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1. Wstęp

W niniejszej monografii autorzy przedstawiają wybrane problemy
gospodarki nieruchomościami w Polsce. Należą do nich między innymi ta-
kie zagadnienia jak racjonalne gospodarowanie przestrzenią w miastach,
właściwe wykorzystanie źródeł danych przy szczegółowych analizach prze-
strzeni leśnej, problematyka uregulowań formalno-prawnych, ustanowienia
służebności przesyłu oraz wpływ budowy sieci autostrad na zaburzenia rol-
niczej przestrzeni produkcyjnej. Niniejsze problemy stanowią tematy kolej-
nych rozdziałów monografii. Ich występowanie wymaga analizy systemowej
całości procedur formalno-prawnych gospodarki nieruchomościami.

Gospodarka nieruchomościami może być postrzegana jako złożony
system dynamiczny, w którym szczególną rolę odgrywają uwarunkowania
rynku nieruchomości. Efektywne podejmowanie decyzji w złożonych sys-
temach wymaga całkowitej zmiany sposobu myślenia i analizy problemów.
Wymaga podejścia holistycznego, systemowego. Bezpośrednie badanie ca-
łokształtu zjawisk w gospodarce nieruchomościami, zwłaszcza w warun-
kach niedoskonałości rynku nieruchomości, może być procesem długo-
trwałym i kosztownym. Elementy systemu gospodarki nieruchomościami
i wzajemne powiązania między nimi można przedstawić więc przy pomocy
modeli odwzorowujących rzeczywistość i jednocześnie ułatwiających iden-
tyfikację, diagnozę i ocenę stanu rzeczywistości. Identyfikacja związków
o charakterze przyczynowo-skutkowym w gospodarce nieruchomościami
pozwala ponadto na ocenę i przewidywanie zmian dotyczących m.in. cen
i wartości nieruchomości.

Model, jako uproszczenie rzeczywistości może pełnić m.in. funkcję
identyfikacyjną, antycypacyjną bądź kreacyjną. Modele diagnostyczne peł-
nią przede wszystkim funkcję identyfikacyjną, jednakże mogą jednocześnie
stanowić podstawę do oceny i symulacji przyszłych zjawisk. W ramach po-
szczególnych funkcji, które pełnią, można wyróżnić szereg rodzajów modeli
w zależności od ich charakteru np. modele analityczne, numeryczne, sta-
tyczne, dynamiczne, deterministyczne, stochastyczne, heurystyczne, wirtu-
alne itd. Ocena działań i zjawisk w gospodarce nieruchomościami może być
opisana więc w różny sposób w zależności od celu wykorzystania wyników.
W rozdziale 2 przedstawiona jest charakterystyka poszczególnych modeli
i obszary ich zastosowań.

Efektywna gospodarka nieruchomościami opiera się nie tylko na re-
gułach i procedurach wynikających z przepisów prawnych ale również po-
winna odzwierciedlać lub być konsekwencją trendów panujących na rynku
nieruchomości. Stąd szczególną rolę w gospodarce nieruchomościami,
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odgrywa modelowanie mające na celu identyfikację i diagnozę wybranych
zjawisk rynkowych. Dotychczasowe badania nad modelami rynku nieru-
chomości obejmują m.in. modele statystyczne, geostatystyczne, bądź prze-
strzenne modele grawitacji. W niniejszym opracowaniu przedstawiona jest
m.in. ogólna ocena przydatności tych modeli zwłaszcza do przewidywania
zjawisk rynkowych. Element losowy występujący na rynku nieruchomości
stanowi przesłankę do wykorzystania narzędzi symulacyjnych, wykorzystu-
jących modele diagnostyczne. Stąd w pracy jest przedstawiona również
koncepcja zasad budowy modeli diagnostycznych aktywności przestrzen-
nej rynku nieruchomości.

Gospodarka nieruchomościami w pewnym zakresie jest działaniem wy-
konawczym w odniesieniu do procesów planistycznych, ponieważ uwzględnia
zasady zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
przez co określa również warunki i metody zarządzania daną przestrzenią
oraz obiektami znajdującymi się w tej przestrzeni. Właściwe gospodarowanie
gruntami w miastach wiąże się więc nierozerwalnie z koniecznością odpo-
wiedniego kształtowania jego struktury przestrzennej. Badania prowadzone
w tym zakresie opierały się na obserwacjach człowieka, którego ocena może
być czasem subiektywna. Wykorzystanie technologii GIS może pomóc w do-
kładniejszym określeniu struktury przestrzennej miasta i umożliwić odpowied-
nie jej modelowanie dla potrzeb właściwego gospodarowania gruntami
w mieście, dlatego rozdział 3 poświęcono tematyce możliwości oceny struktu-
ry przestrzennej z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej.

Przedstawione w tym rozdziale badania wykonano z wykorzystaniem prze-
tworzonej bazy danych przestrzennych, którą pozyskano ze Starostwa Powiato-
wego w Koszalinie oraz technologii GIS i informacji zebranych podczas inwen-
taryzacji terenowej. Wychodząc od pojęcia miasta przedstawiono istniejące teorie
dotyczące opisu ich struktury przestrzennej wybierając do analizy tą, którą uzna-
no za najlepszą. Wskazano wysoką użyteczność systemów informacji przestrzen-
nej przy analizowaniu struktury przestrzennej miasta, poprzez dokonanie przy-
kładowej analizy dla Miasta Sianów. Przedstawione wyniki są częścią badań
zmierzających do określenia możliwości wykorzystania systemów informacji prze-
strzennej w miejscowym planowaniu przestrzennym oraz gospodarce nierucho-
mościami i skupiają się jedynie na określeniu zdolności oceny struktury prze-
strzennej miasta w celu określenia optymalnych kierunków jego rozwoju, zago-
spodarowania i gospodarki gruntami. Prowadzenie badań w tym zakresie jest
niezwykle ważne, ponieważ odpowiednie stymulowanie struktury przestrzen-
nej umożliwia właściwe gospodarowanie gruntami w celu realizacji zapotrzebo-
wania na tereny o różnym przeznaczeniu.

Odrębnym problemem z zakresu szeroko pojętego procesu gospodar-
ki nieruchomościami jest niepewność wyceny drzewostanu. Tematem tym
zajęto się w rodziale 4.
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Dla każdego Nadleśnictwa wchodzącego w skład Lasów Państwowych,
obowiązkowo na każde dziesięciolecie opracowywany jest plan urządzenia
lasu. Dla lasów niepaństwowych opracowywany może być uproszczony plan
urządzenia lasu, jednak nie jest to obowiązkowe. Opracowanie planu urzą-
dzenia lasu na kolejny okres gospodarczy poprzedza rewizja urządzenia lasu,
czyli szczegółowa inwentaryzacja przyrodniczo – leśna gleb, siedlisk i drze-
wostanów. Prace geodezyjne dla potrzeb rewizji polegają na zaktualizowa-
niu leśnej mapy numerycznej oraz opracowaniu aktualnego rejestru grun-
tów, z wykazaniem zmian wynikających ze zmian nazw użytków, zalesień
gruntów nieleśnych oraz weryfikacji mapy ze stanem faktycznym w terenie.

Plan urządzenia lasu jest więc obszernym elaboratem, uzupełnionym
tabelami taksacyjnymi, w których są zawarte wszelkie informacje dotyczące
siedliskowego typu lasu, gatunku i rodzajów gleb oraz surowca drzewnego.
Jednostką podziału powierzchni leśnej jest oddział, w obrębie którego wy-
odrębnione są tak zwane wyłączenia taksacyjne, zwane wydzieleniami. Wy-
łączeniem taksacyjnym jest każdy, opisywany w oddziale leśnym powierzch-
niowy szczegół terenowy, dla którego na mapie gospodarczej i w opisie tak-
sacyjnym ustala się powierzchnię. Są to najmniejsze jednostki podziału przy-
rodniczego, opisane szczegółowo pod względem siedliska i drzewostanu.
Powierzchnie wyłączeń taksacyjnych, ze względu na zmiany charakteryzują-
cych je parametrów są kwalifikowane każdorazowo podczas opracowywania
planów urządzenia lasu na kolejne okresy gospodarcze, a ich granice są
korygowane.

Z punktu widzenia wyceny nieruchomości leśnej bardzo istotne zna-
czenie ma zarówno niedokładność ustalenia granic poszczególnych wydzie-
leń w trakcie opracowywania planu urządzenia lasu, jak i ich zmienność
w czasie dziesięcioletniego okresu gospodarczego, na który opracowany jest
plan. Kolejnym istotnym czynnikiem, wpływającym na niepewność wyceny
drzewostanu w nieruchomości leśnej, jest niedokładność inwentaryzacji za-
sobów drzewnych w wydzieleniu oraz ich zmienność w czasie trwania dzie-
sięcioletniego okresu gospodarczego, związana zarówno z prowadzoną go-
spodarką leśną, jak i nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi.

W rozdziale 4 przedstawiono przykłady wyceny drzewostanu dla nie-
ruchomości leśnej na podstawie danych z Planu urządzenia lasu Nadleśnic-
twa Krzeszowice, stanowiących podstawę wyceny. Określono także wpływ
parametrów związanych z niedokładnością wyznaczenia granic poszczegól-
nych wyłączeń taksacyjnych, jak również innych elementów, które je cha-
rakteryzują, na niepewność określenia wartości drzewostanu, w procesie sza-
cowania wartości rynkowej nieruchomości leśnej. Narzędzia informatyczne,
które zostały wykorzystane do zrealizowania założeń niniejszego opracowa-
nia, to bazy danych inwentaryzacyjnych z programu informatycznego TAK-
SATOR, bazy danych Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP)
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oraz bazy danych geometrycznych według Standardu Leśnej Mapy Nume-
rycznej (SLMN).

Kolejnym zagadnieniem stanowiącym treść rozdziału 5 niniejszej mo-
nografii jest kwestia uregulowań techniczno-prawnych ustanowienia słu-
żebności przesyłu, a tym samym wynagrodzenia z tytułu ustanowienia słu-
żebności przesyłu, a także zagadnienia związane z określeniem współczyn-
nika służebności przesyłu.

Służebność przesyłu jest ograniczonym prawem rzeczowym, polegają-
cym na obciążeniu nieruchomości, na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza
wybudować lub którego własność stanowią urządzenia przesyłowe, prawem
polegającym na korzystaniu w określonym zakresie z nieruchomości, zgod-
nie z przeznaczeniem tych urządzeń. Właścicielowi nieruchomości obciążo-
nej, przysługuje „odpowiednie wynagrodzenie”. Ustalenie przedmiotowego
wynagrodzenia nie powinno rodzić jakichkolwiek wątpliwości. Szczegółowa
analiza przepisów polskiego prawa, jak również obowiązujących w tym za-
kresie norm, wskazuje na pozbawiony realizmu charakter wyceny służebno-
ści przesyłu. Odcisnęło się to w liczbie ambiwalentnych spraw sądowych
z powództwa cywilnego, będących następstwem niedoprecyzowania przepi-
sów, jak również braku jednoznacznych metodologii w kontekście określe-
nia wartości służebności przesyłu.

Meritum tej części rozdziału jest skrupulatna analiza imperatyw do-
tyczących wyceny służebności przesyłu, jak również wskazanie mankamen-
tów proceduralnych obniżających zaufanie do oszacowanej wartości, w tym
arbitralności w kwestii interpretacji prawomocnych aktów polskiego prawa.
W rozdziale 5 zwrócono szczególną uwagę na obligatoryjność indywidual-
nego traktowania każdej z szacowanych nieruchomości, docelowo obciążo-
nych służebnością przesyłu, w zakresie identyfikacji czynników cenotwór-
czych, kreujących wartość wycenianej rzeczy. Istotą wywodu jest prezentacja
koncepcji wyceny służebności przesyłu, odnoszącej się do obowiązujących
przepisów prawa, jak również wynikających z empirycznych spostrzeżeń
w podjętej problematyce.

