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Od Redakcji
Czwarty numer kwartalnika Administratio Locorum przynosi opis badañ i prezentacjê
wyników dotycz¹cych wielu wa¿nych zagadnieñ z zakresu gospodarki przestrzennej.
Zasoby nieruchomoci w ogóle, a wspólnot mieszkaniowych w szczególnoci, stanowi¹ jeden z problemów, które nadal zajmuj¹ poczesne miejsce w rozwa¿aniach naukowych, maj¹cych na celu opracowanie zasad racjonalnego gospodarowania tym sk³adnikiem maj¹tku.
W artykule dotycz¹cym wykorzystania sieci Kohonena do grupowania nieruchomoci
tworz¹cych zasób mieszkaniowy Autor stara³ siê wykazaæ, ¿e to narzêdzie mo¿e byæ
pomocne w formu³owaniu np. polityki remontowej czy te¿ przemieszczania lokatorów
komunalnych wewn¹trz zasobu.
Kolejny artyku³ pozostaje w tej samej problematyce badawczej, gdy¿ dotyczy kszta³towania treci umów najmu. Jego Autorzy przedstawili zalety i wady poszczególnych elementów umowy najmu, metody naliczania czynszów oraz sposoby ich waloryzacji.
Zagadnienie prywatnej przestrzeni rezydencjalnej jako zjawisko wystêpuj¹ce w przestrzeni miejskiej przedstawiono na przyk³adzie nowo powsta³ych zamkniêtych osiedli
mieszkaniowych w Toruniu.
Artyku³ dotycz¹cy wartociowania gruntów budowlanych za pomoc¹ ekonomicznego
wskanika istotnoci terenu zamyka cykl opracowañ opublikowanych w trzech poprzednich numerach Acta.
Wartociowania obszarów dotyczy tak¿e artyku³, w którym przedstawiono postaæ
funkcyjn¹ rozk³adu cen jednostkowych gruntów niezabudowanych, zlokalizowanych
w Krakowie. Autorka sugeruje, ¿e rozk³ad ten jest opisany tak¹ sam¹ funkcj¹ jak rozk³ad
ma³ej i redniej wielkoci bogactwa w spo³eczeñstwie.
Wydanie zamyka artyku³ przedstawiaj¹cy wyniki badañ zapotrzebowania na dane gromadzone w ewidencji gruntów i budynków stanowi¹cego podstawowe ród³o informacji
o nieruchomociach.

Przewodnicz¹ca Rady Naukowej
serii Administratio Locorum

prof. dr hab. Sabina róbek
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GRUPOWANIE NIERUCHOMOCI WSPÓLNOT
MIESZKANIOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SIECI
KOHONENA
Andrzej Muczyñski
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki badañ w zakresie grupowania nieruchomoci
wspólnot mieszkaniowych z udzia³em miasta Olsztyna. Procedurê grupowania zrealizowano z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej Kohonena. W badaniach pos³u¿ono siê
zestawem cech obiektów obejmuj¹cych takie zmienne wejciowe, jak: udzia³ gminy we
wspólnocie, walory lokalizacyjne, stan zagospodarowania terenu i stan techniczny zabudowy. Po nauczeniu i sprawdzeniu sieci uzyskano dwuwymiarow¹ mapê topologiczn¹ odwzorowuj¹c¹ osiem jednorodnych grup obiektów poddanych badaniom. Na podstawie obrazu mapy i danych klasyfikacyjnych dokonano szczegó³owej analizy i syntezy wyników
grupowania. Z badañ wynika, ¿e w przewa¿aj¹cej liczbie wspólnot mieszkaniowych
z udzia³em miasta Olsztyna gmina utraci³a wiêkszoæ udzia³ów, a proces rozproszonej prywatyzacji koncentrowa³ siê w obiektach o dobrej lokalizacji i znacznych potrzebach remontowych. Grupowane obiekty cechowa³y siê zró¿nicowanymi walorami lokalizacji
ogólnej i szczegó³owej oraz co najwy¿ej rednim stanem technicznym. Wytrenowana sieæ
jest zdolna do oceny nowych obiektów, nieprezentowanych w trakcie uczenia. Zastosowana metoda grupowania okaza³a siê bardziej efektywna od metody k-rednich, gdy¿ doprowadzi³a do uzyskania skupieñ obiektów bardziej jednorodnych wewnêtrznie. Podzia³ na
grupy metod¹ Kohonena by³ ponadto bardziej przejrzysty i u¿yteczny z punktu widzenia
przyjêtego celu grupowania.
S³owa kluczowe: grupowanie, wspólnoty mieszkaniowe, sieci Kohonena, gospodarka
nieruchomociami

WPROWADZENIE
Grupowanie (z ang. clustering) polega na wyodrêbnianiu w danym zbiorze przedmiotów, obiektów czy zjawisk w miarê jednorodnych grup (podzbiorów, klas) z punktu widzenia okrelonego kryterium opartego na cechach analizowanych przedmiotów. Proces
Adres do korespondencji  Corresponding author: Andrzej Muczyñski, Katedra Gospodarki
Nieruchomociami i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie,
10-724 Olsztyn, ul. Prawocheñskiego 15, e-mail: amucz@uwm.edu.pl
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ten stanowi dzia³anie pierwotne w stosunku do klasyfikacji, gdy¿ prowadzi do zdefiniowania wzorców klas (skupieñ) obiektów, podczas gdy klasyfikacja polega na przyporz¹dkowaniu badanych obiektów  na podstawie ich cech  do okrelonych klas wzorcowych.
Z grupowaniem mamy zatem do czynienia wtedy, gdy przed podzia³em zbioru wejciowego nie jest okrelona ani liczba grup (klas) obiektów, ani nie s¹ znane przedzia³y wartoci cech charakterystycznych. Zagadnienie grupowania zalicza siê do podstawowych
metod (technik) ekstrapolacji danych i pozyskiwania wiedzy. Pozwala ono na rozpoznanie jednorodnych przedmiotów badania u³atwiaj¹cych wyodrêbnienie ich zasadniczych
cech, a tak¿e na redukcjê du¿ej liczby danych pierwotnych do kilku g³ównych kategorii,
co sprzyja zmniejszeniu nak³adu czasu i kosztów badañ. W efekcie grupowania mo¿liwe
jest poznanie struktury danych, odkrycie zwi¹zków miêdzy obiektami i ich atrybutami
oraz sformu³owanie wniosków uogólniaj¹cych.
Do rozwi¹zywania zadañ grupowania (klasyfikacji) obiektów w przypadkach gdy
brak jest a priori informacji o wzorcach klas obiektów wykorzystywane s¹ powszechnie
metody taksonomii bezwzorcowej, czyli metody rozpoznawania bez nauczyciela, okrelane tradycyjnie pojêciem analizy skupieñ [Muczyñski, Mrozik 2009]. W jej sk³ad wchodzi
zbiór metod statystycznych umo¿liwiaj¹cych grupowanie danych w sensowne struktury
lub klasy poprzez analizê podobieñstw w obszarach poddanych badaniu. Klasyczne metody analizy skupieñ prowadz¹ do podzia³u badanego zbioru na wzglêdnie jednorodne
klasy obiektów podobnych wed³ug okrelonej miary podobieñstwa, identyfikowanej zwykle z odleg³oci¹ miêdzy nimi. Dynamicznie rozwijaj¹ce siê technologie pozyskiwania
i przetwarzania informacji w ostatnim dziesiêcioleciu spowodowa³y, ¿e w procedurach
klasyfikacyjnych obok metod statystycznych wykorzystywane s¹ sztuczne sieci neuronowe. S¹ one systemami przetwarzania informacji symuluj¹cymi dzia³anie rzeczywistych,
funkcjonuj¹cych w mózgu i ucz¹cych siê struktur rozpoznaj¹cych obiekty [Muczyñski,
Ko³ek 2007]. Sieci te wystêpuj¹ w dwóch formach: jako programy komputerowe uruchamiane na mikrokomputerach typu PC i jako systemy wyspecjalizowane  tzw. neurokomputery  komputery wyposa¿one w elektroniczne uk³ady scalone odwzorowuj¹ce uk³ady
nerwowe. W problemach klasyfikacyjnych wykorzystuje siê ró¿ne typy sztucznych sieci
neuronowych, do trenowania których stosuje siê zarówno metody uczenia z nauczycielem, jak i bez nauczyciela. W metodach bezwzorcowych liczba neuronów wyjciowych
równa siê zwykle liczbie skupieñ, do których maj¹ byæ zaklasyfikowane badane obiekty.
Jednym z najwa¿niejszych modeli neuronowych realizuj¹cych procedurê grupowania
obiektów wielocechowych bez korekty zewnêtrznej (bez wzorca) jest sieæ Kohonena.
Celem pracy jest przeprowadzenie grupowania nieruchomoci wspólnot mieszkaniowych z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej Kohonena. Przedmiot badañ stanowi
zasób nieruchomoci wspólnot mieszkaniowych z udzia³em miasta Olsztyna. Procedury
badawcze zosta³y tak ukierunkowane, aby wyniki grupowania dostarczy³y u¿ytecznych
informacji do podejmowania decyzji w obszarze racjonalnej gospodarki nieruchomociami. Uzyskane grupy (skupienia) obiektów jednorodnych powinny odzwierciedlaæ rzeczywiste zró¿nicowanie badanego zasobu nieruchomoci wspólnot mieszkaniowych z udzia³em gminy i wskazywaæ wystêpuj¹ce zale¿noci miêdzy obiektami i ich atrybutami.
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SIECI KOHONENA JAKO NARZÊDZIE GRUPOWANIA
Sieci Kohonena stanowi¹ specyficzn¹ klasê sztucznych sieci neuronowych wzorowanych na w³aciwociach topologicznych ludzkiego mózgu. Nale¿¹ do klasy sieci samoucz¹cych i samoorganizuj¹cych siê z wbudowan¹ konkurencj¹ i mechanizmem s¹siedztwa. Ich nazwa pochodzi od nazwiska fiñskiego uczonego Teuvo Kohonena, który je
pierwszy skonstruowa³ i bada³ w latach 19791982 [Osowski 1996]. Sieci te wystêpuj¹
w literaturze tak¿e pod nazw¹ samoorganizuj¹cych siê map cech (SOFM  self-organizing feature maps). Odwzorowanie n-wymiarowych danych wejciowych sieci na m-wymiarowy wektor wyjciowy realizowane jest w trybie uczenia bez nauczyciela, co oznacza, ¿e u¿ytkownik ma do dyspozycji jedynie wzorce wejciowe, natomiast nie posiada
¿adnych wzorców wyjcia. Podczas procesu uczenia w tym trybie dane ucz¹ce, zawieraj¹ce wy³¹cznie zmienne wejciowe, pozwalaj¹ na wykrycie i wykorzystanie pewnych
cech zawartych w sposób ukryty w danych (na przyk³ad ich wzajemnego podobieñstwa),
nie ma natomiast z góry zdefiniowanego sygna³u wyjciowego, oczekiwanego jako po¿¹dana reakcja sieci. Bazuj¹c na obserwacjach danych wejciowych, sieci tego typu próbuj¹ nauczyæ siê zatem samodzielnie naturalnej struktury danych, w tym rozpoznawania
skupieñ (grup obiektów) wystêpuj¹cych w zbiorze nieskategoryzowanych danych ucz¹cych. Skupienie stanowi grupê danych (obiektów) podobnych do siebie w jakim stopniu,
natomiast dane nale¿¹ce do ró¿nych skupieñ ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹. Mo¿na przyj¹æ,
¿e poszczególne neurony bêd¹ rozpoznawa³y poszczególne skupienia danych. Analizowane sieci mog¹ ponadto nauczyæ siê kojarzenia podobnych klas danych  bez wzglêdu
na to, ile i jakie s¹ kryteria podobieñstwa danych. Dziêki projekcji wykonanej przez sieæ
Kohonena u¿ytkownik mo¿e zatem lepiej zrozumieæ dane, co umo¿liwia ulepszenie procesu ich dalszej analizy i wykorzystania  za pomoc¹ tej samej sieci neuronowej lub
z wykorzystaniem innych narzêdzi [StatSoft 2001]. W zwi¹zku z tym g³ównym zastosowaniem sieci Kohonena jest grupowanie i klasyfikowanie danych (obiektów) wejciowych w sensowne skupienia zgodnie z wewnêtrzn¹ ich logik¹ (bez wzorców i korekt zewnêtrznych). Podobne dane wejciowe s¹ klasyfikowane do tej samej grupy, natomiast
powsta³e grupy rozpoznawane s¹ przez sieæ na podstawie korelacji danych wejciowych
[Witkowska 2002]. Dzieje siê tak dziêki procesowi samoorganizacji sieci, w wyniku której zbli¿one do siebie skupienia danych reprezentowane s¹ przez po³o¿one blisko siebie
neurony warstwy wyjciowej, co powoduje, ¿e neurony te tworz¹ mapê topologiczn¹ danych wejciowych, która stanowi narzêdzie wizualizacji stopnia podobieñstwa pomiêdzy
klasami [Tadeusiewicz 1998].
Sieci Kohonena posiadaj¹ w swej strukturze dwie warstwy neuronów: warstwê wejciow¹ oraz warstwê wyjciow¹ (zwan¹ konkurencyjn¹ lub Kohonena) sk³adaj¹c¹ siê
z neuronów radialnych, która po wytrenowaniu sieci tworzy mapê topologiczn¹. Warstwa
wejciowa zbudowana jest z tylu neuronów, ile zmiennych (cech) opisuj¹ wektory danych
wejciowych. Neurony tej warstwy nie przetwarzaj¹ wprowadzanych do sieci danych,
a tylko przekazuj¹ sygna³ wejciowy do neuronów warstwy wyjciowej. Z kolei warstwa
wyjciowa sk³ada siê z pewnej  ustalonej przez projektanta  liczby neuronów przetwarzaj¹cych wyposa¿onych w radialn¹ funkcjê wyznaczaj¹c¹ potencja³ postsynaptyczny.
Neurony tego typu realizuj¹ klasyfikacjê sygna³ów poprzez pomiar odleg³oci punktów
reprezentowanych przez wektory wejciowe od rodków hipersfer wyznaczonych przez
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wektory wag neuronów warstwy wyjciowej. Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ warstwê tworz¹c¹
mapê topologiczn¹ jest to, ¿e jest ona dwuwymiarowa (tzn. zbiorowoæ neuronów wyjciowych u³o¿ona jest w regularn¹ siatkê rozci¹gaj¹c¹ siê w dwóch kierunkach). Neurony
tej warstwy nie s¹ ze sob¹ po³¹czone, natomiast dla wygody interpretacji wyników przyjêto model, w którym neurony te stanowi¹ jak gdyby wêz³y dwuwymiarowej siatki
o kwadratowych oczkach. W procesie uczenia sieci siatka ta mo¿e byæ dowolnie zginana
i wykrzywiana w n-wymiarowej przestrzeni wejæ w taki sposób, aby mapa topologiczna
zachowa³a oryginaln¹ strukturê danych wejciowych.
Do uczenia sieci Kohonena wykorzystywany jest algorytm iteracyjny, zwany uczeniem konkurencyjnym lub uczeniem typu zwyciêzca bierze wszystko. Uczenie rozpoczyna siê od losowej inicjalizacji wag neuronów wyjciowych (centrów radialnych). Nastêpnie na wejcia sieci wprowadzane s¹ wartoci zmiennych (cech) objaniaj¹cych,
opisuj¹cych kolejne obiekty. Neurony sieci w odpowiedzi na sygna³ wejciowy rywalizuj¹ ze sob¹ i w ka¿dym przypadku zostanie wyszukany taki neuron wyjciowy, którego
wagi s¹ w najwiêkszym stopniu zbli¿one do wektora wartoci wejciowych. Neuron ten,
zwany neuronem zwyciêskim, reprezentuje centrum najbardziej zbli¿one do prezentowanego na wejciu przypadku ucz¹cego. To wybór neuronu zwyciêskiego decyduje o sposobie zakwalifikowania danej wejciowej. Nastêpnie wagi neuronu zwyciêskiego modyfikowane s¹ w taki sposób, aby upodobniæ jego wzorzec do wektora wejciowego. Wraz
z neuronem zwyciêskim w podobny sposób modyfikowane s¹ wagi neuronów s¹siednich
 wyznaczonych w oparciu o przyjêty wzór topologii sieci. Algorytm iteracyjny dzia³a
przez du¿¹ liczbê epok w taki sposób, ¿e w trakcie ka¿dej epoki prezentowany jest ka¿dy
z przypadków ucz¹cych [StatSoft 2001). W trakcie procesu uczenia stopniowo zmniejszany jest wspó³czynnik uczenia (odpowiadaj¹cy za skalê ka¿dorazowej modyfikacji neuronów) oraz wielkoæ s¹siedztwa. St¹d te¿ w pocz¹tkowej fazie uczenia algorytm tworzy
przybli¿on¹ mapê topologiczn¹, któr¹ nastêpnie precyzyjnie dostraja, tak aby pojedyncze
neurony odpowiada³y niewielkim skupieniom podobnych do siebie przypadków wejciowych. W tych póniejszych etapach procesu uczenia pojedyncze neurony wchodz¹ce
w sk³ad skupienia s¹ precyzyjnie rozprowadzane z uwzglêdnieniem ró¿nych form powi¹zanych ze sob¹ przypadków [Tadeusiewicz 1998]. Dziêki temu nawet ma³y stopieñ
zró¿nicowania poszczególnych podgrup danych wejciowych wchodz¹cych w sk³ad
rozpoznawanej grupy mo¿e zostaæ uwzglêdniony w formie oddzielnych (ale s¹siaduj¹cych ze sob¹) neuronów sieci bêd¹cych ich detektorami. Przedstawiona procedura ucz¹ca
prowadzi zatem nie tylko do wyznaczenia centrów skupieñ w wielowymiarowej przestrzeni wejæ, ale tak¿e dodatkowo porz¹dkuje neurony w taki sposób, ¿e neurony reprezentuj¹ce centra po³o¿one blisko siebie w przestrzeni wejæ s¹ równie¿ usytuowane blisko siebie na modelu dwuwymiarowej mapy topologicznej. Oznacza to w praktyce, ¿e im
bardziej dwa obiekty bêd¹ do siebie podobne, to tym bli¿ej siebie znajdowaæ siê bêd¹
odpowiadaj¹ce im neurony na mapie topologicznej.
Po nauczeniu sieci Kohonena poprawnego rozpoznawania struktury prezentowanych
danych wejciowych mo¿na jej u¿yæ jako narzêdzia przeprowadzaj¹cego grupowanie
obiektów i wizualizacjê danych w celu ich lepszego poznania. Przedtem nale¿y jednak
sprawdziæ, czy sieæ jest ju¿ wystarczaj¹co wytrenowana. S³u¿yæ do tego mo¿e statystyka
opisuj¹ca czêstoæ zwyciêstw neuronów, ukazuj¹ca ile razy ka¿dy z nich zwyciê¿y³ podczas prezentacji danych ucz¹cych [StatSoft 2001]. Pozwala ona na obserwowanie, gdzie
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na mapie topologicznej tworz¹ siê skupienia o najwiêkszej czêstoci wystêpowania
obiektów wejciowych. Wysokie czêstoci zwyciêstw neuronów wskazuj¹ na wyranie
ukszta³towane skupienia na mapie topologicznej, natomiast neurony z zerow¹ czêstoci¹
zwyciêstw wiadcz¹ o nieca³kowitym powodzeniu uczenia, gdy¿ nie zosta³y one wykorzystane podczas uczenia, a zatem sieæ nie wykorzysta³a wszystkich dostêpnych w niej
zasobów. Do oceny poprawnoci dzia³ania sieci istotne jest, aby statystyki czêstoci zwyciêstw neuronów w zbiorze ucz¹cym odpowiada³y podzia³owi na skupienia w zbiorze
walidacyjnym. Wa¿nym elementem przygotowania sieci do u¿ytkowania jest ponadto
w³aciwe opisanie mapy topologicznej przez identyfikacjê uzyskanych skupieñ i ich znaczeñ. Na tej podstawie nastêpuje przypisanie okrelonych etykiet (nazw) do neuronów
wchodz¹cych w sk³ad mapy topologicznej, co pozwala na dokonanie pog³êbionej analizy
jakociowej wszelkich danych podawanych na wejcia sieci. Tak przygotowana sieæ jest
zdolna do klasyfikowania nowych przypadków, dziêki swej zdolnoci do uogólniania
wiedzy zdobytej w trakcie uczenia.
MATERIA£, METODY I PRZEBIEG BADAÑ
Przedmiot grupowania stanowi zbiór nieruchomoci wspólnot mieszkaniowych
z udzia³em miasta Olsztyna. Na podstawie informacji wstêpnych stwierdzono, ¿e przeznaczony do badañ zasób wspólnot mieszkaniowych sk³ada siê z 680 obiektów, które
charakteryzuje znaczne zró¿nicowanie walorów lokalizacyjnych, sposobu zagospodarowania i stanu technicznego budynków. Celem procedur grupowania jest przeprowadzenie
nienadzorowanego podzia³u badanego zbioru nieruchomoci na w miarê jednorodne grupy obiektów z uwzglêdnieniem potrzeb wynikaj¹cych z gospodarki nieruchomociami.
Proces grupowania nieruchomoci wspólnot mieszkaniowych zrealizowano metod¹ analizy skupieñ z zastosowaniem sztucznej sieci neuronowej Kohonena. Analizy wykonano
z wykorzystaniem programu komputerowego Statistica.Pl 8.0 Firmy StatSoft, w tym
szczególnie aplikacji specjalistycznej zawartej w tym programie o nazwie Sieci Neuronowe. W trakcie konstruowania i testowania sieci wykorzystano narzêdzie wspomagaj¹ce,
jakim jest Automatyczny Projektant Sieci. Narzêdzie to ocenia automatycznie du¿¹ liczbê
ró¿nych architektur sieci o ró¿nym stopniu z³o¿onoci, wybieraj¹c zbiór tych, które najbardziej odpowiadaj¹ danemu problemowi.
W pierwszym etapie badañ przeprowadzono wstêpny dobór i kwantyfikacjê cech diagnostycznych we wszystkich nieruchomociach wspólnot mieszkaniowych z udzia³em
gminy Olsztyn stanowi¹cych przedmiot grupowania. Nastêpnie przyst¹piono do gromadzenia danych surowych o stanach tych cech w poszczególnych obiektach. Zbieraj¹c
dane ród³owe, wykorzystano informacje zawarte w rejestrach prowadzonych przez jednostki gminne oraz dane z wywiadu terenowego. Wybieraj¹c cechy wziêto pod uwagê cel
grupowania, wzglêdy merytoryczne wynikaj¹ce z gospodarki nieruchomociami, przes³anki statystyczne oraz dostêpnoæ i wiarygodnoæ informacji ród³owych. Do wstêpnie
wybranego zestawu cech opisuj¹cych badany zbiór obiektów zaliczono zestaw nastêpuj¹cych dziewiêciu zmiennych:
a) udzia³ w³asnoci gminy we wspólnocie mieszkaniowej  XUG
b) walory lokalizacji ogólnej nieruchomoci  XLO
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c) walory lokalizacji szczegó³owej nieruchomoci  XLS
d) stan zagospodarowania terenu wokó³ budynku  XZT
e) stan techniczny: elewacji budynku  XEB, dachu budynku  XDB, klatek schodowych 
XKS, schodów i drzwi zewnêtrznych  XSD oraz stolarki okiennej  XOK.
Sposób kwantyfikacji wytypowanych cech oparto na skalach porz¹dkowych. Kwantyfikacja polega³a na przypisaniu badanym cechom okrelonych wartoci liczbowych. Opisuj¹c cechy ilociowe przyjêto zasadê, ¿e wartoæ zmiennej odwzorowuje przedzia³y
zmiennoci wartoci cechy. Cechy jakociowe odwzorowano z kolei za pomoc¹ skal
interwa³owych, w których liczbê interwa³ów powi¹zano z zakresem zmiennoci cechy
w populacji. W wyniku tych analiz stany poszczególnych cech diagnostycznych wyra¿ono odpowiednio na skalach trzy- lub piêciostopniowych, a wyró¿nionym stopniom przypisano liczby naturalne wed³ug przes³anek wynikaj¹cych z gospodarki nieruchomociami.
W rezultacie przyjêto nastêpuj¹cy sposób kwantyfikacji stanów wyró¿nionych cech diagnostycznych:
 udzia³ w³asnoci gminy we wspólnocie mieszkaniowej (XUG) opisano skal¹ trzystopniow¹: wysoki (powy¿ej 80%)  3, redni (5080%)  2 oraz niski (poni¿ej 50%)  1.
 walory lokalizacji ogólnej (XLO) i szczegó³owej (XLS) opisano skal¹ trzystopniow¹:
lokalizacja bardzo dobra  3, lokalizacja rednia  2 oraz lokalizacja z³a  1.
 pozosta³e cechy XZT, XEB, XDB, XKS, XSD, XOK opisano skal¹ piêciostopniow¹: stan
bardzo dobry  5, dobry  4, redni 3, z³y 2 i bardzo z³y  1.
W drugim etapie badañ dokonano przegl¹du i sprawdzenia zebranych danych surowych pod wzglêdem ich wiarygodnoci i kompletnoci. Nastêpnie przeprowadzono weryfikacjê wstêpnie wytypowanego zestawu cech diagnostycznych polegaj¹c¹ na eliminacji
zmiennych silne skorelowanych miêdzy sob¹ i wprowadzeniu w ich miejsce zmiennych
agregatowych. Zabieg ten wykonano w odniesieniu do piêciu cech stanu technicznego:
XEB, XDB, XKS, XSD i XOK, które zast¹piono zmienn¹ agregatow¹ XBM opisuj¹c¹ stan
techniczny elementów budynku wspólnoty mieszkaniowej. W efekcie tych dzia³añ uzyskano wektor piêciu cech diagnostycznych  opisanych symbolami: XUG, XLO, XZT, XKS
i XBM, którym nadano status zmiennych wejciowych. Wartoci tych cech jako parametry
poszczególnych przypadków wejciowych wykorzystano w procedurze konstruowania
i uczenia sieci neuronowej rozwi¹zuj¹cej zadanie grupowania.
W trzecim etapie badañ przeprowadzono w³aciwy proces grupowania nieruchomoci
wspólnot mieszkaniowych z udzia³em miasta Olsztyna za pomoc¹ sieci Kohonena. Jako
typ problemu w aplikacji komputerowej wybrano analizê skupieñ z opcj¹ samoorganizuj¹cej siê mapy cech. Na wstêpie zbiór 680 przypadków podzielono losowo na trzy podzbiory: ucz¹cy (do uczenia sieci: 70% zbioru), walidacyjny (do ledzenia b³êdu dzia³ania
sieci: 15% zbioru) oraz testowy (do niezale¿nej oceny dzia³ania sieci: 15% zbioru).
W dalszej kolejnoci zrealizowano liczne próby samouczenia sieci neuronowej w powi¹zaniu z wariantowym poszukiwaniem najlepszych wymiarów mapy topologicznej do rozwi¹zania postawionego zadania w dostêpnym zbiorze ucz¹cym. Podczas eksperymentowania
mapie topologicznej nadawano zró¿nicowane formy i rozmiary. Do przeprowadzenia
ostatniego trenowania sieci wykorzystano sieæ o wymiarach 2 x 4, tzn. z 8 neuronami na
wyjciu. Czas trwania uczenia wyniós³ 10 000 epok, a jego szybkoæ na poziomie od
0,001 do 0,0001. Parametr s¹siedztwa zmienia³ siê od 1 (na pocz¹tku) do 0 (na koñcu).
Analizuj¹c b³êdy dzia³ania sieci neuronowej uznano, ¿e tym razem sieæ zosta³a nauczona
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w sposób poprawny [Kozicki 2009]. Liczba grup (skupieñ) obiektów równie¿ wydaje
siê byæ odpowiednia z punktu widzenia przyjêtego celu grupowania. Architektura sieci
Kohonena ostatecznie uformowana do rozwi¹zania zadania grupowania nieruchomoci
wspólnot mieszkaniowych z udzia³em miasta Olsztyna sk³ada siê zatem z piêciu neuronów w warstwie wejciowej i omiu neuronów na wyjciu sieci.
WYNIKI BADAÑ I DYSKUSJA
Szczegó³owe wyniki badañ empirycznych dotycz¹cych podzia³u zbioru przedmiotowych nieruchomoci na jednorodne grupy przedstawiono na podstawie danych uzyskanych przez Kozickiego [2009]. Graficzny obraz wykonanego grupowania zaprezentowano
za pomoc¹ mapy topologicznej, której nadano formê dwuwymiarowej siatki kwadratów
(rys. 1). Mapa ta, przedstawiaj¹c obraz warstwy wyjciowej sieci nauczonej grupowania
sygna³ów (obiektów) wejciowych, sk³ada siê z dwóch wierszy i czterech kolumn. W wêz³ach siatki znajduje siê osiem wyranych skupieñ odzwierciedlaj¹cych lady zwyciêstw ka¿dego z neuronów radialnych bêd¹cego jednoczenie detektorem podobnych do
siebie przypadków (obiektów) prezentowanych na wejciu sieci. Mapa topologiczna, poprzez wizualizacjê zale¿noci miêdzy obiektami w piêciowymiarowej przestrzeni wejæ,
pozwala na zbadanie stopnia podobieñstwa obiektów po³o¿onych wewn¹trz ka¿dej
z grup, jak równie¿ na ocenê relacji podobieñstwa zachodz¹cego miêdzy wyró¿nionymi
grupami obiektów jednorodnych.

