowego, pochodz¹cych z projektu ISOK, do inwentaryzacji drzew. Porównano wyniki pomiarów
wysokoci drzew i szerokoci ich koron na numerycznych modelach pokrycia terenu,
opracowanych na podstawie danych ze skanowania laserowego z 2007 oraz 2015 r.,
z wynikami odpowiednich pomiarów terenowych. Stwierdzono, ¿e ze wzglêdu na ograniczon¹ rozdzielczoæ modeli nie mo¿na dok³adnie okreliæ rozmiarów koron drzew.
Analiza danych LiDAR pozwala jednak¿e ujawniæ du¿e zmiany w stanie zadrzewieñ, co
mo¿e byæ podstaw¹ do przeprowadzenia inspekcji terenowej.
S³owa kluczowe: drzewa, inwentaryzacja, skanowanie laserowe

WSTÊP
Zadrzewienia ródpolne odgrywaj¹ istotn¹ rolê na terenie rolniczym  poprawiaj¹ warunki rodowiskowe, podnosz¹ walory krajobrazowe terenu, zwiêkszaj¹ jego wartoæ u¿ytkow¹. Funkcje zadrzewieñ mo¿na podzieliæ na produkcyjne, ochronne oraz spo³eczno-kulAdres do korespondencji  Corresponding author: Krzysztof Bêdkowski, Zak³ad Geoinformacji, Uniwersytet £ódzki, ul. Kopciñskiego 31, 90-142 £ód, e-mail: Krzysztof.bedkowski@geo.uni.lodz.pl
* Publikacja powsta³a w ramach badañ przeprowadzonych przez Autorów w latach 20052007
w projekcie 2 P06L 02229 Zastosowanie lotniczego i naziemnego skaningu laserowego w analizie struktury przestrzennej i funkcjonowania lasów w krajobrazie" (K. Bêdkowski) oraz badañ do
pracy in¿ynierskiej w r. 2015 (Milena Nowak) na Wydziale Lenym SGGW w Warszawie.
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turowe. Funkcje produkcyjne wi¹¿¹ siê z produkcj¹ surowca drzewnego lub u¿ytków
niedrzewnych. Wród funkcji ochronnych mo¿na natomiast wyró¿niæ funkcje wodochronne, glebochronne oraz biocenotyczne, za w odniesieniu do cz³owieka sanitarno-higieniczne. Zadrzewienia podnosz¹ równie¿ walory estetyczne krajobrazu oraz rekreacyjno-zdrowotne, które nale¿¹ do funkcji spo³eczno-kulturowych [Zaj¹czkowski J.
i Zaj¹czkowski K. 2014].
Zadrzewienia s¹ objête ochron¹ prawn¹, której naruszenie skutkuje powa¿nymi konsekwencjami finansowymi. Kontrolê nad stanem zadrzewieñ ródpolnych ze wzglêdu na
przepisy prawa sprawuj¹ jednostki samorz¹du terytorialnego (w odniesieniu do przepisów ustawy ochrony przyrody) oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
bowiem utrzymanie zadrzewieñ w odpowiednim stanie jest elementem warunkuj¹cym
otrzymanie przez rolników wsparcia bezporedniego. Podstawowym aktem prawnym
okrelaj¹cym zasady ochrony prawnej zadrzewieñ ródpolnych jest Ustawa z 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody [Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880]. Ustawê znowelizowano w 2015 r.,
zmieniono czêæ przepisów odnosz¹cych siê do ochrony prawnej zadrzewieñ, m.in. art. 5
ust. 27 okrelaj¹cy definicjê zadrzewieñ. Wed³ug zapisow ustawy zadrzewienie to pojedyncze drzewa, krzewy albo ich skupiska niebêd¹ce lasem (...) lub plantacj¹, wraz z terenem, na którym wystêpuj¹ i pozosta³ymi sk³adnikami szaty rolinnej tego terenu. W zapisie tym doprecyzowano definicjê zadrzewienia oraz odró¿niono omawiane u¿ytki od
plantacji, które s¹ zak³adane w celach produkcyjnych. Zadrzewieniem jest równie¿ pojedyncze drzewo rosn¹ce na terenie rolnym. W celu usuniêcia drzewa lub krzewu osoba posiadaj¹ca prawo do nieruchomoci, na której dany obiekt ronie, zobowi¹zana jest w wiêkszoci przypadków do uzyskania  w odpowiedzi na z³o¿ony wniosek  zezwolenia, wydanego
przez odpowiedni organ [Ustawa z 16 kwietnia 2004 r Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880]. Problematyka usuwania drzew i krzewów istotna jest ze wzglêdu nie tylko na wartoci przyrodnicze
czy kulturowe, ale te¿ w zwi¹zku z karami, które ponosz¹ konkretne osoby za usuniêcie
drzewa lub krzewu bez uzyskania zezwolenia lub za ich uszkodzenie lub zniszczenie [Rozporz¹dzenie Ministra rodowiska Dz.U. z 2004 r. nr 228 poz. 2306 z pón. zm.].
Utrzymanie zadrzewieñ normowane jest tak¿e przez akty prawne Unii Europejskiej,
w której okrelono zasady dotycz¹ce warunków otrzymania dop³at bezporednich do
produkcji rolniczej. Rozporz¹dzenie Rady (WE) z 19 stycznia 2009 r... [Dz.U. L 30
z 31.1.2009, s. 16 Dobra kultura rolna zgodna z ochron¹ rodowiska] oraz powi¹zany
z nim za³¹cznik III normuj¹ wytyczne, których zobowi¹zany jest przestrzegaæ rolnik
w produkcji rolnej. Norm¹ obowi¹zkow¹ jest zachowanie cech krajobrazu, a wiêc
m.in. utrzymanie zadrzewieñ liniowych, grupowych czy pojedynczych. O zasadach otrzymania p³atnoci w polskim ustawodawstwie orzeka Ustawa z 26 stycznia 2007 r. o p³atnociach w ramach systemów wsparcia bezporedniego [Dz.U. z 2007 r., nr 35 poz. 217].
Potencjalny beneficjent powinien spe³niaæ warunki okrelone w artykule 7 ust. 1 tej
ustawy, wród których znajduje siê zapis o obowi¹zku spe³niania norm przez ca³y rok
kalendarzowy, w którym dany wniosek zosta³ z³o¿ony. Normy, których podstaw¹ jest
wymienione Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 73/2009, zgodnie z artyku³em 17 ust. 1 punkt
2b ustawy z 26 stycznia 2007 Dz.U. z 2007 r., nr 35 poz. 217, okrelone s¹ w Rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych
norm [Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dz.U. nr 39, poz. 211, z pón. zm.].
Acta Sci. Pol.

Ocena przydatnoci danych skanowania laserowego do inwentaryzacji drzew...