Ostatnią kwestią poruszoną w rozdziale 6 niniejszego opracowania
jest problematyka pozyskania i wyceny gruntów pod budowę autostrady oraz
jej wpływ na zagospodarowanie i zainwestowanie rolniczej przestrzeni pro-
dukcyjnej. Oddziaływanie autostrady na środowisko przyrodnicze i struktu-
rę przestrzenną gruntów i jej zagospodarowanie było już przedmiotem wie-
lu analiz i badań. Tematyka ta była rozpatrywana między innymi przez: Ba-
nat [1998; 1999], Dzikowska [2006] Hopfer, Marcinkowska [1997], Noga
[1997a; 1997b; 1998a; 1998b; 1999; 2000], Przegon [1997; 1996], Schilbach
[1997a; 1997b], Sobolewska–Mikulska [1995], Wilkowski [1995] i innych.
Ze względu na fakt, że budowa autostrad w Polsce jest najważniejszym przed-
sięwzięciem przybliżającym miasta i państwa, problem ten wydaje się istotny
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z punktu widzenia analizy aktualnych problemów gospodarki nieruchomo-
ściami. Z punktu widzenia racjonalnych działań z zakresu procesów gospo-
darczych i inwestycyjnych na terenach wiejskich – autostrada stanowi ele-
ment obcy w krajobrazie wsi, niszczący układ komunikacyjny między dział-
kami ewidencyjnymi a siedliskiem. Ponadto zaburza ona powiązania funk-
cjonalno-przestrzenne między miejscowościami. W związku z tym – skutki
przebiegu autostrady wymagają podjęcia szczególnych działań w środowi-
sku przyrodniczym w zakresie właściwego zagospodarowania terenów sąsia-
dujących bezpośrednio z nią. Wydaje się, że likwidacja negatywnych wpły-
wów autostrady na życie i pracę ludności wiejskiej jest podstawowym zagad-
nieniem służb geodezyjnych zajmujących się gospodarowaniem nierucho-
mościami. Usuwając wadliwości w przestrzeni należy pamiętać, że poprawa
jakości życia dla korzystających z autostrady nie może krzywdzić ludzi żyją-
cych i pracujących na wsi. Tak więc celem nadrzędnym tej części opracowa-
nia jest przedstawienie sposobów pozyskania i wyceny gruntów pod budowę
autostrady oraz ocena stanu zainwestowania i zagospodarowania przestrze-
ni wsi podzielonych autostradą przed i po wybudowaniu drogi. W związku
z powyższym badania podjęto w oparciu o analizy szczegółowe dokumenta-
cji kartograficzno-opisowej realizacji budowy autostrad (z zakresu: planów
i programów realizacji). Efektem prac badawczych w tym kierunku jest oce-
na oddziaływania autostrady na grunty rolne, leśne oraz sposób zagospoda-
rowania terenów przyległych. Ponadto Autorzy skupiają się na analizie spo-
sobów pozyskiwania i wyceny nieruchomości pod budowę autostrady. Ba-
dania wykazały działanie destruktywne autostrad na zagospodarowanie prze-
strzeni okolicznych wsi (zwłaszcza we wsiach południowo-wschodniej Pol-
ski). Na terenie objętym niniejszą analizą dominującym sektorem są grunty
będące w indywidualnym władaniu. Grunty badanych wsi charakteryzują się
dużymi wadliwościami jej struktury przestrzennej, a przebieg autostrady przez
te wsie dokonuje dalszej destrukcji tej struktury.

Gospodarka nieruchomościami stanowi złożony system procedur for-
malno-prawnych funkcjonujący poprzez sieć wzajemnych relacji i powiązań
pomiędzy jego elementami.

Jednocześnie gospodarka nieruchomościami stanowi podstawowy kom-
ponent szeroko rozumianego procesu gospodarowania przestrzennego.



10

2. Modele diagnostyczne
w gospodarce nieruchomościami

Współczesne systemy gospodarcze oparte są na informacji, traktują
ją (podobnie jak przestrzeń, materię i energię) jako podstawową kategorię
ekonomiczną, odwzorowującą właściwości rzeczy, określającą pewne formy
związków lub zależności obiektów, zjawisk lub procesów myślowych [Dziu-
ba, 1998]. Informacja rozumiana jako znajomość rynku, zwyczajów konsu-
mentów, poznanie konkurencji oraz identyfikacja procesów mogących zajść
w strukturze systemu. Informacje, ich zasoby oraz procesy informacyjne są
integralnym elementem procesów zachodzących w systemie rynku nierucho-
mości. Dostęp do informacji i umiejętne jej wykorzystanie warunkuje pra-
widłowe funkcjonowanie i rozwój ekonomiczny regionu oraz sprawność czy
efektywność w gospodarowaniu majątkiem gminnym czy powiatowym. Rze-
telna informacja o aktualnej sytuacji, trendach na rynku nieruchomości
w świadomości społecznej jest niezbędnikiem na szczeblu decyzyjnym m.in.
w przypadku potencjalnych inwestorów.

Wzrastający napływ informacji wymaga znajomości skomplikowanych
metod analizy danych liczbowych, jakie przyjmują poszczególne parametry
charakteryzujące te procesy. Niektóre z nich są możliwe do uzyskania
w wybranym momencie czasu, natomiast inne mogą być poddane obserwacji
w systemie czasu ciągłego. Duży natłok informacji utrudnia transparent-
ność badanych systemów, w których należy zidentyfikować konkretne zależ-
ności zarówno typu relacyjnego jak i funkcjonalnego. Stopień skompliko-
wania powiązań charakteryzujących system skłania naukowców do poszuki-
wania zależności funkcyjnych, które z zadaną dokładnością odzwierciedla-
łyby badane zjawiska.

Jedną z dziedzin zajmującą się gospodarowaniem przestrzenią jest
gospodarka nieruchomościami, na którą składa się duża liczba elementów
i powiązań między nimi, co wpływa na trudność zidentyfikowania i opisania
przedmiotowego systemu. Pojęcie gospodarka nieruchomościami w litera-
turze przedmiotu posiada różne interpretacje. W Polsce dotyczy ona głów-
nie nieruchomości publicznych oraz wpływa poprzez regulacje szczegółowe
na relacje pomiędzy podmiotami publicznymi a osobami prywatnymi. Sza-
chułowicz [2001] gospodarkę nieruchomościami definiuje jako podejmo-
wanie czynności faktycznych i prawnych, które pozwolą na ocenę gospoda-
rowania jako efektywnego z punktu widzenia interesów właściciela i intere-
su społecznego, natomiast Źróbek i inni [2000] traktuje gospodarkę nieru-
chomościami jako zespół relacji i związanych z nimi procedur zachodzących
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między grupą podmiotów a przedmiotem gospodarowania obejmujących
nieruchomości i związane z nimi prawa. Nieco inna definicja mówi, iż go-
spodarka nieruchomościami jest systemem obejmującym relacje między pod-
miotami a nieruchomościami oraz procedury prowadzące do podejmowa-
nia decyzji związanych z gospodarowaniem przestrzenią [Źróbek, 2000].
Biorąc pod uwagę zbiór elementów uwikłanych we wzajemne relacje, skła-
dających się na gospodarkę nieruchomościami należy spojrzeć na jej struk-
turę w sposób systemowy z uwzględnieniem powiązań wewnętrznych i wła-
ściwości strukturalnych. Gospodarka nieruchomościami może być postrze-
gana jako złożony system dynamiczny, w którym szczególną rolę odgrywają
uwarunkowania rynku nieruchomości.

Modelowanie jako proces identyfikacji rzeczywistości pozwala na wy-
różnienie istotnych cech badanego zjawiska oraz sprecyzowanie reguł jego
zachowania i funkcjonowania. Sformułowany model podlega kolejno wery-
fikacji i ocenie zgodności z systemem realnym. Badania gospodarki nieru-
chomości są realizowane za pomocą różnych metod modelowania, co jest
charakterystyczne dla badań systemów złożonych, do których można zali-
czyć gospodarkę nieruchomości.

Identyfikacja rzeczywistości jest niezbędnym elementem jej diagnozy,
przy czym głównym zadaniem procesu diagnozowania przestrzeni społecz-
no-gospodarczej powinna być kompleksowa ocena istniejących systemów
i podsystemów tej przestrzeni, wraz z poznaniem czynników warunkujących
ich działanie. Celem diagnozy jest wypracowanie określonych strategii po-
stępowania, dobór odpowiednich środków i metod ich realizacji mających
na celu identyfikację obszarów działań dla których niezbędne jest wykona-
nie modelowania symulacyjnego. Symulacje stanowić winny nieodłączną część
procesów decyzyjnych i prowadzić do redukcji niepewności w systemie ryn-
ku nieruchomości. Efektem diagnozy oraz symulacji jest poznanie procesu
przemian analizowanego systemu w celu poszukiwania innowacyjnych roz-
wiązań i koncepcji gospodarowania w różnych układach przestrzennych.

Nieodłącznym elementem systemu gospodarowania przestrzenią
jest rynek nieruchomości. Systemowa i szczegółowa analiza symulowane-
go zjawiska w kontekście strukturalnym i funkcjonalnym powinna pro-
wadzić do poznania formalnej struktury procesów zachodzących na ryn-
ku nieruchomości.

Diagnozowanie jest związane z kompleksową analizą i oceną procesów
funkcjonowania rynku w systemie gospodarki przestrzennej, tworzenia się
cen, identyfikacji i uwzględnienia zjawiska niepewności, identyfikacji struk-
tur oraz funkcjonowanie systemu rynku nieruchomości [Wiśniewski, 2007].
Powodzenie procesu wnioskowania o przyszłości jest określone przez zdol-
ność podmiotu zajmującego się symulacją do właściwego rozpoznania me-
chanizmu generującego dotychczasowe rozwiązania i zebranie niezbędnych
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informacji o zjawisku poddanym symulacji oraz jego umiejętność wykorzy-
stania przedmiotowego zasobu do sformułowania symulacji – diagnozowa-
nie jest podstawą w procesie symulacji.

2.1. Systemowy charakter gospodarki nieruchomościami

Analiza systemowa i teoria systemów dopracowały się spójnej definicji
przedmiotu swego zainteresowania. Według Jajugi, Jajugi, Wrzoska [1993] sys-
tem to wyodrębniony zbiór elementów (materialnych lub abstrakcyjnych) wza-
jemnie powiązanych, rozważany jako całość, z określonego punktu widzenia,
mający przy tym, takie właściwości jakich nie posiadają jego elementy. System
może oznaczać pewien zbiór powiązanych ze sobą obiektów scharakteryzowa-
nych za pomocą atrybutów, które również mogą być ze sobą powiązane [Fish-
man, 1981]. Systemem można więc nazwać wszelki skoordynowany wewnętrz-
nie i wykazujący określoną strukturę układ elementów. Układ taki rozpatrywa-
ny od zewnątrz jest całością, natomiast rozpatrywany od wewnątrz jest zbiorem,
do którego przynależność warunkują związki wzajemnej zależności między
wszystkimi jego elementami. Składnikami systemu są obiekty w liczbie nieogra-
niczonej co do ich ilości, natomiast cechami są ich własności. Relacje wiążą
wzajemnie lub jednokierunkowo poszczególne cechy systemu. Gospodarka nie-
ruchomościami jako system obejmuje relacje pomiędzy podmiotami a nieru-
chomościami, jak również procedury prowadzące do podejmowanie decyzji
dotyczących gospodarowania przestrzenią. Otoczenie przedmiotowego syste-
mu tworzą obiekty nienależące do systemu, jednakże ich właściwości oddziały-
wają na system i ulegają zmianie pod wpływem jego funkcjonowania.

Istotnym zagadnieniem wewnątrz systemu gospodarki nieruchomo-
ściami jest optymalizacja oznaczająca w tym przypadku najlepsze z możli-
wych dopasowanie pomiędzy systemem a jego otoczeniem, która powiąza-
na jest m.in. z [Źróbek, Źróbek, Kuryj, 2012]:
• wyborem sposobu zagospodarowania terenu;
• określeniem formy dostępu dla inwestorów;
• minimalizacją skutków ubocznych gospodarowania;
• równoważeniem czynników zewnętrznych.

Przywołani autorzy wśród elementów gospodarki nieruchomościami
wyróżnili:
• informacje podmiotowe i przedmiotowe;
• regulacje centralne i lokalne;
• poziom i możliwości inwestowania;
• zagospodarowanie przestrzenne i jego jakość;
• ograniczenia wynikające z przełamywania barier;
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• poziom zarządzania na szczeblu lokalnym i regionalnym;
• charakter rynku nieruchomości;
• czynniki zewnętrzne wpływające na sytuację ekonomiczną;
• poziom doradztwa ekonomicznego;
• doświadczenie i jego jakość.

Istotniejsze obiekty i relacje wewnątrz systemu gospodarki nierucho-
mościami przedstawia rysunek nr 2.1.

Rysunek 2.1. Wybrane ważniejsze obiekty i relacje wewnątrz systemu
gospodarki nieruchomościami.

Źródło: [Źróbek, 2000].

