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Od Redakcji
W ostatnich dziesiêciu latach w badaniach naukowych coraz czêciej pojawia³ siê
problem rewitalizacji obszarów, w tym w szczególnoci rewitalizacji miast. Nowoczesne
podejcie do procesów rewitalizacji cechuje interdyscyplinarny charakter wynikaj¹cy
z powi¹zañ ró¿norodnych dziedzin i elementów wp³ywaj¹cych na funkcjonowanie organizmu miejskiego.
Podstaw¹ dzia³añ nakierowanych na odnowê miast jest w³aciwie przygotowany program rewitalizacji. Prace nad takim programem wymagaj¹ za szczególnego potraktowania róde³ informacji oraz systemów informacyjnych.
W artykule powiêconym tym zagadnieniom Autorzy skoncentrowali siê na wstêpnej
analizie róde³ informacji przestrzennej oraz przedstawili za³o¿enia systemu informacyjnego na potrzeby budowy takiego programu.
Treci¹ drugiego artyku³u jest opis wiêzi zachodz¹cych miêdzy ³adem przestrzennym
a bezpieczeñstwem przestrzeni. Przedstawiono w nim rodzaje elementów tworz¹cych
przestrzeñ oraz mo¿liwoci ich zmiany z wykorzystaniem narzêdzi GIS (systemów informacji geograficznej).
Zagadnieniu ³adu przestrzennego powiêcone s¹ tak¿e dwa kolejne opracowania. Tym
razem ³ad przestrzenny rozpatrywany jest w odniesieniu do obszarów wiejskich.
Zasady optymalizacji rozmieszczenia dzia³ek rolnych w stosunku do siedlisk gospodarstw rolnych przedstawione zosta³y na przyk³adzie wsi Filipowice po³o¿onej w pobli¿u Krakowa.
Wie Sromowce Wy¿sze, po³o¿ona w otulinie Pieniñskiego Parku Narodowego, zosta³a wybrana natomiast jako obiekt badawczy do opracowania zasad projektowania granicy rolno-lenej.
Wydanie tego numeru kwartalnika zamyka opracowanie przedstawiaj¹ce metodykê
wspomagania polityki czynszowej w zasobach lokali mieszkalnych i u¿ytkowych gminy
miejskiej. Koncepcja metodyczna zosta³a empirycznie zweryfikowana na czêci zasobu
lokalowego Olsztyna.
Przewodnicz¹ca Rady Naukowej
serii Administratio Locorum

prof. dr hab. Sabina róbek
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INFORMACJA PRZESTRZENNA W PROCESACH
REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH
Anna Cellmer, Ryszard róbek
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. W artykule przedstawiono propozycjê wykorzystania systemów informacyjnych wspomagaj¹cych programy rewitalizacji obszarów zurbanizowanych. Podano równie¿ podstawowe za³o¿enia rewitalizacji oraz ich stycznoæ z potrzeb¹ opracowania bazy
informacyjnej. Bêdzie ona pomocna w prawid³owej identyfikacji i realizacji procedur rewitalizacji.
Ze wzglêdu na brak istniej¹cego systemu sieciowego informacji o terenie przydatnym
w procesie rewitalizacji obszarów miejskich, zaproponowano adaptacjê systemu opracowanego dla gospodarki gminnymi zasobami lokalowymi jako systemu dysponuj¹cego doæ
szerokim zakresem zbierania, udostêpniania i przetwarzania danych dla poszczególnych
procedur rewitalizacji obejmuj¹cych kolejne ich etapy, ocenê oraz realizacjê.
S³owa kluczowe: rewitalizacja, spo³ecznoæ lokalna, instrumenty zarz¹dzania, ród³a
informacji

WSTÊP
Nowoczesne podejcie do procesów rewitalizacji ma charakter interdyscyplinarny
z uwagi na to, i¿ wi¹¿e siê z wieloma ró¿norodnymi dziedzinami sk³adaj¹cymi siê na
funkcjonowanie organizmu miejskiego. Dotyczy sfer: ekonomicznej, spo³ecznej, ekologicznej, prawnej, finansowej i planistycznej. Rewitalizacja miast w aspekcie priorytetów
polityki UE zyska³a szczególn¹ rangê nie tylko ze wzglêdu na poprawê warunków ¿ycia
w miastach, które uznano za podstawê rozwoju spo³eczno-gospodarczego regionów, lecz
tak¿e, dlatego ¿e jest ona jednym z wa¿niejszych czynników podnoszenia konkurencyjnoci miast w skali ponadlokalnej, a nawet ponadnarodowej.
Pomimo braków formalnych, w³¹czenie rewitalizacji do zadañ Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zobligowa³o gminy do przypieszenia pro-
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cesów odnowy miast. Podstaw¹ tych dzia³añ jest opracowanie programu rewitalizacji dla
poszczególnych obszarów miasta.
Prace nad takim programem wymagaj¹ szczególnego potraktowania róde³ informacji
oraz systemów informacyjnych stanowi¹cych bazê dla ca³ego procesu rewitalizacji. Przyjêto za³o¿enie, ¿e informacja to znaczenie (treæ), które po zastosowaniu odpowiednich
konwencji przypisuje siê danym. Pojêcie to okrela wiêc relacje miêdzy informacj¹ a danymi.
Istniej¹ ró¿ne klasyfikacje róde³ informacji, które poza ogólnym podzia³em ze
wzglêdu na stopieñ szczegó³owoci przyjmuj¹ za podstawê, takie kryteria jak: wiarygodnoæ, priorytetowoæ, wa¿noæ, u¿ytecznoæ, dostêpnoæ.
Zakres informacji musi wiêc byæ dostosowany do potrzeb danego dzia³ania. W tym
kontekcie niezbêdny jest taki system informacyjny, który pozwala u¿ytkownikowi na
przekszta³cenie okrelonych informacji wejciowych w po¿¹dane informacje wyjciowe
za pomoc¹ ustalonych procedur i modeli. Do osi¹gniêcia efektywnoci planowania oraz
dokonywania ocen i prognoz w procesie rewitalizacji niezbêdny jest wiêc odpowiedni
system informacyjny, który dostarczy³by wa¿nych i mo¿liwie kompletnych informacji
o odpowiedniej jakoci. Nale¿a³oby go opracowaæ i wdro¿yæ na bazie istniej¹cych i powstaj¹cych systemów dotycz¹cych miêdzy innymi zarz¹dzania gminnymi zasobami nieruchomoci oraz katastru nieruchomoci.
W opracowaniu skoncentrowano siê na wstêpnej analizie istniej¹cych róde³ informacji oraz poddano analizie ogólne za³o¿enia systemu informacyjnego na potrzeby tworzenia i realizacji programów rewitalizacji miast.
REWITALIZACJA MIAST (DEFINICJE, ZAKRES, PROCEDURY)
Pojêcie rewitalizacji definiowane jest w zale¿noci od przyjmowanych kryteriów.
W zasadzie s¹ to kryteria przestrzenno-urbanistyczne oraz ekonomiczne i spo³eczne. Istnieje wiele definicji rewitalizacji. Ulega³y one modyfikacjom w zale¿noci od zmieniaj¹cych siê uwarunkowañ historycznych, politycznych, ustrojowych. Zmienia³y siê bowiem
cele strategiczne polityki pañstwowej w kontekcie zmian geopolitycznych, do których
wspó³czenie zaliczyæ nale¿y integracjê z Uni¹ Europejsk¹. Wi¹¿¹ siê z tym powstaj¹ce
i modyfikowane podstawy prawne reguluj¹ce i umo¿liwiaj¹ce korzystanie z odpowiednich funduszy w tym Funduszy Strukturalnych UE asygnowanych na rewitalizacjê.
W tym kontekcie jako wyjciow¹ nale¿y wymieniæ ogóln¹ definicjê rewitalizacji zawart¹ w dokumencie opublikowanym przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy dotycz¹cym
kryteriów planowania oraz zarz¹dzania projektami dotycz¹cymi rewitalizacji [Przewodnik... 2004]. Napisano tam, ¿e choæ  nie ma uniwersalnej definicji pojêcia rewitalizacja, to jednak z pewnoci¹ mo¿emy stwierdziæ, i¿ podstawowym celem rewitalizacji
jest przywrócenie dotychczasowych funkcji zdegradowanego spo³ecznie, ekonomicznie,
rodowiskowo obszaru, b¹d zamiana jego dotychczasowych funkcji na nowe. Z uwagi
na ogólnikowoæ takiej definicji w Przewodniku... odwo³ano siê do definicji autorstwa
K. Skalskiego [2000]: Rewitalizacja jest to kompleksowy program remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze,
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najczêciej dawnej dzielnicy miasta, w powi¹zaniu z rozwojem gospodarczym i spo³ecznym, rewitalizacja to po³¹czenie dzia³añ technicznych  jak np. remonty  z programami
o¿ywienia gospodarczego i dzia³aniem na rzecz rozwi¹zania problemów spo³ecznych,
wystêpuj¹cych na tych obszarach: bezrobocie, przestêpczoæ, brak równowagi demograficznej.
Niew³aciwe jest wiêc mówienie o rewitalizacji jednego budynku, czy rewitalizacji
placu miejskiego, je¿eli te dzia³ania dotycz¹ jedynie modernizacji budynków czy rewaloryzacji zabytków [Skalski 2004].
Zdaniem Billerta [2004, s. 6] Rewitalizacja odnosi siê do kompleksowego procesu
odnowy obszaru zurbanizowanego, którego przestrzeñ funkcje i substancja uleg³y procesowi strukturalnej degradacji, wywo³uj¹cej stan kryzysowy, uniemo¿liwiaj¹cy lub znacznie utrudniaj¹cy prawid³owy rozwój ekonomiczny i spo³eczny tego obszaru jak i zrównowa¿ony rozwój ca³ego miasta. W przytoczonej definicji istotne jest stwierdzenie, ¿e
rewitalizacja to reakcja na stan kryzysowy przejawiaj¹cy siê w degradacji substancji,
w degradacji funkcji i przestrzeni, a zatem dotyczy dzia³añ o charakterze naprawczym
w sferze architektoniczno-urbanistycznej (substancja), spo³ecznej, gospodarczej i ekologiczno-przestrzennej.
Rewitalizacja jest wiêc odpowiedzi¹ na stan kryzysowy obszaru miejskiego. Obejmuje zespó³ kompleksowych dzia³añ, koordynowanych i zarz¹dzanych przez sektor publiczny (gminê), opartych na aktywnej wspó³pracy organów i instytucji polityczno-administarcyjnych oraz podmiotów spo³ecznych.
Dla porównania przytoczyæ mo¿na te¿ definicjê K³osowskiego [2004, s. 2]:
Rewitalizacja oznacza ponowne o¿ywienie procesów spo³eczno-gospodarczych
na obszarze, w którym procesy te zamar³y. Obszary wymagaj¹ce rewitalizacji to nie
obszary wybrane pod k¹tem wartoci zabytkowej, ale obszary o szczególnej kumulacji
problemów spo³eczno-gospodarczych (w tym tak¿e najczêciej  remontowo-architektonicznych). W historycznych miastach europejskich bardzo czêsto obszarami takimi s¹
najstarsze dzielnice miast, stanowi¹ce zespo³y zabytkowe, jednak to nie zabytkowy charakter predestynuje je do rewitalizacji, ale w³anie szczególna kumulacja wielu problemów spo³ecznych i gospodarczych w jednym miejscu.[...] Rewitalizacja musi wiêc anga¿owaæ zawsze wszystkich aktorów lokalnej sceny: w³adzê samorz¹dow¹, ró¿ne s³u¿by
publiczne oraz biznes i organizacje obywatelskie, a wreszcie samych mieszkañców.
Problem rewitalizacji postrzegany jest przez Markowskiego [1999] w kontekcie procesu marginalizacji terenów wypadaj¹cych z obszarów innowacji lub z procesów rozwojowych, czyli terenów pozostaj¹cych poza nawiasem wydarzeñ. Nie dotyczy to wy³¹cznie obszarów peryferyjnych, lecz coraz czêciej terenów po³o¿onych centralnie.
Podejmuj¹c siê polityki rewitalizacyjnej obszarów problemowych w miastach, nale¿y sobie zdawaæ sprawê ze zwi¹zków, które zachodz¹ miêdzy generowaniem wartoci nieruchomoci, jej cen¹, rent¹, efektami zewnêtrznymi a systemem podatków od wartoci nieruchomoci. Pojawianie siê korzyci zewnêtrznych na przekszta³canym obszarze jest
mo¿liwe tylko przy du¿ej skali tych przekszta³ceñ. Przekszta³canie tkanki miejskiej jest
czasoch³onne, a korzyci ujawniaj¹ siê zwykle w d³ugim okresie. Zatem indywidualne,
nieskoordynowane w czasie inwestycje nie s¹ w stanie przywróciæ mo¿liwoci generowania wysokiej renty na danym obszarze. Wynika to miêdzy innymi ze specyficznych
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fizycznych cech przestrzeni i struktur spo³ecznych miasta, gdy¿ potencjalne korzyci s¹
niwelowane przez inne negatywne efekty zewnêtrzne. St¹d warunkiem powodzenia procesu rewitalizacji jest koniecznoæ istnienia wielu inwestorów oraz niezbêdny udzia³ w³adzy publicznej.
Zgodnie z projektem wytycznych Ministerstwa Gospodarki i Pracy: [Heller 2002] rewitalizacja to kompleksowe, zintegrowane, lokalne, kilkuletnie programy zainicjowane
przez w³adze lokalne (w szczególnoci gminne) maj¹ce na celu realizacjê dzia³añ technicznych, spo³ecznych i gospodarczych  w zgodzie z zasadami spójnoci terytorialnej
oraz ochrony rodowiska  w rozmaitych obszarach miejskich, np. zdegradowanych poprzemys³owych i powojskowych.
Istotna jest definicja rewitalizacji w kontekcie spo³ecznym, zawarta w projekcie
ustawy o programach rewitalizacji. Celem rewitalizacji jest doprowadzenie do rozwoju
obszarów kryzysowych poprzez realizacjê zarz¹dzanych przez sektor publiczny programów i projektów. Podmiotami odpowiedzialnymi i bezporednio uczestnicz¹cymi w tych
dzia³aniach s¹ gmina, pe³nomocnicy do spraw rewitalizacji, w³aciciele nieruchomoci,
towarzystwa odnowy i mieszkañcy obszaru dotkniêtego kryzysem. W tym kontekcie celem rewitalizacji jest wiêc rozwój spo³eczny, któremu s³u¿yæ powinny dzia³ania w zakresie modernizacji zawodowej. Wynika to z za³o¿eñ trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju
oraz z integracji za³o¿eñ i praktyk nowych europejskich programów rewitalizacji socjalnej. Odnosi siê to bowiem do obszarów kryzysowych, zdegradowanych, dla których dzia³ania skierowane s¹ na rozwój spo³ecznoci lokalnej.
Reasumuj¹c nale¿y podkreliæ, ¿e cytowane okrelenia i definicje ³¹cz¹ wspólne cechy pozwalaj¹ce odró¿niæ rewitalizacjê od innych form kompleksowej interwencji w dan¹ przestrzeñ:
1. Cele rewitalizacji dotycz¹ sfery spo³eczno-gospodarczej i ekologiczno-przestrzennej, a dzia³ania infrastrukturalne i architektoniczno-urbanistyczne s¹ im podporz¹dkowane. A zatem nie s¹ rewitalizacj¹ dzia³ania wy³¹cznie remontowo-budowlane, które nie
maj¹ wskazanych celów spo³ecznych, gospodarczych czy ekologiczno-przestrzennych.
2. Rewitalizacja to reakcja na kryzys, który obejmuje dany obszar i przejawia siê
w wielu dziedzinach naraz. Rewitalizacj¹ nie jest zatem dzia³anie podejmowane poza obszarem kryzysowym.
3. Rewitalizacja musi byæ realizowana we wspó³pracy zró¿nicowanych partnerów lokalnych sektora publicznego (gminy) i lokalnych przedsiêbiorców oraz sektora pozarz¹dowego. Czêsto udzia³ w niej bior¹ równie¿ inni partnerzy (miejscowe uczelnie, policja
itp). Nie jest wiêc rewitalizacj¹ program, który nie uwzglêdnienia zaanga¿owania partnerów prywatnych, komercyjnych i niekomercyjnych.
4. Rewitalizacja ma charakter kompleksowy, jest planem wielow¹tkowych synergicznych dzia³añ zmierzaj¹cych do zmian jakociowych na ca³ym wyznaczonym obszarze,
w tym zawsze zmian negatywnego wizerunku tego obszaru. Nie jest wiêc rewitalizacj¹ lista dzia³añ punktowych niepowi¹zanych ze sob¹ i nietworz¹cych spójnego ca³ociowego
programu.
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Procedury rewitalizacji obejmuj¹ etapy, oceny oraz ich realizacjê. Na poziomie etapów s¹ to procedury przygotowawcze prowadz¹ce do podjêcia uchwa³y do opracowania
programu rewitalizacji.
INICJOWANIE I PRZYGOTOWYWANIE UCHWA£Y REWITALIZACYJNEJ
Ustawowym warunkiem rozpoczêcia procedury rewitalizacyjnej jest sporz¹dzenie studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz strategii
rozwoju gminy. Na podstawie wniosków zawartych w tych dokumentach nale¿y okreliæ
rolê i miejsce rewitalizacji w ramach uwarunkowañ planowania przestrzennego i strategii
rozwoju gminy. Obszary kryzysowe powinny byæ rozpoznane i uwzglêdnione na etapie studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a na etapie strategii
rozwoju rewitalizacja powinna siê wi¹zaæ cile z zagadnieniami strategii mieszkalnictwa,
rozwoju handlu i us³ug, wsparcia sektora MP itp. Kolejnym etapem przygotowawczym
jest opracowanie przez gminê badañ i analiz dotycz¹cych: wyznaczania granic terenu znajduj¹cego siê w sytuacji kryzysowej, podania uzasadnieñ do realizacji programu rewitalizacyjnego, ustalenia zakresu programu rewitalizacji i okrelenia jego celów realizacji, ustalenia ostatecznego zasiêgu obszaru objêtego programem rewitalizacyjnym.
Uzyskany materia³ informacyjny-dokumentacyjny i analityczny nale¿y skonfrontowaæ
z wnioskami w³acicieli nieruchomoci. Nastêpnie gmina w oparciu o ca³okszta³t materia³u powinna dokonaæ oceny stopnia sytuacji kryzysowej. Po dokonanej ocenie mo¿na
przyst¹piæ do sporz¹dzenia projektu uchwa³y w sprawie opracowania programu rewitalizacji i przed³o¿yæ go radzie gminy [Podrêcznik rewitalizacji... 2003].
Uchwa³a o przyst¹pieniu do opracowania programu rewitalizacji jest kolejnym etapem realizacji programu. Projekt uchwa³y powinien zawieraæ:
 granice obszaru programu rewitalizacji;
 termin opracowania programu rewitalizacji;
 zakres opracowania programu rewitalizacji;
 zakres przeprowadzenia badañ postaw i preferencji mieszkañców obszaru programu
rewitalizacji;
 zasady powo³ywania i odwo³ywania pe³nomocnika do spraw rewitalizacji;
 zasady powo³ywania rady do spraw rewitalizacji.
Kolejnym etapem jest równoczesne podjêcie uchwa³y o przyst¹pieniu do opracowania
programu rewitalizacji wraz z uchwa³¹ o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmian w granicach obszaru programu
rewitalizacji.
Etap nastêpny to powo³anie pe³nomocnika oraz rady do spraw rewitalizacji. Pe³nomocnik odpowiada za sporz¹dzenie programu rewitalizacji, za jego koordynacjê (równolegle z opracowywanym planem miejscowym) oraz za proces zarz¹dzania i realizacji. Zadaniem rady do spraw rewitalizacji, powo³anej jako organ spo³eczny, jest opiniowanie
kolejnych dzia³añ w ramach programu i jego promowanie w czasie ca³ego procesu rewitalizacji. Zadania te powinny byæ zapisane w projekcie ustawy i dotycz¹ miêdzy innymi:
 opiniowania wyników badañ i studiów poprzedzaj¹cych opracowanie programu;
Administratio Locorum 7(4) 2008
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 opiniowania programu i projektów rewitalizacji;
 opiniowania wniosków o dofinansowanie przedsiêwziêæ rewitalizacyjnych;
 opiniowania dzia³alnoci pe³nomocnika.
Poza opiniami rady powo³anej do spraw rewitalizacji niezbêdne s¹ oceny wynikaj¹ce
z analizy dokumentacji oraz badania dotycz¹ce analiz warunków wyjciowych oraz przewidywanych prognoz w zakresie:
 okrelenia obszarów priorytetowych i identyfikacji wystêpuj¹cych w nich problemów;
 okrelenia celu strategicznego i celów szczegó³owych rewitalizacji, nawi¹zanie do strategicznych dokumentów rozwoju spo³eczno-gospodarczego na terenie miast, regionu
i kraju;
 opracowania i oceny planowanych dzia³añ inwestycyjnych na obszarze rewitalizowanym dla przyjêtego okrelonego horyzontu czasowego;
 oceny oczekiwanych wskaników osi¹gniêæ (produkt, rezultat, oddzia³ywanie);
 oceny planu finansowego realizacji programu rewitalizacji;
 oceny rozwoju gospodarki rozwoju mieszkañców oraz mo¿liwoci finansowych gminy.
Proces realizacji rozpoczyna siê wiêc z chwil¹ podjêcia uchwa³y w sprawie sporz¹dzenia programu rewitalizacji przez zarz¹d gminy. Zleca on opracowanie programu rewitalizacji powo³anemu pe³nomocnikowi. W ramach programu opracowuje siê konkretne
projekty rewitalizacyjne dotycz¹ce wyznaczonych obszarów. Program rewitalizacji musi
wiêc zawieraæ okrelenie celów, okresu realizacji, konkretnych programów operacyjnych,
planu finansowego i rzeczowego oraz harmonogram czasowy.
W procesie realizacji programu rewitalizacji uczestnikami s¹ tak zwani bezporedni
aktorzy ( lokatorzy, w³aciciele budynków i mieszkañ, dzier¿awcy i u¿ytkownicy powierzchni u¿ytkowych, handlowych, biurowych, us³ugowych oraz w³aciciele nieruchomoci niezabudowanych czy przeznaczonych do rozbiórki, w tym równie¿ gminy).
Szczególn¹ rolê nadaje siê towarzystwom odnowy jako spó³kom prawa handlowego,
a tak¿e uczestnicz¹cym w przygotowaniu i realizacji programu specjalistom, lokalnym politykom oraz formalnym i nieformalnym reprezentacjom grup interesów. Wa¿nym
elementem realizacji programu jest zabezpieczenie rodków finansowych do jego wdro¿enia.
Elementem proceduralnym w realizacji procesu rewitalizacji jest mo¿liwoæ prawa
pierwokupu nieruchomoci po³o¿onych na obszarze realizacji programu rewitalizacji
przez gminê. Kontrolê realizacji i wdra¿ania programu zapewniaæ powinien w³aciwy
monitoring i marketing.
Monitoring stanowi systematyczne zbieranie i analizowanie wykorzystywanych informacji do celów kontroli zarz¹dzania i podejmowania decyzji. Jest integraln¹ czêci¹ zarz¹dzania.
Po zakoñczeniu realizacji wszystkich zadañ programu i sp³aceniu wszystkich zobowi¹zañ podmiotów procedura zakoñczenia programu rewitalizacji nastêpuje na podstawie
podjêcia odpowiedniej uchwa³y przez radê gminy, przy czym bierze siê jeszcze pod uwagê mo¿liwoæ wykazania przez realizuj¹ce program podmioty stosownego zabezpieczenia ewentualnych sp³at, np. wpis hipoteczny lub inne uzgodnione regulacje tych zobowi¹zañ.
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ANALIZA POTRZEB INFORMACYJNYCH
Podstaw¹ opracowania programu rewitalizacji, poczynaj¹c od fazy przygotowawczej
po ostateczn¹ realizacjê, s¹ ród³a w³aciwej i u¿ytecznej informacji. Ka¿da zorganizowana dzia³alnoæ, a zw³aszcza maj¹ca charakter przestrzenny, opiera siê bowiem na informacji. Brak informacji lub jej nieodpowiednia jakoæ mo¿e doprowadziæ do formu³owania b³êdnych wniosków, a co za tym idzie do podejmowania mylnych decyzji, które
mog¹ spowodowaæ nieodwracalne, negatywne skutki [Kuryj, Winiewski 2005].
Informacja musi wiêc byæ rzetelna i aktualna, podobnie jak wykorzystywane jej ród³a.
U¿yteczna informacja jest podstaw¹ funkcjonowania ka¿dego procesu zarz¹dzania, rozumianego jako proces ci¹g³ego podejmowania decyzji, który musi opieraæ siê na znajomoci informacji oraz kryteriów i procedur ich wyboru. W odniesieniu do zarz¹dzania nieruchomociami zakres informacji uzale¿niony jest od rodzaju nieruchomoci i jej funkcji
oraz od typu rynku, na którym siê ona znajduje [Kuryj, Winiewski 2005].
ród³a informacji mo¿na podzieliæ wed³ug kryterium szczegó³owoci na ogólne
i szczegó³owe. Informacje ogólne dotycz¹ obszaru, na którym po³o¿ona jest nieruchomoæ. Obejmuj¹ np. uwarunkowania socjalne, przyrodnicze i rodowiskowe, ekonomiczne oraz czynniki zwi¹zane z administracj¹ i rozwojem. Informacje szczegó³owe dotycz¹
nieruchomoci bêd¹cej przedmiotem w procesie gospodarki nieruchomociami. S¹ to:
charakterystyki prawne, lokalizacyjne i techniczne. Informacje mog¹ mieæ formê graficzn¹ lub opisow¹.
W kontekcie rewitalizacji, w procesie opracowywania programów, niezbêdna jest
analiza w³aciwych róde³ informacji. Na potrzeby programów rewitalizacji wykorzystywane s¹ informacje na poszczególnych poziomach zarz¹dzania strategicznego, taktycznego lub operacyjnego. Ka¿dy z tych poziomów charakteryzuje siê odmiennymi potrzebami
informacyjnymi, ró¿nym stopniem ogólnoci i ró¿nym przydzia³em czasowym. Na poziomie strategicznym ustalone s¹ ogólne zasady gospodarowania zasobem. Dotycz¹ one kierunków rozwoju nieruchomoci podlegaj¹cych rewitalizacji, okrelenia celów d³ugoterminowych, opracowania wizji i misji nieruchomoci oraz wynikaj¹cych z nich strategii
zarz¹dzania. Na poziomie tym zakres informacji dotyczy perspektywy wieloletniej, a ich
ród³a maj¹ charakter informacji o szeroko rozumianym otoczeniu gospodarczym, ekonomicznym, spo³ecznym i technologicznym nieruchomoci. Informacje te maj¹ s³u¿yæ
ustaleniu po³o¿enia nieruchomoci na tle otoczenia, okreleniu szans rozwoju oraz zniwelowaniu zagro¿eñ wynikaj¹cych z uwarunkowañ rodowiska. Jest to poziom przekszta³cenia celów strategicznych w konkretne plany i zadania. Na poziomie strategicznym
i taktycznym nastêpuje okrelenie d³ugookresowej polityki gospodarowania zasobem,
a ród³a informacji im przyporz¹dkowane wskazuj¹ i porz¹dkuj¹ dzia³ania w kierunku racjonalizacji wykorzystania zasobów komunalnych, a tak¿e innych podlegaj¹cych rewitalizacji.
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ZA£O¯ENIA WYJCIOWE SYSTEMU INFORMACYJNEGO NA POTRZEBY
WSPOMAGANIA PROCESÓW REWITALIZACJI
System informacyjny jest definiowany w zale¿noci od celu rozprawy oraz potrzeb
dyscypliny badañ, którym definicja ma s³u¿yæ. Sporód ró¿nych definicji tego pojêcia
w kontekcie rewitalizacji, przydatna mo¿e byæ ta bardzo ogólna, okrelaj¹ca system informacyjny jako system dzia³ania, którego podstawowe funkcje polegaj¹ na przetwarzaniu informacji, lub którego podstawowymi produktami s¹ informacje [Radzikowski
1990]. Czêci¹ systemu informacyjnego jest system informatyczny.
System informatyczny, oparty na zautomatyzowaniu przewa¿aj¹cej czêci procesu
przetwarzania informacji w oparciu o rodki techniczne informatyki, jest systemem skutecznym funkcjonuj¹cym na bazie odpowiedniego oprogramowania narzêdziowego
[Owoc 2004].
Trzeba pamiêtaæ, ¿e wspó³czesne systemy informacyjne musz¹ byæ dostosowane do
priorytetów unijnych w ramach rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego. S³u¿¹ temu realizacje celów strategicznych w postaci np. komputeryzacji urzêdów administracji publicznej. Umo¿liwiaj¹ one zdobycie wielu informacji z ró¿nych dziedzin, dostarczaj¹c w miarê mo¿liwoci informacje kompletne, wa¿ne i o odpowiedniej jakoci [Informacja...
2004].
Systemy informacyjne mo¿na podzieliæ umownie na cztery generacje, które wzajemnie siê przeplataj¹ i uzupe³niaj¹ (rys.1)
SYSTEMY
INFORMACYJNE

III. SYSTEMY
WSPOMAGANIA
DECYZJI

I. SYSTEMY
TRANSAKCYJNE
II. SYSTEMY
INFORMOWANIA
KIEROWNICTWA

Rys. 1.
Fig. 1.