grupa 1

grupa 2

grupa 3

grupa 4

grupa 5

grupa 6

grupa 7

grupa 8

Rys. 1. Mapa topologiczna sieci Kohonena w wyniku grupowania nieruchomoci wspólnot
mieszkaniowych z udzia³em miasta Olsztyna [na podstawie Kozickiego 2009]
Fig. 1. Self-organized feature map of housing community properties that the Olsztyn Commune
have a share in [on the basis of Kozicki 2009]
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Z obrazu mapy topologicznej wynika, ¿e badana zbiorowoæ 680 nieruchomoci
wspólnot mieszkaniowych z udzia³em miasta Olsztyna zosta³a podzielona na osiem jednorodnych grup obiektów podobnych do siebie z uwzglêdnieniem stanów przyjêtych
zmiennych wejciowych. Grupy te s¹ podzbiorami roz³¹cznymi o ró¿nym stopniu wewnêtrznego podobieñstwa obiektów jednorodnych i zró¿nicowanej liczebnoci. Najbardziej liczna okaza³a siê grupa 1, w której neuron zwyciêski wykaza³ swoj¹ aktywnoæ
118 razy. Z kolei najmniej liczna jest grupa 3, gdzie neuron zwyciêski by³ aktywowany
zaledwie 46 razy. Szczegó³owe dane odnonie liczby obiektów w poszczególnych grupach zawarto w tabeli 1. W tabeli tej przedstawiono ponadto wyniki zaagregowanych danych klasyfikacyjnych o cechach obiektów wewn¹trz grup na podstawie dominuj¹cych
(najczêciej wystêpuj¹cych) stanów wartoci zmiennych diagnostycznych.
Z danych zestawionych w tabeli 1 wynika, ¿e w ka¿dej z grup wystêpuj¹ po 23 cechy przyjmuj¹ce wartoci w tym samym przedziale zmiennoci, co sprawia, ¿e zmienne
te determinuj¹ przynale¿noæ obiektu do okrelonej grupy. Do cech maj¹cych decyduj¹cy
wp³yw na uzyskane wyniki grupowania nale¿y zatem zaliczyæ: udzia³ w³asnoci gminy
XUG, lokalizacjê ogóln¹ XLO i szczegó³ow¹ XLS oraz zmienn¹ agregatow¹ stanu technicznego XBM (grupa 6 i 7). Dane z tabeli 1 pokazuj¹, ¿e w badanym zbiorze obiektów przewa¿aj¹ wspólnoty o niskim udziale w³asnoci komunalnej, w których gmina utraci³a
Tabela 1. Zestawienie jednorodnych grup nieruchomoci wspólnot mieszkaniowych z udzia³em
miasta Olsztyna (ujêcie syntetyczne)
Table 1. Homogeneous housing community properties clustering with the share of Olsztyn
Commune (synthetic deception)
Nr grupy
Number
of group

Liczba
obiektów
Quantity
of objects

1

Dominuj¹ce stany zmiennych wejciowych w poszczególnych grupach obiektów
Dominating features in particular groups of objects
XUG

XLO

XLS

XZT

XBM

118

niski
low

z³y/redni
bad/medium

z³y
bad

z³y/redni
bad/medium

z³y/redni
bad/medium

2

63

niski
low

bdb
very good

z³y/redni
bad/medium

db/bdb
good/very good

redni/db
medium/good

3

46

niski
low

redni
medium

redni
medium

redni/db
medium/good

redni/db
medium/good

4

103

niski/redni
low/medium

z³y
bad

redni
medium

redni/db
medium/good

redni
medium

5

81

niski
low

bdb
very good

z³y/redni
bad/medium

z³y/redni
bad/medium

z³y/redni
bad/medium

6

95

niski
low

redni
medium

redni
medium

z³y/redni
bad/medium

z³y
bad

7

91

wysoki
high

bdb
very good

redni
medium

redni/db
medium/good

db
good

8

83

niski/redni
low/medium

redni/z³y
medium/bad

bdb
very good

db
good

redni/db
medium/good

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Kozickiego [2009]
Source: Authors own study on the basis of Kozicki [2009]
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wiêkszoæ udzia³ów. Jest to konsekwencj¹ szerokiej wyprzeda¿y mieszkañ komunalnych,
zrealizowanej przez gminê prawie wy³¹cznie metod¹ prywatyzacji rozproszonej. Wprawdzie sprzedawano lokale w budynkach po³o¿onych w ca³ym miecie, mo¿na jednak zauwa¿yæ, ¿e proces prywatyzacji koncentrowa³ siê przede wszystkim na obiektach o dobrej lokalizacji (grupy: 2, 3 i 5) i/lub na obiektach, które by³y w z³ym stanie technicznym
(grupy 1 i 6). Z kolei w budynkach o relatywnie dobrym stanie technicznym i starannym
zagospodarowaniu terenu gmina zachowa³a w dalszym ci¹gu wysokie udzia³y (grupy: 4,
7 i 8). Stwierdzono tak¿e, ¿e wiêkszoæ obiektów znajduje siê albo w strefie centralnej
miasta, albo w niewielkim oddaleniu od centrum. Badane obiekty charakteryzuj¹ siê bardzo zró¿nicowanymi walorami lokalizacji szczegó³owej wykazuj¹cymi dodatni¹ korelacjê ze stanem zagospodarowania terenu. Nale¿y ponadto podkreliæ, ¿e ogólny stan techniczny analizowanych nieruchomoci wspólnot mieszkaniowych kszta³tuje siê  poza
wyj¹tkami (w grupie 7)  na poziomie rednim i poni¿ej niego. Stan ten nieznacznie siê
poprawia w obiektach m³odszych  po³o¿onych dalej od centrum. Wskazuje to na pasywn¹
gospodarkê remontow¹ realizowan¹ we wspólnotach mieszkaniowych z udzia³em gminy.
W ostatniej fazie badañ przeprowadzono ocenê jakoci grupowania z wykorzystaniem
sieci Kohonena poprzez porównanie zmiennoci obiektów wewn¹trz poszczególnych
skupieñ (grup) ze zmiennoci¹ wystêpuj¹c¹ po zastosowaniu innej niezale¿nej metody
grupowania. Do porównania wybrano niehierarchiczn¹ metodê k-rednich, natomiast jako
miernik stopnia zmiennoci obiektów przyjêto wariancjê wewn¹trzgrupow¹. Analizuj¹c
empiryczne wartoci wariancji w obu metodach grupowania stwierdzono, ¿e w ka¿dej
z badanych grup obiektów znacznie ni¿sze wartoci wariancji uzyskano w metodzie wykorzystuj¹cej sieæ Kohonena ni¿ w metodzie k-rednich. Wynika st¹d, ¿e grupy obiektów
otrzymane w efekcie uczenia sieci s¹ wewnêtrznie bardziej jednorodne. Na podstawie ich
analizy mo¿na ponadto zaobserwowaæ bardziej wyraziste i u¿yteczne zale¿noci z punktu
widzenia gospodarki nieruchomociami.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Specyficzne w³aciwoci sieci Kohonena, konstruowanych na wzór sieci neuronowych w przyrodzie, umo¿liwiaj¹ ich zastosowanie w procedurach grupowania i klasyfikacji danych pochodz¹cych z ró¿nych róde³. Sieci tego rodzaju s¹ predysponowane do
rozwi¹zywania z³o¿onych zadañ klasyfikacji, w tym szczególnie w przypadkach du¿ej
liczby danych i braku prostych regu³ klasyfikacji. Warunkiem prawid³owego uczenia sieci
jest istnienie redundancji informacji w danych wejciowych, która s³u¿y sieciom do rozpoznania prawid³owoci w ci¹gach ucz¹cych. Samoczynnie uformowane skupienia obiektów reprezentowane s¹ przez neurony warstwy konkurencyjnej, natomiast uporz¹dkowanie topologiczne osi¹gane jest przez zastosowanie koncepcji s¹siedztwa. Szczególna
u¿ytecznoæ metody Kohonena wyra¿a siê w tworzeniu mapy topologicznej. Na podstawie wizualnej oceny stopnia podobieñstwa skupieñ obiektów na mapie mo¿liwe jest lepsze zrozumienie danych i ich pog³êbiona analiza. Nale¿y podkreliæ, ¿e podzia³ badanego
zbioru na grupy obiektów jednorodnych zastosowan¹ metod¹ nie jest jedynie aktem jednorazowym. Wytrenowana sieæ jest bowiem przydatna do oceny nowych obiektów, dziêki
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zdolnoci do uogólniania wiedzy nabytej w trakcie uczenia. Mo¿e zatem spe³niaæ funkcje
detektora sygnalizuj¹cego pojawianie siê nowoci.
Przeprowadzone analizy i badania pozwoli³y na sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków:
1. Efekty zastosowania sieci Kohonena, jako narzêdzia analizy skupieñ obiektów
w zbiorze obiektów wielocechowych, dowodz¹, ¿e sieci tego typu mog¹ byæ z powodzeniem stosowane do rozwi¹zywania zadañ grupowania i klasyfikacji nieruchomoci wspólnot mieszkaniowych na potrzeby gospodarki nieruchomociami. Zastosowana metoda
grupowania doprowadzi³a do jednoznacznego podzia³u badanego zbioru na roz³¹czne
skupienia obiektów jak najbardziej podobnych do siebie pod wzglêdem przyjêtych cech
i jednoczenie maksymalnie ró¿ni¹cych siê od obiektów z innych skupieñ.
2. Analiza i ocena uzyskanych grup obiektów prowadzi do rozpoznania rzeczywistego
zró¿nicowania zbioru wspólnot mieszkaniowych z udzia³em miasta Olsztyna, jak równie¿
do identyfikacji faktycznych zale¿noci miêdzy obiektami i ich atrybutami. Na tej podstawie mo¿liwe jest sformu³owanie wniosków uogólniaj¹cych, u¿ytecznych do podejmowania decyzji w gospodarce nieruchomociami. Mog¹ one dotyczyæ takich obszarów jak
np.: polityka prywatyzacyjna, gospodarka remontowa i modernizacyjna, czy te¿ przemieszczenia lokatorów mieszkañ komunalnych wewn¹trz zasobu.
3. Z punktu widzenia efektywnej i skutecznej gospodarki nieruchomociami komunalnymi badany zasób wspólnot mieszkaniowych nie mo¿e byæ traktowany jako zbiór jednorodny. Wyniki badañ potwierdzaj¹ rozwarstwienie tego zasobu na osiem grup obiektów
podobnych. Do cech determinuj¹cych wyniki grupowania zaliczono: udzia³ w³asnoci
gminy, lokalizacjê ogóln¹ i szczegó³ow¹ oraz stan techniczny obiektu.
4. W przewa¿aj¹cej liczbie wspólnot mieszkaniowych z udzia³em miasta Olsztyna
gmina utraci³a wiêkszoæ udzia³ów. Wynika to z konsekwentnej sprzeda¿y mieszkañ komunalnych metod¹ prywatyzacji rozproszonej. Proces prywatyzacji koncentrowa³ siê na
ogó³ w obiektach o dobrej lokalizacji i znacznych potrzebach remontowych. Badane
obiekty charakteryzuj¹ siê bardzo zró¿nicowanymi walorami lokalizacji oraz co najwy¿ej
rednim stanem technicznym. Gospodarka remontowa wspólnot z udzia³em gminy by³a
pasywna.
5. Metoda grupowania wykorzystuj¹ca sieæ Kohonena okaza³a siê bardziej efektywna
od metody k-rednich. Ni¿sze wariancje wewn¹trzgrupowe w metodzie Kohonena wiadcz¹ o tym, ¿e sieæ w efekcie samouczenia precyzyjniej wyznaczy³a po³o¿enie centroidów
w wielowymiarowej przestrzeni cech. Podzia³ zbiorowoci na skupienia t¹ metod¹ by³
ponadto bardziej przejrzysty i u¿yteczniejszy z punktu widzenia przyjêtego celu grupowania.
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THE CLUSTERING OF HOUSING COMMUNITY PROPERTIES WITH
THE USE OF SOFM (SELF-ORGANIZING FEATURE MAPS) METHOD
Abstract. The following paper presents the results of a housing community clustering
research that has been carried out in Olsztyn city. The clustering procedure was realized
with the use of the SOFM (self-organizing feature maps) method. The method required
particular property features application. These involved: commune share in a housing
community, location, land management, condition of the buildings. Having learned and
verified the tool a two dimension topological map was made that organized the researched
object into eight homogeneous groups. On the basis of the maps and classifying data
detailed analysis and cluster synthesis of the given results has been made. The results
show that in most of the housing community properties that the Olsztyn commune had
a share in, moste of the communes shares significantly decreased and the process
of scattered privatization was concentrated among properties that had good location and
a big need of renovation. The clustered objects differed in terms of their location (general
and detailed) and at most medium technical condition. The learned tool is capable
of object assessment that has not been presented during the process of learning.
The adopted method occurred to be much more effective than the k-average method
because if has given much more internally homogenous clusters of the objects. Moreover
the given clusters were more transparent and useful in terms of the assumed aim
of clustering.
Key words: clustering, housing community, SOFM (self-organizing feature maps), real
estate management
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WP£YW WARUNKÓW UMOWY NAJMU NA WARTOÆ
BIE¯¥C¥ CZYNSZU
Anna Banaszek, Sebastian Banaszek
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. W artykule przedstawiono ogólne zagadnienia dotycz¹ce zap³aty czynszu
przez najemcê. Negocjowanie warunków umowy najmu ma bezporedni wp³yw na sytuacjê ekonomiczn¹ nieruchomoci, zw³aszcza w odniesieniu do takich elementów umowy
najmu jak: okres jej obowi¹zywania, wysokoæ stawki czynszu i zasady jego rewaloryzowania. Autorzy przedstawili wady i zalety poszczególnych elementów umowy najmu, które maj¹ znacz¹cy wp³yw na jej treæ, metody naliczania czynszów oraz sposoby waloryzacji wysokoci stawek czynszu. W celu podjêcia racjonalnej decyzji co do warunków
zawarcia umowy najmu konieczna jest znajomoæ jej wartoci bie¿¹cej. Zmiennoæ wartoci pieni¹dza w czasie powoduje, ¿e nominalna wartoæ umowy najmu jest zazwyczaj ró¿na od wartoci bie¿¹cej. W zwi¹zku z tym, nale¿y okreliæ bie¿¹c¹ wartoæ umowy najmu
 w tym celu autorzy przedstawili przyk³ad, wykorzystuj¹c dla tego celu funkcjê NPV.
S³owa kluczowe: czynsz, najem, metody, waloryzacja, wartoæ bie¿¹ca, NPV