Ujęcie systemowe powinno stanowić podstawę opracowania progra-
mów gospodarki nieruchomościami dla poszczególnych jednostek samorzą-
du terytorialnego. Ponadto gospodarka nieruchomościami może być rów-
nież systemem, który obok informacji o umiejscowieniu określonych obiek-
tów w przestrzeni oraz ich fizycznych atrybutach obejmuje zależności po-
między podmiotem a nieruchomością w postaci określonych praw, które te
zależności definiują [Molen, 2003], co przedstawiono na rysunku nr 2.2.
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Na potrzeby funkcjonowanie tego systemu wykorzystywany jest szereg na-
rzędzi m.in. rozstrzygnięcia prawne i sądowe, decyzje administracyjne i do-
kumentacja katastralna. Istotną rolę w funkcjonowaniu systemu gospodar-
ki nieruchomościami pełni również polityka lokalna oraz odmienność roz-
woju społecznego i kulturalnego w poszczególnych regionach czy krajach.

Rysunek 2.2. Gospodarka nieruchomościami w ujęciu systemowym.

Źródło: [Żarnowska, 2003].

Badanie relacji związanych z nieruchomościami może dotyczyć róż-
nych sfer funkcjonowania systemu gospodarki nieruchomościami. Wśród
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relacji w szczególności wymienia się relacje prawne pomiędzy właścicielem
a władającym lub użytkownikiem nieruchomości, czy relacje związane z po-
szczególnymi prawami rzeczowymi do nieruchomości. Ponadto istotnymi
wydają się także relacje wynikające z istniejącego lub przyszłego inwestowa-
nia w nieruchomość jak i relacje pomiędzy elementami rynku lokalnego
nieruchomości. Komponenty i atrybuty systemu gospodarowania nierucho-
mościami przedstawiono na rysunku numer 2.3.

Rysunek 2.3. Komponenty systemu gospodarowania nieruchomościami
oraz jego atrybuty.

Źródło: [Źróbek, Źróbek, Źróbek-Różańska, Źróbek-Sokolnik, Dynowski, 2014].

Rynek nieruchomości jako przedmiot badań ekonomicznych i prze-
strzennych, jako system złożony, wymaga wyjaśniania modelowego. Wyja-
śnianie modelowe nie polega na budowaniu modelu od razu przy pomocy
języka sformalizowanego, ponieważ w tym wypadku wiele z zaobserwowa-
nych czynników, mających niewątpliwie wpływ na badane obiekty, nie jest
uwzględnianych w równaniach matematycznych, jako trudno kwantyfiko-
walne. Z tego powodu kolejno należy budować opisowe modele badanych
zjawisk, poprzez wskazywanie i porządkowanie możliwie dużej liczby czyn-
ników mających wpływ na badane obiekty. Modelowe ujecie rynku nieru-
chomości przedstawiono na rysunku numer 2.4.
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Rysunek 2.4. Gospodarka nieruchomościami jako model
„entity – relationship”.

Źródło: [Źróbek, Źróbek, Źróbek-Różańska, Źróbek-Sokolnik, Dynowski, 2014].

2.2. Modele i modelowanie

Pojęcie modelu używane jest w sposób wieloznaczny, co wiąże się
z jego różnorodną interpretacją. Opisywane w literaturze procedury badań
naukowych i ich weryfikacji na drodze eksperymentu wykazują, że terminu
„model” używa się w dwóch różnych znaczeniach, a mianowicie [Zeigler, 1984]:
• dla oznaczenia teorii, która jest strukturalnie podobna do innej, co

umożliwia przechodzenie od jednej teorii do innej za pomocą zwykłej
zmiany terminologii; w tym znaczeniu model jest środkiem poznania;

• dla oznaczenia systemu, do którego odnosi się pewna teoria praktyczna
lub teoretyczna dla uproszczonego odzwierciedlenia badanego systemu
naturalnego; taki model jest przedmiotem poznania.
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Według encyklopedii PWN model jest pojęciem oznaczającym teo-
retyczny i fizyczny obiekt, którego analiza lub obserwacja umożliwia po-
znawanie cech innego badanego obiektu, procesu lub zjawiska [Encyklo-
pedia Powszechna PWN, 1999]. Model stanowi pewną uproszczoną hipo-
tetyczną konstrukcję, która odwzorowuje rzeczywistość w sposób uprosz-
czony i dotyczy najistotniejszych jej cech, zjawisk, stanów czy procesów.
Może on stanowić pewien wzorzec zachowań, postępowania, działania
praktycznego, ukazuje on zależności pomiędzy działaniami a efektami [Ko-
gut-Jaworska, 2008]. Model teoretyczny jest konstrukcją hipotetyczną
odwzorowującą dany rodzaj rzeczywistości w sposób uproszczony. Jest for-
malnym przedstawieniem teorii, formalnym opisem empirycznej obserwa-
cji lub kombinacją obu tych aspektów [Fishman, 1981]. Model rozumiany
jest jako uproszczony obiekt, którego stopień podobieństwa do modelo-
wanego obiektu powoduje, że jego badanie dostarcza informacji istot-
nych i przydatnych ze względu na cel badań. Model stanowi reprezentacje
badanego obiektu w postaci odmiennej od tej, w jakiej występuje on
w rzeczywistości [Fishman, 1981; Gregor i inni, 1998]. Model ma zdolność
zastępowania badanego obiektu w procesie jego badań. Oznacza to, że
informacje o modelu uzyskane doświadczalnie mogą być przeniesione na
obiekt rzeczywisty, który jest przedmiotem badań [Gajda, 2001; Zdano-
wicz, 2007]. Do podstawowych wyróżnianych rodzajów modeli zaliczamy:
modele fizyczne, modele matematyczne, modele schematyczne [Durlik,
2000; Krupa, 2008]. Gordon [1974] uważa, że model to zbiór informacji
o systemie, zebranych w celu jego zbadania. Zważywszy, że zbierane infor-
macje określane są przez cel badań, można stwierdzić, że nie istnieje jedy-
ny, właściwy model systemu. Model przede wszystkim umożliwia badaczo-
wi sprawdzenie swoich teoretycznych przekonań o systemie, ułatwia zro-
zumienie systemu, kolejno dokonanie empirycznych obserwacji, a następ-
nie wyciagnięcie wniosków. Posługiwanie się modelami wpływa na szyb-
kość wykonywanych analiz, ułatwia manipulowanie charakterystykami wej-
ściowymi, umożliwia prowadzeni kontroli o wiele większej liczby źródeł
zmienności niż w przypadku bezpośredniego badani systemu. Prowadze-
nie badań systemu na modelach wpływa na minimalizację poziomu kosz-
tów w porównaniu z badaniami prowadzonymi na systemie rzeczywistym
oraz skłania do prowadzenia badań szczegółowych w przyszłości [por. Fish-
man, 1981].

W przypadku analizy zjawisk ekonomicznych, a zwłaszcza cen na ryn-
ku nieruchomości obserwuje się tendencję, aby pojęcie modelu interpreto-
wać wąsko, ekonometrycznie. W tym wypadku za model zjawiska ekono-
micznego uważany jest model sformalizowany przy pomocy języka statystyki
matematycznej i ekonometrii. Ogólne ujecie modelowania opisowego przed-
stawiono na rysunku 2.5.
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Rysunek 2.5. Ogólne zasady modelowania opisowego.

Źródło: Opracowanie na podstawie [Jaszczyk, Szczerbicki, 2003].

Kluczowymi etapami w procesie budowy modelu systemu jest proces
formułowania struktury modelu oraz zbierania danych. Wyznacznikami
struktury modelu są obiekty, atrybuty, działania, granice systemu. Określe-
nie struktury modelu oraz gromadzenie danych są etapami, które należy
traktować jako części składowe jednego problemu. Rodzaj zbieranych da-
nych jest zdeterminowany poprzez założenia dotyczące modelowanego sys-
temu, natomiast analiza danych daje możliwość potwierdzenia lub odrzu-
cenia przyjętego założenia. Szczegółowa eksploracja zgromadzonych da-
nych może ujawnić nowe relacje i powiązania, które z kolei mogą wpłynąć
na zmianę struktury modelu.

Jednym z ważniejszych etapów prac jest faza początkowa – dostoso-
wanie szczegółowości modelu do celu badań. Bowiem stopień szczegółowo-
ści przyczynia się do wzrostu trudności przy rozwiązaniu problemu jak i wzro-
stu kosztów towarzyszących rozwiązaniu, a co za tym idzie badacz musi pod
pewnym względem ograniczyć szczegółowość rozważań. Uwzględnienie
wszystkich szczegółów jest zastępowane pewnymi „założeniami” o zachowa-
niu się systemu, które są poddane weryfikacji z rzeczywistością.

Klasyfikacje czy typologia poszczególnych rodzajów modeli budowa-
ne są na wiele sposobów. Stąd można wyróżnić m.in. modele analogiczne,
myślowe, mechaniczne, opisowe itd. [Jaszczyk, Szczerbicki, 2003]. W zależ-
ności od celu modelowania można wyróżnić modele strukturalne, które od-
zwierciedlają wybrane elementy badanego zjawiska i relacje między nimi,
oraz modele funkcjonalne, które odzwierciedlają wpływ wybranych elemen-
tów i relacji na sposób funkcjonowania badanych procesów. Z punktu wi-
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dzenia natury modelu można je podzielić ma modele diagnostyczne, heury-
styczne i wirtualne. Wśród modeli diagnostycznych można wyróżnić modele
monitorowe, regulacyjne i poligonowe. Modele heurystyczne można po-
dzielić na intuicyjne, ankietowe i ekspertowe, zaś wśród modeli wirtualnych
wyróżnić można modele ikoniczne, logiczne i matematyczne. Przy użyciu
modeli diagnostycznych wiedza o rzeczywistości zdobywana jest w wyniku
bezpośredniego badania obiektu rzeczywistego za pomocą urządzeń obser-
wacyjnych, kontrolnych i pomiarowych (field research). Przy użyciu modeli
heurystycznych wiedza o rzeczywistości zdobywana jest w wyniku pośrednie-
go badania obiektu rzeczywistego (desk research). Przy użyciu modeli wirtu-
alnych wiedza o rzeczywistości zdobywana jest w wyniku badania obiektu
wirtualnego występującego w postaci, np. symulatora komputerowego [Po-
wierża, 1977]. Modele stosowane w gospodarce nieruchomościami mogą
mieć charakter zarówno diagnostyczny, heurystyczny jak i wirtualny. Ocze-
kiwane wyniki i wnioski z badania modelu mogą mieć znaczenie jako instru-
ment doradczy, pozwalający na ocenę rynku nieruchomości, oraz wspoma-
gający decyzje przestrzenne związane bezpośrednio bądź pośrednio z lokal-
nym rynkiem nieruchomości.

W literaturze przedmiotu nie funkcjonują uniwersalne metody two-
rzenia modeli matematycznych, jednakże powszechnie przestrzegane są
pewne reguły, które postulują kolejne kroki budowy modelu, jednocześnie
przedstawiając różne ujęcia informacji, która powinna być zawarta w mode-
lu [Gordon, 1974].

Struktura blokowa wskazuje, że system powinien być przedstawiony
za pomocą zbioru bloków, co upraszcza opis wzajemnego oddziaływania
wewnątrz systemu. Każdy blok opisuje pewną część systemu i zawiera kilka
zmiennych wejściowych i wyjściowych. Zgodność z celem badań: model
uwzględnia tylko te elementy systemu, które są istotne ze względu na cel
badań. Dokładność oraz integracja: zakres w jakim zbiory różnych obiektów
można łączyć w zbiory uogólnione.

2.3. Modele statystyczne i geostatystyczne

Model statystyczny stanowi hipotezę lub układ hipotez, sformuło-
wanych w sposób matematyczny (odpowiednio w postaci równania lub ukła-
du równań), który przedstawia zasadnicze powiązania występujące pomię-
dzy rozpatrywanymi zjawiskami rzeczywistymi. Modelowanie statystyczne
w gospodarce nieruchomościami ma szczególne znaczenie w trakcie anali-
zy cen transakcyjnych na rynku nieruchomości. W modelach tych najczę-
ściej przedstawia się wzajemne powiązania między cenami transakcyjnymi
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a zmiennymi określonymi przez czynniki, które na nie w istotny sposób wpły-
wają. Wśród modeli statystycznych, które są stosowane do opisu zależności
na rynku nieruchomości można wyróżnić m.in.:
• modele regresji wielorakiej (MR);
• modele regresji ważonej przestrzennie (GWR);
• modele opóźnienia przestrzennego (SLM);
• modele błędu przestrzennego (SEM);
• modele regresja-kriging (RK).

Ogólna charakterystyka wymienionych modeli przedstawiona jest
w tabeli 2.1.

