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Od Redakcji
Zawartoæ pierwszego w 2008 roku numeru kwartalnika serii Administratio Locorum
doskonale odzwierciedla z³o¿onoæ tematyki dotycz¹cej gospodarki przestrzennej. Znajdziemy tu zatem artyku³y omawiaj¹ce zarówno problematykê gospodarowania przestrzeni¹ w ujêciu krajowym, regionalnym, jak i dotycz¹ce zarz¹dzania zasobami nieruchomoci na poziomie lokalnym oraz wyceny pojedynczych nieruchomoci.
Treæ pierwszego artyku³u stanowi¹ zagadnienia urbanizacji definiowanej jako z³o¿ony proces cywilizacyjny przejawiaj¹cy siê w rozwoju miast i otaczaj¹cych je obszarów.
Zmiany gospodarcze i procesy globalizacji powoduj¹, ¿e obszary te wesz³y w now¹
fazê urbanizacji zwan¹ metropolizacj¹.
Podjêty w drugim artykule problem gospodarowania zasobami nieruchomoci nie jest
nowy, ale przeprowadzone rozwa¿ania czyni¹ pracê interesuj¹c¹. Zdaniem autorów racjonalne gospodarowanie nieruchomociami to rozs¹dne postêpowanie polegaj¹ce na poprawnym, systemowym myleniu o nieruchomociach oraz na skutecznym dzia³aniu d¹¿¹cym do uzyskania wysokiego stopnia realizacji za³o¿onych celów przy okrelonym
(najczêciej ograniczonym) nak³adzie rodków finansowych.
Rozwa¿ania na temat przemian w strukturze pracuj¹cych na obszarach wiejskich Dolnego l¹ska s¹ kolejn¹ prezentacj¹ wyników badañ dotycz¹cych zmian, jakie zachodz¹
w strukturze spo³eczno-zawodowej ludnoci Polski.
Analiza si³y i kierunku wp³ywu ró¿nych czynników na ceny nieruchomoci prowadzone s¹ od wielu lat przez przedstawicieli ró¿nych orodków naukowych. Tym razem do
zbadania zale¿noci cena  pole powierzchni zaproponowano zastosowanie metody polegaj¹cej na eliminacji wp³ywu pozosta³ych atrybutów nieruchomoci przez odpowiednie
urednienie cen jednostkowych.
Nale¿y spodziewaæ siê, ¿e poszukiwania efektywnych i jednoczenie prostych metod
wykrywania tego typu zale¿noci bêd¹ kontynuowane.
Przewodnicz¹ca Rady Naukowej
serii Administratio Locorum

prof. dr hab. Sabina róbek
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PROCESY METROPOLIZACJI I ROZWOJU METROPOLII
W POLSCE
Waldemar W. Budner
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Streszczenie. Urbanizacja jest z³o¿onym procesem przebiegaj¹cym w miastach i obejmuj¹cym równie¿ obszary je otaczaj¹ce. Dotyczy ró¿nych aspektów ¿ycia gospodarczego,
spo³ecznego oraz zagadnieñ urbanistycznych. Wspó³czesne przekszta³cenia przestrzeni
miejskich zmieni³y relacje miêdzy du¿ymi miastami a ich bezporednim otoczeniem. Rozwój gospodarczy i procesy globalizacji spowodowa³y, ¿e wielkie miasta wesz³y w now¹
fazê urbanizacji  fazê metropolizacji. W Polsce, w³¹czonej w obieg gospodarki wiatowej
dopiero od kilkunastu lat, równie¿ zauwa¿alne s¹ procesy metropolizacji i rozbudowa
funkcji metropolitalnych. Na przyspieszony rozwój metropolitalny, oprócz Warszawy, ma
w ró¿nym stopniu szansê jedynie 3 do 5 polskich miast.
S³owa kluczowe: urbanizacja, metropolia, metropolizacja, funkcje metropolitalne, sieæ
miast

URBANIZACJA  Z£O¯ONY PROCES CYWILIZACYJNY
I CZASOPRZESTRZENNY
Przekszta³cenia gospodarki wiatowej, które dokona³y siê w ostatnim trzydziestoleciu
w coraz wiêkszym stopniu znajduj¹ swoje odzwierciedlenie w strukturze przestrzennej
krajów i regionów oraz krajobrazie uk³adu miast. Miasta  szczególnie wielkie i du¿e,
stanowi¹ g³ówne wêz³y struktury gospodarczej regionu i kraju. Rozwój miast i proces
urbanizacji s¹ nieroz³¹cznie zwi¹zane z rozwojem spo³eczno-gospodarczym oraz postêpem technologicznym, wzajemnie siê warunkuj¹c.
Urbanizacja definiowana jest jako z³o¿ony proces cywilizacyjny przejawiaj¹cy siê
w rozwoju miast  we wzrocie ich liczby i wielkoci oraz powiêkszaniu siê udzia³u ludnoci miejskiej. Proces ten zwi¹zany jest z przemianami demograficznymi, gospodarczymi
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Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i rodowiskowej,
al. Niepodleg³oci 10, 60967 Poznañ, e-mail: w.budner@ae.poznan.pl
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i spo³ecznymi przebiegaj¹cymi jednak na ró¿nych p³aszczyznach. Na ogó³ wyró¿nia siê
cztery p³aszczyzny (aspekty) rozwoju1:
 demograficzn¹  zwi¹zan¹ g³ównie ze wzrostem rzeczywistym liczby ludnoci miast,
którego g³ównym powodem s¹ migracje. Wyra¿a siê ona m.in. sta³ym wzrostem udzia³u ludnoci miejskiej bêd¹cym najbardziej podstawowym wskanikiem urbanizacji;
 ekonomiczn¹ (zawodow¹)  zwi¹zan¹ ze wzrostem poziomu gospodarczego, a obejmuj¹ca rozwój przemys³u i us³ug. Wyra¿a siê ona m.in. sta³ym wzrostem liczby ludnoci zawodowo czynnej poza rolnictwem;
 przestrzenno-techniczn¹  sprowadzaj¹c¹ siê do ekspansji przestrzennej miast istniej¹cych oraz cechuj¹c¹ siê zmianami w charakterze zabudowy i stopniu wyposa¿enia danego obszaru w urz¹dzenia infrastruktury technicznej;
 spo³eczno-kulturow¹  polegaj¹c¹ g³ównie na upowszechnianiu siê miejskiego stylu
¿ycia.
Wród pogl¹dów na temat cech urbanizacji wystêpuje jednoæ dotycz¹ca przestrzenno-czasowego charakteru tego procesu2. Badania rozwoju miast pozwalaj¹ na wydzielenie trzech podstawowych nastêpuj¹cych po sobie faz. Okrelaj¹ je wspó³zale¿noci
zmian gospodarczych i przestrzennych oraz zmian liczby ludnoci. Na przebieg urbanizacji sk³adaj¹ siê obejmuj¹ce swoisty cykl rozwoju (¿ycia) miasta fazy:
1) urbanizacji (lub koncentracji), gdy miasto rozwija siê najszybciej szczególnie w strefie
wewnêtrznej;
2) suburbanizacji (lub dekoncentracji)  gdy ogólny wzrost obszarów centralnych jest
wolniejszy, a z czasem nastêpuje wzrost liczby ludnoci i aktywnoci ekonomicznej
miasta w obszarach zewnêtrznych;
3) dezurbanizacji (lub dyspersji)  aglomeracja miejska stagnuje (lub ronie wolniej) ni¿
mniejsze orodki miejskie po³o¿one w strefach peryferyjnych, a jej trzon traci mieszkañców równie¿ w wymiarze bezwzglêdnym na korzyæ bardziej odleg³ej strefy zewnêtrznej;
4) reurbanizacji  gdy proces dekoncentracji wyhamowuje i nastêpuje ponowny wzrost
obszarów centralnych miast na skutek ich przebudowy i modernizacji; przewaga si³
koncentracji w skali regionalnej i ponadregionalnej przynosi wzrost roli najwiêkszych
miast.
Wspó³czesne przekszta³cenia przestrzeni miejskich i zmiana relacji miêdzy miastem
centralnym i jego bezporednim zapleczem oraz nieci¹g³y sposób u¿ytkowania przestrzeni zurbanizowanych stanowi kolejn¹  now¹ i ostatni¹, fazê urbanizacji odnoszon¹ do
wielkich miast  fazê metropolizacji. Metropolizacja nie jest wprawdzie zjawiskiem nowym, jednak znaczenie i funkcje Aten czy Sparty  metropolii antycznej Grecji czy sta1 Podstawowej interpretacji z³o¿onoci procesu urbanizacji dokona³ w literaturze polskiej J. Zió³kowski [1965], wyró¿niaj¹c cztery aspekty procesu. W literaturze polskiej liczni autorzy proponowali
w³asne, niekiedy odmienne, okrelenia tego zjawiska. Jednak mimo innych okreleñ, ich zakres pojêciowy zasadniczo pozostaje ten sam. Szersze rozwa¿ania na ten temat zainteresowany czytelnik znajdzie
w pracy D. Soko³owskiego [1999].
2 Przegl¹d pogl¹dów na temat natury urbanizacji zawiera m.in. praca J. Paryska, Z. Adamczaka
i R. Grobelnego [1993].
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ro¿ytnego Rzymu, by³y zupe³nie inne i wynika³y z ówczesnych uwarunkowañ. Metropolia3 w pierwotnym znaczeniu oznacza³a miasto-pañstwo, którego obywatele zak³adali
miasta kolonie po³¹czone z nim gospodarczo i kulturowo.
METROPOLIZACJA  METROPOLIA
Proces metropolizacji jest rodzajem procesu urbanizacji ró¿ni¹cym siê jednak od
wczeniej zachodz¹cych procesów tego typu. Jego si³ê napêdow¹ stanowi¹: rozwój technologii i jej cis³y zwi¹zek z procesami produkcji i zarz¹dzania (gospodarka oparta na
wiedzy) oraz szeroko rozumiany proces globalizacji zjawisk gospodarczo-spo³eczno-kulturowych.
T. Markowski i T. Marsza³ [2006] twierdz¹, ¿e wspó³czesna metropolizacja ró¿ni siê
od wczeniej zachodz¹cych procesów urbanizacji, poniewa¿:
 jest obecnie zwi¹zana ze wzrostem znaczenia w gospodarce du¿ych uk³adów miejskich,
 oznacza odstêpstwo od tradycyjnej zasady hierarchicznej organizacji przestrzeni (wnosz¹c nowe, silne powi¹zania miêdzy odleg³ymi orodkami metropolitalnymi),
 zmienia relacje miêdzy miastem metropolitalnym a otaczaj¹cym regionem.
B. Ja³owiecki [1999] definiuje metropolizacjê jako proces przejmowania przez niektóre wielkie miasta funkcji kierowniczych w zarz¹dzaniu gospodark¹ postindustrialn¹
w skali ponadnarodowej. Proces ten wi¹¿e siê równie¿ z przekszta³caniem samych przestrzeni miejskich. Metropolizacja przestrzeni polega na zmianie relacji miêdzy g³ównym
miastem (metropoli¹) a jego bezporednim otoczeniem oraz na nieci¹g³ym sposobie u¿ytkowania przestrzeni zurbanizowanych. Wi¹¿e siê ona zatem z tworzeniem siê nowego
typu struktury funkcjonalno-przestrzennej w systemach osadniczych, zwi¹zanych z wielkimi miastami i obszarami je otaczaj¹cymi. Problem ten podejmuje wielu badaczy,
m.in.: S. Sassen [1991], M. Castells [1998], K. Kunzman [1998]; w polskiej literaturze
równie¿: B. Ja³owiecki [1999], [2000]; G. Gorzelak, B. Ja³owiecki [2000]. Zmiana relacji polega g³ównie na silnym os³abieniu zwi¹zków gospodarczych miasta z jego regionalnym zapleczem. W gospodarce industrialnej zwi¹zki miêdzy miastem i otaczaj¹cym go
regionem by³y stosunkowo silne. Region by³ zapleczem zasobów prostych: nisko kwalifikowanej si³y roboczej, produktów ¿ywnociowych, surowców itp. Miasto eksportowa³o
do regionu przetworzone produkty i us³ugi wy¿szego rzêdu na potrzeby swojej gospodarki. Zwi¹zki miasta z gospodark¹ wiatow¹ ograniczone by³y przede wszystkim do wymiany dóbr przemys³owych [Smêtowski 2001]  rysunek 1.

3 S³owo metropolia to z greckiego metrópolis  miasto macierzyste, stolica (méter  matka
i pólis  miasto).
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Aglomeracja

Rys. 1.
Fig. 1.

Zwi¹zki miêdzy miastem a jego otoczeniem w przemys³owej fazie rozwoju gospodarczego
Relations between a town and its surroundings in the industrial phase of economic
development

W gospodarce postindustrialnej zwi¹zki miêdzy metropoli¹ i regionem uleg³y os³abieniu. Do rozwoju metropolii potrzebne sta³y siê inne zasoby, które nie wystêpowa³y w otoczeniu regionalnym [Smêtowski 2001]. W zwi¹zku z tym rola regionu zosta³a ograniczona g³ównie do dostarczania zasobów i odbioru dóbr oraz do pe³nienia funkcji mieszkaniowych i rekreacyjnych dla mieszkañców metropolii. W gospodarce opartej na wiedzy
metropolie konkuruj¹ o kapita³ i innowacyjne ga³êzie gospodarki, staraj¹c siê stworzyæ
atrakcyjne rodowisko dla miêdzynarodowych instytucji i przedsiêbiorstw. W tym celu
poprawiaj¹ te¿ swój wizerunek, inicjuj¹ du¿e projekty inwestycyjne, zabiegaj¹ o organizacjê presti¿owych imprez (sportowych, festiwali, kongresów, wystaw) o miêdzynarodowym i wiatowym zasiêgu. Silne zwi¹zki s¹siedzkie z otoczeniem zosta³y zast¹pione relacjami z innymi metropoliami w skali kontynentalnej lub wiatowej. S¹siadem (w sensie
gospodarczym i spo³ecznym) sta³y siê odleg³e niekiedy o tysi¹ce kilometrów inne metropolie (rys. 2).
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Zwi¹zki miêdzy metropoli¹ a jej otoczeniem w poprzemys³owej fazie rozwoju gospodarczego
Relations between a metropolis and its surroundings in the postindustrial phase of
economic development