61

Rozporz¹dzenie stanowi, ¿e grunty rolne nie powinny byæ poroniête drzewami i krzewami, z wyj¹tkiem drzew i krzewów, które zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody
nie podlegaj¹ usuniêciu lub znacz¹cych dla ochrony gleb oraz wód, a tak¿e drzew i krzewów niewp³ywaj¹cych na prowadzon¹ produkcjê rolinn¹.
Narzêdziem realizacji wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej jest Zintegrowany
System Zarz¹dzania i Kontroli, którego zadaniem jest obs³uga z³o¿onych wniosków
o wsparcie bezporednie oraz kontrola beneficjentów [Maruniak i Wójcik 2005]. Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa praktykuje dwa rodzaje kontroli  inspekcjê terenow¹ oraz kontrolê teledetekcyjn¹ (FOTO) uzupe³nion¹ o pobie¿n¹ wizytê terenow¹
(rapid field visit) [Fija³kowska i in. 2013]. Pierwsza metoda polega na weryfikacji informacji zawartych we wnioskach, poprzez dokonanie pomiaru powierzchni dzia³ki, w oparciu
o technologiê GPS, rozpoznanie rodzaju uprawy oraz sprawdzenie czy dzia³ka utrzymywana jest w dobrej kulturze rolnej [Zasady realizacji kontroli 2015]. Metoda teledetekcyjna, tzw. metoda foto, polega na fotointerpretacji dzia³ek rolnych w obrêbie gospodarstw ubiegaj¹cych siê o p³atnoci bezporednie oraz weryfikacji spe³nienia na ich
obszarze norm dobrej kultury rolnej. Kontrola teledetekcyjna opiera siê przede wszystkim na ortofotomapach. Prócz mo¿liwoci wektoryzacji granic danej dzia³ki, pomiaru jej
powierzchni, materia³ ten umo¿liwia identyfikacjê rodzaju uprawy oraz kontrolê realizowania wymogów dobrej kultury rolnej. Wykorzystanie ortofotomap ograniczone jest jednak¿e w³aciwociami geometrycznymi zdjêæ lotniczych i samych ortofotomap oraz warunkami przyrodniczymi [Bêdkowski 2015].
Dane otrzymywane ze skaningu laserowego po odpowiednim przetworzeniu dostarczaj¹ wiele informacji o stanie zadrzewieñ bez koniecznoci przeprowadzenia inspekcji terenowej. Zalet¹ lotniczego skanowania laserowego jest rejestracja du¿ej liczby punktów
o znanych wspó³rzêdnych (X, Y, Z), dziêki czemu mo¿liwe jest odtworzenie quasi-ci¹g³ej
powierzchni terenu. Uzyskane wyniki zale¿ne s¹ od okresu wykonania pomiarów oraz
gêstoci pokrywy rolinnej. W celu uzyskania numerycznego modelu terenu (NMT) skanowanie, szczególnie obszaru zalesionego, wykonywane jest w sezonie bezlistnym dla
drzew liciastych  pón¹ jesieni¹ lub wczesn¹ wiosn¹, za w celu pozyskania modelu
pokrycia terenu (NMPT)  w sezonie letnim [Bêdkowski i Stereñczak 2011]. Istotn¹ korzystn¹ cech¹ opracowañ powstaj¹cych na bazie danych LiDAR s¹ ich w³asnoci geometryczne. S¹ odwzorowane w rzucie ortogonalnym, wobec czego zarejestrowane obiekty nie ulegaj¹ zniekszta³ceniom, jak na zdjêciach lotniczych, np. nie wystêpuje
przesuniêcie radialne wierzcho³ków wzglêdem podstaw drzew. Nie wystêpuje równie¿
efekt pozostawania czêci drzew w cieniu rzucanym przez wy¿sze egzemplarze, co jest
doæ czêsto spotykane na zdjêciach lotniczych. Produkty skanowania laserowego mog¹
byæ zatem lepszym, w porównaniu do zdjêæ lotniczych, materia³em pomiarowym.
CEL BADAÑ
Od kilku lat dostêpne s¹ dane skanowania laserowego obejmuj¹ce powierzchniê niemal ca³ego kraju. Powsta³y w ramach projektu Informatycznego Systemu Os³ony Kraju
przed nadzwyczajnymi zagro¿eniami (ISOK), którego celem jest zwiêkszenie bezpieczeñstwa
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obywateli oraz ograniczenie strat spowodowanych wystêpowaniem zagro¿eñ naturalnych, technologicznych i synergicznych, w tym szczególnie powodzi [Podrêcznik dla
uczestników 2014]. Na potrzeby projektu pozyskano dane w technologii lotniczego
skanowania laserowego dotycz¹ce terenu oraz jego pokrycia, na podstawie których
opracowano numeryczny model terenu (NMT) oraz numeryczny model pokrycia terenu
(NMPT). Produkty te przygotowano wed³ug ustalonych dla ca³ego kraju jednolitych
standardów.
Celem pracy jest ocena mo¿liwoci wykorzystania danych skanowania laserowego,
w postaci NMPT i NMT o rozdzielczoci przestrzennej 1 m, opracowanych w ramach
projektu ISOK, do inwentaryzacji drzew rosn¹cych pojedynczo i w zadrzewieniach liniowych, na potrzeby kontroli ich stanu.
MATERIA£ I METODY
Obszar badañ po³o¿ony jest w woj. ³ódzkim, obejmuje po³udniow¹ czêæ gminy G³uchów w powiecie skierniewickim oraz po³udniowo-zachodni¹ czêæ gminy Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim. Typowymi elementami krajobrazu tego obszaru s¹ drzewa
rosn¹ce pojedynczo na miedzach w¹skich pól, ewentualnie w niedu¿ych zadrzewieniach.
Wzd³u¿ lokalnych dróg wystêpuj¹ szpalery drzew, tzw. zadrzewienia liniowe.
W badaniach wykorzystano dane skanowania laserowego oraz pomiary terenowe
wykonane w dwóch terminach, w roku 2007 oraz 2013. Skanowanie laserowe w 2007 r.
wykonano w ramach projektu badawczego 2 P06L 02229 realizowanego na Wydziale Lenym SGGW w Warszawie [Bêdkowski i in. 2008]. Projekt dotyczy³ zagadnieñ zwi¹zanych z lenictwem, jednak¿e w jego wyniku zarejestrowano tak¿e fragment terenów u¿ytkowanych rolniczo. Skanowanie wykonano dwukrotnie  w pierwszych dniach maja,
kiedy licie drzew rosn¹cych w lasach by³y jeszcze s³abo rozwiniête, oraz w lipcu. Z pozyskanych i przetworzonych danych wiosennych wygenerowano numeryczny model
terenu, natomiast drugie skanowanie dostarczy³o danych do numerycznego modelu pokrycia terenu. Rozdzielczoæ przestrzenna wykonanych modeli terenu wynosi 1 m. Ka¿dy
piksel modelu ma wspó³rzêdne XYZ odnosz¹ce siê do rodka piksela. W³aciwoæ ta
umo¿liwia utworzenie znormalizowanego numerycznego modelu pokrycia terenu 
nNMPT (rys. 1), bêd¹cego ró¿nic¹ numerycznego modelu pokrycia terenu oraz numerycznego modelu terenu. Piksele nNMPT zawieraj¹ wiêc informacjê o wysokoci obiektów znajduj¹cych siê w terenie  budynków, budowli, drzew.
Do celów porównawczych i kontrolnych wykorzystano dane skanowania laserowego wykonanego w 2013 r. w ramach projektu ISOK. Dane te uzyskano z Centralnego
Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie  licencja
nr DIO.DFT.DDZ.DSI.DOP.ASG.7211.8788.2015_PL_N udzielona Lenemu Zak³adowi Dowiadczalnemu SGGW w Rogowie.
Dane referencyjne dotycz¹ce drzew zbierano w 2007 i 2015 r. W maju 2007 r. za pomoc¹ wysokociomierza SUUNTO PM-5/1520P zmierzono wysokoæ (hTER2007) 97
drzew rosn¹cych na gruntach rolnych pojedynczo lub w zadrzewieniach liniowych.
Okrelono tak¿e gatunek drzew oraz sporz¹dzono dokumentacjê fotograficzn¹. W maju
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Rys. 1. Fragment numerycznego modelu pokrycia terenu z pojedynczymi drzewami na polach.
Wysokoæ obiektów jest zakodowana w stopniach szaroci  obiekty wysokie s¹ jasne
Fig. 1. Part of DSM with single trees. Height of objects is expressed with gray scale
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

