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Od Redakcji
W zakresie pojêcia sektora nieruchomoci mieszcz¹ siê zarówno nieruchomoci prywatne, jak i publiczne (pañstwowe). Gospodarowanie zasobem nieruchomoci osób prywatnych nie jest uregulowane tak szczegó³owymi przepisami prawa, jak gospodarowanie
zasobem nieruchomoci publicznych, w tym szczególnie stanowi¹cych zasób gminy. Autorzy opracowania otwieraj¹cego ten numer kwartalnika uwa¿aj¹, ¿e wszystkie nieruchomoci powinny podlegaæ podobnym zasadom gospodarowania z uwzglêdnieniem aspektu
gospodarczego i spo³ecznego. Artyku³ ten jest kontynuacj¹ rozwa¿añ tych samych autorów opublikowanych w Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 7(1) 2008.
Problematyka gospodarowania gminnym zasobem nieruchomoci w odniesieniu do
zasobu mieszkaniowego stanowi g³ówny temat dwóch nastêpnych opracowañ. W artykule
dotycz¹cym sytuacji mieszkaniowej w £odzi na tle innych miast autorka postawi³a mia³¹
tezê, ¿e poprawa sytuacji mieszkaniowej pañstwa dokonywa³a siê kosztem £odzi.
W kolejnym artykule przedstawiono wyniki badañ w zakresie oceny stopnia formalnego zapotrzebowania na mieszkania komunalne w Olsztynie. Ukaza³y one sukcesywnie
pog³êbiaj¹c¹ siê rozbie¿noæ miêdzy rzeczywistym zapotrzebowaniem na mieszkania komunalne a mo¿liwociami jego pokrycia.
Zasoby nieruchomoci to tak¿e problem ich rewitalizacji. W artykule dotycz¹cym
tego zagadnienia poruszona zosta³a kwestia ustawy o rewitalizacji obszarów miejskich.
Zeszyt zamyka opracowanie przedstawiaj¹ce wyniki badañ dotycz¹ce wp³ywu decyzji
administracyjnych zatwierdzaj¹cych projekt podzia³u nieruchomoci na rozwój obszarów
podmiejskich. Wskazano, ¿e g³ównym miernikiem rozwoju by³a zmiana wartoci nowo
powsta³ych dzia³ek.
Przewodnicz¹ca Rady Naukowej
serii Administratio Locorum

prof. dr hab. Sabina róbek
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GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NIERUCHOMOCI
W WARUNKACH RYNKOWYCH, CZÊÆ II*
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

* Praca naukowa finansowana ze rodków Komitetu Badañ Naukowych w latach 20042006 jako
projekt badawczy nr 4 T12E 036.
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s¹ 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. Ca³a praca ma 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

KONCEPCJA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ZASOBAMI
NIERUCHOMOCI (GZN)
Koncepcja to ogólne ujêcie czego lub obmylony plan dzia³ania, rozwi¹zania czego
[Encyklopedia PWN 2006]. Uwzglêdniaj¹c ogóln¹ definicjê, koncepcja systemu gospodarowania zasobami nieruchomoci to opracowanie ogólnych za³o¿eñ dotycz¹cych pla-

Czynności – zadania
Procesy
Podsystemy
System GZN

Rys. 1.
Fig. 1.

Koncepcja systemu gospodarowania zasobami nieruchomoci
Conception of real estate land management resource system
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nowania, programowania i wykonywania procesów gospodarowania nieruchomociami
w zasobach nieruchomoci. Koncepcja ta ma na celu wskazanie (rys. 1):
 modu³ów (podsystemów) funkcjonalnych systemu GZN,
 procesów tworz¹cych poszczególne podsystemy,
 procedur sk³adaj¹cych siê na poszczególne procesy,
 zadañ wykonywanych w ramach realizacji poszczególnych procedur,
 relacji i zale¿noci wystêpuj¹cych miêdzy poszczególnymi podsystemami, procesami,
procedurami i zadaniami w systemie GZN.
Koncepcja systemu gospodarowania zasobami nieruchomoci zak³ada, ¿e system ten
powinien:
1) dostarczyæ wiarygodnych informacji o stanie ilociowym i jakociowym zasobów nieruchomoci;
2) zapewniæ decydentowi odpowiedni komfort informacyjny, tzn. dostarczaæ odpowiednich informacji o stanie bli¿szego i dalszego otoczenia zasobów nieruchomoci;
3) pozwalaæ na gromadzenie i bie¿¹ce aktualizowanie informacji na temat krótko-, rednio- i d³ugofalowego programu realizacji celów zwi¹zanych z gospodarowaniem;
4) dostarczyæ stosownych narzêdzi analitycznych niezbêdnych w procesie podejmowania
decyzji;
5) pomagaæ w realizacji procesów bie¿¹cego gospodarowania;
6) umo¿liwiaæ planowanie procesów wykorzystania nieruchomoci w zasobach;
7) pomagaæ w stymulowaniu i dynamizowaniu procesów rozwoju zasobów nieruchomoci;
8) otwieraæ perspektywê w procesach decyzyjnych poprzez wizualizowanie przestrzennych skutków podejmowanych decyzji
oraz zapewniæ:
1) prawid³ow¹ realizacjê zadañ w³asnych, których celem jest realizacja i wykonanie zadañ wynikaj¹cych z racjonalnych przes³anek;
2) realizacjê przyjêtych strategii, programów i planów;
3) realizacjê niezbêdnych procedur wykonawczych zwi¹zanych z funkcjonowaniem nieruchomoci w zasobie (przewidzianych prawem);
4) mo¿liwoæ przeprowadzenia analiz techniczno-funkcjonalnych, ekonomicznych i przestrzennych w zasobie;
5) optymalne zarz¹dzanie ograniczonymi zasobami nieruchomoci;
6) mo¿liwoæ racjonalnego inwestowania w nieruchomoci;
7) mo¿liwoæ realizacji procesów programowania wykorzystania nieruchomoci w zasobie;
8) ocenê i umo¿liwiaæ proces nadzorowania realizowanych czynnoci.
G³ównym celem wprowadzenia systemu gospodarowania zasobami nieruchomoci
powinna byæ koniecznoæ przekszta³cenia istniej¹cych procedur gospodarowania nieruchomociami w jeden, spójny, wielozadaniowy system, dostarczenia informacji o zasobie
oraz stworzenie odpowiednich narzêdzi analitycznych i oceniaj¹cych.
Modu³y systemu GZN
Gospodarowanie nieruchomociami jest wieloaspektowe i z³o¿one. Koncepcyjnie system gospodarowania mo¿na podzieliæ na cztery g³ówne modu³y  rysunek 2. Podsystemy
te traktowaæ nale¿y oddzielnie, ale nie roz³¹cznie. Podzia³ na cztery g³ówne modu³y
Administratio Locorum 7(2) 2008
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wynika z przes³anek natury techniczno-u¿ytkowych. Koncepcja budowy systemu GZN
poprzez zastosowanie modu³ów wynika z kilku przes³anek. Najwa¿niejsze z nich to:
a) wiadomoæ skomplikowania procesów, procedur i zadañ realizowanych w gospodarce
nieruchomociami,
b) wspó³zale¿noæ a jednoczenie swoistoæ poszczególnych podsystemów,
c) koniecznoæ hierarchizacji wprowadzenia poszczególnych procesów, procedur i zadañ
w ¿ycie,
d) trudnoci organizacyjne wynikaj¹ce z jednoczesnego wdro¿enia pe³nego zestawu procedur i procesów,
e) koszty wdro¿enia.

INWENTARYZACJA (I)
PRAWNA

TECHNICZNA

CELÓW

ANALIZA
OTOCZENIA (AO)

GOSPODAROWANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI (GN)

WEWNĘTRZNEGO

BIEŻĄCE GOSPODAROWANIE

ZEWNĘTRZNEGO

KONTROLA I OCENA

PLANOWANIE I PROGRAMOWANIE PROCESÓW
GOSPODAROWANIA (PiPPG)
PROGNOZOWANIE
I PLANOWANIE

PROGRAMOWANIE
ROZWOJU

PLAN
WYKORZYSTANIA
ZASOBU

WIZUALIZACJA
Redykajny

Podlesna
Gutkowo
Zielona górka

Sródmiescie
Dajtki

Mazurskie

Jaroty

Rys. 2.
Fig. 2.

Modu³y, ich powi¹zania i najwa¿niejsze procedury systemu GZN
Modules, affiliation and prime procedures of real estate land management resource
system (GZN)
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Modu³owa koncepcja budowy systemu GZN zak³ada, ¿e w wielu przypadkach modu³y mog¹ funkcjonowaæ samodzielnie. Oznacza to w praktyce ograniczenie mo¿liwoæ
systemu i sprowadzenie jego roli do podpowiadacza lub instruktora. Jednak warunki
funkcjonowania systemu GZN na polskim gruncie s¹ bardzo ró¿ne. Koncepcja modu³owa
zak³ada plastycznoæ systemu, a co siê z tym wi¹¿e mo¿liwoæ etapowego (z zachowaniem odpowiedniej kolejnoci) wdra¿ania systemu. Pe³n¹ zdolnoæ system ten osi¹gaæ
mo¿e jedynie po wdro¿eniu wszystkich czterech modu³ów. W tym przypadku indywidualny charakter poszczególnych modu³ów jest rozwi¹zaniem optymalnym, które ma na
celu stworzenie jednego synergicznego organizmu gospodarczego.
Koncepcja zak³ada wyró¿nienie nastêpuj¹cych modu³ów: inwentaryzacja (I), analiza
otoczenia (AI), gospodarowanie nieruchomociami (GN), planowanie i programowanie
procesów gospodarowania (PiPPG).
Pierwszy modu³ Inwentaryzacja ma na celu umo¿liwienie procesu:
 inwentaryzacji nieruchomoci w zasobie,
 inwentaryzacji celów.
Inwentaryzacja zasobów powinna byæ przeprowadzana na dwóch p³aszczyznach. Powinna byæ to inwentaryzacja techniczna i prawna. Inwentaryzacja prawna zak³ada identyfikacje stanów prawnych oraz potrzeb przeprowadzenia regulacji stanów prawnych nieruchomoci. Inwentaryzacja techniczna sprowadza siê w praktyce do wykonania spisu
z natury nieruchomoci, w tym identyfikacji w przestrzeni oraz ich opisanie czyli zakodowanie poszczególnych cech (atrybutów). Powinna ona obejmowaæ szczegó³ow¹ ewidencjê stanu techniczno-geodezyjnego nieruchomoci. Jest to niezwykle istotne, ale i trudne
do przeprowadzenia w ca³ej procedurze gospodarowania ze wzglêdu na znaczenie inwentaryzacji dla ca³ego systemu. Warunkowane jest to skomplikowaniem procedur prawno-s¹dowych, porz¹dkowaniem stanów prawnych. Podmioty gospodaruj¹ce zasobami nieruchomoci posiadaj¹ tak¿e wiele nieruchomoci o zró¿nicowanym charakterze funkcjonalno-u¿ytkowym. Pe³na i precyzyjna charakterystyka oraz opis nieruchomoci zwi¹zany
z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego, stanem zagospodarowania, wartoci¹ nieruchomoci oraz wydatkami i wp³ywami zwi¹zanymi z funkcjonowaniem nieruchomoci w zasobie jest niezwykle trudny i czasoch³onny.
Poznanie w³asnych potrzeb (inwentaryzacja celów) jest jedn¹ z najwa¿niejszych
czynnoci, które ka¿dy podmiot powinien wykonaæ, a w³aciwie wykonywaæ. Powinien
byæ to proces permanentnego analizowania posiadanego zasobu, zmieniaj¹cych siê potrzeb i mo¿liwoci oraz warunków funkcjonowania zasobu. Poznanie potrzeb prowadziæ
powinno do zestawienia celów, które podmiot zamierza realizowaæ. Inwentaryzacja celów powinna dostarczaæ niezbêdnych przes³anek funkcjonowania ró¿nych procesów gospodarowania.
Drugi modu³ Analiza otoczenia pozwalaæ powinien na przeprowadzenie kompleksowej analizy tego, co dzieje siê w otoczeniu wewnêtrznym i zewnêtrznym zasobów nieruchomoci. Analiza ta dotyczyæ powinna czynników prawnych, technicznych, ekonomicznych, spo³ecznych, demograficznych i innych. Ma ona na celu identyfikacjê rodowiska, w którym podejmowane s¹ decyzje dotycz¹ce nieruchomoci znajduj¹cych siê
w zasobach nieruchomoci. Modu³ ten zwi¹zany jest z otoczeniem rynkowym, prawnym
i techniczno-organizacyjnym zasobu. Obejmowaæ powinien analizê czynników, które
Administratio Locorum 7(2) 2008
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uznaæ mo¿na za czynniki egzogeniczne. Druga grupa czynników w ramach analiz otoczenia to czynniki endogeniczne, a wiêc te, które podmiot mo¿e zmieniaæ lub wp³ywaæ na
ich zmianê. Analizie poddane powinny byæ przepisy: prawno-regulacyjne, strategiczne
(w tym zadania w³asne wynikaj¹ce ze stanowionego prawa lokalnego), zwi¹zane z funkcjonowaniem i rozwojem podmiotu.
Modu³ dotycz¹cy analizy otoczenia obejmowaæ powinien informacje o: stanie rynku
nieruchomoci (ceny, czynsze, stopy procentowe itp.), zapotrzebowaniu rynku na okrelone rodzaje nieruchomoci, mo¿liwociach i realiach zbycia okrelonej nieruchomoci itd.
Skompletowanie wy¿ej wymienionych komponentów procedury gospodarowania zasobem pozwoli dokonaæ inwentaryzacji strategicznych celów gospodarowania przez analizê i ocenê struktury zasobu, w strukturze ilociowej i jakociowej przy uwzglêdnieniu
istniej¹cych rozbie¿noci miêdzy stanem faktycznym a docelowym.
Trzeci modu³ to Gospodarowanie nieruchomociami. Modu³ ten powinien pozwalaæ
na skodyfikowanie procedur, zestandaryzowanie procesów, poprawê organizacji oraz
kontrolê zadañ gospodarowania. Procesy gospodarowania powinny byæ przedstawione
w postaci systemu procedur gospodarowania. System ten pozwalaæ powinien na realizacjê poszczególnych procedury gospodarowania przy jednoczesnym uwzglêdnieniu oddzia³ywania tych procedur na ca³y system gospodarowania. Obrazuj¹c to przyk³adem
dana procedura powinna byæ zaopatrzona w interaktywne narzêdzia wspomagaj¹ce jej
wdro¿enie oraz zwi¹zane z innymi procesami, które mog¹ wp³ywaæ na dan¹ procedurê
oraz w te, na które wdra¿ana procedura wp³ywa. Stworzona sieæ relacji i zwi¹zków powinna pozwalaæ na ledzenie zmian systemu gospodarowania w sposób dynamiczny.
Czwarty modu³ Planowanie i programowanie procesów gospodarowania powinien
umo¿liwiæ przeprowadzenie procesów planowania strategicznego dotycz¹cego zasobów
nieruchomoci. Planowanie wykorzystania jest bardzo skomplikowane i wielowymiarowe. Modu³ ten dostarczaæ winien niezbêdnych narzêdzi u³atwiaj¹cych proces planowania
i programowania procesów gospodarowania, tzn. tworzenia planów efektywnego wykorzystania zasobu nieruchomoci. Uwzglêdniona powinna byæ w tym wypadku analiza
op³acalnoci zmian ilociowych i jakociowych w zbiorze nieruchomoci oraz analiza
op³acalnoci procesów gospodarowania. Powinien wskazywaæ ponadto przes³anki optymalizacji procedur gospodarowania.
Informacje o nieruchomociach, zinwentaryzowane cele oraz zestawione czynniki
charakteryzuj¹ce otoczenie powinny byæ wizualizowane (modu³ Wizualizacja). Nieruchomoci charakterystyczne prezentowane powinny byæ dodatkowo w postaci materia³u
fotograficznego. Pozwoli to przybli¿aæ szczegó³y dotycz¹ce nieruchomoci oraz ich charakterystyczne cechy.
Przedstawiona koncepcja systemu gospodarowania zasobami nieruchomoci uwzglêdnienia mo¿liwoci informatyczne (techniczne i technologiczne) oraz wdro¿enie. Zak³ada
i umo¿liwia etapowe dochodzenie do pe³niej funkcjonalnoci. Umo¿liwia te¿ wykorzystywanie wybranych modu³ów bez koniecznoci stosowania innych. Jest wiêc otwarta
i plastyczna.
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Procesy
Za³o¿ono, ¿e ka¿dy z wyodrêbnionych podsystemów mo¿na dalej dzieliæ na procesy.
Prowadzi to do identyfikacji i wyodrêbnienia w poszczególnych modu³ach systemu GZN
procesów gospodarowania. Wyodrêbnione procesy gospodarowania s¹ czêciami sk³adowymi poszczególnych modu³ów w systemie. Ich wyodrêbnienie i przyporz¹dkowanie do
poszczególnych modu³ów jest jednoznaczne, ale nie jest zupe³ne. Oznacza to, ¿e poszczególne procesy, choæ w wiêkszoci przypadków s¹ samodzielne, to s¹ równie¿ ze
sob¹ wzajemnie powi¹zane (podobnie jak modu³y).
Rol¹ procesów jest wskazanie ukierunkowanych ci¹gów procedur oraz realizowanych
zadañ w ramach poszczególnych procedur, które powinny byæ wykonywane w celu
sprawnego i racjonalnego gospodarowania zasobami nieruchomoci. Ka¿dy z procesów
spe³nia okrelone funkcje steruj¹ce w systemie gospodarowania zasobami nieruchomoci
oraz stanowi sk³adow¹ tworz¹c¹ ogóln¹ funkcjê tego systemu. Procesy gospodarowania
wyznaczaj¹ kierunki dzia³añ, które powinny byæ podejmowane w ramach gospodarowania zasobami nieruchomoci. Poziom procesów gospodarowania rozpatrywany powinien
byæ w systemie gospodarowania przede wszystkim z perspektywy decydenta nie za wykonawcy. Gospodarowanie nieruchomociami to realizacja procesów gospodarowania.
W tym znaczeniu planowanie procesów gospodarowania staje siê zagadnieniem podstawowym i zasadniczym.
Procedury
Strategiczny poziom procesów gospodarowania (podsystemów w modu³ach systemu
GZN) w praktyce przek³ada siê na poziom operacyjny poprzez poziom procedur gospodarowania. Poziom procedur gospodarowania stanowi to miejsce w przestrzeni systemu,
gdzie stykaj¹ siê procesy decyzyjne realizowane na poziomie procesów (poziom wy¿szy)
oraz procesy wykonawcze zwi¹zane z realizacj¹ poszczególnych zadañ (poziom ni¿szy).
Na poziomie tym dokonuje siê planowania, programowania oraz wdra¿ania procedur wykonawczych zwi¹zanych z gospodarowaniem nieruchomociami. Traktowanie poszczególnych procedur w oderwaniu od przyjêtej struktury systemu GZN jest nieracjonalne
i mo¿e prowadziæ do podejmowania z³ych decyzji. Systemowy charakter gospodarowania
nieruchomociami powinien znaleæ odzwierciedlenie w kompleksowym ujêciu zagadnieñ zwi¹zanych z planowaniem i wykonywaniem zadañ gospodarowania.
Poziom procedur w systemie gospodarowania traktowaæ nale¿y jako poziom zadaniowania, a wiêc wyznaczania poszczególnym jednostkom, zespo³om i osobom zadañ do
wykonywania lub wykonania w ramach realizacji danej procedury. Poziom procedur
w systemie GZN wi¹zaæ nale¿y równie¿ z wdra¿aniem obowi¹zkowych procedur prawnych, które ustanawiane s¹ na poziomie lokalnym lub krajowym.