Warto zwróciæ ponadto uwagê na to, ¿e metropolizacja jest pojêciem funkcjonalnym,
a nie morfologicznym, co podkrelaj¹ T. Markowski i T. Marsza³ [2006]. Oznacza to koniecznoæ spe³nienia przez dany orodek kryteriów funkcjonalnych rozwoju metropolii,
a nie zwi¹zanych z zewnêtrznymi atrybutami miasta o charakterze architektoniczno-urbanistycznym typu: wielkomiejski sposób zabudowy, walory architektoniczno-krajobrazowe
czy uk³ad i budowa miasta. Morfologia miasta (uk³ad przestrzenny) czy sposób jego zabudowy maj¹ znaczenie wtórne. Metropolizacja dotyczy przede wszystkim integracji
funkcjonalnej obszaru metropolitalnego, tj. samego miasta (bêd¹cego jego rdzeniem)
i powi¹zanego z nim funkcjonalnie bezporedniego otoczenia, jako drugiej wa¿nej czêci
sk³adowej tego obszaru. Chodzi tu g³ównie o powi¹zania miejsc pracy i miejsc zamieszkania, oparte na dobrze rozwiniêtej sieci transportowej. Funkcje metropolitarne s¹ pe³nione przez ca³y ten obszar, a nie tylko przez miasto, które go tworzy. Funkcje te s¹ zatem zlokalizowane w ró¿nych jego czêciach, a nie tylko w granicach samego miasta.
Metropolizacja przestrzeni wi¹¿e siê nierozerwalnie z rozwojem metropolii, które
z kolei kszta³tuj¹ obszar metropolitarny. Wed³ug M. Castellsa [1998] metropolia odgrywa
tu dominuj¹c¹ rolê orodka dynamiki gospodarczej, technologicznej i kulturalnej zarówno w regionie, jak i w skali europejskiej. Metropolie s¹ wielkimi miastami skupiaj¹cymi
wiatowy potencja³: gospodarczy, finansowy i naukowy, s¹ siedzib¹ mediów oraz organizacji spo³ecznych (kulturalnych, sportowych itp.) o du¿ej skali oddzia³ywania.
Administratio Locorum 7(1) 2008
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Metropolie staj¹ siê obecnie g³ówn¹ baz¹ powi¹zañ organizacji przedsiêbiorstw, poniewa¿ nastêpuje relokacja produkcji. Przejmuj¹ nadrzêdne (kierownicze) funkcje w zarz¹dzaniu gospodark¹ w skali ponadnarodowej. Znamienna jest równie¿ du¿a innowacyjnoæ zlokalizowanych w nich przedsiêbiorstw i wysoki poziom realizowanych us³ug.
Metropolie s¹ w³¹czone w miêdzynarodowy uk³ad powi¹zañ, wspó³pracy i zale¿noci
w formie sieci miast pe³ni¹cych funkcje metropolitalne. B. Ja³owiecki [2002] okrela je
jako aglomeracje miejskie licz¹ce co najmniej 0,5 mln mieszkañców. Ten sam autor dodaje za M. Bassardem [1997] jeszcze trzy inne cechy metropolii:
 doskona³oæ us³ug, instytucji i wyposa¿enia,
 potencja³ innowacyjny w zakresie technicznym, ekonomicznym, spo³ecznym, politycznym i kulturalnym,
 wyj¹tkowoæ i specyfikê miejsca.
METROPOLIE W POLSCE
Przedstawione definicje okrelenia metropolii zawieraj¹ zarówno aspekt ilociowy,
jak i jakociowy. Bior¹c pod uwagê powy¿sze kryteria, mo¿na stwierdziæ, ¿e w³aciwie
¿adne polskie miasto nie spe³nia wszystkich tych warunków. Polska dopiero od 1990 roku
zosta³a w³¹czona w obieg gospodarki wiatowej, dlatego procesy metropolizacji i zwi¹zane z nimi przekszta³cenia zwi¹zków miêdzy miastem a regionem s¹ w naszym kraju
znacznie opónione. S¹ one jednak coraz wyraniej zauwa¿alne. Najlepszym przyk³adem
jest Warszawa  jako miasto sto³eczne. W procesie tym uczestnicz¹ równie¿ inne wiêksze orodki w kraju, które swój sukces wi¹¿¹ w znacznej mierze z umiêdzynarodowieniem funkcji i potencja³u gospodarczo-kulturowego [por. Komorowski 2000].
Czy zatem wprowadzenie do terminologii nauk przestrzennych i planistycznych pojêcia metropolii w odniesieniu do najwiêkszych polskich miast jest w³aciwe? Przyjmuj¹c
za³o¿enie, ¿e metropolizacja jest zwi¹zana ze zdobywaniem przewagi okrelonego miasta
nad innym w obrêbie jakiego terytorium mo¿na wnioskowaæ, ¿e istnieje hierarchiczna
struktura metropolii. Hierarchia metropolii wystêpuje zarówno na poziomie globalnym
i kontynentalnym, jak i krajowym oraz regionalnym. Polskie miasta maj¹ jedynie charakter metropolii krajowych lub regionalnych, poniewa¿ sieæ osadnicza Polski jest wzglêdnie zrównowa¿ona  nie wystêpuje zjawisko du¿ej koncentracji ludnoci w stolicy (jak
np. na Wêgrzech czy w Austrii). W sieci osadniczej naszego kraju wyranie dominuj¹cym miastem o randze krajowej jest stolica. Wystêpuje te¿ kilkanacie miast bêd¹cych lepiej lub gorzej wykszta³conymi orodkami regionalnymi o ró¿nej randze mierzonej potencja³em ludnociowym czy gospodarczym.
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Wed³ug Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [2003] orodkiem
obszaru metropolitalnego jest wielkie miasto. Spe³nienie tego warunku nale¿y rozci¹gn¹æ na ca³y obszar metropolitalny, który powinien mieæ odpowiedni¹ wielkoæ okrelon¹ liczb¹ mieszkañców. W zwi¹zku z tym warunkiem liczbê tê okrelono dla potrzeb
Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju [2001] na 500 tys. mieszkañców obszaru metropolitarnego. W Polsce jest 10 miast, które w granicach administracyjnych
przekroczy³y 300 tys. mieszkañców, a ³¹cznie z obszarem metropolitarnym przekroczy³y
500 tys. mieszkañców. S¹ to: Warszawa, £ód, Kraków, Wroc³aw, Poznañ, Gdañsk,
Szczecin, Bydgoszcz, Lublin i Katowice (rys. 3). Jednak pojêcie metropolia powinno
siê odnosiæ nie tyle do miast najwiêkszych, ile do tych orodków, które s¹ najwa¿niejsze
pod wzglêdem pe³nionych funkcji.
Pomiêdzy poszczególnymi miastami istniej¹ wyrane ró¿nice w stopniu rozwoju
funkcji metropolitarnych. Funkcje te nale¿y ogólnie rozumieæ przede wszystkim jako:
1) dzia³alnoæ o charakterze egzogenicznym i zasiêgu co najmniej regionalnym wraz
z powi¹zaniami z innymi metropoliami; 2) dzia³alnoæ opart¹ na znacznym potencjale
ekonomicznym (liczne siedziby i filie zagranicznych przedsiêbiorstw, banków), w tym
dobrze rozwiniêtym sektorze us³ug wy¿szego rzêdu (finanse, ubezpieczenia, us³ugi prawne, konsultingowe, administracja gospodarcza, instytucje naukowe itp.). Miasto powinno
równie¿ posiadaæ: potencja³ innowacyjny, funkcje centralne wysokiego rzêdu, du¿¹ dostêpnoæ transportow¹ i komunikacyjn¹ (infostrukturê) oraz organizowaæ regularne
miêdzynarodowe spotkania (kongresy, wystawy, targi, imprezy sportowe itp.).
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Rys. 4.
Fig. 4.
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Istniej¹ce i potencjalne obszary metropolitalne [Zaktualizowana koncepcja... 2005]
Current and potential metropolitan areas [Zaktualizowana koncepcja... 2005]

Bior¹c pod uwagê ustalenia zawarte w Zaktualizowanej koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju [2005] mo¿na wyró¿niæ w Polsce 9 obszarów metropolitalnych,
tzn. du¿ych miast, które wraz z otaczaj¹cymi je wysoko rozwiniêtymi i szybko rozwijaj¹cymi siê gminami ³¹cznie zamieszkuje co najmniej 0,5 mln ludzi. S¹ to obszary metropolitalne: bydgosko-toruñski, krakowski, ³ódzki, poznañski, szczeciñski, l¹ski, trójmiejski,
warszawski i wroc³awski (rys. 4). Wyró¿nione obszary (poza warszawskim) kryteria jakociowe spe³niaj¹ nie w pe³ni. Relatywnie najwiêcej cech metropolitalnych maj¹ obszary: krakowski, poznañski i wroc³awski; nieco mniej  trójmiejski. Pozosta³e obszary metropolitarne kryteria jakociowe spe³niaj¹ w s³abszym stopniu. Na terenie wschodniej
Polski, gdzie jest wyrany brak sieci miast, wyró¿niono 3 tereny jako potencjalne obszary metropolitalne (bia³ostocki, rzeszowski i lubelski). Zadecydowa³y o tym przysz³e mo¿liwoci rozwoju miast bêd¹cych g³ównymi orodkami tych obszarów.
Na podstawie wyró¿nionych wy¿ej obszarów metropolitarnych oraz opieraj¹c siê na
istniej¹cych w literaturze opracowaniach [Ja³owiecki 2000, 2002; Kukliñski, Ko³odziejski, Markowski, Dziemianowicz 2000] mo¿na stwierdziæ, ¿e miastami okrelanymi najczêciej jako metropolie w Polsce s¹ obok Warszawy  posiadaj¹cej najlepiej rozwiniête
funkcje metropolitalne  Poznañ, Kraków, Wroc³aw, Trójmiasto, w mniejszym stopniu
tak¿e £ód. Doæ szczególne miejsce w sieci miast Polski zajmuj¹ Katowice, które wraz
Acta Sci. Pol.
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z kilkunastoma orodkami tworz¹ konurbacjê l¹sk¹. Jest to rodzaj grona miast, ale bez
funkcjonalnej spójnoci, o czym wiadczy s³aby stopieñ zaawansowania wspó³pracy miêdzy miastami w zakresie zagospodarowania przestrzennego, zarz¹dzania i gospodarki
komunalnej oraz s³abe powi¹zania transportowe 4. Konurbacja l¹ska jest uwa¿ana
za schy³kowy obszar przemys³owy (z dominacj¹ górnictwa, hutnictwa, przemys³u ciê¿kiego, tradycyjnej chemii) o znacznym ska¿eniu rodowiska i dewastacji krajobrazu [Ja³owiecki 2002]. Choæby te cechy sprawiaj¹, ¿e Katowice nie mog¹ pretendowaæ do miana metropolii.
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Rys. 5.
Fig. 5.

Wartoæ PKB na 1 mieszkañca w 2005 roku wed³ug województw (NTS 2) i wybranych
subregionów metropolitalnych (NTS 3) [na podstawie GUS]
GDP per capita in 2005 in voivodeships (NUTS 2) and in particular metropolitan subregions (NUTS 3) [on basis GUS]

Jak wynika z analizy rysunku 5  przedstawiaj¹cej wartoci PKB na 1 mieszkañca (wed³ug województw NTS 2 i podregionów NTS 3  obszarów metropolitalnych) przeciêtnie
wy¿sze wskaniki osi¹gaj¹ województwa, na których obszarze znajduj¹ siê metropolie.
Warszawa, a tak¿e Poznañ, Kraków, Trójmiasto i Wroc³aw osi¹gaj¹ na tle kraju najwy¿szy
4 Warunkiem uznania grona miast (sieci) za teren o funkcji metropolitalnej jest jego funkcjonalna
spójnoæ oparta na wspó³pracy i silnych powi¹zaniach, a nie jak w przypadku konurbacji l¹skiej na
konkurencji. Klasycznym przyk³adem tego typu powi¹zañ jest sieæ miast w Holandii  Randstad. Tworz¹
j¹ m.in.: Amsterdam, Breda, Delft, Haarlem, Rotterdam, Utrecht.
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poziom PKB. Ich udzia³ w tworzeniu PKB w województwie jest równie¿ relatywnie najwy¿szy. Z jednej strony oznacza to polaryzacjê procesów rozwoju w regionach, z drugiej
za wskazuje, ¿e rozwój metropolii ma bardzo du¿y wp³yw na procesy zachodz¹ce w województwach. S¹dziæ nale¿y, i¿ rozwój odbywa siê kosztem otoczenia le¿¹cego poza stref¹ metropolitaln¹. Potwierdza to ogóln¹ tezê o dominuj¹cej roli metropolii jako najwa¿niejszego orodka dynamiki gospodarczej, technologicznej, a tak¿e kulturowej w regionie
 tak¿e w Polsce. Wród wyró¿nionych wczeniej 6 miast najsilniej rozwiniêty potencja³
metropolitalny posiada Warszawa. Na tle pozosta³ych miast polskich wyró¿nia siê nie tylko najwiêkszymi zasobami ludnoci w miecie i regionie, ale równie¿ licznymi cechami
o charakterze jakociowym  choæ niekiedy tylko w formie zwi¹zkowej (m.in. miêdzynarodowa si³a robocza, siedziby miêdzynarodowych instytucji i firm, po³¹czenia komunikacji miêdzynarodowej czy miêdzynarodowe imprezy o du¿ej randze). Pozosta³e miasta,
szczególnie Poznañ, Kraków i Wroc³aw, dziêki dobrze rozwiniêtym takim cechom, jak:
potencja³ ludnociowy, aktywnoæ zawodowa ludnoci, zasoby wykwalifikowanej si³y roboczej, znacz¹cy potencja³ naukowy i edukacyjny (w przypadku Krakowa o d³ugich tradycjach, a w przypadku Wroc³awia o bogatych tradycjach), znacz¹cy i dynamiczny nap³yw inwestorów zagranicznych, maj¹ równie¿ szansê na dalszy rozwój funkcji metropolitalnej. W przypadku ka¿dego z tych miast istotne s¹ równie¿ cechy specyficzne dla
nich. Dla Poznania s¹ to np. tradycje kontaktów miêdzynarodowych (rozwiniête m.in.
przez Miêdzynarodowe Targi Poznañskie), korzystne po³o¿enie i dostêpnoæ komunikacyjna miasta. Dla Krakowa  specyficzny klimat i urok miasta oraz unikatowe wartoci
kulturowe. W przypadku Wroc³awia  bliskoæ granicy zachodniej i dobra dostêpnoæ
komunikacyjna oraz piêkno i atrakcyjnoæ turystyczna miasta.
PODSUMOWANIE
Nale¿y stwierdziæ, ¿e mimo du¿ego zapónienia cywilizacyjnego i znacznej degradacji przestrzeni miejskiej szansê na przyspieszony rozwój metropolitalny, oprócz Warszawy, ma 3 do 5 polskich metropolii (chocia¿ w ró¿nym stopniu). Szansê tê zwiêkszy równie¿ uczestnictwo opisywanych miast w organizowanych przez Polskê i Ukrainê
Mistrzostwach Europy w Pi³ce No¿nej  EURO 2012. Rozwój tych miast mo¿e staæ siê
istotnym rodkiem realizacji celów polityki regionalnej kraju, a zarazem jej celem porednim. Jednym z nich jest wspieranie niektórych aspektów rozwoju du¿ych miast (metropolii) oraz obszarów metropolitarnych w wype³nianiu ich funkcji o znaczeniu subregionalnym i regionalnym (egzogennych). Ma ono polegaæ na popieraniu rozwi¹zañ
instytucjonalnych (zarz¹dzania) oraz inwestycji w zakresie infrastruktury, odnowy miejskiej i mieszkalnictwa, poprawy warunków lokalizacyjnych przedsiêbiorstw (szczególnie
innowacyjnych) podejmowanych wspólnie przez samorz¹d wojewódzki i samorz¹dy
gminne. Celowe wydaje siê równie¿ upodmiotowienie obszarów metropolii. Umo¿liwi³oby to wspieranie pozytywnych skutków procesu metropolizacji, swobodniejsze zarz¹dzanie i lepsz¹ koordynacjê ich rozwoju (zw³aszcza w obszarze konurbacji l¹skiej, gdzie
narastanie konfliktów jest wyranie zauwa¿alne). Przyczyni³oby siê to tak¿e do wzmocActa Sci. Pol.
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nienia konkurencyjnoci obszarów metropolitarnych, wyznaczenia zasad ³adu funkcjonalno-przestrzennego dla tego obszaru czy stworzenia spójnej strategii rozwoju.
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THE PROCESSES OF URBANIZATION AND METROPOLIES
DEVELOPMENT IN POLAND
Abstract. Urbanization is a complex process undergoing in towns and also involving their
surrounding areas. It concerns various aspects of economic and social life as well as town
planning issues. Modern conversions of urban space have changed the relations between
cities and their immediate surroundings. Economic development and globalization process
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made large cities enter a new phase of urbanization i.e. the metropolisation phase. In
Poland, only several years after it has joined the world economy circulation, the processes
of mertopolisation and the increase of metropolitan functions can also be perceived. Apart
from Warsaw only 35 Polish cities have the chances of different degree for faster
metropolitan development.
Key words: urbanization, metropolis, metropolisation, metropolitan functions, city
network
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GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NIERUCHOMOCI
W WARUNKACH RYNKOWYCH, CZÊÆ I*
Artur Janowski, Rados³aw Winiewski
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. W ostatnim dziesiêcioleciu gospodarka Polski sta³a siê gospodark¹ rynkow¹
opart¹ na prawie w³asnoci. Zmiany, które wystêpowa³y w sposób ci¹g³y na rynku nieruchomoci od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, ostatnio zaczê³y siê stabilizowaæ. Powstanie rynku nieruchomoci by³o jedn¹ z przyczyn rozwoju gospodarki nieruchomociami
w Polsce. Dziedzina ta podlega ci¹g³ym zmianom wywo³ywanym przez czynniki o ró¿nym
charakterze. Jednym z nich jest ci¹gle wzrastaj¹ca wartoæ nieruchomoci. Wartoæ ta wyra¿ona w pieni¹dzu, na tle wartoci innych rzeczy, jest wysoka. Oznacza to, i¿ wzrost wartoci nieruchomoci jako rzeczy cennej wp³ywa na wzrost znaczenia samej rzeczy. Tak te¿
jest z sektorem nieruchomoci w Polsce. Sektor ten ci¹gle siê rozwija, co stymulowane
jest wysokimi stopami zwrotu zainwestowanego kapita³u na rynku nieruchomoci.
Sektor nieruchomoci to pojêcie obejmuj¹ce zarówno nieruchomoci prywatne, jak i publiczne. Te ostatnie pogrupowane s¹ w Polsce w zasoby nieruchomoci (ZN). Sektor publiczny zdominowany jest w naszym kraju przez dwa zasoby: pañstwowy i gminny. Obok
nich wystêpuj¹ zasoby samorz¹du powiatowego i wojewódzkiego. Ich znaczenie w ca³ej gospodarce narodowej wynika z dwóch podstawowych przes³anek. Pierwsza to funkcja, jak¹
nieruchomoci pe³ni¹ w procesach inwestycyjnych realizowanych przez podmioty na rynku
nieruchomoci. Druga zwi¹zana jest z kluczow¹ rol¹ nieruchomoci we wszystkich procesach rozwoju spo³eczno-gospodarczego (ekonomicznym, spo³ecznym, gospodarczym itd.).
Procesy gospodarowania przestrzeni¹ podporz¹dkowane zasadom rynku zmuszaj¹ do efektywnego wykorzystania wszystkich czynników tego procesu. W momencie kszta³towania siê
gospodarki rynkowej powsta³a potrzeba okrelenia odpowiednich zasad planowania, gospodarowania i zarz¹dzania zasobami nieruchomoci, tak aby procesy te by³y racjonalne i przynosi³y okrelone korzyci. Uchwalona w 1997 roku Ustawa o gospodarce nieruchomociami
(DzU 2004, nr 261, poz. 2603 ze zm.) wprowadzi³a jednolite zasady funkcjonowania publicznych zasobów nieruchomoci w Polsce. Zasoby nieruchomoci osób prywatnych nie s¹
*

