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Od Redakcji
Autorzy opracowañ naukowych zamieszczonych w prezentowanym numerze koncentruj¹ siê na ró¿nych stanach zagospodarowania i u¿ytkowania przestrzeni.
W pierwszym artykule przedstawiono teoretyczne rozwa¿ania nad podzia³em przestrzeni ze wzglêdu na jej odkszta³cenie od stanu pierwotnego, a tak¿e identyfikacji jej aktualnego stanu. Po przeanalizowaniu dokumentacji technicznej i planistycznej autorzy zaproponowali schemat przemian przestrzeni w czasie. Stanowi on podstawê przemylanego i w³aciwego jej d³ugotrwa³ego u¿ytkowania.
O wadze tego zagadnienia wiadczy tak¿e treæ drugiego opracowania, w którym
przedstawiono szeroki zakres badañ, jakie nale¿a³o przeprowadziæ, aby lokalizacja pomnika Jana Zamojskiego w historycznej przestrzeni za³o¿enia pa³acowego w Zamociu
by³a optymalna w perspektywie przysz³ej rewitalizacji pa³acu i jego otoczenia.
Kolejny artyku³ dotyczy okrelenia zmian w organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej w zwi¹zku z przeznaczeniem gruntów rolnych pod zalesienie.
Gospodarowanie nieruchomociami jest tak¿e treci¹ kolejnego opracowania. Przedstawia on warunki prawne nabywania nieruchomoci gruntowych przez cudzoziemców
w Polsce w latach 19992005 oraz zakres tego zjawiska.
Kwartalnik zamyka dyskusja nad wybranymi problemami zwi¹zanymi z zastosowaniem metody regresji wielokrotnej w wycenie nieruchomoci.
Przewodnicz¹ca Rady Naukowej
serii Administratio Locorum

prof. dr hab. Sabina róbek
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TEORETYCZNE ROZWA¯ANIA NAD IDENTYFIKACJ¥
MO¯LIWYCH STANÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENI
Iwona Cielak, Ryszard Cymerman
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. Autorzy podejmuj¹ próbê usystematyzowania mo¿liwych stanów zagospodarowania przestrzeni. S¹ to teoretyczne rozwa¿ania nad podzia³em przestrzeni ze wzglêdu
na jej odkszta³cenie od stanu pierwotnego, a tak¿e identyfikacji aktualnego stanu tej przestrzeni. Analizuj¹c dokumentacjê techniczn¹ i planistyczn¹, autorzy proponuj¹ pewien
teoretyczny schemat przemian przestrzeni w czasie. Ustalenie stanu przestrzeni i stanu,
jaki nastêpuje po aktualnym, jest podstaw¹ do przemylanego i w³aciwego jej planowania, a tak¿e zarz¹dzania ni¹, pomaga unikn¹æ stanów ca³kowitej dewastacji i degradacji
oraz umo¿liwia d³ugotrwa³e i o szerokim zasiêgu podnoszenie jej wartoci.
S³owa kluczowe: gospodarka przestrzenna, zagospodarowanie i planowanie przestrzenne,
funkcja przestrzeni, stan przestrzeni

WSTÊP
Gospodarowanie przestrzeni¹ jest procesem, który powinien zmierzaæ do optymalnego wykorzystania i maksymalnego podniesienia jej wartoci w ka¿dym mo¿liwym aspekcie. Zarówno na etapie planowania, jak i zarz¹dzania przestrzeni¹ pierwszym krokiem
(z oczywistych wzglêdów) powinna byæ identyfikacja stanu, w jakim aktualnie przestrzeñ
bêd¹ca przedmiotem dzia³añ siê znajduje. Ma to ogromne znaczenia ze wzglêdu zarówno
na praktyczne dzia³ania, jakie w tej przestrzeni mo¿na przeprowadziæ, jak i na stan prawny, który te dzia³ania mo¿e ograniczaæ. Czêsto w³anie na tym etapie napotyka siê na problemy zwi¹zane z jednoznaczn¹ identyfikacj¹ stanu przestrzeni. Autorzy próbuj¹, na podstawie mo¿liwych oraz aktualnych stanów przestrzeni jak równie¿ istniej¹cych
opracowañ planistycznych, a tak¿e istniej¹cej dokumentacji technicznej, identyfikowaæ
i nazywaæ stan przestrzeni oraz analizowaæ jego zmianê w czasie.
Adres do korespondencji  Corresponding author: dr in¿. Iwona Cielak, Katedra Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski
w Olsztynie, ul. Prawocheñskiego 15, 10720 Olsztyn, tel. (+48 089) 5233473
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ZRÓ¯NICOWANIE STANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI
Pod pojêciem zagospodarowania przestrzennego nale¿y rozumieæ ogó³ wspó³zale¿nych obiektów i urz¹dzeñ powierzchniowych, liniowych i punktowych, rozmieszczonych
w przestrzeni, które tworz¹ istniej¹cy stan u¿ytkowania danego obszaru. Zagospodarowanie przestrzenne jest wynikiem dzia³añ indywidualnych i zbiorowych w celu zaspokojenia ró¿nych potrzeb mieszkañców i innych u¿ytkowników tego obszaru [BORSA 2004].
W znaczeniu planistycznym stan zagospodarowanie przestrzenne wynika z czynnoci
planowanego rozmieszczenia na danym obszarze ludnoci, mieszkañ, infrastruktury spo³ecznej, technicznej i gospodarczej w celu racjonalnego u¿ytkowania tego obszaru,
z uwzglêdnieniem ochrony rodowiska i jakoci ¿ycia. W odniesieniu do zagospodarowania
miast realizacj¹ wyznaczonych celów zajmuje siê urbanistyka, która w ogólnym rozumieniu
obejmuje kszta³towaniem przestrzeni miasta. Kszta³towaniem obszarów wiejskich zajmuje siê
ruralistyka, choæ termin ten jest rzadko stosowany i niepoprawnie nazywany urbanistyk¹.
Poszczególne formy zagospodarowania przestrzennego, stanowi¹ce jego elementy,
klasyfikuje siê ze wzglêdu na sposób u¿ytkowania terenu. Teoretycznie wyró¿niæ mo¿na
nastêpuj¹ce formy zagospodarowania: zabudowa mieszkaniowa, przemys³owa, sk³adowa,
urz¹dzenia obs³ugi ludnoci  infrastruktura spo³eczna, infrastruktura techniczna, urz¹dzenia obs³ugi rolnictwa itp. Formy te pe³ni¹ okrelone funkcje, a mianowicie: mieszkaniowe, us³ugowe, rolnicze, lene, przemys³owe, transportowe, wypoczynkowe (turystyczne), uzdrowiskowe, ochronne (ochrona rodowiska przyrodniczego i kulturowego,
ochrona sanitarna itp.). Infrastrukturê spo³eczn¹ stanowi wyposa¿enie osadnictwa w zakresie socjalnej obs³ugi ludnoci: obiekty owiaty, zdrowia i opieki spo³ecznej, kultury,
sportu; a tak¿e obs³ugi bytowej: obiekty handlu i zaopatrzenia, gastronomii i drobnych us³ug. Infrastrukturê techniczn¹ stanowi wyposa¿enie osadnictwa w: drogi i ulice,
sieci i urz¹dzenia zaopatrzenia w wodê, usuwania cieków i odpadów, zaopatrzenia
w energiê i telekomunikacja.
Ró¿ne funkcje poszczególnych fragmentów przestrzeni wskazuj¹ na ró¿ny sposób
u¿ytkowania tej przestrzeni, przy czym jako sposób u¿ytkowania terenu rozumieæ nale¿y
rodzaj dzia³alnoci wykonywanej na okrelonym obszarze. To samo u¿ytkowanie mo¿e
byæ przypisane do terenu o ró¿nym zasiêgu przestrzennym i o ró¿nym stopniu agregacji.
Okrelenia sposobu u¿ytkowania terenu dokonuje siê na podstawie funkcji przewa¿aj¹cej, a czêsto równie¿ u¿ytkowanie okrela siê kilkoma funkcjami, które pe³ni teren, np.
tereny mieszkaniowo-us³ugowe, przemys³owo-sk³adowe itp.
Do podstawowych elementów zagospodarowania terenu zaliczyæ nale¿y zabudowê.
Tworz¹ j¹ istniej¹ce i planowane budynki i budowle oraz ich zespo³y bez wzglêdu na przeznaczenie i u¿ytkowanie. Wyró¿niæ mo¿emy nastêpuj¹ce strefy zabudowy: mieszkaniow¹
jednorodzinn¹, wielorodzinn¹ i mieszan¹, zagrodow¹, przemys³ow¹, magazynowo-sk³adow¹, us³ugow¹ i letniskow¹. Zabudowê tworz¹ równie¿ obiekty i urz¹dzenia u¿ytecznoci
publicznej (s³u¿¹ce realizacji celów spo³ecznych) i us³ug. Rozmieszczenie w przestrzeni
obiektów u¿ytecznoci publicznej i us³ug powinno odpowiadaæ uk³adowi sieci osadniczej
i gêstoci zaludnienia obszarów. Nale¿y realizowaæ je tak, aby d¹¿yæ do wyrównania i podnoszenia poziom zagospodarowania wszystkich obszarów, które maj¹ tworzyæ optymalne
warunki do zaspokajania ró¿norodnych potrzeb spo³ecznych [BORSA 2004].
Acta Sci. Pol.
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Zagospodarowanie terenu jest procesem ci¹g³ym w czasie i przestrzeni. Fazy zagospodarowania ulegaj¹ ci¹g³ej transformacji i przechodz¹ w kolejne fazy. Jest to skutek
up³ywu czasu i zwi¹zanej z nim zmiany preferencji, oczekiwañ i celów, jakie dany teren
ma spe³niaæ zdaniem jego u¿ytkowników. Ocena zagospodarowania jest zwi¹zana z okreleniem stanu, w którym aktualnie znajduje siê analizowana przez nas przestrzeñ. Ocena
taka mo¿e byæ podstaw¹ do okrelenia przysz³ych zadañ maj¹cych podnieæ i tym samym
przed³u¿yæ u¿ytecznoæ przestrzeni.
Stan zagospodarowania jest efektem realizacji planowania przestrzennego. Zatem
pierwsz¹ faz¹ oceny stanu zagospodarowania terenu jest ocena jego stanu planistycznego.
Identyfikacja stanu planistycznego terenu sprowadza siê do analizy dokumentacji planistycznej sporz¹dzonej, wi¹¿¹cej i dotycz¹cej analizowanego terenu. Podstawowymi dokumentami planistycznymi s¹:
 studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy;
 decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Zgodnie ze stopniem wymagalnoci tych aktów i skutkami, jakie poci¹gaj¹ one za
sob¹ mo¿emy wyró¿niæ trzy stany planistyczne przestrzeni (rys. 1).

I

stan podstawowy
basic condition

studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
the study of conditionings and development
land directions

stan pożądany

studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy +
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego
the study of conditionings and development
land directions + local plan of development
land

stan wymuszony
fovced condition

studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy +
decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu
the study of conditionings and development
land directions + the decision about building
conditions and development land

II desirable condition

III

Rys. 1.
Fig. 1.

Mo¿liwe stany planistyczne przestrzeni
Possible conditions of land management

Stan podstawowy jest zwi¹zany ze sporz¹dzeniem na analizowanym terenie studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Poniewa¿ jest to dokument, który gminy musz¹ sporz¹dzaæ obligatoryjnie i obejmuje ca³y jej teren, nale¿y
przyj¹æ, ¿e wprowadza on na ca³ym obszarze gminy ustalenia podstawowe, które s¹ przes³ank¹, co do wykorzystania przestrzeni i funkcji, jakie powinna ona spe³niaæ.
Stan po¿¹dany wi¹¿e siê ze sporz¹dzeniem na wycinku przestrzeni miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Plan nie jest dokumentem obligatoryjnym
Administratio Locorum 6(4) 2007
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i nie obejmuje zazwyczaj ca³ego obszaru gminy. Jest za to aktem prawa miejscowego,
który mo¿e byæ podstaw¹ do wydania decyzji dotycz¹cej pozwolenia na budowê. Nie
wymaga siê do tego dodatkowych opracowañ. Istnienie obowi¹zuj¹cego planu zagospodarowania przestrzennego jest zatem najbardziej po¿¹danym stanem planistycznym przestrzeni.
Stan wymuszony. Zachodzi wówczas, gdy na analizowany przez nas terenie nie ma
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do pe³nego zagospodarowania
przestrzennego niezbêdna jest wówczas tzw. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ustawodawca niejako wymusza sporz¹dzenie i wydanie takiej decyzji,
która skutkuje wydaniem pozwolenia na budowê.
DOKUMENTACJA PLANISTYCZNA
Ustalenie stanu planistycznego przestrzeni warunkowane jest analiz¹ istniej¹cych dokumentów planistycznych. Zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [DzU 2003, nr 80, poz. 717 ze zm.] ka¿dy
ma prawo wgl¹du do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów
i wyrysów. Poniewa¿ studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem obligatoryjnym dla gmin, szczegó³owe jego zapisy mo¿na przeledziæ w siedzibach organów uchwalaj¹cych je. Zgodnie z art. 31 ust. 1 wójt, burmistrz
albo prezydent miasta prowadzi rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporz¹dzenie lub zmianê, gromadzi materia³y z nimi zwi¹zane oraz odpowiada za przechowywanie ich orygina³ów, w tym równie¿ uchylonych i nieobowi¹zuj¹cych. Uchwa³a rady
gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego podlega równie¿ publikacji na stronie
internetowej gminy (art. 29 ust. 2 Ustawy o planowaniu przestrzennym).
Zgodnie z art. 67 ust. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Minister w³aciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej, okrela w drodze rozporz¹dzenia wzór rejestrów decyzji. Wed³ug rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 13 maja 2004 roku w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [DzU 2004, nr 130, poz. 1385] rejestr taki powinien zawieraæ
nastêpuj¹ce dane:
 numer decyzji i datê jej wydania;
 rodzaj inwestycji;
 nazwê i adres wnioskodawcy;
 oznaczenie nieruchomoci (numer ewidencyjny dzia³ki);
 streszczenie ustaleñ decyzji;
 ewentualne wyganiêcie, stwierdzenie niewa¿noci lub zmianê decyzji;
 inne uwagi.
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PARAMETRY I WSKANIKI URBANISTYCZNE
Stan przestrzeni planistycznej w ujêciu bardziej szczegó³owym mo¿na analizowaæ, pos³uguj¹c siê parametrami i wskanikami urbanistycznymi, które ustala siê dla potrzeb umiejêtnego rozmieszczenia obiektów w procesach planowania przestrzennego. S¹ to parametry
i wskaniki ustanawiane w dokumentach planistycznych, zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 10 ust. 4, art. 16 ust. 2 i art. 40 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym [DzU 2003, nr 80, poz. 717]. Zgodnie z t¹ ustaw¹ mierniki te nale¿y podawaæ w planach zagospodarowania przestrzennego. S¹ one wynikiem indywidualnych analiz
przeprowadzonych przez urbanistów i planistów zgodnie ze sztuk¹ planowania przestrzennego dla konkretnej gminy, której plan dotyczy. Wskaniki te okrelaj¹ ilociowo poziom
zaspokojenia potrzeb w infrastrukturze spo³ecznej i technicznej. Wartoæ tych wskaników
stanowi zazwyczaj stosunek dwóch wielkoci: jedna wyra¿a przedmiot danego wskanika,
a druga stanowi jego odniesienie aplikacyjne, np. 500 miejsc postojowych na 2000 mieszkañców. Do parametrów i wskaników urbanistycznych ujmowanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego zaliczyæ mo¿na:
 wskanik zabudowy, np. do 0,25;
 wskanik intensywnoci zabudowy  stosunek powierzchni brutto budynku do powierzchni dzia³ki, na której jest on usytuowany, np. do 0,42;
 linie zabudowy, np. maksymalne, nieprzekraczalne jak na rysunku planu;
 powierzchniê biologicznie czynn¹, np. minimum 40% powierzchni dzia³ki budowlanej
lub terenu objêtego inwestycj¹.
Inne wskaniki i parametry czêsto stosowane w planowaniu przestrzennym oraz w celu opisu zagospodarowania przestrzennego to:
 powierzchnia brutto (ca³kowita)  suma powierzchni wszystkich kondygnacji mierzona po obrysie murów ³¹cznie z balkonami, loggiami i tarasami, bez pustki schodów,
windy oraz podcieni i ramp;
 powierzchnia netto  powstaje przez odjêcie od powierzchni brutto powierzchni balkonów, loggii, tarasów, poddaszy nieu¿ytkowych, powierzchni niezamkniêtych parteru,
powierzchni dla samochodów, powierzchni podziemi, pomieszczeñ technicznych, jeli
nie s¹ w parterze;
 wskanik zajêcia terenu  stosunek powierzchni brutto budynku do powierzchni zabudowy;
 wskanik intensywnoci zabudowy  stosunek powierzchni brutto budynku do powierzchni dzia³ki, na której jest on usytuowany;
 sklasyfikowane obiekty przemys³owe  fabryki, warsztaty, magazyny stanowi¹ce
w³asnoæ osób lub firm, mog¹ce powodowaæ zagro¿enie lub uci¹¿liwoæ dla s¹siadów
ze wzglêdu na zdrowie, bezpieczeñstwo, higienê czy to dla rolnictwa, czy dla rodowiska naturalnego, czy dla dziedzictwa;
 miary usytuowania i wielkoci  ustalone przez plan zagospodarowania przestrzennego, podaj¹ warunki lokalizacji budynku w stosunku do dróg, granic i innych budynków. Wyra¿one w sta³ej wielkoci w m, m2 lub w relacji do wysokoci zabudowy;
 powierzchnia zabudowy  powierzchnia budynku w poziomie terenu. Nie wlicza siê
czêci budynku nad terenem ani tarasów otwartych i zadaszonych;
Administratio Locorum 6(4) 2007
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 wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu istniej¹cego przed realizacj¹ projektu. Nie wlicza siê kominów ani nadbudówek technicznych.
S¹ to wskaniki, które w wielu krajach europejskich nale¿y zamieszczaæ obligatoryjnie
w opracowaniach planistycznych. W Polsce definicji tych wskaników szukaæ mo¿na
w Normach ISO. Stosowanie wymienionych wskaników wspomagaæ ma uporz¹dkowany
sposób organizacji przestrzeni, uwzglêdniaj¹cy ca³okszta³t warunków i wymagañ funkcjonalnych, spo³eczno-gospodarczych i rodowiskowo-krajobrazowych, który zmierza³by do
osi¹gniêcia ³adu przestrzennego.
MO¯LIWOCI ZMIANY STANU PLANISTYCZNEGO PRZESTRZENI
Obecnie o mo¿liwociach i warunkach zabudowy zawartych w planie miejscowym,
a w razie jego braku w decyzjach o warunkach zabudowy, jak równie¿ o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego decyduje gmina w oparciu o opinie urbanisty. Urbanici prowadz¹ analizy istniej¹cego stanu zagospodarowania dotycz¹ce rodzaju zabudowy,
charakteru terenu i mo¿liwoci realizacji inwestycji i na ich podstawie proponuj¹ rozwi¹zania urbanistyczne, które w³adze gminne zazwyczaj akceptuj¹ przyjmuj¹c plan zagospodarowania przestrzennego b¹d wydaj¹c decyzje o warunkach zabudowy.
W przypadku braku planu miejscowego, zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagañ dotycz¹cych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [DzU 2003, nr 164, poz. 1588], wydaje siê decyzjê o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu. W decyzji takiej w³adze gminy okrelaj¹ warunki jakie musi
spe³niaæ nowa zabudowa, kieruj¹c siê przy tym tzw. zasad¹ dobrego s¹siedztwa. Oznacza
to, ¿e procedura wydawania pozwolenia na budowê przy braku planu miejscowego dotyczyæ mo¿e tylko inwestycji planowanych na obszarze, w którego s¹siedztwie znajduje siê
ju¿ zabudowana dzia³ka gruntowa. Najprostszy przyk³ad takiej sytuacji ilustruje rysunek 2.
Sposób zabudowy s¹siedniej dzia³ki musi pozwalaæ na okrelenie wymagañ dla nowej
zabudowy na danej dzia³ce  w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaników kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy
architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnoci wykorzystania terenu. Zasada dobrego s¹siedztwa oznacza koniecznoæ dostosowania nowej zabudowy do zastanej w danym miejscu. W decyzji o warunkach zabudowy organy samorz¹du
gminy, na podstawie analiz urbanisty, ustalaj¹ szczegó³owe wymagania odnonie:
 linii zabudowy (odleg³oci budynku od drogi);
 wielkoci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia³ki;
 szerokoci elewacji frontowej;
 wysokoci górnej krawêdzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki;
 geometrii dachu (k¹ta nachylenia, wysokoci kalenicy i uk³adu po³aci dachowych).
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Dzia³ka nr 60/11 bêd¹ca przedmiotem decyzji okrelaj¹cej warunki zabudowy oraz analizowane dzia³ki s¹siednie
Plot no. 60/11 subject to a land use permit, and the adjacent plots analyzed in the study