Administratio Locorum 7(2) 2008

12

A. Janowski, R. Winiewski

Zadania
Zadaniowanie realizowane na poziomie procedur w systemie GZN zak³ada realizacjê
poszczególnych zadañ szczegó³owych przez jednostki, zespo³y i osoby. Zadania powinny
byæ wykonywane w trakcie realizacji poszczególnych procedur gospodarowania. Wykonywanie zadañ stanowi podstawowy poziom w systemie gospodarowania zasobami nieruchomoci.
Celem g³ównym, dla którego nale¿y dokonaæ zestawienia zadañ realizowanych w ramach poszczególnych procedur gospodarowania powinno byæ ich usystematyzowanie.
Nale¿y jednak odnotowaæ fakt, i¿ niektóre, bardzo podobne zadania, wykonywane musz¹
byæ w ramach realizacji ró¿nych procedur, a ró¿ne procedury odwo³uj¹ siê do zadañ, bez
których ich skutecznoæ by³aby ma³a.
Wykonywanie ka¿dego zadania powinno byæ podporz¹dkowane funkcji, jak¹ zadanie
to pe³ni w procesach systemowego gospodarowania zasobami nieruchomoci.
ROLA ZASOBÓW NIERUCHOMOCI
W Polsce nastêpuje szybki wzrost wartoci nieruchomoci, którego efektem jest koniecznoæ pilniejszego zwrócenia uwagi na posiadane zasoby nieruchomoci. W takiej
sytuacji wskazanie roli zasobów nieruchomoci powinno pomóc w racjonalnym prowadzeniu gospodarki nieruchomociami. Powinno równie¿ dostarczyæ argumentów przemawiaj¹cych za wprowadzeniem systemu gospodarowania zasobami nieruchomoci.
W wietle realizowanych procesów i procedur oraz wykonywania zadañ gospodarowania zasobami nieruchomoci wskazanie roli zasobów nie wystarcza. Nie dostarcza, bowiem praktycznych przes³anek realizacji zadañ gospodarowania. Maj¹c na wzglêdnie wymogi aplikacyjne poszczególnych procesów, procedurom i zadaniom przypisaæ nale¿y
funkcje, które one pe³ni¹ lub maj¹ pe³niæ. To w³anie wskazanie funkcji, jakie pe³ni¹ zasoby nieruchomoci dostarcza rzeczywistych przes³anek realizacji poszczególnych procedur raz wykonywania zadañ w ramach prowadzonej gospodarki nieruchomociami. Wykonywanie ka¿dego zadania powinno byæ podporz¹dkowane funkcji, jak¹ ono pe³ni
w procesach systemowego gospodarowania zasobami nieruchomoci.
Spo³eczna, gospodarcza i ekonomiczna rola zasobów nieruchomoci
Rola spo³eczna zasobów nieruchomoci wynika z miejsca, jakie zajmuj¹ one w ¿yciu
poszczególnych cz³onków spo³ecznoci lokalnej. Nieruchomoci, jako dobro spo³eczne,
zapewniaj¹ i powinny zapewniaæ tej spo³ecznoci okrelone warunki funkcjonowania.
Funkcjonowanie to traktowaæ nale¿y bardzo szeroko i wieloaspektowo, pocz¹wszy od zapewnienia niezbêdnych nieruchomoci pod drogi, a skoñczywszy na nieruchomociach
przeznaczanych na cele zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
Spo³eczna rola zasobów nieruchomoci warunkowana jest wieloma przepisami prawa
krajowego i lokalnego. Wynika równie¿ z instytucji celu publicznego. Cel publiczny zdefiniowaæ mo¿na w tym przypadku jako koniecznoæ realizacji niezbêdnych inwestycji
Acta Sci. Pol.
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o charakterze publicznym, a rola zasobu polega na zapewnieniu spo³ecznoci lokalnej
odpowiedniej liczby nieruchomoci w zwi¹zku z jej potrzebami wynikaj¹cymi z procesów rozwoju spo³ecznego.
Zasoby nieruchomoci traktowaæ nale¿y jako ród³a nieruchomoci. Ze róde³ tych
nieruchomoci przekazywane s¹ celowo w zwi¹zku z realizacj¹ poszczególnych zadañ inwestycyjnych. Nieruchomociom przypisuje siê okrelone funkcje w ramach spo³ecznego
przeznaczenia zapisanego w planach zagospodarowania przestrzennego lub w wydawanych decyzjach dotycz¹cych realizacji inwestycji celu publicznego. Przeznaczenie tych
nieruchomoci w zwi¹zku z potrzebami spo³ecznymi powinno byæ priorytetowe, nie
oznacza to jednak, ¿e powinno byæ nieracjonalne. Ka¿de dzia³anie powinno podlegaæ
ocenie na p³aszczynie nie tylko spo³ecznej, ale równie¿ gospodarczej i ekonomicznej.
Nieruchomoci z zasobów powinny byæ w pierwszej kolejnoci wykorzystywane
wszêdzie tam, gdzie interes spo³eczny tego wymaga. To kolejny argument, który mówi
o spo³ecznej roli zasobów nieruchomoci. Przeznaczanie pod inwestycje, w pierwszej kolejnoci nieruchomoci z zasobów, jest wskazówk¹, ¿e decydenci rozumiej¹ funkcjê, jak¹
spe³niaj¹ w procesach rozwoju nieruchomoci znajduj¹ce siê w zasobach nieruchomoci.
Rola gospodarcza zasobów nieruchomoci zwi¹zana jest przede wszystkim z potrzebami danego podmiotu, wykonywaniem zadañ w³asnych oraz realizacj¹ procesów gospodarczych.
Omawiaj¹c rolê gospodarcz¹ zasobów nieruchomoci nale¿y wskazaæ równie¿ przes³anki innego charakteru. Dany podmiot dziêki posiadaniu zasobów nieruchomoci jest
kreatorem rynku nieruchomoci, poniewa¿ dziêki prowadzonej polityce mo¿e wp³ywaæ
na poda¿ nieruchomoci, a tym samym wp³ywaæ na ceny. Dziêki prowadzonej polityce
cenowej mo¿e ponadto wp³ywaæ na rodzaj podejmowanych decyzji przez inwestorów.
W takiej sytuacji na danym podmiocie spoczywa obowi¹zek wiadomego podejmowania
decyzji, tzn. takiego, aby jego dzia³ania nie wp³ywa³y negatywnie na procesy zachodz¹ce
na lokalnym rynku nieruchomoci. Z innej strony dany podmiot mo¿e byæ postrzegany
jako podmiot stabilizuj¹cy lokalny rynek nieruchomoci. Wynika to przede wszystkim
z warunków wy³aniania podmiotów zewnêtrznych, z którymi dany podmiot podpisuje
umowy. Odbywa siê to najczêciej po uprzednim oszacowaniu wartoci nieruchomoci,
a w wielu przypadkach podmiot podpisuj¹cy umowê wczeniej uzyska³ prawo do jej podpisania w drodze zorganizowanego postêpowania licytacyjnego (przetargu). Wspomniane
dzia³ania wp³ywaj¹ stabilizuj¹co na ceny, a wiêc stabilizuj¹ równie¿ lokalny rynek nieruchomoci.
Rola gospodarcza przejawia siê ponadto tym, i¿ nieruchomoæ wystêpuje zawsze
w roli obiektu gospodarczego, a wiêc jest niezbêdna w procesach realizacji inwestycji
zwi¹zanych z powstawaniem nowych obiektów budowlanych, jest niezbêdna ka¿demu
przedsiêbiorcy do prowadzenia dzia³alnoci poprzez dostarczanie miejsca produkcji,
wiadczenia us³ug  ogólnie prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Podmioty posiadaj¹ce zasoby nieruchomoci w wielu przypadkach dostarczaj¹ niezbêdne i odpowiednio
wyposa¿one w urz¹dzenia infrastruktury technicznej tereny inwestycyjne, które wp³ywaj¹ na lokalizowanie inwestycji pobudzaj¹cych rozwój lokalny. Podmioty udostêpniaj¹ce
nieruchomoci z zasobu stawiane s¹ jednak przed dylematami, które wynikaj¹ ze cierania siê ró¿nych pomys³ów w zakresie przysz³ego zainwestowania nieruchomoci. NieruchoAdministratio Locorum 7(2) 2008
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moci cenne i dobrze zlokalizowane mog¹ byæ ponadto w krêgu zainteresowania wielu
podmiotów, co niesie za sob¹ korzystne skutki ekonomiczne, ale równie¿ niekorzystne
konsekwencje w postaci sygna³ów przekazywanych na rynek nieruchomoci oraz do innych podmiotów w przestrzeni gospodarczej (wzrost cen).
Rola ekonomiczna zasobów nieruchomoci pojawia siê w momencie, gdy na nieruchomoci, czêæ zasobu nieruchomoci, popatrzymy jak na ród³o kapita³u oraz przedmiot inwestycji.
Nieruchomoci¹ s¹ przedmiotami gospodarowania o du¿ej wartoci. Tym samym
w wielu przypadkach s¹ traktowane jako ³atwe i szybkie ród³o dochodu. Takie podejcie
jest dopuszczalne, ale tylko pod warunkiem, ¿e wynika z prawid³owo przygotowanego
planu wykorzystania nieruchomoci z zasobu. Prawid³owoæ tak¹ zagwarantowaæ mo¿e
tylko wdro¿enie systemowego podejcia do zagadnienia gospodarowania zasobami nieruchomoci, którego jednym z efektów powinien byæ racjonalny plan wykorzystania nieruchomoci.
Du¿a wartoæ nieruchomoci oraz bardzo du¿a wartoæ (rynkowa) zasobów nieruchomoci w sensie ekonomicznym wp³ywa na procesy rozwoju lokalnego. Posiadanie zasobów nieruchomoci o w³aciwej strukturze, a w nich nieruchomoci o odpowiedniej jakoci (w dobrym stanie technicznym, dobrze zlokalizowanych itp.), postrzegane jest
przez otoczenie (podmioty prywatne i spo³eczeñstwo) pozytywnie, poniewa¿ wiadczy
o stabilnoci gospodarczej oraz du¿ych mo¿liwociach rozwoju.
Traktuj¹c nieruchomoci jako czynnik dochodu, nale¿y podkreliæ ich rolê w procesach dostarczania rodków finansowych do bud¿etu danego podmiotu.
Przeniesienie prawa do nieruchomoci przynosi, ze wzglêdu na du¿¹ wartoæ rynkow¹
nieruchomoci, du¿e wp³ywy. Sprzeda¿ mo¿e zapewniæ rodki finansowe, wp³ywy te s¹
jednak jednorazowe, a dany podmiot traci bezpowrotnie prawo w³asnoci nieruchomoci.
W takiej sytuacji racjonalizacja procesów sprzeda¿y wydaje siê koniecznoci¹. Racjonalizacja ta powinna polegaæ na analizie wielkoci sprzeda¿y (wyra¿onej liczb¹ nieruchomoci przeznaczonych do sprzeda¿y) w kontekcie potrzeb oraz optymalizacji przestrzennej i czasowej faktu sprzeda¿y. Analiza wielkoci sprzeda¿y powinna byæ
przeprowadzona z uwzglêdnieniem kryterium niezbêdnoci oraz op³acalnoci. Optymalizacja przestrzenna ma na celu wytypowanie do sprzeda¿y takich nieruchomoci, które
maj¹ najlepszy wskanik lokalizacji do przewidywanej ceny w kontekcie oczekiwanego
dochodu, a wiêc spe³niaj¹ oczekiwania dotycz¹ce poziomu dochodu przy za³o¿eniu, ¿e
sprzedawana jest nieruchomoæ o najgorszej dla przewidywanego dochodu lokalizacji.
Optymalizacja czasowa polega na takim wytypowaniu momentu sprzeda¿y, aby maksymalizowaæ wskanik przewidywanej ceny w stosunku do redniego poziomu cen z uwzglêdnieniem realiów rynku. Wynikiem tej optymalizacji powinien byæ tak wytypowany moment
sprzeda¿y, aby maksymalizowaæ korzyci osi¹gane ze sprzeda¿y przy za³o¿eniu minimalizacji z³ego wp³ywu planowanej transakcji na lokalny rynek nieruchomoci.
Kolejny przejaw ekonomicznej roli zasobów nieruchomoci pojawia siê wówczas,
gdy nieruchomoci decydenci zaczynaj¹ traktowaæ jako przedmiot zabezpieczenia wierzytelnoci. Potrzeby bud¿etowe s¹ czêsto niezbilansowane po stronie dochodów, co poci¹ga za sob¹ koniecznoæ zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych o ró¿nym charakterze.
W takich przypadkach nieruchomoci z zasobów traktowane s¹ jako przedmioty stanoActa Sci. Pol.
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wi¹ce zabezpieczenie ustanowionych zobowi¹zañ. Pe³ni¹ wówczas dodatkowe funkcje
o charakterze ekonomicznym.
W tym wietle roli zasobów nieruchomoci nale¿y poszukiwaæ, nie tylko w samych
nieruchomociach (przedmiotach gospodarowania), ale równie¿ w sferze polityki lokalnej, zapotrzebowania na nieruchomoci zg³aszanego przez decydentów w procesach decyzyjnych oraz wszêdzie tam, gdzie nieruchomoci mog¹ pomóc w rozwoju i rozwi¹zaæ
pojawiaj¹ce siê potrzeby.
INWENTARYZACJA I EWIDENCJONOWANIE NIERUCHOMOCI
W ZASOBACH NIERUCHOMOCI
Ka¿de dzia³anie podejmowane w gospodarce nieruchomociami wymaga bezwzglêdnej znajomoci stanu i w³aciwoci nieruchomoci jako przedmiotu gospodarowania. Gospodarowanie na podstawie niezinwentaryzowanego zasobu, w którym nieruchomoci
maj¹ nieuregulowane stany prawne, a cele gospodarowania ustala siê jedynie na bazie
bie¿¹cych potrzeb, jest w Polsce powszechn¹ praktyk¹. Taki stan rzeczy jest niekorzystny
dla gospodarki nieruchomociami i nale¿y go zmieniæ. Nale¿y zatem d¹¿yæ do:
 przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomoci, ich stanów prawnych oraz celów gospodarowania,
 za³o¿enia i prowadzenia przez podmioty gospodaruj¹ce zasobami nieruchomoci w³asnej, nowoczesnej ewidencji nieruchomoci.
Inwentaryzacja to sporz¹dzenie inwentarza, spisanie z natury nieruchomoci bêd¹cych czêci¹ sk³adow¹ zasobu nieruchomoci, uregulowanie niezgodnoci zwi¹zanych ze
stanami prawnymi, ustalenie celów gospodarowania odnosz¹cy siê do nieruchomoci
oraz usuniêcie wszelkich niezgodnoci i niecis³oci miêdzy stanami faktycznymi a stanami zarejestrowanymi.
Takie zdefiniowanie inwentaryzacji jest nietypowe. Obejmuje nie tylko spis z natury
nieruchomoci (rzeczy), ale równie¿ wykonanie inwentaryzacji stanów prawnych, odnosz¹cych siê do nieruchomoci w zasobach. Zak³ada ponadto przeprowadzenie inwentaryzacji celów gospodarowania, które maj¹ byæ realizowane na bazie nieruchomoci stanowi¹cych czêci sk³adowe zasobów nieruchomoci. Z przyjêtej definicji inwentaryzacji
wynika zatem, i¿ przed za³o¿eniem ewidencji nieruchomoci, wszystkie nieruchomoci
zostan¹ zidentyfikowane, opisane i kompleksowo przeanalizowane.
W polskich warunkach przeprowadzenie inwentaryzacji wed³ug proponowanej definicji w praktyce jest wykonywane rzadko. Najczêciej wykonywana jest inwentaryzacja
techniczna, czyli spis z natury nieruchomoci, powi¹zana z inwentaryzacj¹ stanów prawnych. Wynika to przede wszystkim z przepisów i nakazów prawa. Bardzo rzadko przeprowadzana jest inwentaryzacja celów gospodarowania, poniewa¿ jest to element przygotowywania planów wykorzystania zasobów.
Zaproponowana definicja uwzglêdnia równie¿ wa¿ny element, który zwi¹zany jest
z usuwaniem niezgodnoci i niecis³oci miêdzy stanami faktycznymi a stanami zarejestrowanymi. Oznaczaæ to powinno w praktyce koniecznoci wykonywania, równoczenie
z inwentaryzacj¹, wszelkich czynnoci o charakterze prawnym i geodezyjnym, prowadz¹Administratio Locorum 7(2) 2008
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cych do uzyskania takich stanów gospodarczych przypisywanych nieruchomociom w zasobach, które umo¿liwia³yby efektywn¹ i ³atw¹ realizacjê wszelkich procesów, procedur
i zadañ. Czynnoci te powinny dotyczyæ sfery techniczno-u¿ytkowej nieruchomoci oraz
sfery ewidencyjno-geodezyjnej. Sfera techniczno-u¿ytkowa zwi¹zana jest przede wszystkim ze wskazaniem walorów u¿ytkowych nieruchomoci, stanu technicznego, wszelkich
ograniczeñ, niefunkcjonalnoci oraz ró¿nego rodzaju zu¿yæ. Sfera ewidencyjno-geodezyjna to z jednej strony uporz¹dkowanie spraw natury ewidencyjnej, np. niezgodnoci w publicznych rejestrach ewidencyjnych ze stanami faktycznymi, z innej natomiast to wykonywanie prac geodezyjnych, których celem powinno byæ usuwanie wszelkich niecis³oci
zwi¹zanych z procesami jednoznacznej identyfikacji przestrzennej nieruchomoci, np. regulacja przebiegu granic nieruchomoci.
Inwentaryzacja w przyjêtym znaczeniu oznacza wykonanie wszelkich czynnoci, które prowadz¹ do jednoznacznego ustalenia ewidencyjno-przestrzennego i techniczno-u¿ytkowego stanu nieruchomoci, niezbêdnego do za³o¿enia i prowadzenia ewidencji nieruchomoci w zasobach nieruchomoci.
ANALIZA OTOCZENIA ZASOBÓW NIERUCHOMOCI
Procesy gospodarowania zasobami nieruchomoci realizowane s¹ w okrelonej rzeczywistoci prawnej, gospodarczej i spo³ecznej. Oznacza to w praktyce koniecznoæ
uwzglêdnienia wp³ywu wielu grup czynników o charakterze sprawczym. Czynniki te, zasadniczo, podzieliæ mo¿na na dwie grupy: czynniki o charakterze zewnêtrznym i czynniki
o charakterze wewnêtrznym. Wskazane czynniki tworz¹ otoczenie zasobów nieruchomoci. Otoczenie to nale¿y analizowaæ w zwi¹zku z realizacj¹ procesów GZN.
Otoczenie bezporednie
Procesy gospodarowania zasobami nieruchomoci zale¿¹ nie tylko od otoczenia zewnêtrznego, które definiuje i wyznacza ogólne ramy funkcjonowania. Wa¿n¹ rolê odgrywa otoczenie wewnêtrzne zasobów nieruchomoci. W odró¿nieniu od otoczenia zewnêtrznego, na które podmiot nie ma wp³ywu, otoczenie wewnêtrzne dany podmiot
tworzy sam. W tym wzglêdzie uwarunkowania, które podmiot tworzy zmienia i akceptuje
w ramach dzia³añ w³asnych kszta³tuj¹ i warunkuj¹ przestrzeñ, w której realizowane s¹
procesy gospodarowania zasobem nieruchomoci. Otoczenie wewnêtrzne stanowi zbiór
aktów prawa miejscowego, opracowanych dokumentów, wykonanych analiz, których celem jest dostarczenie aktualnej i rzetelnej informacji o przestrzeni funkcjonowania zasobów nieruchomoci.
Wspomniane dokumenty stanowi¹ lokalne ramy legislacyjno-prawne gospodarowania nieruchomociami. Otoczenie wewnêtrzne to jednak nie tylko przyjête do realizacji
dokumenty prawne czy wytyczne, ale równie¿ szereg innych czynników, których róde³
poszukiwaæ nale¿y w przestrzeni spo³eczno-gospodarczej.
Analiza otoczenia wewnêtrznego to zadanie czasoch³onne, pracoch³onne i trudne.
W wielu przypadkach sprowadza siê do przedstawienia analizy systemowej. ObserwowaActa Sci. Pol.
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ne zwi¹zki wzajemnie siê warunkuj¹ oraz s¹ skorelowane. Stosowanie w takim przypadku analiz prostych (niesystemowych), bez uwzglêdnienia czynnika systemowego mo¿e
prowadziæ do uproszczonych wniosków, których wykorzystanie bêdzie obarczone du¿ym
ryzykiem.
Zgodnie z przyjêt¹ definicj¹ otoczenie bezporednie (wewnêtrzne) to takie, które
w sposób bezporedni warunkuje funkcjonowanie zasobów nieruchomoci.
Analiza otoczenia bezporedniego zasobu nieruchomoci powinna prowadziæ do
wskazania zwi¹zków, warunkuj¹cych funkcjonowanie zasobów nieruchomoci, z innymi
podsystemami. Okrelenie tych zwi¹zków pozwoli wskazaæ obszary decyzyjne, które nale¿y przeanalizowaæ, aby uwzglêdniaj¹c iloæ, jakoæ i si³ê zaobserwowanych zwi¹zków,
móc w sposób adekwatny zestawiæ wnioski niezbêdne w procesach gospodarowania zasobami nieruchomoci. Analiza ta powinna prowadziæ do zestawienia niezbêdnych czynników, których uwzglêdnienie warunkuje proces gospodarowania zasobami, wp³ywa na
jakoæ tego gospodarowania oraz daje wskazówki dotycz¹ce mo¿liwoci zwiêkszenia
efektywnoci procesów gospodarowania.
Podstawowymi sk³adowymi otoczenia wewnêtrznego warunkuj¹cymi gospodarowanie
zasobami nieruchomoci¹ s¹: prawo lokalne, rynki lokalne, potrzeby podmiotu, potrzeby
spo³ecznoci lokalnej.
Otoczenie zewnêtrzne
Otoczenie zewnêtrzne zasobów nieruchomoci to takie, które oddzia³uje na zasoby
nieruchomoci, ale pochodzi spoza ich struktury i oddzia³ywania. S¹ to ró¿nego rodzaju
bodce, które oddzia³uj¹ na procesy gospodarowania nieruchomociami. Czynniki zewnêtrzne definiuj¹ i wp³ywaj¹ na procesy gospodarowania, poniewa¿ s¹ obligatoryjne.
Do grupy tych czynników zaliczyæ nale¿y przede wszystkim przepisy prawa krajowego,
akty i dokumenty regionalne oraz inne opracowania, dokumenty i czynniki odnosz¹ce siê
do danego podmiotu poprzez ich charakter sprawczy.
Otoczenie zewnêtrzne zasobów nieuchomoci rozpatrywaæ nale¿y jako zbiór czynników o dwojakim charakterze:
 podstawowym i obligatoryjnym  system prawa krajowego oraz
 uzupe³niaj¹cym i fakultatywnym  czynniki zewnêtrzne o charakterze spo³eczno-gospodarczo-ekonomicznym pochodz¹ce z systemu polskiej gospodarki narodowej.
Otoczenie zewnêtrzne z jednej strony definiuje ogólne prawno-gospodarcze rodowisko funkcjonowania danego podmiotu w aspekcie tworzenia rozwi¹zañ na szczeblu centralnym, z drugiej natomiast buduje i kreuje politykê spo³eczn¹, której znaczenie dotyczy
ka¿dego podmiotu w Polsce. Mówi¹c obrazowo, podmiot zanurzony jest w mieszaninie
czynników zewnêtrznych, które wyznaczaj¹ ramy funkcjonowania oraz wp³ywaj¹ na realizacjê okrelonych procesów gospodarczych, spo³ecznych i politycznych, dotycz¹cych
miêdzy innymi zasobów nieruchomoci.
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STRATEGIA GOSPODAROWANIA ZASOBAMI NIERUCHOMOCI
Strategia gospodarowania zasobami nieruchomoci obejmujê teoriê i praktykê przygotowania, realizacji, kontroli i oceny realizowanych procesów gospodarowania nieruchomociami. Strategia gospodarowania jest sposobem realizacji przyjêtych celów gospodarowania na podstawie wczeniej przeprowadzonej inwentaryzacji stanów prawnych
i faktycznych, za³o¿onej ewidencji nieruchomoci oraz wykonanej analizy otoczenia zasobów nieruchomoci.
Strategia gospodarowania obejmowaæ powinna wszelkie aspekty procesów gospodarowania. Powinna byæ zwart¹ taktyk¹ gospodarowania uwzglêdniaj¹c¹ wszelkie dostêpne
zasoby, rodki, metody, procedury i kadry. Omawiane w poprzednich rozdzia³ach modu³y
w systemie gospodarowania zasobami nieruchomoci stanowi¹ kompletn¹ otoczkê procesów gospodarowania, dostarczaj¹c potrzebnych informacji inwentaryzacyjnych, prawnych, technicznych, spo³ecznych, ekonomicznych i gospodarczych.
Strategia gospodarowania jest procesem wieloetapowym. Poszczególne etapy mog¹
przedstawiaæ siê nastêpuj¹co:
1. Zdefiniowanie celów gospodarowania, w tym:
a) zestawienie celów gospodarowania,
b) okrelenie perspektywy czasowej dla przyjêtego zestawu celów oraz okrelenie terminu rewizji celów gospodarowania,
c) przyporz¹dkowanie rangi i wskazanie znaczenia poszczególnych celów w przyjêtej
perspektywie czasowej.
2. Plan wykorzystania zasobu nieruchomoci, w tym:
a) wstêpne przyporz¹dkowanie nieruchomociom z zasobu zdefiniowanych celów gospodarowania,
b) wykonanie wstêpnych analiz op³acalnoci,
c) wskazanie róde³ finansowania poszczególnych celów,
d) zestawienie nieruchomoci wraz z przyporz¹dkowanymi celami gospodarowania 
plan wykorzystania zasobu.
3. Przyporz¹dkowanie poszczególnym nieruchomociom procedur gospodarowania, w tym:
a) wybór procedur gospodarowania,
b) wskazanie funkcji pe³nionych przez poszczególne procedury,
c) przyporz¹dkowanie poszczególnym nieruchomociom procedur gospodarowania,
d) wykonanie analizy wykonalnoci i op³acalnoci,
e) zestawienie wykazu procedur gospodarowania przyporz¹dkowanych poszczególnym
nieruchomociom.
4. Zalgorytmizowanie poszczególnych procedur gospodarowania, w tym:
a) zdefiniowanie struktury procedury,
b) wskazanie czynnoci do wykonania w poszczególnych fazach realizacji procedury
oraz zdefiniowanie niezbêdnych dokumentów, opracowañ, które nale¿y sporz¹dziæ
lub wykonaæ,
c) wskazanie struktury decyzyjno-wykonawczej dla ka¿dej procedury poprzez:
 wskazanie osoby, osób lub podmiotów odpowiedzialnych za realizacjê poszczególnych procedur gospodarowania,
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 wskazanie osoby bezporednio nadzoruj¹cej i oceniaj¹cej wykonywanie poszczególnych procedur gospodarowania,
d) wskazanie struktury odwo³awczej.
5. Zdefiniowanie podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i implementacjê nowych
procedur gospodarowania.
GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NIERUCHOMOCI  PROCEDURY
Praktyczne wykonanie procesów gospodarowania zasobami nieruchomoci polega na
realizacji okrelonych procedur gospodarowania. Procedura gospodarowania to chronologicznie usystematyzowany zbiór czynnoci, które nale¿y wykonaæ w procesie gospodarowania.
Ka¿da procedura zwi¹zana z gospodarowaniem nieruchomociami powinna mieæ
opracowany schemat ideowy. Wskazaæ nale¿y czynnoci do wykonania w poszczególnych fazach realizacji procedury, zdefiniowaæ niezbêdne dokumenty, które nale¿y sporz¹dziæ lub wykonaæ. W praktyce gospodarowania nale¿y ponadto wskazaæ osobê(y) lub
podmioty odpowiedzialne za realizacjê poszczególnych etapów danej procedur gospodarowania oraz okrelaæ osobê bezporednio nadzoruj¹c¹ realizacjê danej procedur gospodarowania. Wa¿ne jest te¿ okrelenie toku odwo³awczego.
PROGRAMOWANIE ROZWOJU ZASOBÓW NIERUCHOMOCI
Realizacja procesów prawid³owej gospodarki nieruchomociami jest procesem skomplikowanym i wymagaj¹cym nowoczesnego spojrzenia, które wykracza poza ramy rozumianej tradycyjnie wiedzy urzêdniczej. Dzi dobrze prowadzona gospodarka nieruchomociami to co wiêcej ni¿ zwyk³a sprzeda¿, pobieranie op³at i egzekwowanie
nale¿noci. W dobie szybkich zmian w otoczeniu bli¿szym i dalszym podmiotu gospodaruj¹cego, decydenci stali siê aktywnymi uczestnikami procesu rozwoju przyczyniaj¹c siê
do (nie za nieprzeszkadzaj¹c w) poprawy wizerunku tej sfery gospodarki. Zmiana podejcia zak³ada aktywne uczestnictwo w wielu sferach ¿ycia i nie dotyczy jedynie czasu
teraniejszego, ale równie¿ czasu przysz³ego, a przez to jest trudna w realizacji, czego
potwierdzeniem s¹ z³e opinie wyg³aszane przez wielu ekspertów zajmuj¹cych siê t¹ sfer¹
gospodarki.
Omówione wczeniej procesy, procedury czy czynnoci gospodarowania zasobami
nieruchomoci odnosi³y siê z regu³y do przedmiotów gospodarowania. W rzeczywistoci
nie nale¿y jednak zapominaæ o podmiotach gospodarowania, a wiêc tych, którzy wykonuj¹ czynnoci gospodarowania.
Struktura organizacyjna i decyzyjna podmiotu gospodaruj¹cego nieruchomociami
odgrywa zasadnicz¹ rolê w aspekcie odbioru spo³ecznego oraz efektywnoci procesów
gospodarowania. Organizacja procesów gospodarowania powinna byæ jasno zdefiniowana. Ka¿dy podmiot w tym systemie powinien znaæ swoj¹ rolê, zadania do wykonania.
Osoby wykonuj¹ce czynnoci gospodarowania powinny byæ profesjonalnie przygotowaAdministratio Locorum 7(2) 2008