i listopadzie 2015 r. zinwentaryzowano w terenie 115 drzew, wród których 64 by³o zmierzonych tak¿e w 2007 roku. Pomierzone drzewa znajduj¹ siê na obszarze ok. 6,5 km2.
Inwentaryzacja obejmowa³a pomiar wysokoci (hTER2015) oraz szerokoci koron drzew
(dTER2015) dalmierzem laserowym MDL LaserAce 300 [Stankiewicz i Bêdkowski 2012].
Pomiar szerokoci koron 102 drzew wykonano w orientacji pó³noc  po³udnie, za pozosta³ych na kierunku wschód  zachód. Ustalono (lub zweryfikowano) przynale¿noæ gatunkow¹ lub rodzajow¹ inwentaryzowanych drzew oraz sporz¹dzono dokumentacjê fotograficzn¹. Dokumentacja fotograficzna, sporz¹dzona w odstêpie 8 lat, umo¿liwia wizualn¹
ocenê zmiany stanu drzew (rys. 2).
Znormalizowane numeryczne modele pokrycia terenu dla 2007 i 2013 r. pos³u¿y³y jako
materia³ ród³owy do okrelenia wysokoci (hLIDAR2007, hLIDAR2013) oraz szerokoci
koron (dLIDAR2007, dLIDAR2013) drzew. Pomiar wysokoci drzew polega³ na odczytaniu
wartoci odpowiedniego atrybutu najjaniejszego piksela znajduj¹cego siê w obrêbie korony zlokalizowanej na modelu nNMPT. Ustalenie szerokoci korony wymaga³o dokonania najpierw klasyfikacji pikseli nNMPT na nale¿¹ce do koron oraz pozosta³e. Do koron
zaliczono te piksele, których atrybut wysokoci (pixel value) mia³ wartoæ powy¿ej 1,5 m. Piksele posiadaj¹ce wartoæ mniejsz¹ uznano za znajduj¹ce siê na poziomie
terenu. Teoretycznie piksele le¿¹ce na poziomie trenu powinny mieæ wartoæ atrybutu
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Rys. 2. Grusza: a  w 2007 r. (fot. K. Bêdkowski); b  w 2015 r. (fot. M. Nowak)
Fig. 2. Pear tree: a  in 2007 (photo by K. Bêdkowski); b  in 2015 (photo by M. Nowak)

wysokoci równ¹ zeru, jednak¿e ze wzglêdu na dok³adnoæ modelu nNMPT warunek
taki by³by nie do spe³nienia. Próg 1,5 m zapewnia tak¿e uwzglêdnienie wysokoci zbó¿,
które ros³y w momencie wykonania skanowania letniego w 2007 r. Szerokoæ koron
drzew zmierzono manualnie za pomoc¹ narzêdzia linijka (measure) na tych samych kierunkach, na których by³y mierzone w terenie. Wszystkie pomiary na nNMPT wykonano
w rodowisku ArcMap. Ze wzglêdu na to, ¿e rozdzielczoæ rastra wynosi 1 m (ka¿dy
piksel reprezentuje powierzchniê rzeczywist¹ 1 m2), szerokoci koron zapisano z zaokr¹gleniem do 1 m.
Problematyczny by³ pomiar drzew ³¹cz¹cych siê koronami, w przypadku gdy ros³y
podwójnie lub w szpalerach. Podczas wizji terenowej zmierzono 2 szpalery oraz kilka
drzew, rosn¹cych w grupie (zawieraj¹cych ³¹cznie 18 drzew z po³¹czonymi koronami). Pomiar szerokoci koron drzew rosn¹cych w zadrzewieniach liniowych wykonano na
nNMPT w kierunku prostopad³ym do linii zadrzewienia, natomiast wysokoæ drzew ustalono jak w przypadku innych drzew, tj. poprzez odczytanie wartoci atrybutu wysokoci
najjaniejszych pikseli.
W celu porównania wyników pomiarów wysokoci drzew i szerokoci ich koron uzyskiwanych za pomoc¹ zastosowanych metod oraz okrelenia wielkoci przyrostu drzew
w latach 20072013 lub 20072015 obliczono dla ka¿dego drzewa ró¿nice miêdzy poszczególnymi wielkociami, a na ich podstawie redni¹ ró¿nic, minimaln¹ i maksymaln¹
ró¿nicê dwóch wyników oraz redni¹ z bezwzglêdnych wartoci ró¿nic (tab. 1). Ta ostatnia wielkoæ wyra¿a, o ile przeciêtnie ró¿ni³y siê wyniki pomiarów wykonanych w ró¿nych terminach lub ró¿nymi metodami.
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Szerokoæ koron drzew pomierzona
na nNMPT i w terenie
Crowns width measured on nDSM
and in field

-0,26

-1,25

hLIDAR2013-hTER2015

dLIDAR2013-dTER2015

-0,65

+0,08

+0,43

+1,09

rednia wartoæ
ró¿nic
Mean value
of differences
between two
variables

hLIDAR2007-hTER2007

dLIDAR2013-dLIDAR2007

Szerokoæ koron pomierzona na
nNMPT
Crowns width measured on nDSM

Wysokoæ drzew pomierzona na
nNMPT i w terenie
Trees height measured on nDSM
and in field