IV. SYSTEMY
EKSPERTOWE
(EKSPERCKIE)

Generacje systemów informacyjnych
Generalisation of information systems

ród³o: £. Fr¹gnowski 2007, Koncepcja systemu informacji wspomagaj¹cego gospodarkê gminnymi zasobami lokalowymi (praca magisterska, s. 39).

Acta Sci. Pol.

13

Informacja przestrzenna w procesach rewitalizacji obszarów miejskich

Wymienione systemy informacyjne nie do koñca znajduj¹ zastosowanie w przypadku
programów rewitalizacji. Wydaje siê, ¿e nale¿a³oby dodatkowo stworzyæ system u³atwiaj¹cy zbieranie danych obejmuj¹cych ród³a informacji, które s¹ niezbêdne dla programu.
Punktem wyjcia do tworzenia architektury takiego systemu mo¿e byæ koncepcja systemu
wspomagania gospodarowania gminnym zasobem lokalowym [Fr¹gnowski 2007].
System ten dawa³by mo¿liwoæ generowania zestawionych danych w ró¿nej postaci
o ró¿nym stopniu szczegó³owoci. Koncepcja systemu zak³ada trójstopniow¹ strukturê
zarz¹dzania. Niektóre algorytmy takiego systemu przedstawia rysunek 2 i rysunek 3.
RADA MIASTA,
PREZYDENT MIASTA
– cele polityki lokalowej;
– wytyczne dotyczące
realizacji zadań
przekraczających
zwykły zarząd.

WYDZIAŁ SPRAW
LOKALOWYCH
– dane dotyczące
wysokości stawek
czynszowych;
– dane dotyczące
najemców oraz
najemców oczekujących

Rys. 2.
Fig. 2.

CENTRALNA BAZA
DANYCH
O GMINNYM
ZASOBIE
LOKALOWYM

WYDZIAŁ GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI
– dane dotyczące położenia
nieruchomości,
jej przeznaczenia, funkcji;
– dane techniczne m.in.
powierzchnia, kubatura itp.

OTOCZENIE
RYNKOWE
– rynkowe stawki najmu;
– ceny transakcyjne
nieruchomości
lokalowych itp.

ZARZĄDCY
POSZCZEGÓLNYCH
NIERUCHOMOŚCI
– stan techniczny
nieruchomości;
– koszty operacyjne;
– koszty oraz potrzeby
remontowe.

Dane nap³ywaj¹ce do bazy danych o gminnym zasobie lokalowym
Date which flowing in to data base about communal accommodation resources

ród³o: £. Fr¹gnowski, 2007. Koncepcja systemu informacji wspomagaj¹cego gospodarkê gminnymi zasobami lokalowymi (praca magisterska s. 50).

Przedstawiona koncepcja zak³ada stworzenie centralnej bazy danych o gminnym zasobie lokalowym, w której dane by³yby przesy³ane ze wszystkich poziomów zarz¹dzania
na podstawie istniej¹cych ju¿ róde³ podstawowych i uzupe³niaj¹cych. G³ówna baza danych powinna zatem zawieraæ informacje o czynszach, najemcach, informacje ewidencyjne z ewidencji gruntów i budynków (po³o¿enie, przeznaczenie, funkcjê, dane techniczne,
powierzchniê itp.), a tak¿e informacje pozyskiwane z rejestru cen i wartoci nieruchomoci oraz dane przekazywane z poziomu decyzyjnego dotycz¹ce celów polityki lokalowej
prowadzonej przez gminê oraz realizacji zadañ w tym zakresie. Baza zawieraæ powinna
równie¿ dane rynkowe dotycz¹ce stawek czynszu czy cen nieruchomoci. Dla potrzeb rewitalizacji s¹ one jak najbardziej przydatne. Podobnie jest w przypadku informacji na temat stanu technicznego budynku i lokali, zbieranych pod k¹tem remontów. St¹d przedstawiona koncepcja, wymagaj¹ca odpowiednich modyfikacji, mo¿e byæ podstaw¹ do
opracowania systemu informacyjnego programów rewitalizacyjnych.
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REJESTR
CZYNSZÓW

3. ZARZĄDCA
NIERUCHOMOŚCI

...

RADA
GMINY

EWIDENCJA
GRUNTÓW
I BUDYNKÓW

...

REJESTR CEN
I WARTOŚCI

WYDZIAŁ GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

MODUŁ GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

System informacji na potrzeby gospodarowania gminnymi zasobami nieruchomoci lokalowych
Information system for communal accommodation resources management use

2. ZARZĄDCA
NIERUCHOMOŚCI

BAZA DANYCH
O GMINNYM ZASOBIE
LOKALOWYM

MODUŁ ANALITYCZNY

MENADŻER
GMINNEGO ZASOBU
LOKALI KOMUNALNYCH

WÓJT, BURMISTRZ,
PREZYDENT MIASTA

ród³o: A. Muczyñski, 2007. System informacji na potrzeby gospodarowania gminnymi zasobami nieruchomoci lokalowych (maszynopis,
UWM, Olsztyn).

Rys. 3.
Fig. 3.

1. ZARZĄDCA
NIERUCHOMOŚCI

REJESTR
NAJEMCÓW

WYDZIAŁ SPRAW
LOKALOWYCH

MODUŁ
POLITYKI LOKALOWEJ

POZIOM ADMINISTROWANIA

POZIOM
KONTROLI
I NADZORU

POZIOM
DECYZYJNY
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W systemowym dostarczaniu informacji o terenach zurbanizowanych (w tym na potrzeby rewitalizacji) mo¿na wyodrêbniæ nastêpuj¹ce ród³a informacji:
 dane generowane spoza uk³adu, wykorzystywane do rozwoju i bie¿¹cego korygowania
procesów funkcjonowania organizmu miejskiego;
 dane generowane wewn¹trz uk³adu stanowi¹ce produkt zwi¹zany z jego funkcjonowaniem w poszczególnych okresach (rok, kwarta³, miesi¹c itp.).
Charakter tych danych (ró¿ne skale odniesienia, szczegó³owoæ, zakres, forma, prezentacja, itp.) utrudnia integracjê oraz opónia automatyzacjê procesów informacyjnych.
Wspó³czesny proces sterowania organizmem miejskim, uwzglêdniaj¹cy wielokierunkowe
sprzê¿enia zachodz¹ce pomiêdzy miastem a jego otoczeniem, wymaga nowoczesnej organizacji bazy danych o terenie oraz zespo³u metod, technik i procedur zwi¹zanych
z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, aktualizacj¹ i dostarczaniem informacji.
Przyk³adow¹ sieæ informacji zawieraj¹c¹ podstawowe ród³a danych oraz ogólny
schemat ich powi¹zañ pokazuje rys. 4. Zawarty tam przyk³ad miejskiego systemu informacji o terenie zawiera miêdzy innymi dane geodezyjno-kartograficzne uzyskane z mapy
zasadniczej, operatu ewidencji gruntów oraz projektowanego katastru budynków i katastru przewodów. Sieæ ta obejmuje te¿ informacje zagregowane, zwi¹zane z planowaniem
gospodarczym i planowaniem przestrzennym, zagospodarowaniem terenu, statystyk¹
i badaniami naukowymi.
Informacja zawarta w ewidencji gruntów posiada atrybuty geometryczne (po³o¿enie,
kszta³t i nazwy obiektów) oraz atrybuty tematyczne zwi¹zane z nietopograficznymi cechami obiektów, przedstawione zbiory danych stanowi¹ podsystem informacyjny w ogólnym systemie informacji o terenach zurbanizowanych, funkcjonuj¹cy w oparciu o dane
geometryczne zarejestrowane na przyk³ad w podsystemie mapy zasadniczej [róbek
1992].
Typowy system spe³niaj¹cy warunki formalne sieci, mo¿na scharakteryzowaæ za pomoc¹ zbioru wybranych cech. Cechy te dotycz¹ nastêpuj¹cych ustaleñ:
a) istnienia obiektu stanowi¹cego zbiór podobiektów;
b) identyfikacji podmiotu badaj¹cego (obserwatora);
c) okrelenia zadania definiuj¹cego stosunek obserwatora do obiektu;
d) wystêpowania powi¹zañ miêdzy obiektem, obserwatorem a zadaniem.
Typowy system informacyjny bêdzie mia³ wtedy schemat i umiejscowienie jak na rysunku 5.
Projektowany system informacyjny powinien obejmowaæ nastêpuj¹ce funkcje:
1. Planistyczne:
 prognozowanie skutków;
 realizacjê decyzji w uk³adzie czasowym;
 kryteria wyboru optymalnego;
 dekompozycjê dzia³añ planistycznych.
2. Ewidencyjne:
 rachunkowoæ i statystykê;
 ewidencjê operatywn¹.
3. Kontrolne:
 ocenê etapów realizacji;
Administratio Locorum 7(4) 2008

planowanie
sektorowe

Fig. 4.

Rys. 4.

planowanie

planowanie
użycia ziemi
zabudowa
i kontrola
stanu
zabudowy

taksacja
kartografia

„obszar” katastru, geodezji i statystyki

KATASTER

pomiary stanu
prawnego
działki

statystyka
dystrybucja
informacji
badania
i studia

Sieæ informacji (ród³a danych i ich powi¹zania) do potrzeb podejmowania decyzji i innych dzia³añ zwi¹zanych z zagospodarowaniem
i rewitalizacj¹ obszaru zurbanizowanego. Obszar planowania i podejmowania decyzji
Information network (Data resources and their connections) for decision making and other actions which are part of management and
revitalization of urban areas

planowanie gospodarcze

planowanie
perspektywiczne

oś powiązań zbiorów o terenie
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PLANY, PROGRAMY, USTALENIA, WYTYCZNE

systemy nadrzędne
(np. kataster nieruchomości)
informacje o stanie
otoczenia, wykonywania
zadań, zakłócenia

zadania i polecenia do
systemu wykonawczego
system decyzyjny
raporty o stanie realizacji
zadań, zakłócenia
system informacyjny

system wykonawczy
realizacja

efekty rewitalizacji

zakłócenia

Rys. 5.
Fig. 5.

System informacyjny spe³niaj¹cy warunki sieci
Information system as a network

 analizê wyników cz¹stkowych;
 rozbie¿noci i zak³ócenia w realizacji.
Informacje objête takim systemem mo¿na rozpatrywaæ zarówno statycznie, jak i dynamicznie. S¹ one podstawowym elementem opisu wejcia i wyjcia systemu. Tworz¹ te¿
instrument zwi¹zany z transformacj¹ danych.
Podstawowe operacje zwi¹zane z systemem informacyjnym dotycz¹:
 pozyskiwania informacji oraz ich gromadzenia;
 aktualizacji informacji (zasady, terminy);
 przetwarzania informacji (metody, procedury);
 transferu informacji (typizacja, standaryzacja).
Efektywne zarz¹dzanie procesem rewitalizacji wymaga dostêpu do wiarygodnej i aktualnej informacji geograficznej i ekonomicznej. Systemy informacji przestrzennej s¹
najbardziej efektywnym ród³em informacji o nieruchomociach i zjawiskach przestrzennych. System ten powinien miêdzy innymi:
 umo¿liwiæ szybki dostêp do informacji o ró¿nej strukturze i stopie zagregowania;
 daæ mo¿liwoæ przekazywania niezbêdnych danych i informacji o obiektach i przedmiotach objêtych systemem;
 pozwalaæ na przeprowadzenie prostych i z³o¿onych analiz danych i metadanych;
 umo¿liwiæ opracowanie specjalistycznych raportów i sprawozdañ.
Nale¿a³oby równie¿:
 w pe³ni zautomatyzowaæ miejski system informacji o nieruchomociach;
 dokonaæ standaryzacji pozyskiwanych danych o terenie ( uk³ad i klasyfikacja z uwzglêdnieniem zasad topologii);
 opracowaæ zasady pokrycia obszaru zurbanizowanego sieci¹ odniesieñ pozwalaj¹c¹
gromadziæ dane w poszczególnych ogniwach ich powstawania i przetwarzania;
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 ustaliæ kartograficzne zasady prezentacji informacji graficznej (forma, stopieñ generalizacji, treæ, znaki umowne, itp.);
 okreliæ zakres wykorzystania zbiorów danych traktowanych jako noniki adresowanej
informacji o terenie, w pracach koncepcyjnych i symulacjach przestrzennych.
WNIOSKI
Podstawowym celem rewitalizacji jest przywrócenie dotychczasowych funkcji zdegradowanego spo³ecznie, ekonomicznie i rodowiskowo obszaru, b¹d zmiana jego dotychczasowych funkcji na nowe. Pomimo braku jednoznacznej definicji, w oparciu o definicjê Billerta mo¿na przyj¹æ, ¿e rewitalizacja to reakcja na stan kryzysowy obszaru
miejskiego obejmuj¹ca zespó³ kompleksowy dzia³añ koordynowanych i zarz¹dzanych
przez sektor publiczny (gmina) przy aktywnej wspó³pracy organów i instytucji polityczno-administracyjnych oraz podmiotów spo³ecznych.
W wyniku integracji z Uni¹ Europejsk¹ rewitalizacja, w tym zw³aszcza obszarów
miejskich, stanowi jeden z priorytetów jako dzia³anie 3.3 ZPORR, przeznaczone dla
gmin, które planuj¹ rewitalizacjê infrastruktury, gospodarki i tkanki spo³ecznej oraz rodowiska na szczególnie zdegradowanych obszarach miejskich, a tak¿e powojennych
i poprzemys³owych.
Podstaw¹ wybrania rewitalizowanych obszarów oraz opracowania dla nich programów rewitalizacji s¹ ró¿norodne ród³a informacji oraz odpowiednie systemy informacyjne. Sporód istniej¹cych systemów informacyjnych w tym zakresie jak dot¹d nie ma
systemu, który w pe³ni zaspakaja³by te potrzeby. Niezbêdne jest wiêc opracowanie systemu dysponuj¹cego doæ szerokim zakresem zbierania, udostêpniania i przetwarzania danych dla poszczególnych procedur rewitalizacji obejmuj¹cych kolejne ich etapy, oceny
oraz realizacjê. Systemem takim mo¿e byæ wymagaj¹ca modyfikacji przedstawiona koncepcja systemu informacyjnego wspomagania gospodarki gminnymi zasobami lokalnymi.
Adaptacja tego systemu powinna uwzglêdniæ rozszerzenie zakresu danych o elementy
stanowi¹ce zbiór informacji niezbêdnych w procesie rewitalizacji obszarów miejskich,
uwzglêdnione równie¿ w odpisanym w artykule typowym systemie spe³niaj¹cym warunki
formalne sieci. Wymaga to przeprowadzenia dalszych badañ w celu ustalenia niezbêdnego zakresu informacji wykorzystywanej na poszczególnych etapach realizacji procedur
rewitalizacji.
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THE LAND INFORMATION IN REWITALISATION PROCESSES OF URBAN
AREAS
Abstract. In the article there is represented the proposal of the application of data systems
helping urban area revitalization programmes. The basic assuming of revitalization and
their contingence with the need of the elaboration of the informational base which will be
helpful in their proper identification and the realization is also included in the paper.
For the lack of the existing network system of the information which can be useful for the
revitalization processes of urban areas it is proposed the adaptation of the system which
exist so far to use with communal accommodation resources management, as the system
which is wide enough to collect, make available and transform data for each of revitalization
procedures which include following stages, estimations and the realization.
Key words: revitalization, local community, management instruments, information
recourses
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MO¯LIWOÆ MINIMALIZACJI ZAGRO¯EÑ
PRZESTRZENNYCH W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
PRZEZ WPROWADZENIE £ADU PRZESTRZENNEGO
Tomasz Podciborski
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. W opracowaniu przedstawiono definicje ³adu przestrzennego. Wskazano na
wiêzi zachodz¹ce miêdzy ³adem przestrzennym a bezpieczeñstwem przestrzeni. Opisano
rodzaj elementów tworz¹cych przestrzeñ oraz mo¿liwoci ich zmiany za pomoc¹ narzêdzi
GIS. Dokonano opisu map i ich skal. Przedstawiono zasady doboru skali opracowania.
Scharakteryzowano metody graficzne  wektorow¹ i rastrow¹ opracowañ GIS. Okrelono
stopieñ wp³ywu elementów przestrzennych na mo¿liwoæ i zasiêg wyst¹pienia zagro¿eñ.
Wskazano, na które z elementów nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê podczas tworzenia
przestrzeni bezpiecznej.
S³owa kluczowe: ³ad przestrzenny, bezpieczna przestrzeñ, bezpieczeñstwo