20

A. Janowski, R. Winiewski

ne. W tym celu nale¿y wdro¿yæ system szkoleñ oraz bie¿¹cego doskonalenia umiejêtnoci zawodowych.
Nowa sytuacja prawna, decyzyjna czy gospodarcza wymaga nowych rozwi¹zañ. Niezbêdne jest równie¿ opracowanie odpowiednich narzêdzi informatycznych wspomagaj¹cych czynnoci gospodarowania. Specjalizowane narzêdzie wykorzystywane w obs³udze
procesów gospodarowania mog¹ poprawiæ efektywnoæ gospodarowania oraz wp³yn¹æ na
jakoæ podejmowanych decyzji.
W dobie spo³eczeñstwa informacyjnego efektywnoæ informacyjna staje siê spraw¹
kluczow¹, albowiem okrela mo¿liwoæ odzwierciedlania w systemie gospodarowania
nieruchomociami wszystkich dostêpnych informacji tak, aby system reagowa³ na pojawiaj¹ce siê nowe informacje wprowadzaj¹c stosowne reakcje i dzia³ania. Efektywnoæ
jest wa¿na w celu poprawy konkurencyjnoci i jakoæ gospodarowania.
WSPOMAGANIE PROCESÓW DECYZYJNYCH W GOSPODAROWANIU
ZASOBAMI NIERUCHOMOCI
Wspó³czesne procesy gospodarowania zasobami nieruchomoci s¹ planowane, realizowane i weryfikowane w bardzo skomplikowanych warunkach zwi¹zanych ze: z³o¿onoci¹ przedmiotów gospodarowania, z³o¿onoci¹ i wielowariantowoci¹ procesów decyzyjnych, wielow¹tkowoci¹ procesów realizowania celów gospodarowania oraz wieloma
innymi grupami warunków decyduj¹cych o jakoci procesów gospodarowania. Wspomaganie procesów decyzyjnych w takich warunkach nale¿y rozpatrywaæ w trzech perspektywach.
Pierwsza zwi¹zana jest z szybkim rozwojem technicznym i technologicznym w bran¿y informatycznej. Chc¹c gospodarowaæ profesjonalnie oraz byæ konkurencyjnym na rynku, nale¿y dbaæ o rozwój infrastruktury informatycznej oraz aktualizowaæ platformy (systemy) informatyczne obs³uguj¹ce procesy gospodarowania. Druga to koniecznoæ
korzystania z porad profesjonalnie przygotowanych doradców. Doradcy ci s¹ w stanie
przygotowaæ ró¿nego rodzaju opinie, ekspertyzy, plany, programy, za³o¿enia, które mo¿na wykorzystywaæ w procesach gospodarowania zasobami nieruchomoci. Ich pomoc jest
czêsto nieodzowna wtedy, gdy rozwa¿ane zagadnienie wymaga specjalistycznej wiedzy,
któr¹ urzêdnicy nie dysponuj¹. Trzecia to zapewnienie dostêpu do nowoczesnych, specjalizowanych aplikacji informatycznych wspomagaj¹ce czynnoci gospodarowania.
Ka¿da z tych perspektyw jest wa¿na. Z pierwsz¹ podmioty radz¹ sobie obecnie doæ
dobrze. Druga wymaga pewnych zabiegów, ale tworzona infrastruktura informacyjna na
styku ekspertprzedsiêbiorca umo¿liwia odszukanie osób, które mog¹ w odpowiedni sposób doradziæ i pomóc.
Z perspektywy gospodarowania zasobami nieruchomoci, obecnie le wygl¹da kwestia dostêpu do nowoczesnych, specjalizowanych aplikacji informatycznych wspomagaj¹cych czynnoci gospodarowania. Tego rodzaju rynek jest w fazie rozwoju. Liczyæ nale¿y
siê z tym, i¿ w najbli¿szej przysz³oci sytuacja ta poprawi siê, i na rynku dostêpne bêd¹
specjalistyczne i dedykowane aplikacje informatyczne, które u³atwi¹ gospodarowanie zasobami nieruchomoci i pomog¹ w procesach decyzyjnych. Wymogiem dzisiejszych czaActa Sci. Pol.

Gospodarowanie zasobami nieruchomoci w warunkach rynkowych, czêæ II

21

sów, sta³o siê wykorzystywanie zaawansowanych technologii informatycznych w celu
zwiêkszenia efektywnoci procesów gospodarowania zasobami nieruchomoci.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Koncepcja systemowego gospodarowania zasobami nieruchomoci oparta jest na za³o¿eniu, zgodnie z którym gospodarowanie zasobami powinno mieæ charakter systemowy. Systemowy charakter odnosi siê do wyodrêbnionych w koncepcji systemu gospodarowania modu³ów, procesów, procedur i zadañ. Systemowoæ zapewnia kompleksowe
ujêcie gospodarowania nieruchomociami w przestrzeni spo³ecznej, gospodarczej i ekonomicznej. Pozwala równie¿ unikaæ lub minimalizowaæ konsekwencje pojawiaj¹cych siê
konfliktów o ró¿nym charakterze. Przeprowadzone analizy pozwalaj¹ postawiæ tezê, i¿
jedynie systemowe gospodarowanie zasobami nieruchomoci umo¿liwia racjonalne gospodarowanie.
Najwa¿niejszymi problemami, które w najbli¿szym czasie nale¿y rozwi¹zaæ w zwi¹zku z potrzebami systemowego gospodarowania zasobami nieruchomoci s¹:
a) regulacja stanów prawnych nieruchomoci,
b) identyfikacja przestrzenno-czasowa i opis nieruchomoci,
c) wprowadzenie podsystemu ewidencjonowania nieruchomoci,
d) zapewnienie sprawnego podsystemu finansowania gospodarowania i zarz¹dzania nieruchomociami,
e) wprowadzenie permanentnego procesu identyfikacji potrzeb danego podmiotu oraz
identyfikacji potrzeb w zakresie przekszta³ceñ struktury jakociowej i ilociowej zasobów,
f) wdro¿enie podsystemu planowania wykorzystania nieruchomoci w zasobie,
g) wprowadzenie podsystemu weryfikacji stosowanych procedur oraz oceny realizowanych zadañ.
Przedstawione w pracy spojrzenie na procesy gospodarowania nieruchomociami
w warunkach rynkowych jest uniwersalne. Metodyka systemowego gospodarowania zasobami nieruchomoci wykorzystywana mo¿e byæ w ramach prac zwi¹zanych z:
1) gospodarowaniem zasobami nieruchomoci,
2) programowaniem wykorzystania nieruchomoci w zasobie,
3) przygotowaniem opracowañ planistyczno-gospodarczych (np. strategii rozwoju gminy),
4) podejmowaniem decyzji inwestycyjnych,
5) prognozowaniem rozwoju lokalnego rynku nieruchomoci.
Zasoby nieruchomoci w Polsce odgrywaj¹ wa¿ne role: spo³eczne, gospodarcze i ekonomiczne. S¹ one niezmiernie istotnym elementem prowadzonej przez podmioty gospodarki nieruchomociami. Ranga prowadzonej gospodarki jest warunkowana jakoci¹ prowadzonej gospodarki nieruchomociami. W takiej sytuacji zasoby nieruchomoci nale¿y
postrzegaæ jako wa¿ny element polityki gospodarczej, nie tylko zwi¹zany z bie¿¹cym
funkcjonowaniem, ale równie¿ element rozwojowy definiuj¹cy przysz³e stany spo³eczne,
gospodarcze i ekonomiczne. Jakoæ rozwoju definiowana jest jakoci¹ realizowanych
procesów gospodarowania zasobami nieruchomoci.
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Znaczenie zasobów nieruchomoci ulega zmianom wywo³anym sposobem realizacji
zasad i procedur gospodarki nieruchomociami. Obecnie zasoby nieruchomoci funkcjonuj¹ w warunkach gospodarki rynkowej. Takie warunki stwarzaj¹ wiele szans rozwojowych, ale wywo³uj¹ równie¿ zagro¿enia.
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MANAGEMENT OF REAL ESTATE RESOURCE IN MARKET CONDITIONS,
PART II
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
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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 second part of a work consisting of two articles
published in the current and previous issue 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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SYTUACJA MIESZKANIOWA W £ODZI NA TLE
INNYCH MIAST
Ewa Kucharska-Stasiak
Wy¿sza Szko³a Umiejêtnoci w Kielcach
Streszczenie. Pod wzglêdem sytuacji mieszkaniowej Polska wyró¿nia siê negatywnie na tle
krajów europejskich. Oprócz du¿ych rozbie¿noci wystêpuj¹cych miêdzy poszczególnymi
pañstwami, wystêpuj¹ znaczne rozbie¿noci miêdzy najwiêkszymi miastami.
Na tle najwiêkszych miast wyj¹tkowo trudna sytuacja mieszkaniowa wystêpuje w £odzi. Postawiono tezê, ¿e poprawa sytuacji mieszkaniowej pañstwa dokonywa³a siê kosztem £odzi.
S³owa kluczowe: polityka mieszkaniowa, sytuacja mieszkaniowa

WPROWADZENIE
Za strategiczny cel d³ugotrwa³ego rozwoju mieszkalnictwa w Polsce uznano maksymalne zbli¿enie poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli do obecnego poziomu redniej ca³ej Unii w okresie do 2025 r..
redniookresowym celem strategii rozwoju mieszkalnictwa jest harmonizacja rozwoju rynku mieszkaniowego i rynku pracy pod k¹tem zapewnienia spójnoci spo³ecznej, gospodarczej, przestrzennej w ujêciu regionalnym i krajowym. Postawione cele
pozwalaj¹ wnosiæ, ¿e poprawa warunków mieszkaniowych powinna siê wyra¿aæ w wyrównywaniu tych warunków w ujêciu przestrzennym.
Przedmiotem rozwa¿añ bêdzie sytuacja mieszkaniowa w £odzi, obecnie trzecim pod
wzglêdem liczby mieszkañców miecie w Polsce na tle innych, najwiêkszych miast.
UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE SYTUACJI MIESZKANIOWEJ £ODZI
Rozwój funkcji miastotwórczej £odzi cile zwi¹zany by³ z przemys³em w³ókienniczym. £ód by³a typowym miastem robotniczym, które na prze³omie minionych wieków skupia³o 50% wszystkich zak³adów tekstylnych, 48% w³ókienników i 54% proAdres do korespondencji  Corresponding author: Ewa Kucharska-Stasiak,
e-mail: ewkuchar@uni.lodz.pl
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dukcji globalnej Polski. £ód XIX wieku uznana zosta³a za stolicê polskiej bawe³ny,
wykazuj¹c cis³¹ zale¿noæ od rozwoju tej bran¿y przemys³u.
Rozwój funkcji przemys³owej spowodowa³ nap³yw ludnoci ze wsi, a tak¿e przestrzenne rozszerzanie siê miasta. Sytuacja mieszkaniowa ludnoci by³a trudna, bowiem
budownictwo mieszkaniowe nie nad¹¿a³o za nap³ywaj¹c¹ do miasta ludnoci¹. W okresie miêdzywojennym cech¹ charakterystyczn¹ by³a przewaga jednoizbowych, znacznie
przeludnionych mieszkañ, co ju¿ w tym okresie negatywnie wyró¿nia³o £ód na tle innych, du¿ych miast w Polsce. Zasób mieszkaniowy £odzi zosta³ ma³o zniszczony
w czasie II wojny wiatowej, co spowodowa³o, ¿e inne, du¿e miasta, na których toczy³y
siê dzia³ania wojenne, korzysta³y ze rodków kierowanych na odbudowê. Ich odbudowa
dokonywa³a siê kosztem £odzi. Spowodowa³o to, ¿e w okresie powojennym, w którym
przyjêto model polityki mieszkaniowej uzale¿niony od bud¿etu pañstwa, sytuacja
mieszkaniowa zmienia³a siê bardzo wolno  por. tabela 1. Jeszcze w latach 50. udzia³
mieszkañ jednoizbowych siêga³ prawie 50%.
Pozytywne zmiany przynios³y dopiero lata 70. Widoczne to jest nie tylko w silnej
poprawie wskaników liczby osób przypadaj¹cych na izbê, ale tak¿e w strukturze wielkoci mieszkañ  silnie spad³ udzia³ mieszkañ jednoizbowych na korzyæ mieszkañ
trzyizbowych.
Tabela 1. Zmiana sytuacji mieszkaniowej £odzi [Kucharska-Stasiak, Ledzion-Trojanowska,
Szopiñski, Za³êczna 2007]
Table 1. Changes in £ód housing situation [Kucharska-Stasiak, Ledzion-Trojanowska, Szopiñski,
Za³êczna 2007]
Rok
Year

Liczba mieszkañ
w tys.
No. of dwellings
(thou.)

Liczba mieszkañców na izbê
No. of residents
per room

Udzia³ mieszkañ
jednoizbowych
Share of one-room dwellings

Udzia³ mieszkañ
dwuizbowych
Share of two-room dwellings

Udzia³ mieszkañ
trzyizbowych
Share of three-room dwellings

1918

85,3

2,5

66,3

18,8

9,0

1921

108,2

2,29

59,7

19,9

9,9

1931

145,2

2,45

63,1

19,3

9,0

1946

149,3

1,80

48,6

31,4

12,5

1950

172,2

1,93

48,5

31,5

13,0

1960

203,0

1,78

41,8

34,2

17,3

1978

284,4

1,26

15,7

25,6

38,6

2002

314,6

1,00

7,5

19,8

42,5

2006

332,7

0,74

niedostêpne
not available

niedostêpne
not available

niedostêpne
not available

Czy te istotne zmiany zmniejszy³y na prze³omie XX i XXI wieku dystans miêdzy
£odzi¹, znan¹ z trudnych warunków mieszkaniowych i ze z³ego stanu technicznego
mieszkañ, a innymi miastami?
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SYTUACJA MIESZKANIOWA £ODZI NA PRZE£OMIE XX I XXI WIEKU
£ód jest czwartym co do powierzchni miastem w Polsce. Do 2007 roku by³a drugim co do liczby mieszkañców miastem w Polsce. Niestety jest miastem wojewódzkim
o najwiêkszym ubytku naturalnym. Liczba mieszkañców £odzi  po uwzglêdnieniu przyrostu naturalnego, nap³ywu i odp³ywu ludnoci od 1999 roku  systematycznie maleje
z 797,8 tys. mieszkañców do 755,4 tys., co spowodowa³o, ¿e w 2007 roku £ód z drugiego miejsca przesunê³a siê na trzecie pod wzglêdem liczby ludnoci (po Krakowie).
Przyrost zasobu mieszkaniowego (por. tab. 1) przy malej¹cej liczbie mieszkañców
umo¿liwi³ poprawê warunków mieszkaniowych (tab. 2). Korzystne zmiany s¹ widoczne
we wszystkich podstawowych wskanikach  ronie liczba izb w mieszkaniach, wzrost
widoczny jest w przeciêtnej powierzchni u¿ytkowej mieszkania i przeciêtnej powierzchni u¿ytkowej na jedn¹ osobê. Maleje liczba osób na jedno mieszkanie i liczba
osób na izbê.
Tabela 2. Wskaniki mieszkaniowe w gminie £ód w latach 20022006 [na podstawie GUS]
Table 2. Housing rates in the administrative district of £ód, years 20022006 [on the ground
GUS]
Wyszczególnienie
Specification

Rok
Year
2002

2003

2004

2005

2006

Przeciêtna liczba izb w mieszkaniu
Avg. number of rooms per dwelling

3

3,1

3,1

3,1

3,07

Przeciêtna pow. u¿ytk. 1 mieszkania
Avg. useable floor area of a dwelling

52

52,4

52,6

52,8

52,9

Przeciêtna pow. u¿ytk. na 1 os.
Avg. useable floor area per person

21

22,3

22,6

22,8

23,2

Liczba osób na 1 mieszkanie
No. of persons per dwelling

2,38

2,35

2,33

2,31

2,29

Liczba osób na 1 izbê
No. of persons per room

0,78

0,77

0,76

0,75

0,74

Pozytywne zmiany zasz³y równie¿ w wyposa¿eniu mieszkañ w podstawowe instalacje. Jednak¿e stan techniczny zasobu zosta³ uznany za katastrofalny [Kucharska-Stasiak
i in. 2007]. Wed³ug szacunków Urzêdu Miasta £odzi w 2002 roku prawie 20% zabudowy kwalifikowa³o siê do wyburzenia [Raport o stanie miasta 2002]. W trzy lata póniej, to jest w 2005 roku badania Instytutu Rozwoju £odzi wykaza³y, ¿e a¿ 29,8% budynków kwalifikowa³o siê do wyburzenia, co wskazuje na olbrzymi problem
jakociowy tego zasobu.
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652,6

259,5

328,4

200,3

220,9

156,0

Kraków

£ód

Poznañ

Wroc³aw

Gdañsk

2000

Warszawa

Miasto
City

157,0

226,4

203,6

329,7

265,0

668,8

2001

2003

2004

165,2

239,3

213,3

330,4

281,0

717,8

168,1

243,0

216,4

331,3

285,1

729,9

169,9

244,6

218,6

331,8

289,0

739,3

Zasoby mieszkaniowe w tys.
Housing stock (thousands of units)