Praca naukowa finansowana ze rodków Komitetu Badañ Naukowych w latach 20042006 jako projekt badawczy nr 4 T12E 036
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regulowane w sposób szczegó³owy przepisami prawa krajowego. Podlegaæ powinny jednak,
w sensie gospodarczym i spo³ecznym, podobnym zasadom gospodarowania, jak zasoby publiczne.
Niniejszy artyku³ jest pierwsz¹ czêci¹ pracy, na któr¹ sk³adaj¹ siê dwa artyku³y publikowane w dwóch kolejnych numerach Acta Scientiarium Polonorum. Administratio Locorum. Autorzy pracy mieli na celu wskazanie podstawowych zadañ, które powinny byæ realizowane w ramach procesów gospodarowania zasobami nieruchomoci. Zadania te
rozpatrywane s¹ w kontekcie systemowym. Zosta³y one usystematyzowane na podstawie
koncepcji systemowego gospodarowania zasobami nieruchomoci w gminie zaproponowanej przez Winiewskiego i in. [2006] oraz Renigier i Winiewskiego [2006].
S³owa kluczowe: zasoby nieruchomoci, system gospodarowania, plan wykorzystania
zasobu

WSTÊP
Inwestor indywidualny, aby rozpocz¹æ inwestycjê musi posiadaæ nieruchomoæ, co
jest elementem stabilizuj¹cym jego pozycjê na rynku. Podobn¹ rolê dla inwestorów zorganizowanych, instytucjonalnych i spo³ecznych powinny odgrywaæ zasoby nieruchomoci. Posiadanie nieruchomoci wi¹¿e siê z okrelonymi korzyciami, w wielu przypadkach jest ród³em dochodów. W zwi¹zku z tym nale¿a³oby opracowaæ koncepcjê systemu
gospodarowania zasobami nieruchomoci (GZN), który [Winiewski i in. 2006]:
a) zapewnia³by mo¿liwoæ inwentaryzacji zasobu nieruchomoci oraz prowadzenie efektywnej ewidencji nieruchomoci;
b) przeciwdzia³a³by pozbywaniu siê nieruchomoci strategicznych oraz umo¿liwia³ pozyskiwanie nieruchomoci, których przysz³oæ zwi¹zana jest z celami strategicznymi inwestora;
c) prowadzi³by do systematyzowania procesów gospodarowania i zarz¹dzania nieruchomociami w zasobie;
d) umo¿liwia³by ci¹g³¹ ocenê procesów gospodarowania oraz pozwala³ na planowanie
i programowanie rozwoju zasobu.
Do tego potrzebna jest jednak gruntowna analiza stanu zasobów nieruchomoci ukierunkowana na realizacjê celów wyznaczonych w d³ugofalowej polityce gospodarowania
nieruchomociami. Niezbêdnym elementem, który musi zostaæ rozwi¹zany jest inwentaryzacja celów strategicznych krótko-, rednio- i d³ugoterminowych stawianych przed
zasobami w nieruchomoci na ró¿nych poziomach zarz¹dzania nimi. Wa¿nym elementem jest funkcja spo³eczno-ekonomiczna, jak¹ pe³ni¹ zasoby nieruchomoci. Jest to
przede wszystkim zapewnienie nieruchomoci pod inwestycje, w tym przede wszystkim budownictwo mieszkaniowe, realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, realizacjê celów publicznych oraz realizacjê innych celów. W tym wietle sprowadzenie
problemów gospodarowania zasobami nieruchomoci do roli (wy)sprzeda¿y jest b³êdem, a w³aciwie zaniedbaniem, które godzi w ka¿dego obywatela Polski, który mieszka w jakiej gminie, powiecie czy województwie. Rola, jak¹ odgrywa pojedyncza nieruchomoæ przenosi siê na zasób, który jest zbiorem nieruchomoci.

Acta Sci. Pol.

Gospodarowanie zasobami nieruchomoci w warunkach rynkowych...

19

G³ównym powodem podjêcia prezentowanego tematu jest brak spójnego modelu
gospodarowania nieruchomociami, które tworz¹ zasób nieruchomoci oraz brak usystematyzowanego zbioru procedur decyzyjnych na ró¿nych poziomach zarz¹dzania zasobem nieruchomoci. Brak takiego modelu, uniemo¿liwia racjonalny proces gospodarowania zasobami nieruchomoci w Polsce. Dodatkowym powodem jest brak kryteriów
decyzyjnych, które mo¿na by stosowaæ w ramach prowadzenia gospodarki nieruchomociami oraz brak elementarnej informacji przestrzenno-gospodarczej o nieruchomociach ewidencjonowanych w zasobach.
G³ównym celem pracy jest wskazanie kompleksowej, wieloetapowej metodyki osi¹gania sprawnie funkcjonuj¹cego, nowoczesnego systemu gospodarowania nieruchomociami w zasobach nieruchomoci. Istot¹ podjêtego problemu jest wieloaspektowy charakter gospodarowania zasobami nieruchomoci w obserwowanych warunkach
rynkowych w Polsce. Wieloaspektowoæ systemu gospodarowania nale¿y rozpatrywaæ na
p³aszczynie: prawnej (regulacji stosunków w³asnociowych), przestrzenno-technicznej
(opracowanie zasad inwentaryzacji nieruchomoci), funkcjonalnej (okrelenie stanu przestrzenno-gospodarczego zasobu, jego wieloaspektowa ocena oraz zestawienie dzia³añ dostosowuj¹cych), a tak¿e organizacyjnej (ocena struktury decyzyjnej i wykonawczej).
Podstawowe tezy przyjête w pracy to:
1. Gospodarowanie zasobami nieruchomoci powinno mieæ charakter systemowy, poniewa¿ tylko takie podejcie zapewnia kompleksowe, racjonalne i skuteczne gospodarowanie.
2. Implementacja koncepcji, realizacja i ocena procedur gospodarowania warunkuje prawid³owe i racjonalne funkcjonowanie zasobów nieruchomoci w teraniejszoci i przysz³oci.
GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOCIAMI
Gospodarowanie to wiadoma dzia³alnoæ ludzi o charakterze indywidualnym lub
zbiorowym polegaj¹ca na rozdziale ograniczonych zasobów miêdzy konkurencyjne zastosowania na podstawie racjonalnych przes³anek i u¿ycia tych zasobów do osi¹gniêcia
mo¿liwie najlepszego (optymalnego) po¿ytku, [ ], a zarazem oszczêdne ich spo¿ytkowanie bez szkody dla rodowiska naturalnego i warunków ¿ycia spo³eczeñstwa [róbek
2005]. Gospodarowanie to proces dokonywania wyboru w zakresie wykorzystania ograniczonych zasobów celem wytworzenia dóbr i us³ug oraz ich podzia³u miêdzy cz³onków
spo³eczeñstwa.
Narzêdziem wykonawczym, dziêki któremu realizowane mog¹ byæ procedury i zaplanowane dzia³ania gospodarki nieruchomociami s¹ procesy gospodarowania nieruchomociami (rys. 1). Gospodarowanie nieruchomociami to zatem wykonywanie okrelonych
czynnoci.
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Gospodarka lokalna, gospodarka nieruchomociami i gospodarowanie nieruchomociami
Local economy, land management and land management process

Dla potrzeb zwi¹zanych z gospodarowaniem zasobami nieruchomoci gospodarowanie nieruchomociami to zorganizowany proces: podejmowania czynnoci faktycznych
zmierzaj¹cych do osi¹gniêcia mo¿liwie najlepszego (optymalnego) po¿ytku z nieruchomoci, realizacji przyjêtych planów i programów, optymalnego zarz¹dzania ograniczonymi zasobami nieruchomoci, wykonywania zadañ szczegó³owych zwi¹zanych z bie¿¹cymi potrzebami, w tym ³agodzenia konfliktów przestrzennych, racjonalnego inwestowania
w nieruchomoci, stosowania odpowiednich narzêdzi oceny i nadzorowania realizowanych czynnoci oraz podejmowania innych niezbêdnych dzia³añ dotycz¹cych nieruchomoci, których celem jest realizacja i wykonanie zadañ wynikaj¹cych z racjonalnych
przes³anek.
Prezentowana definicja ujmuje czynnoci gospodarowania w kategoriach realizacji
procesów. Wymaga to pewnego komentarza. Wed³ug S³ownika wyrazów obcych (2001)
proces to ci¹g zachodz¹cych jedna po drugiej i wynikaj¹cych kolejno z siebie przemian
prowadz¹cych do pewnego stadium koñcowego  wyniku. Wed³ug Encyklopedii PWN
(2006) proces to ukierunkowany ³añcuch (ci¹g) zdarzeñ nastêpuj¹cych po sobie w czasie i stanowi¹cych stadia, fazy, etapy rozwoju lub przeobra¿eñ. Proces definiuje przebieg stadiów, czyli ka¿dy ci¹g przemian doprowadzaj¹cy do nowego stanu rzeczy niezale¿nie od wartociowania. W tym znaczeniu proces doprowadzaj¹cy do nowego stanu
jakoci, tj. jakoci wy¿szych od poprzednich nazywa siê rozwojem, a proces zapewniaj¹cy rozwój, nad którym pracujemy metodycznie w zakresie ustalania i realizacji jego celów nazywa siê postêpem [S³ownik wyrazów... 2001; Encyklopedia PWN 2006].
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Proces gospodarowania nieruchomociami to zatem ukierunkowany, celowy ci¹g
zdarzeñ, a wiêc nastêpuj¹cych po sobie w czasie oraz w przestrzeni: czynnoci faktycznych, realizowanych zadañ, wykonywanych realizacji oraz dokonywanych ocen, ujêty
w etapy i stanowi¹cy o rozwoju sektora nieruchomoci.
Rozwój sektora nieruchomoci to d³ugotrwa³y proces kierunkowych zmian dotycz¹cych nieruchomoci, w którym mo¿na wyró¿niæ prawid³owo po sobie nastêpuj¹ce etapy
przemian jakociowych (czyli zmiany pe³nionych funkcji przez nieruchomoci) oraz ilociowych (prowadz¹cych do przeobra¿eñ struktury zasobów nieruchomoci), powoduj¹ce
uzyskanie przez zasób nieruchomoci efektywnoci przestrzennej i ekonomicznej.
W przypadku realizacji zadañ wynikaj¹cych z prezentowanej definicji gospodarowania nieruchomociami wa¿na staje siê funkcja decyzyjna, która w praktyce uto¿samiana
jest z procesami decyzyjnymi. Proces decyzyjny to przechodzenie od zdefiniowanego
problemu przez zbiór mo¿liwych wariantów dzia³ania do wyboru jednego z wariantów,
który staje siê rozwi¹zaniem.
Gospodarowanie nieruchomociami jest d¹¿eniem do wywo³ania okrelonych przekszta³ceñ, czyli oddzia³ywania na istniej¹cy stan systemu gospodarowania zasobami nieruchomoci w celu jego dostosowania do aktualnych i przysz³ych potrzeb (rys. 1). Oddzia³ywanie to jest swoiste, poniewa¿ dotyczy specyficznych przedmiotów, jakimi s¹
nieruchomoci. W ramach gospodarowania nieruchomociami podejmowane musz¹ byæ
wszelkie czynnoci faktyczne (rzeczywiste) zmierzaj¹ce do osi¹gniêcia najlepszych,
optymalnych po¿ytków z posiadanych nieruchomoci zorganizowanych w zasoby nieruchomoci. Proces gospodarowania nieruchomociami powinien byæ: zaplanowany, wiadomie wykonywany, kontrolowany, zabezpieczony pod wzglêdem finansowym i merytorycznym oraz kadrowym.
Gospodarowanie nieruchomociami to równie¿ realizacja przyjêtych na poziomie gospodarki nieruchomociami (poziom II  rys. 1) strategii, planów i programów. W praktyce sprowadza siê to do zadaniowania, czyli opracowania schematów wykonawczych,
wytypowania wykonawców, podzia³u zadañ, motywowania, bie¿¹cego kontrolowania
i oceny.
Ponadto gospodarowanie nieruchomociami to przede wszystkim wykonywanie ró¿norakich zadañ szczegó³owych zwi¹zanych z tzw. codziennym prowadzeniem gospodarowania. S¹ to wszelkiego rodzaju czynnoci bie¿¹ce, periodyczne i incydentalne, które
wynikaj¹ z potrzeb procesów gospodarowania.
Gospodarowanie nieruchomociami powinno byæ tak¿e racjonalne. Pojêcie racjonalnoci gospodarowania ma wieloletnie, jak nie wielowiekowe tradycje. Racjonalne gospodarowanie  jest jednym z kluczowych pojêæ ekonomii, w myl którego podmiot dokonuje takiej alokacji ograniczonych zasobów, które optymalizuj¹ korzyci. Do racjonalnego
gospodarowania zmusza rzadkoæ zasobów i dóbr dostêpnych w gospodarce. Warunkiem
racjonalnego gospodarowania jest mo¿liwoæ wyboru miêdzy ró¿nymi wariantami rozwi¹zañ, a tak¿e sprecyzowane kryteria wyboru. Rozwi¹zanie najbardziej racjonalne
z punktu widzenia jednego kryterium nie musi takie byæ w kontekcie innego kryterium.
Racjonalne gospodarowanie nieruchomociami to rozs¹dne postêpowanie w procesach gospodarowania nieruchomociami polegaj¹ce na poprawnym, systemowym myleniu o nieruchomociach oraz skutecznym dzia³aniu prowadz¹cym do tego, aby przy okreAdministratio Locorum 7(1) 2008
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lonym (najczêciej ograniczonym) nak³adzie rodków uzyskaæ maksymalny stopieñ
realizacji za³o¿onego celu.
Maksymalizacja celu nie powinna byæ w tym znaczeniu uto¿samiana jedynie z efektywnoci¹ ekonomiczn¹, która zak³ada korzystn¹ relacj¹ odpowiednio zdefiniowanych
nak³adów i efektów, a wiêc wy¿sz¹ rentownoæ, wy¿sz¹ wartoæ nieruchomoci, wy¿sze
tempo wzrostu itp. Racjonalne gospodarowanie nieruchomociami powinno prowadziæ
do celowego, systematycznego podnoszenia efektywnoci ekonomicznej, ale równie¿ polepszania jakoci ¿ycia spo³eczeñstwa, czyli uwzglêdnienia kryteriów etycznych i ekologicznych zapewniaj¹cych lepsze i pe³niejsze zaspokojenie wielorakich potrzeb (zw³aszcza potrzeb rozwoju) spo³ecznoci lokalnych. Za racjonalne mo¿na wiêc uznaæ dzisiaj te
dzia³ania i decyzje, które s³u¿¹ podnoszeniu jakoci ¿ycia spo³eczeñstwa i respektuj¹ nie
tylko wymagania wysokiej efektywnoci ekonomicznej, ale tak¿e uwzglêdniaj¹ inne (ró¿ne) aspekty sytuacji ¿yciowej cz³onków spo³eczeñstwa gwarantuj¹ce ich rozwój.
Racjonalnoæ gospodarowanie nieruchomociami wymaga, aby podmiot zbiera³ i analizowa³ przy pomocy dostêpnych rodków wszystkie informacje niezbêdne do podjêcia w³aciwej
decyzji o alokacji zasobów. Oznacza to, ¿e postulat racjonalnoci wymaga od podmiotu znajomoci wszystkich tych informacji oraz zdolnoci do ich w³aciwego przetworzenia.
Informacja pe³ni wa¿n¹ funkcjê, bo pozwala podejmowaæ racjonalne decyzje. W dobie intensywnego rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego brak informacji powoduje
niemo¿liwoæ podejmowania w³aciwych decyzji albo podjête decyzje s¹ wadliwe, powoduj¹c brak racjonalnoci w procesach gospodarowania nieruchomociami. Ponadto
zdobycie informacji pozwalaj¹cej na podjêcie mo¿liwie najlepszej decyzji wi¹¿e siê
z poniesieniem okrelonych kosztów, co oznacza obni¿enie efektywnoci rozwi¹zania.
W zwi¹zku z tym decydenci podejmuj¹ czêsto decyzje w warunkach ryzyka i niepewnoci. Ujêcie w sposób systemowy procesów gospodarowania zasobami nieruchomoci powinno prowadziæ do minimalizacji ryzyka i zmniejszania niepewnoci decyzyjnej. Ma to
szczególne znaczenie np. w procesach inwestowania.
Zgodnie z teori¹ Herberta Simona racjonalnoæ gospodarowania nieruchomociami
jest racjonalnoci¹ proceduraln¹. Odnosi siê ona do sposobu podejmowania decyzji gospodarczej. W myl tego kryterium, za racjonaln¹ uznaje siê tak¹ decyzjê, która w danych warunkach gospodarczych przybli¿a podmiot do najlepszego mo¿liwego wyniku
bardziej ni¿ inne decyzje. Jest wiêc wzglêdnym kryterium oceny decyzji gospodarczych.
Gospodarowanie nieruchomociami to równie¿ stosowanie odpowiednich narzêdzi
oceny i nadzorowania podejmowanych i realizowanych czynnoci gospodarowania. Racjonalnoæ procesów gospodarowania wi¹¿e siê z ci¹g³¹ kontrol¹ i ulepszaniem procesów
prowadz¹cych do rozwoju (a nie stagnacji) zasobów nieruchomoci.
DEFINICJA ZASOBU NIERUCHOMOCI
Pojêcie zasobów nieruchomoci w polskiej gospodarce nieruchomociami zosta³o
po raz pierwszy zredagowane w Ustawie o gospodarce nieruchomociami w 1997 roku
(DzU 1997, nr 115, poz. 741). Pierwotnie zasób nieruchomoci zdefiniowano jako: [ ]
nieruchomoci, które w dniu wejcia w ¿ycie ustawy (o gospodarce nieruchomociami)
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stanowi³y w³asnoæ i nie znajdowa³y siê w u¿ytkowaniu wieczystym lub trwa³ym zarz¹dzie oraz nie by³y obci¹¿one prawem u¿ytkowania [ ]. Dalej ustawa precyzowa³a, jakie nieruchomoci ten zasób tworz¹.
Definicja z 1997 roku dotyczy³a podmiotów sektora publicznego i by³a niedoskona³a.
Nie uwzglêdnia³a m.in. faktu, i¿ czêci¹ zasobów s¹ nieruchomoci gruntowe, które stanowi¹ przedmiot u¿ytkowania wieczystego. Podmiot jako u¿ytkownik wieczysty w okresie
trwania umowy u¿ytkowania wieczystego wykonuje prawa zbli¿one do prawa w³aciciela.
Czêci¹ zasobów nie by³y równie¿ nieruchomoci obci¹¿one prawem u¿ytkowania.
U¿ytkowanie nale¿y do grupy praw rzeczowych ograniczonych. Wydaje siê, i¿ w takiej
sytuacji w³adztwo na nieruchomociach obci¹¿onych tym prawem powinno znajdowaæ
siê po stronie podmiotu jako w³aciciela nie za u¿ytkownika.
Dokonana w 2003 roku zmiana ustawy o gospodarce nieruchomociami (DzU 2004,
nr 141, poz. 1492) przedstawione powy¿ej niedoskona³oci usunê³a. W ustawie tej zasób nieruchomoci to: [ ] nieruchomoci, które stanowi¹ przedmiot w³asnoci i nie zosta³y oddane
w u¿ytkowanie wieczyste, oraz nieruchomoci bêd¹ce przedmiotem u¿ytkowania wieczystego
[ ]. Obowi¹zuj¹ca obecnie definicja jest ogólna i rozpatrywaæ j¹ nale¿y w kontekcie realizacji zadañ gospodarki nieruchomociami wynikaj¹cymi z przepisów prawa.
Obowi¹zuj¹ca definicja zasobu nieruchomoci, któr¹ nazwaæ mo¿na definicj¹ prawn¹
jest w³aciwa dla gospodarki nieruchomociami w sektorze publicznym, nie za gospodarowania nieruchomociami w ogóle. Gospodarowanie nieruchomociami w sektorze publicznym (w sensie gospodarczym) nie ró¿ni siê od gospodarowania w sektorze prywatnym. Zasadne wydaje siê zestawienie takiej definicji zasobu nieruchomoci, która bêdzie
podmiotowo niezale¿na.
Z perspektywy procesów gospodarowania nieruchomociami niezale¿nie od podmiotu
gospodarowania prezentowana definicja prawna, jest niewystarczaj¹ca. Dla potrzeb praktycznego (gospodarczego) stosowania zasób nieruchomoci zdefiniowaæ mo¿na jako:
zorganizowany zbiór nieruchomoci bêd¹cych przedmiotem okrelonych praw oraz nieruchomoci w stosunku, do których dany podmiot wykonuje uprawnienia posiadacza lub
w³adaj¹cego, a tak¿e pozosta³ych nieruchomoci i praw, które s¹ wykorzystywane przez
ten podmiot na podstawie zawartych umów, podlegaj¹cy jednolitemu i kompleksowemu
systemowi gospodarowania i zarz¹dzania. Prezentowan¹ definicjê nazwaæ mo¿na definicj¹ gospodarcz¹.
Definicja gospodarcza zak³ada, ¿e czêci¹ sk³adow¹ zasobów nieruchomoci s¹,
poza nieruchomociami, które stanowi¹ przedmiot w³asnoci i przedmiot u¿ytkowania
wieczystego, równie¿ nieruchomoci w stosunku, do których danemu podmiotowi
przys³uguj¹ okrelone prawa (posiadanie, w³adanie), ale faktycznie on tych nieruchomoci nie posiada z powodu niedope³nia³a okrelonych formalnoci lub wskutek realizowanych procesów gospodarowania. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nieruchomoci takich podmioty dzia³aj¹ce na rynku nieruchomoci posiadaj¹ stosunkowo du¿o.
Prezentowana definicja zak³ada, ¿e nierozerwaln¹ czêæ sk³adow¹ zasobu s¹ nieruchomoci, którymi dany podmiot gospodaruje na podstawie zawartych umów. Rozszerzenie definicji o nieruchomoci, którymi podmiot gospodaruje na podstawie umów jest
konsekwencj¹ przyjêtego za³o¿enia, ¿e gospodarowanie zasobami nieruchomoci powinno
mieæ charakter systemowy. W takiej sytuacji ka¿da nieruchomoci lub prawo zwi¹zane
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z podmiotem gospodaruj¹cym w sensie gospodarczym jest elementem procesów gospodarowania.
Gospodarcza definicja zasobów nieruchomoci zak³ada ponadto, ¿e wszystkie przedmioty gospodarowania stanowi¹ zorganizowany zbiór. Rozumieæ to nale¿y w nastêpuj¹cy
sposób: ka¿da nieruchomoci tworz¹ca zbiór, jako niepowtarzalnych przedmiot gospodarowania, powinna byæ traktowana indywidualnie. Zapewnia to uwzglêdnienie jej unikalnego charakteru w procesach gospodarowania, a to z kolei jest wa¿ne ze wzglêdów spo³ecznych, gospodarczych, ekonomicznych i organizacyjnych. Jednoczenie unikalne
przedmioty gospodarowania tworzyæ powinny ca³oæ. Takie potraktowanie nieruchomoci zak³ada, ¿e zostanie uwzglêdniony ich indywidualny charakter, ale w zorganizowanej
strukturze zasobów tworzyæ one bêd¹ uzupe³niaj¹cy siê organizm stanowi¹cy przedmiot
gospodarowania.
W zaproponowanej definicji ponadto zapisano, ¿e ca³y proces gospodarowania i zarz¹dzania, któremu podlegaj¹ nieruchomoci, bêdzie jednolity i kompleksowy. Jednolity,
a wiêc obejmuj¹cy wszystkie nieruchomoci w zasobie. Kompleksowy, czyli rozpatruj¹cy
wszelkie aspekty gospodarowania we wszystkich mo¿liwych przestrzeniach decyzyjnych.
Przedstawiona nowa definicja zasobu nieruchomoci zak³ada systemowe podejcie do
procesów gospodarowania. Definicja ta nie powoduje nadmiernych trudnoci w przypadku rozpatrywania zasobów ma³ych lub przedmiotowo niezró¿nicowanych. W przypadku
takich zasobów definicja powinna byæ rozpatrywana selektywnie, a wiêc nale¿y wprowadziæ stosowne uproszczenia.
FUNKCJONOWANIE ZASOBÓW NIERUCHOMOCI W WIETLE OGÓLNEJ
TEORII SYSTEMÓW
Gospodarowanie zasobami nieruchomoci to proces z³o¿ony. Nale¿y postrzegaæ go
w perspektywie systemowej. Oznacza to w praktyce koniecznoæ wykorzystania i stosowania pojêæ charakterystycznych dla ogólnej teorii systemów. Analiza przeprowadzona
z wykorzystaniem tej teorii zak³ada stosowanie podejcia systemowego. Wydaje siê to
oczywiste w zaobserwowanej sytuacji du¿ej z³o¿onoci procesów, w których uczestnicz¹
nieruchomoci z zasobów nieruchomoci. Podejcie systemowe powinno byæ stosowane
na etapie (rys. 2):
a) opracowywania okrelonych rozwi¹zañ koncepcyjnych: strategii, studiów i programów;
b) planowania okrelonych przedsiêwziêæ;
c) programowania zadañ, procedur itp.;
d) podejmowania okrelonych decyzji, wykonywania zadañ itp.;
e) oceny wykonanych zadañ oraz weryfikacji istniej¹cych procedur.
W prezentowanym ujêciu system gospodarowania nieruchomociami to sk³adaj¹ca siê
z elementów funkcjonalna ca³oæ wyodrêbniona z otoczenia, na któr¹ otoczenie oddzia³uje za porednictwem okrelonych wielkoci wejciowych (bodców) i która zwrotnie oddzia³uje na otoczenie za porednictwem wielkoci wyjciowych (reakcji) [por. Gutenbaum 2003]. Przedstawiona cybernetyczna definicja systemu jest bardzo ogólna i mo¿e
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byæ stosowana w na wielu poziomach agregacji. Odnosi siê ona do wszystkich podmiotów gospodaruj¹cych zasobami nieruchomoci, a wiêc jest plastyczna i elastyczna, pozwala analizowaæ gospodaruj¹ce podmioty o ró¿nej strukturze i wielkoci. Zaproponowan¹ definicjê mo¿na stosowaæ na dowolnym poziomie zarz¹dzania.