WPROWADZENIE
Najem jest instytucj¹ prawa zobowi¹zaniowego i wed³ug art. 659 § 1 kodeksu cywilnego polega na tym, ¿e wynajmuj¹cy zobowi¹zuje siê oddaæ najemcy rzecz do u¿ywania
przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowi¹zuje siê p³aciæ wynajmuj¹cemu umówiony czynsz. Przedmiot najmu mog¹ stanowiæ rzeczy ruchome, jak i nieruchome,
a tak¿e ich czêci sk³adowe, ale nie prawa  to odró¿nia najem od dzier¿awy. W przypadku gdy przedmiotem najmu s¹ lokale, pomieszczenia czy budynki, najem zyskuje cechy,
które zbli¿aj¹ go do instytucji prawa rzeczowego [Wójcik 2000]. Przepisy kodeksu cywilnego o najmie lokali stanowi¹ uzupe³nienie ogólnych przepisów o najmie. Maj¹ one
zastosowanie tylko wtedy, gdy dana instytucja nie zosta³a uregulowana odrêbnie w przepisach Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego [DZ.U. 2001 nr 71 poz. 733 z pón. zm.].
Adres do korespondencji  Corresponding author: Anna Banaszek, Sebastian Banaszek,
Katedra Gospodarki Nieruchomociami i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Prawocheñskiego 15, 10-720 Olsztyn, tel. (0-89) 523 43 96,
e-mail: anna.banaszek@uwm.edu.pl, banaszek@uwm.edu.pl
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Obowi¹zek zap³aty przez najemcê umówionego wynagrodzenia (czynszu) za u¿ywanie rzeczy cudzej le¿y u podstaw stosunku najmu, który powstaje poprzez zawarcie odpowiedniej umowy. Umowa najmu, której przedmiotem s¹ rzeczy ruchome, mo¿e byæ zawarta w dowolnej formie (ustnej, pisemnej), jedynie dla umowy najmu nieruchomoci
lub pomieszczenia na czas d³u¿szy ni¿ rok kodeks cywilny zastrzega koniecznoæ zachowania formy pisemnej do celów dowodowych. W przeciwnym wypadku umowê tak¹ poczytuje siê za zawart¹ na czas nieokrelony. Dodatkowo najem maj¹cy trwaæ d³u¿ej ni¿
dziesiêæ lat poczytuje siê za zawarty na czas nieoznaczony [Kodeks cywilny 1964].
Do zawarcia umowy najmu potrzebna jest zgoda obu stron negocjacji odnonie podstawowych elementów przysz³ego stosunku najmu. Negocjowanie warunków umowy najmu ma bezporedni wp³yw na sytuacjê ekonomiczn¹ nieruchomoci, zw³aszcza w odniesieniu do takich elementów umowy najmu jak: okres jej obowi¹zywania, wysokoæ
stawki czynszu i zasady jego rewaloryzowania [Mas³owski 2008]. Do obliczenia rzeczywistej wartoci konkretnej umowy najmu niezbêdna jest znajomoæ wartoci bie¿¹cej
umowy najmu dla wynajmuj¹cego [Tertelis 2007].
Ze wzglêdu na wagê ka¿dy z wymienionych elementów umowy najmu powinien byæ
obiektem indywidualnych negocjacji maj¹cych na celu taki dobór parametrów, aby w jak
najwy¿szym stopniu zaspokoiæ potrzeby ka¿dej ze stron. Negocjuj¹c warunki umowy, nale¿y pamiêtaæ o wadach i zaletach poszczególnych jej elementów, które bêd¹ mia³y znacz¹cy wp³yw na treæ umowy.
Przystêpuj¹c do charakteryzowania umów najmu, nale¿y pamiêtaæ, ¿e ich stronami s¹
najczêciej osoby, którym przywiecaj¹ przeciwstawne cele, a wiêc czêsto zdarza siê,
¿e cecha zaliczona mo¿e zostaæ zarówno do zalet, jak i wad danego rodzaju umowy
w zale¿noci od interesów reprezentowanych przez ka¿d¹ ze stron.
W zwi¹zku z tym do podstawowych cech umowy na czas okrelony mo¿na zaliczyæ:
a) z góry okrelony czas jej trwania,
b) roszczenie o dotrzymanie jej warunków,
c) fakt, ¿e wygasa ona samoistnie.
Z kolei do podstawowych cech umowy na czas nieokrelony mo¿na zaliczyæ:
a) brak z góry okrelonego czasu jej trwania,
b) roszczenie o dotrzymanie jej warunków,
c) mo¿liwoæ jej wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
Do podstawowych zalet umowy najmu zawartej na czas okrelony przede wszystkim
nale¿y zaliczyæ sta³oæ i przewidywalnoæ jej warunków w z góry okrelonym czasie.
Ka¿da zmiana w umowie wymaga zgody obu stron, a w przypadku nierespektowania jej
zapisów przez jedn¹ ze stron  istnieje mo¿liwoæ s¹dowego wyegzekwowania jej przestrzegania. Jedn¹ z zalet umowy najmu zawartej na czas nieokrelony jest natomiast jej
ci¹g³oæ. Trwanie umowy nie wymaga podejmowania ¿adnych kroków przez któr¹kolwiek ze stron.
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POJÊCIE CZYNSZU Z NAJMU ORAZ JEGO METODY NALICZANIA
W ujêciu ekonomicznym czynsz najmu mo¿e stanowiæ podstawowe ród³o dochodów
z nieruchomoci. Logiczne jest to, ¿e za prawo do u¿ywania rzeczy wynajmuj¹cy chce
otrzymaæ stosowne wynagrodzenie. Najczêciej czynsz przybiera postaæ op³aty pieniê¿nej ze wzglêdu na to, ¿e jest to najprostsza forma regulowania zobowi¹zañ. Prawo nie
zabrania jednak uiszczania czynszu w innej formie. Dozwolone jest zatem uiszczanie
czynszu np. w formie wiadczenia okrelonej us³ugi np. wykonania remontu, czy te¿
przeniesienia w³asnoci okrelonej rzeczy np. sprzêtu RTV, AGD, mebli, samochodu.
Czynsz jest wiadczeniem okresowym, op³acanym w konkretnym terminie. Stosownie
do przepisu art. 669 § 1 kodeksu cywilnego najemca obowi¹zany jest uiszczaæ czynsz
najmu w umówionym terminie. Tak wiêc pierwszeñstwo w okrelaniu terminu p³atnoci
czynszu przys³uguje unormowaniom umownym. Je¿eli termin p³atnoci czynszu nie jest
w umowie okrelony, powinien on byæ p³acony z góry, a mianowicie: gdy najem ma
trwaæ nie d³u¿ej ni¿ miesi¹c  za ca³y okres; gdy najem ma trwaæ d³u¿ej ni¿ miesi¹c, albo
gdy umowa by³a zawarta na czas nieoznaczony  czynsz najmu powinien byæ uiszczany
przez najemcê miesiêcznie do dziesi¹tego dnia ka¿dego miesi¹ca [Kodeks cywilny
1964]. Je¿eli wynajmuj¹cy w trakcie negocjacji wyrazi zgodê, to czynsz najmu mo¿e byæ
ustalony w umowie jako p³acony np. z do³u, tj. na koniec miesi¹ca lub na pocz¹tku nastêpnego miesi¹ca.
Warunki umowy najmu okrelaj¹ w istocie sposób kalkulacji czynszu, który mo¿e zostaæ okrelony z wykorzystaniem metody netto, brutto lub procentowej.
W przypadku krótkoterminowych umów najmu najczêciej najemca ponosi sta³¹ op³atê czynszow¹, a wynajmuj¹cy jest odpowiedzialny za takie p³atnoci, jak m.in. podatki od
nieruchomoci, ubezpieczenia, us³ugi komunalne, techniczne utrzymanie budynku, konserwacje i naprawy [Beaton, et al. 1982]. Taki rodzaj czynszu jest okrelany jako czynsz
brutto (p³atny w ten sposób jest kwot¹ brutto ustalon¹ na sta³ym poziomie na ca³y okres
umowy najmu). Taka forma kalkulacji czynszu powoduje, ¿e wynajmuj¹cy ponosi pe³ne
ryzyko wzrostu inflacji i kosztów zwi¹zanych z utrzymaniem nieruchomoci  ze sta³ej
op³aty otrzymywanej od najemcy musi pokryæ wzrastaj¹ce koszty utrzymania. Je¿eli sta³y
czynsz przyjêto tylko na pewien czas, a nastêpnie zostaje on podwy¿szany lub obni¿any
o umówiony przez strony procent lub wielkoæ okrelon¹, np. na podstawie indeksu
wzrostu cen, jest to czynsz brutto indeksowany (gross lease with graduation) [Wofford,
Clauretie 1992].
Drugi rodzaj czynszu najmu wystêpuje w przypadku gdy najemca p³aci sta³¹ op³atê
wynajmuj¹cemu i dodatkowo uczestniczy w uzgodnionych w umowie kosztach operacyjnych (operating cost) oraz p³aci podatek od nieruchomoci  czynsz netto. W umowie
najmu ka¿dorazowo okrelony zostaje zakres uczestnictwa najemcy w kosztach utrzymania nieruchomoci. W zale¿noci od zakresu partycypacji najemcy w kosztach operacyjnych czynsz ten mo¿e przybieraæ nastêpuj¹ce najbardziej typowe formy:
a) single net lease  najemca we w³asnym zakresie pokrywa koszty eksploatacji u¿ytkowanego lokalu;
b) double net lease  najemca we w³asnym zakresie pokrywa koszty eksploatacji zajmowanego lokalu oraz partycypuje w kosztach eksploatacji czêci wspólnych nieruchomoci;
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c) triple net lease  najemca we w³asnym zakresie pokrywa wszystkie wydatki zwi¹zane
z utrzymaniem nieruchomoci. Taka forma kalkulacji czynszu powoduje, ¿e w³aciciel
otrzymuje czysty czynsz bez ponoszenia ryzyka wzrostu kosztów mediów, kosztów
eksploatacji wspólnych czêci nieruchomoci i podatków od nieruchomoci.
Nastêpna metoda kalkulacji czynszu mo¿e dotyczyæ najemców prowadz¹cych komercyjn¹ dzia³alnoæ w wynajmowanej nieruchomoci. W umowie najmu czynsz zostaje
okrelony jako procent dochodów najemcy, najczêciej przychodów brutto ze sprzeda¿y,
rzadziej zysku. Taki rodzaj czynszu nosi nazwê czynszu procentowego (percentage lease).
Czynsz procentowy bêd¹cy udzia³em w dochodach mo¿e byæ okrelany m.in. jako: procent przychodów ze sprzeda¿y, bez zagwarantowanego minimalnego czynszu; procent
przychodów ze sprzeda¿y z zagwarantowanym czynszem minimalnym; procent przychodów ze sprzeda¿y, z zagwarantowanym czynszem minimalnym i okrelon¹ maksymaln¹
stawk¹ czynszu [Beaton et al. 1982].
Podsumowuj¹c wady i zalety ró¿nych metod kalkulacji wysokoci stawki czynszu
(rys. 3), nale¿y stwierdziæ, ¿e podstawow¹ zalet¹ naliczania czynszu metod¹ netto jest
sta³oæ i przewidywalnoæ jego wysokoci oraz uniezale¿nienie go od zmiennych kosztów zu¿ycia mediów. Chc¹c zapewniæ sta³y poziom kosztów najmu dla najemcy, nale¿y
wybraæ metodê brutto naliczania czynszu, która wydaje siê mniej korzystna z punktu
widzenia wynajmuj¹cego. G³ówn¹ zalet¹ metody procentowej okrelania stawki czynszu
z punktu widzenia najemcy jest natomiast mo¿liwoæ uczestniczenia w zyskach.
Niemniej wa¿n¹ kwesti¹ jest ustalenie w umowie najmu zasad waloryzacji ustalonej
stawki czynszu. Najczêciej stosowanymi sposobami s¹ waloryzacja o zadany wskanik
(najczêciej GUS), gdzie waloryzacja nastêpuje automatycznie w dok³adnie okrelonym
w umowie terminie (np. 31 marca ka¿dego roku), oraz waloryzacja za porozumieniem
stron na podstawie aneksu do umowy.
ZMIENNOÆ WARTOCI CZYNSZU W CZASIE
Do podjêcia racjonalnej decyzji odnonie warunków zawarcia umowy najmu konieczna
jest znajomoæ wartoci bie¿¹cej czynszu. Zmiennoæ wartoci pieni¹dza w czasie powoduje, ¿e nominalna wartoæ umowy najmu jest zazwyczaj ró¿na od wartoci rzeczywistej 
najczêciej ni¿sza. W zwi¹zku z tym, aby móc wiadomie dokonaæ wyboru odpowiedniej
formy najmu, nale¿y dokonaæ obliczeñ maj¹cych na celu okrelenie bie¿¹cej wartoci umowy najmu dla poszczególnych wariantów. Do tego celu mo¿na wykorzystaæ tzw. funkcjê
NPV (funkcjê okrelania wartoci bie¿¹cej netto inwestycji), obliczan¹ w oparciu o okresowe przep³ywy rodków pieniê¿nych przy okrelonej stopie dyskontowej.
Za³ó¿my, ¿e mamy do czynienia z nastêpuj¹c¹ sytuacj¹: wynajmuj¹cy dysponuj¹cy
lokalem u¿ytkowym przeznaczonym na prowadzenie dzia³alnoci handlowej, na podstawie przeprowadzonych z przysz³ym najemc¹ wstêpnych rozmów, okreli³ warunki zawarcia umowy najmu:
1. Czas trwania  2 lata.
2. Ca³kowity koszt najmu dla wynajmuj¹cego nie powinien przekraczaæ 1000 z³.
3. Brak waloryzacji stawki czynszu w ca³ym okresie trwania umowy.
4. Czynsz p³atny z góry do 10 ka¿dego miesi¹ca.
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Przeprowadzone analizy pozwoli³y na ustalenie dodatkowych informacji:
1. redniomiesiêczne koszty op³at zwi¹zanych z utrzymaniem lokalu  200 z³.
2. redniomiesiêczny dochód przysz³ego najemcy  25 000 z³.
3. Przewidywana inflacja w ci¹gu trwania umowy wyniesie 6% w skali roku.
W zwi¹zku z tym wynajmuj¹cy ustali³ trzy warianty ustalenia wysokoci czynszu:
wariant I. 800 z³/lokal + op³aty w wysokoci 200 z³/lokal = 1000 z³/lokal (czynsz netto).
wariant II. 1000 z³/lokal (czynsz brutto).
wariant III. 500 z³/lokal + 2% dochodu najemcy (500 z³) = 1000 z³ (czynsz procentowy).
Po dodatkowym za³o¿eniu, ¿e wzrost inflacji odbywa siê w sposób liniowy i ma jednakowy wp³yw zarówno na koszty, jak i dochody, przep³ywy rodków pieniê¿nych w kolejnych okresach trwania umowy najmu przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Zestawienie przep³ywów rodków pieniê¿nych w czasie trwania umowy najmu dla
poszczególnych wariantów
Table 1. Balance sheet cash flows during lasting the lease agreement for individual variants
Kolejne okresy
Next periods
Wariant I
Variant I

Wariant II
Variant II

Wariant III
Variant III

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

[z³]

rok I
800
year I

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

rok II
800
year II

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

rok I
800
year I

799

798

797

796

795

794

793

792

791

790

789

rok II
788
year II

787

786

785

784

783

782

781

780

779

778

777

rok I
800 801,5 803 804,5 806 807,5 809 810,5 812 813,5 815 816,5
year I
rok II
818 819,5
year II

821 822,5 824 825,5 827 828,5 830 831,5 833 834,5

Dla tak ustanowionych przep³ywów rodków pieniê¿nych nominalna wartoæ umów
najmu oraz ich wartoci NPV dla poszczególnych wariantów przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Zestawienie wartoci nominalnych i NPV dla poszczególnych wariantów
Table 2. Putting nominal values and NPV together for individual variants
Kolejne okresy
Next periods

Nominalna wartoæ umowy
Nominal contract value

NPV
[z³]

Wariant I
Variant I

19 200,00

18 140,54

Wariant II
Variant II

18 924,00

17 885,19

Wariant III
Variant III

19 614,00

18 523,57
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Warunki okrelone dla poszczególnych wariantów, pomimo pozornego podobieñstwa,
generuj¹ ró¿ne wyniki finansowe zarówno w odniesieniu do wartoci nominalnych czynszów, jak i do ich wartoci NPV. Przeprowadzona analiza wyranie wskazuje, ¿e wariant
III jest najkorzystniejszy z punktu widzenia w³aciciela, a wariant II  z punktu widzenia
najemcy. Zaakceptowanie wariantu II mo¿e natomiast stanowiæ kompromis zawarty
w trakcie negocjacji pomiêdzy stronami umowy.
WNIOSKI
Korzystne zawarcie umowy najmu wymaga odpowiednich starañ na etapie jej negocjacji. Jak pokazuje przedstawiony w artykule przyk³ad, ró¿ne warianty negocjowanych
warunków, choæ wygl¹daj¹ na bardzo podobne, generuj¹ ró¿ne przep³ywy pieniê¿ne, co
znajduje odzwierciedlenie w uzyskanym przez wynajmuj¹cego dochodzie i kosztach ponoszonych przez najemcê. Czas i wysi³ek w³o¿ony w przygotowania na etapie zawierania
umowy znajduje zatem wymierne i ekonomiczne uzasadnienie.
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INFLUENCE OF LEASE AGREEMENT CONDITIONS FOR CURRENT RENT
VALUE
Abstract. In the paper general issues concerning the payment of the lease rent is
presented. Negotiating conditions of the lease agreement has the direct effect to the
economic situation of the real estate, especially with reference to such elements of the
lease agreement as: the period, the rate of the rent and principles of restoring. Authors
presented the advantages and disadvantages of individual elements of the lease agreement
which have the significant effect to its contents, methods of calculating rents and ways
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of valorization of the amount of rates of the rent. With a view to taking the rational decision
as for conditions of the conclusion of a lease agreement an acquaintance of her current
value is necessary. The changeability causes discounted cash flows, that the nominal value
of the lease agreement is usually different from an current value. In connection with the
above, one should effect calculations being aimed at determining the current value of the
lease agreement  to this purpose authors presented the example, exploiting the NPV
function for this purpose.
Key words: rent, lease, methods, valorization, current value, NPV
Zaakceptowano do druku  Acctepted for print: 29.09.2009
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KSZTA£TOWANIE PRZESTRZENI WEWN¥TRZ OSIEDLI
ZAMKNIÊTYCH  PRZYK£AD TORUNIA
Pawe³ Brodowski
Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu
Streszczenie. W artykule przedstawiono ró¿nice w sposobie kszta³towania przestrzeni wewn¹trz nowo powsta³ych zamkniêtych osiedli mieszkaniowych w Toruniu. Sformu³owano
równie¿ wstêpne postulaty dotycz¹ce kszta³towania przestrzeni wewn¹trzosiedlowej.
Nowo powstaj¹ce osiedla grodzone, mimo i¿ ³¹czy je fakt wydzielenia z ogólnodostêpnej
przestrzeni miasta, ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ sposobem zagospodarowania przestrzeni. W zale¿noci od przyjêtych rozwi¹zañ planistycznych przestrzeñ wewn¹trz osiedla zamkniêtego
mo¿e sprzyjaæ powstawaniu tzw. spo³ecznoci s¹siedzkich budowanych w oparciu o poczucie wspólnoty i troski o wspóln¹ przestrzeñ, b¹d, w przypadku podjêcia niew³aciwych decyzji, prowadziæ do powstawania konfliktów o przestrzeñ.
S³owa kluczowe: zamkniête osiedla mieszkaniowe, przestrzeñ wewn¹trz osiedli
zamkniêtych