2002

Tabela 3. Zasoby mieszkaniowe w wielkich miastach w latach 20002006 [na podstawie GUS]
Table 3. Housing stock in major cities, years 2000-2006 [on the ground GUS]

172,3

246,3

221,7

331,9

293,3

753,2

2005

112,3

113,4

250,6
175,2

112,0

101,3

115,6

117,4

Dynamika zmian
Change dynamics
2000 = 100

224,3

332,7

299,8

766,2

2006
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SYTUACJA MIESZKANIOWA £ODZI NA TLE INNYCH MIAST
W porównaniu z innymi miastami dynamika zmian w zasobach mieszkaniowych
w £odzi nie okaza³a siê silna  por. tabela 3. Na przestrzeni lat 20002006 zasób powiêkszy³ siê jedynie o 1,3%, podczas gdy w innych miastach wzrosty waha³y siê miêdzy 12% w Poznaniu a 17% w Warszawie.
£ód negatywnie wyró¿nia siê sporód innych miast pod wzglêdem przeciêtnej powierzchni u¿ytkowej mieszkania oraz pod wzglêdem przeciêtnej powierzchni u¿ytkowej
przypadaj¹cej na 1 osobê, pozytywnie wzglêdem wskanika zaludnienia mieszkañ, który jest
najni¿szy, a tak¿e liczby gospodarstw domowych przypadaj¹cych na mieszkanie  por. tabela 4.
Tabela 4. £ód na tle innych du¿ych miast Polski  2002 rok* [Narodowy Spis Powszechny
Ludnoci i Mieszkañ 2002, US w £odzi]
Table 4. £ód in relation to other major cities in Poland in 2002 [National Census of Population
and Housing 2002, £ód Statistical Office]
Wyszczególnienie
Specification

£ód

Warszawa

Kraków

Wroc³aw

Poznañ

Izb na mieszkanie
Rooms per dwelling

3,06

3,17

3,26

3,42

3,52

Osób na izbê
Persons per room

0,81

0,81

0,88

0,81

0,81

Osób na mieszkanie
Persons per dwelling

2,47

2,55

2,83

2,77

2,84

Gospodarstw domowych na
mieszkanie
Households per dwelling

1,12

1,17

1,19

1,19

1,18

Przeciêtna pow. u¿yt. w m2
Avg. useable floor area (sq. m)

52,1

54,7

56,4

60,3

63,0

Przeciêtna pow. u¿ytk. w m2 na
1 osobê
Avg. useable floor area
(sq. m per person)

21,1

21,4

19,8

21,6

22,1

* Narodowy Spis Powszechny z 1988 roku nie uwzglêdnia du¿ych miast/The National Census of Population and Housing in 1988 omitted large cities

Je¿eli wród wskaników stanowi¹cych podstawê oceny sytuacji mieszkaniowej ujmiemy wyposa¿enie mieszkañ w podstawowe instalacje (tab. 5), niekorzystn¹ w £odzi
strukturê mieszkañ (tab. 6), a tak¿e ocenê stanu technicznego (tab. 7 i 8) okazuje siê, ¿e
g³ównym problemem zasobu mieszkaniowego w £odzi jest problem jakociowy. S³aba
jakoæ tego zasobu istnieje w sferze wiadomoci mieszkañców ca³ej Polski. Pozytywnie
kszta³tuj¹ce siê wskaniki zaludnienia s¹ zatem myl¹ce, bowiem znaczna czêæ tego zasobu
jest w bardzo z³ym stanie technicznym (75% wobec 51% w badanych miastach), prawie
Administratio Locorum 7(2) 2008

Warszawa

Poznañ

Kraków

Wroc³aw

£ód

Miasto
City

581 454

654 077

2002

199 304

2002

1988

178 573

259 032

2002

1988

228 245

226 489

2002

1988

194 403

316 206

2002

1988

313 764

Liczba mieszkañ
No. of dwellings

1988

Rok
Year

99,4

97,8

99,7

98,6

99,1

97,0

99,5

98,1

97,0

90,9

wodoci¹g
water supply
system

98,4

95,3

97,1

89,8

97,9

93,2

95,3

88,4

89,7

77,8

ustêp sp³ukiwany
WC

96,3

91,4

95,0

86,6

96,6

90,8

92,9

84,5

85,3

72,9

³azienkê
bathroom

95,7

92,2

93,2

85,5

95,9

91,4

91,1

81,7

85,1

73,7

ciep³¹ wodê
bie¿¹c¹
hot running
water

83,6

90,5

84,5

75,6

69,6

78,2

60,4

73,7

78,6

70,6

c.o.
central heating

Procentowy udzia³ mieszkañ wyposa¿onych w:
Percentage of dwellings provided with:

91,2

92,1

91,0

90,8

88,8

93,6

92,7

95,4

83,6

80,3

gaz z sieci
town gas

Tabela 5. Wyposa¿enie mieszkañ w instalacje techniczno-sanitarne w 1988 i 2002 roku w du¿ych miastach Polski [na podstawie danych z Urzêdów
Statystycznych Wroc³awia, Krakowa, Poznania, Warszawy]
Table 5. Technical and sanitary installations in dwellings in major Polish cities, years 1988 and 2002 [on the ground Statistical Offices in Wroc³aw,
Krakow, Poznañ and Warsaw, data]
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30% zasobu nadaje siê do wyburzenia. Wycofanie tego zasobu z eksploatacji doprowadzi³oby do drastycznego pogorszenia wskaników powierzchniowych.
Tabela 6. Struktura mieszkañ zamieszkanych w wielkich miastach wed³ug liczby izb w 2002 roku
[na podstawie danych z Urzêdu Statystycznego w £odzi]
Table 6. Structure of occuppied dwellings in major cities by number of rooms, 2002 [Statistical
Office in £ód, data]
Ogó³em
Total

Miasto
City

Mieszkania o liczbie izb
Rooms per dwelling
1

2

3

4

5+

33,2

27,2

10,1

%
Warszawa

100,00

8,0

21,5

£ód

100,00

7,5

19,8

42,5

23,6

6,6

Kraków

100,00

6,7

20,4

34,4

28,0

10,5

Wroc³aw

100,00

5,4

16,2

35,1

29,2

14,1

Poznañ

100,00

3,3

16,0

33,8

30,3

16,6

Tabela 7. Ocena stanu technicznego budynków mieszkalnych w szeciu badanych miastach  2005 rok*
[opracowanie na podstawie badania ankietowego oraz raportów miast, Badania Instytutu
Rozwoju Miast]
Table 7. Assessment of the state of repair of residential buildings in six analysed cities  2005
[developed based on a questionnaire survey and city reports, Research of the Institute of
Urban Development]
Budynki
ogó³em
Total
buildings

%

Razem
Total

18,351

Bydgoszcz

Miasto
City

Stan techniczny
State of repair
z³y
poor

%

redni
medium

%

dobry
good

%

100

9,318

51

6,929

38

2,102

11

2,052

100

128

6

1,838

90

86

4

Gdañsk

2,999

100

1,495

50

666

22

838

28

£ód

9,083

100

6,810

75

1,290

14

981

11

Kraków

553*

100

149

27

310

56

94

17

Poznañ

1,752

100

95

5

1,630

93

27

2

Wroc³aw

1,912

100

641

34

1,195

63

76

4

* tylko budynki gminy bez budynków wspólnych/only gmina-owned buildings without buildings with
shared ownership

Administratio Locorum 7(2) 2008

32

E. Kucharska-Stasiak

Tabela 8. Kwalifikacja budynków* [Badania Instytutu Rozwoju Miast, Kraków 2005]
Table 8. Classification of buildings [Research of the Institute of Urban Development, Krakow 2005]
Budynki
ogó³em
Total
buildings

%

Razem
Total

18,351

Bydgoszcz

Miasto
City

Kwalifikacja budynków
Classification of buildings
do wyburzenia
demolition

%

do remontu
renovation

%

100

3,439

18,7

7,028

38,2

2,052

100

71

0,3

1,924

93,8

Gdañsk

2,999

100

391

13,0

2,161

72,0

£ód

9,083

100

2,720

29,9

599

6,6

Kraków

553

100

16

0,3

280

65,9

Poznañ

1,752

100



0,0

1,664

95,0

Wroc³aw

1,912

100

241

12,6

400

20,9

*ocena nie jest dokonywana wed³ug jednolitych kryteriów/the cities used different assessment criteria

ZAKOÑCZENIE
Trudna sytuacja mieszkaniowa £odzi, stanowi wynik nie tylko wsadu historycznego, pochodz¹cego sprzed II wojny wiatowej, przyjêtego modelu polityki mieszkaniowej uzale¿niaj¹cego zasób od bud¿etu pañstwa, ale tak¿e dyskryminacji rozwoju £odzi.
Miasto to jako ma³o zniszczone w okresie wojny, pomijane by³o w dop³ywie rodków
z bud¿etu pañstwa. Widoczne to by³o nie tylko w nak³adach na tworzenie nowego zasobu mieszkaniowego [Kucharska-Stasiak 1990], ale tak¿e na jego utrzymanie  w latach
19751987 nak³ady jednostkowe w z³ na 1 m2 powierzchni u¿ytkowej osi¹ga³y w województwie ³ódzkim w zasobie komunalnym najni¿szy poziom w kraju [Kucharska-Stasiak 1990].
Trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e rozwój zasobu mieszkaniowego i dba³oæ o jego
utrzymanie w innych du¿ych miastach odbywa³a siê kosztem zasobu mieszkaniowego
£odzi.
Zmiana modelu polityki mieszkaniowej nie z³agodzi³a problemu lecz go zaostrzy³a.
Miasto to bardzo bolenie przesz³o okres transformacji. Upadkowi funkcji miastotwórczej, jak¹ by³ przemys³ w³ókienniczy, nie towarzyszy³o wyp³acanie odpraw jakie uzyskali przedstawiciele innych zawodów. Spory zasób niszczeje przy niewielkim przyrocie nowego.
Utrzymanie starego zasobu oznacza, ¿e  pos³uguj¹c siê sformu³owaniem ³ódzkich
socjologów  £ód pozostanie wiadectwem biedy, wykluczenia spo³ecznego i rozsyActa Sci. Pol.
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puj¹cych siê budynków. Zmiana wizerunku miasta wymaga potê¿nych zasobów na jego
rewitalizacjê. Sprawiedliwoæ spo³eczna wymaga³aby wsparcia wysi³ków na obszarze
rewitalizacji ze rodków publicznych.
PIMIENNICTWO
Dop³aty do kredytów hipotecznych  projekt ustawy o finansowym wsparciu rodzin. 2006. Finansowanie i Nieruchomoci 1/6.
Kucharska-Stasiak E., Ledzion-Trojanowska Z., Szopiñski J., Za³êczna M., 2007. Polityka mieszkaniowa miasta £odzi. Czêæ I. Diagnoza gospodarki mieszkaniowej w gminie £ód. £ód [maszynopis].
Kucharska-Stasiak E., 1990. Luka remontowa w zasobach mieszkaniowych w Polsce. Wyd. Uniwersytetu £ódzkiego £ód.
Lis P., 2005. Koncepcje polityki mieszkaniowej. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Katedra
Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju. Raporty. Zeszyt 31.
Raport o stanie miasta. 2002. Wydzia³ Strategii i Analiz UM£ £ód.

HOUSING SITUATION IN £ÓD COMPARED WITH OTHER CITIES
Abstract. Polands housing situation distinguishes her negatively in the group of European
countries. In addition to large differences between individual countries, there is also
considerable contrast between the largest cities.
£ód has an extremely difficult housing situation compared with other cities. The thesis has
been formulated that the housing situation in the country was improved at the cost of £ód.
Key words: housing policy, housing situation
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OCENA FORMALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA
NA MIESZKANIA KOMUNALNE W OLSZTYNIE
Andrzej Muczyñski
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki badañ w³asnych w zakresie oceny stopnia
formalnego zapotrzebowania na mieszkania komunalne w Olsztynie. Wielkoæ i strukturê
tego zapotrzebowania okrelono w kontekcie lokalnych zasad i kryteriów udzielania pomocy mieszkaniowej ze strony miasta gospodarstwom domowym posiadaj¹cym z³e warunki
materialne i mieszkaniowe. Przedmiot badañ stanowi³a populacja gospodarstw domowych,
które z³o¿y³y wnioski o przydzia³ lokalu komunalnego z zasobu mieszkaniowego miasta Olsztyna na przestrzeni lat 20012005. Szczegó³owym analizom jakociowym poddano grupê
395 gospodarstw domowych ubiegaj¹cych siê o lokale komunale w 2005 roku. Metodykê
badañ oparto na za³o¿eniach wywiadu kwestionariuszowego obejmuj¹cego pe³n¹ liczebnoæ
badanej populacji. Wyniki przeprowadzonych analiz ilociowych ukaza³y sukcesywnie pog³êbiaj¹c¹ siê rozbie¿noæ miêdzy rzeczywistym zapotrzebowaniem na mieszkania komunalne
w Olsztynie a mo¿liwociami jego pokrycia. Analizy struktury zbiorowoci wnioskodawców
pozwoli³y ponadto na dokonanie jakociowej oceny stopnia spe³nienia przyjêtych kryteriów
udzielania pomocy mieszkaniowej. Rezultaty przedstawionych badañ empirycznych winny
byæ wykorzystane przy okrelaniu polityki mieszkaniowej miasta, w tym szczególnie przy
konstruowaniu programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
S³owa kluczowe: gospodarka nieruchomociami, mieszkaniowe zasoby gminy,
zapotrzebowanie

WPROWADZENIE
Jednym z istotnych problemów gospodarki nieruchomociami gminy pozostaje
kwestia zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorz¹dowej. Wynika ona
zarówno z przepisów konstytucji, wed³ug której, do zadañ w³adzy publicznej nale¿y
Adres do korespondencji  Corresponding author: Andrzej Muczyñski, Katedra Gospodarki
Nieruchomociami i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie,
ul. Prawocheñskiego 15, 10720 Olsztyn, e-mail: amucz@uwm.edu.pl
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prowadzenie polityki sprzyjaj¹cej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli,
przeciwdzia³aniu bezdomnoci oraz wspieraj¹cej budownictwo mieszkaniowe, jak równie¿ z szeregu ustaw szczególnych, które uczyni³y gminê podstawowym ogniwem w³adzy publicznej realizuj¹cym zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej. Konkretne
powinnoci gmin w tym zakresie najpe³niej sformu³owano w Ustawie o ochronie praw
lokatorów1, gdzie powierzono tym podmiotom obowi¹zki zapewnienia lokali socjalnych i zamiennych, a tak¿e bezporedniego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. Realizacja tego typu zadañ publicznych wymaga  z jednej strony  sta³ego monitorowania poziomu zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych ubo¿szych grup ludnoci, a z drugiej strony  prowadzenia inwestycji
komunalnych oraz podejmowania stosownych dzia³añ maj¹cych na celu poprawê efektywnoci gospodarowania istniej¹cymi zasobami mieszkaniowymi.
Obecne zasoby mieszkaniowe w kraju nale¿¹ce do gmin szacowane s¹ na poziomie
1,2 mln mieszkañ. Z badañ Instytutu Rozwoju Miast wynika, ¿e ogólne zapotrzebowanie na mieszkania komunalne w miastach kszta³tuje siê na poziomie 300 tys. mieszkañ,
w tym 175 tys. lokali komunalnych (pe³nowartociowych) i 125 tys. lokali socjalnych
[Zaniewska i Thiel 2005]. Dane te wskazuj¹, ¿e problem niedoboru mieszkañ komunalnych stanowi powa¿ne wyzwanie gospodarki nieruchomociami komunalnymi, gdy¿ dotyczy niemal¿e 25% ogó³u zasobów mieszkaniowych miast.
Celem g³ównym pracy jest dokonanie oceny wielkoci i struktury formalnego zapotrzebowania na mieszkania komunalne w Olsztynie wynikaj¹cego z lokalnych zasad
i kryteriów udzielania pomocy mieszkaniowej ze strony miasta. Na tej podstawie ukazana zostanie pog³êbiaj¹ca siê rozbie¿noæ (luka reprodukcyjna) miêdzy potrzebami
i mo¿liwociami dostarczania lokali mieszkalnych z zasobu badanej gminy. Badaniami
objêto populacjê gospodarstw domowych, które z³o¿y³y wnioski o przydzia³ lokalu komunalnego z zasobu mieszkaniowego miasta Olsztyna na przestrzeni lat 20012005.
Szczegó³owym analizom jakociowym poddano grupê 395 gospodarstw domowych
ubiegaj¹cych siê o lokale komunale w 2005 roku, które spe³ni³y uchwalone kryteria
wynajmowania lokali mieszkalnych z zasobu miasta Olsztyna. Metodykê badañ oparto
na za³o¿eniach wywiadu kwestionariuszowego obejmuj¹cego pe³n¹ liczebnoæ badanej
populacji. Materia³ empiryczny stanowi³y kwestionariusze wniosków o przyznanie
mieszkañ komunalnych udostêpnione przez Urz¹d Miasta Olsztyna.
PRZYCZYNY ZAPOTRZEBOWANIA NA MIESZKANIA KOMUNALNE
Wielkoæ i struktura zapotrzebowania na mieszkania komunalne w gminie miejskiej
jest uzale¿niona  z jednej strony  od ogólnie obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych,
a z drugiej strony  wynika z szeregu uwarunkowañ lokalnych, w tym zasad polityki
mieszkaniowej przyjêtych na szczeblu jednostki samorz¹dowej. Okrelaj¹c rozmiary

1 Ustawa z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (DzU nr 71, poz. 733 ze zm.).
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tego zapotrzebowania, winno siê uwzglêdniæ w pierwszej kolejnoci nastêpuj¹ce
czynniki:
 obowi¹zki ustawowe gminy w zakresie dostarczania lokali socjalnych na realizacjê
prawomocnych orzeczeñ s¹dowych z prawem do lokalu socjalnego (orzeczone eksmisje) w odniesieniu do najemców komunalnych i najemców w innych zasobach;
 koniecznoæ zapewnienia przez gminê lokali zamiennych najemcom komunalnym
w zwi¹zku z realizacj¹ prawomocnych orzeczeñ s¹dowych, a tak¿e lokali zamiennych
niezbêdnych do prowadzenia prawid³owej gospodarki zasobem w odniesieniu do najemców lokali w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub remontu kapitalnego;
 obowi¹zki dostarczenia przez gminê lokali zamiennych lokatorom z innych zasobów
w zwi¹zku z koniecznoci¹ ich wykwaterowania w sytuacji wyst¹pienia zagro¿enia
¿ycia lub mienia (art. 68 Prawa budowlanego).
Na wielkoæ zapotrzebowania na mieszkania komunalne wywieraj¹ wp³yw tak¿e faktyczne potrzeby wynajmowania lokali mieszkalnych gminy na czas trwania stosunku
pracy. Stanowi¹ one konsekwencjê podjêtych decyzji w zakresie zapewnienia mieszkañ
specjalistom niezbêdnym do obs³ugi lokalnej spo³ecznoci [Lokalne strategie... 2001].
Oceniaj¹c rzeczywiste rozmiary zapotrzebowania na mieszkania komunalne w gminie miejskiej nale¿y ponadto uwzglêdniæ ca³okszta³t lokalnych uwarunkowañ maj¹cych
wp³yw na poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych cz³onków wspólnoty samorz¹dowej. Tego rodzaju zapotrzebowanie wynika w szczególnoci z przyjêtych w gminie
zasad i kryteriów udzielania pomocy mieszkaniowej gospodarstwom domowym posiadaj¹cym z³e warunki materialne i mieszkaniowe. Nawi¹zuj¹ one bezporednio do za³o¿eñ lokalnej polityki mieszkaniowej i s¹ ustanawiane w formie uchwa³y Rady Gminy.
Do empirycznej oceny wielkoci i struktury tak zdefiniowanego (formalnego) zapotrzebowania na mieszkania komunalne  stanowi¹cej cel niniejszej pracy  niezbêdne
staje siê poznanie konkretnych zasad udostêpniania lokali mieszkalnych z zasobu miasta Olsztyna.
KRYTERIA WYNAJMOWANIA MIESZKAÑ Z ZASOBU MIASTA OLSZTYNA
Szczegó³owe zasady wynajmowania mieszkañ komunalnych w Olsztynie zosta³y
sformu³owane w uchwale z 10 padziernika 2001 roku2. Do g³ównych postanowieñ tej
uchwa³y nale¿y okrelenie kryterium dochodowego i kryterium warunków zamieszkiwania umo¿liwiaj¹cych ubieganie siê wnioskodawcy o lokal komunalny. Wysokoæ dochodu gospodarstwa domowego uzasadniaj¹ca oddanie w najem lokalu komunalnego na
czas nieoznaczony nie mo¿e przekroczyæ poziomu 550 z³ miesiêcznie na osobê w gospodarstwie wieloosobowym lub odpowiednio 750 z³ w gospodarstwie jednoosobowym. W przypadku ubiegania siê o lokal socjalny wysokoæ tego dochodu nie powinna
przekroczyæ kwoty 250 z³ miesiêcznie na osobê w gospodarstwie wieloosobowym lub
2 Uchwa³a Rady Miasta Olsztyna z 10 padziernika 2001 roku nr LI/784/2001 w sprawie okrelenia
zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Olsztyn, w tym zasady
i kryteria wynajmu lokali, których najem jest zwi¹zany ze stosunkiem pracy.
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400 z³ w gospodarstwie jednoosobowym. Dochody te ustala siê na podstawie dochodów gospodarstwa brutto bez sk³adek ZUS rednio za trzy miesi¹ce poprzedzaj¹ce datê
z³o¿enia wniosku.
Z kolei warunki mieszkaniowe kwalifikuj¹ce do ich poprawy obejmuj¹ okolicznoci braku tytu³u prawnego wnioskodawcy do lokalu lub zamieszkiwanie w lokalu,
w którym na osobê przypada mniej ni¿ 5 m2 powierzchni pokoi w gospodarstwie wieloosobowym i mniej ni¿ 10 m2 powierzchni pokoi w gospodarstwie jednoosobowym.
Kolejnym czynnikiem kwalifikuj¹cym do poprawy warunków mieszkaniowych jest zamieszkiwanie przez inwalidów I grupy lub inwalidów narz¹du ruchu w lokalu mieszkalnym utrudniaj¹cym w znacznym stopniu funkcjonowanie. Umowy najmu lokalu komunalnego na czas nieoznaczony zawierane s¹ w pierwszej kolejnoci z osobami
zamieszkuj¹cymi na terenie Olsztyna co najmniej od 10 lat, które spe³niaj¹ kryterium
dochodowe i kryterium warunków zamieszkiwania albo s¹ inwalidami. Dodatkowo
uwzglêdnia siê okres ubiegania siê o lokal z zasobów komunalnych.
W przypadku najmu lokalu socjalnego pierwszeñstwo przys³uguje osobom, które naby³y prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia s¹dowego, utraci³y mieszkanie
wskutek klêski ¿ywio³owej, katastrofy lub po¿aru albo zosta³y wskazane przez w³aciwe
spó³dzielnie mieszkaniowe do wynajêcia lokali mieszkalnych w budynkach wybudowanych przy udziale tych spó³dzielni. Pierwszeñstwo to dotyczy osób, które nie maj¹ zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i jednoczenie zamieszkuj¹ na terenie miasta
Olsztyna co najmniej od 5 lat, a ich miesiêczny dochód nie przekracza 250 z³ na osobê
w gospodarstwie wieloosobowym lub 400 z³ na osobê w gospodarstwie jednoosobowym.
Umowy najmu lokali socjalnych zawierane s¹ na okres do 3 lat z mo¿liwoci¹ ich przed³u¿enia na kolejne 2 lata, o ile osoby te nadal bêd¹ spe³niaæ wspomniane kryteria.
Wnioski dotycz¹ce najmu lokali komunalnych na czas nieoznaczony i lokali socjalnych rozpatrywane s¹ przez Spo³eczn¹ Komisjê ds. Mieszkañ Komunalnych w Olsztynie. Po dokonaniu selekcji zebranych materia³ów komisja okrela liczbê wniosków
spe³niaj¹cych kryteria okrelone w uchwale, a nastêpnie ustala listê osób uprawnionych
do wynajêcia lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony oraz opiniuje wnioski osób
ubiegaj¹cych siê o lokale socjalne. Zbiór pozytywnie zakwalifikowanych wniosków 
z³o¿onych w latach 20012005  zosta³ wykorzystany w pracy jako narzêdzie do oceny wielkoci i struktury rzeczywistego zapotrzebowania na mieszkania komunalne na
terenie miasta Olsztyna.
ZAPOTRZEBOWANIE NA MIESZKANIA KOMUNALNE W OLSZTYNIE
 UJÊCIE ILOCIOWE
W pierwszym etapie badañ dokonano oceny wielkoci formalnego zapotrzebowania
na mieszkania komunalne w Olsztynie wynikaj¹cego z przyjêtych zasad udzielania pomocy mieszkaniowej. Cel ten osi¹gniêto w drodze szczegó³owej analizy i syntezy danych opisuj¹cych zbiorowoæ wszystkich wniosków z³o¿onych przez osoby ubiegaj¹ce
siê o pomoc mieszkaniow¹ ze strony miasta Olsztyna w latach 20012005. Uzyskane
rezultaty badañ przedstawiono na rysunku 1.
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Wnioski o przyznawanie mieszkañ komunalnych z zasobu miasta Olsztyna w latach 20012005
 ujêcie ilociowe [na podstawie Kopczyñskiej 2005]
Applications for grant municipal houses from local sources of Olsztyn in years 20012005
 estimate [based on Kopczyñska 2005]