Faza POMYSŁU

Faza OPRACOWANIA
KONCEPCJI

STRATEGIE , STUDIA

Faza PLANOWANIA

PLANY, PROGRAMY, PROGNOZY

Faza PROGRAMOWANIA

BUDŻETY, UCHWAŁY ,

Faza WYKONANIA

Faza OCENY
Rys. 2.
Fig. 2.

DECYZJE, UMOWY, UGODY,

ZESTAWIENIA ,

Schemat realizacji procesów zwi¹zanych z gospodarowaniem nieruchomociami
The scheme of realizations of land management process

Wykorzystanie cybernetycznej definicji systemu pozwala zidentyfikowaæ i wyznaczyæ miejsce g³ównych (podstawowych) i szczególnych (drugoplanowych) procesów,
procedur oraz elementów obserwowanych w ramach procesów gospodarowania zasobami nieruchomoci. Traktuj¹c zasoby nieruchomoci jako system (podsystem w ogólnym systemie gospodarki danego podmiotu), nale¿y wskazaæ: elementy sk³adowe tego
systemu, jego otoczenie, ograniczonoæ zmiennoci systemu (dynamikê zmian). Pozwoli to okreliæ ogólne ramy funkcjonowania zasobu z uwzglêdnieniem charakterystyk strukturalnych i funkcjonalnych.
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Elementy systemu GZN
Definicja zak³ada, ¿e wszystkie elementy systemu tworz¹ funkcjonaln¹ ca³oæ, a wiêc
ka¿dy pe³ni okrelon¹ funkcjê. W takiej sytuacji ka¿dy element oddzia³uj¹c na inne oraz
bêd¹c pod wp³ywem innych jest czêci¹ ca³oci, która jest dla niego rodowiskiem funkcjonowania. Elementami systemu s¹: przedmioty i podmioty procesów gospodarowania
nieruchomociami. Podmioty i przedmioty wystêpuj¹ce w systemie GZN s¹ najmniejszymi, niepodzielnych sk³adnikami systemu gospodarowania zasobami nieruchomoci.
Przedmiotami s¹ nieruchomoci i prawa, które dany podmiot posiada na zasadach
prawa w³asnoci oraz takie, które s¹ w jego w³adaniu na podstawie innych tytu³ów prawnych (równie¿ nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym). W praktyce gospodarowania przedmioty dziel¹ siê w zale¿noci od pe³nionej przez nie funkcji w ramach spo³eczno-gospodarczego przeznaczenia. Inn¹ rolê przypisuje siê przedmiotom w stosunku,
do których podmiot posiada prawo w³asnoci, a inn¹ tym, które s¹ jedynie przedmiotem
w³adania. Przedmioty posiadaj¹ ponadto ró¿ne w³aciwoci, co wp³ywa na procesy gospodarowania nimi.
Podmiotami s¹ wszystkie te osoby, które realizuj¹ procesy gospodarowania nieruchomociami. S¹ to wiêc osoby fizyczne i prawne, prywatne i publiczne, instytucjonalne i indywidualne itp.
Otoczenie systemu GZN
Otoczenie systemu GZN jest niejednorodne zarówno w sferze pochodzenia oddzia³ywania (pochodzenia bodców), jak i w sferze struktury (rodzaju bodców). Mo¿na wyró¿niæ otoczenie wewnêtrzne (bezporednie) i otoczenie zewnêtrzne.
Otoczenie bezporednie (wewnêtrzne) to takie, które w sposób bezporedni warunkuje funkcjonowanie systemu gospodarowania zasobami nieruchomoci. Bezporednioæ ta
zak³ada wp³yw bezwzglêdny, do którego uprawniona jest okrelona grupa decydentów.
Otoczenie zewnêtrzne to takie, które oddzia³uje na zasoby nieruchomoci, ale pochodzi spoza systemu GZN. S¹ to ró¿nego rodzaju bodce oddzia³uj¹ce na procesy gospodarowania nieruchomociami. Nale¿¹ do nich:
1. System gospodarczy  stan gospodarki, mo¿liwoci rozwojowe i inwestycyjne, kierunki zmian i restrukturyzacja, szanse i zagro¿enia gospodarcze, inflacje, bezrobocie,
przedsiêbiorczoci spo³eczeñstwa, poziom zarobków, poziom osi¹ganych zysków
przez podmioty gospodarcze itp.
2. System finansowo-bankowy  ród³o informacji zwi¹zanych z: mo¿liwociami pozyskiwania kapita³u, pozyskiwaniem kredytów, finansowaniem przedsiêwziêæ rozwojowych, oprocentowaniem kredytów i nale¿noci, stopami procentowymi itp.
3. System podatkowy  obci¹¿enia podatkowe i op³aty oraz zobowi¹zania i daniny publiczne itp.
4. System spo³eczny  ogólna sytuacja i nastroje spo³eczne, ogólny poziom wykszta³cenia, preferencje spo³eczne, poziom ¿ycia itp.
5. System polityczny  stabilnoæ polityczna kraju, regionu, mo¿liwe rozwi¹zania na arenie miêdzynarodowej itp.
6. Inne systemy.
Acta Sci. Pol.

Gospodarowanie zasobami nieruchomoci w warunkach rynkowych...