hLIDAR2013-hLIDAR2007

hTER2015-hTER2007

symbole wykonanego dzia³ania
symbols of operation

Wysokoæ drzew pomierzona na
nNMPT
Trees height measured on nDSM

Wysokoæ drzew pomierzona
w terenie
Trees height measured in field

Opis
Description

Porównywane wielkoci
Variables being compared

-2,1

-7,61

-6,55

-3,00

-1,83

-2,50

Najmniejsza ró¿nica
dwóch wyników
Smallest difference
between
two variables

+3,00

+2,78

+1,71

+2,00

+4,02

+9,40

Najwiêksza ró¿nica
dwóch wyników
Highest difference
between
two variables

0,64

1,62

0,87

0,83

0,77

1,61

rednia
bezwzglêdnych
wartoci ró¿nic
Mean of absolute
values of differences

Tabela 1. Porównanie wyników pomiarów wysokoci (h) oraz szerokoci koron drzew (d) wykonanych za pomoc¹ ró¿nych metod (LIDAR lub
bezporednio terenie) i w ró¿nych terminach (2007, 2013, 2015) [m]
Table 1. Comparison of trees heights (h) and crown diameters (d) achieved with diverse methods (LIDAR or by field measurement) and
in different years (2007, 2013, 2015) [m]
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WYNIKI I WNIOSKI
¯aden pomiar nie jest ca³kowicie dok³adny. Nawet wdro¿enie doskona³ych technik
pomiarowych oraz zastosowanie precyzyjnego sprzêtu nie gwarantuje osi¹gniêcia rzeczywistej wartoci tej wielkoci, która jest mierzona. Przyczynami powstawania b³êdów
s¹ zarówno wady ludzkich zmys³ów, jak i niedoskona³oci narzêdzi pomiarowych
(np. niedok³adnoci konstrukcyjne, wady materia³u, z którego sprzêt jest wykonany).
Mo¿liwy jest ponadto wp³yw stanu rodowiska zewnêtrznego, poniewa¿ ci¹gle siê ono
przekszta³ca (np. zmiana warunków atmosferycznych, owietlenia, nas³onecznienia).
W prezentowanych badaniach nie ustalano jednak¿e wielkoci b³êdów w przytoczonym
rozumieniu, lecz jedynie okrelono wielkoæ ró¿nic wyników pomiarów wysokoci i szerokoci koron tych samych drzew, uzyskanych za pomoc¹ ró¿nych metod: na podstawie
znormalizowanego modelu pokrycia terenu nNMPT oraz bezporednich pomiarów w terenie. Dodatkowo scharakteryzowano zmiany tych wielkoci w latach od 2007 do 2013
lub 2015 r.
Uzyskane dla czêci drzew wyniki z ró¿nych metod lub terminów znacznie siê ró¿ni¹
(tab. 1). Zwracaj¹ uwagê bardzo wysokie (skrajne) wartoci ró¿nic minimalnych i maksymalnych, a tak¿e rednich z bezwzglêdnych wartoci ró¿nic. Przyczynami mog¹ byæ niedok³adnoci metod pomiaru lub efekt wzrostu drzew. Na podstawie pomiarów terenowych stwierdzono, ¿e drzewa w okresie 20072015 zmieni³y wysokoæ (przyros³y)
przeciêtnie o +1,09 m. Ta sama wielkoæ ustalona za pomoc¹ odczytów na nNMPT wynosi tylko +0,43 m. Szerokoæ drzew ustalona poprzez pomiar na nNMPT zmieni³a siê
w tym okresie rednio tylko o +0,08 m. Z porównania wyników pomiaru wysokoci
drzew i szerokoci ich koron, uzyskanych za pomoc¹ metody LIDAR oraz bezporednio
w terenie, wynika, ¿e wielkoci uzyskiwane poprzez pomiar na nNMPT s¹ zwykle ni¿sze.
Jest to wynik zgodny z rezultatami wielu innych autorów i t³umaczony jest brakiem mo¿liwoci zarejestrowania odbiæ impulsów skanera od drobnych ga³¹zek szczytowych partii
drzewa. Znaczna czêæ impulsu odbija siê dopiero od czêci drzewa poni¿ej jego wierzcho³ka i wspó³rzêdne tego miejsca s¹ uwzglêdniane przy interpolowaniu modelu pokrycia terenu. Równie¿ tutaj zwraca jednak uwagê fakt, ¿e minimalne i maksymalne wartoci
ró¿nic oraz rednie z wartoci bezwzglêdnych ró¿nic s¹ stosunkowo du¿e. Omówienia
wymaga tak¿e znak ró¿nic: w przypadku terenowego pomiaru wysokoci drzew w zasadzie nie powinno byæ przypadków uzyskania ujemnego przyrostu, gdy¿ nie znaleziono
drzew, które uleg³y znacz¹cym uszkodzeniom, prowadz¹cym do obni¿enia ich wysokoci
a¿ o 2,5 m (lub 1,83 m wg danych LIDAR). Jest to raczej wynik b³êdu pomiarowego pope³nionego w trakcie pomiaru w terenie, natomiast ró¿nica danych LIDAR mo¿e wynikaæ
z algorytmów zastosowanych do opracowania modeli NMT oraz nNMPT. Jak wykazano
w innych badaniach [Bêdkowski i Stereñczak 2010], algorytm interpolacyjny zastosowany do generowania modeli mo¿e powodowaæ zbytnie wyg³adzenie aproksymowanej powierzchni  ciêcie lokalnych wzniesieñ lub wype³nienie zag³êbieñ. Móg³ tak¿e wyst¹piæ
b³¹d systematyczny polegaj¹cy na wyniesieniu lub obni¿eniu którego z modeli o pewn¹ wartoæ. W trakcie pomiaru szerokoci koron drzew na nNMPT znaczenie mia³ tak¿e
fakt, ¿e do koron zaliczane by³y ca³e piksele modeli, które wykonano w rozdzielczoci 1 m.
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W efekcie wyniki mo¿na by³o zapisaæ jedynie w zaokr¹gleniu do pe³nych metrów. Rozdzielczoæ tego rzêdu wp³ywa negatywnie na dok³adnoæ pomiarów, bowiem np. korona
drzewa o szerokoci rzeczywistej dTER = 7,6 m zobrazowana jest na rastrze jako obiekt
o rozpiêtoci 8 m. W efekcie, porównuj¹c wyniki lat 2007 i 2015, mo¿na nie zanotowaæ
przyrostu szerokoci koron. Niektóre wyniki wrêcz wskazuj¹, i¿ z up³ywem lat szerokoæ korony drzewa siê zmniejszy³a (minimalna wartoæ ró¿nicy dLIDAR2013 - dLIDAR2007 = -3,00 m).
Ten efekt mo¿e tak¿e wynikaæ z ró¿nic po³o¿enia siatek modeli na analizowanym terenie.
Negatywny wp³yw na dok³adnoæ pomiaru ma równie¿ wzrastanie drzew w szpalerach i ³¹czenie siê ich koron, co utrudnia³o jednoznaczne okrelenie zasiêgu danego
drzewa. W przypadku pomiaru szerokoci korony niedok³adnoci mog¹ te¿ wynikaæ z zastosowanej progowej wysokoci. Przyjêta wartoæ 1,5 m, w wiêkszoci przypadków jest
wystarczaj¹ca do odrzucenia pikseli niereprezentuj¹cych drzewa, lecz nie sprawdza siê
w przypadku drzew rosn¹cych w towarzystwie innych, których wysokoæ nieznacznie
przekracza 1,5 m. Jak sprawdzono, takie grupy drzew mylnie odczytywano w nNMPT
jako pojedyncze drzewa o szerokich koronach. Niewielki wp³yw na zwiêkszenie ró¿nic
wyników pomiarów wysokoci drzew i szerokoci ich koron mia³ na pewno fakt, i¿ skanowanie laserowe wykonano w 2013 r., a pomiary terenowe w 2015 r.
Dane pozyskane podczas pomiarów umo¿liwiaj¹ zarejestrowanie zmiany liczby drzew
na badanym obszarze w okresie 8 lat. Z ich porównania wynika, i¿ sporód pomierzonych w 2007 r. drzew. w póniejszych terminach nie odnaleziono dziesiêciu egzemplarzy.
W terenie zaobserwowano uschniêcie jednego drzewa oraz zniszczenie innego. Na analizowanym obszarze pojawi³o siê 14 nowych drzew, które na pewno wzros³y w okresie
ostatnich 8 lat, poniewa¿ nie by³y zarejestrowane na nNMPT z 2007 r.
Wykonane w pracy pomiary oraz proces przetworzenia danych ze skanowania laserowego w celu uzyskania konkretnych parametrów drzew niew¹tpliwie mog¹ mieæ zastosowanie praktyczne. Do wstêpnej weryfikacji, czy dane drzewo nie zosta³o uszkodzone
lub zniszczone, mo¿na wykorzystaæ przetworzony w procesie automatyzacji znormalizowany numeryczny model pokrycia terenu. Konfrontuj¹c wynik z danymi porównawczymi, obserwator mo¿e wstêpnie stwierdziæ czy w terenie zasz³y niepokoj¹ce zmiany, co
mo¿e byæ podstaw¹ do przeprowadzenia inspekcji terenowej.
Bardziej problematyczne, w wietle uzyskanych wyników, jest zastosowanie metody
LIDAR do dok³adnego okrelania wysokoci drzew i szerokoci ich koron. ród³em du¿ych niezgodnoci z danymi faktycznymi jest przede wszystkim rozdzielczoæ modeli
NMPT oraz NMT. Korzystanie z obecnie powszechnie dostêpnych modeli o rozdzielczoci 1 m mo¿e byæ zatem nieuzasadnione. W celu uzyskania lepszych wyników nale¿a³oby pracowaæ na modelach o rozdzielczoci zwiêkszonej do 0,5 lub nawet 0,25 m, co jednak¿e oznacza koniecznoæ samodzielnego interpolowania tych modeli z oryginalnych
danych skanowania laserowego.
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USE OF A LASER SCANNING DATA TO INVENTORY OF SINGLE TREES
AND TREES GROVING IN TREE-LINES
Summary. Because of many functions, of trees in agricultural land, they are protected.
Preservation of woodlots  one of requirements of «Good Agricultural Practises»  is
also condition for receiving subsidies to farmers for agricultural production. To take care
Acta Sci. Pol.

Ocena przydatnoci danych skanowania laserowego do inwentaryzacji drzew...