Z wykresu wynika, ¿e w analizowanym okresie formalne zapotrzebowanie na mieszkania komunalne w Olsztynie  mierzone liczb¹ z³o¿onych wniosków ogó³em  sukcesywnie wzrasta³o  osi¹gaj¹c maksimum w 2004 roku (1153 podania). Liczba wniosków z³o¿onych w 2005 roku spad³a do poziomu 656  osi¹gaj¹c poziom przeciêtny
w badanym wieloleciu. Podobne tendencje wykaza³o rzeczywiste zapotrzebowanie na
pomoc mieszkaniow¹ ze strony miasta wyra¿one liczb¹ wniosków spe³niaj¹cych przyjête kryteria wynajmowania mieszkañ komunalnych. Liczba wniosków spe³niaj¹cych
³¹cznie kryterium dochodowe i kryterium warunków zamieszkania kszta³towa³a siê
w przedziale od 344 (w 2001 roku) do 572 podañ (w 2003 roku), po czym obni¿y³a
siê do poziomu 395 podañ (w 2005 roku). Stosuj¹c skalê wzglêdn¹, mo¿na stwierdziæ,
¿e liczba wniosków spe³niaj¹cych kryteria w badanych latach stanowi³a przeciêtnie od
60 do 70% ogólnej liczby z³o¿onych podañ. Wyj¹tkowym okresem by³ 2004 rok, kiedy to wskutek rekordowej iloci z³o¿onych podañ o pomoc mieszkaniow¹ odsetek ten
spad³ do poziomu zaledwie 41%. Dane na wykresie pokazuj¹ ponadto negatywn¹ tendencjê obni¿ania siê z roku na rok liczby wniosków przyjêtych do realizacji  tzn.
wniosków umieszczonych na listach do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych. Porównuj¹c liczby wniosków spe³niaj¹cych kryteria i odpowiadaj¹ce im liczby wniosków
przeznaczonych do realizacji, mo¿na stwierdziæ, ¿e stopieñ zaspokojenia zapotrzebowania na mieszkania komunalne  wynikaj¹cego z przyjêtych zasad udzielania pomocy
mieszkaniowej miasta Olsztyna  by³ niedostateczny we wszystkich latach poddanych
analizie, a ponadto regularnie siê obni¿a³. Doprowadzi³o to do sytuacji, w której na listach do podpisania umowy najmu w latach 20042005 umieszczono zaledwie co dziesi¹t¹ osobê spe³niaj¹c¹ przyjête kryteria udzielenia pomocy mieszkaniowej, a okres
oczekiwania tych osób na podpisanie umowy i zasiedlenie lokalu komunalnego wyd³u¿y³ siê nawet do 5 lat.
Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e miasto Olsztyn w badanych latach absolutnie nie
by³o w stanie zaspokoiæ formalnego zapotrzebowania na mieszkania komunalne, jedAdministratio Locorum 7(2) 2008
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nak¿e wzglêdny stopieñ zaspokojenia tego zapotrzebowania (na poziomie 10%) nie odbiega³ od przeciêtnych parametrów w innych miastach  podanych przez Korni³owicza [2005]. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy w Olsztynie by³a relatywnie
niewielka skala odzysku naturalnego mieszkañ do zasobu (oko³o 100 lokali rocznie),
które w pierwszej kolejnoci wykorzystywano do wype³niania obowi¹zku miasta w zakresie dostarczenia lokali socjalnych  na realizacjê orzeczeñ o eksmisje (rednio
60 wyroków rocznie) i zamiennych w zwi¹zku z koniecznoci¹ rozbiórki lub remontu
kapitalnego budynków. Niekorzystn¹ sytuacjê pog³êbia³a pasywna polityka mieszkaniowa miasta Olsztyna w zakresie inwestycji komunalnych, przemieszczeñ najemców, adaptacji pomieszczeñ niemieszkalnych, a tak¿e pozyskiwania mieszkañ z innych zasobów.
Rosn¹ce dysproporcje miêdzy rzeczywistym zapotrzebowaniem na mieszkania komunalne a poziomem jego pokrycia wywo³a³y zjawisko sukcesywnego powiêkszania siê
luki reprodukcyjnej w zasobach mieszkaniowych miasta Olsztyna (rys. 2).
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Na rysunku tym zestawiono w poszczególnych latach liczbê wniosków spe³niaj¹cych kryteria i przyjêtych do realizacji z liczb¹ odzyskanych lokali do zasobu w uk³adzie narastaj¹cym. Miernikiem wielkoci luki reprodukcyjnej w badanych zasobach jest
ró¿nica miêdzy skumulowan¹ liczb¹ wniosków spe³niaj¹cych kryteria i skumulowan¹
liczb¹ wniosków przyjêtych do realizacji. Precyzja takiego sposobu pomiaru luki jest
uzale¿niona od stopnia spe³nienia za³o¿enia, ¿e w ka¿dym roku analizy na listê wniosków spe³niaj¹cych kryteria kwalifikowane by³y nowe osoby. Konstrukcja miernika
luki zak³ada ponadto, ¿e wszystkie wnioski umieszczone w danym roku na licie do
podpisania umowy najmu by³y na bie¿¹co realizowane. Empiryczne rozmiary luki
w Olsztynie  wyznaczone z odpowiednich ró¿nic  ukszta³towa³y siê w przedziale od
265 lokali w 2001 roku do 1748 lokali w 2005 roku. Oznacza to, ¿e w koñcu badanego okresu rozmiary luki reprodukcyjnej przekroczy³y 25% liczby mieszkañ w zasobach
miasta Olsztyna [Muczyñski i róbek 2006]. Wyrane tendencje wzrostowe rozpatrywanej luki uwypuklaj¹ rozchodz¹ce siê linie trendu na rysunku.
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Dane na rysunku 2 wskazuj¹ ponadto, ¿e skumulowana liczba lokali odzyskanych do
zasobu przewy¿sza³a w badanych latach odpowiedni¹ liczbê wniosków przyjêtych do realizacji. Potwierdza to fakt, ¿e miasto Olsztyn prowadzi³o bardzo ostro¿n¹ politykê
w kwalifikowaniu wnioskodawców na listê osób oczekuj¹cych na podpisanie umowy
najmu. D³ugoæ tych list kojarzono z oczekiwanymi ilociami mieszkañ odzyskanych
do zasobu w poszczególnych latach, a te z priorytetami gminy w zakresie obowi¹zkowego dostarczania lokali socjalnych i zamiennych. Wzrost liczby dostarczonych lokali
socjalnych i zamiennych z zasobu w danym roku (wskutek rozbiórki lub remontu kapitalnego budynków)  przy ograniczonej skali odzysku mieszkañ i braku inwestycji komunalnych  skutkowa³ nieuchronnie wyd³u¿aniem okresu oczekiwania na podpisanie
umów najmu.
ZAPOTRZEBOWANIE NA MIESZKANIA KOMUNALNE W OLSZTYNIE
 UJÊCIE STRUKTURALNE
W drugim etapie badañ przeprowadzono ocenê struktury zapotrzebowania na mieszkania komunalne w Olsztynie w kontekcie ustalonych zasad udzielania pomocy mieszkaniowej. Szczegó³owym analizom jakociowym poddano grupê 395 gospodarstw domowych ubiegaj¹cych siê o lokale komunalne w 2005 roku, które spe³ni³y uchwalone
kryteria wynajmowania mieszkañ z zasobu miasta Olsztyna. Na wstêpie dokonano podzia³u tej grupy wed³ug liczby osób pozostaj¹cych w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. W efekcie wyodrêbniono piêæ typów gospodarstw domowych  od jednoosobowych pocz¹wszy, na piêcioosobowych (z rodzinami wielodzietnymi) skoñczywszy. W strukturze uzyskanych typów najliczniejszymi okaza³y siê gospodarstwa
jednoosobowe (32%) i trzyosobowe (27%), a najmniejsz¹ gospodarstwa piêcioosobowe (10%). Porednie pozycje zajê³y podgrupy gospodarstw dwuosobowych (14%)
i czteroosobowych (17%). Na podstawie analizy treci wniosków stwierdzono, ¿e
wród gospodarstw jednoosobowych (osób samotnych) 72% podañ zosta³o z³o¿onych
przez mê¿czyzn, natomiast w podgrupie gospodarstw dwuosobowych 90% podañ z³o¿y³y kobiety samotnie wychowuj¹ce dziecko. Ten sam motyw pojawi³ siê tak¿e w gospodarstwach trzyosobowych, gdzie ponad 20% wniosków z³o¿y³y kobiety samotnie wychowuj¹ce dwoje dzieci. Niektóre z tych kobiet z racji z³ych warunków mieszkaniowych zmuszone zosta³y do oddania dzieci do domu dziecka. Wród gospodarstw piêcioosobowych sytuacja ¿yciowa 16% kobiet by³a wyj¹tkowo ciê¿ka, gdy¿ samotnie wychowywa³y one czworo dzieci, a czêæ z nich nie otrzymywa³a wiadczeñ
alimentacyjnych. Powy¿ej 15% gospodarstw w tej grupie stanowi³y rodziny bardzo
liczne, czêsto rodzice wychowuj¹cy szecioro, siedmioro, a nawet omioro dzieci.
W zwi¹zku z ciê¿k¹ sytuacj¹ materialn¹ co pi¹te dziecko w rodzinach wielodzietnych
wykazywa³o powa¿ne problemy zdrowotne.
W dalszej kolejnoci przeprowadzono ocenê struktury zapotrzebowania na mieszkania komunalne z punktu widzenia przyjêtego kryterium dochodowego wynajmowania lokali z zasobu miasta Olsztyna. Na podstawie analizy treci wniosków okrelono
najpierw wysokoæ dochodów na osobê miesiêcznie we wszystkich gospodarstwach
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domowych poddanych badaniom. Nastêpnie dokonano syntezy wyników w ka¿dym
z wydzielonych typów gospodarstw domowych z uwzglêdnieniem uchwalonych przedzia³ów dochodowych. Uzyskan¹ w ten sposób strukturê dochodów przedstawiono na
rysunku 3.
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Poziom dochodów gospodarstw domowych wnioskodawców, %
The lavel of incomes of households of the petitioners, %

Analizuj¹c dochody w gospodarstwach jednoosobowych, ustalono, ¿e 95% wnioskodawców spe³ni³o warunki udzielenia pomocy mieszkaniowej z racji niskich dochodów (do 750 z³ na osobê miesiêcznie), w tym 58% gospodarstw kwalifikowa³o siê do
przydzielenia lokali komunalnych (najem na czas nieoznaczony), a 37% do lokali socjalnych. Zauwa¿ono tak¿e, ¿e co pi¹ta osoba samotna zakwalifikowana do pomocy
mieszkaniowej z zasobu miasta nie osi¹ga³a ¿adnych dochodów w³asnych. Nieco odmiennie ukszta³towa³a siê sytuacja w gospodarstwach wieloosobowych, które sklasyfikowano wed³ug ni¿szych progów dochodowych. W tych gospodarstwach wszystkie
wnioski mieci³y siê w przedziale uprawniaj¹cym przydzia³ mieszkania z zasobu miasta
(do 550 z³ na osobê miesiêcznie). Zdecydowana wiêkszoæ gospodarstw wieloosobowych (6780%) wykaza³a siê poziomem dochodów uzasadniaj¹cym przyznanie im lokali mieszkalnych pe³nowartociowych. Natomiast rodziny najbiedniejsze, kwalifikuj¹ce siê do lokali socjalnych stanowi³y rednio 2033% liczby gospodarstw wieloosobowych w badanych typach. Jednoczenie udzia³ wnioskodawców pozbawionych dochodów w³asnych by³ znacznie ni¿szy w porównaniu do osób samotnych i nie przekroczy³ pu³apów 10 i 4% odpowiednio w podgrupach gospodarstw dwuosobowych i trzyosobowych.
Nastêpne kryterium oceny struktury zapotrzebowania na mieszkania komunalne
w Olsztynie zwi¹zane jest z jakoci¹ warunków mieszkaniowych. W empirycznej
ocenie sytuacji mieszkaniowej gospodarstw domowych ubiegaj¹cych siê o pomoc
mieszkaniow¹ uwzglêdniono wskaniki rzeczywistej i normatywnej powierzchni mieszkalnej (wyra¿one w m2 na osobê) oraz miejsce zamieszkania wnioskodawcy w dniu
sk³adania podania.
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Wskaźnik powierzchni mieszkalnej
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Za warunki mieszkaniowe kwalifikuj¹ce do ich poprawy w uchwale uznano okolicznoæ zamieszkiwania wnioskodawcy w lokalu, w którym na osobê przypada mniej ni¿
5 m2 powierzchni pokoi w gospodarstwie wieloosobowym i mniej ni¿ 10 m2 powierzchni pokoi w gospodarstwie jednoosobowym. Przeciêtne wskaniki rzeczywistej i normatywnej powierzchni mieszkalnej w poszczególnych typach gospodarstw domowych zestawiono na rysunku 4. Z rysunku wynika, ¿e wszystkie typy badanych gospodarstw spe³ni³y
wymogi kwalifikacyjne przydzia³u mieszkañ komunalnych w Olsztynie z tytu³u z³ych warunków mieszkaniowych spowodowanych faktem u¿ytkowania przez wnioskodawców zbyt
ma³ej powierzchni mieszkalnej w stosunku do norm przyjêtych w uchwale. Szczególnie
du¿e rozbie¿noci miêdzy powierzchni¹ rzeczywist¹ i normatywn¹ wyst¹pi³y w grupie gospodarstw jednoosobowych. Rozbie¿noci te w gospodarstwach wieloosobowych wzrastaj¹ wraz ze zwiêkszaniem siê liczebnoci rodziny wnioskodawcy.
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Przy ocenie jakoci sytuacji mieszkaniowej wnioskodawców dodatkowo uwzglêdniono aktualne miejsce ich zamieszkania. Syntetyczne ujêcie tego typu informacji
w badanej populacji gospodarstw domowych przedstawiono na rysunku 5. Uzyskane
wyniki pokazuj¹, ¿e zdecydowana wiêkszoæ wnioskodawców z gospodarstw zarówno
jednoosobowych, jak i wieloosobowych w okresie sk³adania podania przebywa³a tymczasowo u rodziny lub na stancji. Znacz¹ca liczba wnioskodawców posiada³a ponadto
inne miejsca czasowego pobytu  udostêpnione przez takie instytucje, jak np.: Dom
Samotnej Matki, MOPS, Caritas, internaty itp. Pozosta³¹ czêæ samotnych wnioskodawców stanowi³y osoby, które albo przebywa³y w zak³adzie karnym, albo by³y bezdomne i zajmowa³y miejsce w schroniskach lub na dzia³kach. Nie posiada³y one na
ogó³ adresu sta³ego zameldowania.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Wielkoæ i struktura zapotrzebowania ma mieszkania komunalne w gminie miejskiej wynika z przes³anek natury formalnoprawnej zwi¹zanych z wype³nianiem obowi¹zków jednostki samorz¹dowej w zakresie dostarczania lokali socjalnych i zamiennych, jak równie¿ z przes³anek wynikaj¹cych z uwarunkowañ lokalnych  okrelaj¹cych
skalê udzielania niezbêdnej pomocy mieszkaniowej gospodarstwom domowym posiadaj¹cym z³e warunki materialne i mieszkaniowe. Pierwsza grupa przes³anek jest albo
niezale¿na, albo zale¿y jedynie w niewielkim stopniu (porednio) od polityki miasta
(jak np.: orzeczone eksmisje, rozbiórka i remont kapitalny budynku, klêska ¿ywio³owa,
katastrofa, po¿ar itp.). Okolicznoci tego typu s¹ traktowane w Olsztynie, podobnie jak
w wiêkszoci innych miast, w sposób priorytetowy, gdy¿ ich lekcewa¿enie stanowi naruszenie prawa i(lub) nara¿a gminê na roszczenia odszkodowawcze. Z kolei druga grupa przes³anek bezporednio wynika z za³o¿eñ polityki mieszkaniowej gminy wyra¿onej
w formie uchwa³y w sprawie szczegó³owych zasad i kryteriów wynajmowania mieszkañ
komunalnych na czas nieoznaczony (lokale pe³nowartociowe) i oznaczony (lokale socjalne). Przeprowadzone w niniejszej pracy badania wielkoci i struktury formalnego
zapotrzebowania na mieszkania komunalne w Olsztynie umo¿liwiaj¹ sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków szczegó³owych:
1. Bior¹c pod uwagê lokalne kryteria wiadczenia pomocy mieszkaniowej ze strony
miasta Olsztyna, stwierdzono, ¿e ilociowe rozmiary zapotrzebowania na mieszkania
komunalne w badanym okresie kszta³towa³y siê w przedziale od 344 do 572 lokali
rocznie. Niedobory wolnych mieszkañ spowodowa³y, ¿e poziom pokrycia tego zapotrzebowania obni¿y³ siê do 10% ogó³u wnioskodawców posiadaj¹cych z³e warunki
materialne i mieszkaniowe.
2. Narastaj¹ce dysproporcje miêdzy potrzebami i mo¿liwociami wynajmowania mieszkañ komunalnych w Olsztynie wywo³a³y zjawisko powiêkszania siê luki reprodukcyjnej, która  osi¹gaj¹c rozmiar 1748 lokali  przekroczy³a 25% liczby mieszkañ
w zasobie miasta.
3. W strukturze populacji gospodarstw domowych spe³niaj¹cych kryteria przydzia³u
mieszkañ komunalnych w 2005 roku wiêkszoæ (5880%) wykaza³a siê dochodami
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uzasadniaj¹cymi przyznanie lokali komunalnych pe³nowartociowych. Osoby najbiedniejsze  kwalifikuj¹ce siê do lokali socjalnych  stanowi³y zaledwie 2033% liczby wnioskodawców.
4. Z³e warunki materialne wnioskodawców ubiegaj¹cych siê o mieszkania komunalne
by³y skorelowane z ich trudn¹ sytuacj¹ mieszkaniow¹, gdy¿ w gospodarstwach domowych wszystkich typów stwierdzono zjawisko u¿ytkowania zbyt ma³ej powierzchni
mieszkalnej w stosunku do norm przyjêtych w uchwale. Osoby te  nie posiadaj¹c
¿adnego tytu³u prawnego do lokalu  na ogó³ przebywa³y czasowo u rodziny lub na
stancji albo korzysta³y z miejsc zamieszkania udostêpnionych przez instytucje pomocy spo³ecznej.
5. Do znacz¹cej poprawy stopnia zaspokojenia potrzeb w zakresie mieszkañ komunalnych w Olsztynie niezbêdne jest podjêcie dzia³añ w zakresie poprawy wykorzystania
istniej¹cego zasobu (remonty i modernizacje, adaptacja pomieszczeñ niemieszkalnych, zamiany mieszkañ, weryfikacja statusu aktualnych najemców), a tak¿e zwiêkszenie skali inwestycji komunalnych (budowa lub pozyskiwanie mieszkañ z innych
zasobów). Wobec wielkiego zapotrzebowania na mieszkania ze strony osób pozostaj¹cych w trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej mocno dyskusyjna staje siê
polityka miasta polegaj¹ca na rozproszonej wyprzeda¿y mieszkañ komunalnych
wszystkim zainteresowanym najemcom po mocno obni¿onych cenach.
Rezultaty przedstawionych badañ empirycznych winny byæ wykorzystane przy
okrelaniu polityki mieszkaniowej miasta, w tym szczególnie konstruowaniu programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
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THE ESTIMATION OF FORMAL DEMANDS FOR MUNICIPAL HOUSING
IN OLSZTYN
Abstract. The own research results of needs estimation for municipal housing in Olsztyn
are presented in the paper. The quantityand and the structure of this application is qualified
in the context of local rules and criteria of rendering aid of housing  on the part of the city
households with bad financial and housing-conditions. The object of research determined
the population of households which folded petitions for the allowance of the muncipal
housing resources in Olsztyn, in years 20012005. To qualitative detailed analyses, the
group 395 households applying for municipal locals in the 2005 year.
The methodics of research is leant on questionnaire interview embracing the full number of
the examined population. Results quantitative analyses showed successively deepening the
divergence among the real application on municipal flats in Olsztyn and with possibilities of
his cover.
Analyses of the structure of the community of applicants allowed besides for the execution
of the qualitative estimation of the realization degree of accepted criteria of rendering of
housing aid. Results of introduced empirical research should be used for qualifying of the
housing-policy of the city, in this especially during construction of the programme for
management of municipal houusing resources.
Key words: real estate management, housing municipal resources, demands
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PROBLEMY USTAWY O REWITALIZACJI
OBSZARÓW MIEJSKICH
S³awomir Palicki
Wy¿sza Szko³a Logistyki w Poznaniu
Streszczenie. Polska rzeczywistoæ gospodarcza w ci¹gu minionych piêtnastu lat powita³a
chyba zbyt du¿¹ liczbê propozycji, wyst¹pieñ, odezw, deklaracji, komunikatów, tez, a wreszcie i projektów ustaw traktuj¹cych o problematyce odnowy i rewitalizacji miast. ¯adna z inicjatyw nie doprowadzi³a do pomylnego koñca procedury legislacyjnej. Wci¹¿ brakuje zatem
jasno wyartyku³owanych i ugruntowanych prawnie dróg postêpowania z zagadnieniem rewitalizacji.
W artykule ukazano zarówno kierunek zmian, który zaznaczy³ siê w toku modyfikacji projektów ustaw, jak i krytyczne spojrzenie na najnowsze prawne koncepcje z tego zakresu.
Dyskusja wspó³czenie formu³owanych w Polsce postulatów legislacyjnych pozwoli³a przedstawiæ zarys organizacji i zarz¹dzania procesem rewitalizacji, wskazaæ na niedoskona³oci
proponowanych rozwi¹zañ.
S³owa kluczowe: rewitalizacja, przekszta³cenia miast, operator rewitalizacji