WPROWADZENIE
Koniecznoæ ³adu przestrzennego istnia³a od zawsze; wynika ona z natury cz³owieka
i wp³ywa na organizacjê przestrzeni, w której on przebywa. Dawniej ³ad przestrzenny zapewnia³ swobodne poruszanie siê w przestrzeni, orientacjê oraz bezpieczeñstwo osób
w niej przebywaj¹cych. Dzi przy tak daleko id¹cych rozwi¹zaniach technologicznych
cz³owiek sta³ siê twórc¹ wiata i przestrzeni go otaczaj¹cej. Pokonanie barier technicznych daje prawie nieograniczone mo¿liwoci kreowania otoczenia cz³owieka. Wprowadzenie ³adu przestrzennego wp³ywa na porz¹dek przestrzeni. Przestrzeñ uporz¹dkowana
daje mo¿liwoci podejmowania w³aciwych decyzji oraz zapewnia bezpieczeñstwo obecnym i przysz³ym pokoleniom. Celem opracowania jest wskazanie zwi¹zku, który zachodzi miêdzy ³adem przestrzennym a bezpieczeñstwem przestrzeni.
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£AD PRZESTRZENNY I RÓD£A INFORMACJI DO JEGO OCENY
Próbê zdefiniowania ³adu przestrzennego podejmowano ju¿ niejednokrotnie. Zdaniem
W. Szolgini ³ad przestrzenny jest to uzyskiwana w sposób naturalny w wyniku dzia³añ
si³ przyrody lub w sposób sztuczny przez dzia³alnoæ cz³owieka organizacja przestrzeni
charakteryzuj¹ca siê równowag¹ poszczególnych sk³adników [Szolginia 1987].
Wed³ug A. Hopfera £ad przestrzenny to porz¹dek, który wprowadzony jest na okrelonym obszarze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prawami i wykorzystaniem zaleceñ nauki,
techniki i estetyki do stworzenia uk³adów strukturalnych zapewniaj¹cych warunki sprzyjaj¹ce ¿yciu ludzi obecnie i w przysz³oci [Hopfer 1993]
Prawna definicja ³adu przestrzennego pojawi³a siê w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  Przez ³ad przestrzenny  nale¿y [...] rozumieæ takie ukszta³towanie przestrzeni, które tworzy harmonijn¹ ca³oæ oraz uwzglêdnia w uporz¹dkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spo³eczno-gospodarcze, rodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne [Dz.U. z 2003 r.
nr 80, poz. 717].
Przytoczone przyk³ady ró¿nych prób zdefiniowania pojêcia ³adu przestrzennego ³¹czy
jeden wspólny mianownik  wszystkie odnosz¹ siê do koniecznoci podejmowania szeregu sensownych dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy warunków ¿ycia i bezpieczeñstwa.
Przestrzeñ jest specyficznym zbiorem punktów o charakterystycznych zale¿nociach. Pojedyncze punkty tworz¹ elementy  obiekty, za pomoc¹ których mo¿liwe
jest kreowanie zasad ³adu przestrzennego. Mo¿na wyró¿niæ trzy podstawowe kategorie
obiektów:
 punktowe (o zerowym wymiarze), którymi s¹ w przestrzeni pojedyncze drzewa lub
niewielkie skupiska drzew, wie¿e stacji przekanikowych, przy czym przynale¿noæ
obiektów do tej grupy uzale¿niona jest od skali;
 liniowe (jednowymiarowe), do których nale¿¹ miêdzy innymi rowy melioracyjne, ruroci¹gi, rzeki, drogi. Ka¿dy z tych obiektów tworzy w przestrzeni liniê prost¹ lub krzyw¹, cienk¹ lub grub¹;
 powierzchniowe  zajmuj¹ce okrelon¹ powierzchniê, mo¿na je charakteryzowaæ wielkoci¹ plamy i kszta³tem. Mog¹ byæ to obiekty o ró¿nych powierzchniach i kszta³tach regularnych b¹d nieregularnych.
W czasie oceny ³adu przestrzennego pod k¹tem bezpieczeñstwa wa¿ne jest, który
z obiektów mo¿na zmieniæ, czy bêdzie na to przyzwolenie prawne oraz jaki nak³ad pracy
nale¿y ponieæ w celu likwidacji zagro¿eñ przestrzennych.
Wed³ug tego kryterium elementy (obiekty), które wp³ywaj¹ na ³ad przestrzenny i go
tworz¹ mo¿na podzieliæ na:
 trudno zmienne  elementy, na zmianê których konieczne jest uzyskanie przyzwolenia
prawnego, a ich zmiana wymaga du¿ych nak³adów pracy. Elementy te mo¿na okreliæ
te¿ jako niezmienniki przestrzenne;
 rednio zmienne  elementy, na zmianê których istnieje przyzwolenie prawne, a ich
zmiana wymaga poniesienia rednich nak³adów;
 ³atwo zmienne  elementy, do zmiany których istnieje przyzwolenie prawne, a z ich
zmian¹ wi¹¿¹ siê ma³e nak³ady. Te elementy mo¿na traktowaæ jako tworzywo projektowe.
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Podstaw¹ informacji graficznych pierwotnych w systemach geoinformacyjnych s¹ obrazy satelitarne i zdjêcia lotnicze, na podstawie których opracowuje siê mapy. Satelity
znajduj¹ce siê na orbitach geostacjonarnych przesy³aj¹ do odbiorników obraz tego samego terenu niezmiennie w czasie, a satelity oko³obiegunowe przekazuj¹ obraz tego samego
terenu w sta³ych odstêpach czasu. Forma przekazywanego obrazu wp³ywa na rodzaj danych. Mog¹ one przyj¹æ postaæ dynamiczn¹ (obrazuj¹c¹ zmiany w czasie) b¹d statyczn¹
(zmiana aktualizowana jest w okrelonych odstêpach czasu).
W czasie analizy stanu ³adu przestrzennego (co pozwala na ustalenie poziomu zagro¿enia w przestrzeni) z wykorzystaniem map i narzêdzi GIS niezmiernie wa¿nym elementem prac jest prawid³owy dobór rodzaju mapy, tj. jej treci, skali opracowania oraz metody prezentacji wyników. Skala opracowania decyduje o przynale¿noci elementu
przestrzeni do danej kategorii obiektów (punktowy lub powierzchniowy). Budynek
mieszkalny jednorodzinny na mapie zasadniczej pojedynczej dzia³ki bêdzie obiektem powierzchniowym. Ten sam budynek na mapie topograficznej przyjmie za rolê obiektu
o zerowym wymiarze  obiektu punktowego. Dzisiejsze, ju¿ bardzo nowoczesne oprogramowanie GIS, umo¿liwia dowolne modelowanie przestrzeni, nawet w czterech wymiarach, przyjmuj¹c za czwarty wymiar czas oraz zmiany w nim zachodz¹ce. Mapy wykorzystywane w Geograficznych Systemach Informacyjnych zbudowane s¹ z wielu warstw
zawieraj¹cych grupy informacji, np.: sieæ drogow¹, infrastrukturê techniczn¹, budynki,
rzebê terenu. Taka budowa bazy danych umo¿liwia selektywne dobieranie danych i tworzenie map tematycznych o dowolnej treci dla ró¿nych u¿ytkowników.
Mapa oceny stanu ³adu przestrzennego powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
 zawieraæ aktualne dane;
 zawieraæ mo¿liwoæ wizualizacji wyników analizy (wraz z mo¿liwoci¹ pozycjonowania za pomoc¹ systemu GPS);
 zapewniaæ szybki dostêp do danych;
 zapewniaæ dostêp do bazy danych dla wszystkich s³u¿b ratowniczych (kompatybilnoæ
systemów);
 powinna mieæ mo¿liwoæ integrowania danych pochodz¹cych z wielu róde³.
Kolejnym problemem jest dobór odpowiedniej metody graficznej do prezentacji wyników analizy stanu ³adu przestrzennego. Wyró¿niamy dwie metody graficzne prezentacji
zjawisk przestrzennych: metodê rastrow¹ (mniej dok³adn¹) i wektorow¹ (dok³adn¹).
W grafice rastrowej obraz jest z³o¿ony z wielu ma³ych kwadratów (punktów, pikseli),
u³o¿onych w wierszach i kolumnach, którym przypisana jest konkretna wartoæ obrazuj¹ca dany element przestrzeni. Dok³adnoæ tej metody zale¿y od d³ugoci boku kwadratu
piksela (im mniejsz¹ d³ugoæ boku kwadratu przyjmiemy, tym dok³adnoæ jest wiêksza).
Stosuj¹c metodê rastrow¹, której dok³adnoæ prezentacji zjawisk przestrzennych jest ni¿sza, tracimy wszystkie szczegó³owe dane o zmiennoci cechy wewn¹trz pojedynczego
piksela. Utrata zmiennoci cech wynika z faktu, i¿ jednemu pikselowi mo¿na przypisaæ
tylko jedn¹ wartoæ. Metoda rastrowa, mniej dok³adna, mo¿e pos³u¿yæ do prezentacji danych przybli¿onych (prezentacja wyników na mapie topograficznej).
W grafice wektorowej obraz bêd¹cy ród³em danych graficznych (mapa, zdjêcie itp.)
przedstawia elementy przestrzeni jako niezale¿ne obiekty wyodrêbnione i roz³o¿one na
elementy graficzne, którymi s¹ w grafice wektorowej:
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 punkt  obiekt bezwymiarowy okrelony na mapie za pomoc¹ wspó³rzêdnych;
 polilinia  posiada jeden wymiar i powstaje przez po³¹czenie dwóch punktów lini¹
prost¹;
 wielobok  element dwuwymiarowy, powierzchniowy, zamkniêty utworzony przez zamkniêt¹ poliliniê.
Stosuj¹c wymienione metody graficzne, nale¿y pamiêtaæ, ¿e pe³na prezentacja rodowiska naturalnego jest niemo¿liwa. Ograniczenia wynikaj¹ z niewyobra¿alnej z³o¿onoci
elementów przyrodniczych tworz¹cych przestrzeñ.
Wybrane rodzaje map (ich treæ oraz skale) mog¹ce pos³u¿yæ do oceny stanu ³adu
przestrzennego:
1. mapa zasadnicza (skale: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000), której treæ obligatoryjn¹
stanowi¹:
 punkty osnów geodezyjnych;
 elementy ewidencji gruntów i budynków;
 elementy sieci uzbrojenia terenu, w szczególnoci urz¹dzenia nadziemne, naziemne
i podziemne.
Obiekty nienale¿¹ce do treci obligatoryjnej stanowi¹ treæ fakultatywn¹ mapy zasadniczej  zbiór otwarty, zale¿ny od potrzeb i zamierzeñ inwestycyjnych administracji pañstwowej, samorz¹dowej i podmiotów gospodarczych.
2. topograficzna (skale: 1:5000, 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:500 000),
której treæ stanowi¹:
 elementy osnowy matematycznej i geodezyjnej;
 osiedla (miasta, wsie, grupy budynków, grupy zagród, osobne zagrody i budynki).
Odpowiednio do skali przedstawia siê:
 rodzaje osiedli i liczbê mieszkañców oraz zewnêtrzne zarysy osiedli;
 obiekty przemys³owe;
 obiekty rolnicze i socjalno-kulturalne (zak³ady przemys³owe, kopalnie, miejsca odkrywkowego wydobycia surowców i kopalin, szko³y, szpitale budynki i budowle kultu
religijnego, pomniki itp.);
 koleje i urz¹dzenia z nimi zwi¹zane (linie kolejowe, stacje i przystanki kolejowe, tunele, mosty, wiadukty, nasypy, i wykopy przy liniach kolejowych);
 drogi i urz¹dzenia z nimi zwi¹zane (autostrady, drogi szybkiego ruchu, drogi g³ówne,
lokalne, wiejskie, polne, i lene, tunele, mosty, wiadukty, nasypy i wykopy przy drogach, zadrzewienia wzd³u¿ dróg);
 wody i urz¹dzenia z nimi zwi¹zane (linie brzegowe mórz, jezior, innych zbiorników
wodnych, rzeki, kana³y, rowy, ród³a, studnie itp.);
 rolinnoæ, uprawy i grunty (lasy, grupy drzew, kêpy krzaków, ³¹ki, zarola, uprawy poszczególnych typów rolinnoci, powierzchnie mikroflory terenu, grunty podmok³e
i bagna itp.);
 granice (pañstwowe, jednostek podzia³u administracyjnego, rezerwatów, konturów
upraw);
 rzebê terenu za pomoc¹ warstwic i odpowiednich znaków umownych, ciêcie warstwicowe uzale¿nione jest od rodzaju terenu i skali mapy.
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3. Mapa ewidencyjna (skale: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000), której treæ obligatoryjn¹ stanowi¹:
 granice pañstwa, jednostek zasadniczego trójstopniowego podzia³u terytorialnego pañstwa, jednostek ewidencyjnych, obrêbów, dzia³ek;
 oznaczenia punktów granicznych, z wyró¿nieniem punktów, których po³o¿enie okrelone zosta³o w odpowiednim trybie i z wymagan¹ dok³adnoci¹, a sporód nich  punktów trwale stabilizowanych w terenie;
 kontury u¿ytków gruntowych i ich oznaczenia;
 kontury klas gleboznawczych i ich oznaczenia;
 kontury budynków;
 numery dzia³ek ewidencyjnych;
 granice rejonów statystycznych i ich oznaczenia;
 dane opisowo-informacyjne, a w szczególnoci:
 nazwy jednostek zasadniczego trójstopniowego podzia³u terytorialnego pañstwa;
 oznaczenia jednostki ewidencyjnej i obrêbu;
 nazwy ulic, placów, uroczysk, cieków, zbiorników wodnych i innych obiektów fizjograficznych;
 numery dróg publicznych nadane na podstawie przepisów o drogach publicznych;
 numery porz¹dkowe i ewidencyjne budynków.
£AD PRZESTRZENNY JAKO PODSTAWA DO MINIMALIZACJI
ZAGRO¯ENIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
Prawid³owe s¹siedztwo funkcji oraz poprawne relacje elementów przestrzennych zapewniaj¹ wzorcowy stan ³adu przestrzennego. Umiejêtnie i nale¿ycie skonfigurowana
przestrzeñ jest w stanie zapewniæ osobom z niej korzystaj¹cym wysoki poziom bezpieczeñstwa. W tabeli 1 przedstawiono ró¿ne rodzaje elementów przestrzennych, zasiêg
skutków, skalê zagro¿enia kryzysowego, wywo³anego przez te obiekty, oraz koniecznoæ
eliminacji potencjalnych zagro¿eñ poprzez zachowanie zasad ³adu przestrzennego. Skalê
zagro¿enia okrelono w rozpiêtoci trzystopniowej. Przyjêto 1 jako zagro¿enie miejscowe, a wartoæ 3 za zagro¿enie obejmuj¹ce swoimi skutkami ca³y region. Wartoci porednie przedstawiaj¹ mo¿liwoæ wyst¹pienia zagro¿enia na wiêkszym obszarze, np.: wartoæ
1,5 oznacza zagro¿enie miejscowe w przypadkach szczególnych, wyst¹pienie niebezpieczeñstwa lokalnego. W kolumnie 6 okrelono koniecznoæ eliminacji wyst¹pienia stanu kryzysowego przez zachowanie ³adu na analizowanym obszarze. Dopuszcza siê du¿¹,
redni¹ b¹d ma³¹ potrzebê eliminacji zagro¿enia. Mapa stanu ³adu przestrzennego mo¿e
byæ wykorzystana na etapie zapobiegania, jak równie¿ na etapie przeciwdzia³ania sytuacjom kryzysowym, wskazuj¹c, które z elementów lub funkcji terenu musz¹ ulec
zmianie.
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Tabela 1. Mo¿liwoci minimalizacji sytuacji kryzysowych poprzez kreowanie ³adu przestrzennego
Table 1. Strategies of crisis-minimization through the creation of spatial order

Rodzaj elementu
przestrzennego
Type of spatial
element

1

Terytorialny zasiêg skutków
zagro¿enia
Territorial range of a potential
threat
Miejscowy
Local

Lokalny
Region

Regionalny
Regional

2

3

4

Skala
zagro¿enia
Threat scale

Koniecznoæ eliminacji
zagro¿enia poprzez
wdro¿enie zasad ³adu
przestrzennego
Elimination of threats
through the
implementation of
spatial order principles

5

6

Budowle i budynki
Structures and buildings
Ognioodporne
Fireproof

X

1,0

ma³a
small

Ognionieodporne
Non-fireproof

X

1,0

ma³a
small

W ruinie
In ruins

X

1,0

ma³a
small

Hale
Halls

X

1,0

ma³a
small

Budowle ziemne
Earthen structures

X

1,0

ma³a
small

Kominy fabryczne
Factory chimneys

X

1,0

ma³a
small

Wiatraki
Windmills

X

1,0

ma³a
small

Wie¿e
Towers

X

1,0

ma³a
small

Wiaty
Sheds

X

1,0

ma³a
small

Galerie
Galleries

X

1,0

ma³a
small

Mosty trwa³e
Permanent bridges

X

X

X

2,5

du¿a
big

Mosty drewniane
Wooden bridges

X

X

X

2,5

du¿a
big

Kaskada
Cascade

X

X

2,0

rednia
medium

Zapora
Dam

X

X

X

3,0

du¿a
big

luza
Sluice

X

X

X

2,5

du¿a
big
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cd. tabeli 1
cont. table 1
1

2

3

4

5

6

Urz¹dzenia in¿ynieryjno-techniczne
Engineering and technical devices and systems
armatura uzbrojenia technicznego
technical infrastructure and fittings
Kanalizacyjna
Sewage network

X

X

1,5

rednia
medium

Cieplna
Heat distribution network

X

X

1,5

rednia
medium

Gazowa
Gas grid

X

X

X

2,0

rednia
medium

Telekomunikacyjna
Telecommunication
network

X

X

X

2,0

rednia
medium

Elektroenergetyczna
Electric and power
network

X

X

X

2,5

du¿a
big

S³upy
Poles

X

1,0

ma³a
mall

3,0

du¿a
big

Drogi urz¹dzenia towarzysz¹ce
Roads and auxiliary installations
Droga lub ulica
Road or street

X

X

Przejcie podziemne
Underpass

X

X

2,0

rednia
medium

K³adka dla pieszych
Overpass

X

X

1,5

rednia
medium

Tunel
Tunnel

X

X

2,5

du¿a
big

Estakada
Flyover

X

X

2,0

rednia
medium

Tor tramwajowy
Tram line

X

X

2,0

rednia
medium

3,0

du¿a
big

X

X

Koleje i urz¹dzenia towarzysz¹ce
Railways and auxiliary installations
Tor kolejowy
Tailway track

X
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cd. tabeli 1
cont. table 1
1

2

3

Kolej napowietrzna
Cableway

X

X

Peron
Platform

X

X

Przejazd kolejowy
Railway crossing

X

4

5

6

2,0

du¿a
big

X

2,5

du¿a
big

X

X

3,0

du¿a
big

X

2,5

du¿a
big

1,5

rednia
medium

2,5

du¿a
big

Wody i urz¹dzenia towarzysz¹ce
Water bodies and auxiliary installations
Rzeka (strumieñ)
River (stream)

X

X

Rów
Ditch

X

X

Kana³
Channel/canal

X

X

Woda stoj¹ca, zbiornik
naturalny, zbiornik
nienaturalny
Stagnant water, natural
water body, artificial
water body/reservoir

X

rednia
medium
X

Woda stoj¹ca
zaroniêta
Overgrown stagnant
water

X

Wa³ ochronny, grobla
Flood embankment, dyke

X

Studnia, studnia
g³êbinowa
Well, deep well

X

X

X

2,0

1,0

X

X

2,0

1,0

ma³a
small

rednia
medium
ma³a
small

Rzeba terenu i sztuczne ukszta³towanie formy terenu
Surface features and artificial landforms
Skarpa umocniona
Reinforced escarpment

X

1,0

Skarpa nieumocniona
Non-reinforced
escarpment

X

1,0

W¹wóz
Ravine/gorge

X

1,5

ma³a
small
ma³a
small
rednia
medium
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cd. tabeli 1
cont. table 1
1

2

3

Osuwisko
Landslide

X

Zwa³
Dump/heap

X

4

5

6

X

1,5

rednia
medium

X

1,5

rednia
medium

1,0

ma³a
small

Sad
Orchard

1,0

ma³a
small

£¹ka
Meadow

1,0

ma³a
small

1,0

ma³a
small

Rodzaje u¿ytków gruntowych
Land use types
Rola
Farmland

X

Pastwisko
Pasture

X

Las iglasty
Coniferous forest

X

X

X

2,5

du¿a
big

Las liciasty
Deciduous forest

X

X

X

2,5

du¿a
big

Las mieszany
Mixed forest

X

X

X

2,5

du¿a
big

Zadrzewienia
i zakrzewienia
Tree plantings and
shrubs/bushes

X

Kopalnie odkrywkowe
Opencast mines

X

X

Zabagnienia
Bogginess/ swamping

X

Wydmy i ³achy
piaszczyste
Dunes and sandbars

X

1.0

ma³a
small

2,0

rednia
medium

X

1,5

rednia
medium

X

1,5

rednia
medium

X

Tereny rekreacji sportu i zabaw
Recreation and sports areas
Trawnik
Lawn

X

1,0

ma³a
small

Zakrzewienie
Shrubs/bushes

X

1,0

ma³a
mall
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cd. tabeli 1
cont. table 1
1

5

6

X

1,0

ma³a
small

Ogrody dzia³kowe
Allotment gardens

X

1,0

ma³a
small

Stadiony
Stadiums

X

1,0

ma³a
small

Cmentarze
Cemeteries

X

1,5

rednia
medium

Park
Park

2

3

X

4

WNIOSKI
Zachowanie ³adu we wszystkich sferach spo³ecznych, kiedy uwa¿ane za luksus, dzi
sta³o siê koniecznoci¹, a potrzeba ta zosta³a dostrze¿ona przez wiele grup zawodowych
i spo³ecznych.
Analiza stanu ³adu przestrzennego powinna byæ obowi¹zkowo przeprowadzana podczas opracowywania studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie pozwalaj¹ce na ocenê stanu ³adu przestrzennego wykonane za pomoc¹ narzêdzi GIS
umo¿liwia³oby na tym etapie minimalizacjê konfliktów przestrzennych, podnosz¹c bezpieczeñstwo przestrzeni. Skalê opracowania nale¿y dobraæ odpowiednio do wielkoci obszaru analizowanego oraz stopnia zainwestowania terenu. Wskazane jest przeprowadzanie takich analiz w uk³adach ju¿ funkcjonuj¹cych. Skutecznoæ dzia³ania we wszystkich
fazach gotowoci cywilnej jest bardzo mocno uzale¿niona od stanu ³adu przestrzennego,
tj. od organizacji przestrzeni. Stan ³adu przestrzennego mo¿e byæ równie¿ wskanikiem
rozmieszczenia jednostek ratowniczych  liczby orodków. Ustalenie liczby orodków
i ich lokalizacji jest podstawowym problemem podczas tworzenia systemu ratowniczego,
zarazem prawid³owa organizacja przestrzeni wp³ynie na zapewnienie bezpieczeñstwa publicznego przy czym nale¿y pamiêtaæ, i¿ poziom bezpieczeñstwa jest mierzony mo¿liwoci¹ wyst¹pienia ryzyka.
Poprawa stanu zagospodarowania przestrzeni i jednoczenie jej bezpieczeñstwa mo¿liwa jest poprzez podjêcie szeregu przemylanych dzia³añ planistycznych i organizacyjnych. Zasiêg oddzia³ywania zagro¿enia obiektów przestrzennych jest ró¿ny i zale¿y od
ich cech indywidualnych. Prawid³owe s¹siedztwo funkcji, w³aciwe rozmieszczenie
obiektów oraz poprawne relacje elementów przestrzeni mog¹ wp³yn¹æ na minimalizacjê
zagro¿eñ wywo³uj¹cych stany kryzysowe, co jednoczenie poprawi stan bezpieczeñstwa
przestrzeni.
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THREAT MINIMIZATION IN CRISIS SITUATIONS THROUGH
THE CREATION OF SPATIAL ORDER
Abstract. This study presents definitions of spatial order. The relationships between spatial
order and spatial security are discussed. The types of constituent elements of space and the
options of modifying those elements with the use of GIS tools are described. The paper
presents maps and map scales, and the methodology for selecting the applicable scale.
Vector and raster graphic methods for developing GIS reports are discussed. The impact
of spatial elements on the possible occurrence of threats and their scope has been also
determined. The study indicates which elements should receive the greatest attention in the
process of creating secure space.
Key words: spatial order, safe space, safety
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OPTYMALIZACJA ROZMIESZCZENIA DZIA£EK ROLNYCH
W STOSUNKU DO SIEDLISK GOSPODARSTW
NA PRZYK£ADZIE WSI FILIPOWICE
Stanis³aw Harasimowicz, Jaros³aw Janus, Barbara Ostr¹gowska
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Streszczenie. W pracy przedstawiono metodê optymalizacji przydzia³ów dzia³ek gruntowych do gospodarstw rolnych we wsi uwzglêdniaj¹cej minimalizacjê odleg³oci od siedlisk.
Podstawowym sk³adnikiem modelu optymalizacyjnego jest macierz odleg³oci z siedlisk
do dzia³ek, któr¹ cechuj¹ du¿e rozmiary. Pracoch³onne procedury dotycz¹ce obliczania
macierzy odleg³oci oraz sporz¹dzania i rozwi¹zywania modelu optymalizacyjnego zautomatyzowano programami komputerowymi, co umo¿liwia praktyczne zastosowania opracowanej metody. Zasady optymalizacji wiejskiego uk³adu gruntowego przedstawiono na
przyk³adzie rozdrobnionej wsi Filipowice po³o¿onej w pobli¿u Krakowa.
S³owa kluczowe: macierz odleg³oci, optymalizacja przydzia³u dzia³ek

WSTÊP
Efektem optymalizacji rozmieszczenia gruntów we wsi jest uzyskanie najkrótszej
przeciêtnej odleg³oci z siedlisk do uprawianych dzia³ek gruntowych, co pozwala na
zmniejszenie kosztów transportu rolnego. Minimalizacja odleg³oci do gruntów jest równie¿ podstawowym zadaniem projektu rozmieszczenia gruntów gospodarstw, opracowywanym w procesie scaleniowym. Celem opracowanej metody optymalizacji rozmieszczenia gruntów i zwi¹zanego z ni¹ programu komputerowego by³o miêdzy innymi
zmniejszenie pracoch³onnoci sporz¹dzania i poprawa jakoci koncepcji rozmieszczenia
gruntów gospodarstw dokonywana w trakcie scalania lub innych prac urz¹dzeniowych.
Istotn¹ cech¹ omawianej optymalizacji, odró¿niaj¹cej j¹ od innych podobnych opracowañ, jest sposób opisu po³o¿enia gruntów w stosunku do siedlisk. W dotychczasowych
badaniach opis po³o¿enia gruntów we wsi ogranicza³ siê przewa¿nie do du¿ych kompleksów dzia³ek [Stelmach i in. 1975, ¯ebrowski i Hopfer 1979, Banat i in. 1982] lub wi¹za³
Adres do korespondencji  Corresponding author: Stanis³aw Harasimowicz, Katedra
Geodezyjnego Urz¹dzania Terenów Wiejskich, Uniwersytet Rolniczy, ul. Balicka 253 a,
30-149 Kraków, e-mail: rharasi@cyf-kr.edu.pl
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siê z podzia³em rozpatrywanego obszaru na niewielkie elementy o powierzchni kilku do
kilkunastu arów [Harasimowicz 1986]. W prezentowanej optymalizacji przyjêto rozwi¹zanie, które mo¿na okreliæ jako porednie w stosunku do wymienionych wczeniej, polegaj¹ce na wykorzystaniu do okrelania po³o¿enia gruntów wzglêdem siedlisk istniej¹cych granic dzia³ek. W przypadku du¿ego rozdrobnienia gruntów taki sposób okrelenia
ich po³o¿enia jest zwykle wystarczaj¹co dok³adny. Uzyskiwany w wyniku optymalizacji
nowy przydzia³ gruntowy dotyczy istniej¹cych dzia³ek lub ich czêci, ma wiêc w pewnym
stopniu charakter wymiany gruntów. Taki przydzia³ gruntów ³atwo sprowadziæ do stosowanego w praktyce okrelania udzia³ów gruntowych gospodarstw w kompleksach projektowych przez sumowanie ich w dzia³kach nale¿¹cych do okrelonych kompleksów. Istotn¹ przes³ank¹ przyjêcia granic dzia³ek do oceny po³o¿enia gruntów we wsi by³o równie¿
opracowanie programu automatyzuj¹cego okrelanie odleg³oci dzia³ek lub parcel gruntowych od siedlisk gospodarstw [Harasimowicz i Janus 2006]. Uproci³o to w sposób zasadniczy zestawienie macierzy odleg³oci z siedlisk do gruntów, niezbêdnej do optymalizacji ich przydzia³u do gospodarstw.
Omawiany program opracowany zosta³ w dwóch wersjach, które dotycz¹ wybranej
niewielkiej grupy gospodarstw oraz ca³ej wsi. Ró¿ni¹ siê one uzyskiwanymi efektami
optymalizacji, jak równie¿ czasem trwania obliczeñ, a zw³aszcza okrelania macierzy odleg³oci. W przypadku rozpatrywania wybranej, niewielkiej grupy gospodarstw czas
przygotowania macierzy odleg³oci jest stosunkowo krótki ze wzglêdu na niewielk¹ liczbê branych pod uwagê gospodarstw. W wyniku optymalizacji uzyskuje siê najkorzystniejsze rozmieszczenie gruntów w stosunku do siedlisk jedynie w obrêbie dzia³ek nale¿¹cych do rozpatrywanych gospodarstw. Efekt takiej optymalizacji mo¿e pos³u¿yæ do
zaproponowania wymian gruntów miêdzy wybranymi gospodarstwami prowadz¹cych do
zmniejszenia przeciêtnej odleg³oci gruntów od siedlisk. Czas obliczeñ dotycz¹cy przygotowania macierzy odleg³oci dla ca³ej wsi w przypadku jej du¿ego rozdrobnienia mo¿e
dochodziæ do kilku, a nawet do kilkudziesiêciu godzin pracy maszyny licz¹cej. Przygotowana kompletna macierz odleg³oci mo¿e byæ wykorzystana do optymalizacji rozmieszczenia gruntów dla ca³ej wsi lub dla dowolnie wybranej grupy gospodarstw.
Opracowan¹ metodê optymalizacji rozmieszczenia gruntów gospodarstw przedstawiono na przyk³adzie wsi Filipowice, któr¹ charakteryzuje doæ du¿e rozdrobnienie gruntów. Wie ta ma obszar oko³o 600 ha. Wystêpuje w niej ponad 12 tysiêcy dzia³ek i przesz³o 400 gospodarstw rolnych.
MODEL OPISUJ¥CY WP£YW PRZYNALE¯NOCI DZIA£EK
DO GOSPODARSTW NA ICH ODLEG£OÆ OD SIEDLISK
Proces optymalizacji rozmieszczenia gruntów gospodarstw obejmuje dwa wyranie
wyodrêbniaj¹ce siê etapy  budowê modelu oraz jego rozwi¹zanie, czyli procedurê optymalizacyjn¹. Przyjêty model, opisuj¹cy wp³yw po³o¿enia dzia³ek we wsi na ich odleg³oæ
od siedlisk, jest modelem binarnym, co pozwala na jego stosunkowo proste rozwi¹zanie.
Zmienne decyzyjne tego modelu odnosz¹ siê do niewielkich elementów powierzchniowych o obszarze kilku do kilkunastu arów, wyodrêbnionych w granicach dzia³ek, którym
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przypisano takie odleg³oci do siedlisk jak do dzia³ek, w których s¹ po³o¿one. Budowa
rozpatrywanego modelu polega g³ównie na ustaleniu liczby elementów powierzchniowych w dzia³kach i ich numeracji, utworzeniu macierzy odleg³oci elementów powierzchniowych od siedlisk oraz okreleniu ich przynale¿noci do gospodarstw. Po wyodrêbnieniu elementów powierzchniowych nastêpuje doæ oczywiste przetworzenie
plików z numerami dzia³ek na pliki zawieraj¹ce numery elementów powierzchniowych.
Opracowany program okrelania odleg³oci dzia³ek lub przyjêtych elementów powierzchniowych od siedlisk rozwi¹zuje problemy zwi¹zane z nadmiern¹ pracoch³onnoci¹ budowy modelu optymalizuj¹cego rozmieszczenie gruntów gospodarstw we wsi.
Wystêpuj¹ce w modelu ograniczenia i funkcja celu s¹ stosunkowo ³atwe do zapisania na
podstawie obliczonej macierzy odleg³oci oraz innych danych dotycz¹cych g³ównie powierzchni lub wartoci gruntów gospodarstw.
Przyjêto nastêpuj¹ce za³o¿enia dotycz¹ce budowy modelu opisuj¹cego wp³yw rozmieszczenia gruntów gospodarstw na terenie wsi na ich odleg³oæ od zabudowañ gospodarczych:
a) po³o¿enie gruntów we wsi okrelono w odniesieniu do istniej¹cych dzia³ek,
b) zmienne decyzyjne modelu s¹ zmiennymi binarnymi, czyli przyjmuj¹ wartoci 0 lub 1,
c) jako zmienne decyzyjne przyjêto ma³e jednostki powierzchniowe rzêdu kilku do kilkunastu arów, wydzielone w ramach dzia³ek, którym przypisano takie odleg³oci od siedlisk, jakie posiada odpowiadaj¹ca im dzia³ka,
d) model uwzglêdnia podstawowe warunki scalenia gruntów odnosz¹ce siê do powierzchni lub wartoci gospodarstw, z ewentualn¹ ich rozbudow¹ dotycz¹c¹ struktury u¿ytków
czy jakoci gleb,
e) funkcjê celu stanowiæ bêdzie przeciêtna odleg³oæ gruntów od siedlisk we wsi, czyli
rednia odleg³oæ do wyodrêbnionych elementów powierzchniowych.
W najprostszej postaci rozpatrywany model mo¿na zapisaæ w nastêpuj¹cy sposób:
m