69

of them, it is necessary to monitor woodlots condition. This paper deals with the use of
laser scanning data to trees inventory. Data acquired by LiDAR are good material for the
measurement of trees, because they do not have distortions, which are typical by aerial
images. The paper contains the results of measurements of trees with normalized Digital
Surface Models obtained from laser scanning data acquired 2007 and 2015. Achieved
results are compared with field measurement.
The results, even thought are not accurate enough to measure trees crowns dimensions,
may indicate changes in the field and be applied as a practical basis to carry out the
Rapid Field Visit.
Key words: trees, inventory, laser scanning
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ALEJE PRZYDRO¯NE GMINY DOBRE MIASTO  PRZEGL¥D
I POTRZEBY UZUPE£NIENIA DRZEWOSTANÓW
Anna róbek-Sokolnik, Piotr Dynowski, Mieczys³awa Aldona Fenyk
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. Zadrzewienia przydro¿ne s¹ wa¿nym i charakterystycznym elementem
krajobrazu gmin województwa warmiñsko-mazurskiego. Brakuje jednak dok³adnych danych na temat aktualnego stanu zachowania poszczególnych alej oraz propozycji ich
ochrony. W artykule przedstawiono wyniki badañ terenowych dotycz¹cych inwentaryzacji i syntetycznej charakterystyki alej wystêpuj¹cych w gminie Dobre Miasto oraz rodzaj i liczbê drzew potrzebnych do uzupe³nienia poszczególnych zadrzewieñ przydro¿nych. Zauwa¿ono, ¿e na badanym trenie, pomimo zaawansowanego wieku drzew oraz
niew³aciwie prowadzonych zabiegów pielêgnacyjnych, zachowa³a siê do dzisiaj stosunkowo liczna i zwarta sieæ zadrzewieñ liniowych z du¿ym bogactwem dendroflory, ze
zdecydowan¹ przewag¹ gatunków rodzimych. Dodatkowo wyznaczono aleje, w których
wystêpowa³y tzw. miejsca konfliktowe, aleje wykazuj¹ce dodatkow¹ wartoæ kulturow¹
oraz aleje o cechach pomnikowych i potencjalnych siedlisk pachnicy dêbowej (Osmoderma eremita). Prezentowane wyniki zaowocowa³y stworzeniem Lokalnego programu
kszta³towania zadrzewieñ przydro¿nych na terenie gminy Dobre Miasto.
S³owa kluczowe: aleje, zadrzewienia przydro¿ne, zadrzewienia linowe, gmina Dobre
Miasto