27

£¹cznie otoczenie wewnêtrzne i zewnêtrzne oddzia³uje na zasoby nieruchomoci za
pomoc¹ bodców o ró¿nym charakterze, sile i czasie ich trwania. Inny charakter bêdzie
mia³ bodziec w postaci zmiany przepisów prawa stanowionego przez Sejm, a inny bodziec wynikaj¹cy z uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego. Jeszcze inny
wp³yw bêdzie mia³ bodziec zwi¹zany z si³¹ nabywcz¹ lokalnego spo³eczeñstwa czy te¿
poziomem dochodów mieszkañców. Bodce te przez ró¿norodny wp³yw, jaki powoduj¹,
wymuszaj¹ koniecznoæ identyfikacji i rozpoznania reakcji powodowanych w strukturze
ilociowej i jakociowej zasobów nieruchomoci.
W praktyce gospodarowania zasobami nieruchomoci otoczenie systemu GZN ma
równie¿ inne równie du¿e znaczenie. Chc¹c poznaæ system, nale¿y rozpoznaæ wp³yw
zasobów nieruchomoci na jego otoczenie. Obserwuj¹c wp³yw wielkoci wyjciowych
(reakcji pochodz¹cych z systemu) na otoczenie wyró¿niæ mo¿na wp³yw o charakterze
krótkotrwa³ym oraz d³ugotrwa³ym. Krótkotrwa³e reakcje reprezentuj¹ te sk³adowe dzia³ania systemu, które wysy³aj¹ do otoczenia sygna³y o charakterze punktowym. Tak¹
wielkoci¹ wyjciow¹ (reakcj¹ krótkotrwa³¹) bêdzie np. sprzeda¿ nieruchomoci z wykorzystaniem procedury przetargowej. Reakcje d³ugotrwa³e nios¹ ze sob¹ ³adunek sygna³ów, który oddzia³uje przez d³ugi czas. Przyk³adem mo¿e byæ dzier¿awa nieruchomoci bêd¹cych czêci¹ sk³adow¹ zasobu.
Dynamika systemu GZN
System GZN jest systemem dynamicznym. Jego wewnêtrzna zdolnoæ do zmian jest
ograniczona. Co zosta³o podyktowane specyfik¹ nieruchomoci, a wiêc rzeczy nieprzemieszczalnych w przestrzeni i czasie. Nieruchomoci warunkuj¹ swoist¹ trwa³oæ na
dwóch p³aszczyznach. W p³aszczynie d³ugotrwa³ego wp³ywu podjêtych decyzji, które
warunkuj¹ funkcjonowanie danej czêci przestrzeni bêd¹cej miejscem ¿ycia spo³ecznoci
lokalnej. Przyk³adem mo¿e byæ wyznaczenie okrelonej funkcji w planie wykorzystania
nieruchomoci w zasobie. Funkcja przypisana nieruchomoci, która jest zlokalizowana
w sposób niezmienny w przestrzeni, wynika z wielu cech, w tym przede wszystkim z lokalizacji. Druga p³aszczyzna to efekt trwa³oci rezultatów podjêtych decyzji. Nieruchomoæ sprzedana przez podmiot, w sposób trwa³y opuszcza zasób nieruchomoci. Niesie to
za sob¹ okrelone skutki dla bud¿etu tego podmiotu. Nieruchomoci swoj¹ trwa³oæ przenosz¹ na efekty podejmowanych decyzji dotycz¹cych nieruchomoci.
W polskiej gospodarce rynkowej postrzeganie systemu gospodarowania zasobami
nieruchomoci jako odznaczaj¹cego siê ograniczon¹ zmiennoci¹ jest b³êdem. Pokazywanie tego systemu, bez rodowiska, w którym on funkcjonuje nie jest w³aciwe. Otoczenie,
jako rodowisko wystêpowania tego systemu, jest dynamiczne (zmienne), a w wielu
przypadkach bardzo zmienne. W ten sposób bodce przekazywane z otoczenia do systemu powinny byæ traktowane jako te czynniki, które aktywizuj¹ procesy przemian.
Wspólne analizowanie systemu GZN oraz jego otoczenia pozwala zauwa¿yæ, i¿ ten
system sam w sobie ma³o zmienny, w wietle przekszta³ceñ otoczenia oraz wymuszeñ dynamizuje siê. Dynamizm powinien dotyczyæ wszystkich etapów realizacji procesów gospodarowania zasobami nieruchomoci.
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Przestrzeñ funkcjonowania zasobów nieruchomoci
Zasoby nieruchomoci s¹ czêci¹ przestrzeni lokalnej, któr¹ tworz¹ ró¿ne podmioty,
takie jak: gmina (jako jednostki samorz¹du terytorialnego), osoby fizyczne i prywatne,
stowarzyszenia, fundacje i inne. Zasoby te funkcjonuj¹ równie¿ jako integralna czêæ gospodarki regionalnej oraz zajmuj¹ okrelone miejsce w przestrzeni spo³eczno-gospodarczej kraju kszta³towanej przez w³adze krajowe. Przestrzeñ ta jest wiêc szeroka. Zasoby
nieruchomoci wyznaczaj¹ równie¿, w dos³ownym tego s³owa znaczeniu, przestrzeñ funkcjonowania spo³ecznoci lokalnej, dostarczaj¹c nieruchomoci, które spo³ecznoæ ta wykorzystuje do podtrzymywania ról spo³ecznych, gospodarczych i ekonomicznych.
Przestrzeñ funkcjonowania zasobów nieruchomoci ma swoje powi¹zania z wieloma
innymi przestrzeniami, które mo¿na wyodrêbniæ na poziomie lokalnym. G³ówne z nich to
przestrzeñ: spo³eczna, kulturalna, ekonomiczna, gospodarcza, demograficzna itp. Trudno
jest jednoznacznie okreliæ granice funkcjonowania zasobów nieruchomoci w lokalnej
przestrzeni wielowymiarowej. Trudnoæ ta nie wynika z problemów techniczno-formalnych, lecz z obserwowanej natury tej przestrzeni. Jej dynamika warunkowana jest zmieniaj¹cymi siê szybko warunkami dzia³ania struktur i w³asnoci spo³ecznoci lokalnej.
Pomimo przedstawionych trudnoci mo¿na za³o¿yæ, i¿ przestrzeni¹ funkcjonowania
zasobów nieruchomoci jest wielowymiarowa przestrzeñ, na któr¹ sk³adaj¹ siê procesy
i sk³adowe pochodz¹ce z innych przestrzeni, w których nieruchomoci wystêpuj¹ w roli
obiektów niezbêdnych do funkcjonowania tych przestrzeni. Wystêpowania tego nie nale¿y traktowaæ w bezwzglêdnych kategoriach posiadania, lecz w kategoriach dostarczania
miejsca prowadzenia okrelonej dzia³alnoci. Przestrzeñ funkcjonowania systemu GZN
jest rozmyta co do granic, dynamiczna co do struktury oraz niezbêdna co do istnienia.
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MANAGEMENT OF REAL ESTATE RESOURCE IN MARKET CONDITIONS,
PART I
Abstract. Over the last decade Poland has transformed into a market-oriented economy
based on private ownership. The local land market has been undergoing continuous
change since the beginning of 1990s, to finally reach stabilization. The emergence of the
land market was one the reasons for the development of the real estate trading system in
Poland, which is still subject to ongoing transformations induced by a variety of factors.
One of the them is the constantly increasing value of real estates. When expressed in terms
of money and compared to the value of other things and objects, this value remains high.
It means that the increase in the value of a property, as a valuable thing, affects the
increase in the significance of the thing itself. Such a situation is observed in the real
estate sector in Poland. This sector is still developing, and today its growth is stimulated
by high rates of return on capital invested in the land market.
The term real estate sector pertains to both private and public property, the latter
comprising real estate resources. In Poland the public sector is dominated by two types of
resources, namely state-owned and communal, accompanied by real estate resourced
managed by local governments at the district (poviat) and province (voivodship) level.
Their importance for national economy results from the role played by real estates in the
investment processes realized on the land market, as well as in all processes related to
social and economic development.
The space management process, governed by market principles, requires efficient use of all
factors involved. Therefore, the establishment of a market-oriented economy in Poland was
followed by adopting certain regulations and guidelines regarding real estate management
and planning, so as to ensure that these processes are rational and effective, and that they
bring the expected benefits. The Land Management Act of 1997 (Journal of Laws of 2004,
No. 261, item 2603 with later amendments) introduced a set of uniform principles to be
applied in respect of the use and management of public property resources. The use and
management of private property resources is not regulated by any specific provisions.
However, they should be governed by similar economic and social rules.
The present paper constitutes the first part of a work consisting of two articles published
in two consecutive issues of Acta Scientiarium Polonorum. Administratio Locorum.
The purpose of this work was to determine the main tasks to be realized within the
framework of the property resources management process. These tasks are to be performed
in the systemic context, i.e. based on the concept of systemic management of communal
real estates, proposed by Winiewski et al. [2006] and by Renigier & Winiewski [2006].
Key words: real estate resource, system of management, plan of real estate resource
utilization
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PRZEMIANY W STRUKTURZE PRACUJ¥CYCH
NA OBSZARACH WIEJSKICH DOLNEGO L¥SKA
Maria He³dak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu
Streszczenie. W pracy scharakteryzowano strukturê pracuj¹cych wg sektorów ekonomicznych oraz sektorów w³asnociowych i p³ci na obszarze województwa dolnol¹skiego
w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich w 1988, 1996, 2002 i 2005 roku. Analiza ujawni³a spadek zatrudnienia w sektorze I (rolniczym) oraz w sektorze II (przemys³owym) na
rzecz sektora III (us³ugi). Zmniejszaj¹ca siê liczba zatrudnionych w rolnictwie, potwierdza
teoriê o malej¹cej roli rolnictwa wraz z rozwojem gospodarczym danego regionu. W poszczególnych latach zmniejsza³a siê tak¿e liczba pracuj¹cych w sektorze II (przemys³, budownictwo). Badania wykaza³y os³abienie roli przemys³u w 1996 i 2002 roku, w stosunku
do 1988 roku, co wynika z przejcia z systemu planowanej gospodarki do systemu gospodarki wolnorynkowej.
S³owa kluczowe: województwo dolnol¹skie, struktura zatrudnienia, struktura pracuj¹cych,
sektory ekonomiczne

WSTÊP
Zasadniczy charakter zmian w strukturze spo³eczno-zawodowej ludnoci Polski wynika z przeobra¿eñ spo³eczno-gospodarczych, jakie nast¹pi³y po drugiej wojnie wiatowej
[Holzer 2003]. W rozwoju Dolnego l¹ska szczególnym czasem wp³ywaj¹cym na ca³okszta³t stosunków spo³ecznych i gospodarczych by³ okres zasiedlania i zagospodarowania
trwaj¹cy do 1949 roku. Skutki przemian w przynale¿noci pañstwowej, stosunkach produkcji, w funkcji polityczno-gospodarczej oraz w stosunkach demograficznych odczuwalne by³y wiele dziesi¹tków lat [Wiêckowicz 1990]. W wielu publikacjach traktuj¹cych
o Dolnym l¹sku przypisuje siê niepowodzenia, g³ównie obszarów przygranicznych, w³anie nieumiejêtnie przeprowadzonemu procesowi zaludniania Ziem Odzyskanych. Przy-
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k³adem mo¿e byæ rejon Gór Z³otych, który przed 1945 rokiem zamieszkany by³ przez
jednolit¹ grupê etniczn¹, póniejsze przeobra¿enia to skutek m.in.:
 przejmowania i zagospodarowania tkanki osadniczej przez ludnoæ z ró¿nych regionów kraju oraz z zagranicy,
 nadzwyczaj formalne, a nawet restrykcyjne przestrzeganie ustaleñ strefy granicznej,
 likwidacja dotychczasowych, g³ównie pozarolniczych, determinant osiedlotwórczych
przy jednoczesnym braku jakichkolwiek rozwi¹zañ alternatywnych [za Oleszek 1992,
2000, 2007]. Wg innego ród³a [Wiêckowicz 1990], kluczowym problemem Ziem Odzyskanych by³o osadnictwo rolne. Wynik³o to zarówno z potrzeb zagospodarowania
u¿ytków rolnych, jak i przeludnienia wsi na tych terenach. W owym czasie pojawi³o
siê wiele kontrowersji dotycz¹cych m.in. stopnia zachowania dotychczasowej struktury
rolnej. Brak stabilizacji ustawowej odnonie legalizacji w³asnociowej i obci¹¿enia
ekonomiczne z tytu³u podatku gruntowego, doprowadzi³y do zrzekania siê gospodarstw lub nawet samowolnego ich opuszczania, co dotknê³o szczególnie rejon Sudetów. G³ównym problemem w owym czasie by³o raczej zagospodarowanie maj¹tku pozosta³ego po ludnoci niegdy zamieszkuj¹cej te ziemie, ni¿ kszta³towanie nowej
struktury pracuj¹cych, która nie tylko na Dolnym l¹ski, ale i w ca³ej Polsce charakteryzowa³a siê bardzo wysokim udzia³em sektora rolniczego oraz ni¿szym udzia³em sektora przemys³owego i us³ugowego.
Bior¹c pod uwagê wspó³czesn¹ sytuacjê zasadnicze zmiany na rynku pracy w Polsce,
ale i na obszarze obecnego województwa dolnol¹skiego, przynios³a transformacja systemu gospodarczego w kierunku gospodarki rynkowej, zapocz¹tkowana pod koniec 1989 roku.
W kraju pojawi³o siê m.in. zjawisko jawnego bezrobocia i nadwy¿ki poda¿y si³y roboczej. W województwie dolnol¹skim, w urzêdach pracy w grudniu 1999 roku zarejestrowanych by³o 203,4 tys. bezrobotnych, co stanowi³o 16,0% cywilnej ludnoci aktywnej
zawodowo. Na koniec wrzenia 2004 roku w ewidencji powiatowych urzêdów pracy pozostawa³o 255,9 tys. bezrobotnych. W porównaniu do najwiêkszej liczby bezrobotnych,
jak¹ zanotowano w lutym 2003 roku, bezrobocie zmniejszy³o siê o ponad 37 tys. osób
[Strategia rozwoju... 2005]. Obecnie w województwie dolnol¹skim zarejestrowanych
jest 140,60 tys. bezrobotnych [GUS 2007].
W prezentowanych badaniach przeanalizowano zmiany zachodz¹ce w strukturze zatrudnienia ludnoci Dolnego l¹ska w 1988, 1996, 2002 i 2005 roku na obszarze gmin
wiejskich i miejsko-wiejskich. Badano strukturê zatrudnienia wg wybranych sekcji oraz
sektorów ekonomicznych, a tak¿e sektorów i p³ci. Czêæ danych (dla 2005 roku) przedstawiono z podzia³em na gminy wiejskie i miejsko-wiejskie wchodz¹ce w sk³ad obecnego
województwa dolnol¹skiego. W trakcie analiz wykorzystano: dane publikowane przez
Wojewódzkie Urzêdy Statystyczne w rocznikach statystycznych oraz dane archiwalne
przechowywane w Wojewódzkim Urzêdzie Statystycznym we Wroc³awiu (zamówione na
potrzeby realizacji projektu), a tak¿e w³asne obserwacje. Celem badañ jest analiza przemian w strukturze pracuj¹cych, zachodz¹cych na obszarze Dolnego l¹ska z uwzglêdnieniem 1988, 1996, 2002 i 2005 roku.

Acta Sci. Pol.

33

Przemiany w strukturze pracuj¹cych na obszarach wiejskich Dolnego l¹ska

STRUKTURA PRACUJ¥CYCH WED£UG SEKTORÓW EKONOMICZNYCH
I SEKCJI
W badaniach struktury zatrudnienia specjaln¹ rolê przypisuje siê analizie sektoralnej,
w której bada siê zmiany zatrudnienia zachodz¹ce w 3 uk³adach agreguj¹cych dzia³y
(sekcje) gospodarki narodowej, nazywanych odpowiednio: sektor I (rolniczy), II (przemys³owy), III (us³ugowy). Teoria ta zosta³a sformu³owana w latach trzydziestych przez
A.B.G. Fishera, C. Clarka i J. Fourastiego [Zajdel 2007 za Kwiatkowski 1980]. W zale¿noci od rozwoju gospodarczego danego kraju, regionu, zmienia siê udzia³ zatrudnionych w poszczególnych sekcjach, przy czym wraz z rozwojem gospodarczym zmniejsza
siê znaczenie sektora I (rolnictwo) na rzecz sektora II i III (przemys³ i us³ugi). Dalszy
rozwój gospodarczy powoduje sta³y wzrost zatrudnienia w sektorze III (us³ugi).
Bazuj¹c na danych zawartych w rocznikach statystycznych, w niniejszych analizach
do sektora rolniczego zaliczono rolnictwo, ³owiectwo i lenictwo oraz rybactwo, do sektora przemys³owego  przemys³ i budownictwo, a do sektora us³ugowego  pozosta³e
dziedziny gospodarki, dziel¹c je na rynkowe i nierynkowe.
Strukturê pracuj¹cych w regionie wg sektorów ekonomicznych, w ujêciu procentowym zestawiono w tabeli 1. Sektor I (rolnictwo) nie zawiera danych dotycz¹cych pracuj¹cych w gospodarstwach indywidualnych.
Tabela 1. Sektorowa struktura pracuj¹cych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich regionu
dolnol¹skiego w 1988, 1996, 2002, 2005 roku, %
Table 1. Structure of employed persons by kind of activities in 1988, 1996, 2002 and 2005 in
Lower-Silesia Voivodship (rural and town-rural communes), %

Rok
Year

Sektor I (rolnictwo,
hodowla, lenictwo,
³owiectwo, rybo³ówstwo)
Sector I (agriculture, hunting
and forestry as well
as fishing)

Sektor II (przemys³,
budownictwo)
Sector II (industry
and constructing)

Sektor III (us³ugi rynkowe
i nierynkowe)
Sector III (services: market
and non-market)

1988

brak danych

58,20

brak danych

1996

12,00

48,60

39,40

2002

9,50

46,20

44,30

2005

4,20

51,70

44,10

Powy¿sze dane wskazuj¹ na zmniejszaj¹c¹ siê liczbê zatrudnionych w rolnictwie, co
odzwierciedla redukcjê znaczenia sektora rolniczego na analizowanym obszarze. Potwierdza to teoriê o zmniejszaj¹cej siê roli rolnictwa wraz z rozwojem gospodarczym.
W poszczególnych latach obni¿a siê liczba pracuj¹cych w sektorze II (przemys³, budownictwo). Spadek zatrudnienia w przemyle i budownictwie miêdzy 1988 i 1996 rokiem
wynosi ponad 10%, co jest wynikiem przemian gospodarczych w kraju i upadkiem wielu
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ga³êzi przemys³u. Obecnie na Dolnym l¹sku obserwuje siê wzrost zatrudnienia wród
czynnych zawodowo w sektorze III (us³ugowym). Zachowania w strukturze zatrudnienia
wiadcz¹ o ewolucji gospodarki, zgodnie z któr¹ [Zajdel 2007] na etapie industrializacji
ma miejsce spadek zatrudnienia w rolnictwie, a zbêdn¹ si³ê robocz¹ wch³ania silnie rozwijaj¹cy siê przemys³ (faza startu i ekspansji). W fazie dope³nienia dochodzi do dalszego
spadku zatrudnienia w rolnictwie, a tak¿e i w przemyle, na rzecz wzrostu w sektorze
us³ugowym. Na wy¿szym etapie rozwoju w sektorze III zatrudnionych jest nawet 70%
ogó³u zasobów si³y roboczej. Przestrzenny rozk³ad zatrudnionych w rolnictwie oraz
w przemyle w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa zamieszczono na
rysunku 1 i 2.
Kotla
Żukowice

Niechlów
Pęcław

Gaworzyce
Przemków

Góra

Głogów

Cieszków

Wąsosz

Jerzmanowa
Grębocice
Radwanice

Jemielno

Milicz

Rudna

Żmigród

Polkowice

Osieczna

Wińsko

Krośnice
Trzebnica

Chocianów
Gromadka

Wołów

Ścinawa

Międzybórz

Prusice
Twardogóra

Lubin
Węgliniec

Pieńsk

Bolesławiec

Nowogrodziec

Zgorzelec

Lwówek
Śląski

Brzeg Dolny Oborniki
Śląskie
Wisznia
Mała
Miękinia
Malczyce

Chojnów

Warta
Bolesławiecka
Zagrodno

Zawonia
Dobroszyce

Syców

MiłkowiceKunice Prochowice
Legnica

Oleśnica
Długołęka

Dziadowa
Kłoda

Ruja
Złotoryja Krotoszyce
Legnickie
Pole Wądroże
Pielgrzymka

Wrocław
Środa
Śląska
Bierutów
Czernica
Wielkie
Gryfów
Kostomłoty
Kąty
SulikówPlaterówka
Udanin
Jelcz
Męcinka Jawor
Śląski
Wrocławskie
Mściwojów
Święta
Olszyna
Laskowice
Wleń
Zawidów Leśna
Świerzawa
Kobierzyce Kataryzna
Strzegom
Paszowice
Lubomierz
Żarów Mietków
Żórawina
Jeżów
Wojcieszów
Sudecki
Bogatynia
Dobromierz
Świeradów
Janowice
Sobótka
Jaworzyna
Stara
Bolków
Zdrój
Jelenia
Wielkie
Domaniów Oława
Śląska
Mirsk Kamienica
Marcinowice Jordanów Borów
Góra
Stare Świebodzice
Marciszów
Ślaski
Mysłakowice
Bogaczowice
Szklarska
Szczawno
Strzelin
Podgórzyn
Poręba Piechowice
Czarny
Wiązów
Zdrój Swidnica
Łagiewniki
Bór
Kowary
Wałbrzych
Karpacz
Dzierżoniów
Boguszów
Kamienna
Kondratowice
Jedlina
Gorce
Góra
Niemcza
Zdrój
Lubawka
Walin Pieszyce
Piława
Przeworno
Głuszyca
Bielawa Górna
Ciepłowody
Mieroszów
Ziębice
Nowa
Ząbkowice
Ruda
Stoszowice Śląskie
Siekierczyn

Lubań

poniżej 3,25

Bardo

Radków

3,25–12,35
powyżej 12,35
gminy miejskie

Rys. 1.
Fig. 1.