∑ xij = gp j , j = ,

i=
n

∑ xij = , i = ,

, ..., n

( n − liczba gospodarstw)

, ..., m ( m − liczba elementów powierzchniowych)

j =
m

n

∑ ∑ lij xij = min

i= j =

gdzie:
xij 
xij =
xij =
lij 

zmienna decyzyjna okrelaj¹ca przydzia³ elementu powierzchniowego i do gospodarstwa j:
1, gdy element powierzchniowy nale¿y do gospodarstwa,
0, gdy element powierzchniowy nie nale¿y do gospodarstwa,
odleg³oæ elementu powierzchniowego i od siedliska gospodarstwa j okrelona dla
dzia³ki, do której nale¿y rozpatrywany element,
gpj  powierzchnia gospodarstwa j wyra¿ona liczb¹ elementów powierzchniowych.
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Przyjêty model optymalizacji rozmieszczenia gruntów gospodarstw we wsi jest stosunkowo prosty, co jest okupione du¿ymi jego rozmiarami. W przeciêtnej wsi liczba elementów powierzchniowych mo¿e dochodziæ do kilku, a nawet kilkunastu tysiêcy, co
przemno¿one przez wieloæ gospodarstw daje liczbê kilkuset tysiêcy zmiennych decyzyjnych. Prostota modelu daje jednak mo¿liwoæ jego rozwi¹zania efektywnym algorytmem
ograniczaj¹cym siê do analizy wymian elementów powierzchniowych miêdzy gospodarstwami zestawionymi w tzw. macierzy oceny przemieszczeñ [Harasimowicz 1986]. Zastosowanie tego algorytmu pozwoli rozwi¹zaæ nawet znacznie rozbudowane modele za
pomoc¹ przeciêtnych maszyn licz¹cych.
Podstaw¹ budowy omawianego modelu nie s¹ kompleksy dzia³ek lub ma³e elementy
powierzchniowe, jak to mia³o miejsce we wczeniejszych pracach, lecz istniej¹ce dzia³ki
gruntowe. Nie oznacza to, ¿e zak³ada siê zachowanie istniej¹cych granic dzia³ek. S³u¿¹
one jedynie do okrelania po³o¿enia gruntów na terenie wsi, a nowe dzia³ki gospodarstw
mog¹ byæ wydzielane bez nawi¹zywania do wyjciowego uk³adu granic. Przyjêcie istniej¹cych granic dzia³ek do okrelania po³o¿enia gruntów na terenie wsi jest rozwi¹zaniem
porednim miêdzy u¿yciem du¿ych kompleksów projektowych i ma³ych elementarnych
obszarów utworzonych na przyk³ad za pomoc¹ siatki kwadratów. Przyjêcie takiego rozwi¹zania wydaje siê korzystne, poniewa¿ pozwala na dok³adn¹ ocenê po³o¿enia gruntów
wzglêdem siedlisk w stanie istniej¹cym i wystarczaj¹c¹ dok³adnoæ okrelania po³o¿enia
gruntów dla procedury optymalizacyjnej.
PROGRAM KOMPUTEROWY BUDOWY I ROZWI¥ZANIA MODELU
OPTYMALIZACJI ROZMIESZCZENIA GRUNTÓW GOSPODARSTW WE WSI
Do optymalizacji rozmieszczenia gruntów gospodarstw wymagane s¹ cztery pliki
wyjciowe zawieraj¹ce:
 macierz odleg³oci dzia³ek od siedlisk (xxPrzOdlGosp.txt),
 listê gospodarstw wystêpuj¹cych w macierzy odleg³oci (xxGospWies.txt),
 zestawienie dzia³ek wystêpuj¹cych w macierzy odleg³oci oraz ich powierzchni i przynale¿noci do gospodarstw (xxDzialGosp.txt),
 listê rozpatrywanych gospodarstw i ich powierzchnie (xxGosp.txt).
Trzy pierwsze pliki wyjciowe uzyskiwane s¹ w procesie obliczania macierzy odleg³oci dla rozpatrywanej grupy gospodarstw za pomoc¹ opracowanego programu [Harasimowicz i Janus 2006], a ich uk³ad jest identyczny z plikami pokazanymi na rysunkach
1, 2 i 3. Posiadaj¹ one w zasadzie takie same nazwy, jak w obecnie omawianym programie s³u¿¹cym do optymalizacji rozmieszczenia gruntów gospodarstw i wpisywane s¹ do
tego samego katalogu o nazwie Przejazdy. U³atwia to w sposób zasadniczy przygotowanie katalogu z plikami wyjciowymi do optymalizacji rozmieszczenia gruntów gospodarstw, zw³aszcza w tych przypadkach, gdy procedura optymalizacyjna jest bezporedni¹
kontynuacj¹ obliczeñ dotycz¹cych zestawiania macierzy odleg³oci.
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Rys. 1.
Fig. 1.

Pe³na macierz odleg³oci dzia³ek rolnych od siedlisk gospodarstw we wsi Filipowice
Full matrix of distances between agricultural parcels and homesteads of farms in the
village of Filipowice

Rys. 2.

Pocz¹tek pliku zawieraj¹cego listê dzia³ek gospodarstw we wsi Filipowice oraz nazwy
gospodarstw, do których nale¿¹ dzia³ki i ich powierzchnie lub wartoci
The beginning of a file containing a list of parcels belonging to individual farms in the
village of Filipowice, and names of those farms, which are in possession of those parcels;
the parcels' surface areas or values

Fig. 2.
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Rys. 3.
Fig. 3.
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Zestawienie wszystkich gospodarstw we wsi Filipowice z podaniem numerów dzia³ek
siedliskowych oraz powierzchni gospodarstw lub ich wartoci
List of all the farms in the village of Filipowice with the numbers of homestead parcels
and surface areas of the farms or their values indicated

Ostatni plik, zawieraj¹cy listê branych pod uwagê gospodarstw (xxGosp.txt), tworzony jest przez usuniêcie z pliku zawieraj¹cego pe³n¹ listê gospodarstw we wsi tych gospodarstw, które z ró¿nych powodów nie bêd¹ rozpatrywane w procesie optymalizacji.
W przypadku wsi Filipowice, u¿ytej do prezentacji programu, wziêto pod uwagê wszystkie gospodarstwa, które posiadaj¹ grunty rolne na terenie tej wsi. Dodatkowy plik zawieraj¹cy listê gospodarstw podlegaj¹cych optymalizacji mo¿e zawieraæ dowolnie wybrane
gospodarstwa z pliku ujmuj¹cego pe³n¹ listê gospodarstw we wsi.
Ogólny schemat przetwarzania plików, dokonywanego w trakcie optymalizacji rozmieszczenia gruntów wzglêdem gospodarstw, przedstawiono na rysunku 4. Wyró¿niono na nim
cztery fazy przetwarzania plików, w których wystêpuj¹ pliki wyjciowe, pliki porednie
uwzglêdniaj¹ce podzia³ dzia³ek na ma³e elementy powierzchniowe (faza budowy modelu); pliki
przedstawiaj¹ce poszczególne kroki optymalizacji (etapy optymalizacji) oraz pliki wynikowe.
Efektem procesu optymalizacji s¹ dwa pliki wynikowe zawieraj¹ce listê elementów
powierzchniowych i ich aktualny przydzia³ do gospodarstw (plik ElemPowOptKon.txt),
listê dzia³ek lub ich czêci przydzielanych poszczególnym gospodarstwom (plik xxDzialGospOptKOn.txt) oraz listê gospodarstw poszerzon¹ o rednie odleg³oci do gruntów
przed optymalizacj¹ i po jej zakoñczeniu (plik xxGospOptKon.txt).
Wyniki optymalizacji, odnosz¹ce siê do dzia³ek gospodarstw, przedstawiono w pliku
(xxDzialGospOptKon.txt) zawieraj¹cym listê dzia³ek po optymalizacji (rys. 5). Lista
dzia³ek po optymalizacji obejmuje wszystkie dzia³ki lub ich czêci przydzielone poszczególnym gospodarstwom. Je¿eli dana dzia³ka zosta³a przydzielona po optymalizacji wiêcej
ni¿ jednemu gospodarstwu, to wystêpuje na omawianej licie wiêcej ni¿ jeden raz. Na
rozpatrywanej licie dzia³ek nie wystêpuj¹ natomiast te dzia³ki, których powierzchnie s¹
mniejsze od po³owy obszaru elementu powierzchniowego. W pierwszym wierszu listy
dzia³ek po optymalizacji, podobnie jak w licie elementów powierzchniowych po optymalizacji, podawane s¹ rednie odleg³oci do gruntów przed optymalizacj¹ i po jej zakoñczeniu. Dla poszczególnych dzia³ek podawanych jest szeæ informacji, z których trzy
pierwsze przenoszone s¹ z pliku zawieraj¹cego wyjciow¹ listê dzia³ek (numer dzia³ki,
numer gospodarstwa, do którego nale¿a³a dzia³ka przed optymalizacj¹ oraz jej obszar).
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ElLisGosp.txt

ElemPow.txt

Pliki poœrednie
dotycz¹ce
elementów
powierzchniowych

Rys. 4.
Fig. 4.

ElemPowOptKon.txt

ElemPowOpt2.txt

ElemPowOpt1.txt

Optymalizacja przydzia³u elementów
powierzchniowych

xxGospOptKon.txt

xxDzialGospOptKon.txt

Pliki wynikowe

Ogólny schemat przetwarzania plików w procesie optymalizacji po³o¿enia gruntów w wybranych gospodarstwach
General file processing diagram under the process of optimizing layout of lands in the selected farms

* ogólna nazwa pliku (nazwa wsi)
** pliki wyjściowe wymagane do optymalizacji położenia gruntów w wybranej grupie gospodarstw

xxGosp.txt

ZredxxDzialGosp.txt

Zestawienie dzia³ek nale¿¹cych
do rozpatrywanych gospodarstwa

Lista gospodarstw i ich
powierzchnie

xxDzialGosp.txt

Zestawienie dzia³ek, ich powierzchni
i przynale¿noœci do gospodarstw

**

**

xxGospWies.txt

xx*PrzOdlGosp_xx.txt

Pliki wyjœciowe
i wstêpnie
przetworzone

Lista gospodarstw wystêpuj¹cych
w macierzy odleg³oœci

Macierz odleg³oœci

Nazwy plików

Etapy obliczeñ
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Pozosta³e trzy informacje dotycz¹: obszaru dzia³ki, wyra¿onego liczb¹ elementów powierzchniowych, numeru gospodarstwa, do którego nale¿y rozpatrywana dzia³ka lub jej
czêæ po optymalizacji oraz liczba elementów powierzchniowych, jaka zosta³a przydzielona temu gospodarstwu.

Rys. 5.
Fig. 5.

Plik zawieraj¹cy listê rozpatrywanych dzia³ek oraz przynale¿noci wystêpuj¹cych w nich
elementów powierzchniowych do gospodarstw przed optymalizacj¹ i po jej zakoñczeniu
File containing a list of studied parcels and farms to which surface elements of those
parcels belong to, prior to and after the optimization process

Plik z list¹ gospodarstw po optymalizacji (xxGospOptKon.txt), którego uk³ad obrazuje rysunek 6 uzupe³niono odleg³ociami do gruntów przed optymalizacj¹ i po niej. Zmiany tych
odleg³oci przyjmowaæ mog¹ ró¿ne wartoci w poszczególnych gospodarstwach, a nawet
mog¹ siê wi¹zaæ w niektórych przypadkach z przyrostem odleg³oci do gruntów po optymalizacji ich przydzia³u do gospodarstw. W ujêciu ca³ociowym, obejmuj¹cym wszystkie rozpatrywane gospodarstwa, zmiany przynale¿noci gruntów do siedlisk ujête w rozwi¹zaniu optymalnym umo¿liwiaj¹ uzyskanie najmniejszej przeciêtnej odleg³oci do gruntów.

Rys. 6.
Fig. 6.

Plik zawieraj¹cy listê rozpatrywanych gospodarstw, numery dzia³ek siedliskowych, powierzchniê gospodarstw wyra¿on¹ w ha i liczb¹ elementów powierzchniowych oraz
przeciêtne odleg³oci do gruntów przed optymalizacj¹ i po jej zakoñczeniu
File containing a list of studied farms, numbers of homestead parcels, surface areas
of farms expressed in ha, and the number of surface elements and average distances to
lands prior to and after the optimization
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Uzyskiwany w efekcie optymalizacji przydzia³ gruntów do gospodarstw jest jednym
z wielu przydzia³ów zapewniaj¹cych minimalizacjê odleg³oci od siedlisk. W odniesieniu
do rozwi¹zania optymalnego, we wsi mo¿na wyró¿niæ wiele obszarów wspólnych, zwi¹zanych przewa¿nie ze zbiorniami dróg lub z po³o¿eniem siedlisk, w których mog¹ byæ
dokonywane wymiany elementów powierzchniowych miêdzy okrelonymi gospodarstwami, bez wp³ywu na przeciêtn¹ odleg³oæ do gruntów. Uzyskany w rozwi¹zaniu optymalnym przydzia³ elementów powierzchniowych do gospodarstw wi¹¿e siê w du¿ym stopniu
z przypadkowym doborem tych elementów w obrêbie okrelonych obszarów wspólnych.
Przydzia³ ten charakteryzuje siê przewa¿nie nadmiern¹ liczb¹ dzia³ek i du¿ymi zró¿nicowaniami zmian odleg³oci gruntów od siedlisk w poszczególnych gospodarstwach. Opracowano odpowiednie korekty, które (w ramach nieoznaczonoci rozwi¹zania optymalnego lub niewielkiego zwiêkszenia funkcji celu) powoduj¹ redukcjê liczby dzia³ek
i eliminuj¹ niecelowe zró¿nicowanie efektów optymalizacji w gospodarstwach.
Opracowany program optymalizacji rozmieszczenia gruntów gospodarstw na terenie
wsi sk³ada siê z dwóch formularzy, z których jeden dotyczy budowy i rozwi¹zania modelu opisuj¹cego zakres zmiennoci przydzia³u gruntów do gospodarstw, a drugi umo¿liwia
tworzenie plików niezbêdnych do graficznej prezentacji efektów optymalizacji.

Rys. 7.
Fig. 7.

Wygl¹d formularza s³u¿¹cego do optymalizacji rozmieszczenia gruntów gospodarstw
we wsi
Model Form used to optimize the layout of lands in the village
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G³ówn¹ listê wyboru programu przedstawiono na rysunku 7. Podstawowa funkcja
programu wi¹¿e siê z budow¹ i rozwi¹zaniem modeli okrelaj¹cych zakres zmiennoci
przynale¿noci elementów powierzchniowych do gospodarstw oraz wp³ywu tej przynale¿noci na przeciêtn¹ odleg³oæ do gruntów z siedlisk gospodarstw. Modele te mog¹ byæ
tworzone w odniesieniu do wybranych grup gospodarstw lub obejmowaæ ca³¹ wie (przyciski: Utworzenie modelu dla gosp. i opt. i Utworzenie modelu dla wsi i opt.). Przycisk z napisem korekty: 1, 2 i 3 odnosi siê jedynie do modelu obejmuj¹cego ca³¹ wie.
Korekty uzyskanego rozwi¹zania optymalnego prowadzone s¹ g³ównie w ramach jego
nieoznaczonoci (zakres jego jest stosunkowo du¿y) lub niewielkich zmian funkcji celu.
Dotycz¹ g³ównie zbêdnego przemieszczania elementów powierzchniowych, czyli zachowania w mo¿liwie najwiêkszym stopniu posiadanych gruntów oraz sprowadzenia przydzia³ów elementów powierzchniowych do mo¿liwie ma³ej liczby dzia³ek. Ostatni przycisk na g³ównej licie wyboru programu, z napisem Mapy gospodarstw, pozwala na
przejcie do drugiego formularza programu s³u¿¹cego do tworzenia danych umo¿liwiaj¹cych graficzne przedstawienie wyników optymalizacji. Na podstawie tych danych mo¿na
przedstawiæ na mapie numerycznej dzia³ki wybranych gospodarstw przed optymalizacj¹
i po jej zakoñczeniu oraz zakres stref ró¿nic odleg³oci z gospodarstw decyduj¹cych
o zmianie przynale¿noci elementów powierzchniowych.
Rozwi¹zanie przedstawionego modelu okrela nowy przydzia³ istniej¹cych dzia³ek
lub ich czêci do gospodarstw, zapewniaj¹cy najmniejsz¹ odleg³oæ gruntów od siedlisk.
Sumowanie takich udzia³ów w dowolnie uformowanych kompleksach dzia³ek okrela
udzia³y gruntowe gospodarstw w tych kompleksach. Zestawienie takie mo¿e byæ traktowane jako wstêpny projekt rozmieszczenia gruntów gospodarstw we wsi, który mo¿e byæ
dyskutowany i korygowany z zainteresowanymi stronami.
PRZYK£AD ZASTOSOWANIA PROGRAMU OPTYMALIZACJI GRUNTÓW
GOSPODARSTW WE WSI FILIPOWICE
Wie Filipowice ma kszta³t zbli¿ony do kwadratu o boku oko³o 3 km. Zwarte osadnictwo rozci¹ga siê stosunkowo szerokim pasmem (szerokoci 300 do 500 m) wzd³u¿
dna doliny biegn¹cej rodkiem wsi. Na podstawie kszta³tu wsi i uk³adu osadnictwa mo¿na oszacowaæ najmniejsz¹ redni¹ odleg³oæ z siedlisk do gruntów na oko³o 700 do 800 m
w przypadku jej pomiaru w linii prostej i na 850 do 950 m, gdy jest ona mierzona
wzd³u¿ dróg.
Optymalizacj¹ rozmieszczenia gruntów w Filipowicach objêto nieco ponad 3 tys.
dzia³ek (tab. 1), wiêkszych ni¿ 5 arów (przyjêto wielkoæ elementu powierzchniowego
równ¹ 10 arów) i nale¿¹cych do oko³o 400 gospodarstw po³o¿onych w tej wsi. Czynnoci
wstêpne dotycz¹ce przygotowania grafu sieci drogowej zajê³y oko³o 5 godzin. Obliczenie
pe³nej macierzy odleg³oci, licz¹cej oko³o miliona elementów, opracowanym programem
komputerowym trwa³o oko³o 100 godzin, natomiast sam proces optymalizacji przydzia³u
gruntów do gospodarstw w ca³ej wsi wymaga³ kilku godzin pracy maszyny licz¹cej
o przeciêtnych parametrach u¿ytkowych.
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1281,55
915,63

939,43

938,79

939,05

938,92

Optymalizacja koñcowa
Final optimization

Korekta 1  korekta zbêdnych
przemieszczeñ elementów
powierzchniowych
Correction 1  correction
of unnecessary replacements
of surface elements

Korekta 2  wyj.: zmniejszenie
liczby dzia³ek
Correction 2  output: decrease
in the number of parcels

Korekta 3  usuniêcie
przyrostów odleg³oci
Correction 3  elimination
of increases in distance

Korekta 4  ost.: zmniejszenie
liczby dzia³ek
Correction 4  final:
decreased number of parcels

rednia odleg³oæ
z siedlisk do gruntów [m]
Mean distance between
homesteads and lands
[m]

Przed optymalizacj¹
Prior to optimization

Rodzaj rozwi¹zania
Type of solution

50

100

50

200

10



Maksymalna zmiana funkcji
celu dopuszczaj¹ca
wymiany elementów
powierzchniowych [m]
Max change in the target
function allowing for
surface elements to be
replaced [m]

3

2

3

3355

3415

3358

3799

4335

kilka
few

3

3143

Liczba dzia³ek
Number
of parcels



Liczba przegl¹dów
listy elementów
powierzchniowych
(etapów optymalizacji)
Number of reviews
of List of surface
elements (optimization
stages)

646,35

646,35

646,35

705,88

989,00

1114,29

Zmiana redniej odleg³oci z siedlisk
do gruntów
w gospodarstwie 530 [m]
Change in the mean
distance between
homesteads and lands in
a farm No. 530 [m]

Tabela 1. Zmiany redniej odleg³oci z siedlisk do gruntów zwi¹zane z korektami rozwi¹zania optymalnego we wsi Filipowice i w gospodarstwie
nr 530 oraz przyjête w tych korektach maksymalne zmiany tej odleg³oci dopuszczaj¹ce wymiany elementów powierzchniowych
Table 1. Changes in the mean distance between homesteads and lands correlated with the optimal solution corrections in the village
of Filipowice and in the farm No. 530, as well as maximal changes in those distances, as incorporated into corrections, which allow for
the replacement of surface elements
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W wyniku przeprowadzonej optymalizacji odleg³oæ gruntów od siedlisk w analizowanej wsi zmniejszy³a siê o ponad 300 m i po wykonaniu niezbêdnych korekt rozwi¹zania wynosi 939 m (tab. 1).
WYMIANY GRUNTÓW MIÊDZY WYBRANYMI GOSPODARSTWAMI
UMO¯LIWIAJ¥CE ZBLI¯ENIE TYCH GRUNTÓW DO DZIA£EK
SIEDLISKOWYCH
Opracowany program komputerowy pozwala miêdzy innymi na optymalizacjê przynale¿noci dzia³ek do gospodarstw dotycz¹c¹ wybranej grupy tych gospodarstw. Ograniczenie siê do dwóch gospodarstw umo¿liwia stosunkowo proste przedstawienie zasad
przydzia³u dzia³ek do gospodarstw uwzglêdniaj¹cych minimalizacjê odleg³oci do gruntów, których podstaw¹ s¹ linie równych odleg³oci z siedlisk.
Na rysunkach 8 i 9 przedstawiono efekty optymalizacji rozmieszczenia gruntów
w dwóch gospodarstwach na tle linii równych ró¿nic odleg³oci z siedlisk tych gospodarstw decyduj¹cych o najkorzystniejszym przydziale gruntów.
Analizê przydzia³u gruntów do rozpatrywanych gospodarstw znacznie u³atwiaj¹ zarówno zasiêgi wyodrêbnionych stref ró¿nic odleg³oci, jak i rozgraniczaj¹ce te strefy linie równych odleg³oci z siedlisk. Linie równych ró¿nic odleg³oci z siedlisk okrelaj¹
granice miêdzy gospodarstwami o przyjêtej powierzchni, których grunty po³o¿one s¹ najbli¿ej siedlisk tych gospodarstw. Zasada ta dotyczy zarówno wszystkich gruntów le¿¹cych w danej wsi, jak równie¿ wybranych dzia³ek. Optymalny przydzia³ dzia³ek do gospodarstw ma miejsce, wtedy gdy istnieje taka linia równych ró¿nic odleg³oci do
dzia³ek, która rozdziela wszystkie dzia³ki jednego i drugiego gospodarstwa. Przedstawiona na rysunku 8 linia równych odleg³oci do dzia³ek pokazuje podzia³ wsi miêdzy dwa
rozpatrywane siedliska pozwalaj¹cy na uzyskanie najmniejszej odleg³oci do gruntów.
Granica miêdzy gospodarstwami, zwiêkszaj¹c obszar gruntów nale¿¹cych do gospodarstwa 530, przesuwaæ siê bêdzie w kierunku gospodarstwa 294, przy czym bêdzie to nadal
jaka linia równych ró¿nic odleg³oci.
Pewna dowolnoæ przebiegu granicy miêdzy gospodarstwami wi¹¿e siê z obszarami
równych ró¿nic odleg³oci do dzia³ek, w które mog¹ przechodziæ linie równych ró¿nic
odleg³oci. Optymalny przebieg granicy miêdzy gospodarstwami w obszarze równych
ró¿nic odleg³oci do dzia³ek jest nieoznaczony, dziêki czemu granica ta mo¿e byæ dowolnie kszta³towana. Podobnie dzia³ki rozpatrywanych gospodarstw po³o¿one w obszarze
równych ró¿nic odleg³oci mog¹ byæ wymieniane bez wp³ywu na przeciêtn¹ odleg³oæ
gruntów od siedlisk.
Na rysunku 8 przedstawiono roz³ogi gospodarstw 294 i 530 przed optymalizacj¹ rozmieszczenia ich gruntów na tle wydzielonych stref ró¿nic odleg³oci do dzia³ek z siedlisk
tych gospodarstw. Siedliska rozpatrywanych gospodarstw le¿¹ w pobli¿u centrum wsi,
w niewielkiej odleg³oci od siebie (wynosz¹cej oko³o 400 m). Ogranicza to wp³yw przynale¿noci dzia³ek do rozpatrywanych gospodarstw na przeciêtn¹ odleg³oæ tych dzia³ek
od zabudowañ gospodarczych. Najmniej korzystna przynale¿noæ dzia³ek do gospodarstw
mo¿e spowodowaæ przyrost redniej odleg³oci do gruntów, co najwy¿ej o 400 m. Dzia³ki
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Rys. 8.
Fig. 8.