WSTÊP
Prywatna przestrzeñ rezydencjalna pojawi³a siê po raz pierwszy w latach 20. XX wieku
w najwiêkszych miastach Stanów Zjednoczonych, przyjmuj¹c postaæ wydzielonej ulicy
osiedlowej zamkniêtej szlabanem (ang. gated communities). Nie jest zatem zjawiskiem
nowym w przestrzeni miejskiej [Jaroszewska-Brudnicka 2007]. Z kolei w przestrzeni
polskich miast prywatne zamkniête przestrzenie rezydencjalne pojawi³y siê stosunkowo
niedawno, bo dopiero pod koniec XX wieku. Taki dystans czasowy nale¿y wi¹zaæ z sytuacj¹ polityczno-gospodarcz¹, która dominowa³a w Polsce w drugiej po³owie XX wieku.
Ustrój socjalistyczny, zak³adaj¹cy zrównanie praw oraz przywilejów wszystkich warstw
spo³ecznych, równie¿ w zakresie korzystania z przestrzeni, sta³ w oczywistej opozycji
wobec idei zaw³aszczania przestrzeni miejskiej przez w¹sk¹ grupê mieszkañców zamkniêtego osiedla. Ówczesne uwarunkowania prawne uniemo¿liwia³y ponadto zakup
gruntów budowlanych oraz inwestycje w zakresie budownictwa wielorodzinnego podmiotom niezale¿nym od pañstwa. W efekcie osiedla mieszkaniowe powstaj¹ce za czasów
Adres do korespondencji  Corresponding author: Pawe³ Brodowski, Zak³ad Gospodarki
Przestrzennej i Planowania Strategicznego, Instytut Geografii, Uniwersytet Miko³aja Kopernika
w Toruniu, ul. Gagarina 9, 87-100 Toruñ, e-mail: pawbrodo@umk.pl
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PRL-u kszta³towane by³y w oparciu o odgórnie narzucane wytyczne normatywne, które
nie przewidywa³y powstawania prywatnych osiedli zamkniêtych.
Zmiany gospodarcze zaistnia³e w Polsce w latach 90. XX wieku zaowocowa³y m.in.
znacznym zwiêkszeniem deficytu mieszkañ, w zwi¹zku z czym zaczêto je stopniowo zaliczaæ do grupy tzw. dóbr luksusowych [Chmielewski 2001]. Posiadane mieszkanie sta³o
siê zatem wyznacznikiem statusu spo³ecznego [Marsza³ 1999, Ilnicki 2003, Gierañczyk
2006]. Przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê dzia³alnoci¹ dewelopersk¹, staraj¹c siê jak najbardziej uatrakcyjniæ ofertê, rozpoczê³y budowê ekskluzywnych osiedli zamkniêtych,
które w domyle mia³y zapewniæ ich przysz³ym mieszkañcom poczucie bezpieczeñstwa
oraz komfort korzystania z przestrzeni osiedlowej niedostêpnej dla pozosta³ych mieszkañców miasta. Najwiêksz¹ liczbê zamkniêtych osiedli zlokalizowano do tej pory w Warszawie, jednak stopniowo zaczê³y powstawaæ osiedla tego typu równie¿ w pozosta³ych
du¿ych polskich miastach.
W roku 2006 w Toruniu znajdowa³o siê kilkanacie obiektów zamkniêtych, jednak¿e
tylko trzy spe³nia³y kryterium ca³kowitego zamkniêcia [Jaroszewska-Brudnicka 2007].
W ci¹gu kolejnych dwóch lat w miecie przyby³o kilka osiedli zamkniêtych, w tym dwa
du¿e kompleksy mieszkaniowe: osiedle Przy lesie zlokalizowane w s¹siedztwie ulicy
Polnej i Szosy Che³miñskiej oraz kompleks bloków pomiêdzy ulicami Jana III Sobieskiego i Ludwika Waryñskiego, które s¹ przedmiotem tego opracowania.
G³ównym argumentem przemawiaj¹cym za uczynieniem ze wspomnianych osiedli
przedmiotu analizy by³o dostrze¿enie wyranych ró¿nic w zakresie ich wewnêtrznej organizacji oraz w sposobie kszta³towania przestrzeni. O ile negatywne zjawiska zaobserwowane w obrêbie osiedla zlokalizowanego pomiêdzy ulicami Jana III Sobieskiego i Ludwika Waryñskiego stanowi³y impuls do powstania opracowania, o tyle osiedle Przy
lesie zosta³o dobrane na zasadzie przeciwwagi, z jednoczesnym zachowaniem kryteriów
wielkoci oraz zbli¿onego okresu powstania.
Celem opracowania by³a zatem wstêpna identyfikacja pozytywnych oraz negatywnych
zjawisk przestrzennych obserwowanych w obrêbie osiedli zamkniêtych oraz w ich najbli¿szym s¹siedztwie, a tak¿e próba sformu³owania wstêpnych postulatów na przysz³oæ,
umo¿liwiaj¹cych kszta³towanie przestrzeni tego typu osiedli w zgodzie z ide¹ ³adu przestrzennego.
W zwi¹zku z tym, ¿e docelow¹ grup¹ odbiorców osiedli mieszkaniowych s¹ ich
mieszkañcy oraz grupa osób zamieszkuj¹cych ich najbli¿sze s¹siedztwo, za podstawowe
sposoby pozyskiwania danych uznano obserwacjê w terenie oraz metodê wywiadu swobodnego. Autor opracowania zdawa³ sobie jednoczenie sprawê z mo¿liwoci postawienia zarzutu nieobiektywnoci zebranego w ten sposób materia³u badawczego. Stoi jednak¿e na stanowisku, ¿e to docelowi odbiorcy powinni stanowiæ grupê, której opinia oraz
spostrze¿enia stanowiæ bêd¹ punkt wyjcia do dalszej dyskusji oraz analizy.
W opracowaniu wykorzystano ponadto dokumenty znajduj¹ce siê w zasobach Urzêdu
Miasta Torunia i odnosz¹ce siê bezporednio do analizowanych obszarów (projekty zagospodarowania terenu, dokumentacjê budowlan¹ oraz istniej¹ce plany zagospodarowania przestrzennego).
Opracowanie jest zatem swoistym przyczynkiem do pog³êbionej, wielowymiarowej
analizy opisanych osiedli, a zaobserwowane i przytoczone zjawiska pos³u¿¹ w przysz³oci
do kolejnych, bardziej szczegó³owych opracowañ.
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METODYKA BADAÑ
Materia³ badawczy zebrano drog¹ wywiadu swobodnego, przeprowadzonego wród
mieszkañców opisywanych osiedli. W zwi¹zku ze specyfik¹ przedmiotu analizy oraz ró¿nicami w postrzeganiu osiedli, wynikaj¹cymi ze specyfiki procesu percepcji polegaj¹cego na
indywidualnej interpretacji wra¿eñ zmys³owych przez obserwatora, autor zdecydowa³ siê na
rezygnacjê ze sformalizowanego schematu oceny na rzecz identyfikacji pozytywnych oraz
negatywnych zjawisk zaistnia³ych w przestrzeni osiedla. Umo¿liwi³o to uniezale¿nienie siê
od predyspozycji estetycznych rozmówców, z jednoczesnym zachowaniem mo¿liwoci oceny walorów u¿ytkowych przestrzeni. Rozmówcy w trakcie wywiadu wskazywali zatem zjawiska wp³ywaj¹ce w sposób pozytywny oraz negatywny na przestrzeñ osiedla.
LOKALIZACJA OSIEDLI STANOWI¥CYCH PRZEDMIOT ANALIZY
Osiedla Przy lesie oraz u zbiegu ulic Jana III Sobieskiego i Ludwika Waryñskiego
zlokalizowano w ró¿nych czêciach miasta. Pierwsze znajduje siê w pobli¿u skrzy¿owania
ulic Polnej oraz Szosy Che³miñskiej, w granicach osiedla Che³miñskie (pó³nocna czêæ
miasta), stosunkowo daleko od cis³ego centrum Torunia. Drugie natomiast zlokalizowano w granicach osiedla Jakubskie-Mokre, w bliskim s¹siedztwie toruñskiego Starego
Miasta. Osiedla powsta³y na obszarach dot¹d niezainwestowanych (osiedle u zbiegu ulic
Jana III Sobieskiego i Ludwika Waryñskiego) b¹d na terenach by³ych zak³adów produkcyjnych (osiedle Przy lesie).
Osiedle Przy lesie
W sk³ad osiedla Przy lesie wchodzi 11 budynków wielorodzinnych 3-piêtrowych (465
mieszkañ) wybudowanych w latach 20042006 przez firmê Marbud. Kompleks mieszkaniowy stanowi zamkniêt¹ spójn¹ ca³oæ, granicz¹c¹ od po³udnia z osiedlem domków jednorodzinnych (tzw. dzia³ki w. Józefa), natomiast od strony pó³nocnej ograniczony jest biegn¹c¹
skrajem lasu ulic¹ Poln¹. Pomimo peryferyjnego po³o¿enia w stosunku do centrum miasta,
zakres us³ug zlokalizowanych w bezporednim s¹siedztwie osiedla zaspokaja w pe³ni podstawowe potrzeby mieszkañców. Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ na terenie bezporednio s¹siaduj¹cym z osiedlem inwestor wybudowa³ obiekt handlowy (dyskont) duñskiej sieci Netto.
Teren osiedla otoczony jest ogrodzeniem w obrêbie którego zlokalizowane s¹ dwie
bramy wjazdowe (szlabany otwierane pilotem). Budynki mieszkalne rozmieszczone s¹
w sposób czytelny i harmonijny. Zabudowa nie sprawia wra¿enia przegêszczonej. Sieæ
dróg wewnêtrznych jest czytelna i funkcjonalna, uzupe³niona traktami pieszymi zlokalizowanymi w wewnêtrznej czêci osiedla, gdzie usytuowano równie¿ wiêkszoæ terenów
zieleni urz¹dzonej oraz dwa place zabaw dla dzieci. Bloki mieszkalne wyposa¿one s¹
w miejsca gara¿owe, natomiast miejsca parkingowe zlokalizowano wzd³u¿ dróg wewnêtrznych. Zarówno sposób rozplanowania osiedla, jak i fakt, i¿ stanowi ono spójn¹ ca³oæ,
sprzyjaj¹ nawi¹zywaniu kontaktów miêdzyludzkich, co w efekcie u³atwia identyfikacjê
mieszkañców zarówno z osiedlem, jak i z zamieszkuj¹c¹ je spo³ecznoci¹ (rys. 1, rys. 2).
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Rys. 1. Schemat osiedla Przy lesie. Objanienia: 1  budynki wielorodzinne; 2  parkingi; 3 
ogrodzenie; 4  drogi wewnêtrzne; 5  drogi dojazdowe; 6  bramy wjazdowe (szlabany)
Fig. 1. Plan of the Przy lesie housing estate. Explanations: 1  blocks of flats; 2  car parks;
3  fence; 4  internal roads; 5  access roads; 5  gate ways

Rys. 2. Zabudowa mieszkaniowa wewn¹trz osiedla Przy lesie (fot. autor)
Fig. 2. Buildings inside Przy lesie housing estate

Osiedle ma charakter monofunkcyjny  rezydencjalny, w jego granicach zlokalizowano zaledwie jeden punkt handlowy (kwiaciarniê) oraz prywatny gabinet stomatologiczny.
Brak obiektów handlowo-us³ugowych w obrêbie osiedla nie stanowi utrudnienia dla
mieszkañców w zwi¹zku z bezporednim s¹siedztwem tego typu obiektów zlokalizowanych wzd³u¿ Szosy Che³miñskiej. Pomimo znacznego oddalenia od centrum miasta, dostêpnoæ komunikacyjn¹ osiedla nale¿y uznaæ za dobr¹. Biegn¹ca w pobli¿u Szosa Che³miñska, jedna z g³ównych ulic miasta, umo¿liwia stosunkowo szybkie dotarcie do centrum
Torunia. W s¹siedztwie osiedla przebiega ponadto kilka linii autobusowych MZK.
Zarówno lokalizacjê osiedla (w pobli¿u lasu, w s¹siedztwie osiedla domków jednorodzinnych, nieopodal jednej z g³ównych ulic miasta), jak i jego rozplanowanie, nale¿y
uznaæ za wzorcowe, dowodem czego jest wyró¿nienie przyznane inwestorowi przez w³adze Torunia w roku 2007.
Acta Sci. Pol.

Kszta³towanie przestrzeni wewn¹trz osiedli zamkniêtych  przyk³ad Torunia

29

Osiedle zlokalizowane u zbiegu ulic Sobieskiego oraz Waryñskiego
W sk³ad osiedla wchodzi obecnie 20 budynków 4-piêtrowych, z czego 15 jest zamieszkanych, natomiast 5 pozostaje w trakcie realizacji. Planowana jest ponadto budowa
kolejnego bloku, która do tej pory siê nie rozpoczê³a. Cech¹ charakterystyczn¹ osiedla
jest to, ¿e w inwestycje w jego obrêbie zaanga¿owa³o siê trzech ró¿nych deweloperów
(Budlex, GMdom, Marbud) oraz fakt, i¿ czêæ budynków powsta³a jeszcze w latach 90.
XX wieku (2 bloki wraz z kompleksem gara¿y zlokalizowane we wschodniej czêci osiedla).
Granice osiedla wytyczaj¹ ulice Jana III Sobieskiego i Ludwika Waryñskiego oraz
granicz¹ca z nim od strony wschodniej jednostka wojskowa (rys. 3). Osiedle, mimo i¿
sk³ada siê z kilku czêci, stanowi wyranie wyodrêbnion¹ jednostkê funkcjonalno-przestrzenn¹, dlatego w trakcie analizy rozpatrywane jest jako ca³oæ (tak te¿ funkcjonuje
w wiadomoci mieszkañców Torunia).
W obrêbie osiedla panuje chaos architektoniczny wynikaj¹cy z realizowania inwestycji wed³ug ró¿nych harmonogramów oraz w oparciu o kilka projektów zagospodarowania
terenu (tylko fragmenty osiedla posiadaj¹ obowi¹zuj¹ce plany zagospodarowania przestrzennego). Ogromnym problemem jest fragmentacja przestrzeni. Doprowadzi³o to do
sytuacji, w której w obrêbie osiedla niedostêpnego z zewn¹trz ukszta³towa³y siê oddzielne,
grodzone subjednostki mieszkaniowe niedostêpne dla mieszkañców s¹siednich bloków.
Przyk³adem uci¹¿liwoci zwi¹zanej z tym zjawiskiem (opisywanej w kilku publikacjach
w prasie lokalnej) by³ czasowy brak dostêpu do sklepu osiedlowego zlokalizowanego w obrêbie jednej z subjednostek, zwi¹zany z zamykaniem na klucz przejæ (furtek) w ogrodzeniach. W takiej sytuacji mieszkañców pozosta³ych bloków zmuszono do korzystania
z us³ug znacznie dalej zlokalizowanych punktów handlowych lub forsowania ogrodzenia
otaczaj¹cego subjednostkê, w obrêbie której zlokalizowano sklep. Opisana sytuacja
w sposób dobitny obrazuje utrudnienia w codziennym ¿yciu mieszkañców wynikaj¹ce
z fragmentacji przestrzeni w obrêbie osiedla. Zabudowê wewn¹trz tego osiedla przedstawiono na rysunku 4.
Kolejnym zaobserwowanym zjawiskiem negatywnym jest kwestia dostêpnoci dróg
wewnêtrznych oraz miejsc parkingowych. Drogi wewnêtrzne sprawiaj¹ wra¿enie korytarzy eksterytorialnych, otoczonych z dwóch stron p³otem oraz odciêtych od dróg dojazdowych szlabanami (których do tej pory zanotowano siedem, w tym dwa wewn¹trz osiedla). Fakt, i¿ poszczególnymi szlabanami dysponuj¹ ró¿ne wspólnoty mieszkaniowe,
prowadzi do paradoksalnej sytuacji, w której mieszkañcy osiedla nie maj¹ mo¿liwoci
korzystania ze wszystkich dróg wewnêtrznych. Utrudniony jest równie¿ dostêp do terenów rekreacyjnych, g³ównie skwerów oraz placów zabaw dla dzieci. Powszechn¹ praktyk¹ jest lokalizowanie tego typu obiektów w obrêbie terenów grodzonych, co oprócz ograniczenia dostêpu innym mieszkañcom (niekiedy zamieszkuj¹cych bloki wybudowane
przez tego samego dewelopera), prowadzi do sytuacji, w których przestrzenie rekreacyjne pe³ni¹ce identyczn¹ funkcjê (np. place zabaw) przedzielone s¹ p³otem. Wspomniana
praktyka wiadczy równie¿ o nieracjonalnym i nieefektywnym wykorzystaniu przestrzeni.
Innym niepo¿¹danym zjawiskiem zaobserwowanym w przestrzeni opisywanego osiedla jest nadmierne zagêszczenie zabudowy. Realizacja opisywanej inwestycji przypad³a
na okres, w którym ceny rynkowe mieszkañ by³y najwy¿sze w historii kraju. Deweloperzy,
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Rys. 3. Schemat osiedla zlokalizowanego u zbiegu ulic Sobieskiego oraz Waryñskiego. Objanienia: 1  budynki wielorodzinne zamieszkane; 2  budynki wielorodzinne nieukoñczone
oraz planowane; 3  gara¿e; 4  parkingi; 5  ogrodzenia; 6  drogi wewnêtrzne i osiedlowe; 7  drogi dojazdowe; 8  bramy wjazdowe (szlabany)
Fig. 3. Plan of the housing estate between Sobieski and Waryñski streets. Explanations:
1  blocks of flats (inhabited); 2  blocks of flats (unfinished and planned); 3  garages;
4  car parks; 5  fence; 6  internal roads; 7  access roads; 8  gate ways
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Rys. 4. Zabudowa mieszkaniowa wewn¹trz osiedla zlokalizowanego u zbiegu ulic Sobieskiego
i Waryñskiego
Fig. 4. Buildings inside the housing estate between Sobieski and Waryñski streets

kieruj¹c siê d¹¿eniem do maksymalizacji zysku, starali siê jak najefektywniej wykorzystaæ dostêpne zasoby gruntów budowlanych.
W efekcie b³êdnych oraz nieskoordynowanych decyzji projektantów pozytywne walory
osiedla wynikaj¹ce z jego atrakcyjnej lokalizacji (bliskoæ starówki, usytuowanie w pobli¿u
centrum handlowego Copernicus, nieopodal parku) zosta³y zniwelowane poprzez uci¹¿liwoci wynikaj¹ce z nadmiernego zagêszczenia zabudowy oraz fragmentacji przestrzeni.
WNIOSKI
Zamkniête osiedla mieszkaniowe, mimo i¿ w Polsce s¹ zjawiskiem stosunkowo nowym, zd¹¿y³y ju¿ odcisn¹æ swoje piêtno na przestrzeni polskich miast oraz na sta³e zadomowiæ siê w wiadomoci ich mieszkañców. Jak wynika z przedstawionych przyk³adów,
osiedla tego typu nale¿y rozpatrywaæ indywidualnie, analizuj¹c w miarê mo¿liwoci przestrzeñ ka¿dego z osobna. Niewskazane jest zatem pochopne generalizowanie oraz automatyczne przenoszenie wyników obserwacji z jednego osiedla zamkniêtego na wszystkie
pozosta³e.
Osiedla zamkniête powinny stanowiæ wewnêtrznie spójn¹ ca³oæ. Niedopuszczalne
jest zatem kszta³towanie ich przestrzeni w oparciu o kilka odrêbnych projektów zagospodarowania terenu. W efekcie w obrêbie niedostêpnego z zewn¹trz osiedla mieszkaniowego mog¹ powstawaæ subjednostki mieszkaniowe, czêsto znacznie ró¿ni¹ce siê wyrazem
oraz form¹ architektoniczn¹. Fragmentacja przestrzeni wewn¹trz osiedli zamkniêtych
mo¿e prowadziæ równie¿ do powstawania konfliktów o przestrzeñ (miejsca parkingowe,
dostêp do obiektów handlowych oraz us³ugowych). W³aciwym rozwi¹zaniem wydaje siê
zatem wprowadzenie obowi¹zku uchwalania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla ca³ego terenu przeznaczonego pod inwestycjê, niezale¿nie od liczby
zaanga¿owanych deweloperów, a tak¿e obowi¹zku wspó³pracy inwestorów podczas
kszta³towania projektów zagospodarowania terenu. Spe³nienie tych postulatów ukróci³oby samowolê inwestorów, którzy staraj¹c siê jak najbardziej uatrakcyjniæ swoj¹ ofertê,
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doprowadzaj¹ niekiedy do sytuacji odwrotnej  powstawania osiedli mieszkaniowych
o zaburzonej strukturze przestrzennej i niespójnym wyrazie architektonicznym.
Na zakoñczenie nale¿y wspomnieæ o kwestii najwa¿niejszej dotycz¹cej konsumenta
(nabywcy mieszkania)  przysz³ego mieszkañca osiedla. Deweloperzy, kieruj¹c siê imperatywem maksymalizacji zysku, staraj¹ siê w sposób najefektywniejszy wykorzystaæ dostêpn¹ przestrzeñ (co z regu³y nale¿y uto¿samiaæ z przeznaczeniem jak najwiêkszej przestrzeni pod zabudowê), zapominaj¹c o jej przysz³ych u¿ytkownikach. W efekcie mog¹
powstawaæ zespo³y zabudowy o stosunkowo wysokim standardzie i fantazyjnych formach
architektonicznych, które jako mniejsze jednostki potrafi¹ niekiedy wzbudzaæ zachwyt.
Jednak¿e, postrzegane z szerszej pespektywy osiedla, tworz¹ rozplanowany w sposób
chaotyczny i nieczytelny konglomerat bloków, których otoczenie jest niefunkcjonalne
i niejednokrotnie utrudnia codzienne ¿ycie mieszkañcom, a w skrajnych przypadkach
mo¿e staæ siê zarzewiem konfliktów o przestrzeñ.
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SHAPING THE SPACE INSIDE NEW BUILT GATED COMMUNITIES 
EXAMPLES FROM TORUÑ
Abstract. The paper deals with differences in space management within new built gated
communities in Toruñ. There were also signalized preliminary suggestions about
appropriate way of planning of new gated communities.
All gated communities are attached from public space. Depending on way of space
planning and management there can arise neighbourhood communities (proper way
of planning) or social conflicts (wrong way of planning).
Key words: gated communities, internal space of gated communities
Zaakceptowano do druku  Acctepted for print: 4.08.2009
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WARTOCIOWANIE GRUNTÓW BUDOWLANYCH
ZA POMOC¥ EKONOMICZNYCH WSKANIKÓW
ISTOTNOCI TERENU
Urszula Litwin1, Pawe³ Zawora2
1Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
2Fortis Bank Polska w Warszawie