Tabela 2.1. Charakterystyka wybranych modeli statystycznych stosowanych
w badaniach rynku nieruchomości.
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Wśród najczęściej stosowanych modeli do analiz rynku nieruchomo-
ści wykorzystywane są przede wszystkim modele regresji wielorakiej i ich
pochodne [Isakson, 1998; Czaja, 2001; Benjamin i inni, 2004; Sirmans
i inni, 2004; Adamczewski, 2006; Bitner, 2007; Barańska, 2010; Sawiłow,
2010]. Zazwyczaj w tym przypadku zmienną objaśnianą jest cena transakcyj-
na, która przedstawiona jest jako funkcja (najczęściej liniowa) wybranych
atrybutów nieruchomości lub czynników, które istotnie na cenę wpływają.
Problemy konstruowania modeli regresji wielorakiej w zastosowaniu do ana-
lizy rynku nieruchomości obszernie opisywane są w literaturze [m.in. Bruce,
Sundell, 1977; Mark, Goldberg, 1988; Czaja, 2001; Hozer, 2001; Wang,
Wolverton, 2002; Lis, 2005; Adamczewski, 2006; Bitner, 2007; Barańska,
2010; Sawiłow, 2010]. Należy jednak podkreślić, że chociaż modele regresji
wielorakiej stanowią bardzo wygodne narzędzie analizy cen transakcyjnych,
to jednak nie są zbyt często stosowane w praktyce, głównie z uwagi na trud-
ności ze spełnieniem szeregu warunków formalnych, jakie są stawiane na
etapie budowy modelu [Hozer, 2001]. Modele te, aby mogły być wykorzy-
stane do predykcji cen transakcyjnych na rynku nieruchomości muszą być
poddane weryfikacji, zarówno merytorycznej jak i statystycznej, która obej-
muje m.in. weryfikację hipotezy o braku zależności opisywanych przez mo-
del, weryfikację hipotezy o nieistotności parametrów modelu czy też ocenę
współczynnika determinacji [Bitner, 2007].

Nieco rzadziej w procesie modelowania cen wykorzystywane są mo-
dele, które uwzględniają zależności przestrzenne. Istnieje wiele sposobów
rozwiązania problemu uwzględnienia struktury przestrzennej badanego zja-
wiska w modelach regresyjnych, opisanych szczegółowo w literaturze [Swa-
my, 1971; Caseti, 1972; Anselin, 1988; Haining, 2003]. Jednym z nich jest
nadawanie wag obserwacjom, które ze względu na położenie w przestrze-
ni mogą mieć teoretycznie większy wpływ na badane zjawisko niż inne, co
można wyrazić przy pomocy regresji ważonej geograficznie (Geographi-
cally Weighted Regression – GWR). Podstawą stosowania tych modeli jest
założenie, że parametry modelu mogą być oszacowane osobno w każdym
punkcie przestrzeni, dla którego znana jest wartość zmiennej objaśnia-
nej i zmiennych objaśniających. Interakcje występujące między badany-
mi obiektami w przestrzeni charakteryzują się w wielu wypadkach tym,
że elementy będące w pobliżu mają najczęściej więcej podobieństw niż
obiekty, które są daleko od siebie [Tobler, 1970]. Wykorzystując zasadę
sformułowaną przez Toblera, można dokonać estymacji parametrów mo-
delu w danej lokalizacji przy założeniu, że obserwacje dokonane w punk-
tach znajdujących się bliżej badanego punktu będą miały odpowiednio
większą wagę niż obserwacje znajdujące się w odległości dalszej [Charl-
ton, Fotheringham, 2009]. Wielkość parametrów modelu związana jest
z lokalizacją, w tym przypadku wyrażoną przez współrzędne (x i, y i).
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Estymacja parametrów modelu GWR odbywa się w podobny sposób, co
modeli klasycznych, lecz uwzględnia się wagi obserwacji uzależnione od
lokalizacji. W efekcie zastosowania modelu GWR otrzymujemy szereg
powierzchni wyznaczonych przez estymowane parametry. Zróżnicowanie
wartości tych parametrów w przestrzeni wskazuje na lokalną zmienność
wpływu zmiennych objaśnianych na zmienną objaśniającą, a tym samym
na przestrzenną heterogeniczność badanego zjawiska [Charlton, Fothe-
ringham, 2009]. Z uwagi na to, że estymacja parametrów odbywa się nie
w każdym punkcie przestrzeni, a jedynie w wybranych punktach, lokalna
zmienność w dowolnym punkcie może być wyznaczona w drodze interpo-
lacji przestrzennej, a wynik może być przedstawiony w postaci kartogra-
ficznej np. w postaci map izarytmicznych. Przykładem takiej mapy może
być np. mapa wpływu poszczególnych elementów uzbrojenia technicznego
terenu na ceny jednostkowe gruntów niezabudowanych (rys. 2.6).

Rysunek 2.6. Mapa rozkładu wpływu elementów uzbrojenia technicznego
terenu na ceny jednostkowe jako wynik zastosowania modelu GWR.

Źródło: [Cellmer, 2014].
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Współzależności lub interakcje na rynku nieruchomości mogą doty-
czyć zmiennej objaśnianej, zmiennych objaśniających, a także składnika
losowego [Suchecki 2010]. W przypadku, gdy interakcje te dotyczą zmiennej
endogenicznej, mamy do czynienia z autoregresją przestrzenną. Oznacza
to, że wartość tej zmiennej z innych lokalizacji wpływają na kształtowanie
się wartości tej zmiennej w lokalizacji analizowanej. Jeżeli interakcje do-
tyczą składnika losowego, występuje zjawisko autokorelacji przestrzennej
składnika losowego modelu.

Oczywiście interakcje te mogą dotyczyć również zmiennych obja-
śniających, tj. sytuacji, gdy na kształtowanie się zmiennej objaśniającej
z danej lokalizacji wpływają wartości zmiennych egzogenicznych z in-
nych lokalizacji, wówczas jest to przypadek krzyżowej regresji przestrzen-
nej. W zależności od rodzaju interakcji przestrzennych stosuje się naj-
częściej dwa podstawowe modele regresji przestrzennej: model opóźnie-
nia przestrzennego (SLM – Spatial Lag Model), oraz model błędu prze-
strzennego (SEM – Spatial Error Model) [Anselin, 1988; Wilhelmsson,
2002; Páez i Scott, 2004; Arbia, 2006]. Przestrzenne modele regresyjne
znajdują zastosowanie w sytuacji gdy ceny nieruchomości, bądź reszty
z modeli regresyjnych cen transakcyjnych, są przestrzennie skorelowane.
Basu i Thibodeau [1998] wskazują na dwie główne przyczyny występowa-
nia autokorelacji przestrzennej na rynku nieruchomości: podobieństwo
strukturalne nieruchomości w danej lokalizacji oraz oddziaływanie tych
samych czynników lokalizacyjnych wewnątrz tego samego obszaru. Czyn-
niki te mogą być związane np. z infrastrukturą miejską lub czynnikami
środowiskowymi. Chociaż lokalizacja nieruchomości jest jednym z naj-
ważniejszych czynników kształtujących ceny transakcyjne, to jednak mo-
delowanie rynku nieruchomości przy użyciu przestrzennych modeli re-
gresyjnych wciąż jeszcze znajduje się poza głównym nurtem badań empi-
rycznych [Kim i in., 2003].

Modele te przede wszystkim są bardziej skomplikowane jeśli chodzi
o proces estymacji a także interpretację wyników. Przestrzenne modele
regresyjne, chociaż są wykorzystywane do analiz rynku nieruchomości, to
jednak zakres ich stosowania jest dość wąski a publikowane wyniki badań
wskazują bardziej na eksperymentalny niż utylitarny charakter. Najnow-
sze propozycje zmierzają do łączenia modeli statystycznych z zależnościa-
mi przestrzennymi i modeli geostatystycznych, co pozwala na istotną po-
prawę dokładności szacowania w procesie masowej wyceny nieruchomości
[Bourassa i in., 2010; Cellmer, 2014].

Przykłady liczbowe parametrów wymienionych modeli, skonstruowa-
nych na podstawie danych dotyczących nieruchomości gruntowych nieza-
budowanych przedstawione są w tabeli 2.2.



24

Tabela 2.2. Przykłady liczbowe parametrów wymienionych modeli.

* – w przypadku modeli GWR przedstawiono średnią wartość współczynnika

Źródło: Opracowanie na podstawie [Cellmer 2014].

Zmienne opisujące intensywność zabudowy, oraz natężenie hałasu są
stymulantami, natomiast pozostałe zmienne stanowią destymulanty, co ma
istotne znaczenie jeśli chodzi o interpretację znaków. Wartości parametrów
różnią się w zależności od rodzaju modelu. Trudno jednak przy tym, ze
względu na różny sposób estymacji przyjąć jednolite kryterium oceny dopa-
sowania modelu do danych. Przy wykorzystanie kryterium LIK (maximised
log likelihood), podobnie jak kryterium współczynnika determinacji naj-
lepszym okazuje sie model SLM.

Modele geostatystyczne budowane są na podstawie danych prze-
strzennie skorelowanych. Istota modelowania polega na przeprowadze-
niu optymalnej interpolacji wartości średnich rozważanych parametrów
i właściwym zinterpretowaniu struktury przestrzennej danych [Namysłow-
ska-Wilczyńska, 2006]. W metodach tych szczególną rolę odgrywa mode-
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lowanie struktury przestrzennej przedstawionej w postaci semiwariancji,
a także estymacja, bądź symulacja metodą krigingu w których zasadnicze
znaczenie odgrywa hipoteza stacjonarności.

Kriging stanowi grupę geostatystycznych metod estymacji, dzięki
której uzyskuje się najlepsze nieobciążone liniowe oszacowania wartości
analizowanej zmiennej zregionalizowanej. Kriging określany jest często
akronimem BLUE (best linear unbiased estimator). Jego oszacowania sta-
nowią liniową kombinację dostępnych danych, przy czym dąży się w tej
metodzie do tego, aby średnia błędów oszacowań była równa zeru. Jako
twórcę tej metody wymienia się Krige’a, który jako pierwszy opracował
koncepcję wykorzystania metod geostatystycznych do szacowania zasob-
ności złóż podziemnych [Krige, 1951; 1962].

Metody te następnie zostały udoskonalone i szczegółowo opisane
przez Matherona [1967; 1971]. Estymacja metodą krigingu wykorzystuje
w istocie ruchomą średnią ważoną. Metoda ta pozwala na rozpoznanie
ogólnej prawidłowości w rozkładzie przestrzennym danych, a następnie
na podstawie tych prawidłowości, pozwala na dokonanie interpolacji prze-
strzennej. Stosowana jest ona do danych ilościowych wyrażonych głównie
w skali ciągłej lub interwałowej [Longley i in., 2005]. Do najczęściej stoso-
wanych estymatorów krigingowych należą kriging zwykły, wykorzystywany
w przypadku, gdy wartość średnia jest nieznana i kriging prosty stosowany
w przypadku, gdy znana jest średnia oszacowana dla całej rozważanej po-
pulacji próbkowej.

Wśród innych rodzajów krigingu można wymienić kriging uniwer-
salny, dysjunktywny, probabilistyczny czy też wskaźnikowy, które różnią
się założeniami. W przypadku przyjęcia do analiz więcej niż jednej zmien-
nej głównej do interpolacji przestrzennej wykorzystuje się metodę kokri-
gingu. Wykorzystanie krigingu do modelowania cen transakcyjnych po-
zwala m.in. na:
• opracowanie map izoliniowych lub strefowych (kriging blokowy) cenno-

ści nieruchomości,
• oszacowanie błędów interpolacji i ich rozkładu przestrzennego,
• opracowanie map prawdopodobieństwa wystąpienia określonych cen

transakcyjnych,
• identyfikację obszarów o wysokiej (lub niskiej) cenności,
• ocenę ciągłości zależności przestrzennych.

Przykład zastosowania wybranych wariantów krigingu do modelo-
wania cen transakcyjnych przedstawiony jest na rys. 2.7. Wykorzystanie
metod geostatystycznych pozwala przede wszystkim na bezpośrednie
uwzględnienie czynnika lokalizacyjnego w analizach ilościowych, co może
przyczynić się do znacznego podniesienia jakości predykcji, mającej zna-
czenie zarówno w wycenie indywidualnej jak i masowej.
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Rysunek 2.7. Przykład zastosowania krigingu zwykłego i krigingu
indykatorowego do modelowania przestrzennego cen transakcyjnych.