Strefy ró¿nic odleg³oci do dzia³ek rolnych z siedlisk gospodarstw 294 i 530 oraz dzia³ki
nale¿¹ce do tych gospodarstw przed optymalizacj¹ rozmieszczenia gruntów
Zones of differences in distances between agricultural parcels and homesteads of the
farm 294 and 530 including parcels belonging to those farms prior to the layout optimization of lands
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linie równych różnic odległości z siedlisk gospodarstw 294 i 530
lines of equal differences in distances to homesteads of farms No. 294 and 530
siedlisko gospodarstwa nr 530
homestead of the farm No. 530
siedlisko gospodarstwa nr 294
homestead of the farm No. 294
0m

Rys. 9.
Fig. 9.

Dzia³ki gospodarstw 294 i 530 po optymalizacji rozmieszczenia gruntów pozwalaj¹cej
na ich rednie zbli¿enie do siedliska o 62 m
Parcels belonging to farms No. 294 and 530 after the layout optimization of those parcels; owing to the optimization completed, mean distances between them and the homesteads could be decreased by 62 m
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obu gospodarstw po³o¿one s¹ we wschodniej stronie wsi, w pamie gruntów obejmuj¹cych ich siedliska i biegn¹cym poprzecznie do osi doliny i pasma zabudowy. Stosunkowo
korzystne po³o¿enie gruntów gospodarstw sprawia, ¿e ich rednia odleg³oci od siedlisk
nie jest du¿a i wynosi odpowiednio 819 i 1026 m (tab. 2). Wzajemne przemieszanie
dzia³ek rozpatrywanych gospodarstw sprawia, ¿e wymiana niektórych dzia³ek bêdzie powodowaæ zmniejszenie ich oddalenia od siedlisk.
Tabela 2. rednie odleg³oci do dzia³ek z siedlisk gospodarstw 294 i 530 we wsi Filipowice przed
optymalizacj¹ rozmieszczenia gruntów i po jej zakoñczeniu
Table 2. Mean distances between lands and homesteads in the farms No. 294 and No. 530 in the village
of Filipowice prior to and after the layout optimization of lands

Oznaczenie
gospodarstwa
Farm denotation

rednia odleg³oæ z siedlisk
do gruntów [m]
Mean distance between
homesteads and lands [m]

Zmiana redniej
odleg³oci [m]
Change in the mean
distance [m]

rednia odleg³oæ
do wszystkich
dzia³ek we wsi
Mean distance to all
the land parcels in
this village

Prior
to optimization

After
the optimization

Gospodarstwo 294
Farm 294

818,52

668,33

-150,19

1616,50

Gospodarstwo 530
Farm 530

1025,97

1025,16

+0,81

1726,41

Razem gospodarstwo
294 i 530
Farms 294 and 530
totally

940,55

878,23

-62,32

1671,55

Przedstawiona na rysunku 8 linia równych odleg³oci do dzia³ek z siedlisk dwóch
rozpatrywanych gospodarstw (najbardziej zaczerniona linia równych ró¿nic odleg³oci)
oddziela dzia³ki po³o¿one bli¿ej jednego i drugiego siedliska. Wyodrêbnia ono dzia³ki,
które powinny nale¿eæ do poszczególnych gospodarstw, aby przeciêtna odleg³oæ do
gruntów by³a najmniejsza. Znacznie dogodniej, w stosunku do rozpatrywanych dzia³ek,
po³o¿one jest siedlisko gospodarstwa 294. Wiêkszoæ dzia³ek usytuowana jest bli¿ej niego, a tylko dwie le¿¹ w pobli¿u gospodarstwa 530.
Na rysunku 9 przedstawiono roz³ogi gospodarstw 294 i 530 po optymalizacji rozmieszczenia gruntów w stosunku do siedlisk. W stanie wyjciowym rednia odleg³oæ
z siedlisk do gruntów w obu gospodarstwach wynosi³a 941 m (tab. 2) i uleg³a zmniejszeniu o 62 m w wyniku dokonanych wymian gruntów. Wymiany gruntów prowadzone
w procesie optymalizacji odmiennie wp³ywa³y na rednie odleg³oci do dzia³ek w poszczególnych gospodarstwach. W gospodarstwie 294 rednia odleg³oæ do gruntów
zmniejszy³a siê o ponad 150 m i wynosi zaledwie 668 m, natomiast w gospodarstwie 530
nie uleg³a zmianie i nieznacznie przekracza 1000 m.
Po³o¿enie dzia³ek rozpatrywanych gospodarstw po optymalizacji rozmieszczenia ich
gruntów w stosunku do przebiegu linii równych ró¿nic odleg³oci z siedlisk potwierdza
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poprawnoæ tej optymalizacji. Dzia³ki nale¿¹ce po optymalizacji do omawianych gospodarstw rozdziela linia równej ró¿nicy odleg³oci, wynosz¹ca -187 m (najbardziej zaczerniona linia równych ró¿nic odleg³oci na rysunku 9), której przebieg nawi¹zuje do powierzchni tych gospodarstw. Linia ta przebiega przez jedn¹ z dzia³ek, której czêæ nale¿y
do gospodarstwa 294, a pozosta³a czêæ do gospodarstwa 530. W przypadku gdy grunty
nale¿¹ce do poszczególnych gospodarstw rozdziela nie linia, a strefa równych ró¿nic odleg³oci, to po³o¿one w niej dzia³ki mog¹ zmieniaæ przynale¿noæ do gospodarstw bez
wp³ywu na redni¹ odleg³oæ do gruntów. Strefy równych ró¿nic odleg³oci powstaj¹
w nawi¹zaniu do zbiorni dróg lub siedlisk gospodarstw. Przyk³adem takich stref na rysunku 8 s¹ strefy -3 i +4 (siedliska) oraz strefa +2 (zbiornia drogi).
Przedstawiony proces optymalizacji dotyczy³ dwóch gospodarstw i dlatego móg³ byæ
doæ dok³adnie uzasadniony na podstawie przebiegu linii równych ró¿nic odleg³oci
z siedlisk. Przebieg takich linii dla wiêkszej liczby gospodarstw jest bardziej z³o¿ony ze
wzglêdu na ich znacznie wiêksz¹ liczbê, wzajemne nak³adanie siê i przecinanie, co zasadniczo utrudnia ich wyodrêbnianie i interpretacjê. Przedstawione rozwa¿ania mog¹ byæ
jednak, do pewnego stopnia uogólnione, poniewa¿ w przypadku optymalnego przydzia³u
gruntów do gospodarstw granice przebiegaj¹ zwykle wzd³u¿ jakich linii równych odleg³oci z s¹siednich siedlisk. Przebieg i wybór tej linii zale¿y zarówno od po³o¿enia siedlisk i uk³adu dróg dojazdowych do gruntów we wsi, jak i od ujmowanej ca³ociowo
struktury obszarowej gospodarstw.
OPTYMALIZACJA ROZMIESZCZENIA GRUNTÓW GOSPODARSTW
W CA£EJ WSI
Uzyskany w wyniku optymalizacji uk³adu gruntowego we wsi Filipowice przydzia³
dzia³ek do gospodarstw pozwala na pewne ich przybli¿enie do siedlisk, które uwidacznia
siê w wiêkszoci gospodarstw. Na rysunku 10 przedstawiono przyk³ad gospodarstwa
(nr 7), w którym odleg³oæ gruntów od siedliska zmniejszy³a siê w wyniku przeprowadzonej optymalizacji a¿ o 1762 m. Oko³o po³owa dzia³ek rozpatrywanego gospodarstwa
by³a po³o¿ona przed optymalizacj¹ na przeciwnym krañcu wsi ni¿ jego siedlisko w odleg³oci ponad 3 km (dzia³ki oznaczone liter¹ N). Pozwoli³o to na znaczne zmniejszenie
przeciêtnej odleg³oci do gruntów, zwi¹zanej z przeniesieniem tych dzia³ek w wyniku
optymalizacji w pobli¿e siedliska gospodarstwa nr 7. Po optymalizacji wszystkie dzia³ki
omawianego gospodarstwa po³o¿one s¹ w stosunkowo w¹skim pasie gruntów obejmuj¹cym siedlisko tego gospodarstwa i biegn¹cym prostopadle do osi zabudowy. Dziêki takiemu rozmieszczeniu odleg³oæ dzia³ek od siedliska jest stosunkowo ma³a i wynosi zaledwie 763 m.
W rozwi¹zaniu optymalnym mog¹ wystêpowaæ gospodarstwa, w których wyst¹pi³
przyrost odleg³oci do gruntów w porównaniu ze stanem wyjciowym. Dziêki takim sporadycznym przyrostom odleg³oci mo¿liwe jest uzyskanie znacznie wiêkszego przybli¿enia gruntów do siedlisk w pozosta³ych gospodarstwach. Przypadki zwiêkszenia odleg³oci do gruntów, które pojawiaj¹ siê w rozwi¹zaniu optymalnym, mog¹ byæ wyeliminowane, ale kosztem pewnego zmniejszenia przybli¿enia gruntów do siedlisk, uzyskanego
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gospodarstwo 7 przed optymalizacją rozmieszczenia
gruntów we wsi i po jej zakończeniu
korekta 4, ostatnia (liczba działek)
farm 7 prior to and after the optimization
correction 4, final (number of parcels)

wieś Filipowice
vilage of Filipowice

50 %

0 100

500 m

N

działki, które należały do gospodarstwa 7 i zostały przekazane innym gospodarstwom
parcels that belonged do farm No. 7 and were transferred to other farms
działki, które należały i należą do gospodarstwa 7
TT
parcels that belonged and still belong to farm No. 7
dzia
łki, które nie należały do gospodarstwa 7 i zostały mu przekazane po optymalizacji
T
parcels that did not belong to farm No. 7 and were transferred to farm No. 7 upon the optimization
50% completed
udział gospodarstwa 7 w działce
share of farm No. 7 parcel
siedlisko gospodarstwa 7, zmiana średniej odległości – 1762 m
homestead of the farm No. 7, change in the mean distance – 1762 m
N

Rys. 10. Dzia³ki gospodarstwa 7 (wie Filipowice), w którym odleg³oæ dzia³ek od siedliska uleg³a
znacznemu zmniejszeniu (1762 m) w wyniku optymalizacji rozmieszczenia gruntów gospodarstw we wsi
Fig. 10. Parcels of farm 7 (in the village of Filipowice), their distances to homesteads essentially
decreased (1762 m) owing to the layout optimization of farm lands in this village

Administratio Locorum 7(4) 2008

50

S. Harasimowicz, J. Janus, B. Ostr¹gowska
gospodarstwo 406 przed optymalizacją rozmieszczenia
gruntów we wsi i po jej zakończeniu
korekta 4, ostatnia (liczba działek)
farm 406 prior to and after the optimization
correction 4, final (number of parcels)

wieś Filipowice
vilage of Filipowice

0 100

67%

500 m

83%

N
50%

N

działki, które należały do gospodarstwa 406 i zostały przekazane innym gospodarstwom
parcels that belonged do farm No. 406 and were transferred to other farms
działki, które należały i należą do gospodarstwa 406
TT
parcels that belonged and still belong to farm No. 406
działki, które nie należały do gospodarstwa 406 i zostały mu przekazane po optymalizacji
T
parcels that did not belong to farm No. 406 and were transferred to farm No. 406 upon
50% the optimization completed
udział gospodarstwa 406 w działce
share of farm No. 406 parcel
siedlisko gospodarstwa 406, zmiana średniej odległości – 107,18 m
homestead of the farm No. 406, change in the mean distance – 107,18 m
N

Rys. 11. Dzia³ki gospodarstwa 406 (wie Filipowice), w którym odleg³oæ dzia³ek od siedliska
zwiêkszy³a siê o 107 m po optymalizacji rozmieszczenia gruntów we wsi
Fig. 11. Parcels of farm No. 406 (village of Filipowice); in this farm, the distance between the
parcels and the farm homestead increased by 107 m after the layout optimization
of lands in this village
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w rozwi¹zaniu optymalnym. W opracowanej korekcie eliminuj¹cej nadmierny przyrost
odleg³oci do gruntów w poszczególnych gospodarstwach przyjêto, ¿e przyrost ten nie
mo¿e przekraczaæ 100 m.
Na rysunku 11 przedstawiono przyk³ad gospodarstwa, w którym nast¹pi³o zwiêkszenie odleg³oci do gruntów wynosz¹ce a¿ 391 m. W wyniku korekt rozwi¹zania optymalnego zwiêkszenie to zosta³o zredukowane do 96 m, wzrastaj¹c jednak po ostatecznej korekcie zmniejszaj¹cej liczbê dzia³ek do 107 m. Spory przyrost odleg³oci do gruntów
w tym przypadku wi¹za³ siê z przejêciem wielu dzia³ek po³o¿onych w najbardziej odleg³ych od zabudowy miejscach wsi, które jednak maj¹ stosunkowo dogodny dojazd z siedliska rozpatrywanego gospodarstwa. Zwi¹zany z tym przyrost odleg³oci by³ jednak
mniejszy ni¿ zmniejszenie odleg³oci w gospodarstwach, które przejê³y dzia³ki nale¿¹ce
przed optymalizacj¹ do gospodarstwa nr 406.
WNIOSKI
Opracowany program komputerowy optymalizacji rozmieszczenia gruntów gospodarstw na terenie wsi wraz z programem automatyzuj¹cym okrelanie macierzy odleg³oci do dzia³ek z siedlisk gospodarstw cechuje stosunkowo niewielka pracoch³onnoæ.
Wykonanie optymalizacji uk³adu gruntowego w przeciêtnie rozdrobnionej wsi posiadaj¹cej poprawnie wykonan¹ mapê numeryczn¹ wraz z czynnociami przygotowawczymi nie
powinno zaj¹æ wiêcej ni¿ jeden do dwóch dni pracy. Daje to mo¿liwoæ praktycznego
wykorzystania opracowanej metody w pracach dotycz¹cych oceny i modernizacji wiejskich uk³adów gruntowych.
Koncepcja najkorzystniejszego przydzia³u gruntów do gospodarstw, bêd¹ca efektem
opracowanej procedury optymalizacyjnej, mo¿e byæ wykorzystana w pracach scaleniowych przy sporz¹dzaniu projektu rozmieszczenia dzia³ek gospodarstw we wsi jako
wstêpne studium takiego projektu. Mo¿e byæ ona równie¿ podstaw¹ do zautomatyzowania procedury sporz¹dzenia projektu rozmieszczenia gruntów gospodarstw we wsi, która
powinna uwzglêdniaæ zebrane wczeniej ¿yczenia uczestników scalenia. Gdy nie przewiduje siê wykonania scalenia, optymalizacjê uk³adu gruntowego ca³ej wsi lub wybranej
grupy gospodarstw mo¿na wykorzystaæ do opracowania ofert wymian dzia³ek miêdzy gospodarstwami, które umo¿liwiaj¹ zbli¿enie gruntów do siedlisk.
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LAYOUT OPTIMIZATION OF AGRICULTURAL PARCELS WITH REGARD
TO FARM HOMESTEADS EXEMPLIFIED BY THE VILLAGE OF FILIPOWICE
Abstract: The paper presents a method developed for the purpose of allocating land
parcels to agricultural farms in a village and, at the same time, to minimize distances
between a parcel and a homestead. A major component of the optimization model is
the matrix of distances between land parcels and homesteads. This matrix is characterized
by large dimensions. Time consuming procedures of computing a matrix of distances and
of developing and solving an optimization model have been automated by computer
software. Now, it is possible to use the method developed in practice. The optimization
rules of rural land layout were presented on the example of a fragmented village
of Filipowice situated in the vicinity of Cracow.
Key words: matrix, distance, and optimization of parcels being allocated
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GRANICA ROLNO-LENA W SROMOWCACH WY¯NYCH
Wojciech Przegon
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Streszczenie. Dla wielu gmin i wsi terenów górskich plany zagospodarowania przestrzennego nie rozwi¹zuj¹ problemu granicy rolno-lenej. Zagadnienie to bywa pomijane lub
tylko jest rozwi¹zywane czêciowo. Z dwu powodów: gospodarczego i krajobrazowego,
jest to za³o¿enie b³êdne. W artykule zwrócono uwagê na zagadnienia, które powinny byæ
brane pod uwagê przy projektowaniu granicy rolno-lenej we wsi Sromowce Wy¿ne. Stanowi ona po³udniow¹ czêæ strefy otulinowej Pieniñskiego Parku Narodowego. Opisywany teren jest niezwykle czu³y pod wzglêdem krajobrazowym. Obecnie jest nara¿ony na
wiele ekologicznych zagro¿eñ, wskutek wybudowania zapory na rzece Dunajec w Czorsztynie oraz zbiornika wyrównawczego w Sromowcach Wy¿nych.
S³owa kluczowe: Sromowce Wy¿ne, granica rolno-lena, Pieniñski Park Narodowy,
krajobraz, projektowanie

WPROWADZENIE
W dzisiejszych warunkach rozwoju spo³eczno-ekonomicznego ochrona przyrody realizowana tylko wewn¹trz parków narodowych nie daje pe³nej gwarancji ich w³aciwego
zabezpieczenia. Liczne konflikty wystêpuj¹ce miêdzy czynnikami ochrony i zabezpieczenia wartoci przyrodniczych parku i jego u¿ytkowaniem wymagaj¹, poza rozwi¹zaniem
konfliktów wewn¹trz parkowych, zwrócenia szczególnej uwagi na tereny je otaczaj¹ce.
Obrze¿a (otuliny) parków narodowych okreliæ mo¿na jako uk³ady przestrzenne wiadomie wyznaczane i kszta³towane przez cz³owieka w celu ochrony walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych, kulturowych i gospodarczych parków.
Badaniami objêto teren Sromowiec Wy¿nych, osady stanowi¹cej czêæ (obok Sromowiec
Ni¿nych) po³udniowej otuliny Pieniñskiego Parku Narodowego. Dotyczy³y one zagadnieñ:
gospodarczych, krajobrazowych, erozyjnych, u¿ytkowania i w³adania gruntami. Zapoznano
siê z wynikami badañ procesów abrazyjnych zachodz¹cych w zbiornikach wodnych Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wy¿ne. (rys. 1) Przestudiowano te¿ literaturê przedmiotow¹.
Adres do korespondencji  Corresponding author: Wojciech Przegon, Katedra Geodezyjnego
Urz¹dzania Terenów Wiejskich, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul. Balicka 253A,
30-149 Kraków, e-mail: w.przegon@interia.pl
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Graficznie wykonano: przekrój pionowy przez piêtra rodowiskowe ekumeny Sromowiec Wy¿nych w kierunku pó³noc-po³udnie (rys. 2) oraz projekt zmian w u¿ytkowaniu
gruntów w Sromowcach Wy¿nych w skali 1:5000 (rys. 3).
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Rys. 1.
Fig 1.

Rys. 2.
Fig. 2.

Schemat przekroju pod³u¿nego przez kompleks hydrotechniczny Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wy¿ne
Schema of longitudinal profile hydrotechnical complex Czorsztyn-Niedzica-Sromowce
Wy¿ne