Kudowa
Zdrój
Szczytna
Kłodzko
Lewin
KłodzkiDuszniki Polanica Zdrój
Zdrój

Kamieniec
Ząbkowicki

Złoty
Stok

Bystrzyca
Kłodzka

Lądek
Zdrój
Stronie
Śląskie

Międzylesie

Zatrudnieni w rolnictwie (w zatrudnieniu ogó³em) w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa dolnol¹skiego, %
Employed persons in agriculture in rural and town-rural communes of Lower-Silesia
Voivodship, %

Acta Sci. Pol.

35

Przemiany w strukturze pracuj¹cych na obszarach wiejskich Dolnego l¹ska

Kotla
Żukowice

Głogów

Przemków

Góra
Niechlów

Pęcław

Gaworzyce

Cieszków

Wąsosz

Jerzmanowa
Grębocice
Jemielno

Radwanice

Milicz

Rudna

Żmigród

Polkowice

Wińsko

Krośnice

Chocianów

Osieczna

Gromadka

Prusice

Wołów

Ścinawa

Trzebnica

Międzybórz
Twardogóra

Lubin
Węgliniec

Pieńsk

Bolesławiec

Nowogrodziec

Zgorzelec

Brzeg Dolny Oborniki
Śląskie
Wisznia
Mała
Miękinia
Malczyce

Chojnów

Warta
Bolesławiecka
Zagrodno

Zawonia
Dobroszyce

Syców

MiłkowiceKunice Prochowice
Legnica

Oleśnica
Długołęka

Dziadowa
Kłoda

Ruja

Lwówek
Złotoryja Krotoszyce
Legnickie
Wrocław
Środa
Śląski
Pole Wądroże
Pielgrzymka
Śląska
Bierutów
Czernica
Wielkie
Gryfów
Kostomłoty
Kąty
SulikówPlaterówka
Jawor
Udanin
Jelcz
Męcinka
Śląski
Wrocławskie
Mściwojów
Święta
Olszyna
Laskowice
Wleń
Zawidów Leśna
Świerzawa
Kobierzyce Kataryzna
Strzegom
Paszowice
Lubomierz
Żarów Mietków
Żórawina
Jeżów
Wojcieszów
Sudecki
Bogatynia
Dobromierz
Świeradów
Janowice
Sobótka
Jaworzyna
Stara
Bolków
Zdrój Mirsk
Domaniów Oława
Śląska
Kamienica Jelenia Wielkie
Marcinowice
Góra
Borów
Stare Świebodzice
Marciszów
Jordanów
Mysłakowice
Bogaczowice
Szklarska
Ślaski
Szczawno
Strzelin
Podgórzyn
Poręba Piechowice
Czarny
Wiązów
Zdrój Swidnica
Łagiewniki
Bór
Kowary
Wałbrzych
Karpacz
Dzierżoniów
Kamienna Boguszów
Kondratowice
Jedlina
Gorce
Góra
Niemcza
Zdrój
Lubawka
Walin Pieszyce
Piława
Przeworno
Głuszyca
Bielawa Górna
Ciepłowody
Mieroszów
Ziębice
Nowa
Ząbkowice
Ruda
Stoszowice Śląskie
Siekierczyn

Lubań

poniżej 30,20

Bardo

Radków

30,20–50,20
powyżej 50,20

Kudowa
Zdrój
Szczytna
Kłodzko
Lewin
KłodzkiDuszniki Polanica Zdrój
Zdrój

Kamieniec
Ząbkowicki

Złoty
Stok

Bystrzyca
Kłodzka

gminy miejskie

Lądek
Zdrój
Stronie
Śląskie

Międzylesie

Rys. 2.
Fig. 2.

Zatrudnieni w przemyle (w zatrudnieniu ogó³em) w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa dolnol¹skiego, %
Employed persons in agriculture in rural and town-rural communes of Lower-Silesia
Voivodship, %

Gminy o wysokim udziale zatrudnienia w rolnictwie, powy¿ej 12,35% ogó³u zatrudnionych, zlokalizowane s¹ g³ównie w pamie rodkowym regionu z zachodu na wschód
oraz w pamie pó³nocnym. S¹ to gminy charakteryzuj¹ce siê zazwyczaj wysok¹ jakoci¹
rolniczej przydatnoci gleb, po³o¿one na Równinie Wroc³awskiej i Równinie Legnickiej,
a tak¿e gminy o tradycjach rolniczych, po³o¿one w rejonie widnicy i Strzelina. Czêæ
wskazanych gmin wykazuje du¿e zatrudnienie w rolnictwie mimo wysokiego rozwoju gospodarczego i postêpuj¹cej urbanizacji (wiêta Katarzyna, O³awa, ¯urawina). Do drugiej
grupy gmin zakwalifikowano te, w których udzia³ w zatrudnieniu w rolnictwie znalaz³ siê
w przedziale od 3,25 do 12,23%. Gminy te zdecydowanie dominuj¹ w regionie i zlokalizowane s¹ mozaikowato na obszarze ca³ego województwa, poza rejonem zlokalizowanym na po³udniu regionu, w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Pogórza Izerskiego, Gór
Wa³brzyskich, Pogórza Bolkowsko-Wa³brzyskiego oraz terenami po³o¿onymi na pó³noc
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i zachód od Wroc³awia. Wskazane rejony zdominowane s¹ przez gminy o niskim udziale
zatrudnienia w rolnictwie (poni¿ej 3,35%). Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e czêæ sporód gmin zlokalizowanych na po³udniu regionu bolenie odczu³o proces transformacji ustrojowej kraju, czego skutkiem by³o zamkniêcie licznych zak³adów produkcyjnych  mimo tego zatrudnienie w rolnictwie jest tam nadal najmniejsze w regionie.
Analizuj¹c udzia³ zatrudnionych w przemyle na obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, wg przyjêtych przedzia³ów, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e do poszczególnych grup zakwalifikowano zbli¿on¹ liczbê rejonów. Tak¿e przestrzenny rozk³ad poszczególnych typów gmin jest doæ mozaikowaty i trudno go usystematyzowaæ. Gminy o niskim udziale
zatrudnienia w przemyle (poni¿ej 30%) wystêpuj¹ w okolicach G³ogowa, Lubania, Legnicy, £agiewnik i K³odzka (ok. 30% ogó³u gmin wiejskich i miejsko-wiejskich), czyli
z dala od du¿ych miast regionu. Gminy z przedzia³u zatrudnienia w przemyle od 30%
do 50% ogó³u zatrudnionych, nie stanowi¹ zwartych przestrzeni i zlokalizowane s¹ g³ównie wokó³ Wroc³awia, K³odzka, Boles³awca i Lubina (ok. 34% analizowanych gmin).
Gminy nale¿¹ce do grupy o wysokim udziale zatrudnienia w przemyle, stanowi¹ce
ok. 35% ogó³u analizowanych gmin, skupione s¹ g³ównie w rejonie Chojnowa, widnicy,
Wroc³awia, Jeleniej Góry i Polkowic.
Udzia³ pracuj¹cych wg wybranych sekcji w 1996 i 2002 roku oraz wg sektorów
w 1988 roku w województwie dolnol¹skim (obszary gmin wiejskich i miejsko-wiejskich) przedstawiono na rysunkach 3 i 4. Zmiana zasad klasyfikacji struktury pracuj¹cych
miêdzy 1988 rokiem i pozosta³ymi latami przyjêtymi do analizy uniemo¿liwi³a przeprowadzenie porównania na jednym wykresie.
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Struktura pracuj¹cych wg sekcji w 1996 i 2002 roku w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa dolnol¹skiego, %
Structure of employed persons by kind of activities in 1996 and 2002 in Lower-Silesia
Voivodship (rural and town-rural communes), %

Rysunki 3 i 4 wskazuj¹ na os³abienie roli przemys³u w 1996 i 2002 roku, w stosunku
do 1988 roku, co wynika z przejcia z systemu planowanej gospodarki do systemu gospodarki wolnorynkowej. W 1996 i 2002 roku, udzia³ pracuj¹cych w przemyle utrzymywa³ siê na podobnym poziomie (31,7% w 1996 i 31,6% w 2002) zmniejszy³ siê natomiast udzia³ zatrudnionych w budownictwie z 6,30% do 4,80%. Odnotowano tak¿e
spadek liczby zatrudnienia w górnictwie i kopalnictwie z 10,8 do 9,80%. Wyranie
zwiêkszy³a siê liczba pracuj¹cych w obs³udze nieruchomoci, co jest wynikiem zapotrzebowania rynku na zarz¹dców nieruchomociami i poredników w obrocie nieruchomociami (z 2,2% w 1996 do 4,3% w 2002) oraz w handlu hurtowym i detalicznym (odpowiednio z 4,9 do 6,5%). Niedostêpne okaza³y siê dane dla 2005 roku dotycz¹ce tylko
gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.
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STRUKTURA PRACUJ¥CYCH WED£UG SEKTORÓW W£ASNOCIOWYCH
I P£CI
W analizowanych latach wyranie zarysowa³y siê zmiany w obrêbie sektorów prywatnego i publicznego. Poni¿ej (rys. 5) zamieszczono schematy obrazuj¹ce strukturê pracuj¹cych wg sektorów i p³ci w województwie dolnol¹skim w 1996, 2002 i 2005 roku.
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Struktura pracuj¹cych wg sektorów i p³ci w 1996, 2002 i 2005 roku w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa dolnol¹skiego, %
Structure of employed persons by sector (public, private) of which women and men in
Lower-Silesia Voivodship (rural and town-rural communes) in the 1996, 2002 and 2005, %

Powy¿sze schematy obrazuj¹ wyrane wzrost znaczenia sektora prywatnego na rynku
pracy, co zwi¹zane jest w rozwojem gospodarczym regionu. W 1996 roku sektor prywatny zatrudnia³ 42,0% ogó³u pracuj¹cych, a w 2002 roku ju¿ 61,8%. Wówczas sektor publiczny zatrudnia³ 38,2% ludnoci czynnej zawodowo. Po wejciu Polski w struktury
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Unii Europejskiej, wg danych z 2005 roku, w sektorze prywatnym zatrudnionych by³o
64% ogó³u pracuj¹cych. Zauwa¿alny jest zatem dalszy wzrost znaczenia sektora prywatnego na rynku pracy. Udzia³ mê¿czyzn zatrudnionych w sektorze prywatnym w 2002 roku
stanowi³ a¿ 43,0% ogó³u zatrudnionych. Porównanie z 1996 rokiem pozwala na stwierdzenie, ¿e w du¿ej czêci przeszli oni z sektora publicznego do sektora prywatnego, poniewa¿ mê¿czyni w sektorze publicznym w 1996 roku stanowili 31,7% ogó³u zatrudnionych, natomiast w 2002 roku ju¿ tylko 15,5%, a w 2005  14%. Udzia³ zatrudnionych
kobiet ogó³em w analizowanych sektorach, w stosunku do mê¿czyzn, nie uleg³ wyranej
zmianie na przestrzeni lat 19962002 i wynosi³ 39,5% w 1996 roku, a w 2002  40,6%.
Zauwa¿alny jest natomiast wzrost udzia³u kobiet w zatrudnieniu ogó³em w 2005 roku 
47,0%. Obserwuje siê sta³y wzrost udzia³u zatrudnienia kobiet w sektorze prywatnym
i nie oznacza to, ¿e przechodz¹ one z sektora publicznego, ale w sektorze prywatnym
pracê podejmuj¹ kobiety nieaktywne dot¹d zawodowo.
PODSUMOWANIE
Tendencje zmian trójsektorowej struktury pracuj¹cych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa dolnol¹skiego wydaj¹ siê byæ zgodne z prawid³owociami
przemian strukturalnych w zatrudnieniu zachodz¹cych wraz z rozwojem gospodarczym.
Badania potwierdzaj¹ teoriê sformu³owan¹ przez A.B.G. Fishera, C. Clarka i J. Fourastiego [Kwiatkowski 1980, Kamierczak 1995]. Na obszarze Dolnego l¹ska,
w analizowanych gminach wiejskich i wiejsko-miejskich, dosz³o do zmiany udzia³u zatrudnionych w poszczególnych sekcjach miêdzy 1988 i 2005 rokiem. Zmniejsza siê znaczenie sektora I (rolnictwo) na rzecz sektora II i III (przemys³ i us³ugi). Zatrudnienie
w rolnictwie jest jednak nadal relatywnie wysokie (dane nie uwzglêdniaj¹ zatrudnionych
w gospodarstwach indywidualnych). W krajach Unii Europejskiej w rolnictwie pracuje
4,5% ogó³u zatrudnionych (od 1,7% w Wielkiej Brytanii do 17,7% w Grecji) [Eurostat...
2007]. Analiza danych ujawni³a tak¿e, ¿e rozwój gospodarczy powoduje sta³y wzrost zatrudnienia w sektorze III (us³ugi)  z 39,4% w 1996 do 44,30% w 2002 roku. Bior¹c pod
uwagê zatrudnienie w krajach Unii Europejskiej (od 50,4% w Portugalii do 75,0%
w Holandii) nale¿y przewidzieæ dalszy wzrost liczby zatrudnienia w sektorze us³ugowym.
Badania ukaza³y tak¿e, jak trudno jest dokonywaæ porównañ danych dotycz¹cych struktury zatrudnienia w 1996 i 2002 roku z danymi dotycz¹cymi 1988 roku, ze wzglêdu na
odmienn¹ systematykê grupowania wg sektorów ekonomicznych i sekcji oraz sektorów
w³asnociowych i p³ci.
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TRANSFORMATIONS IN THE STRUCTURE OF THE EMPLOYED
IN RURAL AREAS OF LOWER SILESIA VOIVODSHIP
Abstract. The structure of the employed according to the sectors of economy, property and
sex in rural and town-rural communes of Lower Silesia Voivodship in the 1988, 1996, 2002
and 2005 is characterised in the study. The analysis showed a decline in the employment in
sector I (agriculture) and sector II (industry) and an increased employment in sector III
(services). The decreasing number of persons employed in agriculture confirms the theory on
the decline of the importance of agriculture occurring with the economic development of
a given region. The number of persons employed in sector II (industry, civil engineering)
was also decreasing in the analysed years. Moreover, the study showed a decline of the role
of industry in the 1996 and 2002 in relation to the 1988, which results from the transition
from the system of planned economy to free market system.
Key words: Lower Silesia Voivodship, structure of employment, structure of the employed,
sectors of economy
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ZALE¯NOÆ CENA  POLE POWIERZCHNI DLA
NIERUCHOMOCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH
Agnieszka Bitner
Akademia Rolnicza w Krakowie
Streszczenie. Artyku³ przedstawia now¹ metodê ustalania zale¿noci cena  pole powierzchni dla nieruchomoci gruntowych niezabudowanych. Polega ona na eliminacji
wp³ywu wszystkich pozosta³ych atrybutów nieruchomoci przez odpowiednie urednianie
cen jednostkowych. W celu zilustrowania metody wyznaczono procentowy wp³yw wielkoci
pola powierzchni na cenê jednostkow¹ nieruchomoci, korzystaj¹c z bazy danych zawieraj¹cej 2422 transakcje. Dyskutuj¹c postaæ funkcyjn¹ zale¿noci cena  pole w artykule, rozwa¿ono dwa modele: krzywoliniowy i liniowy. Prezentowane rezultaty porównano z wynikami dostêpnymi w literaturze otrzymanymi dla wyselekcjonowanej bazy kilkudziesiêciu
nieruchomoci gruntowych niezabudowanych  procentowe spadki cen wraz ze wzrostem
pól powierzchni s¹ podobne.
S³owa kluczowe: wycena nieruchomoci, model, zale¿noæ cena  pole powierzchni,
atrybuty, wskanik krzywoliniowoci, regresja liniowa i krzywoliniowa