Istnieje również możliwość połączenia modelu statystycznego i geo-
statystycznego w postaci modelu regresja-kriging. Modele regresja-kriging
nazywane są modelami hybrydowymi [McBratney i in., 2000] lub niestacjo-
narnymi metodami geostatystycznymi [Wackernagel, 2003; Hengl, 2009].
Według Matherona [1971], wartość analizowanej zmiennej w danej lokali-
zacji może być modelowana jako suma składnika deterministycznego i sto-
chastycznego, co zostało przez niego określone jako uniwersalny model
zmienności przestrzennej (universal model of spatial variation). Zarówno
składnik deterministyczny (trend) oraz stochastyczny (reszta modelu) może
być modelowany osobno, po czym składniki te dodaje sie do siebie:

(2.1)

gdzie ( )
0

ˆ sm  oznacza składnik deterministyczny, natomiast ( )
0

ˆ se  stanowią

reszty wyinterpolowane metodą krigingu.
Model ten można przedstawić jako:

(2.2)

gdzie:
â0, âk – oszacowane współczynniki modelu regresji,
wi – wagi krigingu,
ĺ[si] – reszta modelu w lokalizacji [si].

Estymacji parametrów modelu regresji dokonuje się uogólnioną metodą
najmniejszych kwadratów (GLS – Generalized Least Squares). Zależności prze-
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strzenne uwzględnione są w tym przypadku w postaci macierzy kowariancyjnej
opartej o strukturę przestrzenną opisaną przy pomocy semiwariogramu. Model
ten może pełnić zarówno funkcję diagnostyczną jak i predykcyjną.

Model RK (regresja-kriging) wydaje się bardzo dobrym narzędziem
do analizy przestrzennej cen transakcyjnych a zwłaszcza do sporządzania
map cenności gruntów w przypadku, gdy ceny kształtują się pod wpływem
czynników nieprzestrzennych, a reszty z modelu regresji wykazują autoko-
relację przestrzenną. Model ten niestety dość rzadko stosowany jest do ana-
liz cen transakcyjnych na rynku nieruchomości, a badania mają z reguły
charakter teoretyczny. Przykład zastosowania modelu RK do predykcji war-
tości nieruchomości podaje m.in. Ligas [2009] przedstawiając wyniki prac
eksperymentalnych na wybranej dzielnicy Krakowa, gdzie celem było po-
równanie, co można zyskać przez stosowanie RK zamiast klasycznego po-
dejścia (modelowania przy pomocy klasycznych modeli regresyjnych).

2.4. Interakcje przestrzenne
– modele grawitacji przestrzennej

Termin grawitacja, który narodził się w fizyce, jest często stosowany
w ekonomicznej analizie przestrzennej. Prawo grawitacji w swoim brzmie-
niu mówi, że „dwa dowolne ciała materialne przyciągają się wzajemnie
z siłą proporcjonalną do ich mas i odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu
odległości między nimi”. Zjawisko grawitacji w przestrzeni ekonomicznej
po raz pierwszy opisywał Carey [1858], przyjmując, że grawitacja jest siłą
przyciągania pochodzącą z materialnego punktu usytuowanego w przestrzeni.
Akceptując ideę, zgodnie z którą miasto i jego populacja mogą być trakto-
wane jako punkt w przestrzeni, to miasto oddziałuje z pewną siłą przyciąga-
nia na strefę położoną od niego w pewnej odległości. Siła ta jest proporcjo-
nalna do liczby ludności, przy pozostałych warunkach niezmienionych, przy-
ciąganie przez miasto jest słabsze dla strefy bardziej oddalonej. Nieco póź-
niej zasadę grawitacji stosował Ravenstein [1885; 1889] do badania ruchów
ludnościowych w Wielkiej Brytanii. Konfrontacja ogólnej zasady z obser-
wowanymi faktami nie jest jedyną korzyścią wynikającą z jego wprowadze-
nia. Pozwala ona również zrozumieć, że przemieszczenie ciał materialnych
jest konsekwencją przyciągania. W przypadku grawitacji demograficznej,
przemieszczenia zależą od zawartości wyodrębnionych części przestrzeni;
przepływy migracyjne są skierowane w stronę biegunów dominujących.

Przez długi okres jedynym obszarem zastosowania grawitacji były ru-
chy ludnościowe. Były one rozpatrywane jako wskaźnik poziomu działal-
ności ekonomicznej prowadzonej w wyodrębnionej części przestrzeni,
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populacja utożsamiana była z „masą” związaną z danym punktem przestrzeni.
Z biegiem lat zastosowania różnicowały się, wprowadzono nowe miary masy
zamiast populacji i jednocześnie badacze mieli na celu dostosowanie fizycz-
nych sformułowań grawitacji do charakteru podejmowanego problemu.
W efekcie grawitacja ekonomiczna ewoluowała w stronę techniki umożli-
wiającej rozwiązanie ogólniejszych problemów ekonomicznych czy przestrzen-
nych. Jednym z autorów wykorzystujących tę teorię w gospodarce przestrzen-
nej jest Walter Isard, który zastosował ją m.in. w projektowaniu systemów
komunikacyjnych, projektowaniu handlu międzyregionalnego i międzyna-
rodowego [Isard, 1999]. Prawo grawitacji przestrzennej zostało m.in. za-
adaptowane przez W. I Reilly’ego, na podstawie obserwacji rzeczywistości,
do analizy rzeczywistych rejonów dokonywania zakupów. Zostało ono wy-
rażone w postaci następującej zależności [Mynarski, 1992]:

(2.3)

Model ten stosowany jest również w analizach rynku nieruchomości
do określania obszarów rynku podstawowego (tzw. primary market) dla obiek-
tów handlu detalicznego. Określanie granic obszaru rynkowego odbywa się
wówczas na podstawie punktów przełamania (równowagi) wpływów konku-
rujących par obiektów handlowych a i b. Poszukiwany punkt przełamania
wpływów znajduje się w odległości wyrażonej następującą formułą:

(2.4)

gdzie Dab stanowi odległość między a i b (wyrażona np. w jednostkach czasu).

Modele grawitacji przestrzennej z czasem ulegały modyfikacji i wyko-
rzystywane np. jako modele lokalizacji zakupów, grawitacji względnej czy
też modele prawdopodobieństwa zakupów [Mynarski, 1992]. Na potrzeby
analizy rynku nieruchomości prawo grawitacji wykorzystywali m.in. Baje-
rowski, Czyża, Szuniewicz [2007] stosując model grawitacji wynikający
z wzajemnych oddziaływań przestrzennych oraz funkcji przestrzenno-infor-
macyjnej do generowania sieci wiążących przestrzeń w regiony.

Identyfikacja przestrzenna regionów powstałych w wyniku agregacji
prowadziła do wskazania obszarów, które charakteryzują się najprawdopo-
dobniej największą dynamiką lokalnego rynku nieruchomości, co wpływa na
podejmowanie skutecznych przedsięwzięć z zakresu zarządzania przestrzen-
nego. Wyznaczone poziomy agregacji sieci obrazowały podział rynku nieru-
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chomości na regiony, które mogą mieć różnorodne zastosowanie w działa-
niach związanych z nieruchomościami od wyceny masowej, przez taksację, po
usprawnienie procedur określenia skutków finansowych uchwalenia MPZP.

2.5. Alternatywa modelowych badań analitycznych
– modelowanie symulacyjne

Budowa modelu obserwowanej rzeczywistości jest podyktowana często zło-
żonością badanego zjawiska. Tworzone modele umożliwiają np. analizę możli-
wych skutków rozwiązań przestrzennych, dzięki czemu możliwe jest testowanie
pewnych założeń i wybór optymalnych rozwiązań. Szeroko stosowanym opiso-
wym narzędziem do analizy systemów stochastycznych, które zważywszy na swoja
złożoną strukturę nie mogą być modelowane poprzez wykorzystanie innych, mniej
skomplikowanych metod jest modelowanie symulacyjne. Główną zaletą modeli
symulacyjnych jest brak ograniczeń dotyczących struktury i stopnia skomplikowa-
nia badanego systemu oraz możliwość uwzględniania procesów stochastycznych,
dzięki czemu możliwie jest modelowanie systemów rzeczywistych o wysokim stop-
niu złożoności i dużym udziale czynników losowych [Mielczarek, 2009].

Według Kondratowicza [1978] modelowaniem symulacyjnym nazywa-
my czynności wyróżniania i formalizacji cech systemu oraz ustalania relacji
zachodzących miedzy nimi w czasie, w celu znalezienia ich odpowiedników
w innych systemach. Produktem końcowym ciągu tych czynności jest model
symulacyjny stanowiący spójny opis istotnych cech materii odwzorowywane-
go systemu oraz algorytmów ich zmienności w czasie.

Atliok i in. [2007] określają modelowanie symulacyjne jako powszechny
paradygmat wykorzystywany do analizy systemów kompleksowych. W istocie pa-
radygmat ten tworzy uproszczoną wersję systemu będącego przedmiotem badań.
Kolejnym etapem jest przeprowadzenie szeregu eksperymentów na systemie, biorąc
pod uwagę ustalony zestaw celów m.in poprawiony projekt systemu, analizę kosz-
tów i korzyści, czułość na projektowane parametry itd. Badania składają się
z zapisu historii systemu i obserwacji jego zachowań w trakcie pracy, a także
prowadzeniu statystyk. W ten sposób utworzona reprezentacja systemu opisuje
jego strukturę, a generowane historie opisują jego zachowanie.

Z punktu widzenia opisu zmiennych stanu systemu wyróżnić można
trzy „klasyczne” typy modeli symulacyjnych (jest to wynik założeń o istocie
stałości i zmiany oraz obserwacji, bowiem zmiany ciągłe można interpreto-
wać jako szybkie zmiany „dyskretne”, jak również zmiany „dyskretne” moż-
na rozważać jako powolne zmiany „ciągłe”):
• ciągłe, w których zmiana stanów ma charakter ciągły (funkcja ciągła)

oraz odwzorowanie upływu czasu opisane jest funkcją ciągłą lub pseu-
dociagłą (dyskretyzacja ciągłości);
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• dyskretne, w których zmiana stanów ma charakter dyskretny (funkcja
dyskretna) oraz zmiana czasu jest funkcją dyskretną (następstwo zda-
rzeń), zmienna dyskretna przyjmuje wartość tylko z pewnego, określone-
go podzbioru liczb rzeczywistych, a zmiany czasu występują w ściśle okre-
ślonych momentach;

• mieszane (hybrydowe), w której zmiana stanów jest ciągło-dyskretna oraz
zmiana czasu ciągła, dyskretna lub pseudociągła. [Maciąg, Pietroń, Ku-
kla, 2013].

Model symulacyjny systemu dynamicznego jako funkcja transforma-
cji wejść w wyjścia [Y[t]=F[X[t]]] spełnia następujące cele:
• prognostyczny – wyznaczenie jakościowych lub ilościowych charaktery-

styk funkcjonowania systemu dla określonych warunków: znane wejście
X[t], funkcja transformacji F, nieznana wyjście Y[t];

• identyfikacyjny – tworzenie jakościowych lub ilościowych opisów zasad
funkcjonowania systemu – znane wejście X[t],wyjście Y[t], nieznana funk-
cja transformacji F;

• racjonalizujący – wyznaczenie warunków funkcjonowania systemu, przy
których charakterystyki jakościowe lub ilościowe systemu spełniają kry-
teria racjonalności, lub retrospektywny (symulacja „wstecz”) – znane
wyjście Y[t], funkcja transformacji F, nieznane wejście X[t].

Rynek nieruchomości można rozpatrywać jako system złożony, które-
go wybrane elementy mogą być opisane przez zależności przyczynowo-skut-
kowe wyrażone w matematycznej postaci. Modelowanie symulacyjne rynku
może dotyczyć wielu jego elementów np. popytu, podaży, transakcji, bądź
cen transakcyjnych. Symulacje dają szereg możliwości określenia różnych
stanów będących realizacją funkcji losowych o znanych rozkładach. Rozsze-
rzenie teorii rynku nieruchomości przy ujęciu głównej roli informacji, nie-
pewności, nieliniowości powoduje stosowanie odpowiednich metod symu-
lowania niezbędnymi.