Krainy krajobrazowo-rolnicze w przekroju pionowym NS przez piêtra rodowiskowe
obszaru ekumenicznego w Sromowcach Wy¿nych
Topographical  farming regions in the vertical intersection NS gaing down the environment stages of the ecumenical area in Sromowce Wy¿ne
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Celem pracy jest udzielenie pewnych wskazówek miejscowym s³u¿bom planistycznym, które opracowuj¹c plan zagospodarowania przestrzennego dla omawianego obszaru, zagadnienie granicy rolno-lenej musz¹ potraktowaæ z pe³n¹ odpowiedzialnoci¹ i fachowoci¹.
POJÊCIE GRANICY ROLNO-LENEJ
S¹siedztwo krajobrazu pól z krajobrazem lasów, szczególnie wród leników i geodetów urz¹dzenioworolnych, utrwali³o siê jako pojêcie granicy rolno-lenej. Granica miêdzy ró¿nymi sposobami u¿ytkowania ziemi wynika z bezwzglêdnej wysokoci, nachylenia terenu, warunków glebowych, pod³o¿a geologicznego, a tak¿e nawodnienia. Powinna
byæ zatem optymalnie dostosowana do naturalnych warunków przyrodniczo-glebowych.
Zmiana tych warunków nigdy nie przebiega nagle, a wrêcz przeciwnie, wszêdzie powinna nastêpowaæ stopniowo w tzw. pasie o warunkach przejciowych. Pas taki wystêpuje
miêdzy zwartym lasem a trwa³ymi u¿ytkami zielonymi. Przejcie to w ni¿szych partiach
stoku powinno dlatego przebiegaæ ³agodnie, poprzez zadrzewienie rozproszone, gdzieniegdzie gêstniej¹ce na obrze¿ach wciêtych ³o¿ysk potoków. Takie rozwi¹zanie sprzyja
utrzymaniu wilgotnoci potrzebnej do wegetacji rolinnoci ³¹kowej. Ma to wielkie znaczenie dla stoków silnie nas³onecznionych, jak i równie¿ dla zwierz¹t hodowlanych, które w upalnych porach dnia mog¹ schroniæ siê w cieniu drzew lub w ich ma³ych kêpach.
Pojedyncze drzewa i ich niewielkie enklawy maj¹ tak¿e istotne znaczenie dla melioracji
warunków wodnych i efektu krajobrazowego.
Problem granicy rolno-lenej omawiano w wielu specjalistycznych publikacjach,
a tak¿e w tych, gdzie nale¿a³o bezwzglêdnie wspomnieæ o linii rozgraniczaj¹cej aktualny
lub perspektywiczny sposób lenego lub rolniczego u¿ytkowania gruntów. Koreleski
[1983] pisze: Konkurencyjnoæ do pewnego stopnia tych dwóch rodzajów u¿ytków gruntowych (tzn. lasów i gruntów ornych) wynika z ich roli i znaczenia w gospodarce
terenów górskich. Z jednej bowiem strony w grê wchodzi produkcja lena, rola rekreacyjna, wodno- i glebochronna, z drugiej natomiast produkcja ¿ywnoci.
Wed³ug Richerta [1967]: przy wyznaczaniu b¹d korekcie granicy rolno-lenej nale¿y kierowaæ siê nastêpuj¹cymi kryteriami przyrodniczymi: ogólnym po³o¿eniem gruntów
na tle morfologii terenu, granic¹ klimatyczn¹ zasiêgu u¿ytków rolnych, spadkami terenu,
jakoci¹ gleb, ochron¹ gleb przed erozj¹.
Nowak [1955] precyzuje: aby postulat lesistoci obszarów górskich by³ spe³niony,
tereny do wysokoci 400 m n.p.m., powinny byæ zalesione w 30%, a tereny wzniesione
400600 m n.p.m. w oko³o 50%, a powy¿ej 600 m n.p.m. w 7080%. Murczyñski
[1975] twierdzi: z badañ specjalistycznych zak³adów naukowych wynika, ¿e stoki
o spadku przekraczaj¹cym 35% powinny byæ stanowczo pokryte zwartym lasem.
W innych publikacjach problem granicy rolno-lenej omawiano w czasie ocen wp³ywu lasów i zadrzewieñ na grunty uprawne i warunki mikroklimatyczne [Galarowski, Kostuch 1965; Kie³piñski 1975; Kulg i in. 1959] oraz w trakcie opracowania zasad, projektowania zadrzewieñ na terenach wiejskich [Hopfer, Jakubczak i in. 1988]. Zagadnienie to
analizowano równie¿ w momencie opracowywania koncepcji zagospodarowania ziem
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górskich [Galarowski, Kostuch 1965; Kie³piñski 1975; Kulig i in. 1959] i gruntów s³abych, tzn. marginalnych [Wytyczne... 1989].
Podejmuj¹c rozwa¿ania na temat projektu granicy rolno-lenej w konkretnym terenie,
autor opar³ siê tak¿e na badaniach w³asnych przeprowadzonych w Sromowcach Wy¿nych
[ Przegon 1986].
Przestudiowano tak¿e kilka prac monograficznych o tematyce górskiej [Figu³a 1967],
ruralistyce [Chowaniec i in. 1972], z dziedziny melioracji przeciwerozyjnych [Jung 1975,
Prochal 1968], architektury krajobrazu [Bogdanowski 1976, Solecki 1973] i tematycznie
zwi¹zanych z Pieninami [Cio³ek i in. 1960, Goetel 1970, Modzelewska 1992].
GRANICA ROLNO-LENA W SROMOWCACH WY¯NYCH
Na obszarze analizowanej wsi nie tylko nie ma ³agodnego przejcia miêdzy lasem
a trwa³ymi u¿ytkami zielonymi, ale istnieje bezporedni styk miêdzy lasem a gruntami ornymi. Przyczynê tego stanu rzeczy nale¿y upatrywaæ w historycznym oraz wspó³czesnym
kszta³towaniu siê stosunków w³asnociowych [Przegon 1986b].
Ju¿ w XIV i XV w. stabilizacja osadnictwa na obszarze Pienin wyranie rozgraniczy³a obszary wielkiej w³asnoci, tj. królewszczyzn od drobnej w³asnoci. Podzia³ zarysowa³
siê na granicach kompleksów lenych i uprawowych. W 1769 r. nast¹pi³o przejêcie królewszczyzn przez kamerê cesarsk¹, a potem w 1822 r.  wyprzeda¿ w sekcjach osobom
prywatnym. Sekcja czorsztyñska przypad³a Drohojowskim. Wtedy zaistnia³a sytuacja
niedoboru ziemi ornej dla wielkiej w³asnoci, a obszarów lenych  dla drobnej w³asnoci. Przyk³adem tego ówczesnego zjawiska gospodarczo-przestrzennego jest kompleks
gruntów zwany Majerzem, po³o¿ony na granicy Czorsztyna i Ha³uszowej, powy¿ej Sromowiec Wy¿nych. Aktualnie na terenie PPN znajduj¹ siê grunty bêd¹ce w³asnoci¹ prywatn¹, czyli grunty gospodarstw indywidualnych i wspólnot gruntowych, oraz grunty nale¿¹ce do Skarbu Pañstwa. W takich warunkach trudno jest o rzeczow¹ wspó³pracê
w prawid³owym u¿ytkowaniu lasu, ³¹k i pastwisk ródlenych. Niejednokrotnie sprawy
w³asnociowe by³y powodem wcinania siê w zwarty las, po³o¿ony na stromym stoku pól
ornych o glebie niszczonej przez erozjê wodn¹. Czêsto z tego pierwotnie zwartego lasu
pozosta³y w¹skie skrawki rozciête polami ornymi. Wielowiekowe stosunki w³asnociowe
oraz zwi¹zane z nimi sposoby u¿ytkowania panuj¹ce w kompleksach lenych i obecnie
na terenach PPN doprowadzi³y wiêc do zaznaczenia siê fragmentarycznej granicy rolno-lenej. Na obszarze Sromowiec Wy¿nych nie dostrze¿e siê starych czy nowych dolesieñ
wiadcz¹cych o przeprowadzonej transformacji zapobiegawczej, polegaj¹cej na tworzeniu pasów wiatrochronnych. Nie wykonano te¿ trwa³ych zadarnieñ fragmentów terenu silnie urzebionego, chroni¹cych stoki przed erozj¹. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e obszar ca³ej otuliny PPN owiewaj¹ wiatry zachodnie, które wdzieraj¹ siê przez bramê czorsztyñsk¹. Po
ukoñczeniu w 1997 r. budowy zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wy¿ne brama ta jest wy³o¿ona tafl¹ wody. W tych warunkach zmiana lokalnych mikroklimatów górotworu pieniñskiego jest nieunikniona.
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PROCESY ABRAZYJNE ZBIORNIKÓW WODNYCH CZORSZTYN-NIEDZICA-SROMOWCE WY¯NE*
Abrazja, jako proces niszczenia brzegów mórz i du¿ych zbiorników wodnych, przejawia siê poprzez niekorzystne zmiany profilu brzegowego. Przekszta³cenia te s¹ wynikiem
fizycznego oddzia³ywania wody w postaci falowania, pr¹dów przybrze¿nych, a tak¿e wahañ poziomów. Zjawisko to powoduje wiele niekorzystnych zmian na brzegach, co stanowi powa¿ny problem techniczny ich u¿ytkowania.
Kompleks hydrotechniczny Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wy¿ne sk³ada siê z dwóch
zapór tworz¹cych akweny wodne, zapór bocznych chroni¹cych miejscowoci Frydman i Dêbno oraz elektrowni szczytowo-pompowej i elektrowni przep³ywowej (rys. 1).
W 1997 r., po zamkniêciu zapor¹ ziemn¹ Kotliny Nowotarskiej w 173 km rzeki
Dunajec, odciêto 1147 km2 zlewni i spiêtrzono wody do rzêdnej 529.0 m n.p.m. W ten
sposób powsta³o Jezioro Czorsztyñskie o powierzchni lustra wody 1051 ha, o d³ugoci
10.5 km i zmiennej szerokoci, zale¿nej od kszta³tu doliny. Pojemnoæ ca³kowita zbiornika wynosi 231.9 mln m3, a pojemnoæ u¿ytkowa  198 mln m3.
W latach 19791994, poni¿ej Jeziora Czorsztyñskiego, wybudowano drug¹ zaporê
betonow¹. W ten sposób powsta³ zbiornik wyrównawczy Sromowce Wy¿ne o powierzchni zalewu 88 ha, przy normalnej rzêdnej piêtrzenia  482.0 m n.p.m. i pojemnoci ca³kowitej  7.5 mln m3.
Budowa tego jednego z najwiêkszych kompleksów hydrotechnicznych w Polsce siêga
lat 60. ubieg³ego wieku. Od pocz¹tku budzi³a w gronie naukowców liczne kontrowersje
co do celowoci powstania i ewentualnych negatywnych skutków dla najpiêkniejszego
regionu krajobrazowo-przyrodniczego kraju, którym s¹ Pieniny. Najwiêcej zastrze¿eñ do
budowy zapory czorsztyñskiej i zbiornika wyrównawczego w Sromowcach Wy¿nych
mieli ekolodzy, przyrodnicy, botanicy i geolodzy. Diametralna zmiana warunków hydrologicznych obszaru musi wp³yn¹æ na zmianê klimatu lokalnego. Klimat za ma bezporedni wp³yw na zmiany rodowiskowe, gatunkowe i jakociowe flory i fauny PPN. Obszary rolne strefy otulinowej parku, bêd¹ce w posiadaniu rolników indywidualnych,
uzyska³y równie¿ inne walory funkcjonalno-gospodarcze. Zyskali ci rolnicy, których
grunty nie zosta³y wyw³aszczone pod inwestycje. Dzia³ki, które znalaz³y siê w bezporednim s¹siedztwie zalewów, zosta³y w wiêkszoci przeznaczone pod zabudowê letniskowo-wypoczynkow¹, zyskuj¹c wielokrotnie na wartoci.
Zespó³ zbiorników powsta³ w zwi¹zku z realizacj¹ wielu przedsiêwziêæ zwi¹zanych
z gospodark¹ wodn¹. Do najwa¿niejszych nale¿y zaliczyæ:
 ochronê terenów doliny Dunajca poni¿ej zapór przed mo¿liwymi wezbraniami powodziowymi;
 wykorzystanie potencja³u energetycznego do celów produkcji energii odnawialnej;
* Problem abrazji dla zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wy¿ne, jako wynik piêcioletnich badañ (20032007), zosta³ przedstawiony w pracy: Dry D., Analiza wp³ywu czynników geotechnicznych i hydrologiczno-meteorologicznych na przebudowê nieubezpieczonych brzegów Jeziora
Czorsztyñskiego (praca magisterska, Zak³ad Mechaniki Gruntów i Budownictwa Ziemnego Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie, 2007).
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 zwiêkszenie przep³ywów w rzece w okresach letnich, a zw³aszcza okresach suchych,
celem zwiêkszenia przep³ywów dyspozycyjnych i zwiêkszenia mo¿liwoci poboru
wody do celów konsumpcyjnych [Dry 2007].
Zmiany w rodowisku naturalnym obszarów otaczaj¹cych zalewy s¹ ci¹gle monitorowane. Trudno jest jeszcze po dziesiêciu latach funkcjonowania zbiorników wydaæ jednoznaczn¹ opiniê o negatywnych zmianach zaistnia³ych chocia¿by w strukturze florystycznej PPN. Przywo³ane w tej czêci pracy procesy abrazyjne, które (na wybranych
przekrojach) w latach 20032007 by³y poddane pomiarom terenowym oraz badaniom laboratoryjnym, pozwalaj¹ jednak na sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków:
 wp³yw wahañ zwierciad³a wody i falowania powoduje mo¿liwoæ wyst¹pienia zmian
budowy brzegu w maksymalnym zakresie oddzia³ywania abrazji w pionie na wysokoci 10.54 m, tj. w przedziale rzêdnych od 519.79 do 530.33 m n.p.m.,
 brzegi o wiêkszym nachyleniu wykazuj¹ wiêksz¹ intensywnoæ erozyjn¹ (0.97 m3 wymytego materia³u na metr bie¿¹cy brzegu na rok) w porównaniu z brzegiem o nachyleniu ³agodniejszym (0.75 m3 wymytego materia³u na metr bie¿¹cy brzegu na rok);
 nachylenie brzegu wp³ywa równie¿ na wysokoæ wytworzonego klifu. Na odcinku brzegu o nachyleniu 16o21o skarpa abrazyjna osi¹ga wysokoæ od 0.83 do 1.05 m, natomiast na przekrojach o wiêkszym nachyleniu brzegu pierwotnego (31o36o) powsta³
klif o wysokoci 3.71 4.11 m;
 materia³ wymyty wp³ywa na coroczne zmniejszenie objêtoci u¿ytkowej zbiornika;
 przebudowa brzegu wp³ynê³a na utratê statecznoci skarpy abrazyjnej w rejonie stromych przekrojów, które s¹ podatne osuwiskowo;
 zdolnoci filtracyjne gruntu tworz¹cego brzeg ograniczaj¹ prêdkoæ obni¿ania wody
w zbiornikach.
Wymienione czynniki maj¹ istotny wp³yw na postêp i intensywnoæ abrazji, a czêstotliwoæ oraz si³a ich dzia³ania ma charakter losowy, kierowany prawami natury. Prognozowanie wystêpowania i przebiegu tego zjawiska jest dlatego znacznie utrudnione i wymaga dalszych badañ [Dry 2007].
UK£AD MIKROKRAIN KRAJOBRAZOWO-ROLNICZYCH
W SROMOWCACH WY¯NYCH
Formy krajobrazu na terenach ekumenicznych charakteryzuj¹cych siê sta³¹ dzia³alnoci¹ ludzk¹ s¹ wyranym modelem u¿ytkowania terenu. Analiza obszaru form krajobrazowych okrela nieprawid³owoci u¿ytkowania. Krajobraz regionu pieniñskiego odznacza siê du¿¹ ró¿norodnoci¹ krain (mikrokrain) krajobrazowych, obszarów upraw
i osadnictwa. Szczególnie ciekawy pogl¹d na krainy krajobrazowo-rolnicze i zwi¹zane
z nimi piêtra uprawowe daje przekrój przez górotwór pieniñski wzd³u¿ osi pó³noc-po³udnie terenu osady Sromowce Wy¿ne (rys. 2).
Na obszarze Sromowiec Wy¿nych mo¿emy wyró¿niæ nastêpuj¹ce mikrokrainy krajobrazowo-rolnicze:
1. Krajobraz rzek (potoków) i kamieñców nadrzecznych, który tworzy przede wszystkim dolina Dunajca. Jest ona typem doliny rzek konsekwentnych, których dna le¿¹ na
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dolnym poziomie denudacyjnym. Na terenie Sromowiec Wy¿nych: G³êboki Potok, Limbargowy Potok i Straszny Potok p³yn¹ dolinami charakterystycznymi dla rzek subsekwentnych. Ten uk³ad sieci wodnej wp³ywa na rozk³ad u¿ytków rolnych, na zasiêg nieu¿ytków, na przebieg dróg i na podzia³ kompleksów rolniczych.
2. Strefa zabudowy osiedla, która roz³o¿y³a siê na tarasach fluwioglacyjnych w pasie
470550 m n.p.m. W zespole tym wyodrêbniæ mo¿emy obiekty inwestycji technicznych,
budowle oraz tzw. ogrody. Wystêpuj¹ one miêdzy Dunajcem a pasem cis³ej zabudowy
oraz miêdzy tym pasem a skarp¹ terasy rolnej. Wyró¿niæ tu nale¿y drzewostan ochronny, w dalszej kolejnoci u¿ytkowy i ozdobny. Wreszcie przydomowe ogródki kwiatowe.
3. Krajobraz ³¹k i pastwisk. Na terenie osady rozrzucenie przestrzenne u¿ytków zielonych uzale¿ni³o siê od hipsometrii, rzeby i warunków glebowych. Zachowana jest jednak zasada w³aciwa terenom górskim rozmieszczenia terenów zielonych w trzech piêtrach wysokociowych [Smólski 1960]. W dnach dolin wystêpuj¹ ³¹ki i pastwiska
dolinowe w trwa³ych kompleksach. Na stokach i zboczach wzniesieñ wystêpuj¹ ³¹ki i pastwiska stokowe, a na grzbietach górskich  ³¹ki i pastwiska grzbietowe. Mo¿emy tak¿e
wyranie wyró¿niæ mikrokrainê pastwisk i nieu¿ytków. Zajmuj¹ one wy¿sze po³o¿enie
ródlene lub stanowi¹ otulinê wiêkszych cieków pozbawion¹ rolinnoci ³êgowej.
W Sromowcach Wy¿nych wystêpuj¹ nad potokami Limbargowym i Strasznym. Wiele pastwisk zajmuje obszary o zbyt du¿ych spadkach pozbawionych zadrzewieñ. Stosowanie
nieracjonalnej gospodarki wypasowej powoduje zamienianie pastwisk na ods³oniête ja³owe pagórki.
4. Powy¿ej strefy zabudowanej osiedla, na redniej wysokoci do 600 m n.p.m., rozci¹ga siê krajobraz pól i granic ródpolnych. Obejmuje on uprawy orne przemienne, czêsto w przemieszaniu z ma³ymi powierzchniami pól i lasów. Miêdzy polami, zw³aszcza
wzd³u¿ d³u¿szych ich boków, na stromych pozbawionych zadrzewieñ miedzach, znajduj¹
siê sztuczne usypiska kamieni zebranych z pól, które tworz¹ tzw. kamieñce ródpolne,
zacz¹tki rzadkiego w Polsce zamkniêtego systemu pól. Obecnie grunty orne zlokalizowane s¹ na terenach, które czêsto nie nadaj¹ siê pod uprawê ze wzglêdu na zbyt du¿¹ stromoæ stoków. Pewnym dodatnim elementem w uprawie tak po³o¿onych gruntów ornych
jest orka wzd³u¿ warstwic. Powoduje ona powstawanie terasów, które nale¿y korzystnie
oceniæ ze wzglêdu na retencjê i biologiczn¹ ochronê rolin u¿ytkowych.
5. Mikrokraina niewielkich enklaw lenych nale¿y do najbardziej zdegradowanego
typu regla dolnego [D³ugopolski 1915]. Nieliczne i ma³e skrawki lasów, po³o¿one wród
area³u pól uprawnych czy u¿ytków zielonych, nale¿¹ do gospodarstw indywidualnych,
których w³aciciele nie interesuj¹ siê odbudow¹ i przebudow¹ ich struktury.
6. Lasy PPN, które stanowi¹ najwy¿ej po³o¿on¹ krainê krajobrazow¹ Sromowiec Wy¿nych. S¹ one mocno przetkane cianami nagich ska³ poroniêtych czêciowo kserotermiczn¹ rolinnoci¹ naskaln¹. Obecny stan lasów parku w czêci tylko odzwierciedla panuj¹ce w nim warunki siedliskowe i pierwotnie wystêpuj¹ce drzewostany. Naturalne
drzewostany tworz¹ buk i jod³a, a wierk i inne gatunki wystêpuj¹ tylko w formie domieszki. Podkrelmy, ¿e w miarê wzrastania zapotrzebowania na tereny pod uprawy rolnicze, powierzchnie lene ulega³y sukcesywnemu zmniejszaniu siê, tak ¿e w efekcie doprowadzi³o to do zachowania lasów g³ównie na terenach nie nadaj¹cych siê ju¿ do celów
rolniczych.
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PROPOZYCJE PRAC STUDIALNO-PLANISTYCZNYCH W CZASIE
USTALANIA GRANICY ROLNO-LENEJ W SROMOWCACH WY¯NYCH
Respektuj¹c i doceniaj¹c wielorak¹ funkcjê spe³nian¹ przez zalesienia i zadrzewienia na
terenach silnie urzebionych, nale¿y je w wiêkszym stopniu uwzglêdniaæ w planach zagospodarowania przestrzennego gmin i wsi. Prawid³owe ustalenie granicy rolno-lenej w czêci otulinowej PPN nale¿y zaliczyæ do szczególnie wa¿nego czynnika ekologicznego, gdy¿
granica ta jest bezporednio zwi¹zana z uporz¹dkowaniem uk³adu fitomelioracyjnego.
W kszta³towaniu rozwi¹zañ przestrzennych na terenie Sromowiec Wy¿nych powinny
byæ brane pod uwagê, takie elementy jak: gospodarka wodna, przeciwdzia³anie erozji
gleb, zbyt intensywny charakter gospodarki rolnej (oranej), wykorzystanie obszaru do celów turystyczno-rekreacyjnych (kontrolowanych), klimat, jakoæ gleb (kompleksy rolniczej przydatnoci gleb), wysokoæ nad poziom morza, charakter urzebienia terenu
(spadki), nowe zjawiska powsta³e w zwi¹zku z oddaniem do eksploatacji zapory Czorsztyn-Niedzica oraz zbiornika wyrównawczego w Sromowcach Wy¿nych (abrazja), a tak¿e
skomplikowane stosunki w³asnociowe w granicach parku i jego otulinie, co znajduje odzwierciedlenie w rozproszonych roz³ogach gospodarstw indywidualnych.
Nale¿y podkreliæ, ¿e istotn¹ rolê w okrelaniu granicy rolno-lenej stanowi czynnik
efektywnoci gospodarowania, czyli poziom op³acalnoci utrzymywania gruntów rolnych.
W Sromowcach Wy¿nych jest on barier¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ znaczne zwiêkszenie powierzchni lenej, z optymalnymi wymogami ochrony przyrody, rodowiska [Przegon
1986b].
W wielu planach zagospodarowania przestrzennego dla gmin i wsi terenów górskich,
problem granicy rolno-lenej jest pomijany lub tylko czêciowo rozwi¹zywany. Wydaje
siê, ¿e obecnie twierdzenie to nie powinno dotyczyæ omawianego obszaru, gdy¿ od chwili zakoñczenia budowy zapory Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wy¿ne wszystkie problemy planistyczne otoczenia PPN s¹ na bie¿¹co analizowane i korygowane. Niestety,
w obowi¹zuj¹cym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Czorsztyn, w której
sk³ad wchodz¹ Sromowce Wy¿ne, nie okrelono w czêci graficznej granicy rolno-lenej.
Modzelewska sugeruje nawet postawienie planistycznej bariery dla ingerencji cz³owieka
i utrzymanie odrêbnoci przyrodniczej PPN oraz zachowanie przyrodniczego charakteru
ca³ego obszaru [Modzelewska 1992].
Nale¿y s¹dziæ, ¿e ju¿ na wstêpnym etapie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego powinno okreliæ siê tereny przewidziane do zalesienia i fitomelioracji przeciwerozyjnych (zadrzewieñ przeciwwietrznych i glebochronnych) oraz wymogi w zakresie utrzymania i ochrony zalesieñ, a tak¿e zadrzewieñ stanowi¹cych biologiczn¹ obudowê
wodocieków, jarów i wysokich miedz.
Program zalesieñ powinien sk³adaæ siê z czêci graficznej i opisowej. Powinny byæ
przedstawione propozycje rozwi¹zañ przestrzennych wraz z uzasadnieniem oraz harmonogramem prac.
Kryteria, którymi nale¿y kierowaæ siê, wyznaczaj¹c granicê rolno-len¹, maj¹ charakter ogólny, dlatego te¿ konkretyzuj¹c jej przebieg trzeba do wszelkich ustaleñ podchodziæ
w sposób indywidualny i elastyczny. Do wyznaczenia takiej granicy potrzebne s¹ odpowiednie studia kameralne i terenowe.
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Studia kameralne powinny obejmowaæ zapoznanie siê z opracowaniami planistycznymi dotychczas istniej¹cymi, naukowymi itp. Do opracowañ tych mo¿emy zaliczyæ:
 wytyczne z planów zagospodarowania przestrzennego wy¿szego rzêdu (czêæ o zagro¿eniu i ochronie rodowiska);
 opracowania fizjograficzne (mapy oceny warunków fizjograficznych w skali 1:25 000
lub 1:10 000 uwzglêdniaj¹ce fitomelioracje oraz inwentaryzacjê zalesieñ i zadrzewieñ);
 materia³y opracowane przez s³u¿bê roln¹ i len¹ odnonie stanu zagospodarowania lasów;
 mapy inwentaryzacji gruntów zagro¿onych erozj¹ wodn¹ wykonane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych;
 opracowania dyrekcji parków narodowych dotycz¹ce rezerwatów cis³ych, pomników
przyrody (przebieg granicy rolno-lenej jest okrelany zazwyczaj jednoznacznie);
 opracowania sporz¹dzane przez placówki naukowe (wyniki wieloletnich badañ na tym
terenie).
W oparciu o wymienione materia³y mo¿na, na mapach w skali 1:25 000 lub 1:10 000,
okreliæ wariantowy przebieg granicy rolno-lenej. Nastêpnie ucilenie jej przebiegu powinno nast¹piæ w dwu etapach. W pierwszym nale¿y uszczegó³owiæ przebieg tego fragmentu granicy rolno-lenej, który w planach zagospodarowania przestrzennego oraz planach sporz¹dzonych przez dyrekcjê parków narodowych zosta³ okrelony jako
bezdyskusyjny. W drugim etapie nale¿y dok³adnie przeanalizowaæ przebieg wariantowych fragmentów projektowanej granicy. W tym celu trzeba skorzystaæ z bardziej szczegó³owych, ró¿norakich i specjalistycznych opracowañ.
Dla wsi Sromowce Wy¿ne takie opracowania istniej¹, s¹ nimi:
 mapa krajobrazu osadniczego Sromowiec Wy¿nych (skala 1:5000);
 u¿ytkowanie gruntów w Sromowcach Wy¿nych (skala 1:5000);
 roz³óg gospodarstw indywidualnych (skala 1:2880);
 projekt zmian w u¿ytkowaniu gruntów w Sromowcach Wy¿nych (skala 1:5000);
 studium spadków urzebienia (skala 1:5000);
 u¿ytkowanie gruntów na terenie PPN wraz z otulin¹ (skala1:25 000);
 struktura w³adania na terenie PPN wraz z otulin¹ (1:25 000);
 mapa podregionu pieniñskiego z podzia³em na krainy krajobrazowe (skala 1:25 000);
 studium dróg w otulinie PPN (skala 1:5000).
Integraln¹ czêci¹ opracowañ kartograficznych jest czêæ opisowa. Oto niektóre
wnioski i postulaty, które powinny byæ w niej zawarte:
1. Dane hipsometryczne, nachylenie terenu okrelone w stopniach i procentach oraz
d³ugoæ zboczy w metrach. Pozwalaj¹ one okreliæ mo¿liwoci i zakres wprowadzania
nowych zalesieñ lub zadrzewieñ.
2. Sieæ dróg i tras przejazdów bezdro¿nych. Wielkoæ rocznej masy transportowej decyduje o parametrach technicznych drogi. Dostêpnoæ do pól decyduje o zachowaniu lub
likwidacji poszczególnych dróg lub ich odcinków. Rzeba i walory krajobrazowe terenu
decyduj¹ o wkomponowaniu, trasie przebiegu i obudowie pasa drogowego.
3. Szczegó³owa inwentaryzacja gruntów podlegaj¹cych erozji wodnej powierzchniowej oraz nieu¿ytków poerozyjnych. Wyliczone wielkoci cile okrelaj¹ stopieñ nasilenia erozji wodnej i obliguj¹ do ustalenia zakresu prac przeciwerozyjnych, jak np. wyboru
typu zadrzewienia ochronnego-powierzchniowego, pasowego lub zakrzaczenia.
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4. Dane inwentaryzacyjne zalesieñ i zadrzewieñ w rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
S³u¿¹ one ustaleniu bilansu powierzchni lenej w stosunku do innych u¿ytków oraz okrelaj¹ kierunek ich zagospodarowania.
5. Zagospodarowanie u¿ytków i zainwestowanie terenu. Dane te pozwalaj¹ na okrelenie mo¿liwoci utrzymania u¿ytków lub innego ich dostosowania w zmienionym uk³adzie powierzchniowym (np. w Sromowcach Wy¿nych stosunek powierzchni u¿ytków zielonych wynosi jak 2:1, a powinien byæ odwrotny).
6. Jednorodne kompleksy uprawowe. Nale¿y d¹¿yæ do ich zachowania lub innego
uzasadnionego usytuowania w stosunku do projektowanej granicy rolno-lenej.
7. W wyniku przeprowadzonych studiów wyznaczona granica rolno-lena powinna
byæ wyrównana z pozostawieniem jedynie takich mniejszych powierzchni lenych, które
maj¹ znaczenie hydrologiczne i przeciwerozyjne.
PROJEKT ZMIAN W U¯YTKOWANIU GRUNTÓW W SROMOWCACH
WY¯NYCH
Projekt zmian w u¿ytkowaniu gruntów w Sromowcach Wy¿nych dotyczy uk³adu zabudowy, ukszta³towania u¿ytków rolnych oraz sieci dróg gospodarczych (rys. 3). Oczywicie proponuj¹c korektê przestrzennego rozmieszczenia u¿ytków rolnych, dokonano
korekty istniej¹cej fragmentarycznie granicy rolno-lenej.
Projekt wykonano na podk³adzie mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5000, wykorzystuj¹c opracowane wczeniej studia dotycz¹ce: krajobrazu osadniczego, u¿ytkowania
gruntów, roz³ogu indywidualnych gospodarstw rolnych, spadków i urzebienia terenu,
struktury w³adania na terenie Pieniñskiego Parku Narodowego wraz z otulin¹ oraz studium dróg. Wymienione opracowania graficzne powsta³y w wyniku analizy szeregu zagadnieñ gospodarczych i krajobrazowych w przekroju historycznym, na podstawie aktualnej dokumentacji ewidencyjnej oraz osobistej penetracji i obserwacji terenu badañ.
W celu zwiêkszenia czytelnoci rysunku 3 zrezygnowano z treci, symboliki i opisu mapy
glebowo-rolniczej oraz uk³adu warstwicowego.
W Sromowcach Wy¿nych, na terenach naddunajeckich, zaproponowano przewa¿nie
zalesienia ³êgowe. Zieleñ ³êgowa w dolinie Dunajca powinna spe³niaæ zadanie ochrony
koryta rzeki i pola rumoszu rzecznego, a tak¿e znacznie podnieæ walor krajobrazowy tej
mikrokrainy. W planowaniu strefy zabudowy wsi du¿e znaczenie ma fakt bezporedniego
s¹siedztwa Pieniñskiego Parku Narodowego. Nie mo¿na lokalizowaæ tu wysokiej i nadmiernie powierzchniowo roz³o¿onej zabudowy, prowadziæ produkcji przemys³owej, ani
intensywnej produkcji rolniczej w rozumieniu intensywnoci u¿ytkowania terenu. Zabudowa zagrodowa nie mo¿e ulec rozproszeniu i powinna zachowaæ zwarty charakter.
Wybudowanie w zachodniej czêci Sromowiec Wy¿nych zbiornika wyrównawczego
Zapory Czorsztyñskiej spowodowa³o du¿e zmiany w ukszta³towaniu przestrzennym tej
osady. Zosta³ zalany przysió³ek Karczmiska wraz z drog¹ ³¹cz¹c¹ osadê z Czorsztynem.
Zaprojektowano dlatego drogê ³¹cz¹c¹ centrum wsi z innym przysió³kiem (Wygonem)
i wiod¹c¹ dalej do Kronicy. Nowe tereny budowlane zaprojektowano na Wygonie.
Wiêkszoæ us³ug w Sromowcach Wy¿nych zlokalizowano w centrum wsi, obok istniej¹cej
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stra¿nicy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Tereny sportowo-rekreacyjne zlokalizowano nad
Dunajcem. Ci¹gi piesze biegn¹ce w pasach zieleni ozdobnej, izolacyjnej czy parkowej
powinny staæ siê ³¹cznikiem terenów sportowo-rekreacyjnych z centrum us³ugowym osady oraz prowadziæ dalej do terenów mieszkalnych.
Na obszarze Sromowiec Wy¿nych podstawow¹ bazê turystyczn¹ stanowi¹ kwatery
prywatne. W projekcie ca³y blok dzia³ek budowlanych, w którym prawie wszystkie domy
dysponuj¹ kwaterami do wynajêcia, zaznaczono wiêc jako teren us³ug turystycznych.
Projektuj¹c uk³ad pól ornych, ogrodów i trwa³ych u¿ytków zielonych brano pod uwagê ca³okszta³t uwarunkowañ gospodarczo-spo³ecznych zachodz¹cych na terenie wsi,
a tak¿e warunki rodowiska naturalnego, których funkcjonuje rolnictwo w Sromowcach
Wy¿nych. Rozproszenie roz³ogu rolniczego na wiele dzia³ek nadal bêdzie utrzymane. Zasadê tej szachownicy powinien jednak wyraziæ podzia³ na podstawowe kompleksy uprawowe przystosowane do warunków fizjograficznych. Oznacza to, ¿e gospodarstwo mo¿e
mieæ tylko jedn¹ dzia³kê w jednym kompleksie. W projekcie d¹¿ono do utworzenia blokowego uk³adu pól, w niektórych fragmentach pokrywaj¹cego siê z obecnym niwowym
uk³adem dzia³ek. Bardziej dopasowany do rzeby terenu, w wiêkszym stopniu bêdzie
chroni³ gleby przed erozj¹. Nieregularny podzia³ na kompleksy gruntowe powinien przyczyniæ siê do wzbogacenia krajobrazu pól.
W indywidualnych gospodarstwach rolnych nale¿y d¹¿yæ do powiêkszenia powierzchni trwa³ych u¿ytków zielonych. Nale¿ycie utrzymane i pielêgnowane powinny
one stanowiæ naturaln¹ oprawê Pieniñskiego Parku Narodowego. Zaprojektowano dlatego te¿ kompleksy trwa³ych u¿ytków zielonych, tam gdzie umo¿liwiaj¹ to warunki glebowe, hipsometria i rzeba terenu. W porównaniu ze stanem istniej¹cym w projekcie trwa³e
u¿ytki zielone zblokowano w wiêkszych kompleksach, które rozci¹gaj¹ siê miêdzy przeszkodami terenowymi, takimi jak g³êbokie w¹wozy, jary, cieki, drogi. Ze wzglêdów gospodarczych jest to równie¿ dzia³anie po¿¹dane. Dotychczasowa obudowa wiêkszoci
cieków trwa³ymi u¿ytkami zielonymi nie spe³nia swojego zadania.
W Sromowcach Wy¿nych uda³o siê z³agodziæ granicê rolno-len¹. Miêdzy cian¹ lasu
o znacznych walorach krajobrazowych a blokami pól ornych nastêpuje harmonijne przejcie dziêki zaprojektowanym kompleksom trwa³ych u¿ytków zielonych. W czêci
wschodniej pokrywa siê ona z granic¹ Pieniñskiego Parku Narodowego. W pozosta³ej
czêci wyeliminowano styk lasu z gruntami ornymi. W nawi¹zaniu do uk³adu mikrokrain
krajobrazowo-rolniczych, las graniczy z u¿ytkami zielonymi. Zasiêg poziomu maksymalnego i normalnego wody w zbiorniku wyrównawczym styka siê z lasem, który daje
gwarancje, ¿e procesy abrazyjne powinny byæ doæ stabilne.
Du¿e znaczenie w zatrudnieniu nadwy¿ek si³y roboczej wsi mo¿e mieæ ogrodnictwo
rolin gruntowych i sadownictwo, poniewa¿ w nieznacznym stopniu naruszaj¹ naturalny
stan krajobrazu. Analiza terenu w Sromowcach Wy¿nych pozwoli³a zaprojektowaæ powierzchnie o optymalnych warunkach dla upraw warzywniczo-sadowniczych. Zinterpretowano wiêc mapê glebowo-rolnicz¹, mapê ewidencyjn¹ z zaznaczonym na niej aktualnym u¿ytkowaniem ziemi i porównano je z map¹ sytuacyjno-wysokociow¹. Brano te¿
pod uwagê tak istotny element w produkcji warzywniczo-sadowniczej, jak dogodnoæ
po³¹czeñ komunikacyjnych wyznaczonych kompleksów uprawowych ze stref¹ zabudowan¹ osiedla.
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Drogi w Sromowcach Wy¿nych prowadzone s¹ prawid³owo, co jest charakterystyczne
dla niwowego uk³adu pól. Jednak sieæ dróg sta³ych jest za rzadka. W celu dojazdu do
ka¿dego pola powsta³y tzw. przejazdy dzikie o okresowym u¿ytkowaniu. Na ich miejsce
nale¿y wprowadziæ drogi sta³e. Nieliczne drogi o spadkach powy¿ej 10% nale¿y rozwi¹zaæ serpentynami, b¹d bardziej stabilizowaæ ich nawierzchnie. Projektuj¹c uk³ad dróg
gospodarczych, starano siê bardziej dopasowaæ ich przebieg do konfiguracji terenu,
a tak¿e zapewniæ odstêpczoæ komunikacyjn¹ pomiêdzy stref¹ zabudowan¹ osiedli,
mieszcz¹c¹ poszczególne orodki gospodarcze, a kompleksami pól ornych, trwa³ych
u¿ytków zielonych czy uprawami warzywniczo-sadowniczymi.
W strefie terenów wspólnych osadzie i Pieniñskiemu Parkowi Narodowemu projekt
zak³ada ca³kowite wyeliminowanie obszarów ródlenych, u¿ytkowanych gospodark¹
oran¹. Wszystkie te enklawy nale¿y zamieniæ na ³¹ki i polany. Z kolei obrze¿a niektórych
³¹k nale¿y dolesiæ, zgodnie z przebiegiem kompleksów glebowo-rolniczych, a tak¿e rzeb¹ terenu.
W projekcie przedstawiono te¿ niewielk¹ korektê granic Pieniñskiego Parku Narodowego w celu zwiêkszenia jego powierzchni. Granica ta nawi¹zuje do hipsometrii i nowego uk³adu u¿ytków rolnych.
PODSUMOWANIE
Jednym z najwa¿niejszych czynników warunkuj¹cych prawid³owy rozwój Sromowiec
Wy¿nych jest ochrona rodowiska naturalnego i walorów przyrodniczo-krajobrazowych.
Z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego jest to obszar niezmiernie czu³y,
tak pod wzglêdem krajobrazowym, jak i rodowiska kulturowego ¿ycia cz³owieka.
Do wiod¹cych funkcji wsi nale¿y zaliczyæ rolnictwo i turystykê.
Strefa terenów wspólnych Sromowiec Wy¿nych i Pieniñskiego Parku Narodowego
jest bardzo du¿a, gdy¿ granica parku obejmuje po³owê obszaru administracyjnego wsi,
natomiast pozosta³a czêæ Sromowiec Wy¿nych, obok Sromowiec Ni¿nych, stanowi po³udniow¹ otulinê parku. Oczywisty jest wiêc fakt, ¿e zwi¹zki przestrzenno-gospodarcze
obu organizmów s¹ bardzo silne, ale i konfliktogenne. Struktura u¿ytkowania gruntów
i struktura w³adania gruntami wp³ywa na kszta³towanie siê granicy rolno-lenej, której
znaczenie dla krajobrazu i gospodarki starano siê przedstawiæ w tej pracy.
Nale¿y s¹dziæ, ¿e po ka¿dorazowych zmianach strukturalnych w u¿ytkowaniu i w³adaniu gruntami na obszarze Sromowiec Wy¿nych nale¿a³oby przeprowadziæ korektê
przebiegu granicy rolno-lenej. Problem powinien byæ rozwi¹zany wspólnie przez s³u¿by
planistyczne PPN i zespó³ opracowuj¹cy plan zagospodarowania przestrzennego gminy
Czorsztyn.
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THE AGRICULTURAL-FOREST BORDER IN SROMOWCE WY¯NE
Abstract. For many mountain communities and villages the problem of the agricultural-forest border is not solved by development plans. It is omitted, roughly or badly
approached. Because of economic and landscape reasons it is a false assumption. In this
paper there are presented rules which should be followed by planning services white
marking the agricultural  forest border in the village Sromowce Wy¿ne which constitutes
the southern part of the protective zones of the Pieniny National Park. The described area
is extremely sensitive to landscape. At the prezent moment it is exposed to all ecological
dangers due to the dam being built on the river Dunajec in Czorsztyn and the stilling basin
in Sromowce Wy¿ne.
Key words: Sromowce Wy¿ne, agricultural-forest border, Pieniny National Park,
landscape, the project
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METODYKA WSPOMAGANIA POLITYKI CZYNSZOWEJ
W ZASOBACH LOKALOWYCH GMINY MIEJSKIEJ
Andrzej Muczyñski
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. W pracy przedstawiono propozycjê metodyki wspomagania polityki czynszowej w zasobach lokali mieszkalnych i u¿ytkowych gminy miejskiej. Metodykê tê oparto na zestawie wskaników analitycznych, wyznaczanych w ujêciu obiektowym, które dostarczaj¹ u¿ytecznych informacji do podejmowania decyzji w procesie celowego modyfikowania rzeczywistych stawek czynszu najmu lokali komunalnych. Koncepcja metodyczna zosta³a empirycznie zweryfikowana na czêci zasobu lokalowego Olsztyna. Na tej podstawie sformu³owano szereg praktycznych wniosków dotycz¹cych potrzeb i mo¿liwoci
wprowadzenia niezbêdnych zmian w aktualnej polityce czynszowej badanej gminy.
S³owa kluczowe: polityka czynszowa, gminne zasoby lokalowe, rynek nieruchomoci