WSTÊP
Pole powierzchni nieruchomoci gruntowej jest jedn¹ z podstawowych cech
uwzglêdnianych w ka¿dym podejciu do szacowania gruntów. Obiektywne okrelenie
wspó³czynnika przeliczeniowego s³u¿¹cego do oceny wp³ywu wielkoci pola powierzchni
na cenê uproci³oby proces wyceny gruntów. Wspó³czynnik ten powinien byæ wyznaczany dla danego rynku lokalnego, szczególnie jeli okrela on wielkoæ poprawki kwotowej. Wyznaczenie poprawki w postaci procentowej umo¿liwia zastosowanie otrzymanych
wyników dla podobnych rynków. Zale¿noæ ceny jednostkowej nieruchomoci gruntowej
od wielkoci pola powierzchni intuicyjnie wydaje siê oczywista: za wiêksze powierzchnie powinnimy zap³aciæ mniej w przeliczeniu na jednostkê. Tematyce wyznaczenia
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zale¿noci ceny jednostkowej nieruchomoci gruntowej od jej powierzchni powiêcono
wiele prac. Zagadnienie to by³o dyskutowane zarówno pod wzglêdem jakociowym [róbek, Be³ej 2000; Sobotka 1998; Colwell, Sirmans 1993], jak te¿ ilociowym [Prystupa
2001; Putek 2000; Thorsnes, McMillen 1998; Brownstone, De Vany 1991]. Colwell
i Sirmans [1993] twierdz¹, ¿e zale¿noæ ceny od pola powierzchni powinno badaæ siê dla
poszczególnych przedzia³ów wielkoci dzia³ek. Dla bardzo ma³ych dzia³ek, które praktycznie nie wystêpuj¹ w obrocie, jest ona opisana krzyw¹ rosn¹c¹ wypuk³¹ z powodu
ograniczonych mo¿liwoci wykorzystania takich dzia³ek i koniecznoci poniesienia kosztów scalania. Dla pozosta³ych dzia³ek krzywa jest wklês³a. Powy¿sze wnioski bazuj¹ na
analizie ekonomicznej. Wykres zale¿noci ca³kowitej ceny nieruchomoci od pola powierzchni jest zatem sigmoidalny. Wynika z tego, ¿e autorzy zak³adaj¹ jednomodalny wykres zale¿noci ceny jednostkowej od pola powierzchni. Thorsnes i McMillen [1998]
ustalili, analizuj¹c dane transakcyjne, ¿e zale¿noæ cena ca³kowita  pole jest opisana
krzyw¹ wklês³¹ rosn¹c¹. Brownstone i De Vany [1991] wykorzystali bazê wyselekcjonowanych transakcji zawartych w latach 19771985. Tak du¿y przedzia³ czasowy umo¿liwi³
autorom pracy okrelenie zale¿noci cena ca³kowita  pole w poszczególnych latach. Ich
analiza wykaza³a, ¿e nie ma istotnej ró¿nicy miêdzy wykresami zale¿noci w kolejnych
latach badanego okresu a zale¿noæ tê dobrze opisuje funkcja potêgowa.
W niniejszej pracy okrelenie wp³ywu poprawki na cenê dokonane zosta³o dziêki
wyeliminowaniu zró¿nicowania wartoci pozosta³ych cech przez ich urednianie w poszczególnych przedzia³ach wielkoci pól powierzchni. Nastêpnie, na podstawie wartoci urednionych, okrelono zale¿noæ cena  pole. Dane do analizy nie by³y dobierane, obliczenia wykonano wykorzystuj¹c wszystkie transakcje rynkowe spe³niaj¹ce
dok³adnie okrelone kryteria (opisane poni¿ej). Kryteria te dotycz¹ szczególnych warunków sprzeda¿y dzia³ek. Z bazy nie usuniêto transakcji, w których ceny subiektywnie
mo¿na by uznaæ za zbyt wysokie czy niskie. Dziêki wykorzystaniu wszystkich informacji zawartych w przedmiotowej bazie danych przedstawiona metoda jest obiektywna
i mo¿liwa do zastosowania na innych rynkach nieruchomoci. Sama metoda uredniania
nie zak³ada postaci funkcyjnej badanej zale¿noci. Dysponuj¹c tak liczn¹ baz¹ danych,
postaram siê odpowiedzieæ na pytania  jakiego typu jest to zale¿noæ: krzywoliniowa
czy liniowa? Jaka funkcja najlepiej opisuje badan¹ zale¿noæ?
Zasadnicza ró¿nica miêdzy prezentowanym tutaj sposobem wyznaczania poprawki na
pole powierzchni, a metodami spotykanymi w literaturze polega na sposobie doboru danych. Okrelenia wspomnianej porawki zazwyczaj dokonuje siê przez selekcjê nieruchomoci o bardzo zbli¿onych wartociach pozosta³ych cech i na ich podstawie wyznacza siê
zale¿noæ cena  pole. Wymaga to wiedzy i dowiadczenia wyceniaj¹cego. Zak³ada siê
przy tym, ¿e nieruchomoci ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ tylko wartoci¹ atrybutu pole powierzchni. Za³o¿enie to czyniono miêdzy innymi w metodzie porównywania parami
[Prystupa 2001; róbek, Be³ej 2000] oraz w analizie regresji [Hozer 1999]. W praktyce
znalezienie nawet kilku nieruchomoci ró¿ni¹cych siê jedn¹ cech¹ (polem powierzchni)
jest bardzo trudne. W prezentowanej metodzie, dziêki uwzglêdnieniu wszystkich transakcji wystêpuj¹cych na rynku, wykorzystuje siê ca³¹ dostêpn¹ iloæ informacji o zale¿noci
cena  pole. Jest to metoda bardziej czasoch³onna od metod prezentowanych w cytowanych
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pracach, ale jest ona wolna od subiektywnego doboru danych bazowych. Ponadto metodê tê mo¿na zalgorytmizowaæ, co ma znaczenie zw³aszcza przy masowej wycenie.
Celem artyku³u jest zaprezentowanie nowej metody wyznaczenia funkcji okrelaj¹cej zale¿noæ (spadek) ceny jednostkowej w funkcji pola powierzchni dzia³ki. W pracy
przedstawiono model takiej zale¿noci, rozwa¿aj¹c dwa przypadki: krzywoliniowy i liniowy. Nastêpnie, korzystaj¹c z du¿ej bazy danych wyznaczono poprawkê procentow¹, stosuj¹c metodê uredniania. Artyku³ zakoñczono porównaniem przedstawionych wyników
z rezultatami otrzymanymi przez innych autorów. Podano równie¿ sposób weryfikacji metody uredniania.
MODEL ZALE¯NOCI CENY JEDNOSTKOWEJ OD WIELKOCI POLA
POWIERZCHNI
Na rysunku 1 przedstawiono ogólny schemat wyznaczania poprawki procentowej
w modelu krzywoliniowym. Wyznaczana jest ona w nastêpuj¹cy sposób: niech C(a1, , an, S)
oznacza cenê wybranej nieruchomoci w funkcji atrybutów {a1, ..., an, S}. Poniewa¿ zak³adamy, ¿e ca³¹ zale¿noæ ceny jednostkowej od pola powierzchni S opisuje funkcja @(S), wp³yw pozosta³ych atrybutów uwzglêdniamy w cenie C0, st¹d cenê C nieruchomoci mo¿emy zapisaæ w postaci:
C(S) = C0(a1,

, an)×@(S).

(1)

cena jednostkowa, C
unit price, C

C0

1

pole powierzchni, S
area, S

Rys. 1.
Fig. 1.

Zale¿noæ (spadek) ceny jednostkowej w funkcji pola powierzchni S. Funkcja @ odpowiada hipotetycznej sytuacji, gdy cena C0 wynosi 1 z³ za m2
The relationship (decrease) between the unit price and the parcels size S  @ function
corresponds to the hipothetical situation when the unit price C0 is 1 z³
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Poprawka @ jest zatem funkcj¹ malej¹c¹ o dodatnich wartociach. Dodatkowo w celu nadania funkcji @ naturalnej interpretacji jako wzglêdnego spadku ceny, przyjmuje
siê, ¿e @(0) = 1 (rys. 1).
Nieznan¹ cenê C(S) nieruchomoci o polu powierzchni S i tych samych (w praktyce
bardzo zbli¿onych) wartociach pozosta³ych atrybutów mo¿emy wyprowadziæ ze wzoru:
C(S) = (@(S)/@(S))×C(S).

(2)

Wzór (1) zak³ada multiplikatywny wp³yw pola powierzchni na cenê. Wiadomo, ¿e
wp³yw pola na cenê jest relatywnie niewielki  cena jednostkowa zmienia siê o kilka procent w zakresie powierzchni nieruchomoci porównawczych. Zazwyczaj zakres ten nie
przekracza kilkunastu arów. Oznacza to, ¿e funkcjê @ mo¿na przedstawiæ w postaci równania: @ = 1+ A, gdzie e jest znacznie mniejsze od jedynki. Najprociej przyj¹æ, ¿e e jest
proporcjonalne do pola powierzchni, to znaczy:
@(S) » 1+=S,

(2a)

gdzie a jest sta³¹. U¿ywaj¹c wzoru (2a) wyra¿amy wp³yw pola na cenê w postaci addytywnej. Dziêki temu mo¿na porównaæ poprawkê wyznaczon¹ za pomoc¹ funkcji @ z poprawk¹ a wyznaczon¹ bezporednio metod¹ regresji liniowej.
Wzór (2) przedstawia sposób liczenia ceny jednostkowej  C(S)  nieruchomoci
o polu S na podstawie znanej ceny  C(S)  nieruchomoci o polu S. Oczywicie podczas analizowania rynku musimy za³o¿yæ konkretn¹ postaæ funkcji @. W niniejszej pracy,
wyznaczaj¹c zale¿noæ cena  pole, porównano dwa modele: krzywoliniowy i liniowy.
Najprostsz¹ funkcj¹ krzywoliniow¹, która pod wzglêdem matematycznym odpowiada badanej zale¿noci jest funkcja wyk³adnicza.
Model wyk³adniczy
Przyjêcie modelu wyk³adniczego, @(S) = exp(=e×S), wydaje siê najbardziej w³aciwe przy badaniu zale¿noci ceny jednostkowej od powierzchni. Funkcja wyk³adnicza jest
funkcj¹ elementarn¹, dziêki czemu postaæ modelu nie jest nadmiernie skomplikowana.
Jeli nie znamy postaci funkcyjnej badanej zale¿noci powinnimy siê koncentrowaæ na
najprostszych postaciach modelu. Model wyk³adniczy jest zgodny z intuicyjnym postrzeganiem tego zagadnienia  cena jednostkowa dzia³ki maleje wraz ze wzrostem jej powierzchni. Jest on równie¿ poprawny z matematycznego punktu widzenia poniewa¿ funkcja wyk³adnicza @ jest malej¹ca, przyjmuje tylko wartoci dodatnie. Krzywa wyk³adnicza
asymptotycznie zbli¿a siê do osi odciêtych (w przeciwieñstwie do modeli liniowych czy
logarytmicznych) co umo¿liwia wyznaczenie poprawek dla dzia³ek o dowolnie du¿ych
powierzchniach. Ponadto nie zbli¿a siê ona asymptotycznie do osi rzêdnych, tak jak krzywa logarytmiczna czy hiperboliczna, tylko j¹ przecina. Zbie¿noæ asymptotyczna do osi
rzêdnych przyjêtego modelu powodowa³aby zbyt du¿e, nieuzasadnione poprawki dla
dzia³ek o ma³ych powierzchniach. Postaæ wyk³adnicza modelu jest najprostsz¹ funkcj¹
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posiadaj¹ca ¿¹dane w³asnoci asymptotyczne oraz spe³niaj¹c¹ warunek @(0) = 1. Dla
modelu wyk³adniczego funkcji @ równanie (2) przyjmuje postaæ:
C(S) = exp[ae×(S  S)]C(S).

(3)

Korzystaj¹c z pierwszego wyrazu rozwiniêcia funkcji wyk³adniczej w szereg, otrzymujemy wzór:
C(S) » (1  =e×DS)C(S), gdzie DS = S  S.

(4)

Model liniowy
Drugi u¿yty model fukcji @ to model liniowy @(S) = 1  =l S. Przyjêcie powy¿szej
postaci funkcji @ jest oczywicie pewnym uproszczeniem modelu. W szczególnoci nale¿y zdawaæ sobie sprawê, ¿e istnieje w takim modelu powierzchnia graniczna Sg, powy¿ej której funkcja @ przyjmuje wartoci ujemne. Sytuacja taka jest oczywicie niemo¿liwa w rzeczywistoci. Ze wzglêdu jednak na prostotê modelu liniowego oraz ³atwoæ
wyznaczenia wielkoci poprawki al warto z niego korzystaæ, pamiêtaj¹c o jego ograniczeniach. Relacja miedzy cenami C(S) oraz C(S) w zale¿noci od powierzchni S i S
okrelona wzorem (2) przyjmuje wtedy postaæ: C(S) = [(1  al S)/(1  al S)]×C(S).
Stosuj¹c, analogicznie jak we wzorze (4), rozwiniêcie w szereg dla ma³ych al
otrzymamy:
C(S) » (1  al DS)×C(S).

(5)

METODA UREDNIANIA
Odmiennoæ prezentowanej metody wyznaczania funkcji @, wykorzystuj¹cej informacje zawarte w du¿ych bazach danych, polega po pierwsze na wykorzystaniu wszystkich
wolnorynkowych danych transakcyjnych (brak uznaniowoci przy doborze danych), po
drugie na urednieniu cen w poszczególnych przedzia³ach klasowych. Przyjêto przy tym
równ¹ d³ugoæ klas. Urednienie cen wewn¹trz przedzia³u klasowego stanowi zasadniczy element prezentowanej metody wyznaczania funkcji @. Chodzi o to, by w poszczególnych przedzia³ach znalaz³y siê nieruchomoci, dla których pozosta³e czynniki cenotwórcze przyjmuj¹ jak najwiêcej ró¿nych wartoci. Ró¿nice w wartociach atrybutów
znosz¹ siê w du¿ym stopniu przy opisanym wy¿ej urednianiu. Dziêki temu wartoci pozosta³ych atrybutów zosta³y ujednolicone. Ró¿norodnoæ wartoci atrybutów bêd¹ca
wad¹ w przypadku ma³ych baz danych w prezentowanej metodzie jest wielk¹ zalet¹.
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Procedurê uredniania cen jednostkowych okrelonych wzorem (1) w danym przedziale klasowym mo¿na zapisaæ w postaci formu³y:

NS

NS

NS

i=

i=

∑ C ( i) = δ ( S) NS ∑ C(i) ,

(6)

gdzie NS to liczba nieruchomoci w danym przedziale klasowym; C (i)  cena jednostkowa i-tej nieruchomoci w funkcji atrybutów {a1, ..., an; S}; +(i)  cena jednostkowa

i-tej nieruchomoci w funkcji atrybutów {a1, ..., an}. Jeli oznaczymy przez <C> oraz
<C0> rednie ceny jednostkowe wyliczone odpowiednio z cen C(i) oraz +(i) , wzór (6)
przyjmie postaæ:

<C> = @(S) <C0>,

(7)

gdzie symbol <×> oznacza redni¹ arytmetyczn¹. Jeli mamy dostatecznie du¿¹ liczbê
nieruchomoci NS w poszczególnych przedzia³ach powierzchni to uredniaj¹c ceny jednostkowe C(i) powinnimy otrzymaæ dla ka¿dego przedzia³u prawie równe wartoci redniej <C0>. Zatem proces uredniania polega faktycznie na obliczaniu redniej cen jednostkowych w funkcji atrybutów {a1, ..., an}.