Streszczenie. W pracy podano sposób przybli¿onego wartociowania gruntów budowlanych za pomoc¹ Ekonomicznego Wskanika Istotnoci Terenu (EWIT), opracowanego na
podstawie Wskanika Istotnoci Terenu podanego przez Litwin [1997] oraz rzeczywistych
cen gruntów budowlanych na badanym obszarze w roku 2008. Obliczenia wykonano na
zdefiniowanych do tego celu wsiach wzorcowych. Opisano je za pomoc¹ urednionych
wartoci rzeczywistych wsi dysponuj¹cych podobnym rozk³adem u¿ytków rolnych i lenych jako terenów o zbli¿onej charakterystyce rolnej i turystyczno-rekreacyjnej, a co za
tym idzie  podobnymi walorami kszta³tuj¹cymi cenê dzia³ki budowlanej.
S³owa kluczowe: atrybuty wartociotwórcze, wycena dzia³ek budowlanych, rozwój
wiejskich terenów górskich

WSTÊP
Zmiany w u¿ytkowaniu terenów wiejskich, nastêpuj¹ce w wyniku przemian gospodarczych ostatniego dwudziestolecia, zmierzaj¹ ku przekszta³ceniu obszarów typowo rolniczych w obszary o rozwiniêtej infrastrukturze gospodarczej i agroturystycznej. W latach
ubieg³ych opracowano szczegó³owe plany rozwoju ziem wiejskich (Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20042006 oraz bêd¹cy jego kontynuacj¹ Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20072013).
Indywidualne dzia³ania poszczególnych gospodarstw musz¹ byæ poparte pracami na
wszystkich szczeblach samorz¹du koordynuj¹cymi stan i zale¿noci miêdzy g³ównymi
elementami zagospodarowania turystycznego regionu, w szczególnoci:
 baz¹ komunikacyjn¹,
 baz¹ noclegow¹,
 baz¹ ¿ywieniow¹,
 baz¹ towarzysz¹c¹ (dodatkow¹ infrastruktur¹ rekreacyjn¹, jak np. p³ywalnie czy wypo¿yAdres do korespondencji  Corresponding author: Urszula Litwin, Katedra Geodezyjnego Urz¹dzania
Terenów Wiejskich, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul. Balicka 23A, 30-149 Kraków
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czalnie sprzêtu turystycznego itp.) [Lijewski i in. 2002]. Wszystkie te elementy musz¹ byæ
osadzone w realiach regionu i uwzglêdniaæ specyfikê walorów krajoznawczych, takich jak:
 walory rodowiska przyrodniczego,
 walory tradycyjnej kultury ludowej,
 walory dóbr kultury,
 walory wspó³czesnych osi¹gniêæ cz³owieka [Rogalewski 1979].
Celem badañ by³o opracowanie ekonomicznych wskaników istotnoci terenu
(EWIT) bêd¹cych twórczym rozwiniêciem wskaników istotnoci terenu (WIT) [Litwin
1997] i wartociuj¹cych teren pod k¹tem funkcji rolniczej, pozarolniczej i rekreacyjnej.
Szczególnie istotne w badaniach by³y wzajemne relacje cen niezabudowanych terenów
budowlanych z zaproponowanymi wskanikami, które po okreleniu wag cech przestrzenno-agrarnych mog¹ s³u¿yæ do wstêpnej wyceny gruntów na badanym obszarze, a co
za tym idzie wskazywaæ mo¿liwe kierunki rozwoju poszczególnych terenów wiejskich.
MATERIA£ BADAWCZY
Badany obszar obejmowa³ powierzchniê trzech gmin, opisanych dok³adnie w artykule
powiêconym znormalizowanym wskanikom istotnoci terenu [Litwin, Zawora 2009].
Tam te¿ podano sposób wyliczania wskaników ZWIT oraz spis cech przyjêtego modelu.
W badaniu wzajemnych zale¿noci zachodz¹cych miêdzy zaproponowanymi wskanikami a rzeczywistymi cenami rynkowymi gruntów budowlanych pos³u¿ono siê Rejestrem
Zmian prowadzonym przez Wydzia³ Geodezji Starostwa Powiatowego w Limanowej na
terenie trzech badanych gmin, z których wyodrêbniono 29 dzia³ek budowlanych przeznaczonych do zabudowy w aktualnie zatwierdzonych planach zagospodarowania przestrzennego.
Przyjête dane dotycz¹ jednego roku kalendarzowego (2008) i niewielkiego geograficznie obszaru ze wzglêdu na zmieniaj¹ce siê trendy cenowe, a tak¿e na du¿¹ zmiennoæ
przestrzenn¹ cen dzia³ek budowlanych.
Tabela 1. Transakcje notarialne w gminach Mszana Dolna, Niedwied i Dobra dotycz¹ce gruntów
budowlanych w 2008 r.
Table 1. Summary statement of notary transactions in the municipalities of Dolna Mszana,
Niedwied and Dobra in 2008
Nazwa gminy
Community
Gmina Mszana

Liczba transakcji zwi¹zanych
z gruntami budowlanymi
Number of fractions
connected with building land

Sumaryczny area³ dzia³ek
budowlanych
Total area of the building
land [m2]

Sumaryczna kwota transakcji
dotycz¹cych dzia³ek
budowlanych [z³]
Total amount of the transaction
[zl]

11

19 561

1 009 900

Gmina Dobra

8

18 190

1 078 000

Gmina Niedwied

10

14 399

710 460

Razem
Total

29

52 150

2 798 360
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Na badanym obszarze przeprowadzono 29 transakcji. (tab. 1.) Gminy charakteryzuj¹ siê
podobnym wolumenem transakcji kupna-sprzeda¿y dzia³ek budowlanych (od 8 w gminie
Dobra do 11 w gminie Mszana Dolna).
ANALIZA POZIOMU CEN RYNKOWYCH GRUNTÓW BUDOWLANYCH
I PORÓWNANIE ZE WSKANIKAMI ZWIT/EWIT
Wykonano analizê porównawcz¹ cen dzia³ek budowlanych do wskaników ZWIT.
Ze wzglêdu na ma³¹ liczbê transakcji w poszczególnych wsiach (maksymalna ich liczba
dla jednej wsi wynosi³a 5, rednia  1,21) zdecydowano siê na wyodrêbnienie nastêpuj¹cych typów wsi:
 typ I  charakteryzuj¹cy siê du¿¹ przewag¹ u¿ytków rolnych, ale tak¿e wystêpowaniem
przestrzeni lenych. Do wsi tego typu zaliczaj¹ siê Przenosza, Skrzydlna, Stró¿a, Mszana
Górna, Podobin, Niedwied i Olszówka. rednia wysokoæ n.p.m. tych siedmiu wsi
wynosi 539,9 m;
 typ II  w którym istnieje wzglêdna równowaga miêdzy powierzchniami u¿ytków rolnych i lenych. Do wsi tego typu zaliczaj¹ siê: Kasinka Ma³a, Glisne, Raba Ni¿na,
Kasina Wielka, Wola Skrzydlañska, Por¹bka, Dobra, Gruszowiec, Wilczyce, £êtowe,
Jurków, Chyszówki i £ostówka. rednia wysokoæ n.p.m. wsi typu II jest zbli¿ona do
typu I i wynosi 545,7 m;
 typ III  odznacza siê przewag¹ lasów nad u¿ytkami rolnymi. S¹ to wsie: Porêba Wielka, Konina, Lubomierz i Pó³rzeczki. rednia ich wysokoæ n.p.m. jest znacznie wy¿sza
od poprzednich dwóch typów wsi i wynosi 637,5 m.
Wsie nale¿¹ce do jednego typu maj¹ podobne walory, które kszta³tuj¹ cenê nieruchomoci. Dla zdefiniowanych typów wsi wyliczono rednie wartoci cech modelu, tworz¹c
tzw. wsie modelowe, znormalizowano je w stosunku do rednich wartoci dla wszystkich
wsi badanego obszaru, wyliczono wskaniki ZWIT dla cech rednich oraz przeanalizowano zebrane dane dotycz¹ce cen dzia³ek budowlanych pod k¹tem wyliczenia redniej
ceny za m2 dzia³ki budowlanej po³o¿onej na terenie ka¿dego typu wsi.
Wskaniki rolne  ZWIT(RE) i ZWIT(RN) maj¹ zdecydowanie wy¿sze wartoci dla
wsi wzorcowej z przewag¹ u¿ytków rolnych typu I (odpowiednio 10,90 i 15,83  tab. 2)
ni¿ w przypadku obu pozosta³ych wsi wzorcowych (rednie odpowiednio 5,25 i 10,40).
Analogiczna sytuacja wystêpuje w przypadku wskaników turystycznych  ZWIT(TE)
i ZWIT(TN) dla wsi wzorcowej typu III z przewag¹ u¿ytków lenych  (16,29 i 17,71)
oraz rednich (odpowiednio 10,88 i 10,30).
Sporód wsi typu I najwiêksz¹ czêæ stanowi³y transakcje dokonane w Skrzydlnej
(7390 m2 z ogólnej powierzchni 11 954 m2 dla wszystkich wsi tego typu za cenê
341 000 z³, co stanowi 72,3% sumy wszystkich transakcji). W czterech wsiach (Stró¿a,
Mszana Górna, Niedwied, Olszówka) nie odnotowano w ogóle ¿adnych transakcji.
We wsiach tego typu zawarto bardzo ma³o transakcji dotycz¹cych tylko 11 954 m2, czyli
23,6% ogó³u, z cen¹ sumaryczn¹ 471 460 z³, co stanowi 18,9% ogólnej sumy transakcji.
Sporód wsi typu II najwiêkszy area³ sprzedanych dzia³ek budowlanych zanotowano
w £êtowem (6661 m2), a najwiêksz¹ sumaryczn¹ cenê za sprzedane grunty uzyskano
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Tabela 2. Wskaniki ZWIT dla wsi wzorcowych
Table 2. ZWIT indicators for the model villages
I  przewaga u¿ytków
rolnych
I  the predomia nce
of agricultura land

II  równowaga pomiêdzy
u¿ytkami rolnymi a lenymi
II  the balance between
permanent agricultural and
forestry lands

III  przewaga u¿ytków
lenych
III  the predominance
of forestry land

ZWIT(RE)

10,904

5,503

4,987

Typ wsi/wskanik
Village type/indicator

ZWIT(RN)

15,825

13,700

7,109

ZWIT(TE)

11,459

10,309

16,290

ZWIT(TN)

10,677

9,921

17,705

ZWIT(PE)

17,510

13,091

14,193

ZWIT(S)

66,375

52,525

60,285

w Rabie Ni¿nej (390 000 z³). W Glisnem, Kasinie Wielkiej, Woli Skrzydlañskiej, Por¹bce,
Gruszowcu, Wilczycach, Jurkowie i Chyszówkach nie dosz³o do ¿adnej transakcji.
W przypadku wsi typu III najwiêkszy area³ sprzedanych dzia³ek budowlanych stwierdzono w Porêbie Wielkiej (10 085 m2 za sumaryczn¹ cenê 630 000 z³), a najmniejszy
w Koninie (1950 m2 za sumaryczn¹ cenê 40 000 z³). We wsiach tego typu, obdarzonych
najwiêkszymi walorami turystyczno-rekreacyjnymi, dokonano 13 z 29 transakcji kupna-sprzeda¿y dzia³ek budowlanych w roku 2008 (44,8%), o najwiêkszym areale (20 035 m2
z ca³kowitych 50 650 m2, czyli 39,5%) oraz za najwy¿sz¹ sumaryczn¹ kwotê (1 053 900 z³
z ogólnej kwoty 2 488 360 z³, czyli 42,4%), mimo i¿ typ ten reprezentuj¹ jedynie 4 wsie
z badanych 24.
W celu stwierdzenia, które z wyliczonych wskaników ZWIT nadaj¹ siê do przekszta³cenia we wspó³czynniki EWIT (ekonomiczne wspó³czynniki istotnoci terenu), wyliczono wspó³czynniki korelacji miêdzy nimi a rednimi cenami za m2 w z³ dzia³ek budowlanych we wsiach wzorcowych (tab. 3).
Tabela 3. Wspó³czynniki korelacji liniowej miêdzy podstawowymi wskanikami ZWIT a cenami
dzia³ek budowlanych
Table 3. The coefficients of linear correlation with indicators of levels of relevance between
the basic ZWIT indicators and building land prices
Wspó³czynnik korelacji liniowej miêdzy
Wartoæ krytyczna
wartociami wskanika a cenami
wspó³czynnika korelacji
dzia³ek budowlanych we wsiach
dla a = 0,05
Wskanik ZWIT
wzorcowych
Critical value
ZWIT indicator
The coefficient of linear correlation
for a correlation coefficient
between the indicator value and prices
for a = 0,05
of building land in model villages

Wartoæ krytyczna
wspó³czynnika korelacji
dla a = 0,01
Critical value for
a correlaion coeficient
for a = 0,01

ZWIT(RE)

0,999

0,99692

0,999877

ZWIT(RN)

0,736

0,99692

0,999877

ZWIT(TE)

0,398

0,99692

0,999877

ZWIT(TN)

0,483

0,99692

0,999877

ZWIT(PE)

0,952

0,99692

0,999877

ZWIT(RE)

0,9995317

0,99692

0,999877
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Do dalszej analizy wziêto wskanik ZWIT(RE) jako posiadaj¹cy bardzo wysoki
ujemny wspó³czynnik korelacji, co wskazuje na to, ¿e jego wartoæ ma tendencjê niemal
idealnie przeciwn¹ do cen dzia³ek budowlanych na badanym terenie. Zbadany w zwi¹zku
z tym wskanik odwrotny do ZWIT(RE), czyli ZWIT(RE), wykaza³ wspó³czynnik korelacji liniowej o istotnoci zbli¿onej do poziomu a = 0,01.
Zale¿noæ miêdzy ujemn¹ wartoci¹ wskanika ZWIT(RE) [ZWIT(RE)] a cen¹
dzia³ki budowlanej wskazuje na tendencjê polegaj¹c¹ na zwiêkszaniu siê ceny transakcji
kupna-sprzeda¿y dzia³ki budowlanej na badanym terenie wraz ze spadkiem wartoci walorów wa¿nych dla ekspertów zajmuj¹cych siê badaniami naukowymi w dziedzinie rolnictwa. Tendencja ta wskazuje na rozdzielne i antagonistyczne traktowanie wartoci rolniczych i turystycznych przez respondentów podczas wype³niania ankiet, maj¹ce
odzwierciedlenie w uzyskanych zestawach wag modelu.
Wskaniki ZWIT przekszta³cono we wskaniki EWIT za pomoc¹ podzia³u cech modelowych na trzy grupy (cechy niezwi¹zane z dzia³alnoci¹ cz³owieka, cechy zwi¹zane z konkretn¹ zabudow¹ wzniesion¹ przez cz³owieka i cechy zwi¹zane z infrastruktur¹ ca³ej miejscowoci).
Wyznaczono elementy sk³adowe wskanika ZWIT oraz istotnoæ ka¿dej z podanych grup
wraz ze wskanikiem korelacji w stosunku do ceny dzia³ki budowlanej na danym terenie.
Dla wartoci cz¹stkowych poszczególnych grup cech wyliczono wspó³czynniki korelacji liniowej z cenami gruntów budowlanych, które nastêpnie podstawiono jako wspó³czynniki istotnoci do poni¿szego wzoru. Wyliczono nowe wskaniki EWIT:
EWIT(E) = a1k1x1 + a2k2x2 +

gdzie:

+ anknxn

E  okrelenie zbioru wag eksperckich/nieeeksperckich k1... kn opracowanych na podstawie ankiet;
x1 xn  zespó³ znormalizowanych now¹ metod¹ cech obszarów pozwalaj¹cy na
ujêcie jako porównywanych wszystkich badanych cech;
a1 an  wspó³czynniki istotnoci cech;
k1 kn  wagi eksperckie wybranego zbioru;
n = 1... 29  numer badanej cechy wed³ug listy.