Element losowy występujący na rynku nieruchomości stanowi prze-
słankę do wykorzystania narzędzi symulacyjnych, wykorzystujących modele
diagnostyczne. Stąd celowe są prace nad koncepcją zasad budowy modeli
diagnostycznych aktywności przestrzennej rynku nieruchomości. Punktem
wyjścia prowadzonych badań może być analiza gęstości transakcji, której
wyniki posłużą jako dane wyjściowe do symulacji lokalizacji transakcji, mo-
gących wystąpić w przyszłości. Aktywność przestrzenna rynku nieruchomo-
ści może być mierzona m.in. liczbą zanotowanych transakcji na badanym
obszarze w danym okresie czasu. Jednym z podstawowych problemów przy
oszacowaniu natężenia (czy też gęstości) danego zjawiska w przestrzeni jest
fakt, iż zjawiska te często mają charakter punktowy lub ich identyfikacja
możliwa jest jedynie w wybranych punktach pomiarowych. Gęstość danego
zjawiska, należałoby wówczas rozumieć jako liczbę punktów odniesionych
do przyjętej jednostki powierzchni np. obszaru zawartego w granicach ad-
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ministracyjnych. Zróżnicowanie przestrzenne aktywności rynków lokalnych
pozwala przyjąć założenie, iż prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnej
transakcji będzie zależało od skupień transakcji dotychczasowych. Zbudo-
wanie modelu gęstości będzie podstawą do uzyskania odpowiedzi na gdzie
w przyszłości może wystąpić transakcja. Należy mieć na uwadze, iż na wystą-
pienie transakcji ma wpływ szereg czynników (determinant) jak m.in: podaż,
cechy nieruchomości, lokalne preferencje nabywców, czynniki subiektywne,
czynniki naturalne, antropogeniczne, czy sytuacja globalna (napięcia, kon-
flikty). Stworzenie pełnego analitycznego modelu uwarunkowań decydują-
cych o tym, że dana nieruchomość będzie przedmiotem transakcji jest pro-
cesem skomplikowanym. Związane jest to ze złożonym aspektem ilościo-
wym czynników, czy kontekstem behawioralnym – rolą człowieka na rynku
nieruchomości. Trudno bowiem ocenić niezależnie wpływ poszczególnych
czynników na zaistnienie transakcji.

Można przyjąć, że wewnętrzną „pamięć” rynku nieruchomości stano-
wią dotychczasowe zjawiska, zachowania na nim występujące, a elementy
tej „pamięci” są odtwarzane w przyszłości. Po uwzględnieniu uwarunkowań
rynkowych można przyjąć i skategoryzować następujące założenia:
• miejsca wystąpienia kolejnych transakcji zależą od czynników takich jak

m.in. podaż, cechy nieruchomości, lokalne preferencje nabywców, czyn-
nik subiektywny, czynniki naturalne, antropogeniczne, czy sytuacja glo-
balna (napięcia, konflikty);

• gęstość transakcji jest przejawem występowania poszczególnych czynni-
ków na analizowanym obszarze;

• zagęszczenie transakcji jest miernikiem wiązki czynników, które miały
miejsce w przeszłości i kolejno mogą zaistnieć w przyszłości;

• większe prawdopodobieństwo wystąpienia transakcji będzie w miejscu,
gdzie dotychczas wystąpiły transakcje (przy założeniu, że czynniki te nie
mają charakteru dynamicznego);

• czynniki zewnętrzne zmieniają się wraz z upływem czasu, jednakże do
modelowania i symulacji obejmujących stosunkowo krótki czas, można
przyjąć, że elementy te mają charakter statyczny.

• zagęszczenie przyszłych transakcji powinno odpowiadać zagęszczeniu
transakcji dotychczasowych, przy zachowaniu zasady ceteris paribus (przy
założeniu statycznego charakteru uwarunkowań rynku).

Gęstość danego zjawiska w przestrzeni można mierzyć jego natężeniem
odniesionym do powierzchni. Jednostką miary może być działka ewidencyjna
lub obszar wyodrębniony administracyjnie (np. dzielnica miasta). Obowiązu-
jący podział prawny jest stworzony w sposób sztuczny, co może mieć wpływ na
zniekształcenie wyników. Na potrzeby badań można zatem zastosować po-
dział na pola podstawowe, a następnie w każdym polu dokonać badania gę-
stości. Jednym z problemów, jaki może pojawić się podczas analiz jest wystę-
powanie pustych pól, miejsc, gdzie transakcje nie wystąpiły. Zerowa gęstość
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sugerowałaby zatem zerowe prawdopodobieństwo wystąpienia transakcji,
w związku z czym do oszacowania gęstości transakcji zaproponowano estyma-
cję jądrową (kernel estimation). Estymacja ta ma na celu modelowanie wygła-
dzonej powierzchni reprezentującej gęstość uzależnioną od koncentracji punk-
tów w otaczającym obszarze, przy czym oszacowana gęstość może być przed-
stawiona w sposób ciągły, płynny, niezależnie od sztucznych jednostek admi-
nistracyjnych. Pomiar gęstości zjawiska na podstawie danych reprezentują-
cych obiekty dyskretne zaczyna się od punktów, a wynikiem jest równanie
powierzchni. Metoda ta dobiera więc powierzchnię ciągłą do zbioru danych
opisujących obiekty dyskretne. W oszacowaniu gęstości zjawiska każdy obiekt
pomiarowy zostaje zastąpiony wartością obliczoną według funkcji gęstości
prawdopodobieństwa, a następnie dodawane są wartości funkcji w celu uzy-
skania powierzchni zagregowanej lub ciągłego pola gęstości [Longley i in.,
2005]. Na rynku nieruchomości możemy mieć do czynienia nie tyle z poje-
dynczymi zdarzeniami, ale łańcuchem zdarzeń. Podobne ciągi zdarzeń w lite-
raturze zwane są łańcuchami Markowa.

Na rysunku numer 2.8 przedstawiono przykładowy model aktywności
przestrzennej rynku nieruchomości, zbudowany na podstawie rzeczywistych
transakcji, który następnie posłużył do symulacji transakcji, które mają szansę
pojawić się w przyszłości.

Rysunek 2.8. Model aktywności rynku jako podstawa symulacji lokalizacji
transakcji.

Podstawą budowy modeli symulacyjnych jest znajomość prawidłowo-
ści występujących na rynku lokalnym. Można sądzić, że modele symulacyjne
na rynku nieruchomości sprawdzają się tylko w warunkach dużej liczby trans-
akcji, na rynkach rozwiniętych. Na rynkach słabo rozwiniętych budowa mo-
deli wymaga wprowadzania pewnych dodatkowych założeń, które nie za-
wsze są możliwe do praktycznej weryfikacji.
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3. Analiza struktury przestrzennej miasta
z wykorzystaniem systemów
informacji przestrzennej

Odpowiedni proces gospodarki nieruchomościami, który zapewnia
realizację w danej przestrzeni niezbędnych funkcji wiąże się nieodzownie
z prawidłowym kształtowaniem struktury przestrzennej danego miasta, dla-
tego od zawsze zastanawiano się nad tym jak kształtować miasto, aby żyło
się w nim dobrze. Struktura przestrzenna miasta już od wielu lat jest przed-
miotem badań i zainteresowań wielu naukowców. Bardzo trafne spostrze-
żenie dotyczące powstawania miasta wysnuł Chmielewski [2010]. Twierdzi
on, że „grupy społeczne zmuszone przez warunki klimatyczne, sytuacje gospo-
darczą, względy polityczne lub wierzenia religijne organizowały się w formacje,
dziś zwane miastami. W celu udoskonalenia warsztatu swojej pracy, który to
warsztat musiał znajdować się w miejscu zapewniającym im względnie stałą
egzystencje.” Ciekawa definicja miasta zawarta jest również w książce Geo-
grafia Osadnictwa [1972]. Jej autor definiuje miasto jako typ osiedla, który
został ukształtowany historycznie przez skoncentrowanie na jego obszarze
określonej konkretnej społeczności cząstkowej, uznanej prawnie i posiada-
jącej odrębną organizację oraz „wytwarzającej w ramach swojej działalności
zespół trwałych urządzeń materialnych o specyficznej fizjonomii, która odzwier-
ciedla odrębny typ krajobrazu” [Dziewoński, 1972]. Taka definicja może skła-
niać do rozważań prowadzących do traktowania miasta, jako przykład lo-
kalnego systemu przestrzennego. Terminu system przestrzenny używa mię-
dzy innymi Kolipiński [1980]. Według niego struktura przestrzenna miasta
rozumiana w ujęciu systemowym odnosi się do gminy traktowanej jako tery-
torium, które posiada określoną strukturę techniczną, czyli zagospodaro-
wania i przyrodniczą oraz specyficzne zasoby kultury nie tylko materialnej,
ale i niematerialnej wraz z mieszkającą na jego terenie społecznością oraz
procesami i działalnością, które mają tam miejsce.

Za system w powszechnym ujęciu uznaje się zespół części składowych,
które pozostają we wzajemnej zależności oraz stanowią pewną określoną,
wyodrębnioną całość. Każdy system z kolei składa się z subsystemów oraz
sam w sobie stanowi część większego systemu [Karbownik, Jędraszko, 1978].
Pojęcie systemu nie jest, zatem rzeczywistością, a jedynie sposobem patrze-
nia na nią. Sposób określenia tego systemu zależy więc od celu jakiemu
ma służyć oraz ma charakter arbitralny. Mówiąc o systemie mamy na myśli
miasto, które funkcjonuje w pewnym określonym układzie, którego części
są ze sobą związane relacjami przestrzennymi. Można tu wyróżnić pięć
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podstawowych subsystemów funkcjonalnych na które dzieli się obszar mia-
sta, dodatkowo dzieląc je na dwie grupy subsystemy podstawowe oraz sie-
ciowe. Wśród subsystemów podstawowych możemy wymienić subsystem
ośrodków: pracy, nauki, usług i administracji, subsystem mieszkalnictwa
i subsystem wypoczynku. Wśród subsystemów sieciowych natomiast wyróż-
niamy subsystem transportu i subsystem gospodarowania wodą. Wszystkie
z wymienionych subsystemów posiadają powiązania ze światem zewnętrznym,
czyli są otwarte i każdy z nich jest powiązany pewnymi relacjami z pozostały-
mi, przez co ściśle określone zostają sposoby ich funkcjonowania [Karbow-
nik, Jędraszko, 1978]. Rozwój innowacyjnych technologii geodezyjnych, jaki-
mi jest z pewnością technologia GIS skłania do podejmowani prób analiz
tego systemu w celu umożliwienia określania przyszłych zmian, które bezpo-
średnio wpłyną na gospodarkę nieruchomościami w danych gminach.

 Struktura systemu jakim jest miasto w literaturze najczęściej przed-
stawiana jest za pomocą pięciu podsystemów: przyrodniczego, społeczne-
go, gospodarczego (ekonomicznego) oraz w zależności od potrzeb infra-
struktury technicznej i technologii, podsystemu przestrzennego i zarządza-
nia albo podsystemu instytucjonalnego. Regulski [1981; 1986] omawiając
strukturę miasta wydziela jego pięć głównych składników: ludność, struktu-
ry gospodarcze i społeczne, funkcje (działalność), środowisko przyrodnicze
oraz zagospodarowanie. Chojnicki natomiast dzieli go na dwie warstwy:
społeczną i podłoża materialnego. Warstwa społeczna składa się z jednostki
ludzkiej oraz składników złożonych, czyli różnych systemów społecznych m.
in. systemów działalności: ekonomicznego, politycznego i kulturowego. Na-
tomiast warstwa podłoża materialnego odnosi się do z trwale zajmowanego
przez ludzi terytorium, które jest przez nich w znacznym stopniu kontrowa-
ne. W skład tej warstwy wchodzą również obiekty sztuczne i przyrodnicze.
Obie z wymienionych warstw połączone są ze sobą relacjami wiążącymi
i niewiążącymi, dzięki czemu tworzą system.

Miasto można również uważać za przykład lokalnego systemu prze-
strzennego odnosząc go do kategorii teoretycznej [Sołtys, 2008]. Takie ro-
zumienie struktury przestrzennej miasta i systemu przestrzennego podkre-
śla nie tylko związek z terytorium, ale i rolę przestrzeni w rozwoju systemu
oraz myśleniu o jego równoważeniu. Zasoby przyrodnicze i kulturowe mają
tu charakter przestrzenny, a na ich zachowanie i trwałość mają wpływ cechy
przestrzeni otaczającej oraz relacje pomiędzy nimi.