Przyk³adow¹ czêæ analityczn¹ ww. analizy przedstawiono w tabeli 1.
Inne procedury stosuje siê w przypadku realizacji inwestycji celu publicznego. Wtedy
wydawana jest decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Szczegó³owe
granice obszarów przestrzeni publicznej okrela siê w studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy.
W przypadku uchwalenia planu miejscowego oraz wydania decyzji o warunkach zabudowy w³adze samorz¹dowe kieruj¹ siê zazwyczaj opini¹ urbanisty, który uwzglêdnia
uwarunkowania zgodnie z wczeniej opisanymi wymogami prawnymi. W du¿ej mierze
stan zagospodarowania terenu zale¿y od jego kompetencji i wiedzy. Niebagatelne znaczenie dla stanu zagospodarowania ma dzia³alnoæ organów kontrolnych, zw³aszcza organów nadzoru budowlanego.
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Tabela 1. Przegl¹d funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie pozwalaj¹cym na wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Table 1. Review of land functions and characteristics of land management and development providing a basis for issuing land use permits
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c) odprowadzenie i oczyszczanie cieków:
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5
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3
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*  wartoci podawane w metrach, k¹t nachylenia dachu w stopniach

Obs³uga komunikacyjna

Uzbrojenie terenu

1

cd. tabeli 1
cont. table 1
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PRAKTYCZNA REALIZACJA DECYZJI PLANISTYCZNYCH
Druga faza zagospodarowania przestrzennego to praktyczna realizacja decyzji planistycznych. Faza ta obejmuje proces realnego wprowadzania danej funkcji na terenie podlegaj¹cym opracowaniu, okres u¿ytkowania, a wiêc wykorzystania funkcjonalnego terenu, oraz etap, w którym teren ten traci na funkcjonalnoci i po którym teoretycznie
powraca do etapu wyjciowego  etapu ponownego planowania.
W takim rozumieniu tematu przestrzeñ, a w zasadzie funkcje, jakie przestrzeñ mo¿e
pe³niæ, nale¿y podzieliæ na dwie kategorie: funkcje pierwotne i wtórne.
Funkcje pierwotne to takie, które istniej¹ w przestrzenia samoistnie a tak¿e te, które
nie wymagaj¹ radykalnego przekszta³cania przestrzeni (np. funkcja rolna, lena).
Funkcje wtórne to te, które do zaistnienia w przestrzeni wymagaj¹ radykalnych przekszta³ceñ, zazwyczaj z funkcji pierwotnej. Proces zagospodarowania przestrzeni zwi¹zany z wprowadzeniem takiej funkcji jest d³u¿szy i bardziej z³o¿ony ni¿ w przypadku funkcji pierwotnych. Funkcje wtórne to np. mieszkaniowa, us³ugowa itd. Wymagaj¹ one
zazwyczaj wprowadzenie do przestrzeni obiektów budowlanych.
Oba typy funkcji ró¿ni¹ siê nieznacznie przebiegiem i czasem trwania drugiej fazy
zagospodarowania przestrzennego, zwi¹zanej z wprowadzeniem tych funkcji na analizowanym obszarze.
Najbardziej z³o¿ony proces praktycznego wprowadzania decyzji planistycznych charakteryzuje wszystkie funkcje, które wymagaj¹ powstania obiektów budowlanych. W procesie takim nale¿y wyró¿niæ parametrami i wskanikami urbanistycznymi co najmniej
nastêpuj¹ce stany:
I  zerowy,
II  inwestycyjny,
III  pe³nej u¿ytecznoci,
IV  remontowo-modernizacyjny,
V  rozbiórkowy.
Druga fazy zagospodarowania rozpoczyna siê od stanu I  zerowego, którego zaistnienie zwi¹zane jest z wydaniem decyzji pozwolenia na budowê.
Stan inwestycyjny obejmuje czas powstawania budynku do momentu oddania go do u¿ytku.
Stan ten mo¿na podzieliæ na kilka etapów zwi¹zanych ze stadium zaawansowania budowy:
 zerowy (wykonanie fundamentów),
 surowy otwarty (budynek bez tynków, okien i drzwi),
 surowy zamkniêty (budynek bez tynków z oknami i drzwiami),
 wykoñczony.
Stan pe³nej u¿ytecznoci zwi¹zany jest z wykorzystaniem i u¿ytkowaniem przestrzeni zgodnie z jej funkcj¹ i przeznaczeniem. Stan ten przechodzi w remontowo-modernizacyjny zwi¹zany z podniesieniem u¿ytecznoci przestrzeni b¹d dostosowaniem jej do potrzeb u¿ytkowników, które zmieniaj¹ siê wraz z up³ywem czasu. Stan remontowo-modernizacyjny mo¿e byæ koñcowym etapem procesu zagospodarowania przestrzeni, prowadz¹cym do zmiany funkcji przestrzeni. Ostatecznym zamkniêciem tego procesu
jest jednak moment wydania pozwolenia na rozbiórkê budynku i jego faktyczne znikniêcie z przestrzeni, a tym samym powrót do etapu zerowego. Uproszczony schemat drugiej
fazy zagospodarowania przestrzeni przedstawia rysunek 3.
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all-out utility
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czas – time
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rozbiórkowy
disassembling
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Przebieg drugiej fazy zagospodarowania przestrzeni funkcj¹ wtórn¹
Second stage of land management according to the primary function

Przedstawiony schemat przebiegu drugiej fazy zagospodarowania przestrzeni jest schematem uproszczonym. W praktyce proces ten jest bardziej z³o¿ony. Stan remontowo-modernizacyjny dzieli siê na wiele etapów, które przywracaj¹ przestrzeñ do stanu inwestycyjnego czêsto
zmieniaj¹c zarówno poziom u¿ytecznoci jak i funkcjê przestrzeni oddalaj¹c w czasie, a czêsto nawet uniemo¿liwiaj¹ dojcie procesu do stanu rozbiórkowego. W rzeczywistoci ten etap
mo¿e mieæ ró¿ny przebieg. Przyk³ad takiego procesu przedstawia rysunek 4.

III
P
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M
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IV

RM
V czas – time

stan remontowo-modernizacyjny
repair-renewal condition
P – pełna użyteczność – full usefulness
RB – rozbudowa – development
RM – remont – renovation
M – modernizacja – modernization

Rys. 4.
Fig. 4.

stan rozbiórkowy
disassembling
condition

Przyk³adowy przebieg stanu remontowo-modernizacyjnego zagospodarowania przestrzeni funkcj¹ wtórn¹
Example of the renovation and modernization condition of land management according
to the secondary function
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Funkcje pierwotne charakteryzuje du¿o prostszy przebieg zagospodarowania przestrzeni. Mog¹ w nim wystêpowaæ nastêpuj¹ce stany:
I  inwestycyjny;
II  pe³nej u¿ytecznoci;
III  degradacji;
IV  rekultywacji.
Funkcje pierwotne czêsto s¹ funkcjami stanu zerowego, pomijaj¹c stan inwestycyjny
przestrzeni. Schemat przebiegu fazy zagospodarowania przestrzeni funkcj¹ pierwotn¹ jest
równie¿ prostszy. Przedstawia go rysunek 5.

I

II

II
III
IV

czas – time
I – stan inwestycyjny – investment condition
II – stan pełnej użyteczności – all-out utility condition
III – stan degradacji – degradation condition
IV – stan rekultywacji – recultivation condition

Rys. 5.
Fig. 5.

Przyk³adowy przebieg fazy zagospodarowania przestrzeni funkcj¹ pierwotn¹
Example of land management according to the primary function

Ustalenie stanu, w którym znajduje siê przestrzeñ nastêpuje w drodze analizy terenowej oraz analizy dokumentacji technicznej powsta³ej w procesie zagospodarowania. Wywiad terenowy jest najpewniejsz¹ i najdok³adniejsz¹ metod¹. Zapobiega b³êdnej ocenie
dokumentacji wynikaj¹cej z zaniechania wpisów do dokumentacji b¹d b³êdnej interpretacji tych zapisów. Wywiad terenowy ma na celu ustalenie:
 aktualnego sposobu u¿ytkowania przestrzeni oraz zgodnoci tego u¿ytkowania z jej
formalnym przeznaczeniem;
 standardu przestrzeni w odniesieniu do norm, które przestrzeñ powinna spe³niaæ przy
jej okrelonej funkcji (np. poziom kultury rolnej, standard wykoñczenia budynku, stan
dróg itp.).
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZWI¥ZANA Z REALIZACJ¥ INWESTYCJI
Badanie dokumentacji ogranicza siê przede wszystkim do badania zgodnoci wykorzystania przestrzeni z zapisami planu oraz do badania dokumentacji technicznej powsta³ej w trakcie powstawania oraz u¿ytkowania budynku. Prowadzenie tej dokumentacji nakazuje ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [DzU 2000, nr 106, poz. 1126].
Rodzaje dokumentacji technicznej, które mog¹ byæ pomocne przy ustaleniu stanu zagospodarowania przestrzeni (funkcj¹ wtórn¹) oraz miejsce jej przechowywania opisuje
tabela 2.
Tabela 2. Rodzaj dokumentacji technicznej umo¿liwiaj¹cej ustalenie zagospodarowania przestrzeni funkcj¹ wtórn¹
Table 2. Technical specifications providing a basis for land management according to the
secondary function
Rodzaj dokumentacji

Miejsce
przechowywania

Stan przestrzeni mo¿liwy
do ustalenia

Podstawa prawna

Pozwolenie na budowê

inwestor

zerowy

Prawo Budowlane
art. 82b

Dziennik budowy lub
rozbiórki

kierownik budowy

 inwestycyjny
 rozbiórkowy

Prawo Budowlane
art. 42

Pozwolenie na
u¿ytkowanie

inwestor lub
administrator

pe³nego u¿ytkowania

Prawo Budowlane
art. 55

Ksi¹¿ka obiektu
budowlanego

administrator

a) pe³nego u¿ytkowania;
b) remontowo-modernizacyjny:
 remont
 modernizacja
 rozbudowa

Prawo Budowlane
art. 64

Decyzja o rozbiórce

organy administracji
architektoniczno-budowlanej

rozbiórkowy

Prawo Budowlane
art. 67

Zgodnie z ustaw¹ Prawo Budowlane organy administracji architektoniczno-budowlanej prowadz¹ rejestr wniosków o pozwolenie na budowê i rejestr decyzji o pozwoleniu
na budowê. Rejestr ten wed³ug Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca
2003 roku w sprawie wzorów rejestrów, wniosków o pozwolenie na budowê oraz decyzji
o pozwoleniu na budowê [DzU 2003, nr 120, poz. 1129] powinien zawieraæ:
 nazwê, adres (lokalizacjê) i rodzaj obiektu;
 datê wp³ywu;
 informacjê o z³o¿eniu odwo³ania od tej decyzji (je¿eli takie zosta³o z³o¿one);
 informacjê o decyzji wydanej w trybie odwo³awczym (je¿eli taka zosta³a wydana);
 ewentualne inne uwagi.
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeñ i okolicznoci zachodz¹cych w toku ich wykoAdministratio Locorum 6(4) 2007
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nywania i maj¹cych znaczenie przy ocenie technicznej prawid³owoci wykonywania budowy, rozbiórki lub monta¿u [DzU 2002, nr 108, poz. 953]. Wed³ug art. 42 ustawy Prawo Budowlane do prowadzenia dziennika zobowi¹zany jest kierownik budowy.
Zakoñczenie budowy zazwyczaj skutkuje uzyskaniem pozwolenia na u¿ytkowanie
obiektu budowlanego. Po uzyskaniu takiego pozwolenia stan zagospodarowania okrela
siê zazwyczaj jako pe³ny.
Wed³ug art. 64 ustawy Prawo Budowlane w³aciciel lub zarz¹dca jest obowi¹zany
prowadziæ dla ka¿dego budynku oraz obiektu budowlanego niebêd¹cego budynkiem, którego projekt jest objêty obowi¹zkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2,
ksi¹¿kê obiektu budowlanego stanowi¹c¹ dokument przeznaczony do zapisów dotycz¹cych przeprowadzanych badañ i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy,
w okresie u¿ytkowania obiektu budowlanego. Szczegó³owy opis formy prowadzenia tej
ksi¹¿ki zawiera Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku w sprawie
ksi¹¿ki obiektu budowlanego [DzU, nr 120, poz. 1134 z 10 lipca 2003 roku].
Art. 67 ustawy Prawo Budowlane stanowi: Je¿eli nieu¿ytkowany lub niewykoñczony
obiekt budowlany nie nadaje siê do remontu, odbudowy lub wykoñczenia, w³aciwy organ
wydaje decyzjê nakazuj¹c¹ w³acicielowi lub zarz¹dcy rozbiórkê tego obiektu i uporz¹dkowanie terenu oraz okrelaj¹c¹ terminy przyst¹pienia do tych robót i ich zakoñczenia.
W³aciwymi organami do wydania takiej decyzji s¹ organy administracji architektoniczno-budowlanej. Organy takie prowadz¹ równie¿, najczêciej wraz z rejestrem decyzji pozwoleñ na budowê, rejestr decyzji pozwolenia na rozbiórkê.
Pozwolenie na rozbiórkê i jej wykonanie koñczy proces zagospodarowania przestrzeni i prowadzi do fazy wyjciowej tego procesu  mo¿na zatem uznaæ, ¿e rozpoczyna siê
on na nowo.
PODSUMOWANIE
Analiza stanu zagospodarowania przestrzennego jest integraln¹ czêci¹ gospodarowania przestrzeni¹, opartego na zasadzie ³adu przestrzennego uto¿samianego z funkcjonalnym, logicznym, czytelnym i jasnym stanem tej przestrzeni zharmonizowanym z przyrod¹. Skonkretyzowanie mo¿liwych stanów, w jakich mo¿e siê znajdowaæ przestrzeñ
planistyczna oraz wskazanie elementów i instrumentów pozwalaj¹cych nazwaæ te stany
mog¹ stanowiæ wa¿ny element analiz przestrzennych umo¿liwiaj¹cych planicie okrelenie przysz³ych mo¿liwych stanów przestrzeni, a tak¿e wskazanie tych fragmentów tej
przestrzeni, które uleg³y degradacji oraz straci³y swoj¹ u¿ytecznoæ i w zwi¹zku z tym
nale¿y je modernizowaæ.
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DETERMINATION OF THE POSSIBLE STATES OF LAND MANAGEMENT
 A THEORETICAL ANALYSIS
Abstract. An attempt was made to systemize the possible conditions of land management.
The paper presents theoretical considerations regarding space division in view of its
transformation, taking the original condition as a reference point, followed by the
identification of the current state of the analyzed space. Based on technical specifications
and planning documentation, a theoretical scheme for spatial transformations in time was
proposed. The determination of the present and future conditions of space provides a basis
for rational and sustainable land use planning, management and development. It also helps
to prevent land devastation and degradation as well as permits a long-term and large-scale
improvement in the value of space.
Key words: spatial economy, land management, state of space, state of land management

Zaakceptowano do druku  Accepted for print: 17.10.2007

Administratio Locorum 6(4) 2007

20

I. Cielak, R. Cymerman

Acta Sci. Pol.

Pomnik Jana Zamojskiego w historycznej przestrzeni...

21

Acta Sci. Pol., Administratio Locorum 6(4) 2007, 21-37

POMNIK JANA ZAMOJSKIEGO* W HISTORYCZNEJ
PRZESTRZENI ZA£O¯ENIA PA£ACOWEGO W ZAMOCIU
Wojciech Przegon
Akademia Rolnicza w Krakowie
Streszczenie. W³aciwa lokalizacja obiektów punktowych w przestrzeni o szczególnych
walorach krajobrazowych i wartociach historycznych jest sprawdzianem profesjonalizmu
zawodowego dla odpowiednich s³u¿b architektonicznych, konserwatorskich i planistycznych. W przypadku wyboru miejsca dla monumentalnego pomnika konnego Jana Zamojskiego przed by³ym pa³acem Zamojskich w Zamociu nie przeprowadzono podstawowych
studiów historycznych i krajobrazowych. W pracy przedstawiono mo¿liwie szeroki zakres
badañ, jakie nale¿a³o przeprowadziæ, aby lokalizacja rzeby by³a optymalna w perspektywie przysz³ej rewitalizacji pa³acu i jego otoczenia.
S³owa kluczowe: za³o¿enie pa³acowe w Zamociu, pomnik Jana Zamojskiego, gospodarowanie przestrzeni¹, badania historyczne i krajobrazowo-architektoniczne przestrzeni

WPROWADZENIE
Urbanici, architekci, planici i geodeci swoje projekty realizuj¹ w przestrzeni. Jako
prawid³owe, profesjonalne dzia³anie w tym zakresie, przyjmuje siê nastêpuj¹cy tok postêpowania.
Najpierw dokonuje siê wszechstronnej analizy warunków i cech przestrzeni, w której
ma powstaæ inwestycja. Nastêpny etap to realizacja projektu. Autor projektu oraz gremium decyzyjne akceptuj¹ce projekt, s¹ obowi¹zani przewidzieæ skutki gospodarcze
i krajobrazowe inwestycji.

* Pisownia nazwiska zgodnie z uchwa³¹ Komisji Kultury Jêzyka Komitetu Jêzykoznwastwa PAN
z 1961 roku: Nazwiska postaci historycznych, które wkroczy³y na widowniê dziejow¹ przed rokiem
1800, pisze sie zgodnie z dzisiejsz¹ pisowni¹ (np. [...] Jan Zamojski, hetman i kanclerz z XVI w.) [...]
[zob. M. Bañko, M. Krajewska, S³ownik wyrazów k³opotliwych, Warszawa 2002].