Zastrzegaj¹c, ¿e jest to tylko du¿e przybli¿enie wstêpn¹ wartoæ dzia³ki budowlanej
w badanym terenie mo¿na zatem zamkn¹æ wzorem:
Cenab[m2] = 2,4327×EWIT(RE) + 61,77 z³
Ze wzglêdu na ma³¹ porêcznoæ tego wzoru w takiej formie mo¿na go zaokr¹gliæ:
Cenab[m2] = 2,5×EWIT(RE) + 62 z³
Tabela 4. Wskanik EWIT(RE) dla wsi wzorcowych wszystkich typów
Table 4. EWIT(RE) indicator for all types of model villages
Typ wsi
Villga type

Wskanik EWIT
EWIT indicator

Wartoæ wskanika EWIT
EWIT value

I

() EWIT(RE)

9,183

II

() EWIT(RE)

4,084

III

() EWIT(RE)

3,858
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Porównuj¹c rozk³ady przestrzenne zilustrowane na rysunku 1 (EWIT(RE)) i rysunku 2
(ceny gruntu budowlanego w z³/m2), mo¿na zauwa¿yæ ich bardzo du¿e podobieñstwo,
a co za tym idzie poprawnoæ wynikaj¹cego z przedstawionych wartoci ostatniego wzoru.
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Rys. 1. Rozk³ad przestrzenny wskanika EWIT(RE) dla wyg³adzonych terenów, z których powsta³y wsie wzorcowe
Fig. 1. EWIT(RE) spatial resolution for the smooth areas created from model villages
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Rys. 2. Rozk³ad przestrzenny cen gruntów budowlanych [z³/m2] dla wyg³adzonych terenów,
z których powsta³y wsie wzorcowe
Fig. 2. Spatial resolution of building land prices [z³/m2] for the smooth areas created from model
villages
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DYSKUSJA
Sporód dotychczas prowadzonych badañ du¿¹ czêæ stanowi³y opracowania dotycz¹ce lokali mieszkaniowych po³o¿onych na terenie miejskim, lub te¿ dzia³ek usytuowanych
poza miastem, przy czym w czêci modeli nie stawiano nacisku na ró¿nicê okrelania
wartoci rynkowej ze wzglêdu na przeznaczenie gruntu.
Wyró¿niæ mo¿na prace polegaj¹ce na wartociowaniu nieruchomoci metod¹ data
mining, czyli dog³êbnej analizy dostêpnej bazy danych, wród których nowatorsk¹ metodê opracowa³a Renigier-Bi³ozor [2008], stosuj¹c teoriê zbiorów przybli¿onych do obliczenia przybli¿onej wartoci lokali mieszkalnych na terenie Olsztyna.
Innym podejciem zajê³y siê Litwin i Malczewska [2004], opracowuj¹c zestaw pytañ
ankietowych, na podstawie których rzeczoznawcy zestawili dziewiêæ cech modelowych,
które pos³u¿y³y do zbudowania modelu drzewa decyzyjnego bazuj¹cego na algorytmie
M5.Prime daj¹cego przybli¿on¹ cenê gruntu, przy czym jego przeznaczenie oznaczono
jako jedn¹ z cech modelu. Podobny model stosuje Surowiec [2004].
Na wa¿ny problem zwi¹zany z masow¹ wycen¹ nieruchomoci zwrócili uwagê Kuryj
i róbek [2005], wskazuj¹c na potrzebê budowy spójnego rejestru cen i wartoci nieruchomoci jako bazy wiedzy dla analiz wykraczaj¹cych poza badane obecnie niewielkie
regiony.
Praca ta wychodzi od za³o¿onego modelu wartociowania krajobrazu jako uniwersalnej
mo¿liwoci wykonania wstêpnej wyceny dzia³ki budowlanej ze wzglêdu na walory otoczenia. Model daje mo¿liwoæ analizy pod k¹tem opracowywania planu zagospodarowania
przestrzennego danej miejscowoci w taki sposób, aby umo¿liwiæ zwiêkszenie walorów
szczególnie po¿¹danych dla budownictwa, w tym szczególnie budownictwa w regionie
zwi¹zanego z rozwojem agroturystyki.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Wskaniki EWIT ze wzglêdu na mo¿liwoæ ich praktycznego zastosowania musia³y
byæ dok³adnie przeanalizowane pod k¹tem korelacji z cenami dzia³ek budowlanych. Wyodrêbniono wskanik EWIT(RE) mog¹cy s³u¿yæ do obliczania wstêpnej wartoci dzia³ki.
Wybór wskanika wiadczy o tym, ¿e na badanym terenie wzrost cen dzia³ek budowlanych jest zgodny z tendencj¹ wzrostu atrakcyjnoci rekreacyjno-turystycznej, pojmowan¹ jednak nie wprost, ale jako brak walorów rolniczych, a co za tym idzie wspó³czynniki
wagowe przyjête dla wskaników (RE) s¹ najbardziej przydatne jako zbiór dobrze okrelonych cech, które musz¹ byæ poddane przeobra¿eniu w celu zwiêkszenia atrakcyjnoci
terenu jako potencjalnego miejsca budowy nieruchomoci rekreacyjnych.
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BUILDING LAND VALUATION WITH ECONOMICAL LAND REVELANCE
INDICATORS
Abstract. The calculation of new gruop of indicators  EWIT (economical land revelance
indicators) allowed fix of model indicators, which could be use in practice for calculating
initial value of land on investigated area. EWIT indicators because of the possibility
of their practical application had to be carefully examined in the light of correlation with
the prices of constructional and agricultural land. There was identified EWIT(RE)
indicator that can be used to calculate the initial value of the parcel. The choice of these
indicators indicate that in the investigated area increasing of price of building land is
in line with the trend of increasing of attractiveness value of recreation and tourism, but
not in direct way whereas as lack of agricultural values, and thus the weight of indicators
adopted for the (RE) are the most useful practical as well-defined set of characteristics that
need to be transformed in order to increase the attractiveness of the area.
Key words: attributes creating the value, pricing of building land, development of rural
mountain
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ROZK£AD JEDNOSTKOWYCH CEN NIERUCHOMOCI
GRUNTOWYCH
Agnieszka Bitner
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Streszczenie. W pracy okrelono postaæ funkcyjn¹ rozk³adu cen jednostkowych nieruchomoci gruntowych niezabudowanych. Analizê przeprowadzono dla bazy danych obejmuj¹cej 1752 transakcje dokonane w Krakowie. Pokazano, ¿e na bardzo wysokim poziomie
istotnoci rozk³ad cen jednostkowych jest zgodny z rozk³adem logarytmiczno-normalnym.
Otrzymany wynik sugeruje, ¿e rozk³ad cen jednostkowych jest opisany tak¹ sam¹ funkcj¹
jak rozk³ad ma³ej i redniej wielkoci bogactwa w spo³eczeñstwie.
S³owa kluczowe: wycena nieruchomoci, rozk³ad logarytmiczno-normalny, rozk³ad cen, cena
jednostkowa nieruchomoci, rozk³ad bogactwa, nieruchomoæ gruntowa, rynek finansowy

WSTÊP
Metody statystyczne w wycenie nieruchomoci i analizach rynku nieruchomoci s¹
coraz czêstszym narzêdziem uczestników tego rynku. Dostêpnoæ danych oraz iloæ informacji, któr¹ one zawieraj¹, umo¿liwia szczegó³ow¹ analizê zachowañ rynku. Artyku³
ten dotyczy jednego zagadnienia  rozk³adu jednostkowych cen transakcyjnych nieruchomoci gruntowych niezabudowanych. Zarówno z powodów praktycznych  do wyceny
nieruchomoci, jak równie¿ ze wzglêdów teoretycznych, badanie w³asnoci rozk³adu cen
nieruchomoci jest zasadne i dostarcza istotnych informacji o rynku nieruchomoci.
Znajomoæ postaci funkcyjnej rozk³adu cen jest potrzebna rzeczoznawcom, poniewa¿
stosowane w wycenie testy statystyczne zak³adaj¹ czêsto rozk³ad normalny cechy. S¹ to
na przyk³ad test dla wariancji w populacji, test jednorodnoci wielu wariancji czy test
analizy wariancji. Wyznaczanie przedzia³u ufnoci dla wspó³czynnika korelacji, test istotnoci dla wspó³czynnika regresji liniowej czy wspó³czynnika korelacji wymagaj¹ równie¿
spe³nienia za³o¿enia, ¿e rozk³ad cech jest normalny. Jeli badane cechy nie spe³niaj¹ tego
za³o¿enia, stosowanie testu jest b³êdem. Wyznaczaj¹c przedzia³ ufnoci dla wartoci
redniej zmiennej jednowymiarowej, na przyk³ad dla redniej ceny, korzysta siê z parametrów dla rozk³adu normalnego cechy. W wielu publikacjach dotycz¹cych zastosowania
Adres do korespondencji  Corresponding author: Agnieszka Bitner, Zak³ad Zastosowañ
Matematyki, Uniwersytet Rolniczy, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, e-mail:
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metod statystycznych w wycenie [Hozer i in. 2002, Gnat 2008] przedstawiono histogramy cen ró¿nego typu nieruchomoci. W wiêkszoci przyk³adów s¹ to rozk³ady prawoskone, a nie symetryczne. Z tego powodu przed zastosowaniem bardziej zaawansowanych
narzêdzi statystycznych nale¿y zbadaæ postaæ funkcyjn¹ rozk³adu cen.
Z kszta³tem rozk³adu wi¹¿e siê równie¿ inna wa¿na kwestia (maj¹ca du¿e znaczenie
w trakcie wyceny nieruchomoci), a mianowicie czy wartoæ rednia jest dobrym reprezentantem cen w analizie rynku. Dla rozk³adów niesymetrycznych dok³adniejsz¹ informacjê o poziomie cen wystêpuj¹cych na rynku daje wartoæ modalna (wartoæ najbardziej
prawdopodobna). Cytowane prace [Hozer i in. 2002, Gnat 2008] wskazuj¹, ¿e rozk³ad
cen nie zawsze jest symetryczny. Znajomoæ funkcji rozk³adu cen pozwoli³aby zatem na
precyzyjne okrelenie wartoci modalnej na podstawie parametrów rozk³adu.
Rozk³adem cen transakcyjnych nieruchomoci s¹ zainteresowani równie¿ uczestnicy
innych rynków, w szczególnoci rynków finansowych. Okrelenie funkcji rozk³adu cen
transakcyjnych nieruchomoci dostarczyæ mo¿e bowiem informacji o procesach generuj¹cych ten rozk³ad, co z kolei pozwala lepiej zrozumieæ mechanizmy rz¹dz¹ce rynkiem.
Istnieje wiele opracowañ ekonomicznych dotycz¹cych wartoci taksacyjnych dzia³ek
gruntowych [Ishikawa 2006, Kaizoji i Kaizoji 2004, Kaizoji 2003, Oshiro 2003]. Ishikawa
[2006] i Kaizoji [2003] pokazali, ¿e rozk³ad wartoci taksacyjnych jednostki (1 m 2)
gruntu jest zgodny z rozk³adem potêgowym. W tym kontekcie warto przytoczyæ wyniki
dotycz¹ce rozk³adu bogactwa w spo³eczeñstwie, które zosta³y opisane przez Pareto
[1897] i Gibrata [1931]. Pierwszy z cytowanych autorów, ekonomista Vilfredo Pareto,
odkry³ pod koniec dziewiêtnastego wieku, ¿e rozk³ad du¿ych fortun w spo³eczeñstwie
jest zgodny z rozk³adem potêgowym. To znaczy, ¿e funkcja rozk³adu bogactwa, w, ma
postaæ f(w) ~ wb. Wyk³adnik b zwany jest równie¿ indeksem Pareto i przyjmuje wartoci
z przedzia³u 1 £ b £ 2,5 [Pareto 1897, Levi i Solomon 1997, Souma 2002, Ishikawa
2006]. Odnotujmy, ¿e potêgowy charakter funkcji dystrybucji f(w) oznacza, ¿e wiêkszoæ
bogactwa ca³ego spo³eczeñstwa jest w posiadaniu ma³ej grupy osób, podczas gdy wiêkszoæ ludzi posiada jedynie niewielk¹ jego czêæ. Jak jednak wskazuj¹ wyniki ostatnich
badañ, prawo Pareto opisuje tylko czêæ rozk³adu i stosuje siê do du¿ych wartoci bogactwa. W ogólnoci dystrybucja bogactwa (dochodu) podlega bardziej z³o¿onemu rozk³adowi [Bordley i in. 1996, Souma 2002]. Ju¿ w roku 1931 Robert Gibrat opublikowa³
pracê dotycz¹c¹ dystrybucji ma³ych i rednich maj¹tków. Okaza³o siê, ¿e jest ona
zgodna z rozk³adem logarytmiczno-normalnym (log-normalnym), którego w³asnoci
omawiane s¹ w dalszych czêciach artyku³u. Rozk³ad log-normalny jest bardzo powszechny w ekonomii. Opisuje on na przyk³ad rozk³ad produktu krajowego brutto krajów wiata
[Clauset i in. 2009, Limpert i in. 2001, Mitzenmacher 2003], rozk³ad dochodów osobistych [Kalecki 1945, Champernowne 1953], rozk³ad wielkoci firm [Amaral i in. 1997,
Ganugi i in. 2004, Growiec i in. 2008, Ishikawa 2008, Stanley i in. 1996] czy rozk³ad
wielkoci gospodarstw rolnych [Allanson 1992]. Nale¿y odnotowaæ, ¿e w minionych dekadach rozk³ad log-normalny równie¿ odkryto w wielu innych dziedzinach [Crow 1988,
Fia³kowski i Bitner 2008], takich jak fizyka, ekologia, geologia, astronomia, medycyna,
in¿ynieria rodowiska, geodezja czy lingwistyka.
Praca ta ma dwa cele. Okrelenie postaci funkcyjnej rozk³adu jednostkowych cen transakcyjnych nieruchomoci gruntowych niezabudowanych oraz wykazanie, ¿e rozk³ad cen
transakcyjnych nieruchomoci odzwierciedla dystrybucjê bogactwa lokalnej spo³ecznoci.
Acta Sci. Pol.

Rozk³ad jednostkowych cen nieruchomoci gruntowych

43

WYNIKI ANALIZY
Baza danych
Dane transakcyjne pochodz¹ z aktów notarialnych dotycz¹cych umów kupna-sprzeda¿y
nieruchomoci gruntowych niezabudowanych po³o¿onych w granicach administracyjnych
miasta Krakowa, zawartych w latach 19961999. W przedstawionej analizie uwzglêdniono jedynie grunty o przeznaczeniu M4 pod nisk¹ zabudowê mieszkaniow¹. Grunty o tym
przeznaczeniu s¹ najczêstszym przedmiotem transakcji. Ich udzia³ w rynku wynosi³
37,23%. Z bazy usuniêto jedynie transakcje dokonane w warunkach szczególnych (w ramach przetargu) oraz dzia³ki, dla których wydano pozwolenie na budowê. W analizie nie
uwzglêdniono równie¿ transakcji dotycz¹cych nieruchomoci sprzedanych jako dope³nienie s¹siedniej nieruchomoci, dzia³ki-drogi, dzia³ki wydzielonej pod ruroci¹g gazowy,
dzia³ki z lini¹ wysokiego napiêcia. Ostatecznie, po opisanych redukcjach, analiz¹ objêto
1777 danych transakcyjnych. Ceny nieruchomoci sprowadzono na dzieñ ostatniej transakcji w bazie. Zastosowano przy tym wskanik trendu wzrostu cen, opisany szczegó³owo
w pracach Bitner [2002a, 2003].
Rozk³ad cen jednostkowych gruntów  analiza statystyczna danych
Wyjciowy zbiór 1777 danych transakcyjnych obejmowa³ ceny jednostkowe, c, zmieniaj¹ce siê w przedziale od cmin = 1,03 do cmax = 1428,83 PLN m2. Do analizy wykorzystano 1752 transakcje, w których ceny jednostkowe nie przekracza³y 500 PLN m2.
Pozosta³ych 25 transakcji  stanowi¹cych oko³o 1% bazy  odrzucono. Nie da³o siê ich
bowiem pogrupowaæ w odpowiednio liczne klasy cenowe. Celem analizy by³o przetestowanie hipotezy H0, ¿e rozk³ad cen jednostkowych, f(c), jest opisany przez rozk³ad lognormalny dany wzorem

f (c) =

æ ln 2 (c / µ) ö
÷
expç 2
÷
ç
cI 2F
I
2
ø
è
1

(1)

Rozk³ad log-normalny jest okrelony tylko dla dodatnich wartoci zmiennej c i jest
rozk³adem asymetrycznym, skonym prawostronnie. Jednoznacznie charakteryzuj¹ go
dwa parametry: rednia, µ, oraz odchylenie standardowe, s, zmiennej ln(c).
W celu zweryfikowania hipotezy o zgodnoci obserwowanego rozk³adu cen jednostkowych z rozk³adem log-normalnym przeprowadzono test zgodnoci chi-kwadrat Pearsona. Wartoæ statystyki c2 liczona by³a ze wzoru [Aczel 2000]:
n

?2 = å

i =1

Oi - Ei 2
Ei

(2)

gdzie Oi to wartoæ obserwowana bêd¹ca liczb¹ cen w i-tym przedziale; Ei jest odpowiadaj¹c¹ wartoci¹ teoretyczn¹ (oczekiwan¹), która wynika z hipotezy. Liczba n jest równa
liczbie przedzia³ów, na które zosta³ podzielony przedzia³ zmiennoci cen jednostkowych.
Wartoæ teoretyczn¹ liczono wed³ug wzoru:
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gdzie ci oznacza rodek i-tego przedzia³u, a N jest czynnikiem normalizacyjnym. Parametry rozk³adu N, µ, i s wyznaczone by³y jako wynik procedury dopasowania. Zastosowano
procedurê dopasowania bez normalizacji [Nowak 2002], u¿ywaj¹c metody najmniejszych
kwadratów [Aczel 2000, Nowak 2002]. Statystyka dana wzorem (2) ma rozk³ad chi-kwadrat, ? 2f , o f = (n  p  1) stopniach swobody, gdzie p oznacza liczbê parametrów wyznaczanych w procesie dopasowania. W przeprowadzonej analizie p = 3, poniewa¿ wyznaczano trzy parametry.
Bardzo wa¿ne jest, aby sposób grupowania danych w klasy nie mia³ wp³ywu ani na
wartoci wyznaczanych parametrów, ani na wyniki testu zgodnoci. W celu sprawdzenia
wp³ywu podzia³u na klasy wykonano obliczenia dla czterech ró¿nych sposobów podzia³u.
W ka¿dym przypadku startowano od ustalonej liczby klas, n0 = 40, 30, 25, 20. Przyjmuje
siê [Aczel 2000], ¿e test zgodnoci chi-kwadrat mo¿na stosowaæ, jeli liczba obserwacji
w ka¿dym przedziale jest wiêksza lub równa piêæ. Z tego powodu, dla ka¿dego wyjciowego podzia³u na n0 klas, dokonano nastêpnie ³¹czenia s¹siednich przedzia³ów, tak aby
spe³niæ ten warunek. Wartoæ obserwowana, Oi , w przedziale powsta³ym z po³¹czenia k
s¹siednich przedzia³ów liczona by³a jako rednia z nastêpuj¹cego wzoru:
k

Oi =

å Os

s =1

k

(4)

gdzie, Os oznacza liczbê cen w s-tym przedziale. rodek przedzia³u, ci , liczony by³ jako
rednia arytmetyczna rodków, cs, ³¹czonych przedzia³ów,
k

ci =

å cs

s =1

k

(5)

Jak wynika z opisanej wy¿ej procedury ³¹czenia przedzia³ów, histogram sk³ada³ siê
z liczby klas, n, mniejszej ni¿ pocz¹tkowa liczba n0. Wartoci n0 oraz n dla czterech sposobów podzia³ów podano w pierwszej kolumnie tabeli 1.
Rysunek 1 przedstawia histogram f(c) cen jednostkowych nieruchomoci gruntowych,
otrzymany dla podzia³u na n = 32 przedzia³y. Lini¹ ci¹g³¹ wykrelono dystrybucjê log-normaln¹ z parametrami wyznaczonymi przez dopasowanie metod¹ najmniejszych kwadratów. Jakoæ dopasowania funkcji rozk³adu do danych oceniæ mo¿na lepiej na rysunku 2,
na którym obie osie wspó³rzêdnych przedstawiono w skalach logarytmicznych. Jak widaæ, dane empiryczne bardzo dobrze pasuj¹ do dystrybucji log-normalnej, która na skali
podwójnie logarytmicznej ma kszta³t paraboli. Wartoci parametrów µ i s, które determinuj¹ kszta³t dystrybucji, otrzymane dla wszystkich czterech sposobów podzia³u na klasy,
zestawiono w tabeli 1 (Wartoci czynnika normalizacyjnego, N, w tabeli pominiêto).
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Tabela 1. Zestawienie wyników analizy
Table 1. Summary of results of the analysis
µ [PLN m2]

s

c2

32 (40)

59,8 ± 7,9

0,956 ± 0,080

30,857

42,585

26 (30)

60,9 ± 6,3

0,915 ± 0,063

21,790

35,563

23 (25)

61,1 ± 5,3

0,897 ± 0,053

16,380

32,007

19 (20)

61,9 ± 4,7

0,894 ± 0,049

13,340

27,204

n (n0)

W pierwszej kolumnie podano liczbê klas, n, oraz  w nawiasach  wyjciow¹ liczbê klas, n0.
Druga i trzecia kolumna zawiera wartoci parametrów rozk³adu, µ i s, otrzymanych przez dopasowanie metod¹ najmniejszych kwadratów. Dwie ostatnie kolumny przedstawiaj¹, odpowiednio,
wartoæ statystyki c2 policzon¹ ze wzoru (2) oraz odpowiedni¹ wartoæ krytyczn¹ ? n2- 4,= dla
a = 0,1. Dla ka¿dej liczby klas spe³niony jest warunek ? n2- 4,=
The first column presents the number of bins, n, and  in the brackets  the initial number of bins,
n0. In the second and third column, the parameters of the distribution, µ and s, obtained from the
least-squares fit are given. Two last columns present, respectively, the statisics c2 calculated from
equation (2), and the corresponding critical value ? n2- 4,= for a = 0,1. For each number of bins
the condition ? n2- 4,= is satisfied

f
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–2
unit price [PLN m ]
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dane transakcyjne
transaction data
dopasowany rozkład log-normalny
fit of the log-normal distribution
Rys. 1. Histogram jednostkowych cen nieruchomoci gruntowych otrzymany dla n = 32 przedzia³ów. Linia ci¹g³a przedstawia rozk³ad log-normalny z parametrami wyznaczonymi
przez dopasowanie metod¹ najmniejszych kwadratów
Fig. 1. Histogram of the unit land prices obtained for n = 32 bins. The solid line represents the
log-normal distribution fitted to the data using the least-squares method
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Rys. 2. Dane z rysunku 1 przedstawione na wykresie podwójnie logarytmicznym
Fig. 2. The same as in Fig. 1, plotted in the double logarithmic scale