WPROWADZENIE
Dominant¹ rozwa¿añ w zakresie rozwi¹zañ prawnych rewitalizacji w kraju od dawna
pozostaje brak ustawy reguluj¹cej to pojemne i istotne zagadnienie. Ju¿ w po³owie
lat 90. XX wieku dostrzegano koniecznoæ skonstruowania ustawy traktuj¹cej o wspó³czesnych zjawiskach i trendach w ramach procesów odnowy miast.
Pewne specyficzne instytucje i instrumenty umo¿liwiaj¹ce zaplanowanie oraz skuteczne wdro¿enie o¿ywczych dla obszarów miejskich dzia³añ zaznaczone
i postulowane by³y w Polsce zaledwie kilka lat po odrzuceniu systemu gospodarki rozdzielczo-nakazowej. W nieco zmodyfikowanej postaci przetrwa³y one do dzi, pojawiaj¹c siê w najnowszej wersji projektu ustawy o rewitalizacji oraz wspieraniu remontów
i niektórych inwestycji budowlanych. Chodzi tu przede wszystkim o rozmaicie nazywa-
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nego operatora rewitalizacji, kszta³t proceduralny planowania rewitalizacji, pozycjê
gminy, obyczaj konsultacji spo³ecznych oraz o charakter programowania dzia³añ.
Celowo pominiêto dyskusjê tez dotycz¹cych finansowania rewitalizacji, jako ¿e by³oby g³êbok¹ niefrasobliwoci¹ podejmowanie tak z³o¿onego zagadnienia w sposób
ogólnikowy, w ramach przyjêtych standardów odnosz¹cych siê do objêtoci publikacji.
SPEKTRUM PROPOZYCJI LEGISLACYJNYCH W LATACH 19922007
Pierwsza propozycja legislacyjna powstawa³a w latach 19921993 w dawnym Ministerstwie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. Mowa o projekcie ustawy o rehabilitacji istniej¹cych zasobów mieszkaniowych, który realizowano w ramach tzw. programowanych operacji rewitalizacji enklaw ródmiejskich [Skalski 1993]. Bardziej
znan¹ by³a jednak kolejna koncepcja, znajduj¹ca swe pocz¹tki w pracach Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, które ju¿ w 1995 roku sformu³owa³o za³o¿enia do ustawy o renowacji i modernizacji zabudowy miejskiej. Sta³y siê one podstaw¹
do ostatecznej propozycji ustawy o renowacji i modernizacji obszarów zabudowanych
z kwietnia 1997 roku, któr¹ skierowano nawet pod obrady specjalnej sejmowej Podkomisji Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej. Brak akceptacji skaza³ i tê
inicjatywê na niepowodzenie.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e tylko godne podziwu aktywnoæ i zdeterminowanie ekspertów, naukowców oraz pionierów odnowy miast wywo³ywa³y niezmienn¹ kreacjê kolejnych wcieleñ ustaw, które niestrudzenie promowano i poddawano pod szersz¹, publiczn¹ dyskusjê. Ju¿ w lipcu 2000 roku sformu³owano nowe za³o¿enia do projektu
ustawy o rewitalizacji, a we wrzeniu 2000 roku powsta³ tekst projektu tej¿e ustawy
wraz z uzasadnieniem koniecznoci jego przyjêcia. Nie doczeka³ siê on jednak aprobaty w sejmie. W marcu 2002 roku ujrza³ wiat³o dzienne czwarty projekt  tym razem
ustawy o programach rewitalizacji. On równie¿ nie dotrwa³ do pomylnego koñca
cie¿ki legislacyjnej.
Rok 2003 mo¿na uznaæ za prze³omowy w popularyzacji idei rewitalizacji, gdy¿ istniej¹cy (jeszcze) wówczas Urz¹d Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (UMiRM), a cilej
podleg³e mu Biuro ds. Zrównowa¿onego Rozwoju Miast, przygotowa³o tezy do ustawy
o rewitalizacji obszarów miejskich [Jakubowicz 2003]. Jednoczenie UMiRM opublikowa³ podrêcznik rewitalizacji [Podrêcznik rewitalizacji... 2003], stanowi¹cy kompendium podstawowej wiedzy o zjawisku rewitalizacji w Polsce i na wiecie, a tak¿e
uproszczony przewodnik po wspomnianych za³o¿eniach do ustawy. Znów, plan sfinalizowania procedury legislacyjnej spali³ na panewce, zreszt¹ z bardzo przyziemnego powodu  nie uda³o siê znaleæ podmiotu, który na czas przygotowa³by pe³ne brzmienie
projektu ustawy. rodki niezbêdne na sfinansowanie takiego zadania istnia³y, lecz wygas³y z koñcem 2003 roku, na który to w³anie okres przewidziano w finansach publicznych pozycjê kosztow¹ dotycz¹c¹ owego projektu. W ten smutny sposób utracona zosta³a kolejna wielka szansa. Ciekawe, ¿e projekt w oficjalnych dokumentach UMiRM
nosi³ nazwê ustawy o rewitalizacji obszarów miejskich, tymczasem w przywo³anym
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wczeniej podrêczniku ministerstwo nazwa³o stworzon¹ przez siebie propozycjê ustaw¹
o programach rewitalizacji.
Wreszcie w 2006 roku pojawi³a siê najnowsza, szósta jak dot¹d propozycja ustawy
o rewitalizacji oraz wspieraniu remontów i niektórych inwestycji budowlanych, stworzona przez E. Boñczak-Kucharczyk. Na podkrelenie zas³uguje istotna i aktywna rola
stowarzyszenia Forum Rewitalizacji, które  przede wszystkim w osobie prezesa
K. Skalskiego  stanowi³o merytoryczne wsparcie autorki pod wzglêdem treci zawartych w projekcie ustawy. Projekt ustawy z 2006 roku stanowi swoiste podsumowanie
spucizny wieloletniej wspó³pracy i wysi³ków ekspertów z zakresu odnowy miast
w Polsce.
Na tle rozwa¿añ o bogactwie projektów legislacyjnych warto zaznaczyæ, ¿e od pocz¹tku lat 90. XX wieku istnia³o tak¿e stanowisko neguj¹ce koniecznoæ formu³owania
i uchwalania odrêbnej ustawy reguluj¹cej przedsiêwziêcia rewitalizacyjne. Postulowano, by umo¿liwiæ autonomiczne traktowanie ca³ego zjawiska dziêki zmianom w obowi¹zuj¹cych ustawach dotycz¹cych m.in. procesu budowlanego, ³adu przestrzennego,
gospodarki nieruchomociami oraz ochrony rodowiska. By³oby to oczywicie dzia³anie wykonalne, lecz bardzo k³opotliwe dla pomys³odawców i nieklarowne dla odbiorców. Jednoczenie, niekiedy wskazywano na wystarczaj¹c¹ mo¿liwoæ prowadzenia
programów rewitalizacji na podstawie istniej¹cego prawa, powo³uj¹c siê na kszta³t
ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa
umo¿liwia okrelanie obszarów wymagaj¹cych przekszta³ceñ, rehabilitacji czy rekultywacji, zarówno w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy, jak i w planie miejscowym. Tak sk¹po zarysowane zagadnienie jest obecnie jedyn¹ wskazan¹ w randze ustawy prawomocn¹ drog¹ do projektowania i wdra¿ania programów rewitalizacji.
Najnowszy projekt ustawy o rewitalizacji oraz wspieraniu remontów i niektórych
inwestycji budowlanych w wielu sytuacjach wymaga niezbêdnych zmian w znanym dot¹d porz¹dku prawnym. Do najwa¿niejszych mo¿na zaliczyæ [Boñczak-Kucharczyk
2006]:
 zmiany ustawy o finansach publicznych umo¿liwiaj¹ce dotowanie przez gminy realizacji programów rewitalizacji;
 zmiany ustawy o podatkach i op³atach lokalnych umo¿liwiaj¹ce zastosowanie przez
gminy wy¿szych stawek podatku od nieruchomoci wówczas, gdy w gminie realizowany jest program rewitalizacji;
 zmiany prawa budowlanego ograniczaj¹ce katalog obiektów wymagaj¹cych pozwolenia na budowê;
 umo¿liwienie udzielania ze rodków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego preferencyjnych kredytów na uzbrojenie gruntu pod budownictwo mieszkaniowe nie tylko
gminom, ale tak¿e innym osobom wskazanym przez gminy;
 zmiany ustaw: prawo ochrony rodowiska oraz o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych eliminuj¹ce koniecznoæ 3-krotnej oceny skutków dla rodowiska tej samej inwestycji;
 zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów eliminuj¹ce ograniczenia w podwy¿szaniu
czynszu w budynkach wyremontowanych w ramach realizacji programu rewitalizacji;
Administratio Locorum 7(2) 2008