Adres do korespondencji  Corresponding author: Wojciech Przegon, Katedra Geodezyjnego
Urz¹dzania Terenów Wiejskich, Akademia Rolnicza w Krakowie, ul. Balicka 253A,
30149 Kraków, e-mail: w.przegon@interia.pl
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Nie wspominam tu o celowoci budowy. Inwestycja musi byæ uzasadniona merytorycznie oraz powinna posiadaæ okrelone walory estetyczne, które nale¿y zaliczyæ do
czynników równowa¿nych z funkcjonalnoci¹ obiektu.
W historycznych i wspó³czesnych przestrzeniach miast i wsi ci¹gle powstaj¹ nowe inwestycje o charakterze powierzchniowym, liniowym i punktowym. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e budowle typu powierzchniowego, le prowadzone, najbardziej szpec¹ krajobraz.
Jest to prawda, czego potwierdzeniem s¹ budowane w Polsce ró¿nego rodzaju centra
handlowe, zespalaj¹ce wielokubaturowe obiekty czy te¿ obiekty pojedyncze o powierzchniach siêgaj¹cych setek metrów kwadratowych.
Jednak równie¿ obiekty punktowe, le wkomponowane w strukturê przestrzeni miejskiej mog¹ wywo³aæ szereg negatywnych skutków. Szczególnie widoczne jest to w przestrzeniach otwartych lub zamkniêtych o wybitnych walorach krajobrazu historycznego.
W 2005 roku przed pa³acem Zamojskich w Zamociu, ods³oniêto pomnik za³o¿yciela
miasta Jana Zamojskiego, w czterechsetlecie jego mierci (16052005). Sam pomnik nale¿y zaliczyæ do udanych dzie³ rzebiarza Mariana Koniecznego, jednak wybór miejsca
lokalizacji jest przypadkowy. Na pewno nie jest wynikiem studiów historycznych i analiz
urbanistyczno-architektonicznych. Jest natomiast klasycznym przyk³adem sytuacji, kiedy
to w ca³ym procesie inwestycyjnym pominiêto pierwszy i trzeci etap postêpowania opisanego wczeniej. Stanowi to wielk¹ stratê dla historycznej przestrzeni za³o¿enia pa³acowego oraz ca³ego Starego Miasta.
KANCLERZ I HETMAN WIELKI KORONNY JAN ZAMOJSKI
Jan Zamojski urodzi³ siê 19 marca 1542 roku w Skokówce. Jego ojciec Stanis³aw by³
kasztelanem che³mskim, a matka Anna pochodzi³a z rodu Herbutów. Zamojski studiowa³
na uniwersytecie w Sorbonie, Strasburgu i Padwie. W tym ostatnim zosta³ rektorem studentów prawa. Napisa³ rozprawê O senacie rzymskim ksiêgi dwie. Po powrocie do Polski
pracowa³ w kancelarii królewskiej, gdzie porz¹dkowa³ Archiwum Pañstwowe.
W tym czasie by³ ju¿ starost¹ be³skim. To on przekona³ szlachtê do wyboru na króla
polskiego Stefana Batorego (1575), który sta³ siê jego protektorem. Batoremu zawdziêcza³ zaszczyty pañstwowe: kanclerza (1578) i hetmana (1581).
Zamojski by³ znakomitym strategiem. W 1575 roku zwyciêsko walczy³ z Tatarami.
Wojska polskie pod jego dowództwem walczy³y z Rusinami, zdobywaj¹c miêdzy innymi
Po³ock i Wielkie £uki. W bitwie pod Byczyn¹ w 1588 roku wzi¹³ do niewoli arcyksiêcia
austriackiego Maksymiliana. W latach 16011602 prowadzi³ zwyciêsk¹ wyprawê przeciwko Szwedom.
Jan Zamojski mia³ wybitne zdolnoci do gromadzenia maj¹tku. Pomna¿a³ go dziêki
nadaniom królewskim (13 starostw), z których dochody przeznacza³ na zakup w³asnych
dóbr. W 1589 roku za zgod¹ Sejmu za³o¿y³ ordynacjê dla swoich dóbr, zapewniaj¹c¹ ich
niepodzielnoæ i dziedziczenie przez najstarszego potomka mêskiego. £¹cznie czerpa³
zyski z maj¹tków o powierzchni 18 tys. km2, co odpowiada obszarowi wspó³czesnej Belgii. Jeszcze w 1938 roku Ordynacja Zamojska by³a najwiêkszym maj¹tkiem ziemskim
w Polsce (1910 km2).
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Jan Zamojski bardzo m¹drze inwestowa³. W ci¹gu 17 lat zbudowa³ Zamoæ (akt erekcyjny z 10 kwietnia 1580 roku), powierzaj¹c to zadanie w³oskiemu architektowi i budowniczemu Bernardo Morando. Miasto powsta³o na surowym korzeniu (in cruda radice).
Obok funkcji rezydencjonalnej mia³o pe³niæ funkcje gospodarczo-administracyjne dla ordynacji, handlowe, naukowo-kulturalne oraz militarne. Za ¿ycia fundatora zbudowano:
Akademiê Zamojsk¹ (1594), kolegiatê (1600), pa³ac, fortyfikacje bastionowe, arsena³, ratusz oraz wzorcowe kamienice.
Jan Zamojski obok Zygmunta Augusta i biskupa Tomickiego, by³ najwiêkszym i najwszechstronniejszym z mecenasów epoki renesansu. Przy swoim dworze skupia³ znanych
humanistów, pisarzy i uczonych z Szymonem Szymonowiczem na czele, jako wychowawc¹ jedynego syna Zamojskiego  Tomasza i profesorem Akademii.
Utrzymywa³ kontakty z Janem Kochanowskim, który dedykowa³ mu Odprawê pos³ów
greckich. Przyjani³ siê z wybitnymi postaciami ówczesnej Rzeczypospolitej: uczonymi,
pisarzami, prawnikami i dyplomatami oraz z artystami w³oskimi: D. Tintoretto, S. Gucci,
G. Lauro. Z mecenatu Jana Zamojskiego korzystali tak¿e europejscy humanici pochodz¹cy z: Helmstedtu, Lipska, Heidelbergu, Lejdy, Rygi, Bolonii, Werony, Wenecji itd.
Najwiêkszym dzie³em potwierdzaj¹cym wielki szacunek Jana Zamojskiego do nauki
i kultury, by³a utworzona w 1594 roku Akademia Zamojska, trzecia wy¿sza uczelnia
w ówczesnej Rzeczypospolitej po Uniwersytecie Jagielloñskim i Uniwersytecie Wileñskim. Z okazji otwarcia tej szko³y obywatelskiej Zamojski wyda³ Odezwê do Polaków ze
znanymi s³owami: Ty bêdziesz ukochanej mej Ojczyzny podpor¹.
Do czasów wspó³czesnych zachowa³y siê przekazy opisuj¹ce wygl¹d, przymioty charakteru i styl bycia Jana Zamojskiego. Bonifazio Vanozzi, sekretarz legata papieskiego
kardyna³a Henryka Gaetano, który w 1596 roku pozna³ Jana Zamojskiego (wówczas
54-letniego) tak pisa³; wzrost jego wy¿szy ni¿ mierny, postaæ piêkna i rzeka, twarz rumiana, weso³a, przy tym bardzo powa¿na [ ] m¹¿ roztropny, rozwa¿ny i biegle pos³uguj¹cy siê 56 jêzykami [ ] umia³ sobie jednaæ ludzi, ale te¿ bywa³ porywczym i przykrym [ ] by³ bezwzglêdny, gdy sz³o o powiêkszanie dóbr [ ] wspó³czesnych przerasta³
rozleg³oci¹ horyzontów, wiedz¹, instynktem pañstwowym [ ] by³ gorliwym katolikiem
(w m³odoci kalwinem) i cieszy³ siê opini¹ »Wielkiego Toleranta« [ ] dba³ o zdrowie
i przestrzega³ wstrzemiêliwoci od p³ci bia³ej, przeciw której, jak sam przyzna³, raz
w m³odoci wykroczy³ [ ] Ubiera siê z ruska: p³aszcz czyli ferezja ze szkar³atu, d³uga
po kostki, ¿upan mia³ z adamaszku karmazynowego. Ten ubiór odmienia, co do materii
pod³ug pory roku. Buty nosi podkute po polsku, zawsze z szabl¹ przy boku, a nó¿ turecki
za pasem, Kanclerz Zamoyski ¿y³ bardzo okazale  prawie po królewsku, Utrzymywa³
gwardiê nadworn¹ i kapelê z³o¿on¹ z muzyków i piewaków, która zawsze gra³a w czasie
posi³ków. By³ bardzo gocinny, lubi³ dobr¹ kuchniê, a w piwnicy mia³ najprzedniejsze
wina. Profesor S. Grzybowski pisa³, ¿e Jan Zamoyski w przeciwieñstwie do innych ówczesnych gospodarzy, nigdy nikogo nie zmusza³ do pijañstwa a i sam nie pi³1.
Jan Zamojski zmar³ 3 czerwca 1605 roku o godzinie 4.00 po po³udniu wskutek apopleksji.
1 Cytaty pochodz¹ z biogramu Jana Zamojskiego zamieszczonego w Encyklopedii miasta Zamocia
A. Kêdziory z 2000 r., s. 455457 oraz artyku³u K. Czubary, Legenda Zamoyskiego  zamieszczonego
w Tygodniku Zamojskim z 1 czerwca 2005 roku, s. 17.
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IDEA BUDOWY POMNIKA JANA ZAMOJSKIEGO
Przedstawiony w wielkim skrócie biogram Jana Zamojskiego dowodzi, ¿e ten wybitny Polak i Europejczyk, cz³owiek renesansu, powinien mieæ pomnik. Od dawna wiedzieli
o tym mieszkañcy Zamocia  miasta, które dziêki swojemu fundatorowi tak realistycznie
urzeczywistni³o marzenia architektów  humanistów o miecie idealnym, piêknym
w planie jak ornament geometryczny, o ograniczonej niemal antropomorficznej strukturze, wewnêtrznie powi¹zanym perspektywami ulic zamkniêtych logicznie usytuowanymi
wa¿niejszymi gmachami publicznymi2.
Dlatego te¿ w 1929 roku zawi¹za³ siê pierwszy Obywatelski Komitet Budowy Pomnika. Od tego czasu debatowano, kto ma wykonywaæ projekt i jak gromadziæ rodki3.
W 1935 roku kamienne popiersie4 Jana Zamojskiego wyrzebi³ Jakub Juszczyk5. Z komitetem pomys³u nie konsultowa³, gdy¿ rzebê wykona³ na zamówienie zamojskiego legionisty
i pi³sudczyka Stefana Milera. Popiersie Zamojskiego ustawiono 13 maja 1935 roku na terenie
za³o¿onego z inicjatywy Milera ogrodu zoologicznego (sic!). W czasie okupacji, popiersie
ukry³ i przechowa³ profesor Miler. Po wojnie zosta³o ustawione przed dawnym pa³acem ordynatów. Sta³o tam do 2005 roku, w którym zast¹pione zosta³o przez okaza³y odlany w br¹zie
pomnik konny hetmana. Skromne popiersie trafi³o do Muzeum Zamojskiego.
W latach 80. XX w. idea nale¿ytego uhonorowania Jana Zamojskiego od¿y³a w krêgu
zamojskich przewodników wycieczek. W 1986 roku powo³ano Spo³eczny Komitet Budowy Pomnika, z ambitnym planem ods³oniêcia go w 1992 roku w czterechset piêædziesi¹t¹
rocznicê urodzin Jana Zamojskiego. Inicjatywa ta nie powiod³a siê z powodu braku odpowiednich funduszy. Uda³o siê jednak wybraæ wykonawcê. Opracowanie projektu pomnika powierzono profesorowi Marianowi Koniecznemu, by³emu rektorowi Akademii
Sztuk Piêknych w Krakowie6.
W wyborach w 2002 roku prezydentem Zamocia zosta³ potomek hetmana (z drugiej
linii) Marcin Zamoyski. Ju¿ w kampanii wyborczej obieca³, ¿e do³o¿y starañ, aby sprawê
pomnika doprowadziæ do koñca. W roku nastêpnym trud zbierania pieniêdzy przejê³a
2
3

W. Przegon, Zamoæ wiatowym Dziedzictwem Kultury, Akapit, Kraków 1995, s. 12.
A. Jaworski, A Jan na to patrzy, Tygodnik Zamojski z 4 czerwca 2003 roku, s. 11; Sobota z Hetmanem. Fina³ obchodów Roku Zamocia  uroczystoci ods³oniêcia pomnika Jana Zamoyskiego, Kronika Tygodnia z 20 wrzenia 2005 roku, s. 2021.
4 Wysokoæ coko³u 140 cm, wysokoæ popiersia 60 cm. Piotr Kondraciuk tak charakteryzuje pracê
Juszczyka: Sama rzeba, wykonana w gruboziarnistym wapieniu józefowskim, a przez to blokowa i ma³o finezyjna mo¿e  na pierwszy rzut oka  sprawiaæ wra¿enie s³abej artystycznie. Materia³ narzuca
bowiem artycie swoje ograniczenia formalne, z którymi ten musi siê liczyæ. St¹d dzie³a wykonane
w materiale o grubej i sypkiej strukturze zawsze bêd¹ uchodziæ za ciê¿kie, toporne i s³absze od marmurów i br¹zów [ ] Podobnie nale¿y patrzeæ te¿ na Juszczykowe popiersie Zamoyskiego, które pomimo
swej blokowoci i pewnej surowoci formy, jest poprawne w ca³ej swej strukturze. P. Kondraciuk, Jakub
Juszczyk  rzebiarz trochê zapomniany, Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2007, nr 2(91), 43, tam te¿
zdjêcia popiersia.
5 Sylwetkê Jakuba Jaszczuka przedstawia Piotr Kondraciuk w Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym,
patrz: P. Kondraciuk, op. cit., s. 3943.
6 Prof. Marian Konieczny, rzebiarz z naturalistycznej szko³y Xawerego Dunikowskiego. Jest autorem miêdzy innymi: warszawskiej Nike, Marii Curie-Sk³odowskiej przed UMCS w Lublinie, W³odzimierza Ilicza Lenina w Nowej Hucie (pomnik w latach 90. XX w. zosta³ kupiony przez szwedzkiego
kolekcjonera), Jana Matejki w Warszawie, emira Abdelkadera w Algierze (pomnik konny).
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Fundacja Mirando na rzecz Zamocia, Zamojszczyzny i Roztocza. Uznano, ¿e pomnik
stanie w 2005 roku w czterechsetlecie mierci kanclerza. Tym razem terminu uda³o siê
dotrzymaæ. 25 czerwca 2005 roku przed dawnym pa³acem Zamojskich (obecnie s¹du)
stan¹³ pomnik z br¹zu o wysokoci 6,13 m wa¿¹cy oko³o 5 ton. Pomnik stoi na ¿elbetowym cokole ob³o¿onym piaskowcem. Wysokoæ ca³ej budowli to 11,5 m (fot. 1). Autorem projektu jest prof. Marian Konieczny, a wed³ug sygnatury na rzebie równie¿ jego
syn Filip. Odlewu monumentu dokonano w Gliwicach.

Fot. 1.

Pomnik Jana Zamojskiego d³uta Mariana Koniecznego. Przed pomnikiem autor artyku³u. Fot. M. Przegon, 7 lipca 2007 roku
Photo 1. The monument of Jan Zamojski by Marian Konieczny. Author of an article in front of
the monument. Photo M. Przegon, 7 July 2007

Uroczyste ods³oniêcie pomnika nast¹pi³o 17 wrzenia 2005 roku7. Mieszkañcy Zamocia oraz turyci licznie odwiedzaj¹cy miasto przyznaj¹, ¿e hetman na koniu robi imponuj¹ce wra¿enie. Sam¹ rzebê nale¿y zaliczyæ do najlepszych prac profesora Koniecznego. Ale w³anie tu pojawia siê problem. Czy nie mo¿na by³o monumentu lepiej
wkomponowaæ w przedpa³acow¹ przestrzeñ. Ani architekt miejski, ani w³adze miasta odpowiedzialni za wyznaczenie miejsca pod pomnik nie wykazali siê wyobrani¹ i odpo7 Przebieg uroczystoci zrelacjonowano w reporta¿u zamieszczonym w Kronice Tygodnia z 20 wrzenia 2005 roku, s. 2021, zatytu³owanym: Sobota z Hetmanem. Fina³ obchodów Roku Zamocia 
uroczystoæ ods³oniêcia pomnika Jana Zamoyskiego.
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wiednimi kompetencjami w tak wa¿nej sprawie. Dlaczego? Na to pytanie postaram siê
odpowiedzieæ w dalszej czêci artyku³u.
UK£AD SPRZÊ¯ONY  ZESPOLONY PA£ACU, MIASTA I FORTYFIKACJI
ZAMOCIA
Zagadnienie sprzê¿enia planu miasta z narysem fortyfikacji, jako wyniku po³¹czenia
dwóch figur geometrycznych by³y tematem badañ autorów Twierdzy Zamoæ8, a nastêpnie znalaz³y kontynuacjê w pracach Jerzego Szablowskiego, Jerzego Mi³obêdzkiego
i Wojciecha Kalinowskiego9. Rozwa¿aniom na temat kolejnoci projektowania miasta
i fortyfikacji powiêcone by³y opracowania Teresy Zarêbskiej i Jerzego Kowalczyka10.
Natomiast Wiktor Zin uwa¿a³, ¿e plan miasta stanowi³ udany kompromis miêdzy teoretycznymi projektami zawartymi w traktatach w³oskich a topografi¹ terenu. Podstawowa
zasada to osiowe sprzê¿enie miasta i rezydencji magnackiej w ramach jednego wielofunkcyjnego organizmu ujêtego wspólnym bastionowym systemem obronnym rozplanowanym wed³ug cis³ych regu³ geometrii. Nieregularnoæ zrealizowanego narysu fortyfikacji oraz za³amanie osi pod³u¿nej s¹ skutkiem dopasowania teoretycznego schematu do
konfiguracji terenu11.
Problem skrêcenia osi miasta w stosunku do osi pa³acu jest bardzo ekscytuj¹cy. Ciekaw¹ interpretacjê tego zagadnienia przedstawi³ Adam Klimek12. Analizuj¹c kszta³t obrysu murów obronnych, uk³adu wewnêtrznego miasta i zamku stwierdzi³, ¿e zespó³ urbanistyczny Zamocia nie by³ wynikiem z góry za³o¿onego planu lecz narasta³ w miarê
¿yczeñ Zamojskiego.
Rysunek 1a przedstawia próbê zgeometryzowania planu zespo³u pa³acu i miasta. Rysunek 1b obrazuje pierwotne zamierzenie budowlane Zamojskiego. Zamek zosta³ ujêty
w prostok¹tny uk³ad murów obronnych z bastionami i bramami. Rysunek 1c przedstawia
zamys³ do³¹czenia do realizowanego zamku, miasta. Rysunek 1d przedstawia koncepcjê
ustawienia kurtyny od strony po³udniowej w przed³u¿eniu istniej¹cej ju¿ kurtyny zamku.
Przez po³¹czenie dwu bastionów, zamkowego i miejskiego, powsta³ sp³aszczony bastion
numer 2. Poniewa¿ zamek mia³ stanowiæ optyczny akcent g³ównej osi miasta, zasz³a koniecznoæ skrêcenia obu osi tak, aby siê pokry³y. Na rycinie 1e widzimy, ¿e zamek odchylono od linii równoleg³ej do kurtyny 34, przesuwaj¹c go w kierunku zachodnim.
Jednoczenie skrêcono o miasta w kierunku zamku, przesuwaj¹c równoczenie ca³y
uk³ad ulic miasta ku po³udniowi i w kierunku zamku. Kurtyny 45 i 56 skierowano ku
8
9

S. Herbst, J. Zachwatowicz, Twierdza Zamoæ, Warszawa 1936.
J. Szablowski, Domniemana rola Sabbionety w sztuce polskiej okresu manieryzmu, Zesz. Nauk.
UJ. Prace z Historii Sztuki 1962, z. 1, s. 105134; J.A. Mi³obêdzki, Ze studiów nad urbanistyk¹ Zamocia, Biuletyn Historii Sztuki 1953. R. XV, s. 6887; W. Kalinowski, Zarys historii budowy miast
w Polsce do po³owy XIX w., Toruñ 1966.
10 T. Zarêbska, Zamoæ miasto idealne i jego realizacja, [w:] Zamoæ miasto idealne, pod red. J. Kowalczyka, Lublin 1980, s. 777; T. Zarêbska, Zagadnienie sprzê¿enia koncepcji miasta i jego bastionowych fortyfikacji, [w:] Problematyka konserwatorska fortyfikacji nowo¿ytnych (dalej jako: Konserwatorska Teka Zamojska), Warszawa  Zamoæ 1983, s. 1326; J. Kowalczyk, Bramy Zamocia z czasów
hetmañskich, [w:] Konserwatorska Teka Zamojska, Warszawa  Zamoæ 1983, s. 4462.
11 W. Zin, Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce: odbudowa i konserwacja, Warszawa 1986.
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Fazy zespalania siê fortyfikacji twierdzy z uk³adem wewnêtrznym miasta i zamku
wed³ug Adama Klimka. 17 numeracja bastionów [Przegon 1995]
Phase of uniting citadels fortifications with inside structure of the city and the palace
by Adam Klimek. 17 numeration of bastions [Przegon 1995]
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sobie, wytwarzaj¹c now¹ formê bastionu 5, który powsta³ z dwu bastionów. Przesuniêto
bastion 7 ku po³udniowi, przez co wyd³u¿y³a siê kurtyna 67, a skróci³a kurtyna 71.
Niniejsze rozwa¿ania Klimka dotycz¹ wzajemnego uk³adu zamekmiasto z lat 15781580.
Ale ju¿ w 1581 roku Zamojski spisa³ z Morandem umowê na budowê pa³acu przedniego,
czyli wielkiego i dwu kamienic za pa³acem. Pa³ac powsta³ wiêc z zamku przez dobudowanie od po³udnia czêci o tej samej g³êbokoci co zrealizowany zamek. Wyd³u¿enie budynku
spowodowa³o koniecznoæ zmiany osi miasta. Wykonano to przez skrêcenie osi na ostatnim
jej odcinku, to jest miêdzy Rynkiem Wielkim a placem przed pa³acem. Pa³ac otoczony w³asnym prostok¹tnym uk³adem obronnym z bastejami w naro¿ach ukoñczono oko³o 1586 roku.
Ostatecznie uzyskano formê nieregularnego siedmiok¹ta ca³oci za³o¿enia urbanistycznego,
deformacjê uk³adu miasta w stosunku do narysu murów obronnych twierdzy (rys. 1f).
Plan miasta musia³ byæ przez Moranda opracowywany graficznie. Nie by³ jednak dzie³em statycznym. Dynamizm za³o¿eñ i wieloæ bie¿¹cych korekt wynika³a z konfiguracji terenu oraz koncepcji rozwoju miasta i rezydencji, które proponowa³ Zamojski.
Zgrany tandem, fundatorarchitekt, wykona³ pracê godn¹ za³o¿eñ miasta idealnego
tak, ¿e przesuniêcie osi miasta w stosunku do rodka pa³acu o 4 metry w kierunku pó³nocnym jest niezauwa¿alne. Kompozycja przestrzenna miasta i rezydencji otoczonych fortyfikacjami jest klasycznym przyk³adem uk³adu urbanistycznego sprzê¿onego  zespolonego.
Rysunek 2 przedstawia fragment aktualnej mapy sytuacyjnej Zamocia w skali
1:1500. Lini¹ przerywan¹ narysowano o miasta, która pokrywa siê z osi¹ ulicy Grodzkiej, natomiast lini¹ ci¹g³¹ o pa³acu. Lini¹ kropkowan¹ zaznaczono historycznie ukszta³towan¹ granicê honorowego dziedziñca przed pa³acem. Wrysowano tak¿e miejsce posadowienia pomnika. Widzimy, ¿e monument nie pokrywa siê z ¿adn¹ z osi, a tak¿e zosta³
wysuniêty przed granicê przedpa³acowego placu. Sytuacjê tê widaæ tak¿e na fotografii 2.
Zdjêcie wykonano, stoj¹c na osi ulicy Grodzkiej czyli osi miasta.