WSTÊP
W ostatnich latach obserwuje siê znaczny wzrost zainteresowania tematem roli drzew
i zadrzewieñ (w tym alej przydro¿nych) w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej w racjonalnym gospodarowaniu przestrzeni¹, jak równie¿ w planowaniu zrównowa¿onej infrastruktury
miejskiej i w zrównowa¿onym rozwoju gmin [Jaszczak 2008, Jim i Chen 2010, Gamrat i in.
2011, Saphores i Li 2012, Wolch i in. 2014, Jeon i Hong 2015]. Coraz czêciej przeprowadzane
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w Polsce i za granic¹ badania pokazuj¹, ¿e zadrzewienia (w tym aleje przydro¿ne) korzystnie wp³ywaj¹ na sk³ad powietrza, temperaturê oraz opady atmosferyczne, co przek³ada siê na korzystn¹ moderacjê klimatu [Mahmoud 2011, Aleje  skarbnice 2012,
Szulczewska i in. 2014, Wang i in. 2014, Kiss i in. 2015]. Wiadomo równie¿, ¿e obecnoæ
drzew podnosi jakoæ gleby (nie tylko przez dostarczanie próchnicy, ale tak¿e przez hamowanie jej erozji wietrznej i wodnej oraz ograniczanie przesuszania), jak równie¿ powoduje samooczyszczanie wody poprzez pobieranie z wód gruntowych azotanów i fosforanów [Gillespie i in. 2000, Muehle i Meyer 2004, Aleje  skarbnice... 2012, Philipp i in.
2013]. Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e z przydro¿nymi zadrzewieniami zwi¹zanych jest wiele gatunków chronionych porostów i owadów [Oleksa i in. 2009, Aleje  skarbnice... 2012,
Jañczak-Pieni¹¿ek i Piku³a 2013]. Wielu autorów podkrela, ¿e aleje przydro¿ne maj¹ tak¿e
du¿e znaczenie historyczne, kulturowe i symboliczne jako trwa³y element kszta³towania
przestrzeni i lokalnej historii [Clare i Bunce 2006, Jaszczak 2008, Rylke 2009, Li¿ewska
i Zwierowicz 2009, Po³ski 2009, 2009a, Worobiec 2009]. Liczne zachowane aleje przydro¿ne, wyró¿niaj¹ce siê unikatowymi walorami, s¹ charakterystycznymi elementami dla województwa warmiñsko-mazurskiego. Mo¿na mia³o wrêcz powiedzieæ, ¿e zadrzewienia liniowe s¹ swoist¹ wizytówk¹ Warmii i Mazur. W zwi¹zku z tym gminy coraz czêciej
bior¹ udzia³ w programach i kampaniach, których celem jest odtworzenie i ochrona zieleni przydro¿nej [Ko³odziej i in. 2009, Szeniawski 2009] .
G³ównym celem badañ terenowych prowadzonych w roku 2014 by³a inwentaryzacja
i syntetyczna charakterystyka alej wystêpuj¹cych w gminie Dobre Miasto oraz wskazanie rodzaju i liczby drzew potrzebnych do uzupe³nienia poszczególnych zadrzewieñ przydro¿nych. Dane te pos³u¿y³y do stworzenia Lokalnego programu kszta³towania zadrzewieñ przydro¿nych na terenie gminy Dobre Miasto [Dynowski i Fenyk 2015] w ramach
ogólnopolskiej kampanii Drogi dla natury  kampania na rzecz zadrzewieñ. Celem
wspomnianej kampanii, zainicjowanej w 2009 r. przez Fundacjê EkoRozwoju, jest ochrona
drzew przydro¿nych. Opracowanie powsta³o dziêki wsparciu Narodowego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, udzielonego w ramach projektu Drogi dla
Natury  kampania na rzecz zadrzewieñ.
MATERIA£ I METODY
Teren badañ
Gmina Dobre Miasto po³o¿ona jest w rodkowej czêci województwa warmiñsko-mazurskiego, s¹siaduje z gminami: Lubomino, wi¹tki, Dywity, Jeziorany oraz Lidzbark Warmiñski. Zajmuje powierzchniê 259 km2. Rzeba terenu charakteryzuje siê doæ znacznym
zró¿nicowaniem powierzchni. W strukturze u¿ytkowania gruntów gminy Dobre Miasto
przewa¿aj¹ u¿ytki rolne, ich udzia³ wynosi 13 681 ha (53%), w tym gruntów ornych 9 289 ha
(68%), za ³¹k i pastwisk (u¿ytków zielonych) 4 372 ha (32%). Sady zajmuj¹ powierzchniê
ok. 20 ha. Na terenie gminy wystêpuj¹ pok³ady kruszywa naturalnego i kredy jeziornej.
Teren gminy zasila w wodê dwie du¿e rzeki. Wiêkszoæ terenów le¿y w zlewni rzeki
£yny, która przep³ywa z po³udnia na pó³noc przez rodek gminy. Niewielka pó³nocna
czêæ gminy, w rejonie wsi Mawry, nale¿y do zlewni rzeki Pas³êki poprzez rzekê Ramê
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(Ramiê). Najwiêkszym jeziorem na terenie gminy jest jezioro Limajno (pow. 230,9 ha), po³o¿one na po³udniu, w rejonie wsi Swobodna. Pozosta³e jeziora: Pupla Du¿a (Pupel
Du¿y), Pupla Ma³a (Pupel Ma³y), Kominek (Komin) i Stobojno (Stobagien) nie przekraczaj¹ powierzchni 10 ha.
Na terenie gminy Dobre Miasto znajduj¹ siê dwa obszary chronionego krajobrazu:
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej £yny oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny rodkowej £yny.
Ochron¹ w formie pomnika przyrody na terenie gminy objêto nastêpuj¹ce obiekty:
obszar miejski  pojedyncze drzewa: nr 764  kasztanowiec bia³y o obwodzie 300 cm
i wysokoci 23 m; nr 765  lipê drobnolistn¹ o obwodzie 260 cm i wysokoci 24 m; nr 766 
lipê drobnolistn¹ o obwodzie 230 cm i wysokoci 24 m; nr 767  lipê drobnolistn¹ o obwodzie 405 cm i wysokoci 25 m; obszar wiejski  pojedyncze drzewa: nr 18  sosnê
zwyczajn¹ o obwodzie 310 cm i wysokoci 30 m; nr 19  d¹b szypu³kowy o obwodzie
320 cm i wysokoci 28 m; nr 883  wierk pospolity o obwodzie 326 cm i wysokoci
40 m; nr 886  wierk pospolity o obwodzie 332 i wysokoci 34 m; nr 887  d¹b szypu³kowy o obwodzie 380 i wysokoci 42 m. Fragment alei: nr 770777  5 lipê drobnolistn¹
o obwodzie 170 440 cm i wysokoci 1824 m; 2 jesion wynios³y o obwodzie 245 i 250 cm
i wysokoci 25 m; klon zwyczajny o obwodzie 170 cm i wysokoci 16 m.
Przebieg badañ
Dane szczegó³owe, uzyskane w trakcie badañ terenowych, dotycz¹ce zadrzewieñ liniowych gminy Dobre Miasto gromadzono w ustandaryzowanych ankietach opisuj¹cych poszczególne aleje. Syntetyczne dane zestawiono w formie tabeli 1, która zawiera:
dane ogólne, dane przyrodnicze, stan obiektu.
1. Dane ogólne:
a) numer inwentaryzacyjny  jest to numer nadany danemu elementowi liniowemu
w trakcie inwentaryzacji;
b) szerokoæ pomiêdzy szpalerami drzew zajmuj¹cymi przeciwleg³e strony drogi, mierzona od wewnêtrznej krawêdzi pnia;