50

S. Palicki

 zmiany ustawy o Narodowym Planie Rozwoju umo¿liwiaj¹ce wsparcie z bud¿etu
pañstwa realizacji programów rewitalizacji.
WYBRANE TEZY PROJEKTÓW USTAW
Zasadniczym celem od dawna oczekiwanej przez rodowiska zajmuj¹ce siê odnow¹
miast ustawy by³oby skonstruowanie mechanizmów w zakresie opracowania, realizacji
i finansowania programów oraz projektów rewitalizacji. Wymogiem podstawowym jest
tak¿e opracowanie klarownej i stabilnej konstrukcji organizacyjno-prawnej dla podmiotu zarz¹dzaj¹cego d³ugotrwa³ym z zasady  i przekraczaj¹cym kadencjê w stosunku do
organów samorz¹du lokalnego  przedsiêwziêciem.
W polskich realiach niew¹tpliwie kluczow¹ rolê sporód wszelkich instytucji zwi¹zanych z rewitalizacj¹ musi odegraæ gmina. To w³anie na poziomie uchwa³y Rady
Gminy wa¿yæ siê bêd¹ wszelkie losy ca³ej idei programów rewitalizacji. Gminie przypisane zostaje najszersze formalne w³adztwo nad planowaniem oraz przebiegiem realizacji programu, a w szczególnoci tzw. z³o¿onego programu rewitalizacji.
Pomys³odawc¹ programu rewitalizacji ma byæ inicjator rewitalizacji. W projekcie
ustawy o rewitalizacji oraz wspieraniu remontów i niektórych inwestycji budowlanych
miano inicjatora zaproponowano dla w³acicieli nieruchomoci po³o¿onych w obrêbie
zdegradowanego obszaru zabudowy, gminy lub innych osób, z inicjatywy których opracowany zostaje program rewitalizacji i które finansuj¹ w ca³oci lub w czêci realizacjê tego programu. W praktyce zapewne wiod¹c¹ rolê inicjatora  przynajmniej
w pierwszych latach zbierania dowiadczeñ  odegra gmina, podejmuj¹ca skomplikowane wyzwanie rewitalizacji. Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e to gminy przeprowadz¹ pierwsze
dzia³ania na polu formu³owania i wdra¿ania z³o¿onych programów rewitalizacji, za dopiero w póniejszym czasie pojawi¹ siê inicjatywy osób fizycznych (w³acicieli nieruchomoci) o pobudkach bardziej partykularnych. Na barkach inicjatora spoczywa wykazanie, i¿ obszar proponowany do rewitalizacji rzeczywicie takich zabiegów wymaga.
Oznacza to, ¿e inicjator musi wykonaæ szereg analiz i badañ, z wyników których wyp³ywa fakt postêpuj¹cej degradacji fragmentu terenu zurbanizowanego.
Gmina mia³aby prawo odrzucenia lub zaaprobowania pomys³u rewitalizacji. Rozpoczêcie formalnego przygotowania programu rewitalizacji musi byæ poprzedzone podjêciem uchwa³y Rady Gminy o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia owego programu.
W uchwale musi siê znaleæ m.in. informacja o terminie  nie krótszym ni¿ 3 miesi¹ce  i miejscu prowadzenia konsultacji spo³ecznych. Nastêpnie gmina ma obowi¹zek
skoordynowaæ szereg istotnych czynnoci:
 badanie postaw i preferencji ludnoci zamieszkuj¹cej obszar przewidziany do rewitalizacji, w³acicieli nieruchomoci, a tak¿e podmiotów prowadz¹cych na tym terenie
dzia³alnoæ gospodarcz¹;
 badanie oczekiwañ lokalnych spo³ecznoci, ich wizji i pomys³ów na realizacjê rewitalizacji;
 badanie poziomu akceptacji pomys³u rewitalizacji wród lokalnych spo³ecznoci
oraz postulowanego stopnia ich partycypacji organizacyjnej i finansowej w przedsiêwziêciu;
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 przeprowadzenie kampanii informacyjnej na obszarze zdegradowanym, celem zachêcenia ludnoci do aktywnej postawy wobec inicjatywy rewitalizacyjnej;
 zorganizowanie procesu konsultacji spo³ecznych (m.in. pisemne powiadomienie
i kontakt z w³acicielami nieruchomoci oraz podmiotami gospodarczymi, og³oszenia w prasie lokalnej i innych mediach o miejscu i terminie odbywania siê konsultacji, przedstawienie danych dotycz¹cych finansowania dzia³añ oraz sformu³owanie
propozycji odnonie do partycypacji podmiotów prywatnych w kosztach rewitalizacji, przyjmowanie wszelkich wniosków spo³ecznych dotycz¹cych kszta³tu programu
rewitalizacji);
 przeprowadzanie otwartych spotkañ informacyjno-dyskusyjnych z mieszkañcami obszaru przeznaczonego do rewitalizacji;
 negocjacje i zawieranie umów z podmiotami podejmuj¹cymi wspó³finansowanie rewitalizacji.
Zgromadzony materia³ informacyjny, zawarte umowy, wiedza p³yn¹ca z kontaktu
bezporedniego z ludnoci¹ maj¹ pos³u¿yæ gminie do opracowania z³o¿onego programu
rewitalizacji. Sam proces opracowania owego dokumentu gmina mo¿e zleciæ podmiotowi zewnêtrznemu (np. firmie konsultingowej). Projekt z³o¿onego programu rewitalizacji wyk³ada siê do publicznego wgl¹du w siedzibie gminy na okres co najmniej
21 dni. Wszelkie zg³oszone w tym czasie pisemne wnioski i uwagi do projektu musz¹
byæ rozpatrzone, za w razie ich zaakceptowania  projekt podlega skorygowaniu. Ostatecznie projekt zostaje przed³o¿ony do akceptacji organowi wykonawczemu gminy,
po czym ów organ kieruje projekt pod obrady Rady Gminy. Rada Gminy w drodze
uchwa³y przyjmuje program rewitalizacji, daj¹c tym samym zielone wiat³o dla jego
realizacji.
Gmina ma obowi¹zek wskazania podmiotu, zwanego operatorem rewitalizacji, odpowiedzialnego za realizacjê z³o¿onego programu rewitalizacji. Odpowiedzialnoæ za
wdra¿anie programu przejmuje wskazany operator rewitalizacji. W przypadku zwyk³ego
programu rewitalizacji inicjator mo¿e przekazaæ odpowiedzialnoæ za program operatorowi rewitalizacji b¹d realizowaæ program samodzielnie.
Operator rewitalizacji w literaturze przedmiotu w minionej dekadzie pojawia³ siê
pod wieloma alternatywnymi nazwami  koordynator dzia³añ rewitalizacyjnych, animator procesów rewitalizacji, pe³nomocnik ds. rewitalizacji, specjalista ds. rewitalizacji,
mened¿er rewitalizacji, zespó³ ds. rewitalizacji. Chodzi³o jednak niezmiennie o tê sam¹
postaæ, jak¿e szczególn¹ dla ca³ego programu rewitalizacji. Nale¿y podkreliæ, ¿e operatorem mo¿e byæ zarówno pojedyncza osoba, jak i zespó³ specjalistów.
Odrêbnym zagadnieniem jest ustrój prawny operatora. Wszelkie mo¿liwe konstrukcje
prawne funkcjonowania operatora s¹ w zasadzie pochodn¹ ustaleñ zawartych w projekcie
Ustawy o renowacji i modernizacji obszarów zabudowanych z kwietnia 1997 roku. Nie
ma jednoznacznej odpowiedzi, która z potencjalnie dostêpnych w kraju form mo¿e daæ
najlepsze rezultaty powodzenia wdra¿ania programu rewitalizacji. Od dawna trwa dyskusja na ten temat, za gminy rozwi¹zuj¹ ów problem zgodnie z w³asnymi preferencjami, rzecz jasna w ramach wariantów dopuszczanych przez polskie prawo. Dotychczas
dostrzegano mo¿liwoci funkcjonowania 3 form organizacyjno-prawnych operatora rewitalizacji:
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 jako podmiot prowadz¹cy dzia³alnoæ na podstawie prawa bud¿etowego (ustawa
o finansach publicznych);
 jako organizacja pozarz¹dowa (umocowanie prawne w ustawie o stowarzyszeniach
lub fundacjach);
 jako jednostka dzia³aj¹ca na bazie kodeksu spó³ek handlowych.
W najnowszej propozycji E. Boñczak-Kucharczyk [2006] nastêpuje zasadnicza
zmiana w zakresie dzia³ania operatora programu rewitalizacji, który nie mo¿e byæ autorem projektu takiego programu. Operatora takiego musi obowi¹zkowo powo³aæ gmina,
przy czym mo¿e ona albo uczyniæ operatorem swoj¹ jednostkê organizacyjn¹ nie posiadaj¹c¹ osobowoci prawnej (przy czym nie mo¿e to byæ urz¹d gminy lub dzielnicy,
ani komórka wewnêtrzna takiego urzêdu), albo wy³oniæ w drodze przetargu operatora
nie bêd¹cego tak¹ jednostk¹ (który wówczas bêdzie dzia³a³ na podstawie umowy z gmin¹) [Boñczak-Kucharczyk 2006].
Operator rewitalizacji to podmiot zarz¹dzaj¹cy przedsiêwziêciem. K. Skalski przedstawi³ ciekaw¹ charakterystykê etapów ewolucji w zakresie zarz¹dzania programami rewitalizacji w Polsce, pocz¹wszy od lat 60. XX wieku, a¿ po wspó³czesnoæ [Skalski
2006]. Pierwsza faza to lata 196080, kiedy bud¿et centralny stanowi³ jedyne ród³o
finansowania dzia³añ modernizacyjnych i rewaloryzacyjnych skoncentrowanych na zasobach o szczególnym znaczeniu historycznym i zabytkowym. Pe³ne pokrycie kosztów
robót budowlanych bud¿et pañstwa rekompensowa³ sobie obci¹¿aj¹c hipoteki odnowionych nieruchomoci. Ca³a operacja odbywa³a siê praktycznie bez udzia³u i wp³ywu w³acicieli na zakres czy skalê wydatków. W taki sposób zrewaloryzowano szereg prywatnych kamienic w Krakowie, Elbl¹gu i Zamociu.
Druga faza wi¹¿e siê z przejciem do systemu gospodarki rynkowej i datuje siê na
lata 19902003. Jest to okres podejmowania prób uregulowania prawnego zagadnienia
rewitalizacji, a wiêc czas kolejnych propozycji ustaw. Wyrana w tych latach by³a tendencja do promowania ró¿nego rodzaju spó³ek zarz¹dzaj¹cych programami rewitalizacji
(Towarzystwa Odnowy, Spó³ki Rewitalizacyjne, Wspólnoty Rewitalizacyjne). Dzia³alnoæ tych instytucji budzi³a obawy i sprzeciw wielu samorz¹dów w kraju, gdy¿ w³¹cza³y
one do swego kapita³u za³o¿ycielskiego nieruchomoci prywatnych w³acicieli z obszaru objêtego programem. De facto podejmowano t¹ drog¹ próby kolektywizacji
dzia³añ rewitalizacyjnych, które wystêpowa³y przecie¿ przeciwko indywidualnemu charakterowi prawa w³asnoci, co w po³¹czeniu z nieklarownymi zasadami wynagrodzenia w³acicieli nieruchomoci kreowa³o ich uzasadniony niepokój.
Trzecia faza to popularyzowanie tzw. demokratycznego nurtu rewitalizacji. Charakter demokratyczny objawia siê g³ównie w s³u¿ebnej roli operatora programu niezorientowanego na w³asny zysk (jak mówi K. Skalski: biednego operatora). Zarz¹dzanie
programem powinno przyj¹æ formu³ê miêkk¹, a wiêc koncentrowaæ siê na wiadczeniu
us³ug stronom przedsiêwziêcia rewitalizacyjnego, doradzaniu, koordynowaniu, budowie
programu, organizowaniu konsultacji, budowaniu kontaktów i inicjatyw spo³ecznych,
kanalizowaniu dzia³añ. Proponuje siê operatora w formule prawnej fundacji b¹d stowarzyszenia, których dzia³anie jest oparte na zasadzie non-profit. Wzrasta wówczas poziom zaufania spo³ecznego wobec takiego animatora dzia³añ, a propozycje formu³owane przez niego przyjmowane s¹ jako bardziej wiarygodne.
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Operator odpowiadaj¹cy charakterystyce trzeciej fazy ewolucji idei zarz¹dzania
programem rewitalizacji, powinien budziæ zaufanie tak¿e wród w³adz samorz¹dowych.
Najnowszy projekt ustawy z 2006 roku nakazuje, by podmioty realizowa³y funkcjê
operatora z powo³ania gminy. Zastanawia jednak i budzi w¹tpliwoæ wspominany ju¿ zakaz ³¹czenia planowania i realizacji programu. Deprecjonuje to instytucjê operatora
a przy okazji  chyba niepotrzebnie  burzy wszelkie przemylane, dotychczasowe wizje dotycz¹ce istoty jego roli.
URBANISTYKA OPERACYJNA
Wiele zapisów projektu ustawy o rewitalizacji oraz wspieraniu remontów i niektórych inwestycji budowlanych czyni zadoæ podkrelanym od kilkunastu lat postulatom
rozwoju instrumentów urbanistyki operacyjnej. Urbanistyka operacyjna to dziedzina
gospodarki przestrzennej, s³u¿¹ca koordynacji skomplikowanych i wielopunktowych
dzia³añ, szczególnie w obszarach koncentracji przedsiêwziêæ publicznych i prywatnopublicznych, dla maksymalizacji efektów przestrzennych, ekonomicznych i spo³ecznych [Ziobrowski 2000].
Niezbêdne do powodzenia rewitalizacji instrumenty urbanistyki operacyjnej poszerzone prawo pierwokupu miejskiego, strefa uzgodnionego inwestowania (zagospodarowania) oraz strefa interwencji gruntowej [Skalski 2006]. Poszerzone prawo pierwokupu
miejskiego umo¿liwia wykup przez samorz¹d nieruchomoci gruntowych i zabudowanych niezbêdnych do realizacji programu rewitalizacji. Pozwala to przezwyciê¿yæ znany z europejskich i polskich dowiadczeñ problem wieloci podmiotów w³acicielskich na obszarze rewitalizacji. Z kolei strefa uzgodnionego inwestowania w zamyle
mia³aby byæ przyk³adem instrumentu zintegrowanego. Wyznaczenie takiej strefy uruchamia³oby procedury obliczone na opracowanie dokumentów realizacyjnych (biznesplanu, studium wykonalnoci, harmonogramu finansowania dzia³añ), a ponadto otwiera³oby mo¿liwoæ wykorzystania instytucji prawno-organizacyjnych i finansowych
rewitalizacji. Strefa uzgodnionego inwestowania umo¿liwia³aby realizacjê projektów
publicznych w ramach stref interwencji gruntowej. Te ostatnie stanowi³yby kategoriê
czysto operacyjn¹, dot¹d w Polsce nieznan¹, obliguj¹c¹ w³acicieli nieruchomoci do
informowania gminy o zamiarze ich sprzeda¿y. Mia³oby to u³atwiæ realizacjê poszerzonego prawa pierwokupu miejskiego.
Szczególne zasady gospodarki nieruchomociami w obszarze programu rewitalizacji sta³y siê przedmiotem pi¹tego rozdzia³u dyskutowanego w niniejszym artykule projektu ustawy z 2006 roku. W ten sposób nawi¹zano w owym projekcie do treci ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomociami. Zaznaczono m.in., i¿
nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym organ wykonawczy gminy mo¿e
obj¹æ z³o¿onym programem rewitalizacji, o ile w ci¹gu 60 dni od og³oszenia takiego
zamiaru nie zg³osi siê podmiot roszcz¹cy sobie prawa do tej nieruchomoci. Ponadto,
jeli w uchwale Rady Gminy o przyjêciu programu rewitalizacji zaplanowano inwestycjê celu publicznego, gmina mo¿e za¿¹daæ od indywidualnych w³acicieli zbycia na
swoj¹ rzecz tych nieruchomoci, na których mia³aby byæ realizowana owa inwestycja.
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Gminie przys³uguje tak¿e prawo pierwokupu nieruchomoci po³o¿onych w obszarze rewitalizacji. Wreszcie, w sytuacji gdy wspólnota mieszkaniowa nie z³o¿y odpowiedniego
wniosku i tym samym nie wy³¹czy nieruchomoci lokalowych ze z³o¿onego programu
rewitalizacji, gmina traktuje tak¹ sytuacjê jako pozytywne stanowisko wspólnoty odnonie do prowadzenia przez operatora dzia³añ rewitalizacyjnych w obrêbie dzia³ki, na
której znajduj¹ siê nieruchomoci lokalowe wspólnoty.
Proponowane w Polsce instrumenty urbanistyki operacyjnej s¹ od dawna znane
i stosowane w Europie Zachodniej. Zarówno strefa uzgodnionego inwestowania, jak
i strefa interwencji gruntowej s¹ swoistym zapo¿yczeniem ideologicznym z Francji,
która w zakresie urbanistyki operacyjnej staje siê wzorem do naladowania [Boille
2004]. Sporód znanych i u¿ytkowanych we Francji instrumentów urbanistyki operacyjnej warto przytoczyæ dodatkowo przyk³ad strefy odroczonego inwestowania, czyli ZAD
(franc. Zone dAménagement Différé). Strefa ta uniemo¿liwia spekulacjê gruntami na
podstawie nielegalnej pozyskanej informacji o zmianach przeznaczenia przestrzennego
w miastach. W momencie utworzenia strefy odroczonego inwestowania na jej obszarze
obowi¹zuje cena wykupu okrelona wed³ug wyceny z dnia poprzedzaj¹cego o rok datê
utworzenia strefy. Gmina ma zatem mo¿liwoæ realnego blokowania sprzeda¿y nieruchomoci po³o¿onych na terenie objêtym przekszta³ceniami (zawieszenie dzia³ania lokalnego rynku nieruchomoci celem zapobie¿enia dyskontowaniu nienale¿nych zysków
w³acicielom nieruchomoci). Podobne instrumenty znaj¹ te¿ inne pañstwa zachodnie,
warto tu wspomnieæ choæby niemieckie pozwolenia rewitalizacyjne czy brytyjskie
strefy przedsiêbiorczoci (Enterprise Zones) oraz strefy uproszczonego planowania
(Simplified Planning Zones) [Beresford i in. 2002].
PODSUMOWANIE
Rewitalizacja na wiecie jest zazwyczaj uregulowana prawnie na poziomie ustawowym. W Stanach Zjednoczonych ju¿ w 1949 roku przyjêto Ustawê mieszkaniow¹ (Housing Act of 1949), w której zawarto zapowied wielkich inwestycji mieszkaniowych
w ramach odnowy miast (Urban Regeneration) [Majer 1999].
Nale¿y podkreliæ, i¿ rozmaite pañstwa znajduj¹ w³asne, nieco odmienne recepty na
rozwi¹zania prawne z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich. Czêsto z mocy ustaw
lub aktów wykonawczych powstaj¹ instytucje na szczeblu centralnym, które maj¹ za zadanie koordynowaæ powstawanie i wdra¿anie programów rewitalizacji. Trzeba jednak
pamiêtaæ, ¿e najwiêkszy zakres pracy operacyjnej w Polsce czeka samorz¹dowców i to
w³anie im najbardziej zale¿y (powinno zale¿eæ), by prawo nakreli³o jasne zasady, wedle których nale¿y postêpowaæ oraz aby prawo odda³o wreszcie w rêce w³adz lokalnych
narzêdzia, dziêki którym mo¿na realnie planowaæ i wdra¿aæ od dawna zarysowuj¹ce siê
koncepcje rewitalizacji obszarów miejskich. Trafn¹ metod¹ nadania trwa³ego charakteru rewitalizacji jest jednoznaczne zwi¹zanie go ze strategiami ogólnego rozwoju gospodarczego miasta, wpisanie w wieloletnie plany inwestycyjne, potraktowanie jako
jednego z priorytetów w ramach rozwoju lokalnego. Daje to realn¹ szansê oparcia siê
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próbie czasu zwi¹zanej z fluktuacjami opcji politycznych w samorz¹dach i problemem
kadencyjnoci w³adz lokalnych.
Opór ze strony ustawodawcy od kilkunastu lat konsekwentnie zamyka drogê do
wprowadzenia w ¿ycie za³o¿eñ kolejnych projektów legislacyjnych dotycz¹cych rewitalizacji. Wynika on g³ównie z w¹tpliwoci o charakterze ekonomicznym: skala proponowanej pomocy pañstwa i gminy w monta¿u finansowym przedsiêwziêæ rewitalizacyjnych jest trudna do zaakceptowania. Pos³owie trafnie odczytuj¹ tak¿e niepokój
spo³eczny wzbudzany programami rewitalizacji w obszarach miejskich. Podmioty potencjalnie objête takimi programami czêsto reaguj¹ zgodnie ze znanym z psychologii
rodowiskowej zjawiskiem NIMBY (ang. Not In My Back Yard  nie na moim podwórku), nie neguj¹c z zasady s³usznoci przekszta³ceñ przestrzeni, ale neguj¹c przekszta³cenia bez ich udzia³u.
Póki co  nale¿y czekaæ na zmianê podejcia sejmu albo... na kolejny projekt ustawy o rewitalizacji...
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THE PROBLEM OF THE URBAN REVITALIZATION ACT
Abstract. Polish economic reality in the past 15 years met too many propositions,
proclamations, declarations, statements, thesis and projects of the legal act connected with
urban regeneration and revitalization. Unfortunately, none of the initiatives gave the intended
effect. So, there is still a lack of clearly articulated and well-known legal ways of dealing
with the problem.
In the paper author shows either the direction of Urban Revitalization Act projects
modifications or a critical look at the newest law conceptions in this area. The discussion of
modern Polish legal postulates lets to present the shape of organizational and managing
issues of the urban revitalization processes and to point out the imperfections of proposed
solutions.
Key words: urban revitalization, cities restructuring, operator of the urban revitalization
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WP£YW DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
ZATWIERDZAJ¥CYCH PROJEKT PODZIA£U
NIERUCHOMOCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW
PODMIEJSKICH
Ada Wolny, Ryszard róbek
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. W ramach obszarów stref podmiejskich dokonywane s¹ ró¿ne procesy i realizowane procedury przekszta³ceñ przestrzeni. S¹ to m.in. prace planistyczne, dotycz¹ce
zmiany przeznaczenia obszarów oraz podzia³y nieruchomoci, maj¹ce na celu przystosowania nieruchomoci do nowej funkcji. Analizy maj¹ za zadanie wykazanie wp³ywu decyzji administracyjnych zatwierdzaj¹cych projekt podzia³u nieruchomoci na rozwój stref podmiejskich. Badania przeprowadzono na obszarze strefy podmiejskiej miasta £om¿a. Objêto nimi
okres od 2004 do 2006 roku i dotycz¹ one zarówno skali zjawiska, jak i jego oddzia³ywania
na lokalny rynek nieruchomoci.
G³ównym miernikiem rozwoju by³a zmiana wartoci nowo powsta³ych dzia³ek. Jako hipotezê
przyjêto za³o¿enie, ¿e podzia³y nieruchomoci wp³ywaj¹ na wzrost wartoci nieruchomoci
i tym samym na rozwój obszarów w strefie.
S³owa kluczowe: nieruchomoæ, podzia³, rozwój, strefa podmiejska, wartoæ, powierzchnia

SPECYFIKA OBSZARÓW STREF PODMIEJSKICH
Rozpatruj¹c zagadnienie rozwoju obszarów znajduj¹cych siê w najbli¿szym otoczeniu miasta, nale¿y zwróciæ uwagê na wzajemne zale¿noci wystêpuj¹ce miêdzy miastem  jako orodkiem centralnym, a jego otoczeniem  miejscowociami po³o¿onymi w najbli¿szym s¹siedztwie. Relacje miêdzy miastem a wsi¹ rozwa¿ane s¹ zwykle
w kontekstach: spo³ecznym, funkcjonalnym i przestrzennym. W pierwszym kontekcie
ujmuje siê interakcje spo³eczne miastowie, w drugim relacje miêdzy funkcjami gospodarczymi miast i obszarów wiejskich, w trzecim za relacje miêdzy elementami przestrzeni, takimi jak: sieæ osadnicza, gospodarka gruntami i infrastruktura [Bañski 2006].
Adres do korespondencji  Corresponding author: Ryszard róbek, Katedra Gospodarki
Nieruchomociami i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie,
ul. Prawocheñskiego 15, 10720 Olsztyn, e-mail: rzrobek@uwm.edu.pl
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W wyniku oddzia³ywania orodka miejskiego na najbli¿ej po³o¿one tereny tworzy siê
przestrzeñ o specyficznym charakterze, odmienna od obszarów typowo wiejskich, zwana stref¹ podmiejsk¹.
Ze wzglêdu na przenikanie elementów charakterystycznych zarówno dla terenów
miejskich, jak i wiejskich, strefa podmiejska jawiæ siê bêdzie jako z³o¿ona i zró¿nicowana przestrzeñ. Próbê jednoznacznego okrelenia pojêcia tej strefy podejmowa³o
wielu badaczy [Deja 1975, Zawadzki 1979, Malisz 1981, Zaniewska i in. 2000, Hopfer
2006].
Na podstawie dotychczasowych badañ zagadnienia definiowania strefy podmiejskiej
opracowano nastêpuj¹cy zestaw jej wyró¿ników:
1. Pe³ni ona funkcjê mieszkaniow¹, przemys³ow¹ lub ich kombinacjê.
2. Jest cile zwi¹zana z orodkiem miejskim, poprzez zaopatrywanie go w produkty
¿ywnociowe, zapewnienie wypoczynku i rekreacji.
3. Podlega procesom dynamicznych przemian (urbanizacji) wkraczaj¹cych g³êboko
w teren wiejski.
4. Na jej obszarze ró¿ne strefy funkcjonalne przenikaj¹ siê i nak³adaj¹ jedna na drug¹.
5. Wystêpuje wy¿szy ni¿ na obszarach wiejskich wskanik gêstoci zabudowy.
6. Zachodz¹ tu codzienne kontakty ludzi z centrum, wyró¿niaj¹ce siê powi¹zaniami gospodarczymi, kulturalnymi i spo³ecznymi.
7. Terytorium strefy podmiejskiej okrelone jest m.in. izochron¹ dojazdów do pracy
wyra¿on¹ w minutach; jako jedno z kryteriów przyjmuje siê dojazd w ci¹gu 60 minut do centrum miasta.
8. Wiêkszoæ mieszkañców strefy to ludnoæ dwuzawodowa lub wy³¹cznie pracuj¹ca
w miecie (funkcja obs³ugi miejskiego rynku pracy).
9. Funkcjê rolnicz¹ stanowi nie wiêcej ni¿ 60% powierzchni strefy.
Z pojêciem strefy podmiejskiej jest nierozerwalnie zwi¹zane pojêcie strefy przejciowej. Jest to wyodrêbniony w ramach strefy podmiejskiej obszar styczny do granic
terenów zainwestowania miejskiego, przestrzennie ci¹g³y, wykorzystany do funkcji
zwi¹zanych z obs³ug¹ miasta, które nie mog¹ byæ zlokalizowane w samym miecie
[Hopfer i in. 1987].
Orodek miejski oddzia³uje silnie na strefê przejciow¹ w sferze u¿ytkowania ziemi. Najwiêksz¹ intensywnoæ mo¿na zaobserwowaæ na terenach po³o¿onych najbli¿ej
miasta, im za dalej od jego granic, tym intensywnoæ u¿ytkowania jest coraz mniejsza,
a¿ do poziomu w³aciwego dla obszarów wiejskich. Zainwestowanie dot¹d rolniczo obszary przekszta³cane s¹ najczêciej w osiedla mieszkaniowe i obszary komunikacji.
Wraz z przekszta³ceniami obszarów ronie wartoæ pojedynczych nieruchomoci, a cena dzia³ek uzale¿niona jest w znacznym stopniu od czynnika lokalizacyjnego  odleg³oci od centrum miasta oraz ich dostêpnoci komunikacyjnej. Im dalej po³o¿one bêd¹
nieruchomoci, tym mniej atrakcyjne i mniej wartociowe bêd¹ one w oczach inwestorów; za wyj¹tkiem przeznaczenia na cele specjalne.
Przekszta³cenie funkcji i wiêksza intensywnoæ u¿ytkowania ma swoje odzwierciedlenie w czêciej dokonywanych podzia³ach nieruchomoci, maj¹cych na celu przystosowanie terenów dotychczasowo rolniczych do pe³nienia nowych zadañ.
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CHARAKTERYSTYKA PODZIA£ÓW NIERUCHOMOCI
Jedna z definicji wskazuje, ¿e podzia³em nieruchomoci jest fizyczne wyodrêbnienie czêci powierzchni ziemskiej, zwanej dzia³k¹ gruntu, która w wyniku podjêtej
w przysz³oci czynnoci prawnej mo¿e stanowiæ samodzieln¹ nieruchomoæ gruntow¹
albo wejæ w sk³ad innej nieruchomoci [Bojar 2005].
Zasady dokonywania podzia³ów reguluje Ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomociami (DzU 2004, nr 261, poz. 2603 ze zm.). Zgodnie z zasad¹ zawart¹ w art. 92 uregulowania ustawy nie dotycz¹ nieruchomoci wykorzystywanych lub
przeznaczonych na cele rolne i lene w planach miejscowych, chyba ¿e podzia³ spowodowa³by wydzielenie dzia³ek o powierzchni mniejszej ni¿ 0,3000 ha, lub wydzielenie
nowych dróg niebêd¹cych drogami dojazdowymi do dzia³ek. Podzia³u nieruchomoci
dokonuje siê zgodnie z ustaleniami planu miejscowego. W przypadku braku planu
miejscowego  je¿eli nieruchomoæ jest po³o¿ona na obszarze nieobjêtym obowi¹zkiem sporz¹dzenia tego planu  podzia³u nieruchomoci mo¿na dokonaæ, je¿eli nie jest
on sprzeczny z przepisami odrêbnymi albo jest zgodny z warunkami okrelonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Podzia³ mo¿e byæ te¿ dokonany niezale¿nie od ustaleñ planu miejscowego, gdy brak jest planu  niezale¿nie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Podzia³ nieruchomoci mo¿e byæ dokonany na wniosek i koszt osoby, która ma
w tym interes prawny (w³aciciela, u¿ytkownika wieczystego), jak równie¿ na podstawie decyzji Wójta, Burmistrza lub Prezydenta (miasta) zatwierdzaj¹cej podzia³. Podzia³
musi byæ skonfrontowany z ustaleniami planu miejscowego pod k¹tem jego zgodnoci,
a tak¿e wymaga zatwierdzenia w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku, gdy
o podziale orzeka s¹d, decyzji nie wydaje siê. Je¿eli podzia³ jest uzale¿niony od ustaleñ planu miejscowego, s¹d zasiêga opinii od w³aciwego organu  Wójta, Burmistrza
lub Prezydenta (miasta).
Ustawa przewiduje te¿ op³atê adiacenck¹, któr¹ (zgodnie z art. 98a) mo¿e ustaliæ
w drodze decyzji Wójt, Burmistrz lub Prezydent (miasta), je¿eli w wyniku podzia³u nieruchomoci wzronie jej wartoæ. Wysokoæ stawki procentowej op³aty ustala Rada
Gminy, w drodze uchwa³y, w wysokoci nieprzekraczaj¹cej 30% ró¿nicy wartoci nieruchomoci. Maksymalna op³ata wyniesie wiêc OAmax = 0,3 DW, gdzie DW = W2  W1.
CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAWCZEGO  STREFY PODMIEJSKIEJ
MIASTA £OM¯A
Miasto £om¿a po³o¿one jest w zachodniej czêci województwa podlaskiego, na lewym brzegu rzeki Narew. Jest to miasto o randze powiatu grodzkiego, licz¹ce oko³o
62 500 mieszkañców, pe³ni¹ce do 1998 roku funkcjê miasta wojewódzkiego. Jest to
nadal orodek o znaczeniu regionalnym i wa¿ny wêze³ komunikacyjny.
Od kilku lat obecne jest zjawisko migracji ludnoci miejskiej, zatrudnionej
w podmiotach funkcjonuj¹cych na terenie £om¿y, do strefy przygranicznej miasta, do
miejscowoci w odleg³oci 24 km od jego granic.
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Strefê podmiejsk¹ £om¿y stanowi¹ najbli¿ej po³o¿one miejscowoci nale¿¹ce do
gminy £om¿a oraz gminy Pi¹tnica, zlokalizowane wzd³u¿ g³ównych szlaków komunikacyjnych  odpowiednio dróg krajowych (nr 63 i 61) i wojewódzkich (nr 677, 645). Te
miejscowoci to: Stare Kupiski, Konarzyce, Stara £om¿a Przy Szosie, Janowo, Pi¹tnica. Do szczegó³owych badañ wybrano miejscowoci znajduj¹ce siê w obrêbie gminy
£om¿a: Stare Kupiski, Konarzyce oraz Stara £om¿a Przy Szosie.
Mo¿liwe do zaobserwowania od kilku lat jest zjawisko migracji ludnoci typowo
miejskiej, zatrudnionej na terenie £om¿y, do strefy przygranicznej miasta, do miejscowoci po³o¿onych w odleg³oci 24 km od granic miasta, takich jak: Stare Kupiski,
Konarzyce, Stara £om¿a Przy Szosie. W ramach przekszta³ceñ w sferze u¿ytkowania
terenu dokonuje siê tutaj zmiany funkcji z rolnej na mieszkaniow¹ (budowlan¹), jak
równie¿ us³ugow¹ i rekreacyjn¹.
W 2005 roku do Urzêdu Gminy £om¿a wp³ynê³y 163 wnioski o wydanie decyzji
o warunkach zabudowy, w 2006 roku liczba ta przekroczy³a 170, za znaczna ich czêæ
pochodzi³a z obrêbu Stare Kupiski, Konarzyce oraz Stara £om¿a P/ Sz.
Stare Kupiski to miejscowoæ po³o¿ona miêdzy drog¹ wojewódzk¹ nr 645,
a drog¹ krajow¹ nr 61. Liczy 1066 mieszkañców (10,5% ludnoci gminy). W ci¹gu ostatnich 2 lat zaobserwowano ponad 50-procentowy wzrost liczby ludnoci. Gêstoæ zaludnienia wynosi 95 osób×km-2 i liczba ta jest 2-krotnie wiêksza ni¿ na terenie ca³ej gminy.
W latach 90. ubieg³ego wieku nast¹pi³ wzrost gêstoci zabudowy, zmieni³ siê te¿
jej charakter  zabudowê zagrodow¹ zastêpuje zabudowa mieszkaniowa oraz us³ugowa.
Udzia³ zabudowy zagrodowej to 69% powierzchni terenów zabudowanych, za udzia³
zabudowy mieszkaniowej to 22% (rys. 1).
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Rys. 1.
Fig. 1.