WYZNACZENIE ZALE¯NOCI CENA  POLE POWIERZCHNI DLA
KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOCI (PRZYK£AD)
Baza danych
Dane transakcyjne pochodz¹ z aktów notarialnych dotycz¹cych umów kupna-sprzeda¿y nieruchomoci gruntowych niezabudowanych po³o¿onych w granicach administracyjnych miasta Krakowa zawartych w latach 19961999. W ci¹gu czterech lat dokonano
6505 takich transakcji. Prezentowane obliczenia przeprowadzono, wykorzystuj¹c
wszystkie transakcje wolnorynkowe dokonane w tym okresie w ramach jednego przeznaczenia gruntów. Grunty te s¹ przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ wraz z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi o wysokoci maksymalnej 8 m do najwy¿szego gzymsu i 13 m
do kalenicy, o intensywnoci zabudowy do 0,4 liczonej w granicach planu zagospodarowania dzia³ki. W przypadku dokonywania podzia³u geodezyjnego obowi¹zuje wielkoæ
dzia³ek nie mniejsza ni¿ 400 m2 i nie wiêksza ni¿ 1000 m2. Grunty o tym przeznaczeniu
s¹ najczêciej przedmiotem transakcji, ich udzia³ w rynku wynosi 37,23%.
Wyznaczaj¹c wp³yw pola powierzchni na cenê, nale¿y zdawaæ sobie sprawê z faktu,
¿e wraz z oddalaniem siê od centrum miasta rednia powierzchnia dzia³ek ronie, a ceny
gruntów spadaj¹. Ten fakt mo¿e mieæ istotny wp³yw na wyznaczenie zale¿noci cena 
pole w przypadku dzia³ek zabudowanych, poniewa¿ liczba transakcji w centralnej strefie
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miasta jest istotna. W prezentowanej analizie uwzglêdniono tylko nieruchomoci gruntowe niezabudowane w ramach jednego przeznaczenia. W centrum miasta takich dzia³ek w³aciwie nie ma, a zatem liczba ewentualnych transakcji jest zaniedbywalnie ma³a.
Zdecydowana wiêkszoæ transakcji tymi gruntami odbywa siê w strefie poredniej i peryferyjnej miasta  tu wp³yw cechy odleg³oæ od centrum jest znacznie mniejszy. Ponadto w tych strefach wystêpuje ju¿ ró¿norodnoæ pól powierzchni dzia³ek transakcyjnych, istotnie zaczynaj¹ siê ró¿niæ równie¿ inne cechy, jak np. dostêpnoæ komunikacyjna czy s¹siedztwo.
Z bazy usuniêto jedynie transakcje dokonane w warunkach szczególnych, mianowicie w ramach przetargu oraz dzia³ki, dla których wydano pozwolenie na budowê.
W analizie nie uwzglêdniono równie¿ transakcji dotycz¹cych nieruchomoci sprzedanych jako dope³nienie s¹siedniej nieruchomoci, dzia³ki-drogi, dzia³ki wydzielonej pod
ruroci¹g gazowy, dzia³ki z lini¹ wysokiego napiêcia. Do analizy wykorzystano wszystkie pozosta³e transakcje, nawet te, w których ceny subiektywnie mo¿na by uznaæ za
zbyt wysokie czy niskie. Transakcje dotycz¹ce nieruchomoci o wymienionych wy¿ej
4 szczególnych sposobach u¿ytkowania usuniêto z bazy, poniewa¿ maj¹ one dodatkowo
bardzo nietypowe kszta³ty. Analizê wykonano dla nieruchomoci o powierzchniach do
100 arów. Ograniczenie zakresu powierzchni by³o spowodowane ma³¹ liczb¹ nieruchomoci sprzedanych o wiêkszych powierzchniach. Jedynie 9 na 1777 pozosta³ych po redukcjach (opisanych powy¿ej) transakcji dotyczy³o gruntów o powierzchniach powy¿ej
100 arów. Ceny nieruchomoci sprowadzono na dzieñ ostatniej transakcji w bazie. Zastosowano przy tym wskanik trendu wzrostu cen wyznaczony metodami opisanymi w pracach Bitner [2002 i 2003].
Wyniki analizy
Obliczenia wykonano dla podzia³u na 13 (rys. 2) oraz 5 klas (rys. 3) równej d³ugoci. Do otrzymanych punktów dopasowano metod¹ najmniejszych kwadratów funkcje
wyk³adnicz¹ i liniow¹. Przyjêcie wiêkszej liczby klas by³o niemo¿liwe ze wzglêdu na
wystêpowanie pustych przedzia³ów w przypadku du¿ych pól powierzchni. Przy podziale
na 5 klas mo¿na oczywicie zaobserwowaæ o wiele mniejsze wahania rednich cen ni¿
w przypadku 13 klas. Wyniki analizy przedstawione zosta³y w tabeli 1.
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Zale¿noæ redniej ceny jednostkowej nieruchomoci gruntowej od wielkoci pola powierzchni przy podziale na 13 przedzia³ów. Punkty na wykresie podane zosta³y wraz
z b³êdami statystycznymi i przedstawiaj¹ ceny jednostkowe urednione w poszczególnych przedzia³ach. Do punktów dopasowano krzywe w modelach: wyk³adniczym (linia
przerywana) i liniowym (linia ci¹g³a)
The relationship between the average unit price and a lot size S the number of bins is 13.
The points in the graph were ploted with statistical errors and represent average unit prices in each bin. The two curves are exponential (dashed line) and linear (solid line) fits
to the data

Tabela 1. Zestawienie wyników otrzymanych metod¹ uredniania
Table 1. Summary of results obtained by the method of averaging
Model funkcji
Function

a, m-2

R2

<+>=, z³

@<@(S)>5

<<+>=>5 / <C>=

Wyk³adniczy (13 klas)
Exponential (13 bins)

1,37×10-4

0,69

108,24

0,8582

0,8646

Wyk³adniczy (5 klas)
Exponential (5 bins)

1,40×10-4

0,98

113,94

0,8557

0,8214

Liniowy (13 klas)
Linear (13 bins)

7,87×10-5

0,66

97,21

0,9053

0,9628

Liniowy (5 klas)
Linear (5 bins)

8,06×10-5

0,95

102,41

0,9029

0,9139
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Rys. 3.

Zale¿noæ redniej ceny jednostkowej nieruchomoci gruntowej od wielkoci pola powierzchni przy podziale na 5 przedzia³ów. Punkty na wykresie podane zosta³y wraz
z b³êdami statystycznymi i przedstawiaj¹ ceny jednostkowe urednione w poszczególnych przedzia³ach. Do punktów dopasowano krzywe w modelach: wyk³adniczym (linia
przerywana) i liniowym (linia ci¹g³a)

Fig. 3.

The relationship between the average unit price and a lot size S, the number of bins is 5.
The points in the graph were ploted with statistical errors and represent average unit prices in each bin. The two curves are exponential (dashed line) and linear (solid line) fits
to the data

Dla wyk³adniczej postaci modelu, przy podziale na 13 oraz 5 klas, otrzymane
wspó³czynniki kierunkowe wynosz¹ odpowiednio: α e(!) = 1,37×10-4 m-2 oraz α e(#) =
= 1,40×10-4 m-2. Ró¿nice parametrów funkcji d przy zastosowaniu ró¿nych podzia³ów
na klasy s¹ zatem niewielkie. Podobnie zbli¿one s¹ wartoci rednich <C0> (ró¿nica
5%). Dowodzi to, ¿e przedstawiona metoda wyznacznia funkcji @ jest stabilna pod
wzglêdem podzia³u na klasy. W praktyce mo¿na przyj¹æ wartoæ urednion¹ =e =
= 1,38×10-4 m-2. Wartoæ sta³ej <C0> przy podziale na 13 przedzia³ów wynosi 108,24
z³, natomiast przy podziale na 5 klas  113,94 z³. Wspó³czynniki determinacji R2 opisuj¹ce stopieñ dopasowania modelu wynosz¹ odpowiednio 0,69 oraz 0,98.
Dla liniowej postaci modelu, przy podziale na 13 oraz 5 klas, otrzymane wspó³czynniki kierunkowe wynosz¹ odpowiednio: α l! = 7,87×10 -5 m -2 oraz α l# =
= 8,06×10-5 m-2. Otrzymane wartoci wspó³czynników kierunkowych prostych przy podziale na 13 i 5 klas s¹ zatem bardzo zbli¿one. Na podstawie otrzymanych wyników,
w zastosowaniach mo¿na przyj¹æ wartoæ urednion¹ =l = 7,97×10-5 m-2. Podane w tej
samej kolejnoci wspó³czynniki determinacji R2 s¹ równe odpowiednio 0,66 oraz
0,95. Wartoæ sta³ej <C0> przy podziale na 13 przedzia³ów wynosi 97,21 z³, natomiast
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na 5 klas  102,41 z³. Wartoci rednich <C0> nie zale¿¹ od liczby klas. Interpretuj¹c
otrzymane dla modelu liniowego wyniki, stwierdzamy, ¿e wzrost powierzchni nieruchomoci o jeden ar powoduje spadek ceny jednostkowej o oko³o 0,8 %. Dodatkowo,
na podstawie otrzymanych wartoci wspó³czynników al, wyznaczono pola powierzchni Sg,
dla których w modelu liniowym @(Sg) = 0. Przy podziale na 13 klas Sg = 12 711 m2, natomiast przy podziale na 5 klas Sg = 12 405 m2. W obu przypadkach znajduj¹ siê one poza
analizowanym zakresem 10 000 m2.
Wspó³czynnik determinacji R2 mo¿e s³u¿yæ do porównania jakoci dopasowania
modelu liniowego i wyk³adniczego dla danej liczby przedzia³ów. W obu modelach liczba stopni swobody jest taka sama, poniewa¿ estymowany jest tylko jeden parametr. Na
podstawie obliczonych wartoci R2 stwierdzamy, ¿e model wyk³adniczy daje nieco lepsze dopasowanie do danych. Wartoci wspó³czynnika determinacji dla obu modeli s¹
jednak bardzo zbli¿one.
Dla danych policzono ponadto wskanik krzywoliniowoci  ζ xy . Wskanik ten
wyznaczamy, korzystaj¹c ze wspó³czynnika korelacji Pearsona (rxy) oraz wskanika korelacyjnego Pearsona (e xy). Wskanik ζ xy okrelony jest wzorem: ζ NO = ANO − rNO .
Wartoci ζ xy nale¿¹ do przedzia³u [0,1], przy czym ζ xy = 0, gdy wskanik korelacji
jest równy wspó³czynnikowi korelacji, natomiast ζ xy = 1, gdy rxy = 0 (brak korelacji
liniowej). Wartoci ζ xy bliskie 1 wiadcz¹ o wyranej zale¿noci krzywoliniowej miêdzy badanymi cechami.
Obliczony wskanik krzywoliniowoci wynosi przy podziale na 13 klas  0,18. Oznacza to, ¿e zale¿noæ krzywoliniowa miêdzy cen¹ i polem jest istotna. Wspó³czynniki determinacji w obu modelach s¹ jednak niskie (0,69; 0,66). Przy podziale na 5 klas wskanik równa siê 0,017, czyli krzywoliniowoæ jest nieistotna. Przy tym podziale wystarczy
model liniowy, aby dobrze opisaæ badan¹ zale¿noæ. Przy podziale na 5 klas wspó³czynniki determinacji przyjmuj¹ stosunkowo wysokie wartoci (0,98; 0,95). Mo¿na zatem
wnioskowaæ, ¿e stosowanie modelu liniowego do okrelania poprawki ze wzglêdu na
wielkoæ pola powierzchni jest uzasadnione.
Dobrym sprawdzianem poprawnoci przedstawionej metody jest porównanie otrzymanych wyników z rezultatami otrzymanymi inn¹ metod¹. W tym celu zestawiono poprawki obliczone przy wykorzystaniu modelu liniowego z poprawk¹ wyznaczon¹ metod¹
regresji liniowej przedstawion¹ w pracy Prystupy [2001]. Cytowany autor przedstawi³ odmienne podejcie do wyznaczenia zale¿noci cena  pole. W analizie wykorzysta³ bazê
kilkudziesiêciu reprezentatywnych danych empirycznych z rynku nieruchomoci niezabudowanych. Zastosowany model liniowy zale¿noci ceny jednostkowej (Y) od wielkoci
pola powierzchni (X) mierzonego w m2 opisany zosta³ formu³¹: Y = 233,10,012X. Na
jej podstawie wyliczono poprawkê w postaci kwotowej. W celu porównania wyników pochodz¹cych z cytowanej publikacji ze wspó³czynnikiem =l uzyskanym w niniejszej pracy,
nale¿y podzieliæ wspó³czynnik kierunkowy prostej przez wyraz wolny. Otrzymany w ten
sposób wspó³czynnik kierunkowy wynosi =l = 5,1×10-5 m-2. Cytowana metoda bazuj¹ca
na nieruchomociach reprezentatywnych o bardzo zbli¿onych wartociach pozosta³ych
cech oraz przedstawiona metoda uredniania ró¿nych wartoci pozosta³ych atrybutów
w celu ujednolicenia ich wp³ywu na cenê prezentuj¹ dwa skrajne podejcia do wyznaczenia
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zale¿noci cena  pole. W pierwszym przypadku dysponujemy baz¹ kilkudziesiêciu wyselekcjonowanych danych, w drugim  wykorzystujemy kilkutysiêczn¹ bazê wszystkich
transakcji wolnorynkowych. Cytowane wyniki oraz rezultaty przedstawione w niniejszej
pracy (=l = 7,97×10-5 m-2) s¹ porównywalne, co dodatkowo potwierdza poprawnoæ zaproponowanej metody.
WERYFIKACJA METODY UREDNIANIA
Zasadniczym za³o¿eniem metody uredniania jest równoæ wartoci atrybutów
{al,..., an}. Spe³nienie tego za³o¿enia uzyskuje siê dziêki urednieniu du¿ej liczby cen
jednostkowych wewn¹trz przedzia³u klasowego. Otrzymane wartoci rednich <C0> 
wzór (7)  w poszczególnych klasach s¹ prawie równe, zatem s¹ sta³¹ charakterystyczn¹ dla danego typu nieruchomoci. Dodajmy, ¿e rednie te nie zale¿¹ od przyjêtego podzia³u na klasy.
Po urednieniu obu stron równania (7) wzglêdem pola powierzchni S, otrzymujemy
<<C>a>S = <C0>a<@(S)>S.

(8)

Indeksy dolne a oraz S oznaczaj¹ atrybuty maj¹ce wp³yw na cenê. Dodajmy, ¿e
wielkoæ <<C>a> S wystêpuj¹ca w powy¿szym wzorze jest po prostu redni¹ cen¹
transakcyjn¹ <C> w bazie danych w analizowanym zakresie pól (do 100 arów). <C0>a
to sta³a otrzymana z odpowiedniego modelu regresji; <@(S)>S jest natomiast redni¹
wartoci¹ przyjmowan¹ przez funkcjê @. Przekszta³caj¹c formu³ê (8), otrzymujemy:
<d(S)>S = <<C>a>S / <C0>a .

(9)

rednia wartoæ funkcji d(S) mo¿e byæ wiêc wyznaczona niezale¿nie jako iloraz redniej
ceny jednostkowej nieruchomoci oraz parametru <C0>a. Równoæ wielkoci <@(S)>S
wyznaczonej ze wzoru (9) oraz bezporednio w wyniku urednienia stanowi potwierdzenie za³o¿eñ modelu  wzoru (1).
Dwie ostatnie kolumny w tabeli 1 przedstawiaj¹ zestawienie wyznaczonych, na podstawie bazy danych, wartoci prawej i lewej strony równoci (9). Bardzo zbli¿one wartoci liczb w ostatnich dwóch kolumnach wiadcz¹ o tym, ¿e dziêki urednieniu
cen jednostkowych w przedzia³ach uda³o siê wyeliminowaæ wp³yw pozosta³ych
atrybutów na cenê.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Dotychczasowe metody okrelania zale¿noci cena  pole powierzchni polegaj¹ na
wyselekcjonowaniu sprzedanych nieruchomoci maj¹cych bardzo zbli¿one wartoci
wszystkich atrybutów, oprócz cechy pole powierzchni. Na podstawie tych danych, stosuj¹c metody regresji wyznacza siê szukan¹ zale¿noæ.
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Specyfika zaprezentowanej metody uredniania polega po pierwsze na wykorzystaniu
wszystkich transakcji, a zatem ca³ej dostêpnej informacji o wp³ywie pola powierzchni na
cenê na danym rynku lokalnym (na ¿adnym etapie analizy nie jest potrzebny subiektywny
wybór danych bazowych). Po drugie na urednieniu cen w poszczególnych przedzia³ach
klasowych, na jakie zosta³ podzielony ca³y zakres pól powierzchni w bazie. Liczba przedzia³ów zosta³a tak dobrana, by w ka¿dym przedziale znalaz³a siê niezbêdna liczba danych
opisuj¹cych transakcje. Dziêki urednieniu cen, wartoci pozosta³ych atrybutów zosta³y
ujednolicone, a zatem zosta³o spe³nione podstawowe za³o¿enie o podobieñstwie wartoci
pozosta³ych cech. Nieruchomoci reprezentuj¹ce poszczególne przedzia³y ró¿ni¹ siê zatem tylko jedn¹ cech¹, czyli polem powierzchni. Metoda uredniania umo¿liwia obiektywne wyznaczenie zale¿noci cena  pole w postaci poprawki procentowej, która mo¿e
byæ wykorzystana dla innych rynków lokalnych.
Sama metoda nie zak³ada konkretnej postaci funkcyjnej zale¿noci, mo¿na j¹ zastosowaæ zarówno dla modelu krzywoliniowego, jak i liniowego. Na podstawie analizy
wspó³czynnika krzywoliniowoci zbadana zosta³a istotnoæ zastosowania modelu krzywoliniowego. Okaza³o siê, ¿e stosowanie modelu liniowego do okrelania poprawki ze
wzglêdu na wielkoæ pola powierzchni jest uzasadnione. Powodem tego jest znacz¹ca
rozbie¿noæ cen transakcyjnych. Wspó³czynnik krzywoliniowoci jest istotny jedynie
dla odpowiednio du¿ej liczby przedzia³ów klasowych. Jakoæ dopasowania modelu
(mierzona wspó³czynnikiem determinacji) jest wówczas bardzo s³aba. Dziêki zmniejszeniu liczby przedzia³ów mo¿na polepszyæ jakoæ dopasowania. Wraz ze wzrostem
wartoci wspó³czynnika determinacji maleje jednak znacznie wartoæ wspó³czynnika
krzywoliniowoci. W efekcie, dla zadawalaj¹cego dopasowania, krzywoliniowoæ zale¿noci cena  pole jest nieistotna.
Poprawki obliczone prezentowan¹ metod¹ uredniania atrybutów zosta³y porównane
z rezultatami otrzymanymi przez innych autorów, którzy stosowali selekcjê transakcji
pod wzglêdem podobieñstwa atrybutów. Okaza³o siê, ¿e przedstawiona metoda uredniania i metoda selekcji danych daj¹ bardzo zbli¿one wyniki. Metoda selekcji danych
jest mniej czasoch³onna, ale wymaga wiêkszej wiedzy i dowiadczenia wyceniaj¹cego.
Zalet¹ metody uredniania jest mo¿liwoæ jej zalgorytmizowania.
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PRICE  SIZE RELATIONSHIP FOR UNDEVELOPED LAND
Abstract. This paper presents a new method of calculation of the price  size relationship
for undeveloped land. This method consists in elimination of the influence of other
attributes on the unit price of a parcel by special averaging technique. To illustrate the
method, the percentage price  size relationship was calculated for the database consisting
of 2422 sale transactions. Two types of the price  size relationship were considered:
curved and linear. The results obtained in the present work were compared with results
available in the literature, obtained using different method, based on dozens of selected
transactions. It turned out that the percentage corrections in the price  size relationship
are similar.
Key words: real estate valuation, model, price  size relationship, attributes, coefficient of
curvature, linear and curved regression
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