Fot. 2.

Pomnik Jana Zamojskiego na tle by³ego pa³acu Zamojskich. Fot. W. Przegon, 7 lipca
2007 roku
Photo 2. Monument of Jan Zamojski at the background of Zamojskis palace. Photo W. Przegon,
7 July 2007
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Miejsce lokalizacji pomnika Jana Zamojskiego w przedpa³acowej przestrzeni. Fragment
mapy sytuacyjnej w skali 1:1500. Pomierzy³ i opisa³ W. Przegon
Place of location of the monument of Jan Zamojski in the front of the palace. Fragment
of the situation map in scale 1:1500. Measured and described W. Przgon
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WALORY HISTORYCZNE I KRAJOBRAZOWE ZA£O¯ENIA
PA£ACOWO-OGRODOWEGO W ZAMOCIU
Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku stworzy³o mo¿liwoci pozyskiwania z funduszy strukturalnych dofinansowania do ró¿nych inwestycji. Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) wspó³finansuje przedsiêwziêcia zwi¹zane miêdzy
innymi z rewitalizacj¹, konserwacj¹, renowacj¹, modernizacj¹ i adaptacj¹ historycznych
i zabytkowych obiektów wraz z ich otoczeniem. Dlatego te¿ jednym z g³ównych celów Zamocia sta³o siê pozyskanie dofinansowania na rewitalizacjê Starego Miasta, uznanego za
pomnik historii i wpisanego na Listê wiatowego Dziedzictwa UNESCO.
Prace rewitalizacyjne, które rozpoczê³y siê w grudniu 2005 roku potrwaj¹ do po³owy
2008 roku. £¹czna kwota dofinansowania pozyskanego z EFRR to ponad 18,5 mln z³, natomiast z bud¿etu pañstwa 400 tys. z³. W planie inwestycji umieszczono remont ponad 60 kamienic wraz z dziedziñcami, Domu Centralnego, remont elewacji ratusza z oficyn¹, wymianê nawierzchni Rynku Wielkiego oraz przebudowê i modernizacjê wszystkich ulic Starego Miasta.
Niestety, za³o¿ony program rewitalizacyjny nie obj¹³: ca³oci za³o¿enia pa³acowego,
gmachu Akademii Zamojskiej, monumentalnego kocio³a Franciszkanów i fortyfikacji.
Nale¿y s¹dziæ, ¿e obiekty te zostan¹ w³¹czone do kolejnego projektu, obecnie przygotowywanego, a obejmuj¹cego lata 20082013. Zatem dawna rezydencja Zamojskich bêdzie
dopiero wtedy rewitalizowana. Dlatego nale¿a³o odpowiednio wczeniej dokonaæ wyboru
lokalizacji monumentalnego pomnika Jana Zamojskiego, gdy¿ uk³ad pa³acpomnik powinien tak samo precyzyjnie funkcjonowaæ w krajobrazie, jak pa³acmiastofortyfikacje.
Tamt¹ strukturê przestrzenn¹ budowano na prze³omie XVI i XVII w. By³a ona bardzo
skomplikowana, co udowodniono w poprzednim punkcie artyku³u. Ale to dziêki niej Zamoæ nazywany jest miastem idealnym.
S¹dzê, ¿e obecnie autorzy projektu rewitalizacji pa³acu i jego ogrodów bêd¹ mieli utrudnione zadanie w stworzeniu w³aciwej kompozycji krajobrazowej. A przecie¿ mo¿na by³o
unikn¹æ tych trudnoci. Wystarczy³o zapoznaæ siê z bogatym zbiorem materia³ów ikonograficznych, kartograficznych i fotograficznych, aby poznaæ stan zagospodarowania za³o¿enia
pa³acowego w ró¿nych okresach. W porz¹dku chronologicznym nale¿a³oby wymieniæ:
1. Fortyfikacje bastionowe pa³acu Jana Zamojskiego z okresu lokacji miasta w 1580 roku13.
2. Perspektywiczny plan Zamocia z oko³o 1605 roku Miedzioryt w dziele Urbium
praccipuarum mundi teatrum quantum G. Brauna i F. Hoghenberga14.
3. Plan de la Forteresse de Zamoæ, sprzed 1694 roku Miedzioryt w dziele De Jonsaca,
Histoire de Stanislas Jablonowski15.
4. Plan Zamocia z 1704 roku16.
12 A. Klimek, Jak powsta³ Zamoæ?, [w:] Konserwatorska Teka Zamojska, Zamoæ 1987, s. 18;
A. Klimek, Rezydencja Jana Zamoyskiego w Zamociu, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 1980,
t. XXV, z. 2, s. 107114.
13 Patrz: B.M. Pawlicki, Kamienice mieszczañskie Zamocia. Problemy ochrony. Prace naukowe
Katedry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków PK, Zamoæ 1999, s. 18.
14 Patrz: W. Przegon, Zamoæ wiatowym Dziedzictwem..., rys. 6.
15 Patrz: B.M. Pawlicki, op. cit., s. 40.
16 Patrz: A. Czo³owski, Plan i widok Zamocia z r. 1704, [w:] Szymon Szymonowicz i jego czasy,
pod red. S. £empickiego, Zamoæ 1929, s. 194199.
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5. Plan Zamocia F. Buzogany z 1772 roku ze zbiorów A. Czo³owskiego17.
6. Plan Zamocia z 1785 roku, skala 1:7400, rkp., podpisany: Gerlich M. Jo. Derichs Carl Colorado Infant Anno 1785 w Archiwum Wojskowym w Wiedniu,
sygn. GIK 15918.
7. Stan pa³acu w Zamociu oko³o 1800 roku przed zamierzon¹ przebudow¹, elewacja
frontowa19.
8. Plan pa³acu w Zamociu z 1801 roku. Plan wykona³ Ho³ub, geometra, skala 1:500,
zaznaczono bastiony 3 i 4, uk³ad zabudowy rezydencji oraz ogrody20.
9. Pa³ac po remoncie i czêciowej przebudowie w 1802 roku21.
10. Pa³ac w Zamociu, lata 70. XIX w. Fot. K. Strzelecki22.
11. Wejcie do ogrodu Andrianowskiego. Fot. nn, z pocz. XX wieku23.
12. Aleja w ogrodzie Andrianowskim przed I wojn¹ wiatow¹. Pocztówka firmy Prototypie Scherer, Nabholtz and co., Moscou wykonana z fotografii J. Strzyzowskiego24.
13. Pa³ac w Zamociu. Fot. E. Falkowski oko³o 1950 roku25.
14. Zamoæ z lotu ptaka. Fot. z 2003 roku26.
Opisu zmian przestrzennych w budowlach i ogrodach rezydencji Zamojskich, w oparciu o analizê wymienionych materia³ów ikonograficznych i kartograficznych, a tak¿e inne
opracowania naukowe27 dokona³ W. Przegon w pracy z 2000 roku28.
Generalnie nale¿y stwierdziæ, ¿e w latach 15801821, centralny plac przedpa³acowy
pozbawiony by³ rolinnoci. Ogrody znajdowa³y siê po pó³nocnej i po³udniowej stronie
skrzyde³ pa³acu. Nawet znakomici francuscy architekci: C. Percie, P.F.L. Fontanie i A. Dufour, którzy w 1803 roku opracowali projekt za³o¿eñ pa³acowo-ogrodowych, nie przewidywali parterów kwiatowych czy uk³adów zieleni wysokiej przed frontem pa³acu.
Istotny rozdzia³ w kszta³towaniu zieleni miasta przypad³ na okres okupacji rosyjskiej
i modernizacji twierdzy Zamoæ. W latach 40. XIX w. przed pa³acem, na dawnym dziedziñcu honorowym i placu musztry, powsta³ ogród spacerowy, który by³ tak¿e miejscem
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Patrz: S. Herbst, J. Zachwatowicz, op. cit.
Patrz: B.M. Pawlicki, op. cit., s. 40.
Patrz: W. Tatarkiewicz, Turniej klasyków w Zamociu, Warszawa 1937.
Patrz: W. Przegon, Zieleñ ci¹gów komunikacyjnych Zamocia, Kraków 1998, rys. 11.
Patrz: W. Tatarkiewicz, op. cit.
W zbiorach Muzeum Zamojskiego w Zamociu.
W zbiorach Muzeum Zamojskiego w Zamociu.
W zbiorach Muzeum Zamojskiego w Zamociu.
W zbiorach Muzeum Zamojskiego w Zamociu.
W zbiorach autora.
G. Cio³ek, Ogrody polskie. Wznowienie przygotowa³ i uzupe³niaj¹ce rozdzia³y napisa³ Janusz
Bogdanowski, Warszawa 1978; J. Kowalczyk, Architektura Zamocia w okresie rokoka, [w:] Zamoæ
miasto idealne, pod red. J. Kowalczyka, Lublin 1980, s. 121141; M. Pieszko, Tysi¹clecie pañstwa polskiego, w: Dokumenty osobowe Micha³a Pieszki w Dziale Archiwalii Muzeum Okrêgowego w Zamociu,
teczka nr 28, maszynopis z 22 lipca 1958 roku, s. 118.
28 W. Przegon, U¿ytkowanie ziemi otoczenia pa³acu Zamoyskich w Zamociu, [w:] Materia³y
V konferencji naukowej na temat Rolinnoæ miast historycznych  ogrody i parki o strukturalnym
znaczeniu dla uk³adów urbanistycznych, Kalwaria Zebrzydowska 6 listopada 1998 r., Wyd. Instytut
Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, Kraków 2000, s. 5564.
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zabaw i festynów ludowych. W 1872 roku wiêtowano w nim dwusetn¹ rocznicê urodzin
cara Piotra I, który mia³ ponoæ odwiedziæ twierdzê w 1698 roku29.
W 1884 roku przed pa³acem zosta³ urz¹dzony przez wojsko z inicjatywy i staraniem
gen. Andrianowa park  ogród typu angielskiego. Sta³ siê on reprezentacyjnym miejscem
tzw. spotkañ na powietrzu. Na czeæ jego twórcy nazwano go ogrodem Andrianowskim.
Do ogrodu wchodzi³o siê za biletami, przez dekoracyjn¹ drewnian¹ bramê ustawion¹
w 1890 roku. Snycerskie jej wykonanie nawi¹zywa³o do stylu szwajcarskiego i cech rosyjskiej architektury ludowej. Ogród Andrianowski by³ gêsto poprzecinany alejkami
o kolistych uk³adach [ ] Na klombach sta³y formy rzebiarskie a wród drzew altanki30.
Upadek ogrodu Andrianowskiego przypada na lata 19191926, kiedy to wytyczono
i urz¹dzono park miejski wed³ug projektu in¿. Waleriana Kronenberga. W 1929 roku teren przed pa³acem Zamojskich zosta³ urz¹dzony na nowo, równie¿ wed³ug projektu Kronenberga. Wiêkszoæ drzew wyciêto i wytyczono parter kwiatowy, który otwiera³ szerok¹
perspektywê na osi pa³acu. W g³ównym budynku pa³acowym siedzibê znalaz³ S¹d Okrêgowy w Zamociu. W 1930 roku plac spacerowy przed by³ym pa³acem otrzyma³ miano
Romualda Jakiewicza, jednego z najbardziej powa¿anych obywateli miasta, który swym
autorytetem wspiera³ ka¿d¹ spo³eczn¹ i kulturaln¹ inicjatywê w owym czasie31.
W 1940 roku Niemcy rozebrali ¿elazny parkan otaczaj¹cy pa³ac.
Do czerwca 2004 roku na omawianym terenie ros³o 40 drzew, w tym kilka pomnikowych kasztanowców i klonów, rzadka lipa srebrzysta i brzoza omszana32. W czerwcu tego¿ roku wyciêto kilkanacie okazów drzew, przygotowuj¹c miejsce pod pomnik.
Tak jak w ci¹gu wieków (XVIXX) nastêpowa³y zmiany w zagospodarowaniu otoczenia pa³acu, tak i on sam ulega³ wielokrotnym przebudowom. Pierwotny pa³ac renesansowy kanclerza Zamojskiego wzniesiony zosta³ razem z miastem i ju¿ w 1581 roku by³
skoñczony. Umieszczony zosta³ wewn¹trz twierdzy, w tym samym obwodzie fortyfikacyjnym co miasto, otoczony du¿¹ iloci¹ wolnej przestrzeni na dziedziñce i ogrody. By³ to
jednoskrzyd³owy zameczek, dwutraktowy i dwupiêtrowy, zwieñczony attyk¹ jak inne
domy Zamocia. Kolejni ordynaci, którzy chcieli i mogli mieæ siedziby w stylu epoki,
w której ¿yli, dokonywali pewnych korekt architektonicznych, ale przede wszystkim dotyczy³y one zwiêkszenia funkcjonalnoci wnêtrza pa³acowego.
Dopiero w latach 1744/5, za Tomasza, VII ordynata, przekszta³cony zosta³ w nowoczesny obszerny pa³ac. Rozebrano otaczaj¹cy go mur obwodowy, natomiast wzniesiono
po bokach symetryczne pawilony i oficyny, które na miejscu dawnego zamkniêtego dziedziñca wytworzy³y otwart¹ cour dhonneur (rys. 3). Stare mury dawnego zameczku, stanowi¹ce teraz rodkowy korpus gmachu, otrzyma³y styl nowej epoki, styl barokowy w jego
ostatniej rokokowej postaci i saskiej odmianie [ ] Pa³ac w Zamociu z mansardowym
dachem i facjat¹, z rokokowymi rzebami zdobi¹cymi fasadê i bramê wjazdow¹, wygl¹da³ tak, jak wiêkszoæ osiemnastowiecznych pa³aców warszawskich i jak dzi jeszcze
wygl¹da pa³ac w Klemensowie. [...] by³ on raczej typowy i efektywny, ni¿ artystyczny
29 B. Sroczyñska, Zamojskie skwery, ogrody i parki w XIX i XX wieku, [w:] Konserwatorska Teka
Zamojska, Warszawa  Zamoæ 1986, s. 3246.
30 A. Kêdziora, Zamoæ w starej pocztówce, Pañstwowa S³u¿ba Ochrony zabytków, Zamoæ 1992, s. 15.
31 A. Kêdziora, Encyklopedia miasta..., s. 10, 261.
32 W 1987 roku za pomnikowy uznano klon pospolity (rozdwojony, wys. ok. 30 m) i gruszê poln¹
(obwód 3,1 m) rosn¹ce przed pa³acem  A. Kêdziora, Encyklopedia miasta..., s. 261.
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i wytwornej roboty33 (rys. 4). Kolejn¹ przebudowê pa³acu planowa³ Stanis³aw Kostka
Zamojski34. W 1802 r. do zaprojektowania nowego czy odnowionego pa³acu w Zamociu powo³a³ nie jednego, lecz kilku architektów. Wytworzy³ siê przez to jedyny tego rodzaju w Polsce turniej architektów  klasyków35. Do konkursu stanêli trzej architekci
polscy: Jakub Hempel, Piotr Aiguer i Henryk Ittar oraz trzyosobowy zespó³ architektów
francuskich: C. Percie, P.F.L. Fontanie i A. Dufour36. Wszyscy oni opracowali projekty
przebudowy, a nawet wrêcz budowy nowego pa³acu.

Rys. 3.
Fig. 3.

Plan pa³acu w Zamociu z 1801 roku [Tatarkiewicz 1937]
Plan of the palace in Zamoæ 1801 [Tatarkiewicz 1937]

33
34

W. Tatarkiewicz, op. cit., s. 288, 289.
Stanis³aw Kostka Zamojski (17751856), XII ordynat (18011831), syn Andrzeja, prezes Rz¹du
Tymczasowego Galicji, a nastêpnie Senatu Królestwa Polskiego, cz³onek honorowy Towarzystwa Przyjació³ Nauk, twórca biblioteki ordynackiej. W 1831 roku zrzek³ siê ordynacji na rzecz syna Konstantego.
35 W. Tatarkiewicz, op. cit., s. 290.
36 Percie Charles, ur. 22 sierpnia 1764 roku w Pary¿u, zm. 5 wrzenia 1838 roku w Pary¿u. Fontanie Pierre Francis Leonard, ur. 20 wrzenia 1762 roku w Pontoise, zm. 10 padziernika 1853 roku w Pary¿u. Byli oni wówczas pierwszymi architektami wiata, twórcami stylu cesarstwa, jedynymi wykonaw-

Administratio Locorum 6(4) 2007

34

W. Przegon

Jednak warunki polityczne pokrzy¿owa³y Stanis³awowi Kostce Zamojskiemu plany
budowy nowej rezydencji w Zamociu. W 1821 roku musia³ zamieniæ Zamoæ z rz¹dem
Królestwa Polskiego na inne dobra. Od tego czasu okupacyjne w³adze rosyjskie przebudowywa³y budowle Zamocia, przysposabiaj¹c miasto do roli g³ównej twierdzy Królestwa Kongresowego. Wtedy to, pa³ac otrzyma³ prosty wystrój architektoniczny, który posiada do dzi (fot. 2).

Rys. 4.
Fig. 4.

Widok pa³acu zamojskiego po przebudowie w po³owie XVIII wieku. Rysunek wykonano
w 1802 roku [Tatarkiewicz 1937]
View of the zamoyskis palace after the reconstruction in the middle of XVIII century.
Ilustration was made in 1802 [Tatarkiewicz 1937]

Reasumuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e udowodnilimy istnienie bogatych przekazów ród³owych ró¿nego typu, które opisuj¹ i przedstawiaj¹ graficznie zmieniaj¹ce siê w czasie
otoczenie rezydencji Zamojskich w Zamociu, a tak¿e wystrój architektoniczny samego
pa³acu.
S¹dzê, ¿e je¿eli dojdzie do prac rewitalizacyjnych ca³ego za³o¿enia pa³acowo-ogrodowego, to powinno odtworzyæ siê jego wygl¹d z prze³omu XVIII i XIX w., czyli tak jak
widaæ to na rysunkach 3 i 4.
Stworzenie rezydencji wed³ug projektu architektów francuskich by³oby czym innym
ni¿ powrót do ostatniego wzoru, czyli tradycji miejsca. W tê mo¿liwie jak najwierniej
odtworzon¹ sceneriê powinien byæ precyzyjnie wkomponowany nowy element punktowy,
jakim jest konny pomnik za³o¿yciela miasta. Obecnie bêdzie to bardzo trudne, gdy¿ spiesz¹c siê z realizacj¹ pomnika, zapomniano przeprowadziæ w³aciwe i konieczne badania
historyczno-architektoniczno-krajobrazowe, o których de facto ca³y czas traktuje niniejsza praca.
cami zamierzeñ artystycznych Napoleona. Przede wszystkim dekorowali i meblowali takie rezydencje,
jak: Tuilerie, Chambord, Fontainebleau, ST. Cloud, Compiegne, Wersal, prowadzili prace wykoñczeniowe
w pa³acu w Malmaisou i pracowali w Luwrze. Ich projekty za³o¿eñ pa³acowo-ogrodowych dla Zamocia
z 1803 roku oraz dla Krzeszowic z 1819 roku nie zosta³y zrealizowane. Dufour Aleksander (17601835)
by³ kierownikiem robót w Fontainebleau i Wersalu. Prawdopodobnie opracowa³ szczegó³y w projekcie zamojskim.
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PODSUMOWANIE
Przeledzenie procesu budowy za³o¿enia pa³acowo-ogrodowego na terenie dawnej
siedziby rodowej Zamojskich, procesu rozplanowania i budowy ca³ego miasta od podstaw na tzw. surowym korzeniu a tak¿e budowy fortyfikacji opasuj¹cych ten uk³ad rezydencjonalno-municypalny dowodzi, jak wielkim profesjonalizmem odznacza³ siê architekt i budowniczy Bernardo Morando oraz jak wielki zmys³ organizacyjny posiada³
fundator miasta Jan Zamojski. Stworzenie takiego organizmu, który zachwyca do dzi
swoim uk³adem przestrzennym, architektur¹ budowli a nawet detalami architektonicznymi mówi o wielkim wyczuciu przestrzennym, krajobrazowym i estetycznym Polaka
i W³ocha.
Operuj¹c jêzykiem wspó³czesnej nauki, mo¿na powiedzieæ, ¿e wszyscy twórcy miasta
arkad byli specjalistami z zakresu gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego.
Nie tylko powo³ali do ¿ycia miejsk¹ strukturê spo³eczno-gospodarcz¹ (wielonarodowociow¹), ale te¿ wszystko precyzyjnie zosta³o powi¹zane i osadzone w terenie. Dlatego,
szanuj¹c tradycjê miejsca oraz wartoci krajobrazu kulturowego Zamocia, musimy pamiêtaæ, ¿e wszystkie nowe inwestycje, czy to typu powierzchniowego, czy to typu liniowego oraz budowle punktowe musz¹ byæ idealnie wpasowane w strukturê przestrzenn¹
miasta. Nie mo¿na tam lokowaæ dominant negatywnych.
Jan Zamojski, wódz, polityk, mecenas kultury, sztuki i nauki, znakomity gospodarz
i organizator zas³u¿y³, aby w Zamociu stan¹³ jego pomnik. Nale¿y wyraziæ zadowolenie,
¿e po wieloletnich staraniach idea pomnika zosta³a zrealizowana w 2005 roku, w Roku
Zamocia  obchodzonym w czterechsetlecie mierci wielkiego kanclerza i hetmana. Monumentalny pomnik konny Jana Zamojskiego, d³uta Mariana Koniecznego, jest dzie³em
bardzo udanym i bezwzglêdnie stanowi przyk³ad pozytywnej dominanty.
Niestety, jak wykazano w niniejszej pracy, wybór miejsca jego lokalizacji zosta³ dokonany przypadkowo, bez jakichkolwiek logicznych przes³anek. Widaæ, ¿e ani s³u¿by architektoniczne, ani s³u¿by konserwatorskie, ani w³adze miejskie nie uczyni³y nic w tym
zakresie. Byæ mo¿e jest to wniosek zbyt daleko id¹cy, ale nie by³o osoby, która doceni³aby wartoæ przestrzeni wokó³ pa³acu. Nikt nie przewidzia³, ¿e ca³e za³o¿enie pa³acowo-ogrodowe w Zamociu bêdzie rewitalizowane i wtedy pomnik Zamojskiego powinien
byæ integralnym sk³adnikiem tej przestrzeni.
Jak widaæ na rysunku 2 i fotografii 3 monument nie stoi ani na osi pa³acu, ani na osi
miasta. Dodatkowo wyrzucono go przed dziedziniec honorowy, którego zasiêg przestrzenny widaæ na rysunkach 2, 3 i 4.
W niniejszej pracy, starano siê tak¿e udowodniæ, ¿e przywrócenie za³o¿enia pa³acowo-ogrodowego, tylko w formie widocznej na rysunku 3 i 4 ma sens. Znajduje to g³êbokie uzasadnienie w materia³ach ród³owych. Niektóre z nich zosta³y przytoczone.
Trzeba równie¿ zastanowiæ siê, jakie funkcje po odbudowie powinien pe³niæ sam pa³ac. Wydaje siê, ¿e najodpowiedniejsze by³yby dwie: muzealno-galeryjna (wystawiennicza) oraz konferencyjno-koncertowa. W zwi¹zku z tym istotny by³by uk³ad komunikacji
przed pa³acem. Pod tym kontem równie¿ nale¿a³o rozwa¿aæ wybór miejsca pod pomnik.
Na przyk³ad wcale nie musia³by byæ centraln¹ dominant¹ placu, gdyby w jego przestrzeñ
wprowadzono element wodny w postaci fontanny lub uk³adu fontann. Nale¿y pamiêtaæ,
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¿e w ród³owych materia³ach znajduje siê informacja, i¿ projektantem takiej fontanny
mia³ byæ sam Santi Gucci.
Na koniec mo¿na postawiæ pytanie, czy warto by³o prowadziæ niniejsze rozwa¿ania
i analizy materia³ów opisowych, ikonograficznych i kartograficznych nad problemem
w gruncie rzeczy tak b³ahym, gdzie powinien stan¹æ pomnik: czy na osi miasta, czy na
osi pa³acu oraz dlaczego postawiono go za wyeksponowanymi reliktami bram ogrodzenia
pa³acowego a nie w centrum honorowego dziedziñca? Otó¿ z naukowego punktu widzenia odpowied mo¿e byæ tylko jedna, warto by³o. Ka¿da przestrzeñ: miejska czy wiejska,
historyczna czy wspó³czesna, otwarta czy zamkniêta, o wybitnych walorach krajobrazowych czy zaniedbana jest cenna z punktu widzenia gospodarki przestrzennej, planowania
przestrzennego i architektury krajobrazu. Dlatego przy prowadzeniu ró¿nych inwestycji
zawsze nale¿y zadawaæ pytanie, czy tworzone przez cz³owieka dzie³a wzbogac¹ i poprawi¹ walory krajobrazu czy te¿ zdewastuj¹ go. Wielka szkoda, ¿e w opisanym przypadku
lokalizacji pomnika Jana Zamojskiego, nie stawiano takich pytañ na etapie projektu.
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A MONUMENT TO JAN ZAMOJSKI IN THE HISTORICAL SPACE OF THE
PALACE ASSUMPTION IN ZAMOÆ
Abstract. Proper location of point objects in space of particular scenery qualities and
historical values is a criterion of professionalism of appropriate architecture, conservatory
and planning bodies. In case of selection a place for monumental horse monument to Jan
Zamojski in front of the Zamojski palace in Zamoæ no basic historical and landscape
studies were carried-out. The present work presents a possible broad scope of research
which should have been accomplished to obtain optimal location of the sculpture keeping
in mind the future revitalization of the palace and its surroundings.
Key words: palace assumption in Zamoæ, a monument to Jan Zamojski, historical and
landscape studies of the space, spatial planning
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PRÓBA OKRELENIA ZMIAN W ORGANIZACJI
ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ
W ZWI¥ZKU Z PRZEZNACZENIEM GRUNTÓW
ROLNYCH POD ZALESIENIE
Teresa Dzikowska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu
Streszczenie. Rolnicza przestrzeñ produkcyjna pe³ni funkcjê warsztatu pracy rolnika.
Wprowadzanie zmian w tym warsztacie powoduje zmiany ekonomicznego funkcjonowania gospodarstw rolnych, czyli zmiany w wielkoci ponoszonych kosztów i nak³adów na
proces produkcji. W niniejszej pracy podjêto próbê zidentyfikowania wskaników opisuj¹cych przewidywane przestrzenne i gospodarcze skutki zaplanowania przebiegu granicy
rolno-lenej. Dokonano równie¿ oceny przewidywanych skutków wdro¿enia granicy rolno-lenej, czego rezultatem jest zmiana organizacji przestrzeni na mniej optymaln¹.
W pracy zastosowana zosta³a metoda Nogi do oceny efektów prac scaleniowych. Celem
analiz jest wykazanie, ¿e jest ona przydatna do oceny zmian struktur w³asnociowych
w gospodarstwach rolnych i wstêpnej oceny potrzeb scaleniowych. Zaproponowane zmiany w tej metodzie maj¹ na celu wykorzystanie jej do kwalifikowania obszaru do scalenia
lub wymiany gruntów.
S³owa kluczowe: scalenie gruntów, zalesienie gruntów rolnych, kszta³t gospodarstwa
rolnego

WSTÊP
Zalesianie gruntów, w tym równie¿ gruntów rolnych o niskiej jakoci bonitacyjnej,
jest jednym z dzia³añ s³u¿¹cych powiêkszaniu zasobów lenych w Polsce. W ustawie
o lasach jest napisane (art. 14), ¿e do zalesienia mog¹ byæ przeznaczone nieu¿ytki, grunty
rolne nieprzydatne do produkcji rolnej i grunty rolne nieu¿ytkowane rolniczo oraz inne
grunty nadaj¹ce siê do zalesienia, a w szczególnoci:
 grunty po³o¿one przy ródliskach rzek lub potoków, na wododzia³ach, wzd³u¿ brzegów
rzek oraz na obrze¿ach jezior i zbiorników wodnych;
Adres do korespondencji  Corresponding author: Teresa Dzikowska, Uniwersytet Przyrodniczy
we Wroc³awiu, Katedra Planowania i Urz¹dzania Terenów Wiejskich, ul. Grunwaldzka 53,
50357 Wroc³aw, e-mail: t_dzikow@ozi.ar.wroc.pl
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 lotne piaski i wydmy piaszczyste;
 strome stoki, zbocza, urwiska i zapadliska;
 ha³dy i tereny po wyeksploatowanym piasku, ¿wirze, torfie i glinie.
Polityka przestrzenna w tym przedmiocie zosta³a okrelona w Krajowym programie
zwiêkszania lesistoci. Ujêcie ogólnopolskie pozwoli³o na sprecyzowanie priorytetowych
obszarów zalesieniowych (okrelenie ich skali oraz sposobu). Aby dokonaæ zmiany
w u¿ytkowaniu gruntów w prawie miejscowym, zgodnie z ustaw¹ o lasach oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nale¿y zapisaæ transformacjê u¿ytku gruntowego w treci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wst¹pienie Polski do Unii Europejskiej
otworzy³o mo¿liwoæ dofinansowania zalesiania prywatnych gruntów rolnych ze rodków
strukturalnych Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Skala
wykorzystania rodków przeznaczonych na ten cel zale¿a³a znacz¹co od rodzaju wyznaczonych gruntów rolnych do zalesienia (granica rolno-lena), dlatego dopuszczono mo¿liwoæ realizacji tego dzia³ania w przypadku braku miejscowego planu i jednoczenie
braku zapisów sprzecznych z lenym sposobem zagospodarowania w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania w gminie. Aktualnie przyjêty Program rozwoju obszarów wiejskich 20072013 dopuszcza równie¿ dzia³ania na takich gruntach, które przeznaczono pod zalesienie w specjalnie przygotowanym opracowaniu granicy rolno-lenej,
o ile zosta³ on przyjêty uchwa³¹ Rady Gminy.
Zasady przeznaczania gruntów pod zalesienie, czyli formu³owania granicy rolno-lenej zosta³y okrelone w Wytycznych w sprawie ustalenia granicy rolno-lenej [2003]:
 Wielkoæ konturu przeznaczonego pod zalesienie nie powinna byæ mniejsza ni¿ 3 ha.
 W sk³ad projektowanego kompleksu lenego powinny wchodziæ ródpolne lasy, grunty lene, oraz u¿ytki rolne klasy Rz-VI i R-VI oraz R-V, jeli nie daj¹ one mo¿liwoci
prowadzenia na nich efektywnej gospodarki rolnej, pastwiska klas Ps-VIz i Ps-VI, po³o¿one na terenach o niskim poziomie wody gruntowej w s¹siedztwie istniej¹cych
kompleksów lenych [...] nieu¿ytki nadaj¹ce siê do zalesienia.
 Grunty zdrenowane powinny byæ wy³¹czone z zalesieñ.
 Grunty rolne wy¿szych klas bonitacyjnych mog¹ byæ przeznaczone pod zalesienie tylko w sytuacjach wyj¹tkowych, jeli stanowi¹ enklawê lub pó³enklawê albo stanowi¹
wa¿ny element przedsiêwziêæ ekologicznych.
 Grunty przeznaczone pod zalesienie musz¹ stanowiæ spójn¹ ca³oæ z przyjêtymi wczeniej programami sieci obszarów chronionych.
Priorytetowym celem w kszta³towaniu granicy rolno-lenej jest zwiêkszenie lesistoci
kraju oraz kszta³towanie rodowiska przyrodniczego. Elementem drugoplanowym s¹
skutki gospodarcze i przestrzenne, które nast¹pi¹ po realizacji inwestycji. Nie mo¿na zapomnieæ o tym, ¿e w przestrzeni tej oprócz lenika i ekologa dzia³aj¹ równie¿ inni odbiorcy rodowiska i krajobrazu wiejskiego (turyci, osoby wêdruj¹ce, wypoczywaj¹ce
itp.), a przede wszystkim mieszka i pracuje w niej rolnik. Projekty studialne, bêd¹ce integraln¹ czêci¹ opracowania granicy rolno-lenej, powinny zawieraæ analizy dotycz¹ce okrelenia skutków ekonomicznych i przestrzennych w gospodarstwach rolnych,
a w przypadku znacz¹cego pogorszenia kszta³tu geometrycznego gospodarstw rolnych,
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nale¿y zdecydowaæ o przeprowadzeniu postêpowania scaleniowego dla danego obszaru
[Dzikowska i in. 2006].
MATERIA£ I METODY
Zasadniczym celem prowadzenia prac scalenia gruntów jest zwiêkszenie ekonomicznej konkurencyjnoci gospodarstw rolnych przez poprawê roz³ogu i optymalizacjê uk³adu
dróg transportu rolnego. Noga [2001] zaproponowa³ metodê, za pomoc¹ której mo¿na
oszacowaæ efektywnoæ przeprowadzonego scalenia gruntów. Do opisania zmian przestrzennych w gospodarstwach rolnych wykorzystuje siê dane charakteryzuj¹ce nastêpuj¹ce cechy:
 liczbê dzia³ek w gospodarstwie  zale¿y od struktury u¿ytków gruntowych, klas bonitacyjnych gruntów oraz od warunków naturalnych, ich liczba powinna wynosiæ co najwy¿ej 6, wynika to z ekonomiki produkcji rolniczej;
 redni¹ powierzchniê dzia³ki  wed³ug ró¿nych specjalistów badaj¹cych ten problem
powierzchnia najmniejszej dopuszczalnej dzia³ki powinna wynosiæ 0,82,0 ha, natomiast powierzchnia optymalna waha siê w granicach 5,010,0 ha;
 kszta³t dzia³ki  optymalny kszta³t to prostok¹t o stosunku boków 1:2;
 szerokoæ dzia³ki  najmniejszy spadek dochodów (poni¿ej 2%) uzyskuje siê przy szerokoci dzia³ki powy¿ej 40 m, natomiast najmniejsza szerokoæ nie powinna byæ krótsza ni¿ 20 m;
 d³ugoæ dzia³ki  powinna wynosiæ 250600 m. Zale¿y od sposobu u¿ytkowania ziemi
 od 290 m na u¿ytkach zielonych do 360 m na gruntach ornych; od gêstoci dróg  do
300 m jeli dzia³ka posiada jednostronny dostêp do drogi oraz do 600 m przy dwustronnym dostêpie;
 wskanik wyd³u¿enia  instrukcja scaleniowa z 1983 roku podaje, i¿ optymalny wskanik wynosi 1:10 i wyj¹tkowo 1:15 dla gruntów ornych oraz 1:15 i wyj¹tkowo 1:20 dla
u¿ytków zielonych, jednak¿e przeprowadzone do tej pory badania wskazuj¹, ¿e najwiêksz¹ oszczêdnoæ pracy uzyskuje siê przy wartoci nie przekraczaj¹cej 1:5;
 dostêpnoæ do dzia³ki  zagwarantowana przez drogi dojazdowe obs³uguj¹ce dzia³kê.
Weryfikacja metody przeprowadzona przez Walke [2006] pozwala na stwierdzenie,
¿e jest ona w³aciwym narzêdziem do ocen zmian w rolniczej przestrzeni produkcyjnej
jako oceny efektów ekonomicznych scalenia gruntów. Dobór cech pozwala równie¿ na
przeprowadzenie oceny tak¿e wówczas, gdy zmiany w organizacji rolniczej przestrzeni
produkcyjnej nie s¹ spowodowane scaleniem gruntów lecz innym bodcem. Powinny byæ
to takie przedsiêwziêcia, które powoduj¹ zmiany wartoci cech. W³anie do takich przedsiêwziêæ nale¿y program zalesiania gruntów, gdy¿ wskutek wdro¿enia granicy rolno-lenej wartoci danych wejciowych mog¹ kszta³towaæ siê nastêpuj¹co:
 liczba dzia³ek w gospodarstwie  mo¿e ulec zmniejszeniu, jeli ca³e dzia³ki zostan¹
przeznaczone pod zalesienie;
 rednia powierzchnia dzia³ki  wy³¹czenie czêci dzia³ki z produkcji rolnej powoduje
zmniejszenie redniej powierzchni dzia³ki w gospodarstwie;
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 kszta³t dzia³ki, szerokoæ dzia³ki, d³ugoæ dzia³ki, wskanik wyd³u¿enia  zmieni siê
w przypadku przeznaczenia pod zalesienie czêci dzia³ki;
 dostêpnoæ do dzia³ki  mo¿e siê zmieniæ w zale¿noci od miejsca lokalizacji terenu
zalesionego na dzia³ce.
Na podstawie obliczeñ zakwalifikowano gospodarstwa rolne do grup, w których
mamy do czynienia z popraw¹, pogorszeniem lub brakiem zmian w przestrzennym
kszta³cie roz³ogu. W przypadku pogorszenia mo¿emy mówiæ o pojawiaj¹cej siê potrzebie
przeprowadzenia scalenia gruntów (czasami jedynie wymianie gruntów), którego celem
by³oby miêdzy innymi uporz¹dkowanie stanu w³adania w zale¿noci od kierunku produkcji gospodarstwa i planowanej zmiany u¿ytkowania gruntów tego gospodarstwa.
Na podstawie informacji zebranych od lokalnych rolników i so³tysów stwierdzono, ¿e
aktywn¹ produkcj¹ roln¹ zajmuj¹ siê jedynie ci u¿ytkownicy gospodarstw rolnych, których area³ przekracza 5 ha. W przypadku planowania zalesienia gruntów takich gospodarstw zastosowano korektê sumy punktów (redukcja przestrzeni wielocechowej z wykorzystaniem metody punktowej). Sporód tej grupy gospodarstw rolnych tylko jedno
gospodarstwo zosta³o prawie w ca³oci przeznaczone pod zalesienie (za wyj¹tkiem gruntów zabudowanych). Pozostali rolnicy podkrelaj¹ swoje ukierunkowanie produkcyjne na
rolnictwo i nie zamierzaj¹ zmieniaæ sposobu zagospodarowania gruntów rolnych.
Pomierzono jedynie dzia³ki w ca³oci lub czêci przeznaczone pod zalesienie, czego
skutkiem jest brak mo¿liwoci porównania wartoci cech opisuj¹cych kszta³t dzia³ki i po³¹czenie z uk³adem komunikacyjnym w przypadku ca³kowitego zalesienia dzia³ki. Wtedy
o wartoci sumarycznej punktów decyduj¹ jedynie cechy opisuj¹ce rozdrobnienie gruntów (liczba dzia³ek, rednia powierzchnia dzia³ki i wielkoæ gospodarstwa). Dlatego obliczony zosta³ wskanik II, który uwzglêdnia wymienione wartoci cech.
Opisana metoda zosta³a zastosowana (w dwóch odmianach) do okrelenia zmian
w gospodarstwach rolnych 4 obrêbów ewidencyjnych w gminie Cieszków (województwo
dolnol¹skie). Analizowano wszystkie indywidualne gospodarstwa rolne, je¿eli czêæ obszaru tego gospodarstwa zosta³a przeznaczona pod zalesienie. Wszystkie obrêby gminy
Cieszków charakteryzuj¹ siê funkcj¹ rolnicz¹. Ogólny kierunek u¿ytkowania gruntów
gminy mo¿na okreliæ jako kierunek rolny z udzia³em lenego. Bardzo niska jakoæ gleb,
kompleksy ¿ytni dobry i s³aby (zajmuj¹ce 61% gruntów ornych), wp³ywaj¹ na to, ¿e niektórzy rolnicy, a przy tym i w³adze gminne wykazuj¹ znacz¹ce zainteresowanie zalesieniami gruntów rolnych.
Kryterium wyboru obrêbów ewidencyjnych by³ kierunek u¿ytkowania gruntów. Wybrane zosta³y 2 obrêby o przewadze kierunku lenego (Biadaszka i Nowy Folwark) oraz
2 obrêby, w których wystêpuje dominacja u¿ytkowania rolnego (Guzowie i Ujazd).
WYNIKI I PODSUMOWANIE
Niska jakoæ gruntów ornych w gminie Cieszków przemawia za przeznaczeniem pod
zalesienie mo¿liwie najwiêkszego obszaru. Z tego te¿ powodu docelowa lesistoæ gminy
wyniesie 48%. W procesie planistycznym uzupe³niono zalesienie przez likwidacjê enklaw gruntów rolnych w gruntach lenych oraz zalesienie terenów o niskiej bonitacji.
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Powierzchnia przeznaczona pod zalesienie, ha
Area earmarked for afforestation, hectares

Liczba gospodarstw rolnych/Number of farms:
 ogó³em, szt.
total number, item
 o powierzchni powy¿ej 5 ha, szt.
farms exceeding 5 hectares, item
 liczba gospodarstw, w których
przeznaczono grunty pod zalesienie, szt.
number of farms earmarked for
afforestation, item

U¿ytkowanie gruntów/Land management:
 powierzchnia u¿ytków rolnych, ha (%)
agricultural acreage, hectares (%)
 powierzchnia gruntów lenych, ha (%)
forest area, hectares (%)

Wyszczególnienie
Detailings

14



52,4

7

145

1395,67

20

253,2566 (62,02)

3387,8170 (33,68)

358

139,6629 (34,2)