Wyniki przedstawione w tabeli 1 dowodz¹, ¿e sposób podzia³u na klasy nie mia³ wiêkszego wp³ywu na otrzymane wartoci parametrów. Zmieniaj¹ siê one bowiem w granicach b³êdu statystycznego i oscyluj¹ wokó³ redniej wartoci µ = 60,9 PLN m2 oraz
s = 0,916.
Wartoci statystyki c2 policzone na podstawie wzoru (2) oraz odpowiednie wartoci
krytyczne ? n2-4,= dla poziomu zgodnoci a = 0,1 dla ró¿nej liczby klas, n, podaj¹ dwie
ostatnie kolumny tabeli 1. Jak widaæ, dla ka¿dego podzia³u na klasy, wartoci statystyki c2
s¹ mniejsze od wartoci krytycznych. Oznacza to, ¿e nie ma podstaw do odrzucenia postawionej hipotezy H0, ¿e rozk³ad cen jednostkowych nieruchomoci gruntowych jest
log-normalny.
DYSKUSJA
W poprzednim rozdziale pokazano, ¿e rozk³ad cen jednostkowych w transakcjach
dokonanych na rynku krakowskim jest log-normalny. Jest on powszechnie obserwowany
w ekonomii. W szczególnoci z rozk³adem log-normalnym jest zgodny rozk³ad tak zwanej ma³ej i redniej wielkoci bogactwa [Gibrat 1931]. Grunty o przeznaczeniu M4 pod
nisk¹ zabudowê, bêd¹ce przedmiotem analizy w tej pracy, kupuj¹ g³ównie indywidualni
nabywcy. St¹d mo¿na wnioskowaæ, ¿e rozk³ad cen jednostkowych nieruchomoci
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gruntowych odzwierciedla rozk³ad bogactwa lokalnej spo³ecznoci. Oznacza to równie¿ ¿e, parametry rozk³adu cen  wielkoci µ oraz s wystêpuj¹ce w równaniu (1)  charakteryzuj¹ zasobnoæ spo³eczeñstwa w badanym okresie. Mimo ¿e analiza dotyczy rynku krakowskiego, mo¿na oczekiwaæ, ¿e dystrybucja log-normalna jest uniwersalna
i opisuje rozk³ad cen jednostkowych w innych polskich miastach. Lokalna specyfika powinna przejawiaæ siê jedynie w wartociach parametrów µ oraz s charakteryzuj¹cych
rozk³ad log-normalny.
Istnieje prosty model opisuj¹cy dynamikê bogactwa w spo³eczeñstwie, który prowadzi do rozk³adu log-normalnego. Zaproponowa³ go Gibrat [1931] (tak zwana regu³a proporcjonalnego wzrostu). Wspomniany model opiera siê na za³o¿eniu, ¿e zmiana wielkoci maj¹tku wybranego inwestora opisana jest przez nastêpuj¹cy proces stochastyczny:
wt + 1 = wt D t ,

(6)

gdzie: t  kolejne chwile czasowe (kroki inwestycyjne), na które okrelamy wielkoæ bogactwa; w(t)  bogactwo indywidualnego inwestora w chwili t; h(t)  zmienna losowa,
której rozk³ad ma skoñczon¹ redni¹ i wariancjê. Z matematycznego punktu widzenia
równanie (6) opisuje stochastyczny proces multiplikatywny [Sornette, Cont 1997]. Ma
ono równie¿ naturaln¹, doæ prost¹ interpretacjê ekonomiczn¹. Opisuje sytuacjê, w której
kapita³ w(t) zainwestowano ze stop¹ zwrotu [h(t)  1]. Jeli h(t) > 1, kapita³ inwestora powiêksza siê, w przeciwnym wypadku maleje. Zmienna losowa h(t) odpowiada zatem za
przyrosty lub ubytki kapita³u w kolejnych krokach inwestycyjnych. Po obustronnym zlogarytmowaniu, prawa strona równania (3) przekszta³ca siê w sumê logarytmów zmiennej
stochastycznej h(t) i kapita³u pocz¹tkowego w0:
ln wt + 1 = ln D t  + ln D t - 1 + ... + ln w0 ,

(7)

St¹d, na podstawie centralnego twierdzenia granicznego [Nowak 2002], wynika, ¿e
logarytm wielkoci bogactwa, ma rozk³ad normalny. Oznacza to, ¿e dla procesu stochastycznego zdefiniowanego równaniem (6) rozk³ad bogactwa, f(w), jest rozk³adem lognormalnym opisanym równaniem (1).
W tym miejscu warto zwróciæ uwagê na wa¿n¹ ró¿nicê miêdzy cenami transakcyjnymi a wartociami taksacyjnymi nieruchomoci. Ceny transakcyjne  bêd¹ce przedmiotem
analizy prezentowanej w tej pracy  pochodz¹ z aktów notarialnych, natomiast wartoci
taksacyjne (assessed values of land) s¹ wyliczane przez rzeczoznawców maj¹tkowych raz
do roku i stanowi¹ podstawê podatku katastralnego. Sposób okrelania wartoci taksacyjnych i transakcyjnych ró¿ni siê zatem zasadniczo. Ró¿nice dotycz¹ równie¿ liczebnoci
populacji oraz struktury nieruchomoci sprzedawanych i nieruchomoci wycenianych.
Corocznej taksacji w krajach, gdzie wprowadzono podatek katastralny, podlegaj¹ prawie
wszystkie nieruchomoci gruntowe. Przedmiotem transakcji jest natomiast ich niewielki
procent. W przypadku Krakowa w analizowanym okresie 19961999 dokonano 6505
transakcji gruntami niezabudowanymi [Bitner 2002b], w tym odnotowano 127 odsprzeda¿y i 9 potrójnych sprzeda¿y tej samej nieruchomoci. Oznacza to, ¿e w ci¹gu czterech
lat sprzedano jedynie 6,35% powierzchni ca³ego zasobu dzia³ek po³o¿onych w granicach
administracyjnych miasta. Opisane ró¿nice miêdzy cen¹ a wartoci¹ maj¹ odzwierciedlenie w rozk³adach jednostkowych cen transakcyjnych i wartoci taksacyjnych.
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Rozk³ad wartoci taksacyjnych zbadano i dok³adnie opisano dla nieruchomoci w Japonii. Ishikawa [2006] przeprowadzi³ analizê rozk³adu jednostkowych wartoci taksacyjnych nieruchomoci gruntowych. Nale¿y dodaæ, ¿e wartoæ taksacyjna w Japonii jest
okrelana oddzielnie dla gruntu i oddzielnie dla budynków oraz innych czêci sk³adowych nieruchomoci. Ishikawa wykorzysta³ dane taksacyjne z 23 lat. Liczebnoæ baz danych w poszczególnych latach ros³a od oko³o 6000 do 30 000. Dla tak znacznej rozpiêtoci
czasowej i ró¿nicy w liczbie danych okaza³o siê, ¿e w ka¿dym roku rozk³ad jednostkowych wartoci taksacyjnych jest zgodny z rozk³adem Pareto. Nale¿y zatem oczekiwaæ,
¿e rozk³ad Pareto jest tak zwanym rozk³adem generycznym wartoci taksacyjnych. Z analizy przedstawionej w tym artykule oraz wyników zawartych w pracy Ishikawy [2006]
wynika, ¿e rozk³ad cen transakcyjnych i rozk³ad wartoci taksacyjnych opisuje inny rodzaj funkcji.
W tej pracy do analizy wykorzystano ceny jednostkowe, nie za ceny ca³ych nieruchomoci. Jest to podyktowane faktem, ¿e zarówno wartoæ, jak i cenê ustala siê najpierw
dla jednostki powierzchni nieruchomoci. Hozer i in. [2002] i Gnat [2008] przedstawili
histogramy rozk³adów jednostkowych cen (cen 1 m2) dla ró¿nego typu nieruchomoci.
Histogramy: cen transakcyjnych i ofertowych domów, cen ofertowych mieszkañ w Pary¿u, stawek czynszu uzyskiwanych w przetargach na najem lokali u¿ytkowych [Hozer i in.
2002] czy histogram wartoci rynkowej wycenianych nieruchomoci niezurbanizowanych
[Gnat 2008] wskazuj¹ jednoznacznie, ¿e nie s¹ to rozk³ady Gaussa. S¹ one zdecydowanie
prawostronnie skone, co pokrywa siê wynikami pokazanymi w tej pracy.
Przeprowadzona analiza bazuje na danych z lat 19961999. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e choæ s¹ to dane sprzed prawie dziesiêciu lat, nie ma to znaczenia dla prezentowanego wniosku. Dotyczy on bowiem postaci funkcyjnej rozk³adu cen nieruchomoci, która
jest niezale¿n¹ od czasu w³asnoci¹ rynku. Z biegiem lat zmieniaæ mog¹ siê jedynie parametry rozk³adu  wielkoci µ oraz s.
PODSUMOWANIE
W artykule pokazano, ¿e rozk³ad jednostkowych cen transakcyjnych nieruchomoci
gruntowych jest zgodny z rozk³adem log-normalnym. Zgodnoæ ta sugeruje, ¿e jednostkowe ceny transakcyjne odzwierciedlaj¹ stan zasobnoci inwestorów dzia³aj¹cych na rynku. Rozk³ad log-normalny jest generycznym rozk³adem ma³ej i redniej zasobnoci, niezale¿nym od typu rynku. Tego samego typu rozk³adu nale¿y siê zatem spodziewaæ dla
cen jednostkowych sprzedanych mieszkañ.
Ró¿nica w postaciach funkcyjnych rozk³adów cen transakcyjnych i wartoci taksacyjnych wskazuje na ró¿ny charakter tych wielkoci. W Polsce nie opracowano jeszcze
algorytmu masowej wyceny, okrelaj¹cego wartoæ taksacyjn¹ nieruchomoci. Wyniki zaprezentowane w artykule pokazuj¹ jednak, ¿e nie mo¿na w sposób bezporedni przenosiæ
informacji o cenach nieruchomoci na ich wartoci taksacyjne. Wartoci taksacyjne powinny uwzglêdniaæ i odzwierciedlaæ o wiele wiêcej informacji o nieruchomociach ni¿ te
pochodz¹ce od ich nabywców. Ró¿nice w rozk³adach cen i wartoci nieruchomoci s¹
przejrzystym przyk³adem ró¿nic w znaczeniach pojêæ ceny i wartoci. Dlatego, tworz¹c
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system informacji o nieruchomociach [Kuryj, róbek 2005], warto zamieciæ informacje
zarówno o cenach, jak i o wartociach nieruchomoci.
Otrzymany wynik wskazuje równie¿ na potrzebê dok³adnej wstêpnej analizy statystycznej danych o nieruchomociach. Zak³adaj¹c a priori, ¿e rozk³ad cen transakcyjnych jest
rozk³adem Gaussa, mo¿na pope³niæ b³¹d. W szczególnoci takie niezweryfikowane za³o¿enie powoduje stosowanie nieodpowiednich testów statystycznych. Dlatego by poprawnie
dobraæ i stosowaæ narzêdzia statystyczne, warto zbadaæ postaæ funkcyjn¹ rozk³adu cen.
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DISTRIBUTION OF UNIT PRICES OF UNDEVELOPED LAND
Abstract. In this paper we determined the distribution function of unit land prices
of undeveloped land. The analysis was based on 1752 sale transactions in Kraków.
We found that the data follows the log-normal distribution with very high significance
level. The result obtained suggests that the distribution function of the unit land prices is
the same as that of small and middle ranges of society wealth.
Key words: real estate valuation, log-normal distribution, unit price distribution, wealth
distribution, land real estate, financial market
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USTALENIE STOPNIA ZAPOTRZEBOWANIA NA DANE
EWIDENCYJNE W GOSPODARCE PRZESTRZENNEJ
Kazimierz Zwirowicz
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. Gospodarka przestrzenna jest interdyscyplinarn¹ dziedzin¹ dzia³alnoci
cz³owieka w przestrzeni, uto¿samian¹ przede wszystkim z planowaniem przestrzennym,
wycen¹ nieruchomoci i gospodark¹ nieruchomociami. Warunkiem skutecznoci tych
dzia³añ jest oparcie ich na wielu informacjach pochodz¹cych z ró¿nych róde³. Jednym
z takich róde³ o charakterze podstawowym jest ewidencja gruntów i budynków, w której
zgromadzone s¹ dwa rodzaje danych ewidencyjnych  przestrzenne i opisowe. D¹¿enie do
optymalnego zagospodarowania otaczaj¹cej przestrzeni przyniesie oczekiwane rezultaty
tylko wówczas, gdy w okrelonych dzia³aniach praktycznych bêd¹ wykorzystywane dane
ewidencyjne tworz¹ce w tym celu wyselekcjonowany zestaw i charakteryzuj¹ce siê wysok¹
jakoci¹. Sformu³owanie takiego zbioru jest mo¿liwe po ustaleniu, na podstawie wyników
analizy przepisów prawnych reguluj¹cych przebieg wybranych dzia³añ zwi¹zanych
z gospodark¹ przestrzenn¹, tabeli priorytetów zapotrzebowania na okrelone rodzaje
danych ewidencyjnych. Fakt wykorzystywania danych ewidencyjnych w ró¿nych
dzia³aniach cz³owieka w przestrzeni powoduje tak¿e potrzebê okrelenia ich
wielozadaniowoci w gospodarce przestrzennej. Cel ten mo¿e byæ osi¹gniêty przez
uwzglêdnienie ustalonych priorytetów zapotrzebowania. Jakoæ dokumentacji ewidencyjnej
wykorzystywanej do realizacji zadañ zwi¹zanych z gospodark¹ przestrzenn¹ powinna byæ
oceniona przez osoby zwi¹zane zawodowo z planowaniem przestrzennym, gospodark¹
nieruchomociami i wycen¹ nieruchomoci. Chc¹c osi¹gn¹æ zamierzony cel badañ,
pos³u¿ono siê opiniami 67 ekspertów, a wyniki badañ opracowano z zastosowaniem metody
punktowej. Ustalono, ¿e najbardziej po¿¹danymi danymi z punktu widzenia gospodarki
przestrzennej s¹: numer dzia³ki ewidencyjnej, jej powierzchnia, dane o w³acicielu i dane
opisowo-informacyjne umieszczone w dokumentach ewidencyjnych. Sporód badanych
dokumentów ewidencyjnych eksperci najwy¿ej ocenili jakoæ mapy ewidencyjnej.
S³owa kluczowe: gospodarka przestrzenna, ewidencja gruntów i budynków, dane
ewidencyjne.
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WPROWADZENIE
W zorganizowanej dzia³alnoci, szczególnie o charakterze przestrzennym, jednym
z podstawowych elementów podejmowania skutecznych i racjonalnych decyzji jest posiadanie informacji przestrzennej, czyli informacji o po³o¿eniu, geometrycznych w³aciwociach i przestrzennych relacjach obiektów, które mog¹ byæ identyfikowane w odniesieniu do Ziemi.
W celu uzyskania optymalnych efektów gospodarowania przestrzeni¹ niezbêdne jest
zatem nie tylko ucilenie zakresu zadañ miêdzy jednostkami uczestnicz¹cymi w aktywnej gospodarce przestrzennej, wzajemnych uwarunkowañ oraz powi¹zañ, ale przede
wszystkim dysponowanie odpowiednim, pod wzglêdem merytorycznym, zestawem danych o przestrzeni.
Informacje opisuj¹ce przestrzeñ nie mieszcz¹ siê w ¿adnym z istniej¹cych w Polsce
samoistnych zbiorów danych, lecz znajduj¹ siê w ró¿nych ród³ach danych. Jednym
z nich, traktowanym jako ród³o podstawowe, jest ewidencja gruntów i budynków.
CHARAKTERYSTYKA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO
RÓD£A INFORMACJI DLA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Ewidencja gruntów i budynków jest to jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich w³acicielach oraz o innych
osobach fizycznych lub prawnych w³adaj¹cych tymi gruntami, budynkami i lokalami
[Rozporz¹dzenie Ministrów... Dz.U. nr 45, poz. 453].
Rejestr publiczny, którym jest ewidencja gruntów i budynków, obejmuje informacje
dotycz¹ce [Ustawa z dnia 17 maja 1983 r. ... Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027]:
a) gruntów  po³o¿enia ich granic, powierzchni, rodzajów u¿ytków gruntowych oraz ich
klas gleboznawczych, oznaczenia ksi¹g wieczystych lub zbiorów dokumentów,
b) budynków  ich po³o¿enia, przeznaczenia, funkcji u¿ytkowych i ogólnych danych
technicznych,
c) lokali  ich po³o¿enia, funkcji u¿ytkowych oraz powierzchni u¿ytkowej.
W ewidencji gruntów i budynków wykazuje siê tak¿e:
a) w³aciciela, a w odniesieniu do gruntów pañstwowych i samorz¹dowych  inne osoby
fizyczne lub prawe, w których w³adaniu znajduj¹ siê grunty, budynki lub ich czêci,
b) informacje o miejscu zamieszkania lub siedzibie w³acicieli i w³adaj¹cych nieruchomociami,
c) informacje o wpisaniu nieruchomoci lub ich czêci sk³adowych do rejestru zabytków,
d) wartoci nieruchomoci.
Funkcjonowanie ewidencji gruntów i budynków z punktu widzenia gospodarki przestrzennej osi¹gnie optimum, je¿eli system ten spe³ni nie tylko wiele warunków technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych [Rozporz¹dzenie Ministra... Dz.U. nr 38, poz.
454, Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. ... Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027, Wilkowski
2006, Wytyczne... 2003, Zwirowicz 2006a, 2006b, 2006c], ale tak¿e bêdzie systemem
przyjaznym dla beneficjentów, w tym poprzez sformu³owanie optymalnego pod wzglê-
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dem ilociowym i jakociowym zbioru danych ewidencyjnych decyduj¹cych o sposobie
realizacji dzia³añ w zakresie takim jak:
 waloryzacja poszczególnych obszarów i okrelanie potrzeb dotycz¹cych opracowañ
urbanistycznych z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich realizacji,
 wykonywanie opracowañ urbanistycznych,
 przeznaczenie terenów na ró¿ne cele, dokonywane w planowaniu przestrzennym przez
decyzje przestrzenne, powi¹zane z zamierzeniami gospodarczymi,
 wycena nieruchomoci,
 ochrona gruntów rolnych i lenych,
 aktywne gospodarowanie i zarz¹dzanie nieruchomociami.
SFORMU£OWANIE PROBLEMU BADAWCZEGO
Celem opracowania jest ustalenie priorytetów zapotrzebowania na dane ewidencyjne
wykorzystywane w wybranych dzia³aniach, uznanych za podstawowe w dzia³alnoci dotycz¹cej gospodarki przestrzennej (ujêcie indywidualne) i w ramach interdyscyplinarnego
dzia³ania postrzeganego jako ³¹czna realizacja zadañ o charakterze podstawowym (ujêcie
globalne). Zak³ada siê przy tym, ¿e wyniki przeprowadzonych badañ nie tylko mog¹ stanowiæ pewnego rodzaju propozycjê sformu³owania zestawu danych ewidencyjnych niezbêdnych do realizacji zadañ zwi¹zanych z gospodark¹ przestrzenn¹, ale tak¿e rozwi¹zania
problemu kszta³towania zakresu informacyjnego ewidencji gruntów i budynków w ogóle.
W szczególnoci podejmowane badania odnosz¹ siê do:
 ustalenia stopnia wa¿noci danych ewidencyjnych w odniesieniu do ka¿dej wybranej
dziedziny praktycznej, w której s¹ one wykorzystywane oraz w ujêciu ogólnym,
z punktu widzenia ca³oci problemu gospodarki przestrzennej,
 okrelenia stopnia wielozadaniowoci danych ewidencyjnych z punktu widzenia gospodarki przestrzennej,
 oceny dokumentacji ewidencyjnej wykorzystywanej do realizacji zadañ zwi¹zanych
z gospodark¹ przestrzenn¹.
METODYKA BADAÑ
W zwi¹zku z celem podejmowanych badañ uznano, ¿e najodpowiedniejszymi metodami badawczymi bêd¹ analiza logiczna i metoda ekspertów. Ze wzglêdu na fakt, ¿e obszar gospodarki przestrzennej jest bardzo rozleg³y do badañ przyjêto jedynie niektóre,
traktowane jako podstawowe, aspekty dzia³alnoci cz³owieka w otaczaj¹cej jego przestrzeni, a mianowicie:
A. planowanie przestrzenne,
B. wycenê nieruchomoci niezurbanizowanych,
C. wycenê nieruchomoci zurbanizowanych,
D. gospodarowanie nieruchomociami Skarbu Pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego,
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E.
F.
G.
H.
I.