Chmielewski [1996; 2010] przedstawia obraz miasta w oparciu o czte-
ry wyróżniające się struktury: organizacji prawnej, funkcjonalną, społeczną
i fizjonomiczną. Rozwinięcie tych czterech struktur może być podstawą do
charakterystyki struktury przestrzennej miasta. Mówiąc o strukturze organi-
zacji prawnej mamy na myśli podział administracyjny. Strukturę funkcjo-
nalną tworzą pewne części i elementy miasta, które powodują, że tworzy
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ona zorganizowaną całość. Możemy wymienić tutaj: centrum, dzielnice, sys-
tem transportu, system inżynieryjny i strefę zewnętrzną. Struktura społecz-
na określana jest przede wszystkim dzięki wyodrębnieniu na obszarze mia-
sta przestrzeni publicznych, grupowych i prywatnych. Struktura fizjonomiczna
charakteryzowana jest z kolei przez rejony i obszary, granice i krawędzie,
węzły i punkty centralne, dominanty, drogi i przejścia. Możliwość wyodręb-
nienia tych czterech struktur wywołuje konieczność zastanowienia się nad
wielokrotnie złożoną strukturą przestrzenną miast. Taki podział jest jed-
nym z najbardziej trafnych, które występują w literaturze, ponieważ wszyst-
kie definicje miasta odnoszą się do koncentracji różnych zjawisk mających
miejsce w przestrzeni i uwzględniają cztery wyżej przedstawione aspekty
wpływające na jego wygląd. W ścisłym znaczeniu to jak wygląda miasto bę-
dzie uzależnione właśnie od tych czterech jego składowych struktur. Cała
struktura przestrzenna miasta jest jednak niezwykle złożona, ponieważ miasto
jest całością, dlatego wszystkie z tych aspektów należy traktować łącznie.
Wielu autorów np. Cymerman [2011], Cieślak [2012], Sołtys [2008] wraca
do przedstawionej struktury systemu przestrzennego według koncepcji
Chmielewskiego.

Badania nad strukturą przestrzenną miasta to albo obserwacja stanu
istniejącego i tworzenie, na podstawie złych cech, które występują w obecnym
stanie, modelu optymalnego, bądź przemyślenia, co do konieczności prze-
kształceń. Badacze zajmujący się planowaniem przestrzennym kierują się zwykle
dwoma założeniami: pierwsze z nich to badanie i przekształcanie istniejących
struktur, drugi to zastanawianie się nad optymalnym modelem miasta, nad
tym w jakim układzie przestrzeń optymalnie zaspokaja potrzeby ludzi, środo-
wiska i gospodarki. Dodatkowo obszar miasta musi być traktowany, jako je-
den system, dlatego sposób planowania powinien zależeć od wielkości mia-
sta. Potrzeby co do planowania przestrzennego miast, które same w sobie są
metropoliami, bardzo różnią się od potrzeb małych miejscowości, które służą
niekiedy jako „sypialnia” dla sąsiadujących większych miasta. Struktura funk-
cjonalna takich miasta powinna być również odmienna.

Optymalne użytkowanie gruntów w miastach jest bardzo ważnym czyn-
nikiem, który wpływa na jakość przestrzeni i życie mieszkańców. Odpowied-
nio prowadzony proces gospodarowania nieruchomościami musi więc wią-
zać się nierozerwalnie z właściwą gospodarką przestrzenną, której działania
zmierzają do osiągnięcia celów kulturowych, społecznych, ekonomicznych,
politycznych i ekologicznych, poprzez wykorzystanie cech i walorów prze-
strzeni geograficznej. Przestrzeń pośrednio stanowi wiec przedmiot badań
nie tylko gospodarki przestrzennej, ale i gospodarki nieruchomościami,
ponieważ obydwie te dziedziny wspólnie prowadzą do zaspokojenia okre-
ślonych potrzeb, w szczególności społeczności, a jej efektem jest konkret-
ny rodzaj zagospodarowania. Już od początku swojego istnienia ludzkość
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przeprowadzała zmiany, prowadzące do ulepszenia otoczenie w którym żyła,
przystosowując je do własnych potrzeb. W celu polepszenia obecnej sytu-
acji należy, najpierw określić stan obecny struktury przestrzennej i stanu
użytkowania gruntów [Litwin i in., 2012], dlatego jest to przedmiotem za-
prezentowanych badań.

3.1. Dane i metodyka badań

W badaniach ze względu na możliwości przeprowadzenia analiz i ilość
koniecznych do przeanalizowania danych skupiono się na problematyce ma-
łego miasta. Przedstawione wyniki są tylko częścią badań zmierzających do
określenia możliwości wykorzystania systemów informacji przestrzennej
w miejscowym planowaniu przestrzennym oraz gospodarce nieruchomościami
i skupiają się jedynie na określeniu zdolność oceny struktury przestrzennej
małego miasta w celu określenia optymalnych kierunków ich rozwoju i za-
gospodarowania z wykorzystaniem technologii GIS. Do przeprowadzenia
analiz wybrano miasto Sianów, które swoją politykę przestrzenną realizuje
poprzez wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dane wykorzystywane do badań pochodzą z Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Ko-
szalinie (stan na 22.10.2012), Wydziału Architektury i Budownictwa Staro-
stwa Powiatowego w Koszalinie (stan na 12.04.2013), Referatu Gospodarki
Komunalnej, Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy
i Miasta Sianów (stan na 30.06.2013) oraz inwentaryzacji terenowej (stan
na 30.03.2014). Dane pochodzące z Powiatowego Ośrodka obejmują w szcze-
gólności bazę danych ewidencji gruntów i budynków, która wraz z plikami
tekstowymi zastała przetworzona z formatu SWD do formatu shp, następ-
nie z powstałych plików w programie ArcGIS utworzono warstwy, które po-
służyły do stworzenia projektu geobazy w formacie mdb wykorzystywanej
przy prowadzeniu badań.

Głównym cele badań było ustalenie możliwości wykorzystania opro-
gramowania typu GIS do określania struktury przestrzennej miasta i struk-
tury użytkowania gruntów w mieście, z wykorzystaniem danych zawartych
w istniejących systemach informacji przestrzennej. Przedstawione wyniki są
tylko częścią badań, które prowadzą do określania optymalnego stymulo-
wani a przekształceń przestrzeni i wpłynie na właściwą gospodarkę grunta-
mi w miastach.

Analizę struktury przestrzennej miasta ograniczono do trzech struk-
tur wymienianych przez Chmielewskiego [2010] funkcjonalnej, społecznej
oraz fizjonomicznej, trudno jednak oddzielić strukturę funkcjonalną i fi-
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zjonomiczną. Większość autorów opisując każdą z nich wskazuje podobne
elementy podstawowe, dlatego w pracy oceniono je łącznie. Struktura funk-
cjonalna powinna być badana poprzez wyodrębnianie się w mieście poszcze-
gólnych stref i ich wzajemnych związków np. poprzez strefę centralną, miesz-
kaniową, techniczną, produkcyjno-magazynową czy rolniczą. Struktura fi-
zjonomiczna natomiast układ poszczególnych elementów przestrzeni, który
ma zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo, stąd też powstały wyodrębnio-
ne przez Lyncha [1960] podstawowe elementy miasta, pokrywające się czę-
ściowo z elementami struktury funkcjonalnej.

Pierwszy etap badań polega na ocenie struktury funkcjonalnej miasta
Sianów, którą można odnieść do wzajemnego oddziaływania na siebie i roz-
mie−szczenia działalności miejskich. Określając ją należy zbadać przede
wszystkim użytkowanie poszczególnych terenów miejskich oraz roz−miesz-
czenie głównych typów użytków, a także działalności miejskich. Taka defini-
cja jest często utożsamiana z użytkowaniem gruntów w danym mieście. Wy-
stępowanie w miastach zróżnicowanego udziału poszczególnych rodzajów
terenów ma związek z pełnioną przez nie funkcją oraz stopniem rozwoju
i wielkością rozwoju gospodarki miejskiej i regionalnej. W małych i śred-
nich polskich miastach największą część ternu zajmują grunty rolne, naj-
mniejszą natomiast tereny produkcyjne i komunikacyjne. (źródło: W więk-
szych miastach odsetek poszczególnego rodzaju terenów przedstawia się
z kolei całkiem odmiennie. Udział procentowy poszczególnych rodzajów
terenów większych miast Polski przedstawia tabela 3.1.

Tabela 3.1. Udział procentowy poszczególnych rodzajów terenów występujących
w przestrzeni większych miast Polski.

Źródło: [Cieślak, 2012]

Widoczna jest tu przewaga terenów mieszkaniowych, przemysłowych
i składowych oraz komunikacyjnych nad innymi terenami występującymi na
obszarze dużych miast. Nie wyróżnia się tu już terenów użytków rolnych,
które zostały przeznaczone pod tereny zielone i treny urządzeń rekreacyj-
nych. Struktura poszczególnych rodzajów terenów jest tu całkiem inna niż
w przypadku małych i średnich miast.
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W miastach zauważalne jest również duże zróżnicowanie, jakie wy-
stępuje w rozmieszczeniu poszczególnych rodzajów użytków miejskich. Ba-
dania wykazują, iż udział użytków poszczególnych rodzajów stanowi funk-
cję odległości od centrum miasta. Na przykład udział terenów mieszkanio-
wych wzrasta wraz z oddalaniem się od centrum natomiast maleje wraz ze
zbliżaniem się do niego. Odwrotna sytuacja występuje w odniesieniu do
terenów zajmowanych przez usługi i handel [Maik, 1992].

Rozpatrując rozmieszczenie użytków gruntowych i ich klasyfikacje
w małych miastach można posłużyć się podziałem, jaki przedstawia Rozpo-
rządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków [Rozporządzanie, 2001a;
2013], które dzieli użytki gruntowe na sześć grup. Podział ten przedstawia
tabela 3.2:

Taką klasyfikację zawiera ewidencja gruntów i budynków, która jest
dziś prowadzona w starostwach powiatowych w formie elektronicznej i sta-
nowi bazę danych przestrzennych. Dane zawarte w systemie pozyskane
w formie elektronicznej mogą więc posłużyć do stworzenia bazy danych,
która z powodzeniem będzie zawierała informacje na temat poszczególnych
użytków gruntowych, co z kolei umożliwi analizę struktury funkcjonalnej
miasta. Podział ten został więc wykorzystany w badaniach. O jego wykorzy-
staniu zadecydowała dostępność i dokładność danych zawartych w syste-
mie, które mogły zostać użyte przy określaniu struktury przestrzennej mia-
sta Sianów. Poprzez strukturę funkcjonalną miasta można również rozu-
mieć układ zależności, jaki występuje w związku ze złożonością i wielością
działań, jakie zachodzą na terytorium miasta. Możemy tu wyróżnić takie
elementy jak: centrum, dzielnice, strefę zewnętrzną, system transportu oraz
system inżynieryjny [Chmielewski, 2010]. Elementy te można również z łatwo-
ścią zidentyfikować wykorzystując istniejące systemy informacji przestrzen-
nej w szczególności ewidencję gruntów i budynków oraz Geoportal.

Kolejnym etapem badań jest ocena struktury przestrzennej miasta.
W odniesieniu do struktury przestrzennej miasta możemy zauważyć wyróż-
niające się układy przestrzeni publicznych, grupowych oraz prywatnych. Do
prawidłowego funkcjonowania tej struktury niezbędne jest wyeliminowanie
przejmowania terenów publicznych przez osoby prywatne oraz porzucania
terenów przez ich gospodarzy [Goryński, 1982]. Ocena struktury społecznej
z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej może okazać się bar-
dzo przydatna. W szczególności wyszukiwanie i wskazywanie przestrzeni pu-
blicznych ma duże znaczenie przy określaniu potrzeb przyszłych przekształ-
ceń struktury przestrzennej miasta w celu realizacji ciągle rosnących potrzeb
jego mieszkańców. Wskazując przestrzeń publiczną należy znać jej definicję.
Najczęstszej wskazywana mówi o przestrzeni, która jest przeznaczona do swo-
bodnego współużytkowania przez społeczność. Posiada ona swojego gospo-
darza, który działa w interesie społeczności. Według Chmielewskiego [2010]
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Tabela 3.2. Podział użytków gruntowych.

Źródło: [Rozporządzenie, 2001a; 2013]
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można ją określić jako tą, która stwarza okoliczności i zachęca do bezpo-
średniego kontaktu między jednostkami oraz grupami społecznymi. Ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Ustawa, 2003a] definiu-
je pojęcie „obszaru przestrzeni publicznej”. Według jej zapisów poprzez
obszar przestrzeni publicznej należy rozumieć „(...) obszar o szczególnym
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy, jakości ich życia
i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położe-
nie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (...)”. Ustawa odwołuje
się więc jednoznacznie do zapisów studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy, jako warunku klasyfikacji danego
terenu do obszarów przestrzeni publicznej.