WSTÊP
Politykê czynszow¹ mo¿na okreliæ jako zespó³ zasad, metod i procedur ustanawiania,
regulowania i aktualizacji stawek czynszowych stosowanych przez w³aciciela w zasobach
nieruchomoci u¿ytkowanych na zasadach najmu. W gminnych zasobach lokalowych podlega ona ograniczeniom wynikaj¹cym z przepisów prawa okrelaj¹cych szczególne zasady
gospodarowania nieruchomociami publicznymi i ochrony praw lokatorów. W procesie gospodarowania zasobami gminnymi wyró¿nia siê dwa autonomiczne obszary polityki czynszowej. Pierwszy z nich dotyczy problematyki oczynszowania zasobów mieszkaniowych,
a drugi zasobów lokali u¿ytkowych  spe³niaj¹cych zarówno funkcje u¿ytecznoci publicznej, jak i funkcje komercyjne. W obu obszarach decyzje odnonie wysokoci stawek czynszu i innych warunków najmu przypisane s¹ kompetentnym organom gmin, jednak¿e cele
i zasady wynajmowania lokali komunalnych istotnie siê ró¿ni¹.
Kszta³towanie w³aciwego systemu oczynszowania gminnych zasobów mieszkaniowych jest problemem z³o¿onym i o dynamicznym charakterze. Z jednej strony bowiem
Adres do korespondencji  Corresponding author: Andrzej Muczyñski, Katedra Gospodarki
Nieruchomociami i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie,
ul. Prawocheñskiego 15, 10-724 Olsztyn, e-mail: amucz@uwm.edu.pl
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czynsze stanowi¹ podstawowe ród³o finansowania kosztów utrzymania i remontów budynków (lokali) komunalnych, a z drugiej wywieraj¹ wp³yw na wysokoæ obci¹¿eñ finansowych gospodarstw domowych najemców (tzn. kszta³tuj¹ ich strukturê konsumpcji).
Czynsz stanowi ponadto narzêdzie podzia³u zasobów mieszkaniowych gminy. W literaturze panuje pogl¹d, ¿e czynsz najmu w gminnych zasobach mieszkaniowych wype³nia nale¿ycie swoje funkcje, wtedy gdy jego poziom pokrywa koszty utrzymania zasobu i jest
funkcj¹ jakoci lokalu, a nie mo¿liwoci p³atniczych najemcy [Cyran 2005]. Zró¿nicowanie stawek czynszowych w zale¿noci od dochodowoci konkretnych najemców powoduje zmniejszenie przejrzystoci i efektywnoci systemu. W przypadku najubo¿szych najemców stosuje siê system dotacji podmiotowych w postaci dodatków mieszkaniowych.
W procesie kszta³towania czynszu mieszkaniowego winno siê ponadto uwzglêdniaæ za³o¿enia polityki mieszkaniowej pañstwa, a tak¿e sytuacjê finansow¹ i demograficzn¹ gminy
oraz poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludnoci, w tym szczególnie gospodarstw domowych o niskich dochodach.
W obszarze polityki czynszowej dotycz¹cej wynajmowania lokali u¿ytkowych gminy
okrelanie w³aciwych stawek czynszu najmu uzale¿nione jest  z jednej strony  od rodzaju prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej w obiekcie i oceny jej wp³ywu na spo³eczeñstwo i gospodarkê miejsk¹, a tak¿e od walorów po³o¿enia i cech techniczno-u¿ytkowych lokalu. Z drugiej strony w procesie kszta³towania stawek czynszu nale¿y kierowaæ
siê wynikami analizy i tendencji panuj¹cych na lokalnych rynku nieruchomoci. Dotyczy
to zw³aszcza lokali u¿ytkowych gminy o funkcjach komercyjnych (np.: handel, us³ugi,
magazyny itp.).
Celem g³ównym artyku³u jest przedstawienie metodyki wspomagania polityki czynszowej w zasobach lokalowych gminy miejskiej. W proponowanej metodyce pos³u¿ono
siê zestawem wskaników analitycznych dostarczaj¹cych u¿ytecznych informacji do podejmowania decyzji w procesie modyfikowania (korygowania) aktualnie obowi¹zuj¹cych
stawek czynszu najmu lokali komunalnych. W pracy podano definicje wskaników, a tak¿e sposoby (algorytmy) ich wyznaczania oraz zakres niezbêdnych danych ród³owych.
Koncepcja metodyczna zosta³a empirycznie zweryfikowana na czêci zasobu lokalowego
miasta Olsztyna. Umo¿liwi³o to sformu³owanie praktycznych wniosków dotycz¹cych potrzeb i mo¿liwoci wprowadzenia niezbêdnych zmian w aktualnej polityce czynszowej
badanej gminy.
ZA£O¯ENIA METODYCZNE
Ustawowe kryteria systemu oczynszowania gminnego zasobu mieszkaniowego oparte
s¹ na charakterystyce jakociowej i lokalizacyjnej mieszkañ. W ostatnim okresie gminy
uzyska³y znacznie wiêksz¹ swobodê kreowania czynszu najmu posiadanych lokali
mieszkalnych. Swoboda ta dotyczy ustalania zarówno poziomu wyjciowego czynszu w zasobie, jak równie¿ i skali jego zró¿nicowania dla poszczególnych lokali komunalnych poprzez zastosowanie odpowiednich podwy¿ek lub obni¿ek. Stwarza to potrzebê wypracowania metodyki umo¿liwiaj¹cej racjonalne modyfikowanie zestawu wstêpnie ustalonych stawek czynszowych w zasobie komunalnym, celem ich wiêkszego zró¿nicowania,
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a tak¿e lepszego dopasowania do potrzeb i mo¿liwoci aktualnych najemców oraz do
uwarunkowañ rynkowych.
W proponowanym modelu wspomagania polityki czynszowej zak³ada siê, ¿e g³ównym kreatorem i realizatorem zmian w poziomie oczynszowania lokali mieszkalnych
i u¿ytkowych gminy miejskiej jest tzw. menad¿er gminnego zasobu lokalowego. Spe³nia
on funkcje kontrolne i nadzorcze w ca³ym procesie gospodarowania gminnym zasobem
lokalowym. Koordynuj¹c zadania realizowane w Wydziale Polityki Mieszkaniowej (zarz¹dzanie najmem), w Wydziale Gospodarki Nieruchomociami (zarz¹dzanie sprzeda¿¹)
i w innych komórkach organizacyjnych urzêdu gminy, wspomaga on merytorycznie procedury decyzyjne w zakresie gospodarowania zasobem podejmowane przez w³aciwe organy gminy. Jednym z takich obszarów decyzyjnych jest rozpatrywana polityka czynszowa. Menad¿er ten jest wiêc g³ównym u¿ytkownikiem tworzonej metodyki, w sk³ad której
wchodzi zestaw wskaników wspomagania polityki czynszowej gminy. W przyjêtym modelu jej korygowania zak³ada siê przede wszystkim jednoznaczne rozdzielenie czynnoci
gospodarowania nieruchomociami (dzia³alnoci w³acicielskiej) od czynnoci zarz¹dzania nimi (dzia³alnoci zawodowej). W celu poprawy jakoci us³ug zarz¹dczych i obni¿enia ich kosztów przewiduje siê ponadto zlecanie czynnoci zarz¹dzania wielu konkuruj¹cym ze sob¹ zarz¹dcom nieruchomoci dzia³aj¹cym w ró¿nych formach organizacyjnych.
Dodatkowo przyjêto za³o¿enie ¿e, wzorem nieruchomoci wspólnot mieszkaniowych,
procesy gospodarowania i zarz¹dzania gminnymi zasobami lokalowymi bêd¹ docelowo
oparte na podejciu obiektowym. Oznacza to w istocie wprowadzenie indywidualnego rachunku ekonomicznego dla ka¿dej nieruchomoci komunalnej  traktowanej jako odrêbne ród³o przychodów i miejsce powstawania kosztów. W rachunku przychodów i kosztów danego obiektu postuluje siê ponadto neutralne traktowanie op³at niezale¿nych od
w³aciciela (tzn. kosztów wiadczeñ) wnoszonych przez poszczególnych najemców lokali
komunalnych.
WSKANIKI WSPOMAGANIA POLITYKI CZYNSZOWEJ GMINY
MIEJSKIEJ
Zestaw prezentowanych wskaników analitycznych i algorytmów ich wyznaczania
zosta³ opracowany przez autora w ramach kompleksowego systemu informacyjno-decyzyjnego, stworzonego na potrzeby poprawy efektywnoci gospodarowania gminnymi zasobami lokali mieszkalnych i u¿ytkowych. Koncepcjê tego systemu i jego usytuowanie w
strukturze organizacyjnej gminy miejskiej przedstawili Muczyñski i Sujkowski [2008].
Kreowanie w³aciwej polityki czynszowej stanowi jedn¹ z czterech funkcji gospodarowania nieruchomociami komunalnymi, które uwzglêdnia wspomniany system informacyjno-decyzyjny. Tworz¹c zestaw wskaników analitycznych, u¿ytecznych do modyfikowania stawek czynszowych, przyjêto za³o¿enie, ¿e powinny siê one odnosiæ zarówno do
lokali mieszkalnych, jak i lokali u¿ytkowych wynajmowanych przez gminê. Po uwzglêdnieniu podejcia obiektowego oba typy lokali komunalnych stanowi¹ bowiem funkcjonalne ca³oci w obrêbie poszczególnych obiektów komunalnych. Postaæ analityczn¹ wskaników dobrano w taki sposób, aby mo¿na by³o je jednoznacznie ustaliæ zarówno
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w nieruchomociach stanowi¹cych pe³n¹ w³asnoæ komunaln¹ (stricte komunalnych), jak
i w nieruchomociach wspólnot mieszkaniowych z udzia³em gminy (tzn. dla udzia³ów
przynale¿nych gminie).
Pierwszym wskanikiem analitycznym wspomagania polityki czynszowej gminy jest wyra¿any w procentach wskanik pokrycia kosztów operacyjnych potencjalnymi przychodami
z nieruchomoci (Pk). Algorytm wyznaczania tego wskanika polega na realizacji formu³y:
P − Ko
Pk = o
⋅ %
Ko

(1)

gdzie:
Po  potencjalne roczne przychody operacyjne z nieruchomoci (lub udzia³u gminy) w z³;
Ko  roczne koszty operacyjne nieruchomoci budynkowej (lub udzia³u gminy) w z³.

Potencjalne przychody operacyjne sk³adaj¹ siê odpowiednio z przychodów czynszu
najmu (budynki komunalne) lub z zaliczek wp³acanych przez gminê (wspólnoty mieszkaniowe) oraz z dochodów pozaczynszowych (po¿ytków). Z kolei koszty operacyjne nieruchomoci obejmuj¹ takie pozycje jak koszty eksploatacji nieruchomoci, koszty technicznego utrzymania (bez remontów i modernizacji) oraz koszty zarz¹dzania (administrowania) nieruchomoci¹. We wspólnotach mieszkaniowych przyjêto takie same kategorie
kosztów, jednak¿e wystêpuj¹ one w tego typu obiektach pod postaci¹ udzia³u gminy
w bie¿¹cych kosztach zarz¹du nieruchomoci¹ wspóln¹. W budynkach komunalnych
uwzglêdniono ponadto tzw. koszty dodatkowe, zwi¹zane z obowi¹zkami gminy jako wynajmuj¹cego poszczególne lokale komunalne (koszty utrzymania lokalu w stanie przydatnym do umówionego u¿ytku). Zarówno w przychodach, jak i w kosztach operacyjnych
nieruchomoci nie uwzglêdniono wiadczeñ wnoszonych przez najemców na pokrycie
kosztów mediów komunalnych, bowiem zajmuj¹ one pozycjê neutraln¹ z punktu widzenia gminy jako w³aciciela zasobu i nie wywieraj¹ wp³ywu na ekonomikê gospodarowania tym zasobem. Wskanik Pk wystêpuje w dwóch odmianach, jako: Pk  wyznacza1
ny w budynkach komunalnych i Pk  okrelany w budynkach wspólnotowych (tzn. dla
2
udzia³ów gminy we wspólnotach mieszkaniowych). Jego wielkoci empiryczne informuj¹
menad¿era o tym, w jaki sposób wp³ywa na finanse gminy utrzymywanie poszczególnych
nieruchomoci komunalnych i/lub uczestnictwo w badanych wspólnotach mieszkaniowych. Pokazuj¹ one zatem skalê potencjalnych zmian stawek czynszu najmu lokali w poszczególnych obiektach komunalnych.
Drugim wskanikiem wyznaczanym w obszarze wspomagania polityki czynszowej
jest wskanik zaleg³oci czynszowych
Zc =

Zp
Po

⋅ %

gdzie:
Zc  wskanik zaleg³oci czynszowych nieruchomoci [%],
Zp  roczne zaleg³oci p³atnicze nieruchomoci [z³],
Po  potencjalne roczne przychody operacyjne z nieruchomoci (lub udzia³u gminy) w z³
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Zaleg³oci p³atnicze Zp obejmuj¹ sumaryczne roczne zaleg³oci finansowe najemców
lokali komunalnych w budynku komunalnym (lub wspólnotowym) o okresie zad³u¿enia
powy¿ej 3 miesiêcy. W sk³ad tego parametru wchodz¹ zarówno zaleg³oci czynszowe,
jak i pozaczynszowe (z tytu³u po¿ytków). Potencjalne przychody operacyjne Po interpretowane s¹ identycznie jak we wzorze [1]. Wskanik Zc wystêpuje w dwóch odmianach,
jako: Zc  wyznaczany w budynkach komunalnych i Zc  wyznaczony w budynkach
2
1
wspólnotowych (dla udzia³ów gminy we wspólnotach mieszkaniowych). Wielkoci empiryczne wskanika zaleg³oci czynszowych zestawione obiektowo wskazuj¹ menad¿erowi
budynki, w których wystêpuje okrelona skala problemów p³atniczych. Problemy te powinno siê rozwi¹zaæ przez zmianê poziomu oczynszowania lokali, wzglêdnie ich przekwalifikowanie na lokale socjalne, poprawê skutecznoci dzia³añ windykacyjnych zarz¹dców, ugody, przemieszczenia d³u¿ników itp.
Trzeci wskanik w obszarze wspomagania polityki czynszowej gminy stanowi
wskanik minimalnego czynszu najmu lokali komunalnych w budynku:
C min =

Ko

(3)

Pu¿

gdzie:
Cmin  wskanik minimalnego czynszu najmu lokali komunalnych w budynku [z³ m-2],
Ko  roczne koszty operacyjne nieruchomoci budynkowej (lub udzia³u gminy) [z³],
Pu¿  suma powierzchni u¿ytkowej lokali komunalnych w budynku [m2].