c) nawierzchnia  opisuje typ nawierzchni, przy której znajduje siê zinwentaryzowany
element (asfalt, bruk, droga gruntowa, inne);
d) odleg³oæ szpalerów od krawêdzi jezdni  okrela odleg³oæ krawêdzi pnia od krawêdzi jezdni wyznaczanej przez nawierzchniê u¿yteczn¹;
e) rozstaw drzew  okrela redni¹ odleg³oæ kolejnych drzew w szpalerze.
2. Dane przyrodnicze:
a) sk³ad gatunkowy  lista gatunków drzew alejotwórczych oraz ich udzia³ procentowy
w zadrzewieniu;
b) rednica pnia  mierzona klup¹ na wysokoci 130 cm;
c) wystêpowanie gatunków inwazyjnych w obrêbie alei.
3. Stan obiektu:
a) stan zdrowotny  opisuje ogólny stan zdrowotny drzew tworz¹cych alejê, wyró¿niono
piêæ kategorii tego stanu:
 bardzo dobry  zdrowy pieñ, wzorcowo ukszta³towana forma pienna drzewa, w pe³ni prawid³owo ukszta³towana i zdrowa korona;
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 dobry  nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukszta³towana/czytelna forma pienna,
zdrowa, doæ dobrze zachowana i/lub ukszta³towana korona;
 dostateczny  znaczne uszkodzenia pnia, zaburzona forma pienna, zredukowana korona, nadmierne i dewastacyjne ciêcia korony;
 z³y  rozleg³e uszkodzenia pnia lub korony, zasychaj¹ce konary, obecnoæ
tzw. szkodników, dewastacyjne ciêcia zaburzaj¹ce statykê drzewa itp.;
 zró¿nicowany  dotyczy ró¿nego stanu zachowania drzew  od dobrego do z³ego
w jednym przebiegu drogi;
b) stan zachowania  opisuje ci¹g³oæ danego elementu liniowego i jego zwarcie:
 zwarta pe³na  020% ubytku drzew;
 zwarta z lukami  2140% ubytku drzew;
 przerzedzona  4160% ubytku drzew;
 fragmenty  6180% ubytku drzew;
 lady  8199% ubytku drzew.
Dodatkowo wyznaczono aleje, w których wystêpuj¹ tzw. miejsca konfliktowe (linie
elektryczne i bezporednio kontakt z asfaltem  podniesiony asfalt przez korzenie
drzew); aleje wykazuj¹ce dodatkow¹ wartoæ kulturow¹ (obecnoæ kapliczek, grodzisk,
krzy¿y) oraz aleje o cechach pomnikowych i potencjalnych siedlisk pachnicy dêbowej
[Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)]. Oszacowano tak¿e rodzaj i liczbê drzew potrzebnych do uzupe³nienia poszczególnych zadrzewieñ.
WYNIKI I DYSKUSJA
Zgodnie z definicj¹ podan¹ przez Siewniaka [1989] aleja jest historyczn¹ form¹ obsadzania w równych odstêpach obydwu stron ci¹gu komunikacyjnego w krajobrazie
otwartym albo drzewami tego samego gatunku, wielkoci i pokroju, albo ró¿nymi gatunkami zmieszanymi wed³ug pewnego schematu, np. topola  lipa  topola lub modrzew 
topola. Spotykane s¹ tak¿e aleje sk³adaj¹ce siê z drzew owocowych: czereni, jab³oni,
orzechów w³oskich. Aleje przydro¿ne s¹ bardzo charakterystycznym elementem krajobrazu, który niestety obecnie jest ju¿ coraz rzadziej spotykany [np. Szeniawski 2009, Po³ski
2009, Podolska 2013].
Jak ju¿ wczeniej wspomniano, w krajobrazie kulturowym województwa warmiñsko-mazurskiego zadrzewienia liniowe s¹ kluczowym elementem. Co ciekawe, wiêkszoæ
dróg Warmii i Mazur, stale wykorzystywanych, istnieje do dzi w swym historycznym
przebiegu [Po³ski 2009a].
W roku 2014 na obszarze gminy Dobre Miasto zinwentaryzowano 41 elementów
o charakterze zadrzewieñ liniowych (tab.1, rys. 1) o redniej d³ugoci 1456 m (d³ugoæ
minimalna wynosi³a 233 m  aleja nr 4; za maksymalna 7539 m  aleja nr 9). Minimalna
d³ugoæ alej zlokalizowanych w gminie Dobre Miasto by³a dwukrotnie wiêksza od alej
wystêpuj¹cych w województwie zachodniopomorskim [Gamrat i in. 2011] i w strefie podmiejskiej Wroc³awia [Podolska 2013] oraz oko³o dwukrotnie mniejsza ni¿ d³ugoci alej
czereniowych z województwa opolskiego [Jañczak-Pieni¹¿ek i Piku³a 2013]. Maksymalna
d³ugoæ alej w Dobrym Miecie by³a oko³o trzykrotnie wiêksza ni¿ alej z województwa
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Stosowane skróty  Abbreviations:
AS.NB.  aster nowobelgijski (Symphyotrichum novibelgii (L.) G. L.); BK  buk pospolity (Fagus sylvatica L.);
BRZ  brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth); CZ.PÓ  czeremcha póna (Prunus serotina Ehrh.);
DB.CZERW  d¹b czerwony (Quercus rubra L.); DB.SZYP  d¹b szypu³kowy (Quercus robur L.);
GB  grab pospolity (Carpinus betulus L.); JARZ.POSP  jarz¹b pospolity (Sorbus aucuparia L.);
JARZ.SZW  jarz¹b szwedzki (Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers); JB.DOM  jab³oñ domowa (Malus domestica Borkh.);
JS  jesion wynios³y (Fraxinus excelsior L.); JS.PEN  jesion pensylwañski (Fraxinus pennsylvanica Marsh.);
KASZT  kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.); KL.JAW  klon jawor (Acer pseudoplatanus L.);
KL.JES  klon jesionolistny (Acer negundo L.); KL.POSP  klon pospolity (Acer platanoides L.);
KOL.KLAP  kolczurka klapowana (Echinocystis lobata (Michx.) Torr. &. Gray);
LP.DR  lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.); MD.EU  modrzew europejski (Larix decidua Mill.); NA.KAN  naw³oæ kanadyjska (Solidago canadensis L.);
OL  olsza czarna (Alnus glutinosa Gaertn.); RB.AK  robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.);
S£.BULW  s³onecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus L.); N.BI  nieguliczka bia³a (Symphoricarpos albus Duhamel);
SO  sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.); SUM.OC  sumak octowiec (Rhus typhina L.);
W.POSP  wierk pospolity (Picea abies (L.) H.Karst); SZP.OG  szparag ogrodowy (Asparagus officinalis L.);
TP.CZ  topola czarna (Populus nigra L.); TP.KAN  topola kanadyjska (Populus × canadensis Moench);
TP.MAKS  topola maksymowicza (Populus maximowiczii Henry); TP.OS  topola osika (Populus tremula L.);
WB.BI  wierzba bia³a (Salix alba L.); WB.IW  wierzba iwa (Salix caprea L.); WB.KR  wierzba krucha (Salix fragilis L.); WZ. POL  wi¹z polny (Ulmus minor Mill.); WZ.G  wi¹z górski (Ulmus glabra Huds.); SZ  szereg  row of trees