Biedaszka

5887,6253 (58,53)

Gmina Cieszków

78,43

8

8

71,54

21

14

34

38,9042 (6,04)

451,98 (66,71)

13

551,9536 (85,68)

Guzowice

190,5399 (28,12)

Nowy Folwark

Tabela 1. Wybrane wskaniki charakteryzuj¹ce gminê Cieszków i wsie: Biadaszka, Nowy Folwark, Guzowice i Ujazd
Table 1. Chosen indicators characterizing Cieszków commune, Biadaszka, Nowy Folwark, Guzowice and Ujazd villages

61,05

15

24

43

23,5990 (3,91)

535,5386 (88,64)

Ujazd
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Granica rolno-lena wprowadza znacz¹ce zmiany w struktury terenowe gminy Cieszków. Bêd¹ one w wielu przypadkach dotyczy³y gospodarstw indywidualnych (tab. 1).
W ka¿dej z badanych wsi wystêpuj¹ gospodarstwa, których grunty znalaz³y siê w granicy
rolno-lenej. W granicach tych obrêbów przeznaczono pod zalesienie grunty o powierzchni od oko³o 50 ha (Biadaszka) do prawie 80 ha (Nowy Folwark). We wsiach, które dotychczas charakteryzowa³y siê wysokim stopniem lesistoci, zmiany te spowoduj¹
drastyczne zmniejszenie siê area³u u¿ytków rolnych, natomiast krajobraz wsi z dominacj¹
u¿ytkowania rolniczego zostanie urozmaicony rolinnoci¹ wysok¹.
Przewidywane zmiany w kszta³cie geometrycznym gospodarstw rolnych s¹ zró¿nicowane w zale¿noci od przebiegu granicy rolno-lenej wzglêdem granicy dzia³ki. W gospodarstwach, w których zaobserwowano pogorszenie przestrzennych warunków produkcji rolniczej, nastêpowa³o ograniczenie dostêpnoci dzia³ki rolnej do drogi, zmniejszenie
powierzchni uprawowej oraz zmniejszenie przeciêtnej powierzchni area³ów rolnych
(w granicach dzia³ki przeznaczono pod uprawê roln¹ grunty znajduj¹ce siê w wiêcej ni¿
jednej obwodnicy).
Obliczone wskaniki I i II zmian w kszta³cie przestrzennym gospodarstw rolnych zosta³y zestawione wed³ug kategorii zmiany w tabeli 2. Zastosowanie wskanika II wp³ynê³o na zwiêkszenie liczby gospodarstw, w których zaobserwowane korzystne oraz niekorzystne zmiany zbilansowa³y siê do braku zmian. W ka¿dym przypadku wystêpuje jednak
pogorszenie przestrzennych warunków produkcji. Jest to szczególnie istotne w Ujedzie,
gdzie wystêpuje kompleks dzia³ek, na obszarze którego przebieg granicy rolno-lenej zosta³ zlokalizowany szczególnie niekorzystnie dla produkcji rolniczej (rys. 1).
Tabela 2. Charakterystyka gospodarstw rolnych, w których przeznaczono grunty pod zalesienie,
zgrupowanych wed³ug zaobserwowanych zmian roz³ogu gospodarstwa
Table 2. Characteristics of farms earmarked for afforestation grouped together in accordance with
changes observed in farm structure
Wyszczególnienie
Detailings

Biedaszka

Nowy
Folwark

Guzowice

Ujazd

7

8

10

11

Zmiany w roz³ogu (liczba gospodarstw)
Changes in farm structure (number of farms)
Wskanik I/Indicator I:
 poprawa kszta³tu/improvement of shape
 pogorszenie kszta³tu/worsening of shape
 brak zmian/no changes

1
9
4

1
7
0

7
9
5

1
10
4

Wskanik II/Indicator II:
 poprawa kszta³tu/improvement of shape
 pogorszenie kszta³tu/worsening of shape
 brak zmian/no changes

3
5
6

2
1
5

1
8
12

0
7
8

Liczba gospodarstw o powierzchni powy¿ej 5 ha
Number of farms exceeding 5 hectares
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Rys. 1.
Fig. 1.

U¿ytkowanie gruntów w obrêbie Ujazd  gmina Cieszków. Grunty przeznaczone pod
zalesienie
Land management in the area of Ujazd village, Cieszków commune. Land earmarked for
afforestation

Zestawienie obliczonych wskaników I i II pozwala stwierdziæ, ¿e kierunek u¿ytkowania gruntów w obrêbie nie ma istotnego znaczenia dla okrelania wp³ywu granicy rolno-lenej na organizacjê przestrzenn¹ gospodarstw rolnych. W przypadku przeznaczania
gruntów pod zalesienie nale¿y liczyæ siê z potrzeb¹ przeprowadzenia scalenia gruntów.
Zmiany w analizowanych wsiach s¹ porównywalne. Gdyby nale¿a³o okreliæ kolejnoæ
obiektów do przeprowadzenia scalenia gruntów, to wówczas konieczna by³aby ca³ociowa charakterystyka szachownicy gruntów we wsi.
WNIOSKI
1. Ustalenie przebiegu granicy rolno-lenej powinno ka¿dorazowo uwzglêdniaæ zarówno aspekty produkcji lenej, jak i rolnej. Pominiêcie uwarunkowañ rolniczych mo¿e
spowodowaæ w przysz³oci zwiêkszenie kosztów produkcji zwi¹zanych z kszta³tem dzia³ki (np. wówczas, gdy rolnik bêdzie móg³ zalesiæ jedynie czêæ dzia³ki).
2. Metoda Nogi charakteryzuje siê niskim nak³adem pracy w pomiarach dzia³ek,
prostot¹ obliczeñ, a zarazem du¿ymi mo¿liwociami jej wykorzystania, nie tylko w ocenie efektów scalenia gruntów.
3. Do obliczeñ zapotrzebowania na scalenia lub wymianê gruntów w zwi¹zku z dostosowaniem struktur w³asnociowych do perspektywicznego sposobu zagospodarowania
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46

T. Dzikowska

terenu wystarczaj¹ce jest uproszczenie metody do oceny rozdrobnienia gruntów. Uzyskane efekty s¹ porównywalne przy jednoczenie mniejszym nak³adzie pracy.
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ATTEMPT AT DETERMINING CHANGES IN AGRICULTURAL
PRODUCTION ENVIRONMENT IN RELATION TO EARMARKING
AGRICULTURAL LANDS FOR AFFORESTATION
Abstract. Agricultural production environment is a farmers workspace. Any changes in
this environment will affect economic functioning of farms  namely, changes of costs and
expenses during production process. The study presents an attempt at determining
indicators which would describe expected spatial and economical effects of designing
rural land afforestation project. The study also assesses expected results of the
implementation of afforestation and describes the loss of the optimum in spatial structure.
In the study there was used Nogas method to assess the results of land consolidation
works. The aim of the study is to prove that Nogas method is useful for assessing changes
of ownership plots borders in farms, together with preliminary assessment of land
consolidation demand. In order to use the method for qualifying land for consolidation or
land exchange, the study suggests possible improvement of Nogas method.
Key words: land consolidation, afforestation of agricultural land, farm shape
Zaakceptowano do druku  Accepted for print: 5.09.2007
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NABYWANIE NIERUCHOMOCI GRUNTOWYCH
PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE
W LATACH 19992005
Roman Kisiel, Wies³awa Liziñska, Renata Marks-Bielska
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. Regulacje prawne nabywania nieruchomoci gruntowych przez cudzoziemców w Polsce budzi³y wiele kontrowersji. Celem pracy jest przedstawienie skali zjawiska,
jakim jest nabywanie nieruchomoci gruntowych, w tym równie¿ nieruchomoci rolnych
i lenych przez cudzoziemców na obszarze Polski w latach 19992005. W 2004 roku
mo¿na zaobserwowaæ wzrost liczby transakcji zawieranych bez koniecznoci wczeniejszego zezwolenia (1341). Pierwszy raz by³a ona wy¿sza od liczby transakcji zawieranych
po uprzednio uzyskanym zezwoleniu (1117). Tendencja ta by³a utrzymana równie¿ w 2005
roku. Najwiêcej nieruchomoci posiada kapita³ niemiecki, holenderski, francuski oraz w³oski, skupiony g³ównie w województwie mazowieckim (3,33 tys. ha). Nieruchomoci rolne
i lene w zdecydowanej wiêkszoci nabywane by³y w analizowanym okresie na podstawie
zezwolenia (³¹cznie 1193,62 ha). Nale¿¹ce do cudzoziemców grunty rolne i lene nabyte
w latach 19992005 to zaledwie ok. 0,006% gruntów rolnych i lenych w Polsce. Nie jest
to zatem du¿a skala, czego obawiano siê w okresie przedakcesyjnym.
S³owa kluczowe: nieruchomoci gruntowe, nieruchomoci rolne i lene, cudzoziemcy,
warunki prawne

WSTÊP
W nowych, czêsto zmieniaj¹cych siê warunkach gospodarowania podstawowym zasobem produkcyjnym w rolnictwie pozostaje nadal ziemia. Obrót ziemi¹ rolnicz¹ w Polsce
jest zjawiskiem, na które ma wp³yw wiele czynników o charakterze historycznym, finansowym i spo³ecznym [Kisiel 1998, Marks-Bielska i in. 2006].
W latach 90. ubieg³ego wieku nast¹pi³a istotna zmiana w strukturze w³asnociowej
gruntów rolnych bêd¹ca efektem procesów transformacyjnych w Polsce. Kolejnym wa¿nym wydarzeniem, które wp³ynê³o na zmianê tej struktury by³o rozszerzenie Unii EuroAdres do korespondencji  Corresponding author: Roman Kisiel, Katedra Polityki Gospodarczej
i Regionalnej, Wydzia³ Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie,
ul. Oczapowskiego 4, 10719 Olsztyn, e-mail: kisiel@uwm.edu.pl
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pejskiej. Podczas negocjacji akcesyjnych kwestia regulacji nabywania nieruchomoci
przez cudzoziemców wywo³ywa³a w spo³eczeñstwie wiele kontrowersji. Wynika³y one
m.in. z obawy przed nadmiernym wzrostem cen nieruchomoci, a tym samym ograniczeniem ich dostêpnoci dla obywateli Polski. Z drugiej strony istnia³o równie¿ zagro¿enie
spekulowania nieruchomociami. Strona polska zg³osi³a zatem wniosek o najd³u¿szy
okres przejciowy umo¿liwiaj¹cy utrzymanie krajowych zasad nabywania nieruchomoci
przez cudzoziemców w stosunku do obywateli Unii.
Jednoczenie nale¿y zaznaczyæ, i¿ mo¿liwoæ swobodnego nabywania nieruchomoci
przez cudzoziemców stanowi element wolnoci w prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej, przep³ywu kapita³u, przep³ywu osób i zak³adania przedsiêbiorstw. Zgodnie z orzecznictwem Trybuna³u Sprawiedliwoci ograniczenie nabywania nieruchomoci jest sprzeczne z tymi zasadami [Hartwich 2004].
Nabywanie nieruchomoci przez cudzoziemców zosta³o uregulowane Dyrektyw¹
88/361/EEC, która zakazuje stosowanie ograniczeñ w przep³ywie kapita³u miêdzy pañstwami cz³onkowskimi oraz miêdzy tymi pañstwami a pañstwami trzecimi. Szczegó³owe
unormowania prawne nale¿¹ w tym wzglêdzie do kompetencji pañstw cz³onkowskich,
które jednak nie mog¹ ograniczaæ podstawowych wolnoci [Sztyk 2004].
Zasady obrotu ziemi¹ rolnicz¹ w krajach Unii Europejskiej s¹ bardzo zró¿nicowane.
Poszczególne kraje cz³onkowskie stosuj¹ w handlu nieruchomociami rolnymi ró¿ne
ograniczenia. S¹ to przepisy oraz skomplikowane procedury, które czêsto utrudniaj¹ obrót nieruchomociami. Do grupy pañstw, które stosuj¹ bardzo restrykcyjne przepisy
w tym zakresie mo¿na zaliczyæ: Niemcy, Francjê, Daniê i Austriê. Obrót ziemi¹ podlega
najmniejszym ograniczeniom w Luksemburgu, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Finlandii
i Szwecji [Liziñska, Bartniczuk 2005].
W wyniku burzliwych negocjacji Polska otrzyma³a zgodê na najd³u¿szy, sporód
nowo przyjêtych pañstw  12-letni okres przejciowy (grunty rolne i lene). W przypadku, gdy cudzoziemcy s¹ dzier¿awcami, to mog¹ dokonaæ transakcji kupna po 7 latach
dzier¿awy (pó³noc i zachód Polski) lub po 3 latach (w pozosta³ych województwach). Wynegocjowane okresy przejciowe zosta³y zapisane w art. 8 ust. 2 znowelizowanej ustawy
o nabywaniu nieruchomoci przez cudzoziemców [Clemens 2005, Liziñska 2005].
W pozosta³ych krajach, tzw. dziesi¹tki, np. takie kraje, jak: Estonia, Litwa, £otwa
i S³owenia zrezygnowa³y z okresów przejciowych, natomiast Cypr i Malta ze wzglêdu
na walory wypoczynkowe swoich krajów uzyska³y mo¿liwoæ wprowadzenia regulacji
chroni¹cych rynek. Kraje Europy rodkowo-Wschodniej, formu³uj¹c swoje ¿¹dania w zakresie obrotu nieruchomociami (Czechy, Wêgry i S³owacja  7 lat), zazwyczaj stara³y
siê chroniæ rynek nieruchomoci rolnych i lenych z bardzo podobnych powodów jak
Polska (m.in. znaczenie dla gospodarki, ró¿nice cen).
Celem pracy jest przedstawienie skali zjawiska, jakim jest nabywanie nieruchomoci
gruntowych, w tym równie¿ nieruchomoci rolnych i lenych przez cudzoziemców na obszarze Polski. Podjêto równie¿ próbê odpowiedzi na pytanie, czy po wst¹pieniu do Unii
Europejskiej wzros³o zainteresowanie nieruchomociami gruntowymi.
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MATERIA£ I METODY
Analizê przeprowadzono na podstawie rocznych sprawozdañ Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z realizacji ustawy o nabywaniu nieruchomoci przez cudzoziemców. Badania dotyczy³y okresu 19992005 i obejmowa³y: liczbê transakcji zwi¹zanych z nabywaniem nieruchomoci gruntowych, w tym rolnych i lenych dokonanych
z udzia³em cudzoziemców, rodzaj podmiotów nabywaj¹cych te nieruchomoci, zró¿nicowanie regionalne, strukturê wg kraju pochodzenia kapita³u, strukturê w zale¿noci od
tego, czy wymaga³o ono zezwolenia, czy te¿ nie.
Pomocne w gromadzeniu informacji by³y wybrane akty prawne reguluj¹ce swobodê
przep³ywu kapita³u w Unii Europejskiej  Ustawa z 24 marca 1920 roku o nabywaniu
nieruchomoci przez cudzoziemców z jej zmianami [DzU 2004, nr 167, poz. 1758] oraz
Ustawa z 11 kwietnia 2003 roku o ukszta³towaniu ustroju rolnego [DzU 2003, nr 64,
poz. 592].
NABYWANIE NIERUCHOMOCI GRUNTOWYCH PRZEZ CUDZOZIEMCÓW
1 stycznia 1999 roku rozporz¹dzeniem Rady Ministrów wprowadzono obowi¹zek
prowadzenia rejestru nieruchomoci, udzia³ów i akcji nabytych lub objêtych przez cudzoziemców [DzU 1999, nr 13, poz. 112]. Prowadzenie rejestru pozwala na monitorowanie
skali zjawiska wykupu nieruchomoci w Polsce przez cudzoziemców, a tak¿e na wskazanie zró¿nicowania regionalnego tego zjawiska. Rejestr sta³ siê tym samym podstaw¹ do
analizy transakcji dokonywanych z udzia³em cudzoziemców. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów nak³ada obowi¹zek przesy³ania Ministrowi Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
w terminie 7 dni od dnia sporz¹dzenia, wypisu z aktu notarialnego, moc¹ którego cudzoziemiec naby³ nieruchomoci lub udzia³y w spó³ce bêd¹cej w³acicielem nieruchomoci.
Jednak w praktyce bazy danych w rejestrach s¹ niekompletne, co przypisuje siê ograniczonej sprawnoci systemu w tym wzglêdzie (s¹dy rejestrowe i notariusze). Na rysunku 1
przedstawiono liczbê transakcji dokonanych z udzia³em cudzoziemców z uwzglêdnieniem koniecznoci otrzymania zezwolenia oraz obrót nieruchomociami gruntowymi bez
koniecznoci uzyskania takiego zezwolenia w latach 19992005.
Jak wynika z danych przedstawionych na rysunku 1 obrót nieruchomociami gruntowymi z udzia³em cudzoziemców w analizowanym okresie mia³ tendencjê wzrostow¹. Liczba
zawartych transakcji wzros³a z 1513 do 2933. Ze wzglêdu na zmiany w uregulowaniach
prawnych w 2004 roku mo¿emy zauwa¿yæ specyficzn¹ sytuacjê. Jest to pierwszy rok, kiedy
liczba transakcji zawieranych bez koniecznoci wczeniejszego zezwolenia (1341) by³a wy¿sza od liczby transakcji, które mog³y byæ zawarte po uprzednio uzyskanym zezwoleniu
(1117). Tendencja ta zosta³a utrzymana równie¿ w 2005 roku i to jeszcze z wiêksz¹ si³¹,
poniewa¿ w roku tym wartoci wynosi³y odpowiednio 2557 i 476. Wród cudzoziemców
nabywaj¹cych nieruchomoci w Polsce przewa¿aj¹ obywatele i przedsiêbiorcy pañstw
cz³onkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (81,08%).
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Liczba transakcji zwi¹zanych z nabywaniem nieruchomoci gruntowych dokonanych
z udzia³em cudzoziemców w latach 19992005
Number of transactions doing with purchasing land properties with participation of Foreigners in 19992005

Fig. 1.