ochronê gruntów rolnych i lenych,
scalenie gruntów,
podzia³ nieruchomoci,
rozgraniczenie nieruchomoci,
gospodarowanie nieruchomociami rolnymi Skarbu Pañstwa.
Za³o¿ono, ¿e ustalenie priorytetów wykorzystania okrelonych danych ewidencyjnych
w tych wybranych dziedzinach mo¿e nast¹piæ na podstawie wyników analizy treci przepisów prawnych reguluj¹cych przebieg konkretnego postêpowania administracyjnego
i uwag osób zatrudnionych w pracowniach zwi¹zanych z planowaniem przestrzennym,
w wydzia³ach gospodarki nieruchomociami ani w urzêdach gmin i miast oraz starostw
powiatowych, w biurach wyceny nieruchomoci, a tak¿e geodetów uprawnionych wykonuj¹cych us³ugi geodezyjne na potrzeby gospodarki przestrzennej. W tej sytuacji, posi³kuj¹c
siê aktami prawnymi [Rozporz¹dzenie Ministrów... Dz.U. nr 45, poz. 453, Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia... Dz.U. nr 268, poz. 2663, Rozporz¹dzenie Rady
Ministrów z dnia 4 maja... Dz.U. nr 86, poz. 736, z pón. zm., Ustawa z dnia 26 marca
1982 r. ... Dz.U. z 2003 r. nr 178, poz. 1749 z pón. zm., Ustawa z dnia 17 maja 1986 r. ...
Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027, Ustawa z dnia 19 padziernika 1991 r. Dz.U. z 2007 r.
nr 231, poz. 1700 z pón. zm., Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. ... Dz.U. z 2004 r. nr 121,
poz. 1266 z pón. zm., Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. ... Dz.U. z 2004 r. nr 261,
poz. 2603 z pón. zm., Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. ... Dz.U. nr 80, poz. 717, z pón. zm.]
i opiniami 67 respondentów ustalono zakres zapotrzebowania na ka¿d¹ badan¹ dan¹ ewidencyjn¹ z punktu widzenia ka¿dego wyodrêbnionego dzia³ania zwi¹zanego z gospodark¹ przestrzenn¹. Za³o¿ono, ¿e istnieje mo¿liwoæ udzielenia odpowiedzi: a (dana ewidencyjna nie wykorzystywana), b (dana ewidencyjna sporadycznie wykorzystywana)
i c (dana ewidencyjna zawsze wykorzystywana) w danej dziedzinie gospodarki przestrzennej. W ten sposób uzyskano zbiór odpowiedzi w odniesieniu do ka¿dej badanej danej ewidencyjnej w ramach wyodrêbnionego rodzaju dzia³añ praktycznych.
W celu matematycznego opracowania tych wyników wzglêdn¹ wartoæ poszczególnych wariantów odpowiedzi wyra¿ono liczb¹ punktów (wskanik sumaryczny). W zwi¹zku z tym, ¿e odpowied a oznacza³a brak wykorzystywania danej ewidencyjnej, przyjêto, ¿e bêdzie ona równa zero. Skoro odpowied c by³a kojarzona z najwiêkszym
wp³ywem na ocenê, przyjêto dla niej wartoæ dwóch punktów, za odpowied b zosta³a
zrównowa¿ona wartoci¹ jednego punktu. Wartoæ wskaników sumarycznych obliczono
jako sumê punktów przypisanych konkretnej danej ewidencyjnej, ustalonych z punktu widzenia wyodrêbnionego dzia³ania zwi¹zanego z gospodark¹ przestrzenn¹. Za³o¿ono jednoczenie, ¿e najwartociowsza z punktu widzenia celu podejmowanych badañ jest ta
dana ewidencyjna, której przypisano najwiêksz¹ liczbê punktów.
W celu zobrazowania zró¿nicowania obliczonych wartoci liczbowych wskaników
sumarycznych okrelono priorytet zapotrzebowania na dane ewidencyjne wykorzystywane
w dzia³alnoci zwi¹zanej z gospodark¹ przestrzenn¹  wydzielono 3 przedzia³y klasyfikacyjne. Skoro dla wskanika sumarycznego ka¿dej danej ewidencyjnej mo¿na przypisaæ
maksymalnie 18 punktów, ustalono nastêpuj¹ce kryteria zaliczania danej ewidencyjnej do
konkretnego przedzia³u klasyfikacyjnego:
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 £ 6,0 punktów  niski priorytet zapotrzebowania na dan¹ ewidencyjn¹ (I stopieñ zapotrzebowania  N),
 7,012,0 punktów  redni priorytet zapotrzebowania na dan¹ ewidencyjn¹ (II stopieñ
zapotrzebowania  S),
 ³ 13,0 punktów  wysoki priorytet zapotrzebowania na dan¹ ewidencyjn¹ (III stopieñ
zapotrzebowania  W).
Przyjêto, ¿e suma punktów przypisanych dla ka¿dego wyodrêbnionego podstawowego dzia³ania zwi¹zanego z gospodark¹ przestrzenn¹, z punktu widzenia zapotrzebowania
na konkretn¹ dan¹ ewidencyjn¹, mo¿e stanowiæ podstawê do ustalenia stopnia jego powi¹zania z zakresem informacyjnym ewidencji gruntów i budynków. Je¿eli wiêc dla ka¿dego dzia³ania mo¿na przypisaæ maksymalnie 42 punkty, to ustalone kryteria klasyfikacji
dla ka¿dego z przyjêtych 3 stopni zale¿noci (powi¹zania) danego dzia³ania z zakresem
informacyjnym tego systemu przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
 £ 14,0 punktów  I stopieñ zale¿noci (s³aba),
 15,028,0 punktów  II stopieñ zale¿noci (rednia),
 ³ 29,0 punktów  III stopieñ zale¿noci (wysoka).
Sporód danych ewidencyjnych przedstawionych w rozporz¹dzenia Rady Ministrów...
[Dz.U. nr 86, poz. 736 z pón. zm.], w wyniku przeprowadzonej analizy merytorycznej,
do badañ przyjêto:
1) granice jednostek zasadniczego trójstopniowego podzia³u terytorialnego pañstwa,
2) kontury u¿ytków gruntowych i ich oznaczenia na mapie ewidencyjnej,
3) kontury klas gleboznawczych i ich oznaczenia na mapie ewidencyjnej,
4) kontury budynków na mapie ewidencyjnej,
5) granice i numery dzia³ek ewidencyjnych jako element treci mapy ewidencyjnej,
6) powierzchniê dzia³ki ewidencyjnej,
7) powierzchniê u¿ytków gruntowych i klas gleboznawczych w dzia³ce ewidencyjnej,
8) wartoæ dzia³ki ewidencyjnej,
9) numer i powierzchniê jednostki rejestrowej gruntów,
10) oznaczenie KW,
11) powierzchniê grup rejestrowych,
12) dane o w³acicielu lub w³adaj¹cym dzia³k¹ ewidencyjn¹,
13) numeryczny opis granic dzia³ki ewidencyjnej,
14) dane dotycz¹ce dzia³ek ewidencyjnych wchodz¹cych w sk³ad danego obrêbu ewidencyjnego,
15) dane dotycz¹ce u¿ytków gruntowych i klas gleboznawczych na terenie danego obrêbu ewidencyjnego,
16) rok zakoñczenia budowy budynku,
17) materia³, z którego zbudowane s¹ ciany zewnêtrzne budynku,
18) liczbê kondygnacji nadziemnych oraz liczbê kondygnacji podziemnych,
19) rodzaj budynku ze wzglêdu na jego podstawow¹ funkcjê,
20) dane opisowo-informacyjne umieszczone w operacie ewidencyjnym,
21) numer rejestru zabytków prowadzonego na podstawie przepisów o ochronie dóbr
kultury.
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Zak³ada siê, ¿e uwzglêdnienie faktu, ¿e dana ewidencyjna jest zawsze wykorzystywana w przyjêtych do badañ podstawowych dzia³aniach zwi¹zanych z gospodark¹ przestrzenn¹ (wariant odpowiedzi c), mo¿e stanowiæ podstawê do wskazania stopnia jej wielozadaniowoci. W tej sytuacji, w zale¿noci od krotnoci przypisania oceny 2 dla
okrelonej danej ewidencyjnej, zasady ustalania stopni wielozadaniowoci danych ewidencyjnych sformu³owano w nastêpuj¹cy sposób:
 I stopieñ wielozadaniowoci  gdy wariant odpowiedzi c odnosi siê do 3 dzia³añ
podstawowych,
 II stopieñ wielozadaniowoci  gdy wariant odpowiedzi c odnosi siê do 6 dzia³añ
podstawowych,
 III stopieñ wielozadaniowoci  gdy wariant odpowiedzi c odnosi siê do 7 i wiêcej
dzia³añ podstawowych.
D¹¿enie starosty do zapewnienia optymalnych warunków funkcjonowania ewidencji
gruntów i budynków powinno obejmowaæ tak¿e dzia³ania maj¹ce na celu stworzenie odpowiednich warunków udostêpniania danych ewidencyjnych. Maj¹c to na uwadze, uznano za uzasadnione objêcie analiz¹ czterech obszarów badawczych:
 zakresu informacyjnego ewidencji gruntów i budynków,
 wiarygodnoci danych ewidencyjnych (stopnia zaufania do danych),
 dostêpnoci danych ewidencyjnych (sposobu udostêpniania danych i czasu oczekiwania na nie),
 treci mapy ewidencyjnej.
Respondenci (osoby zawodowo zwi¹zane z gospodark¹ przestrzenn¹) w celu wyra¿enia
swojego stanowiska w tej kwestii mieli do wyboru piêciostopniow¹ skalê ocen (od 1 do 5):
1  niedostateczna,
2  mierna,
3  rednia,
4  dobra,
5  doskona³a ocena stanu danego obszaru funkcjonowania ewidencji gruntów i budynków.
Ostateczn¹ ocenê dla ka¿dego z przyjêtych do analizy obszarów badawczych obliczono jako redni¹ z zaproponowanych przez respondentów ocen.
WYNIKI BADAÑ
Wyniki dotycz¹ce okrelenia priorytetów zapotrzebowania na dane ewidencyjne
przedstawiono w tabeli 1. Tabela ta zawiera tak¿e ustalone stopnie powi¹zania podstawowych aspektów dzia³alnoci cz³owieka w przestrzeni z zakresem informacyjnym ewidencji gruntów i budynków.
Wyniki przeprowadzonej przez respondentów oceny dokumentacji ewidencyjnej wykorzystywanej do realizacji zadañ zwi¹zanych z gospodark¹ przestrzenn¹ zawiera tabela 2.
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Tabela 1 Tabela priorytetów zapotrzebowania na okrelone rodzaje danych ewidencyjnych
Table 1. Table of priorities of the demand for the definite kinds of cadastral data
Lp danej
ewidencyjnej
No.
of cadastral
data

Liczba punktów przypisana danej ewidencyjnej z punktu widzenia
wyodrêbnionego dzia³ania zwi¹zanego z gospodark¹ przestrzenn¹
oznaczonego symbolem:
Number of points attributed to the cadastral data connected
with the distinguished task from spatial management point of view,
marked with a symbol:
A

B

C

D

E

F

Suma
punktów
Sum
of points

G

H

I

Priorytet
zapotrzebowania
Priority
of the demand

1

2

0

0

2

0

1

1

0

2

8

II

2

2

2

0

2

1

2

2

0

2

13

III

3

2

2

0

2

1

2

2

0

2

13

III

4

2

0

2

1

0

1

1

1

1

9

II

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

18

III

6

1

2

2

2

2

2

2

2

2

17

III

7

1

2

0

2

2

2

2

1

2

14

III

8

0

2

2

1

0

0

1

0

1

7

I

9

1

0

0

1

0

2

2

1

1

8

II

10

0

2

2

1

0

2

2

2

1

12

II

11

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

I

12

1

2

2

2

2

2

2

2

2

17

III

13

0

0

0

0

2

2

2

2

0

8

II

14

1

0

0

2

0

2

0

0

2

7

II

15

2

1

0

2

0

0

0

0

2

7

II

16

1

0

2

1

0

0

0

0

0

5

I

17

0

0

1

1

0

0

0

0

1

3

I

18

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

I

19

1

0

1

1

0

0

0

0

1

4

I

20

2

2

2

2

2

2

2

2

2

18

III

8

II

21

2

1

1

1

0

1

1

0

1

£¹czna liczba
punktów
Total numer
of points

25

20

19

28

14

25

24

15

27

Stopieñ
powi¹zania
Degree
of connection

S

S

S

S

N

S

S

S

S

ród³o: Ustalenia w³asne
Source: Own study
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Tabela 2. Ocena dokumentacji ewidencyjnej na potrzeby gospodarki przestrzennej
Table 2. Evaluation of cadastral registries for spatial management purpose
Obszar analizy
Field of analysis

Zakres informacyjny ewidencji gruntów i budynków
Information scope of cadastre
Wiarygodnoæ danych ewidencyjnych (stopieñ zaufania
do danych)
Reliability of cadastral data (degree of confidence in data)

Liczba poszczególnych wskazañ
Amount of individual choices
liczba poszczególnych wskazañ (w %)
amount of individual choices (in %)
1

2

3

4

5

0

3

6

20

0

0,0

10,3

20,7

69,0

0,0

0

2

5

21

1

0,0

6,9

17,2

72,4

3,5

Dostêpnoæ danych ewidencyjnych (sposób udostêpniania danych)
Availability of cadastral data (way of access to data)

0

7

12

10

0

0,0

24,1

41,4

34,5

0,0

Treæ mapy ewidencyjnej
Content of cadastral maps

0

1

2

19

7

0,0

3,5

6,9

65,5

24,1

Ocena rednia
Average
assessment

3,59
3,72

3,10
4,10

ród³o: Ustalenia w³asne na podstawie opinii ekspertów
Source: Own investigations based on the experts opinions

PODSUMOWANIE
Na podstawie obliczonych wielkoci wskanika sumarycznego mo¿na zauwa¿yæ,
¿e z punktu widzenia wybranych dzia³añ, uznanych za podstawowe w gospodarce przestrzennej, najbardziej po¿¹danymi danymi ewidencyjnymi s¹: granice i numery dzia³ek
ewidencyjnych jako element treci mapy ewidencyjnej, powierzchnia dzia³ki ewidencyjnej, dane o w³acicielu lub w³adaj¹cym dzia³k¹ ewidencyjn¹, kontury u¿ytków gruntowych i ich oznaczenia na mapie ewidencyjnej, powierzchnia u¿ytków gruntowych i klas
gleboznawczych w dzia³ce ewidencyjnej, kontury klas gleboznawczych i ich oznaczenia
na mapie ewidencyjnej, dane opisowo-informacyjne umieszczone w operacie ewidencyjnym, za najmniej po¿¹danymi danymi s¹: wartoæ dzia³ki ewidencyjnej, powierzchnia
grup rejestrowych, rok zakoñczenia budowy budynku, materia³, z którego s¹ zbudowane
ciany zewnêtrzne budynku, liczba kondygnacji nadziemnych oraz liczba kondygnacji
podziemnych, rodzaj (funkcja ) budynku.
Sporód wybranych, jako podstawowe, dzia³añ zwi¹zanych z gospodark¹ przestrzenn¹ jedynie ochrona gruntów rolnych i lenych charakteryzuje siê niskim powi¹zaniem
z zakresem informacyjnym ewidencji gruntów i budynków. Pozosta³ym dzia³aniom przypisano redni stopieñ tego powi¹zania, ale z uwagi na doæ znaczne ró¿nice w liczbie
ustalonych punktów mo¿na je podzieliæ na trzy podgrupy. Do pierwszej nale¿¹: gospodarowanie nieruchomociami Skarbu Pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego, gospodarowanie nieruchomociami rolnymi Skarbu Pañstwa, planowanie przestrzenne, scalenie gruntów, podzia³ nieruchomoci. Do drugiej podgrupy trzeba za zaliczyæ wycenê
nieruchomoci niezurbanizowanych i wycenê nieruchomoci zurbanizowanych, natomiast
do trzeciej  rozgraniczenie nieruchomoci.
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Uwzglêdnienie wielokrotnoci wystêpowania sytuacji, w której to dana ewidencyjna
jest zawsze wykorzystywana w przyjêtych do badañ dzia³aniach zwi¹zanych z gospodark¹ przestrzenn¹, daje podstawê do stwierdzenia, ¿e do grupy danych o:
a) wysokim stopniu wielozadaniowoci mo¿na zaliczyæ: granice i numery dzia³ek ewidencyjnych na mapie ewidencyjnej, powierzchniê dzia³ki ewidencyjnej, dane o w³acicielu lub w³adaj¹cym dzia³k¹ ewidencyjn¹ oraz dane opisowo-informacyjne umieszczone w operacie ewidencyjnym;
b) rednim stopniu wielozadaniowoci mo¿na zaliczyæ: kontury u¿ytków gruntowych
i ich oznaczenia na mapie ewidencyjnej, kontury klas gleboznawczych i ich oznaczenia
na mapie ewidencyjnej, powierzchniê u¿ytków gruntowych i klas gleboznawczych
w dzia³ce ewidencyjnej, oznaczenie KW, numeryczny opis granic dzia³ki ewidencyjnej,
c) niskim stopniu wielozadaniowoci mo¿na zaliczyæ: granice jednostek zasadniczego
trójstopniowego podzia³u terytorialnego pañstwa, kontury budynków na mapie ewidencyjnej, wartoæ dzia³ki ewidencyjnej, numer i powierzchniê jednostki rejestrowej gruntów, dane dotycz¹ce u¿ytków gruntowych i klas gleboznawczych na terenie danego obrêbu ewidencyjnego, dane dotycz¹ce u¿ytków gruntowych i klas gleboznawczych na
terenie danego obrêbu ewidencyjnego, rok zakoñczenia budowy budynku oraz numer
rejestru zabytków prowadzonego na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury.
Pozosta³e dane ewidencyjne s¹ wykorzystywane sporadycznie tylko w niektórych
z badanych dzia³añ zwi¹zanych z gospodark¹ przestrzenn¹.
Sporód przyjêtych do badañ obszarów dokumentacji ewidencyjnej najwy¿ej pod
wzglêdem jakoci eksperci ocenili treæ mapy ewidencyjnej, natomiast najni¿ej  dostêpnoæ danych ewidencyjnych.
Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e:
1) Wystêpuje doæ znacznie zró¿nicowane zapotrzebowanie na dane ewidencyjne
wykorzystywane w wybranych dziedzinach dzia³alnoci zwi¹zanych z gospodark¹ przestrzenn¹, jak i w ujêciu globalnym, odnosz¹cym siê do dzia³ania o charakterze interdyscyplinarnym.
2) Dane ewidencyjne wchodz¹ce w sk³ad wyró¿nionych (ze wzglêdu na ich wielozadaniowoæ) grup tworz¹ typowy zestaw, który mo¿e z powodzeniem byæ wykorzystywany
w dzia³aniach zwi¹zanych z gospodark¹ przestrzenn¹; w bazie danych ewidencyjnych
znajduj¹ siê jednak dane, które nie maj¹ wiêkszego znaczenia w tych dzia³aniach.
3) Wiêkszoæ dzia³añ zwi¹zanych z gospodark¹ przestrzenn¹ wykazuje ma³o zró¿nicowane, chocia¿ wystêpuj¹ce na rednim poziomie, powi¹zanie z zakresem informacyjnym ewidencji gruntów i budynków; stosunkowo najwiêksze uzale¿nienie od danych ewidencyjnych, sporód objêtych badaniami obszarów gospodarki przestrzennej, wykazuje
gospodarka nieruchomociami.
4) Celem nadrzêdnym prac doskonal¹cych ewidencjê gruntów i budynków oraz
kreuj¹cych relacjê dysponent systemu  klient powinna byæ przede wszystkim poprawa
sposobu udostêpniania danych ewidencyjnych poprzez szersze stosowanie w praktyce nowoczesnych rodków przekazu.
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DETERMINATION OF DEGREE DEMAND FOR CADASTRAL DATA
IN LAND MANAGEMENT
Abstract. Spatial management is the interdisciplinary field of the humans being activities
in space, which is mainly connected with spatial planning, valuation of real property,
management of property. To make these activities more effective, they must be based on
a number of information which is derived from many sources. One of these sources, that is
considered as the fundamental one, is cadastre. There are two types of data in cadastre 
spatial and descriptive one. Approaching to the optimal development of the land will bring
the expected results, only if in the definite practical activities, there is usage of the
selected set of the cadastral data of the high quality. Defining such a set of data is possible

Acta Sci. Pol.

Ustalenie stopnia zapotrzebowania na dane ewidencyjne w gospodarce przestrzennej
after determining, based on results of analysis of low regulations of activities connected
with spatial management, the table of the priorities of the demand for the definite kinds
of the cadastral data. The fact of use of the cadastral data in different tasks of human
activities in the space, brings on the need of defining the multitasks of the cadastral data in
spatial management. This goal could be achieved by taking the established priorities into
consideration. Quality of cadastral datasets used in the realization of the tasks connected
with spatial management should be evaluated by persons connected professionally with
spatial planning and management. In order to achieve the assumed aim of the study
67,experts opinions have been used and the results of the study have been processed with
the use of the scoring-based evaluation method. The study has shown that, from the point
of view of the spatial management, the most desired kinds of data are: the cadastral
reference number of the parcel/lot, its area, the information about the owner, descriptive
data included in the cadastral records. Among all the studied documents, the quality of the
cadastral map has been assessed best by the experts.
Key words: spatial management, cadastre, cadastral data
Zaakceptowano do druku  Acctepted for print: 17.11.2009
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