ród³o: badania w³asne
Source: own study
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zachodniopomorskiego i opolskiego. Aleje te by³y równie¿ oko³o dwudziestokrotnie
d³u¿sze od alej ze strefy podmiejskiej Wroc³awia. wiadczy to o dobrym stanie zachowania i ci¹g³oci alej w krajobrazie.
Aleje przydro¿ne w gminie Dobre Miasto zlokalizowane by³y g³ównie wzd³u¿ dróg
powiatowych, na których przewa¿a³a nawierzchnia asfaltowa. Drzewa w wiêkszoci ros³y
w bliskiej odleg³oci od krawêdzi jezdni  w tak zwanej skrajni. Odleg³oci miêdzy szpalerami drzew by³y ma³e (od 6 do 8 m), co wynika³o z faktu, ¿e wiêkszoæ dróg na terenie
gminy Dobre Miasto nie spe³nia normatywów szerokoci. redni rozstaw drzew
w szpalerze wynosi³ 4 lub 8 m, co prawdopodobnie by³o efektem przerzedzenia szpaleru.
Szczegó³owe dane przedstawiono w tabeli 1.
Wed³ug danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska w Olsztynie, drzewa
wchodz¹ce w sk³ad alei przydro¿nych w województwie warmiñsko-mazurskim charakteryzuj¹ siê struktur¹ jednowiekow¹. Dominuj¹ okazy, których wiek przekracza ponad 150 lat
[Zielone drogi ... 2016, Jaszczak 2008]. Zadrzewienia przydro¿ne gminy Dobre Miasto
wyró¿nia³o du¿e bogactwo dendroflory (38 taksonów, przewa¿nie gatunki rodzime) pochodz¹cej zarówno z nasadzeñ alejowych oraz, w wiêkszoci, pojawiaj¹cych siê spontanicznie w rowie przydro¿nym oraz miêdzy szpalerami posadzonych drzew (tab. 1, rys. 1).
Obce gatunki drzewiaste w obrêbie zadrzewieñ przydro¿nych omawianego terenu mia³y
niewielki udzia³ i wystêpowa³y sporadycznie. Najliczniej z grupy gatunków obcego pochodzenia notowano jedynie topolê kanadyjsk¹ (Populus × canadensis), która by³a sadzona wzd³u¿ dróg w latach powojennych. Rzadko notowano obecnoæ taksonów uznawanych za inwazyjne  czeremchy amerykañskiej (Padus serotina), dêbu czerwonego
(Quercus rubra), jesionu pensylwañskiego (Fraxinus pennsylvanica), robinii akacjowej
(Robinia pseudoacacia), sumaka octowca (Rhus typhina), nieguliczki bia³ej (Symphoricarpos albus), które wystêpowa³y pojedynczo. Z grupy gatunków obcego pochodzenia
czêciej i liczniej notowano gatunki zielne, takie jak: aster nowobelgijski (Aster novi-belgii), naw³oæ kanadyjska (Solidago canadensis), s³onecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus) oraz inne (tab. 1). Z gatunków alejowych, wyranie dominuj¹cym by³a lipa drobnolistna (Tilia cordata), która tworzy³a zarówno jednogatunkowe aleje, jak równie¿
wystêpowa³a w zadrzewieniach wielogatunkowych. Ze znacznie mniejsz¹ frekwencj¹ notowano w zadrzewieniach klon zwyczajny (Acer platanoides) i jesion wynios³y (Fraxinus excelsior). Wzd³u¿ omawianych dróg licznie wystêpowa³y drzewa w rowie przydro¿nym. By³y to zarówno odnowienia gatunków alejowych, jak i, pojawiaj¹ce siê w wyniku
sukcesji spontanicznej, innych gatunków drzewiastych. Bardzo licznie wzd³u¿ dróg gminy Dobre Miasto odnawia³ siê klon zwyczajny, który wystêpowa³ z najwiêksz¹ frekwencj¹ we wszystkich zadrzewieniach. Z odnowieñ gatunków niealejowych czêsto obserwowano wystêpowanie trzmieliny zwyczajnej (Euonymus europaeus), ró¿y polnej (Rosa
canina), gruszy pospolitej (Pyrus communis) i bzu czarnego (Sambucus nigra).
rednia rednica pni drzew alejowych wynosi³a oko³o 6070 cm, co wskazuje na zaawansowany wiek drzew mieszcz¹cy siê rednio w przedziale 6080 lat (tab. 1). Najwiêksze rednice osi¹ga³y pnie lipy drobnolistnej. Wiele osobników posiada³o rednice pni
zbli¿one do wymiaru pomnikowego.
Wielu autorów zauwa¿a, ¿e sporód ró¿nych typów zadrzewieñ zadrzewienia alejowe s¹
szczególnie nara¿one na przekszta³cenia antropogeniczne. Nasilaj¹cy siê ruch samochodowy
Acta Sci. Pol.
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powoduje, ¿e podczas poszerzania czêci jezdnej wiele z nich jest wycinana lub dewastowana na skutek nasilaj¹cego siê zanieczyszczenia i urazów mechanicznych, w tym
nieumiejêtnie prowadzonych zabiegów pielêgnacyjnych [np. Gamrat i Burczyk 2007, Ko³odziej i in. 2009, Gamrat i in. 2011]. Na niszczenie drzew przydro¿nych negatywny
wp³yw ma tak¿e zbyt bliskie s¹siedztwo linii infrastruktury technicznej. Zbyt bliskie usytuowanie przewodów podziemnych ma niekorzystny wp³yw na system korzeniowy, a napowietrzne linie energetyczne prowadz¹ do szpetnego, jednostronnego podcinania korony b¹d drastycznych ciêæ, prowadz¹cych do zaburzenia statyki drzew [Podolska 2013], co by³o obserwowane równie¿ na badanym terenie. W gminie Dobre Miasto,
mimo zaawansowanego wieku i stresowych warunków ¿ycia (zasolenie i bliskie s¹siedztwo jezdni), wiêkszoæ drzew alejowych odznacza³o siê stosunkowo dobrym stanem
zdrowotnym (g³ównie lipa drobnolistna i klon zwyczajny). W z³ej kondycji znajdowa³y
siê osobniki jesionu wynios³ego (wiele z nich osi¹gnê³o fazê obumierania). Z tego
wzglêdu oceniono, ¿e wiêkszoæ zadrzewieñ przydro¿nych wykazywa³o zró¿nicowany
stan zdrowotny (tab. 1). Stan zachowania alej w gminie Dobre Miasto, pomimo zaawansowanego wieku, stanu zdrowotnego, jak równie¿ skali przeprowadzonych dotychczas
zabiegów pielêgnacyjnych (polegaj¹cych na przeprowadzeniu dewastacyjnych ciêæ),
jest na poziomie zadrzewieñ zwartych z lukami (tab. 1). Ubytki w drzewostanach s¹ zazwyczaj nieznaczne, g³ównie na ³ukach dróg i w miejscach kolizyjnych z liniami elektrycznymi. Bior¹c jednak pod uwagê z³y stan zdrowotny jesionu wynios³ego w wiêkszoci zadrzewieñ, w niedalekiej przysz³oci powsta³e luki bêd¹ wymaga³y uzupe³nienia.
Analiza ubytków w drzewostanach wykaza³a potrzebê uzupe³nienia oko³o 3 tys. drzew
w obrêbie badanych zadrzewieñ (tab. 1). Znaczn¹ liczbê sadzonek mo¿na pozyskaæ
z licznie odnawiaj¹cych siê rodzimych gatunków (klon, lipa, d¹b, grab) w rowie przydro¿nym oraz wyprowadziæ z odrostów w miejscach wyciêtych osobników.
Na ci¹g³oæ zadrzewieñ liniowych w krajobrazie du¿y wp³yw ma równie¿ gêstoæ zabudowy oraz sieæ napowietrznych linii energetycznych. Potencjalne tzw. miejsca konfliktowe zlokalizowano w przypadku alei nr 1 (zwarta zabudowa) oraz alej nr 12, 15, 20, 21,
22 i 33 (linia energetyczna)  tabela 1.
Z uwagi na fakt, ¿e gatunkiem dominuj¹cym w wiêkszoci alej jest lipa oraz dojrza³y
wiek tych drzewostanów, badane zadrzewienia stanowi¹ dogodne miejsca dla rozwoju cennych gatunków owadów. Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, ¿e aleje nr 4, 9 i 11 s¹
prawdopodobnymi siedliskami pachnicy dêbowej, która w Polsce i innych krajach podlega ochronie prawnej. Pozosta³e zadrzewienia z drzewostanem lipowym i dêbowym stanowi¹ dla chronionego gatunku potencjalne miejsce wystêpowania w przysz³oci. Aleje
nr 9, 18, 39 i 40, z uwagi na rozmiary drzew i dobry stan zdrowotny, maj¹ walory obiektów pomnikowych (tab. 1).
W krajobrazie Warmii, która od wieków by³a katolicka, drzewa w szczególny sposób
wspó³graj¹ z obiektami sakralnymi, takimi jak kapliczki i krzy¿e przydro¿ne, podkrelaj¹c
tym samym symbolikê drogi [Jaszczak 2008, Po³ski 2009a]. W gminie Dobre Miasto elementy maj¹ce wartoæ kulturow¹ (kapliczki, krzy¿e, grodzisko) s¹ czêsto spotykane przy
drogach wszystkich kategorii, ich lokalizacjê w badanych alejach przedstawiono na rysunku 1.
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Rys. 1. Gatunek alejotwórczy i wartoæ kulturowa alej w gminie Dobre Miasto
Fig. 1. Alley-creative tree species and cultural valus of alleys i n Dobre Miasto community
ród³o: badania w³asne
Source: own study
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Droga krajobrazowa mo¿e mieæ tak¿e znaczenie w kreowaniu produktu turystycznego
regionu. Estetyczna wartoæ alej przek³ada siê na ich wymiern¹ wartoæ ekonomiczn¹.
Wraz z jeziorami i lasami, aleje s¹ znakiem firmowym, jedn¹ z ikon Warmii i Mazur. Maj¹
istotne znaczenie turystyczne i promocyjne, czego odzwierciedleniem s¹ m.in. artyku³
Agnieszki A. Jaszczak [2008] oraz monografia pod redakcj¹ Krzysztofa Worobca i Iwony
Li¿ewskiej [Aleje przydro¿ne... 2009].
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
1. Aleje przydro¿e gminy Dobre Miasto stanowi¹ cenny element krajobrazu Warmii
z uwagi na walory kulturowe, turystyczne oraz przyrodnicze.
2. Pomimo zaawansowanego wieku drzew oraz niew³aciwie prowadzonych zabiegów pielêgnacyjnych w obrêbie gminy zachowa³a siê do dzisiaj stosunkowo zwarta
sieæ zadrzewieñ liniowych.
3. Wiêkszoæ gatunków alejotwórczych odznacza siê stosunkowo dobrym stanem
zdrowotnym. Jednak z uwagi na bardzo s³ab¹ kondycjê osobników jesionu wynios³ego,
który licznie wystêpuje w alejach, wiêkszoæ obiektów liniowych uzyska³a redni¹ ocenê
tego parametru na poziomie stanu zdrowotnego zró¿nicowanego.
4. W obrêbie rowu przydro¿nego licznie odnawiaj¹ siê gatunki alejowe oraz inne gatunki rodzime pojawiaj¹ce siê w wyniku sukcesji spontanicznej. M³ode osobniki drzew,
pochodz¹ce z odnowieñ, stanowi¹ bardzo dobry materia³ do uzupe³niania luk w omawianych alejach. S¹ to osobniki najlepiej przystosowane do trudnych warunków, które panuj¹ w obrêbie zadrzewieñ przydro¿nych. W stworzonych przez aleje korytarzach ekologicznych schronienie znalaz³y równie¿ niepo¿¹dane elementy flory  gatunki inwazyjne,
z których najczêciej i najliczniej notowano naw³oæ kanadyjsk¹.
5. Z uwagi na sk³ad gatunkowy drzewostanów badanych alej  du¿ego udzia³u lipy,
stanowi¹ one prawdopodobne i potencjalne siedliska pachnicy dêbowej (Osmoderma
eremita).
6. Najwa¿niejszym aspektem warunkuj¹cym zachowanie ci¹g³oci, struktury i walorów przyrodniczych alej jest ich systematyczne oraz zaplanowane odtwarzanie, zgodne
z ich obecnym sk³adem gatunkowym i warunkami siedliskowymi.
7. Prezentowane wyniki zaowocowa³y stworzeniem lokalnego programu kszta³towania
zadrzewieñ przydro¿nych w gminie Dobre Miasto, autorstwa Piotra Dynowskiego i Mieczys³awy A. Fenyk [2015], przekazanego pracownikom gminy.
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ROADSIDE TREE ALLEYS DOBRE MIASTO COMMUNE  OVERVIEW
AND NEEDS FOR STAND OF TREES COMPLEMENTATION
Summary. Roadside-tree stands are an important and characteristic element of the
landscape communities from the Warmiñsko-Mazurskie voivodeship. But there is no
accurate data on the current state of conservation of the different alleys and proposals
for their protection. The article presents the results of field research on the inventory
and synthetic characterization of tree alleys occurring in Dobre Miasto commune and the
type and number of trees needed to complete individual roadside-tree stands. It was
noted that, despite the advanced age of the trees and improperly conducted treatments,
relatively large and dense network of line-trees stands with a large wealth dendroflora,
with the vast majority of native species, has survived to this day. Additionally place
of conflict, tree alleys demonstrating additional value cultural and alleys of veteran trees
and potential habitat hermit oak (Osmoderma hermit) were determinated. Presented the
data resulted in the creation program of local development of roadside-tree stands in the
Dobre Miasto commune.
Key words: alleys, roadside-tree stands, line-tree stands, Dobre Miasto commune
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