Cudzoziemcy w analizowanym okresie nabyli 18,09 tys. ha, z czego 13,4 tys. ha nabyli po wczeniejszym uzyskaniu zezwolenia. Nieruchomoci gruntowe kupowa³y g³ównie osoby prawne. Na rysunku 2 przedstawiono liczbê transakcji zawieranych z udzia³em
cudzoziemców  osób fizycznych i prawnych.
Mo¿na zauwa¿yæ, i¿ w przypadku osób fizycznych zmiany liczby transakcji nie s¹ tak
wyrane jak w przypadku osób prawnych, jednoczenie w obu przypadkach  dla osób
fizycznych w 2000 roku, a dla osób prawnych w 2003 roku  zmiany liczby zawieranych
transakcji mia³y wyj¹tkowo tendencjê spadkow¹. Znaczne obni¿enie liczby zawieranych
transakcji przez osoby prawne w 2003 roku mog³o wynikaæ z oczekiwania na zmiany regulacji obrotu nieruchomociami po 1 maja 2004 roku, tym bardziej, ¿e w³anie w tym
roku (w porównaniu do poprzedniego) tempo wzrostu liczby zawieranych transakcji
przez osoby prawne by³o wiêksze ni¿ w przypadku osób fizycznych. Tendencja ta zosta³a
równie¿ utrzymana w 2005 roku.
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Najwiêcej nieruchomoci w posiadaniu cudzoziemców znajduje siê na obszarze województwa mazowieckiego (3,33 tys. ha), co stanowi 18,4% ogó³u nieruchomoci znajduj¹cych siê w posiadaniu cudzoziemców. Nieruchomoci o ³¹cznej powierzchni powy¿ej
1000 hektarów s¹ w³asnoci¹ cudzoziemców na terenie województw: dolnol¹skiego,
³ódzkiego, l¹skiego, warmiñsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
Najmniejszym zainteresowaniem ciesz¹ siê grunty po³o¿one we wschodniej czêci Polski,
choæ niew¹tpliwie wynika to równie¿ z okrelonej poda¿y gruntów w tych regionach.
Bior¹c pod uwagê kraj pochodzenia kapita³u obcego nabywaj¹cego nieruchomoci,
nale¿y stwierdziæ, i¿ struktura ta jest bardzo zró¿nicowana, bowiem nieruchomoci gruntowe znajduj¹ siê w posiadaniu przedstawicieli 102 pañstw. Wiêkszoæ nieruchomoci
posiada m.in.: kapita³ niemiecki, holenderski, francuski oraz w³oski, ale w grunty po³o¿one na terenie Polski inwestuj¹ przedstawiciele bardzo wielu pañstw. Najwiêcej nabywców, ze wzglêdu na bliskoæ po³o¿enia, reprezentuje kapita³ europejski. Znaczny odsetek
gruntów znajduje siê w posiadaniu cudzoziemców bêd¹cych obywatelami pañstw s¹siaduj¹cych z Polsk¹. Ze wzglêdu na integracjê Polski ze strukturami Unii Europejskiej
wzros³o zainteresowanie nieruchomociami oraz mo¿liwoci ich pozyskiwania wród
obywateli pañstw cz³onkowskich. Powierzchnie nabytych nieruchomoci gruntowych
w skali ca³ego kraju w latach 19942005 przez obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Powierzchnia nieruchomoci gruntowych nabytych przez obywateli EOG
w latach 19992005
Table 1. The area of land properties purchasing by citizens of EEA in 19992005

Kraj
Land

Powierzchnia nieruchomoci, ha
The area, ha
osoba fizyczna
natural person

osoba prawna
legal person

ogó³em
total

2

3

4

Niemcy  Germany

744,40

3761,81

4506,21

Holandia  Holland

80,10

3765,45

3845,55

Francja  France

34,49

1016,30

1050,79

W³ochy  Italy

88,24

801,99

890,23

Finlandia  Finland

1,81

714,52

716,33

Dania  Denmark

16,11

660,94

677,05

Luksemburg  Luxemburg

2,00

666,42

668,42

Szwecja  Sweden

85,67

493,34

579,01

Belgia  Belgium

10,52

493,16

503,68

Hiszpania  Spain

5,89

481,16

487,05

1
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cd. tabeli 1
cont. table 1
1

2

3

4

Wielka Brytania  Great Britain

120,23

300,82

421,05

Austria  Austria

73,29

496,83

570,12

Cypr  Cyprus

1,81

90,09

91,90

Irlandia  Ireland

10,23

69,64

79,85

Norwegia  Norway

5,15

70,62

75,77

Portugalia  Portugal

0,47

64,77

65,21

Lichtenstein  Lichtenstein

0,00

40,20

40,20

Czechy  The Czech Republic

11,27

18,39

29,66

Litwa  Lithuania

3,01

2171

24,72

S³owacja  Slovakia

2,40

18,93

21,33

S³owenia  Slovenia

5,53

14,64

20,17

Wêgry  Hungary

10,51

3,96

14,47

Grecja  Greece

10,03

2,8

12,83

Malta  Malta

0,10

9,5

9,60

Islandia  Iceland

0,30

5,79

6,09

£otwa  Latvia

1,00

0,00

1,00

Pod wzglêdem powierzchni (z uwzglêdnieniem zmian w 2005 roku) najwiêcej nieruchomoci znajduje siê w posiadaniu kapita³u niemieckiego (4,5 tys. ha), holenderskiego
(3,8 tys. ha) oraz francuskiego (1,05 tys. ha). Inwestorzy reprezentuj¹cy pozosta³e kraje
EOG posiadaj¹ nieruchomoci gruntowe o ³¹cznej powierzchni poni¿ej 1000 hektarów.
Stosunkowo najmniejszy area³ nieruchomoci znajduje siê we w³adaniu obywateli takich
krajów, jak: Grecja, Islandia, £otwa i Malta.
NABYWANIE NIERUCHOMOCI ROLNYCH PRZEZ CUDZOZIEMCÓW
Cudzoziemiec ubiegaj¹cy siê o nabycie nieruchomoci rolnych, w myl ustawy o nabywaniu nieruchomoci przez cudzoziemców, musi w pierwszej kolejnoci spe³niæ warunki okrelone przepisami ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego. Cudzoziemiec mo¿e
nabyæ nieruchomoæ w przypadku, gdy m.in. Agencja Nieruchomoci Rolnych (ANR) nie
wykona prawa pierwokupu. Konsekwencj¹ tego jest za³¹czenie przez cudzoziemca do
wniosku o wydanie zezwolenia owiadczenia ANR, ¿e nie skorzysta lub nie zamierza
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skorzystaæ z przys³uguj¹cych jej uprawnieñ. W przypadku nabywania przez cudzoziemca
nieruchomoci wchodz¹cych w sk³ad zasobu ANR, odbywa siê ono z uwzglêdnieniem
przepisów ustawy z 19 padziernika 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pañstwa. Zgodnie z postanowieniami traktatu akcesyjnego, cudzoziemcy
bêd¹ mogli nabywaæ grunty rolne i lene po 12 latach okresu przejciowego. Jeli dzier¿awi¹ ziemiê na pó³nocy i zachodzie Polski, bêd¹ mogli j¹ kupiæ po 7 latach, a w pozosta³ych województwach  po 3. Ustawa reguluje te¿ zakup przez cudzoziemców udzia³ów lub akcji w spó³kach handlowych bêd¹cych w³acicielami nieruchomoci.
Wed³ug danych zawartych w raportach Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji
cudzoziemcy w latach 19992005 nabyli nieruchomoci rolne i lene o ³¹cznej powierzchni 1405,82 ha (rys. 3).
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na podstawie zezwolenia – on basis of permission

Powierzchnie nieruchomoci rolnych i lenych nabywanych przez cudzoziemców w latach 19992005, ha
Areas of agriculture and forestry properties purchasing by foreigners in 19992005, ha

Jak wynika z danych przedstawionych na rysunku 3 w zdecydowanej wiêkszoci nieruchomoci rolne i lene nabywane by³y w analizowanym okresie na podstawie zezwolenia (³¹cznie 1193,62 ha).
Zainteresowanie cudzoziemców nabywaniem nieruchomoci rolnych i lenych zwi¹zane by³o z ich lokalizacj¹. Poszczególne województwa charakteryzuj¹ siê zró¿nicowanym stopniem zainteresowania ze strony obcokrajowców nieruchomociami po³o¿onymi
na ich obszarze. Najwiêcej nieruchomoci rolnych i lenych cudzoziemcy nabyli w województwach: dolnol¹skim, l¹skim, mazowiecki i opolskim. Czêsto na decyzjê zakupu
poszczególnych nieruchomoci wp³ywa mo¿liwoæ podjêcia inwestycji, zagospodarowania gruntów na cele nierolnicze oraz poziom otaczaj¹cej infrastruktury. W pó³nocnych regionach kraju s¹ to równie¿ skutki II wojny wiatowej (przesiedlenia), poniewa¿ w tych
regionach nieruchomoci nabywane s¹ g³ównie przez kapita³ niemiecki.
W latach 19992005 dokonano ³¹cznie 1152 transakcji nabycia nieruchomoci rolnych i lenych przez cudzoziemców (tab. 2).
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Tabela 2. Transakcje dokonane na rynku nieruchomoci rolnych i lenych z udzia³em cudzoziemców w latach 19992005
Table 2. Transactions made on market of agriculture and forestry properties with participation of
foreigners in 19992005
Transakcje z zezwoleniem
Transactions with permission

Typ podmiotu
Type of subject

Transakcje bez zezwolenia
Transactions without permission

liczba transakcji
number
of transactions

powierzchnia, ha
area, ha

229

280,77

492

201,79

Osoba prawna
Legal person

396

896,00

35

27,25

Razem
Total

625

1176,77

527

229,04

Osoba fizyczna
Natural person

liczba transakcji
of transactions

powierzchnia, ha
area, ha

Transakcje dokonywane przez osoby fizyczne odbywa³y siê w zdecydowanej wiêkszoci bez koniecznoci uzyskania zezwolenia, natomiast w przypadku osób prawnych
sytuacja by³a odwrotna. Wiêcej transakcji dokona³y osoby fizyczne (721), a porównuj¹c
to z powierzchni¹ nabywanych nieruchomoci (482,56 ha) mo¿na stwierdziæ, i¿ rednia
powierzchnia przypadaj¹ca na 1 transakcjê by³a mniejsza (0,67 ha) ni¿ w przypadku osób
prawnych (2,14 ha).
Tabela 3. Powierzchnia gruntów rolnych i lenych nabytych przez obywateli EOG
w latach 19992005
Table 3. Area of agriculture and forestry land purchasing by EEA citizens

Kraj
Land

Powierzchnia nieruchomoci, ha
Area of property, ha
osoba fizyczna
natural person

osoba prawna
legal person

ogó³em
total

2

3

4

Niemcy  Germany

266,18

428,45

694,63

Holandia  Holland

26,37

220,28

246,65

Austria  Austria

36,65

20,70

57,35

Szwecja  Sweden

28,93

22,22

51,15

Finlandia  Finland



42,25

42,25

Belgia  Belgium

0,60

47,56

48,16

W³ochy  Italy

3,98

24,66

28,64

1
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cd. tabeli 3
cont. table 3
1

2

3

4

Francja  France

2,65

21,83

24,48

Wielka Brytania  Great Britain

12,01

8,83

20,84



13,54

13,54

Hiszpania  Spain

7,82

2,66

10,48

Dania  Denmark

2,01

7,21

9,22

Irlandia  Ireland

0,84

6,86

7,7

Norwegia  Norway

2,71

2,32

5,03

Wêgry  Hungary

3,97



3,97

Czechy  The Czech Republic

3,33

0,19

3,52

S³owacja  Slovakia

0,48

0,72

1,20

Grecja  Greece

0,87



0,87



0,04

0,04

0,03



0,03

Cypr  Cyprus

Luksemburg  Luxemburg
Portugalia  Portugal

Najwiêksza powierzchnia gruntów rolnych i lenych znajduje siê w posiadaniu Niemców (694,63 ha) oraz Holendrów (246,65 ha)  tabela 3. Wród Holendrów dominuj¹ nabywcy bêd¹cy osobami prawnymi (prawie 90% powierzchni). W przypadku Niemców
proporcje te rozk³adaj¹ siê bardziej równomiernie, osoby prawne w³adaj¹ 62% powierzchni nieruchomoci, a osoby fizyczne  38%.
W 2005 roku Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji udzieli³ cudzoziemcom
373 zezwolenia na nabycie nieruchomoci rolnych i lenych, co stanowi³o 98% powierzchni wszystkich nieruchomoci objêtych zezwoleniami w danym roku sprawozdawczym. Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ znajduj¹ce siê we w³adaniu cudzoziemców grunty rolne
i lene nabyte w latach 19992005 to ³¹cznie 1405,82 ha, nale¿y wskazaæ, i¿ nie jest to
skala, która mog³aby rodziæ obawy, o których wskazano na wstêpie. Stanowi to zaledwie
ok. 0,006% gruntów rolnych i lenych w Polsce.
WNIOSKI
Przeprowadzona analiza danych dotycz¹cych nabywania przez cudzoziemców nieruchomoci gruntowych w Polsce latach 19992005 wskazuje, i¿:
1. Obrót nieruchomociami w analizowanym okresie mia³ tendencjê wzrostow¹. Ze
wzglêdu na zmiany w uregulowaniach prawnych w 2004 roku mo¿na wskazaæ na wzrost
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liczby transakcji zawieranych bez koniecznoci wczeniejszego zezwolenia (1341), która
pierwszy raz by³a wy¿sza od liczby transakcji zawieranych po uprzednio uzyskanym zezwoleniu (1117). Tendencja ta by³a utrzymana równie¿ w 2005 roku i to jeszcze z wiêksz¹ si³¹. Wiêksze zmiany liczby transakcji mo¿na zauwa¿yæ w przypadku osób prawnych,
które zw³aszcza w 2003 roku zawar³y znacznie mniejsz¹ liczbê transakcji, prawdopodobnie oczekuj¹c na zmiany uregulowañ prawnych w nastêpnym roku.
2. Najwiêcej nieruchomoci w posiadaniu cudzoziemców znajduje siê na obszarze
województwa mazowieckiego (3,33 tys. ha), co stanowi 18,4% ogó³u nieruchomoci
znajduj¹cych siê w posiadaniu cudzoziemców. Bior¹c pod uwagê kraj pochodzenia kapita³u obcego nabywaj¹cego nieruchomoci, nale¿y stwierdziæ, i¿ struktura ta jest bardzo
zró¿nicowana, a wród krajów posiadaj¹cych najwiêcej nieruchomoci mo¿na wskazaæ:
Niemcy, Holandiê, Francjê i W³ochy.
3. W latach 19992005 cudzoziemcy nabyli nieruchomoci rolne i lene o ³¹cznej powierzchni 1405,82 ha. W odró¿nieniu od nieruchomoci gruntowych  w zdecydowanej
wiêkszoci nieruchomoci te nabywane by³y w analizowanym okresie na podstawie zezwolenia (³¹cznie 1193,62 ha). W analizowanym okresie dokonano ³¹cznie 1152 transakcji
(721 z udzia³em osób fizycznych). Najwiêksza powierzchnia gruntów rolnych i lenych
znajduje siê w posiadaniu Niemców (694,63 ha) oraz Holendrów (246,65 ha). Bior¹c pod
uwagê fakt, i¿ znajduj¹ce siê we w³adaniu cudzoziemców grunty rolne i lene nabyte w latach 19992005 to ³¹cznie 1405,82 ha (ok. 0,006% gruntów rolnych i lenych w Polsce)
nale¿y wskazaæ, i¿ nie jest to du¿a skala, czego obawiano siê w okresie przedakcesyjnym.
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LAND PROPERTIES PURCHASING BY FOREIGNERS IN POLAND
IN 19992005
Abstract. Legal regulations of purchasing land properties by foreigners in Poland were
dubious. The aim of study is to present scale of land properties purchasing, as well
agricultural and forestry properties by foreigner in Poland in period 19992005. In 2004
there was increase of transactions number where wasnt necessity for permission (1341).
It was first time when it was higher than number of transaction with necessity for
permission (1117). This tendency was also in 2005. The most properties belong to
German, Dutch, French and Italian capital, focusing in mazowieckie region (3,33 thousand
ha). Agricultural and forestry properties mostly were purchasing with necessity for
permission in analyzing period (total 1193,62 ha). Agricultural and forestry properties
belonging to foreigners and purchasing in 19992005 it is only about 0,006% of all
agricultural and forestry land in Poland. It isnt scale which we afraid before accession.
Key words: land properties, agricultural and forestry properties, foreigners, legal norms
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KONSTRUKCJA MODELU REGRESJI WIELORAKIEJ
PRZY WYCENIE NIERUCHOMOCI
Agnieszka Bitner
Akademia Rolnicza w Krakowie
Streszczenie. W artykule dyskutowane s¹ wybrane problemy zwi¹zane z zastosowaniem
metody regresji wielorakiej w wycenie nieruchomoci. S¹ nimi postaæ funkcyjna modelu,
liczba atrybutów uwzglêdnionych w modelu, trend rynku, skala wartoci atrybutów, wagi
cech i kwestia weryfikacji modelu. Omówiony zosta³ test bazuj¹cy na sumie kwadratów
reszt, który dostarcza obiektywnego kryterium adekwatnoci modelu wyceny. Zalet¹ tego
testu jest przede wszystkim jego prostota oraz ma³o restrykcyjne za³o¿enia. Przedstawione
zosta³y argumenty przemawiajace za wy³¹czeniem daty transakcji z listy cech nieruchomoci oraz powody, dla których model powinien zawieraæ wyraz wolny, a skale atrybutów
powinny zaczynaæ siê od zera.
S³owa kluczowe: wycena nieruchomoci, model, regresja wieloraka, test statystyczny,
wagi atrybutów, trend rynku

WSTÊP
Na rozwiniêtych rynkach nieruchomoci metody statystyczne, w tym przede wszystkim metody regresji wielorakiej stanowi¹ dobrze rozpoznane i czêsto stosowane narzêdzie wyceny [Bruce 1977, Dilmore 1997, Pace 1998, Eckert 1990]. Pierwsza praca,
w której wartoæ nieruchomoci by³a estymowana za pomoc¹ regresji wielorakiej powsta³a ju¿ na pocz¹tku ubieg³ego wieku [Haas 1922]. Zastosowanie komputerów umo¿liwi³o
nie tylko przechowywanie du¿ych baz danych, ³atwy i szybki dostêp do nich, ale równie¿
usprawni³o sam proces wyceny. Du¿e mo¿liwoci stwarza tak¿e wykorzystanie prê¿nie
rozwijaj¹cego siê systemu GIS (Geographic Information System), umo¿liwiaj¹cego na
przyk³ad szybk¹ przestrzenn¹ identyfikacjê nieruchomoci. Po³¹czenie informacji o nieruchomociach z systemem GIS znacznie u³atwi³o pracê rzeczoznawców maj¹tkowych.
Obecnie w rodowisku polskich rzeczoznawców maj¹tkowych nie ma ju¿ w¹tpliwoci
dotycz¹cych koniecznoci zastosowania metod statystycznych w wycenie [M¹czyñska
Adres do korespondencji  Corresponding author: Agnieszka Bitner, Zak³ad Zastosowañ
Matematyki, Akademia Rolnicza w Krakowie, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków,
e-mail: rmbitner@cyf-kr.edu.pl
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i in. 2007, Hozer i in. 2002, Prystupa i Rygiel 2003, róbek i Be³ej 2000]. Umo¿liwiaj¹
one zobiektywizowanie, usprawnienie oraz obni¿enie kosztów wyceny. Ze wzglêdu na
koniecznoæ posiadania du¿ej liczby danych transakcyjnych, metody statystyczne najbardziej nadaj¹ siê do wyceny nieruchomoci typowych [Cellmer 1999, Okrelenie wartoci... 2002] oraz do masowej wyceny nieruchomoci [Adamczewski 2005, Telega i in.
2002, Sawi³ow 2004, Mark i Goldberg 1988].
Dobrze skonstruowany model statystyczny jest kompromisem miêdzy dwoma skrajnociami: nadmiernym uproszczeniem, a nadmiernym nagromadzeniem szczegó³ów. Dokonuj¹c wyboru postaci funkcyjnej modelu, powinno siê zatem koncentrowaæ na najprostszych formu³ach matematycznych [Rao 2003, Aczel 2000]. W przypadku wyceny
wartoci nieruchomoci na podstawie zbioru nieruchomoci reprezentatywnych najbardziej odpowiednimi wydaj¹ siê modele liniowe. Zmienn¹ objanian¹ w modelu jest wartoæ wycenianej nieruchomoci, atrybuty s¹ zmiennymi objaniaj¹cymi. Stosowanie modeli liniowych w wycenie jest uzasadnione z dwóch powodów: 1) jest to najprostszy
sposób okrelenia wp³ywu atrybutów na cenê i najbardziej w³aciwy w sytuacji kiedy nie
jest znana funkcyjna postaæ tej zale¿noci; 2) niemal wszystkie funkcje daj¹ siê w pewnym zakresie linearyzowaæ.
Celem artyku³u jest zasygnalizowanie kluczowych problemów zwi¹zanych ze stosowaniem metod liniowej regresji wielorakiej w wycenie nieruchomoci. Problemy te dotycz¹: postaci funkcyjnej modelu, liczby atrybutów uwzglêdnionych w modelu, trendu rynku, skali wartoci atrybutów, wag cech i sposobów weryfikacji modelu.
MODEL REGRESJI WIELORAKIEJ W WYCENIE
Wyraz wolny
Dokonuj¹c konstrukcji modelu, zak³adamy, ¿e jednostkowe ceny nieruchomoci w bazie, C(1), , C(n), s¹ liniow¹ funkcj¹ atrybutów X1, ..., Xm, na badanym rynku lokalnym.
Model wartoci nieruchomoci powinien opisywaæ poprawki wzglêdem redniej ceny