Zró¿nicowanie terenów zabudowanych w miejscowoci Stare Kupiski, %
Diversificarion od build-up areas in Stare Kupiski, %

Miejscowoæ Konarzyce po³o¿ona jest na po³udniowej czêci gminy £om¿a. Konarzyce zamieszkuje 964 mieszkañców (9,52% ogólnej liczby mieszkañców gminy). Od
kilku lat nastêpuje tu sta³y wzrost liczby mieszkañców spowodowany nap³ywem ludnoci miejskiej. rednia gêstoæ zaludnienia wynosi 91 osób×km-2.
Podobnie jak w Starych Skupiskach, w Konarzycach nastêpuje zmiana charakteru
istniej¹cej zabudowy na bardziej miejsk¹  mieszkaniow¹ i us³ugow¹. Zmiany zachoActa Sci. Pol.
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dz¹ce w obrêbie Konarzyce nie s¹ jednak tak dynamiczne jak w Starych Kupiskach. Ponad 84% zabudowy uznawanej jest za zagrodow¹. Zaledwie 7% to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a 8% us³ugowa (rys. 2).
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Rys. 2.
Fig. 2.

Zró¿nicowanie terenów zabudowanych w miejscowoci Kanarzyce, %
Diversification of build-up areas in Konarzyce, %

Stara £om¿a Przy Szosie znajduje siê w po³udniowo-wschodniej czêci gminy
£om¿a, przy drodze krajowej nr 63. Liczy 321 mieszkañców i jest to najmniejsza sporód analizowanych miejscowoci. Ludnoæ Starej £om¿y Przy Szosie stanowi zaledwie 3,2% ludnoci gminy. Gêstoæ zaludnienia wynosi 82 osoby×km-2.
Zarówno liczba mieszkañców, gêstoæ zaludnienia, jak i struktura u¿ytkowania ziemi
wskazuj¹, ¿e jest to czêæ strefy podmiejskiej znajduj¹ca siê w pocz¹tkowym stadium
rozwoju. Na wyniki analiz ma wp³yw mniej atrakcyjne po³o¿enie miejscowoci wzglêdem
orodka miejskiego ni¿ w pozosta³ych przypadkach. Szczególnie nale¿y zwróciæ uwagê
na charakter zabudowy. Udzia³ poszczególnych jej rodzajów wiadczy o zaawansowaniu
przemian w tej czêci strefy. Ponad 46% ma ju¿ charakter zabudowy mieszkaniowej typu
miejskiego, zaledwie 44% uchodzi za za zabudowê zagrodow¹ (rys. 3).
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Zró¿nicowanie terenów zabudowanych w Starej £om¿y Przy Szosie, %
Diversification of build-up areas in Stara £om¿a Przy Szosie, %
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ANALIZA DECYZJI ZATWIERDZAJ¥CYCH PROJEKTY PODZIA£U
NIERUCHOMOCI NA BADANYM OBSZARZE
Celem okrelenia wp³ywu podzia³ów nieruchomoci na zmiany w sposobie zagospodarowania oraz rozwój badanego obszaru przeanalizowano decyzje zatwierdzaj¹ce
projekty podzia³ów nieruchomoci, wydane w latach 20042006 przez Wójta Gminy
£om¿a. W okresie analizy wydano 110 decyzji, z czego w roku 2004 wydano 29,
w 2005  37, za w ostatnim roku analizy 44. W ogólnej liczbie zaobserwowano znacz¹cy udzia³ decyzji z wybranych 3 miejscowoci. W ramach obrêbu Stare Kupiski dokonano oko³o 17% podzia³ów zatwierdzonych decyzj¹ organu gminy. Udzia³ decyzji
dotycz¹cych nieruchomoci z miejscowoci Konarzyce wynosi oko³o 12%, za w obrêbie Starej £om¿y Przy Szosie  5,5%, rysunek 4 przedstawia procentowy udzia³ tych
decyzji w poszczególnych latach.
Analizowane podzia³y nieruchomoci, na podstawie udostêpnionych decyzji, przeprowadzane by³y na wniosek w³acicieli nieruchomoci. Obejmowa³y nieruchomoci
gruntowe niezabudowane, przeznaczone w planie miejscowym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne lub us³ugowe nieuci¹¿liwe oraz nieruchomoci nie objêtych
planem miejscowym, dla których zosta³y wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W 4 przypadkach decyzje dotyczy³y podzia³u nieruchomoci
u¿ytkowanych rolniczo, bez zmiany sposobu u¿ytkowania.
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Rys. 4.
Fig. 4.

Stara Łomża Przy Szosie
pozostałe (gmina)

Udzia³ decyzji w poszczególnych miejscowociach w latach analizy, %
Participation of decisions in villages in the scope of analysis, %

W wyniku analizy wyeliminowano te podzia³y, które zosta³y przeprowadzone niezale¿nie od wskazañ planu miejscowego (przypadki wymienione w art. 95 Ustawy o gospodarce nieruchomociami), jak równie¿ maj¹ce na celu uzyskanie poprawy warunków
zagospodarowania nieruchomoci s¹siedniej. Wydzielone w ten sposób dzia³ki podlegaj¹ zbyciu na rzecz s¹siada, poprawiaj¹c uk³ad przestrzenny i podnosz¹c wartoæ nieruchomoci s¹siednich, nie za nieruchomoci, z której zosta³y wydzielone.
W ramach dokonanych podzia³ów wyodrêbniono tak¿e dwie grupy: podzia³y bêd¹ce
bezporedni¹ konsekwencj¹ uchwalenia planu miejscowego oraz podzia³y przeprowadzone na obszarach nim nie objêtych. Udzia³ tych grup w ogólnej liczbie podzia³ów
przedstawiono na rysunku 5.
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W ramach analizy dokonano nastêpnie ustalenia przeciêtnych wielkoci powierzchni dla dzia³ek przed i po podziale w poszczególnych latach okresu badawczego, na terenie ca³ej gminy, jak równie¿ miejscowoci Stare Kupiski, Konarzyce oraz Stara £om¿a
Przy Szosie. Porównanie otrzymanych wyników zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Analiza nieruchomoci na podstawie decyzji zatwierdzaj¹cych projekt podzia³u
Table 1. Analysis of real estate on basis decisions chich approve divisions
rednia powierzchnia dzia³ki, m2
Average area of plot, m2
Lata
analizy
Years of
analyses

przed podzia³em
before division

po podziale
after division

gmina
community

Stare
Kupiski

Konarzyce

Stara
£om¿a
Przy
Szosie

2004

8482



3752



2005

13907

17472



2006

13517

10362

15693

gmina

Stara
£om¿a
Przy
Szosie

Stare
Kupiski

rzyce

2653



1136



18450

5408

5824



6150

7028

4374

2702

5231

2343

nity

Z zestawienia wynika, ¿e po odrzuceniu opisanych wczeniej typów decyzji, nie pozosta³y ¿adne dotycz¹ce nieruchomoci po³o¿onych w obrêbie Stare Kupiski mo¿liwe
do przeanalizowania za 2004 rok. Wynika to g³ównie z faktu, ¿e podzia³ów bêd¹cych
efektem ustaleñ planu miejscowego dla danej miejscowoci zaczêto dokonywaæ dopiero w 5 lat po jego uchwaleniu. Plan za uchwalono 23 sierpnia 2000 roku.
Podobnie nie stwierdzono w 2004 roku decyzji dotycz¹cych obrêbu Stara £om¿a
Przy Szosie. Mniejsza jest czêstotliwoæ wydawanych decyzji, wynikaj¹ca g³ównie
z niewielkiej powierzchni. W obrêbie Konarzyce zarówno powierzchnia dzia³ki przed
podzia³em, jak i po podziale jest mniejsza ni¿ to zaobserwowano w ca³ej gminie.
W kolejnym roku analizy przeciêtne powierzchnie dzia³ek zarówno przed podzia³em, jak i po podziale w miejscowociach Stare Kupiski oraz Stara £om¿a Przy Szosie
by³y wiêksze ni¿ rednie powierzchnie okrelone w ramach gminy £om¿a.
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W 2006 roku najmniejsz¹ przeciêtn¹ powierzchniê dzia³ki przed podzia³em zinwentaryzowano dla miejscowoci Stara £om¿a Przy Szosie. W miejscowociach Stare Kupiski i Stara £om¿a Przy Szosie powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek by³a wci¹¿
prawie o po³owê mniejsza ni¿ analogiczna w gminie. W Konarzycach za rednia powierzchnia dzia³ki przed podzia³em by³a wiêksza ni¿ powierzchnia dzia³ek w ca³ej gminie. Podobnie wiêksze s¹ rednie powierzchnie dzia³ek powsta³ych w wyniku podzia³u.
Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e w wyniku podzia³ów nie powstawa³y jedynie nieruchomoci z przeznaczeniem pod budowê. Czêsto mia³a miejsce sytuacja, ¿e z jednej
stosunkowo du¿ej (ponad 5000 m2) dzia³ki wydzielano jedn¹ lub dwie dzia³ki pod zabudowê, a resztê powierzchni pozostawiano w u¿ytkowaniu rolniczym. Sporód nowo powsta³ych dzia³ek wyodrêbniono te, które bêd¹ przeznaczone pod zabudowê i obliczono
redni¹ powierzchniê w kolejnych latach. Zestawiono te obliczenia w tabeli 2.
Z porównania wynika, ¿e przeciêtna powierzchnia dzia³ki przeznaczonej pod zabudowê najmniejsza by³a w obrêbie Stare Kupiski i tym samym najbardziej zbli¿ona do wielkoci optymalnych dla zabudowy mieszkaniowej wolnostoj¹cej, tj.: oko³o 1000 m2.
Tabela 2. Analiza powierzchni dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê
Table 2. Analysis of area of plots destined for residential area

Lata analizy
Years of analyses

rednia powierzchnia dzia³ki, m2
Average area of plot, m2
gmina
community

Stare Kupiski

Konarzyce

Stara £om¿a
Przy Szosie

2004

1795



1113



2005

1228

1084



2178

2006

1450

1227

1543

2343

MONITORING LOKALNEGO RYNKU NIERUCHOMOCI
Grunty przeznaczone na cele inwestycyjne s¹ grup¹ nieruchomoci, która determinuje wzrost wartoci w przypadku, gdy podlegaj¹ one procesowi podzia³u na mniejsze
nieruchomoci  dzia³ki przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ b¹d handlowo-us³ugow¹. Tego typu nieruchomoci poddano analizie w ramach monitoringu lokalnego rynku nieruchomoci.
W celu ustalenia wp³ywu podzia³u nieruchomoci na ich wartoæ zgromadzono informacje o transakcjach sprzeda¿y nieruchomoci przeznaczonych na cele inwestycyjne (pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugow¹) z obrêbów: Stare Kupiski, Konarzyce
oraz Stara £om¿a Przy Szosie w latach 20042006. Uzyskano informacje o 41 transakcjach wolnorynkowych.
W analizie uwzglêdniono nastêpuj¹ce cechy: powierzchnia nieruchomoci, data
transakcji, wskazania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, odleg³oæ
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od centrum miasta, lokalizacja, dostêp do drogi, stan wyposa¿enia w infrastrukturê
techniczn¹. Dane na temat transakcji dokonanych na lokalnym rynku nieruchomoci
poddano szczegó³owej analizie, w wyniku czego odrzucono czêci przypadków z dalszych badañ. Wyeliminowano te, gdzie cena nie odzwierciedla³a tendencji panuj¹cych
na rynku  by³a zbyt wysoka, b¹d zbyt niska. W celu okrelenia przedzia³ów, w jakich
powinna kszta³towaæ siê cena rynkowa nieruchomoci w przeliczeniu na jednostkê zastosowano: redni¹ arytmetyczn¹, wariancjê, odchylenie standardowe (tab. 3).
Tabela 3. Analiza statystyczna cen transakcyjnych
Table 3. Statistic analysis of transaction prizes
Liczba transakcji
Numer of
transactions

rednia cena
za 1 m2
Average prize
per squere meter

Min.

Max

Wariancja
Variance

Odchylenie
standardowe
Standard diviation

41

29,01

8,18

75,00

138,36

11,76

WP£YW PODZIA£ÓW NA ZMIANÊ WARTOCI NIERUCHOMOCI
Wstêpnie zbadano, czy istnieje zale¿noæ miêdzy powierzchni¹ nieruchomoci
i cen¹ transakcyjn¹. Przedstawiono to w formie wykresu rozrzutu (rys. 6).
cena transakcyjna (zł×m-2) = 28,5838*exp(-5,6653E-5*x)

cena transakcyjna, zł×m-2

45
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25
20
15
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0

Rys. 6.
Fig. 6.
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Zale¿noæ ceny transakcyjnej od powierzchni (nieruchomoci przeznaczone na cele inwestycyjne)
Relation between transaction prize and surface area (property designated for inwestment
purposes)

Z wykresu wynika, ¿e po przekroczeniu granicy 2000 m2, nastêpuje spadek cen jednostkowych wraz z wzrostem powierzchni nieruchomoci. Ceny nie spadaj¹ jednak a¿
do poziomu zerowego, a zatrzymuj¹ siê na poziomie oko³o 10 z³ × m-2. Nieruchomociami o najwy¿szej cenie jednostkowej s¹ w przypadku tej grupy dzia³ki gruntowe
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o powierzchni od 5001500 m2 do 1800 m2, czyli najbardziej po¿¹dane z punktu widzenia zabudowy mieszkaniowej oraz us³ugowo-handlowej nieuci¹¿liwej. Ni¿sze ceny
wykazuj¹ odpowiednio nieruchomoci w szczególnoci powy¿ej 2000 m2.
Wyniki analizy wykorzystano do okrelenia przyrostu wartoci nieruchomoci
z uwzglêdnieniem kryterium powierzchniowego. Dokonano porównania parami nieruchomoci podobnych w wyodrêbnionych grupach. Podzia³ na grupy zosta³ dokonany z uwzglêdnieniem powierzchni dzia³ek i funkcji w planie miejscowym. Nieruchomoci przydzielono
do nastêpuj¹cych grup uwzglêdniaj¹cych wielkoci powierzchni i przeznaczenie:
 I grupa do 500 m2  nieruchomoci wydzielane g³ównie pod cele specjalne,
 II grupa 5011500 m2  pod budownictwo mieszkaniowe,
 III grupa 15012000 m2  posadowienie wiêkszych budynków,
 IV grupa 20003000 m2  nieruchomoci pod obiekty us³ugowe,
 V grupa nieruchomoci > 3000 m2  podzia³ na mniejsze dzia³ki.
Ceny transakcyjne sprowadzono na jedn¹ datê wskanikiem zmiany cen ustalonym
metod¹ analizy regresji jednej zmiennej. Nastêpnie na ich podstawie okrelono redni¹
wartoæ jednostkow¹ w grupach jednorodnych. rednie wartoci z poszczególnych grup
zestawiono w formie tabelarycznej (tab. 4) i porównano w celu okrelenia wielkoci
przyrostu wartoci dzia³ek gruntowych wraz ze zmian¹ wielkoci powierzchni.
Tabela 4. Wzrost wartoci nieruchomoci w wyniku podzia³u
Table 4. Increase in the volue of real estate as a result of division
Powierzchnia, m2
Area, m2

rednia cena jednostkowa
w grupie, z³ × m-2
Average unit prize in group,
z³ × m-2

redni przyrost wartoci, %
Average increase of the value, %

Nieruchomoci przeznaczone pod inwestycje
Real estate for destined for investment
5001500

32,94

15012000

29,13

5001500

32,94

20003000

28,42

5001500

32,94

powy¿ej 3000

21,04

15012000

29,13

powy¿ej 3000

21,04

20003000

28,42

powy¿ej 3000

21,04

do 500

22,70

powy¿ej 3000

21,04

13

16

57

38

35

8
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Najni¿szy wzrost wartoci bêdzie mia³ miejsce przy podziale nieruchomoci o powierzchni powy¿ej 3000 m 2 na dzia³ki o powierzchni najmniejszej  do 500 m2.
Mniejsze mo¿liwoci zabudowy powoduj¹, ¿e jedynie sprzeda¿ kilku dzia³ek ³¹cznie
warunkuje ich odpowiednie zagospodarowanie.
Gdy nieruchomoci o powierzchni powy¿ej 3000 m2 zostan¹ podzielone na dzia³ki
nieco wiêksze  o powierzchni 5001500 m 2 , wzrost wartoci bêdzie ju¿ ponad
7-krotnie wiêkszy (a¿ 57%). Podobnie w przypadku dzia³ek o charakterze rezydencjalnym i przeznaczonych pod us³ugi, zaobserwowano ponad 30% wzrost ich wartoci.
Wyranie widaæ, ¿e do pewnego stopnia (do oko³o 500 m2) wraz ze zmniejszeniem
powierzchni nieruchomoci ronie jej wartoæ rynkowa, im za wiêksza powierzchnia,
tym wartoæ jest ni¿sza. Ograniczenie wynika g³ównie z zapisów prawa miejscowego,
okrelaj¹cego optymalne parametry dzia³ki przeznaczonej pod zabudowê.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Z przeprowadzonych analiz wynika, ¿e procesy przekszta³ceñ przestrzeni na obszarze strefy podmiejskiej w istotny sposób wp³ywaj¹ na wartoci znajduj¹cych siê w jej
obrêbie nieruchomoci. Procesami tymi s¹ prace planistyczne, maj¹ce na celu przeznaczenie obszarów do pe³nienia nowych funkcji  mieszkaniowych i us³ugowych oraz podzia³y nieruchomoci, maj¹ce na celu przystosowanie dotychczasowych nieruchomoci
do pe³nienia nowych funkcji. Upraszczaj¹c  podzia³ów dokonuje siê, aby dostosowaæ
powierzchnie dzia³ek do wymogów planów miejscowych, okrelonych dla danej funkcji. Realizacja podzia³ów nieruchomoci jest bezporedni¹ konsekwencj¹ uchwalenia
planu b¹d wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Nie tylko zmiana funkcji, ale i podzia³ nieruchomoci powoduje wzrost wartoci nieruchomoci. W wyniku podzia³u uzyskuje siê dzia³ki o mniejszej powierzchni i o wy¿szej cenie jednostkowej. Istnieje jednak granica, przy której przekroczeniu zasada ta nie
ma ju¿ zastosowania i wynosi ona oko³o 500 m2 dla zabudowy wolnostoj¹cej. Z regu³y
d¹¿y siê za do otrzymania w wyniku podzia³u dzia³ek gruntowych o powierzchni oko³o
1000 m2  optymalnej z punktu widzenia zagospodarowania zarówno na cele mieszkaniowe, jak i us³ugi. Dzia³ki o takich parametrach najczêciej powstaj¹ w wyniku podzia³u,
staj¹ siê te¿ przedmiotem transakcji sprzeda¿y. Nie bez znaczenia jest tu fakt, ¿e dzia³ki o takiej powierzchni uzyskuj¹ relatywnie najwy¿sz¹ wartoæ rynkow¹.
Wzrost wartoci rynkowej powoduje zwiêkszenie zakresu przekszta³ceñ obszarów
po³o¿onych najbli¿ej miasta, dostosowywanie ich do nowej funkcji, rozwój sieci infrastruktury technicznej oraz budowê dróg.
Bior¹c pod uwagê analizowane czynniki rozwoju strefy podmiejskiej nale¿y uznaæ,
¿e obszar badawczy cechuje dynamiczny rozwój. Szczególnie miejscowoæ Stare Kupiski w ostatnich 2 latach rozwija³a siê intensywnie. Wydano tu najwiêcej decyzji zatwierdzaj¹cych projekty podzia³u, dokonano najwiêkszej liczby transakcji sprzeda¿y
nieruchomoci. Nast¹pi³a rozbudowa sieci infrastruktury, w tym budowa sieci kanalizacyjnej. Mo¿na przewidywaæ, ¿e w najbli¿szym czasie bêdzie to obszar najwiêkszej liczby inwestycji powoduj¹cych zmianê charakteru tej miejscowoci.
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THE IMPACT THAT ADMINISTRATIVE DECISIONS WHICH APPROVE
PROJECTS OF DIVISIONS ON DEVELOPMENT OF SUBURB
Abstract. In the area of suburb there are different processes and proceedings of special
transformations. This processes are mostly planning work, that are aimed at changes in
destination of areas and divisions of real estate, which are aimed at adapting these real
estate to their new destination. The aim of these analyses is to reveal an impact that
administrative decisions which approve projects of divisions have on development of
suburbs. The research contain suburbs of £om¿a. The scope of research covers the period
from 2004 to 2006. The research contains so the scale of the occurrence as its influence
on the local real estate market.
The main measure of development was a change in the value of new real estate that arose
after divisions. As a hypothesis it was assumed that divisions of real estate have an result
in an increase in the value of real estate therefore they have an impact on development of
suburbs.
Key words: real estate, division, development, suburb area, value
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