Podobnie, jak poprzednie wskaniki, Cmin wystêpuje w dwóch odmianach: odpowiednio jako Cmin  wyznaczany dla nieruchomoci stricte komunalnych i jako Cmin
2
1
 wyznaczany dla udzia³ów gminy w nieruchomociach wspólnotowych. Wskanik ten
jest szczególnie u¿yteczny w budynkach mieszkalnych. Wielkoci czynszu minimalnego
w tych obiektach dostarczaj¹ bowiem menad¿erowi istotnych informacji porównawczych
odnonie ekonomiki funkcjonowania nieruchomoci, w tym szczególnie dolnych granic
oczynszowania ubo¿szych najemców.
Czwartym wskanikiem wspomagania polityki czynszowej gminy jest wskanik rynkowej adekwatnoci czynszu najmu lokali u¿ytkowych w budynku:
C − CK
) ⋅%
C A = ( − R
CR

CA =

(4)

∑CA

(5)

n

gdzie:
CA  wskanik rynkowej adekwatnoci czynszu najmu lokalu u¿ytkowego gminy [%],
CR  oszacowana rynkowa stawka czynszu najmu lokalu u¿ytkowego gminy [z³ m-2],
CK  rzeczywista stawka czynszu najmu lokalu u¿ytkowego gminy [z³ m-2 miesiêcznie],
CA  wskanik rynkowej adekwatnoci czynszu najmu lokali u¿ytkowych w budynku [%],
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Wskanik rynkowej adekwatnoci czynszu najmu lokalu u¿ytkowego gminy CA wzór (4)
zosta³ zdefiniowany w taki sposób, aby wyra¿a³ wzglêdny stopieñ zgodnoci rzeczywistej
stawki czynszu najmu tego lokalu (CK) z odpowiadaj¹c¹ jej stawk¹ rynkow¹ (CR), uzyskiwan¹ na rynku w czasie swobodnego wynajmowania podobnych lokali prywatnych [Muczyñski 2006]. W proponowanym ujêciu metodycznym docelowy wskanik adekwatnoci
czynszu najmu lokali u¿ytkowych w budynku (CA) wyznaczany jest tylko w tych budynkach komunalnych lub wspólnotowych, w których znajduj¹ siê lokale u¿ytkowe gminy
spe³niaj¹ce funkcje komercyjne. Obliczenie go dla budynku (lub udzia³u we wspólnocie)
wymaga najpierw oszacowania wskaników cz¹stkowych (CA), wed³ug wzoru (4), w ka¿dym lokalu komercyjnym gminy wystêpuj¹cym w tym budynku, a nastêpnie okrelenia
wielkoci przeciêtnej tego wskanika dla budynku za pomoc¹ wzoru (5). Do wyznaczenia
wskaników adekwatnoci czynszu najmu poszczególnych lokali niezbêdne jest oszacowanie stawek rynkowego czynszu najmu tych lokali (CR) z danych rynkowych. Wyznaczone wielkoci wskaników CA, odpowiednio jako CA (w budynkach komunalnych)
1
i CA (w budynkach wspólnotowych) wskazuj¹ stopieñ niedopasowania czynszów komu2
nalnych do czynszów rynkowych w lokalach u¿ytkowych gminy o funkcjach komercyjnych. Uzyskane w ten sposób informacje menad¿er mo¿e wykorzystaæ do rewizji wskazanych umów najmu lokali u¿ytkowych gminy w celu lepszego dopasowania stawek
czynszowych do poziomu rynkowego i zwiêkszenia w ten sposób efektywnoci gospodarowania gminnym zasobem lokalowym. Badania szczegó³owe potwierdzaj¹ zasadnoæ
wyznaczania tego wskanika, gdy¿ stawki czynszu najmu lokali u¿ytkowych gminy na
ogó³ s¹ znacz¹co nmniejsze od stawek rynkowych dla porównywalnych lokali prywatnych [Muczyñski i Ko³ek 2007].
Ostatnim z rozpatrywanych wskaników wspomagania polityki czynszowej gminy
miejskiej jest wskanik pu³apu kosztów zarz¹dzania nieruchomoci¹ Kzmax [z³ m2 miesiêcznie]. Algorytm jego wyznaczania polega na realizacji formu³y:
P − K TU − K E
K z max = o
 ⋅ Pu¿

gdzie:
Po 
KTU 
KE 
P u¿ 

(6)

potencjalne roczne przychody operacyjne z nieruchomoci (lub udzia³u gminy) [z³],
roczne koszty technicznego utrzymania nieruchomoci (lub udzia³u gminy) [z³],
roczne koszty eksploatacji nieruchomoci budynkowej (lub udzia³u gminy) [z³],
suma powierzchni u¿ytkowej lokali komunalnych w budynku [m2].

Wskanik pu³apu kosztów zarz¹dzania Kzmax informuje menad¿era gminnego zasobu
lokalowego o granicznych stawkach wynagrodzenia za zarz¹dzanie nieruchomoci¹, które mo¿na ustaliæ w poszczególnych obiektach bez dokonywania zmiany poziomu przychodów operacyjnych (tzn. czynszów lub zaliczek) i pozosta³ych kosztów operacyjnych
(eksploatacji i technicznego utrzymania nieruchomoci). U¿ytecznoæ tego wskanika
wynika docelowo z potrzeb podejmowania decyzji w³acicielskich gminy zwi¹zanych
z zawieraniem umów o zarz¹dzanie nieruchomociami zarówno komunalnymi, jak i porednio wspólnotowymi, z zarz¹dcami nieruchomoci funkcjonuj¹cymi w ró¿nych forAdministratio Locorum 7(4) 2008

74

A. Muczyñski

mach organizacyjno-prawnych. Wskanik Kzmax wystêpuje w dwóch odmianach jako
Kzmax1, okrelany w nieruchomociach komunalnych, i Kzmax2 w nieruchomociach
wspólnotowych z udzia³em gminy.
Po wyznaczeniu wszystkich wskaników uzyskane wyniki zestawia siê w dwóch raportach koñcowych, z których pierwszy odnosi siê do zbioru n nieruchomoci komunalnych, a drugi do zbioru m udzia³ów gminy w nieruchomociach wspólnotowych. Oprogramowanie aplikacyjne, zastosowane do wyznaczania wskaników i generowania
raportów koñcowych, umo¿liwia automatyczne porz¹dkowanie obu grup obiektów wed³ug wielkoci wskaników, traktowanych jako narzêdzia wspomagania decyzji menad¿era w polityce czynszowej gminy. W trakcie konstruowania metodyki postêpowania odst¹piono od wprowadzenia wskanika zbiorczego odwzorowuj¹cego syntetyczny stopieñ
pilnoci dokonania zmian stawek czynszu najmu lokali w poszczególnych obiektach ze
zbioru nieruchomoci komunalnych i zbioru nieruchomoci wspólnot mieszkaniowych.
Wynika to st¹d, ¿e analizowane wskaniki s¹ wzajemnie nieporównywalne, a tak¿e nie
wszystkie z nich mo¿na efektywnie wyznaczyæ w ka¿dym z badanych obiektów. O stopniu pilnoci dokonania zmian poziomu oczynszowania danego obiektu mo¿e decydowaæ
numer jego pozycji na licie uzyskanej w wyniku sortowania zbiorów budynków komunalnych i wspólnotowych wed³ug malej¹cych (lub rosn¹cych) wielkoci wybranych
wskaników. Takie podejcie umo¿liwia wiêksz¹ elastycznoæ doboru informacji w zale¿noci od rodzaju problemu decyzyjnego w obszarze polityki czynszowej.
BADANIA W£ASNE  WYNIKI I DYSKUSJA
Przedstawiona metodyka postêpowania zosta³a empirycznie zweryfikowana na czêci
zasobu lokalowego miasta Olsztyna. Obiektem testowym by³y dwie próby reprezentacyjne nieruchomoci komunalnych, z których jedna obejmowa³a zbiór 20 wybranych nieruchomoci stanowi¹cych wy³¹czn¹ w³asnoæ gminy, a druga zbiór 20 wybranych nieruchomoci wspólnot mieszkaniowych z udzia³em gminy. Po zebraniu stosownych danych
wyjciowych i ich przetworzeniu w odpowiednich algorytmach wyznaczono empiryczne
wielkoci wskaników wspomagania polityki czynszowej w obu próbkach badawczych.
Wyniki badañ zestawiono w raportach koñcowych (tab. 1, tab. 2).
Z danych zestawionych w tabeli 1 wynika, ¿e w badanej próbie budynków komunalnych wielkoci empiryczne wskanika Pk ukszta³towa³y siê w szerokim przedziale od
1
9,3 do 144,0%, a jego wielkoæ rednia na poziomie 30,8%. Dodatnie wielkoci tego
wskanika pokazuj¹, ¿e we wszystkich badanych obiektach przychody operacyjne osi¹gane z czynszów najmu i róde³ poza czynszowych zdecydowanie przewy¿szaj¹ koszty
operacyjne zwi¹zane z ich bie¿¹cym funkcjonowaniem. Stopieñ pokrycia kosztów przychodami osi¹ga najwy¿szy poziom w tych nieruchomociach, w których wystêpuj¹ relatywnie wysoko oczynszowane lokale u¿ytkowe. Odwrotna tendencja wystêpuje w obiektach z du¿ym udzia³em lokali socjalnych. Wprowadzenie bardziej aktywnej polityki
czynszowej polegaj¹cej na modyfikacji i wiêkszym zró¿nicowaniu stawek czynszu zdeterminowane jest w tej sytuacji  z jednej strony  potrzeb¹ wygospodarowania dodatkowych rodków na niezbêdne prace remontowe maj¹ce na celu likwidacjê bie¿¹cej luki reActa Sci. Pol.
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montowej  na poziomie oko³o 30% niezbêdnych nak³adów na remonty rocznie [Muczyñski 2008], a z drugiej  koniecznoci¹ lepszej ochrony najs³abszych ekonomicznie
najemców. Nale¿y podkreliæ, ¿e praktyczne mo¿liwoci znacz¹cej rewizji stawek komunalnego czynszu najmu s¹ mocno ograniczone w obiektach charakteryzuj¹cych siê dominuj¹cym udzia³em lokali socjalnych lub u¿ytecznoci publicznej.
Tabela 1. Wskaniki wspomagania polityki czynszowej gminy w próbie nieruchomoci komunalnych
Table 1. Indicators of support the rental policy of municipality in a trial of municipal resources
Pk
1
[%]

Zc
1
[%]

Cmin
1
[z³×m-2]

CA
1
[%]

Kz max1
[z³ m-2]

BA£TYCKA 25B

20,8

11,8

2,65

0,0

1,84

BA£TYCKA 67

144,0

0

2,65

66,4

5,10

CHROBREGO 8

23,5

6,7

2,65

0,0

1,91

CICHA 2

14,6

18,7

2,65

0,0

1,68

G£OWACKIEGO 15

16,3

0

2,65

0,0

1,72

GRABOWSKIEGO 2

24,1

0

2,65

0,0

1,93

GRUNWALDZKA 13

30,6

0

2,65

0,0

2,10

GRUNWALDZKA 43

35,7

0

2,65

72,3

2,24

JAGIELLOÑSKA 29

32,3

9,8

2,65

0,0

2,15

KASPROWICZA 8

42,6

1,4

2,65

0,0

2,42

KNOSA£Y 9

81,0

0

2,65

89,0

3,43

KOLEJOWA 15

36,8

0

2,65

68,2

2,26

KOPERNIKA 9A

30,2

0

2,65

0,0

2,09

ORKANA 5

23,9

0

2,65

0,0

1,92

PARTYZANTÓW 21

31,4

0

2,65

0,0

2,12

RYBAKI 48

28,7

0

2,65

0,0

2,05

SK£ODOWSKIEJ-CURIE 11A

9,3

10,1

2,65

0,0

1,54

SMÊTKA 26

16,4

4,6

2,65

0,0

1,72

WARSZAWSKA 59

11,1

0

2,65

0,0

1,58

ZIENTARY-MALEWSKIEJ 6

79,8

0

2,65

62,5

3,40

Przeciêtne wielkoci wskaników
Average quantity of indicatiors

30,8

9,0

2,65

71,7

2,26

Adres nieruchomoci
Address of property
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W tych obiektach prace remontowe musz¹ byæ finansowane z wp³ywów z czynszów
najmu innych nieruchomoci komunalnych, w tym szczególnie budynków z lokalami
u¿ytkowymi.
Dane w tabeli 1 pokazuj¹ ponadto, ¿e w 14% badanych obiektów wystêpowa³y zaleg³oci czynszowe rednio na poziomie 9,0% przychodów. Zaleg³oci czynszowe trwale
utrzymuj¹ce siê s¹ sygna³em dla menad¿era do rewizji czynszu lub podjêcia innych dzia³añ naprawczych (przemieszczenia, windykacje itp.). Z kolei wskaniki czynszu minimalnego Cmin1 ukszta³towa³y siê na stabilnym poziomie 2,65 z³ m-2 miesiêcznie. Taki
czynsz mogliby p³aciæ najubo¿si najemcy, nie powoduj¹c jeszcze utraty pokrycia kosztów przychodami operacyjnymi. Sta³y poziom tego wskanika wynika z szacunkowego
sposobu przygotowania danych o kosztach operacyjnych w obiektach komunalnych.
W próbie badawczej wyst¹pi³o 5 budynków z lokalami u¿ytkowymi typu komercyjnego.
redni wskanik adekwatnoci rynkowej czynszu najmu lokali tego typu (CA ) ukszta³to1
wa³ siê na poziomie 71,7%. Dane te pokazuj¹, ¿e w badanych obiektach istniej¹ mo¿liwoci znacz¹cego podniesienia aktualnych czynszów najmu lokali komercyjnych.
Wskanik pu³apu kosztów zarz¹dzania nieruchomociami Kzmax1 osi¹gn¹³ przeciêtny
poziom 2,26 z³m-2 miesiêcznie. Pokazuje to menad¿erowi, ¿e do takiego pu³apu kosztów
zarz¹dzania mo¿na zbli¿yæ siê w procedurach zawierania umów z zewnêtrznymi zarz¹dcami nieruchomoci bez zmiany poziomu kosztów i przychodów operacyjnych. Tañsze
us³ugi zarz¹dcze (jak np. 0,50 z³ m-2 miesiêcznie na rynku lokalnym w Olsztynie) tworz¹
dodatkowe oszczêdnoci, które mog¹ byæ przeznaczone na finansowanie niezbêdnych
prac remontowych.
Tabela 2. Wskaniki wspomagania polityki czynszowej gminy w próbie nieruchomoci wspólnot
mieszkaniowych
Table 2. Indicators of support the rental policy of municipality in a trial of municipal community
resources
Adres nieruchomoci
Address of property

Pk

Zc

[%]

[%]

[z³×m ]

[%]

[z³ m-2]

1

2

3

4

5

6

D¥BROWSZCZAKÓW 36

221,5

0

1,07

0,0

2,87

JAGIELLOÑSKA 36

130,4

0

1,03

0,0

1,86

JASNA 1

312,2

0

1,00

0,0

3,68

KASPROWICZA 14B

147,8

0

1,45

0,0

3,06

KASPROWICZA 16B

312,1

1,7

0,87

0,0

3,14

KASPROWICZA 24

84,0

0

1,28

0,0

1,57

LIMANOWSKIEGO 4

318,6

0

1,04

0,0

3,78

MAZURSKA 13A

147,8

0

1,46

0,0

2,72

MAZURSKA 16

308,1

0

0,97

0,0

3,49

1

1

Cmin

1

-2

CA

1

Kz max1
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cd. tabeli 2
1

2

3

4

5

6

NIEDZIA£KOWSKIEGO 6

193,6

0

1,34

0,0

3,16

OKRZEI 26A

325,6

0

0,91

0,0

3,39

POPRZECZNA 2A

216,9

0

1,07

0,0

2,80

POPRZECZNA 7

294,5

0

0,95

0,0

3,32

RATAJA 2

205,1

0

1,09

0,0

2,66

RATAJA 6

171,3

15,3

1,32

0,0

2,78

REYMONTA 43

146,1

15,4

1,33

0,0

2,33

SYBIRAKÓW 26

227,7

0

1,10

0,0

2,95

WOJSKA POLSKIEGO 15B

141,6

0

1,04

0,0

1,88

WOJSKA POLSKIEGO 6

31,8

0

1,67

0,0

1,04

WOJSKA POLSKIEGO 82

237,7

0

1,11

0,0

3,22

Przeciêtne wielkoci wskaników
Average quantity of indicatiors

191,0

10,8

1,19

0,0

2,62

W tabeli 2 przedstawiono empiryczne wielkoci analizowanych wskaników w próbie
sk³adaj¹cej siê z udzia³ów gminy Olsztyn w wybranych nieruchomociach wspólnot
mieszkaniowych. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e wskanik pokrycia kosztów operacyjnych
przychodami z czynszu we wspólnotach Pk ukszta³towa³ siê na bardzo wysokim pozio2
mie (rednio 191%), znacznie przewy¿szaj¹cym analogiczny parametr w budynkach
stricte komunalnych. Wynika to st¹d, ¿e w lokalach komunalnych znajduj¹cych siê we
wspólnotach mieszkaniowych czynsze najmu uzyskiwane przez gminê na ogó³ znacznie
przewy¿szaj¹ ustalone przez wspólnoty poziomy bie¿¹cych kosztów (zaliczek) zarz¹du
nieruchomociami wspólnymi (bez zaliczek na fundusz remontowy). Gmina nie dop³aca
zatem do utrzymywania udzia³ów we wspólnotach mieszkaniowych, a w przypadkach,
gdy okrelone wspólnoty nie prowadz¹ dzia³alnoci remontowej, mo¿e osi¹gaæ znaczne
nadwy¿ki finansowe.
W trzech obiektach wspólnotowych stwierdzono wystêpowanie zaleg³oci czynszowych na rzecz gminy, które rednio wynios³y 10,8% przychodów. Wskaniki czynszu minimalnego Cmin ukszta³towa³y siê na znacznie ni¿szym  ni¿ poprzednio  poziomie wo2
kó³ wartoci redniej 1,19 z³ m -2 miesiêcznie. Wynika to z du¿ych rozbie¿noci
w jednostkowych kosztach wiadczenia us³ug zarz¹dzania miêdzy nieruchomociami
wspólnotowymi i komunalnymi. Relatywnie ponad dwukrotnie ni¿sze koszty zarz¹dzania
nieruchomociami wspólnotowymi tworz¹ mo¿liwoæ oczynszowania lokali komunalnych
z najubo¿szymi najemcami ponad dwukrotnie taniej. W próbie budynków wspólnotowych
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nie wyst¹pi³y obiekty z lokalami u¿ytkowymi gminy, st¹d te¿ wskaniki adekwatnoci czynszu najmu CA wynosi³y zero. Z kolei wskaniki pu³apu kosztów zarz¹dzania Kzmax2
2
okaza³y siê w zasadzie porównywalne z ich odpowiednikami w próbie budynków komunalnych. Potwierdza to tezê o relatywnie bardzo wysokich kosztach us³ug zarz¹dzania
nieruchomociami komunalnymi  wiadczonymi przez zak³ad bud¿etowy gminy (w porównaniu z kosztami tego typu us³ug w nieruchomociach wspólnotowych wiadczonych
przez zewnêtrznych zarz¹dców).
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Wspomaganie w³aciwej polityki czynszowej w lokalach mieszkalnych i u¿ytkowych
gminy miejskiej jest obecnie problemem z³o¿onym, gdy¿ proces ten winien uwzglêdniaæ
nie tylko obowi¹zuj¹ce uregulowania prawne, a tak¿e szereg uwarunkowañ natury ekonomicznej, spo³ecznej, technicznej i przestrzennej gospodarki zasobami oraz stan rozwoju
lokalnego rynku nieruchomoci. Istotn¹ rolê w tym procesie odgrywa ponadto sytuacja finansowa i demograficzna gminy, wielkoæ i stan gminnych zasobów lokalowych oraz ich
struktura w³asnociowa, lokalizacyjna i funkcjonalna, a tak¿e aktualny poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludnoci, w tym szczególnie gospodarstw domowych o niskich dochodach.
Przedstawiona metodyka, bazuj¹c na podejciu obiektowym, umo¿liwia menad¿erowi
dokonywanie celowych zmian stawek czynszowych w zasobie lokalowym gminy w kierunku ich wiêkszego zró¿nicowania, lepszego dopasowania do potrzeb i mo¿liwoci najemców oraz do uwarunkowañ i tendencji rynkowych. Przes³ank¹ modyfikowania czynszów w zasobach mieszkaniowych gminy jest umiejêtne kojarzenie wymogów
ekonomicznych, wed³ug których przychody z czynszów powinny pokrywaæ koszty bie¿¹ce utrzymania zasobu i umo¿liwiaæ finansowanie niezbêdnych prac remontowych, z wymogami spo³ecznymi, zwi¹zanymi z zabezpieczeniem potrzeb mieszkaniowych i ochron¹
najubo¿szych najemców. W przypadku wynajmowania lokali u¿ytkowych gminy potrzeby i mo¿liwoci modyfikacji czynszu uzale¿nione s¹ od rodzaju prowadzonej dzia³alnoci w obiekcie i oceny jej wp³ywu na spo³eczeñstwo i gospodarkê miejsk¹. Stawki czynszu lokali o funkcjach u¿ytecznoci publicznej winny byæ dostosowane do kosztów
utrzymania tych lokali ponoszonych przez gminê, natomiast czynsze w lokalach komercyjnych winny zmierzaæ do poziomu rynkowego.
Badania empiryczne umo¿liwi³y sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków:
1. Wbrew obiegowym opiniom przy istniej¹cych stawkach czynszowych gmina Olsztyn nie dop³aca do bie¿¹cego utrzymania obiektów komunalnych ani udzia³ów w³asnych
we wspólnotach mieszkaniowych. Podwy¿ki czynszów zdeterminowane s¹ przede
wszystkim potrzebami pozyskania dodatkowych rodków na niezbêdne prace remontowe
maj¹ce na celu likwidacjê bie¿¹cej luki remontowej w zasobach lokalowych gminy.
2. W obu próbach badawczych wskaniki czynszu minimalnego ukszta³towa³y siê poni¿ej rzeczywistych czynszów najmu lokali komunalnych. Stwarza to realne mo¿liwoci
znacznego obni¿enia czynszu najmu lokali na wniosek najubo¿szych najemców, nie poActa Sci. Pol.
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woduj¹c utraty pokrycia kosztów przychodami operacyjnymi. Zacznie wiêksze obni¿ki
mo¿liwe s¹ do wprowadzenia w lokalach komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych.
3. Skala mo¿liwych zmian stawek czynszu najmu lokali w danym obiekcie jest odwrotnie proporcjonalna do udzia³u w nim powierzchni lokali socjalnych lub u¿ytecznoci
publicznej. W takim przypadku czêæ kosztów bie¿¹cych i niezbêdne remonty musz¹ byæ
sfinansowane z wp³ywów z najmu innych nieruchomoci, w tym szczególnie z najmu lokali komercyjnych.
4. Poziom czynszów najmu lokali komercyjnych w badanych budynkach komunalnych jest znacznie ni¿szy od poziomu rynkowego. Istniej¹ zatem mo¿liwoci podniesienia tych czynszów i poprawienia tym samym efektywnoci gospodarowania zasobem
gminy.
5. Koszty wiadczenia us³ug zarz¹dzania nieruchomociami we wspólnotach mieszkaniowych okaza³y siê ponad dwukrotnie ni¿sze w stosunku do kosztów tych us³ug w nieruchomociach komunalnych wiadczonych przez zak³ad bud¿etowy. Prywatyzacja us³ug
zarz¹dzania nieruchomociami komunalnymi stworzy³aby zatem  z jednej strony  mo¿liwoci wiêkszego zró¿nicowania stawek czynszowych, lepszej ochrony najubo¿szych najemców i poprawy jakoci us³ug zarz¹dczych, a z drugiej dostarczy³aby dodatkowych
rodków na realizacjê aktywniejszej polityki remontowej. Przeprowadzenie skutecznej
prywatyzacji tego typu us³ug wymaga jednak zastosowania podejcia obiektowego oraz
jednoznacznego rozdzielenia funkcji w³acicielskich i zarz¹dczych w procesie gospodarowania zasobem komunalnym. Niezbêdne jest ponadto stworzenie w strukturze gminy
sprawnie dzia³aj¹cej komórki kontroli i nadzoru, na wzór instytucji menad¿era gminnego
zasobu lokalowego.
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THE METHODICS USED TO SUPPORT THE RENTAL POLICY
IN HOUSING RESOURCES OF THE MUNICIPALITY
Abstract. On the paper it is represented the proposal of the methodic supporting the rental
policy in municipal real estate resources. This methodic was leant on the set of analytic
indicators  appointive in the object-oriented seizure which deliver the useful information
in decision making in the process of advisable modifying of real rates of the communal
locals hire money. The methodical idea became empirically verified to use it for the
housing areas in Olsztyn. On this base one formulated the row of practical conclusions
that concern needs and possibilities of enforcement of necessary changes in the current
rental policy the examined commune.
Key words: rental policy, municipal real estate resources, property market
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