nieruchomoci na rynku (C ). Nawet teoretycznie model powinien wykluczyæ sytuacjê,
kiedy wartoæ wycenianej nieruchomoci nie jest dodatnia. Powy¿sze warunki mo¿emy
spe³niæ odpowiednio definiuj¹c skale atrybutów oraz wprowadzej¹c do modelu wyraz
wolny a0. Skala ka¿dego atrybutu powinna zaczynaæ siê od zera. Postaæ funkcyjna tego
modelu jest wtedy nastêpuj¹ca: W = a0 + a1X1 +
+ amXm; ai  wspó³czynniki wyznaczone metod¹ najmniejszych kwadratów, W  wartoæ 1 m2 nieruchomoci wycenianej.
Wyraz wolny ma tutaj prost¹ interpretacjê jako wartoæ 1 m2 hipotetycznej najgorszej
nieruchomoci. Wówczas wartoæ nieruchomoci W = a0. Ka¿da, nawet najgorsza, nieruchomoæ ma wartoæ, dlatego a0 powinna byæ dodatnia. W przeciwnym wypadku model
jest b³êdny i nie spe³nia przyjêtych za³o¿eñ. W tej sytuacji nale¿y jeszcze raz zweryfikowaæ bazê nieruchomoci reprezentatywnych, sprawdziæ czy w modelu uwzglêdnilimy
wszystkie istotne atrybuty.
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Liczba zmiennych objaniaj¹cych (atrybutów) w modelu
Wa¿n¹ czeci¹ konstrukcji modelu wyceny jest ustalenie liczby atrybutów jakie nale¿y uwzglêdniæ. Jedn¹ ze wskazówek, któr¹ mo¿emy kierowaæ siê przy ustalaniu liczby
atrybutów daje nam psychologia. Wyniki badañ psychologicznych wykaza³y, ¿e cz³owiek
nie potrafi podejmowaæ decyzji na podstawie wiêcej ni¿ oko³o siedmiu kryteriów [Tomaszewski 1975]. Podobnie nie potrafi w³aciwie wartociowaæ cech wed³ug ich wa¿noci
w liczbie przekraczaj¹cej siedem pozycji. Zatem, zgodnie z t¹ wskazówk¹, liczba atrybutów nie powinna przekraczaæ kilku. Oznacza to, ¿e niezbêdna jest selekcja (redukcja)
atrybutów [Eckert 1990, Renigier 2004]. Dokonuj¹c redukcji zbioru wstêpnie wytypowanych zmiennych objaniaj¹cych, nale¿y przestrzegaæ zasady, i¿ w modelu powinny siê
znaleæ zmienne silnie skorelowane ze zmienn¹ objanian¹ (atrybuty maj¹ce istotny
wp³yw na wartoæ nieruchomoci) i jednoczenie bardzo s³abo skorelowane miêdzy sob¹.
Skorelowane zmienne objaniaj¹ce pozbawiaj¹ siê nawzajem mocy wyjaniaj¹cej.
Jeli przyjmiemy zbyt wiele atrybutów Xi (np. kilkanacie), wtedy na pewno niektóre
z nich bêd¹, w zbiorze wyników obserwacji, ze sob¹ skorelowane. Eliminuj¹c jedn¹ ze
zmiennych skorelowanych z modelu, znacznie go poprawimy, trac¹c przy tym niewiele
informacji o zmiennej objanianej. Jeli zmienne s¹ skorelowane to czêæ informacji, któr¹ o zmiennej objanianej niesie jedna z tych zmiennych, jest te¿ zawarta w drugiej. Idealn¹ sytuacj¹ by³oby, gdyby atrybuty nie by³y ze sob¹ skorelowane (brak wspó³liniowoci). Ka¿da cecha cenotwórcza przekazywa³aby wtedy swoj¹ czêæ informacji o wartoci
wycenianej nieruchomoci  informacji, której nie przekazywa³aby ¿adna inna cecha.
Podstawow¹ miar¹ wspó³liniowoci dwóch atrybutów jest wspó³czynnik korelacji. Trudno podaæ cis³¹ regu³ê opisuj¹c¹ jak silna musi byæ korelacja, by ujemnie wp³ywa³a na
przeprowadzan¹ analizê. W literaturze mo¿na spotkaæ ró¿ne wartoci wspó³czynnika korelacji uprawniaj¹ce do eliminacji jednej ze zmiennych skorelowanych. Jest ni¹ na przyk³ad wartoæ bliska 0,9. Oczywicie, zmienna maj¹ca s³abszy wp³yw na zmienn¹ objanian¹ powinna zostaæ usuniêta z modelu. W tym celu mo¿emy pos³u¿yæ siê
wspó³czynnikiem determinacji R2. Obliczamy R2 dla równania bazowego bez zmiennych
skorelowanych, a nastêpnie dwóch równañ regresji z kolejno pierwsz¹ i drug¹ zmienn¹
skorelowan¹, dodan¹ do równania bazowego. W modelu pozostawiamy t¹ zmienn¹, dla
której otrzymamy wiêkszy wzrost wartoci R2. Jeli z modelu nie wyeliminujemy zmiennych wspó³liniowych to znaki i wartoci otrzymanych wspó³czynników mog¹ bardzo ró¿niæ siê od oczekiwanych.
Istnieje kilka metod doboru zmiennych objaniaj¹cych. Do najpowszechniej stosowanych nale¿y regresja krokowa bazuj¹ca na czêciowym tecie F. Na ka¿dym etapie, usuniêcia czy do³¹czenia zmiennej Xi, dokonuje siê rewizji oceny istotnoci ka¿dej zmiennej
za pomoc¹ czêciowego testu F. Czêciowy test F s³u¿y do oceny wzglêdnej istotnoci
czêci modelu, czyli istotnoci pewnego podzbioru k sporód m wszystkich zmiennych.
Wzglêdna istotnoæ oznacza istotnoæ k zmiennych, przy za³o¿eniu, ¿e m - k zmiennych
pozostaje w modelu. Sprawdzianem tego testu jest czêciowa statystyka F. Kiedy sprawadzamy hipotezê wzglêdnej istotnoci jednej zmiennej Xi sporód wielu zmiennych w³¹czonych do modelu, to czêciowy test F istotnoci pojedynczej zmiennej mo¿na traktowaæ jako test t.
Administratio Locorum 6(4) 2007

62

A. Bitner

Redukcji liczby zmiennych mo¿emy dokonaæ przez grupowanie cech. Dobrym przyk³adem jest uzbrojenie techniczne. Obejmuje ono cztery atrybuty: wodê (W), kanalizacjê (K), gaz (G), energiê elektryczn¹ (E). Wp³yw tych czterech cech na cenê moglibymy
badaæ wprowadzaj¹c do modelu a¿ cztery zmienne. Nie s¹ to jednak cechy niezale¿ne
(jeli nieruchomoæ posiada kanalizacjê to ma wodê). Lepszym rozwi¹zaniem jest po³¹czenie W, K, G, E w jeden atrybut z wagami wyznaczonymi na podstawie kosztów doprowadzenia mediów danego typu.
Trend rynku
Trend to wielkoæ, której wp³yw na cenê jestemy w stanie wyznaczyæ niezale¿nie od
pozosta³ych atrybutów. Nale¿y to uczyniæ z nastêpuj¹cych powodów: 1. Stan rynku
(trend) jest szczególnym atrybutem, zaliczanym w literaturze [Eckert 1990] do nonproperty characteristics w odró¿nieniu od takich atrybutów, jak na przyk³ad lokalizacja czy
pole powierzchni, zaliczanych do property characteristics. Trend jest zatem w³aciwoci¹
rynku a nie cech¹ nieruchomoci. Z tego powodu w analizie powinny byæ u¿ywane sprowadzone ceny transakcyjne. 2. Trend wzrostu cen wyznaczony niezale¿nie jest znacznie
dok³adniejszy ni¿ w przypadku, gdy traktuje siê go jako jedn¹ ze zmiennych w modelu
regresji. Do wyznaczenia trendu rynku mo¿emy bowiem wykorzystaæ wszystkie transakcje rynkowe dotycz¹ce nieruchomoci danego typu na rynku lokalnym. 3. Dziêki wyznaczeniu trendu niezale¿nie model wyceny zostanie odci¹¿ony, poniewa¿ zmniejszona zostanie liczba zmiennych.
Do poprawnego wyznaczenia trendu trzeba dysponowaæ odpowiednio du¿¹ baz¹ nieruchomoci reprezentatywnych tworzon¹ w d³u¿szym okresie czasu (minimum pó³ roku).
Najbardziej w³aciwy do sprowadzenia cen na jedn¹ datê jest wskanik wyznaczony
metod¹ regresji liniowej na podstawie bazy cen transakcyjnych [Bitner 2002, Bitner
2003].
Skala wartoci atrybutów oraz wyznaczenie wag cech
Atrybuty nieruchomoci mog¹ przyjmowaæ wartoci ci¹g³e lub dyskretne. Na skalach
dyskretnych wartociuje siê cechy o charakterze jakociowym lub dychotomicznym. Obie
skale mo¿na zawsze przekszta³ciæ na skalê ci¹g³¹ z przedzia³u [0, 1]. W przypadku skali
ci¹g³ej mo¿na to osi¹gn¹æ poprzez wydzielenie wartoci cechy przez rozs¹dnie ustalon¹
wartoæ maksymaln¹. Dla skali dyskretnej  dziel¹c wartoæ atrybutu przez maksymaln¹
wartoæ cechy.
Wprowadzenie ci¹g³ej skali znormalizowanej [0, 1] jest wskazane z nastêpuj¹cych
powodów: 1) wspó³czynniki, a1, , am, opisuj¹ wtedy kwotow¹ zmianê wartoci nieruchomoci odpowiadaj¹c¹ przyrostowi wartoci zmiennej Xi, 2) mo¿liwe jest okrelenie
wartoci najgorszej nieruchomoci, dla której ka¿da ze zmiennych przyjmuje wartoæ
zero, 3) przeskalowanie wartoci zmiennych Xi nie ma wp³ywu na wartoæ wspó³czynnika a0, a jedynie na wartoci wspó³czynników kierunkowych.
Wspó³czynniki a1, , am nie s¹ wagami cech w rozumieniu standardu zawodowego III.7,
poniewa¿ ich suma nie musi równaæ siê jednoci oraz ich wartoci mog¹ byæ ujemne. Wagi
cech mo¿emy w prosty sposób wyznaczyæ ze wspó³czynników ai za pomoc¹ nastêpuj¹cych
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wzorów: wi = |ai|/5|ai|, i = 1, ..., m. Wagi wi opisuj¹ wzglêdny wp³yw atrybutów na cenê.
Wspó³czynnik a0 okrela jak silnie wartoæ nieruchomoci zale¿y od przyjêtych w modelu atrybutów. Jeli wartoæ a0 jest znacznie wiêksza od wartoci bezwzglêdnych pozosta³ych wspó³czynników oznacza to, ¿e przyjête atrybuty nieruchomoci w niewielkim stopniu wp³ywaj¹ na jej wartoæ.
Weryfikacja modelu
Podstawow¹ miar¹ dopasowania modelu jest wspó³czynnik determinacji R2. Dobrze
dopasowany model charakteryzuje siê wartoci¹ R2 blisk¹ jednoci. Oceniaj¹c jakoæ
modelu, mo¿na równie¿ porównaæ R2 z t¹ sam¹ wartoci¹ obliczon¹ dla alternatywnego
modelu opisanego inn¹ funkcj¹. Jeli ta wartoæ jest wiêksza to mo¿na oczekiwaæ, ¿e model alternatywny lepiej opisuje dane. Wartoæ R2 wzrasta wraz z liczb¹ parametrów. Z tego powodu zwiêkszenie liczby parametrów nie jest dobr¹ metod¹ ulepszania modelu.
Mo¿e siê okazaæ, ¿e otrzymany w ten sposób model  bardzo dobrze pasuj¹cy do danych
 daje ca³kowicie b³êdne prognozy. Z tego powodu stosuje siê drug¹ miarê dopasowania
modelu. Jest ni¹ skorygowany wspó³czynnik determinacji (Rs2).
Innymi miarami dopasowania modelu, bazuj¹cymi na analizie reszt, s¹ redni b³¹d
kwadratowy, redni wzglêdny b³¹d estymacji (tzw. adekwatnoæ modelu) lub suma kwadratów b³êdów analizy regresyjnej SSE = 5(Ci  Wi)2. Podobnie jak wymienione wczeniej miary, SSE pozwala jedynie porównaæ dopasowanie ró¿nych modeli. W ogólnym
przypadku, gdy nic nie wiadomo o rozk³adzie cen Ci, suma SSE nie mo¿e s³u¿yæ jako
kryterium oceny jakoci dopasowania modelu. W przypadku kiedy parametry modelu
wyznaczone zosta³y metod¹ najmniejszych kwadratów a wartoci Ci maj¹ rozk³ad normalny SSE ma interpretacjê statystyczn¹. Mianowicie, jest ona wtedy statystyk¹ ?2 wylosowan¹ z rozk³adu ?2 z n-m-1 (liczba danych minus liczba atrybutów) stopniami swobody [Nowak 2002]. Oznacza to, ¿e wartoæ SSE mo¿e pos³u¿yæ do zweryfikowania
hipotezy, czy analizowana postaæ funkcyjna zale¿noci zmiennych jest s³uszna. W tym
celu nale¿y obliczyæ prawdopodobieñstwo P uzyskania przez zmienn¹ losow¹ o rozk³adzie ?2 o zadanej liczbie stopni swobody wartoci wiêkszej lub równej SSE. Mo¿na przyj¹æ, ¿e dobre dopasowanie odpowiada prawdopodobieñstwu przynajmniej 90%.
Nale¿y w tym miejscu podkreliæ, ¿e do stosowania opisanego testu jakoci dopasowania wystarczy jedynie za³o¿enie o liniowym zwi¹zku miêdzy parametrami modelu
a zmienn¹ objanian¹ oraz za³o¿enie normalnoci rozk³adu wartoci Ci. Pierwsze za³o¿enie nie ogranicza stosowania testu wy³¹cznie do modeli liniowych, dla których jest ono
spe³nione automatycznie. Za³o¿enie to mo¿e byæ równie¿ s³uszne w przypadku modeli
nieliniowych zawieraj¹cych np. cz³ony wielomianowe. W przypadku du¿ej bazy cen nieruchomoci reprezentatywnych nale¿y równie¿ spodziwaæ siê, ¿e rozk³ad jest normalny.
Oznacza to, ¿e SSE mo¿e byæ podstaw¹ testu jakoci dopasowania dla wielu modeli stosowanych w wycenie nieruchomoci.
W zdecydowanej wiêkszoci publikacji do weryfikacji modelu stosuje siê testy F i t
dla wspó³czynników modelu. Test F weryfikuje hipotezê, ¿e pomiêdzy zmienn¹ objanian¹ W a zmiennymi objaniaj¹cymi Xi zachodzi liniowa zale¿noæ. Test t sprawdza istotnoæ poszczególnych wspó³czynników kierunkowych równania regresji. W celu przeproAdministratio Locorum 6(4) 2007
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wadzenia tych testów konieczne jest sprawdzenie za³o¿enia, ¿e b³êdy (reszty) maj¹ rozk³ad
normalny [McCloskey 1996, Rao 1995]. Nale¿y podkreliæ, ¿e testy F i t dotycz¹ jedynie
zale¿noci miêdzy atrybutami a wartoci¹, nie mówi¹ nic o samej jakoci dopasowania.
Stosuj¹c do modelu wyceny test F, w praktyce otrzymamy zawsze wynik negatytwny,
poniewa¿ co najmniej jeden z przyjêtych atrybutów bêdzie w liniowej zale¿noci z wartoci¹. Przeprowadzenie testów t jest konieczne w przypadku uwzglêdnienia w modelu
kilkunastu atrybutów. Istnieje wtedy niebezpieczeñstwo, ¿e w modelu zosta³y uwzglêdnione cechy nieistotne, których wp³yw na wartoæ nieruchomoci jest marginalny. Test t
mo¿e byæ zatem pomocny przy redukcji liczby zmiennych Xi.
Przy stosowaniu metod statystycznych nale¿y dysponowaæ odpowiednio du¿¹ baz¹
danych. Przyjmuje siê [Wang 2002], ¿e jako bezwzglêdne minimum w przypadku stosowania modelu regresji w wycenie nale¿y przyj¹æ co najmniej 10 danych, na ka¿dy estymowany wspó³czynnik regresji. Gdyby liczba obserwacji przypadaj¹ca na jeden wspó³czynnik by³a bliska 30  by³aby to idealna sytuacja.
Przyk³ad weryfikacji modelu
Do analizy wykorzystam dane stanowi¹ce podstawê wyceny nieruchomoci metod¹
analizy statystycznej rynku, zmieszczonej w pracy pod red. S. róbek [2002]. Baza zawiera 32 dane transakcyjne, w wycenie uwzglêdniono 5 atrybutów, przyjêto liniowy model regresji wielorakiej wartoci nieruchomoci. Dla powy¿szych danych otrzymano nastêpuj¹ce wyniki: R2 = 0,876, Rs2 = 0,852  otrzymane wartoci wiadcz¹ o dobrym
dopasowaniu modelu. Na poziomie istotnoci 0,05 testy F oraz t da³y wynik negatywny,
wskazuj¹c na liniow¹ zale¿noæ miêdzy przyjêtymi atrybutami a wartoci¹ nieruchomoci
oraz na to, ¿e ka¿dy atrybut jest statystycznie istotny.
W celu weryfikacji s³usznoci przyjêtej postaci funkcyjnej zale¿noci zmiennych pos³u¿ê siê testem ?2. Za³o¿enia tego testu w przypadku rozpatrywanych danych s¹ spe³nione. Dla 26 stopni swobody i poziomu istotnoci 0,05 wartoæ krytyczna ?2 = 38,89. Obliczona wartoæ SSE wynosi 815,64. St¹d hipotezê o s³usznoci przyjêtej postaci
funkcyjnej zale¿noci zmiennych nale¿y odrzuciæ. Przyczyn¹ jest zapewne stosunkowo
niewielka liczebnoæ u¿ytej bazy danych. Liczba danych transakcyjnych w przypadku
uwzglêdnienia w modelu 5 atrybutów powinna bowiem wynosiæ co najmniej 60.
Na podstawie powy¿szego przyk³adu widaæ, ¿e omawiany test ?2 stawia bardzo wysokie wymagania modelowi wyceny. Chodzi zarówno o bazê danych (jej liczebnoæ i dobór
nieruchomoci reprezentatywnych), jak i o postaæ funkcyjn¹ modelu wyceny. Byæ mo¿e
test ?2 nale¿y stosowaæ jako warunek do zaakceptowania modelu w przypadku wyceny
masowej nieruchomoci dla potrzeb powszechnej taksacji. W przypadku wyceny pojedynczej nieruchomoci wystarczy  tak jak w omawianym przyk³adzie  wysoka wartoæ
wspó³czynników determinacji oraz fakt, ¿e spe³nione s¹ testy F i t, a dok³adnoæ szacowania, policzona na podstawie b³êdu standardowego estymacji, nie przekracza 10%.
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PODSUMOWANIE
Model wyceny nieruchmoci mo¿e zostaæ u¿yty w masowej wycenie, je¿eli istniej¹
obiektywne kryteria oceny jego jakoci. Najczêciej stosowane metody weryfikacji oparte s¹ na analizie reszt i wykorzystuj¹ jako mierniki dopasowania takie wielkoci, jak:
wspó³czynnik determinacji, skorygowany wspó³czynnik determinacji, redni b³¹d kwadratowy lub redni wzglêdny b³¹d estymacji (adekwatnoæ modelu). Wspomniane metody
nie dostarczaj¹ jednak potrzebnego kryterium oceny jakoci modelu, lecz pozwalaj¹ jedynie porównywaæ miêdzy sob¹ ró¿ne modele. Podobnie testy F i t sprawdzaj¹ jedynie
zale¿noæ miêdzy atrybutami a cen¹ nieruchomoci, nie dostarczaj¹ natomiasta informacji o jakoci dopasowania modelu. W niniejszej pracy zaproponowany zosta³ test bazuj¹cy na sumie kwadratów reszt, który dostarcza obiektywnego kryterium adekwatnoci modelu wyceny. Zalet¹ tego testu jest przede wszystkim jego prostota oraz ma³o
restrykcyjne za³o¿enia, co sprawia, ¿e mo¿e on s³u¿yæ do oceny jakoci dopasowania
wielu modeli stosowanych w wycenie nieruchomoci.
W niniejszej pracy przedstawi³am argumenty przemawiaj¹ce za wy³¹czeniem daty
transakcji z listy cech nieruchomoci. Trend jest bowiem w³aciwoci¹ rynku a nie cech¹
nieruchomoci. Z tego powodu w analizie powinny byæ u¿ywane sprowadzone ceny
transakcyjne. Trend wzrostu cen wyznaczony niezale¿nie jest znacznie dok³adniejszy ni¿
w przypadku, gdy traktuje siê go jako jedn¹ ze zmiennych w modelu regresji. Dodatkowo
dziêki wy³¹czeniu dat transakcji model wyceny zostanie odci¹¿ony, poniewa¿ zmniejszona zostanie liczba jego parametrów.
W pracy przedyskutowany zosta³ równie¿ problem uwzglêdnienia wyrazu wolnego
w modelu oraz wyboru skal wartoci atrybutów. Przedstawi³am powody, dla których model powinien zawieraæ wyraz wolny, a skale atrybutów powinny zaczynaæ siê od zera.
Najwa¿niejszym z nich jest jest fakt, ¿e ka¿da nieruchomoæ ma wartoæ a model wyceny
- nawet teoretycznie - powinien wykluczyæ sytuacjê, kiedy wartoæ nieruchomoci nie jest
dodatnia. Wyraz wolny ma prost¹ interpretacjê jako wartoæ 1 m2 hipotetycznej najgorszej nieruchomoci.
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CONSTRUCTION OF THE MULTIPLE REGRESSION MODEL IN REAL
ESTATE VALUATION
Abstract. This paper discusses selected issues related to the use of the multiple linear
regression in the real estate valuation. They are the functional form of the model, number
of the attributes, trend, scale of the values of the attributes, the form of adjustments, and
the issue of the verification of the model. The test based on the sum of the squared error,
which allows the assessment of the quality of model is presented. The mean advantage of
this test is its simplicity and non-restrictive conditions imposed on the data. Arguments
that the dates of sales should be excluded from the list of real estate attributes are brought
forward. Also, the paper argues that the regression model should contain an intercept
parameter and the scale of the values of the attributes should start from zero.
Key words: real estate valuation, model, multiple regression, statistical test, weight of
attributes, trend
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