Ostatnia składowa modelu struktury przestrzennej miasta – struktura
fizjonomiczna – wiąże się nierozerwalnie z rozwojem obszarów miejskich,
który polega dziś na przekształcaniu ich układu w taki sposób, aby odpo-
wiadał pewnemu porządkowi, którego celem będzie zachowanie ładu prze-
strzennego. Według Lyncha [1980] układ przestrzenny całego świata powi-
nien składać się z miejsc ogniskujących lub być podzielony na rejony o okre-
ślonych nazwach połączone ze sobą drogami. Wiąże się to nierozerwalnie
z proponowanym przez niego obrazem miasta składającym się z węzłów,
krawędzi, rejonów, przejść i dominant [Lynch, 1960]. Chmielewski [2010]
dodał do wyróżnionych przez Lyncha elementów obrazu miasta wyróżniki
krajobrazowe, które zostały przedstawione w tabeli 3.3.

Tabela 3.3. Podstawowe elementy obrazy miasta i wiążące się z nimi wyróżniki
krajobrazowe.

Źródło: [Chmielewski, 2010].

Wyszczególnienie tych elementów i dalsza ich analiza z wykorzysta-
niem systemów informacji przestrzennej staje się mniej czasochłonna i skom-
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plikowana. Można tu posłużyć się bazą danych obiektów topograficznych,
którą należy wykorzystać w badaniach.

Ze względu na liczne powiązania struktury funkcjonalnej i fizjono-
micznej miasta zdecydowano o przeprowadzeniu badań dla obu tych ele-
mentów wspólnie, tak aby nie powielać przedstawionych wcześniej faktów.

Badając strukturę przestrzenną miasta można więc posłużyć się w szcze-
gólności następującymi systemami informacji przestrzennej:
• baza danych ewidencji gruntów i budynków;
• baza danych obiektów topograficznych;
• internetowe systemy informacji przestrzennych umożliwiające wykorzy-

stanie swoich danych poprzez usługę Web Map Service (WMS) i Web
Feature Service (WFS).

Oprogramowanie typu GIS np. ArcGis czy QGIS umożliwia odczytanie
danych pochodzących z równych źródeł i ich wspólną analizę dlatego może
z powodzeniem zostać wykorzystane w badaniach struktury przestrzennej. Wy-
korzystując narzędzia geoprzetwarzania za pomocą oprogramowania można
tworzyć całkiem nową informację przestrzenną poprzez np. wyselekcjonowa-
nie interesujących nas informacji i tworzenie nowych warstw oraz ich łączenie
i ponowne dzielenie, tak aby przedstawiały szukaną informację. Opisując struk-
turę przestrzenną miasta można korzystać również z selekcji według atrybu-
tów i lokalizacji oraz, tworząc nowe narzędzia bądź warstwy korzystać z tych
narzędzi łącznie. Oprogramowanie daje również możliwość przeprowadzenia
wielu ciekawych analiz przestrzennych, jak np., tworzenie stref buforowych.

Wykorzystując systemy informacji przestrzennej można więc opisać
przedstawioną strukturę przestrzenną, a tak scharakteryzowany model mia-
sta przedstawia całościowy obraz przestrzeni miejskiej. W celu udowodnie-
nia przytoczonych obserwacji w dalszej części pracy dokonano analizy struk-
tury przestrzennej wybranego miasta z wykorzystanie baz danych systemów
informacji przestrzennej i oprogramowania typu GIS, aby móc określić
w przyszłości możliwość wykorzystania baz SIP również przy kształtowaniu
optymalnej struktury przestrzennej miasta, która zapewni prawidłowe go-
spodarowanie gruntami i właściwą gospodarkę nieruchomościami.

3.2. Obszar badań

Sianów położony jest w północno-zachodniej Polsce, w północno-
wschodniej części województwa zachodniopomorskiego w północnej części
powiatu koszalińskiego, na północny-wschód od miasta Koszalina, z którym
graniczy administracyjnie i jest od niego oddalony o około 10 km. Opisane
położenie miasta na tle Polski, województwa i powiatu przedstawia mapa 3.1.
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Miasto jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Sianów. Położone jest
na Równinie Słupskiej nad strugą Polnicą. Na południe od miasta płynie
rzeka Unieść oraz Struga Sianowska. Stanowi ono ośrodek usługowy z drob-
nym przemysłem spożywczym. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie
gminy (www.sianów.pl) Miasto zostało historycznie zlokalizowane przy waż-
nym średniowiecznym szlaku handlowym, który prowadził ze Szczecina do
Gdańska. Powstało ono między trzema strumieniami rybnymi: Młyńskim
(obecnie Polnicą), Zamkowym (Horstbach) i Wschodnim (Uestbach).

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl) wyni-
ka, iż wg stanu na 31 grudnia 2011 roku cała gmina posiada 13649 miesz-
kańców, natomiast samo miasto Sianów -6667. Gmina zajmuje powierzch-
nię – 22676 ha, miasto – 1588 ha.

Mapa 3.1. Położenie Miasta Sianów.

Źródło: Opracowanie z wykorzystaniem bazy danych obiektów topograficznych i strony
internetowej http://www.gadm.org/country.
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3.3. Wyniki badań

3.3.1. Tworzenie geobazy

Tworzenie dla potrzeb badawczych bazy danych rozpoczęto od pozy-
skania w formie elektronicznej danych z ewidencji gruntów i budynków. Dane
uzyskano w standardowym pliku wymiany danych SWDE, który nie nadaje
się jednak do bezpośredniego wykorzystania w oprogramowaniach typu GIS,
ale zapewnia uzyskanie danych geometrycznych wraz z przypisanymi do nich
danymi opisowymi. Kolejnym krokiem była transformacja danych do formatu
shp, który mógł zostać zaimportowany do bazy danych. Tak przygotowane
dane podłączono do oprogramowania ArcGIS przy pomocy którego utwo-
rzono również geobazę do której zaimportowano uzyskane dane (rys. 3.1).

Rysunek 3.1. Import danych do geobazy – wygląd struktury bazy.

Końcowym etapem prac zmierzających do utworzenia geobazy było
zdefiniowanie układu współrzędnych. Ze względy na położenie w wojewódz-
twie zachodniopomorskim oraz szczegółowość danych, która odpowiada
opracowaniom wielkoskalowym (mapa ewidencyjna) zdefiniowano układ
współrzędnych 2000 strefa 5 (rys 3.2).

Do bazy danych dodano również elementy bazy danych obiektów to-
pograficznych dotyczące sieci hydrograficznej oraz sieci dróg i kolei. Tak
przygotowana baz danych może posłużyć do oceny struktury przestrzennej
miasta i struktury użytkowania gruntów wykorzystaniem oprogramowania
typu GIS, dlatego została wykorzystana w dalszych badaniach.
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3.3.2. Struktura funkcjonalna i fizjonomiczna miasta Sianów

Analizując strukturę funkcjonalną posłużono się utworzoną geobazą
oraz danymi zgromadzonymi podczas inwentaryzacji terenowej. Określono
że centrum miasta stanowi ulica Armii Polskiej (rys. 3.3), przy której znaj-
duje się ratusz oraz liczne sklepy i punkty usługowe, a także przy skrzyżowa-
niu z ulicą Kościelną plac miejski (rys. 3.4). Stanowi ono wartościowy układ
historycznej zabudowy.

Rysunek 3.3. Plac miejski (nr 2 – mapa 3.3).

Rysunek 3.2. Zdefiniowanie układu współrzędnych.
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Rysunek 3.4. Ulica Armii Polskiej (nr 1 – mapa 3.3).

Miasto, jak już wcześniej wspomniano, powstało między trzema stru-
mieniami rybnymi przy ważnym średniowiecznym szlaku handlowym. Cen-
trum miasta znajduje się więc przy głównej drodze prowadzącej od Szczeci-
na w kierunku Gdańska, która utworzyła się samodzielnie, ze względu na
ukształtowanie terenu i warunki wodne, wzdłuż rzeki Polnica.

W obrębie miasta zostały utworzone trzy jednostki pomocnicze zwa-
ne osiedlami nr 1 (Osiedle Stare Miasto), 2 (Osiedle Słowackiego) i 3 (Osie-
dle Karnieszewice). Według statutów osiedli Gminy i Miasta Sianów (uchwała
nr XXVII/154/2004 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia grudnia 2004 r.) ce-
lem każdego z Osiedli jest tworzenie warunków sprzyjających zaspokojeniu
potrzeb zbiorowych wspólnoty, harmonijnemu rozwojowi Osiedla oraz peł-
nemu uczestnictwu mieszkańców w życiu wspólnoty. Miasto nie posiada mapy
przedstawiającej podział terenu miasta na poszczególne osiedla, a przyto-
czona uchwała zawiera jedynie informacje odnośnie przypisanych do da-
nych osiedli ulic. Wykorzystując geobazę utworzono więc mapę podziału na
osiedla. Do tego celu wyselekcjonowano budynki przypisane do ulic znaj-
dujących się w granicach poszczególnych osiedli, ponieważ to one zawierają
w bazie informacje adresową, i utworzono z nich nowe warstwy danych.
W dalszej kolejności oznaczono za pomocą selekcji działki, które zawierały
budynki znajdujące się na obszarze poszczególnych osiedli i utworzono
z nich nowe warstwy. Pozostałe działki, które były niezabudowane, na pod-
stawie analizy sąsiedztwa, przyporządkowano do obszaru danych osiedli
i włączono do poszczególnych warstw. Efekt wymienionych prac przesta-
wiono na mapie nr 3.2. Zaobserwowano, że najstarsza część miasta znajduje
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się wokół styku trzech osiedli, a w miarę oddalania się od tego punktu wiek
zabudowo maleje. Geodezyjnie miasto zostało z kolei podzielone na sie-
dem obrębów. Nie pokrywają się one z osiedlami, jakie wyróżniamy na tere-
nie miasta. Największa część zabudowy znajdującej się w granicach admini-
stracyjnych miasta Sianów (mapa 3.2) występuje w obrębach o numerach 3
i 7, natomiast największa cześć zabudowy występującej na obszarze miasta
znajduje się na Osiedlu Karnieszewice.

Mapa 3.2. Rozmieszczenie osiedli i zabudowy w obrębach ewidencyjnych Miasta
Sianów.

Miasto Sianów położone jest w strukturze geograficznej Pomorza
Środkowego, w paśmie przymorskim na Równinie Słupskiej nad strugą Po-
lnicą. Na południe od miasta płynie rzeka Unieść oraz Struga Sianowska
(mapa 3.6). Obszar miasta oraz jego strefy podmiejskiej posiadają uwarun-
kowania dla intensywnego wielokierunkowego rozwoju, który może odby-
wać się z zachowaniem wymogów ochrony środowiska przyrodniczego oraz
walorów krajobrazowych. Sąsiedztwo Miasta Koszalina skutkuje ścisłymi
związkami kooperacyjnymi korzystnymi dla samego Sianowa.

W granicach administracyjnych miasta znajduje się duże wysypisko
śmieci, które zapewnia składowanie odpadów pochodzących nie tylko z Sia-
nowa i terenu całej gminy, ale i obszaru Koszalina. Przed zmianami ustrojo-
wymi, jakie miały miejsce w Polsce Sianów charakteryzował się bardzo du-
żym udziałem przemysłu, jednak poprzednio działające zakłady produkcyj-
ne uległy w większości likwidacji, co w znacznym stopniu wpłynęło na zmia-
ny użytkowania gruntów w mieście oraz wzrost bezrobocia i dość duży udział
obiektów poprzemysłowych. W zakresie rozwoju infrastruktury społecznej
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należy zauważyć rozbudowę szkoły i budowę kościoła w Sianowie. Ocenia-
jąc usługi komercyjne można zaobserwować znaczną poprawę dostrzegalną
poprzez budowę nowych obiektów. Widoczny jest również, na obszarze mia-
sta i w jego strefie podmiejskiej, duży rozwój budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego sprzyjający rozwojowi miasta i terenów przyległych.

Wykorzystując geobazę, która zawiera dane o drogach z łatwością
można wyróżnić i przedstawić ich rozmieszczenie na tle miasta (mapa 3.3).
Podobnie można uczynić z pozostałymi danych bazy danych obiektów topo-
graficznych odnoszącymi się do struktury przestrzennej miasta. Widoczne
jest tu położenie Sianowa, o czym wspominano już wcześniej, przy ważnym
średniowiecznym szlaku handlowym, który prowadził ze Szczecina do Gdań-
ska – dziś droga krajowa nr 6 łącząca miasto z Koszalinem (10 km do cen-
trum) i ze Sławnem (33 km). W ciągu wieków miasto rozwijało się więc po
obu stronach tej drogi, która dzieli dziś miasto na dwie części (mapa 3.3).

Mapa 3.3. Rozmieszczenie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych
w granicach administracyjnych Miasta Sianów.

Przez Gminę Sianów przebiega również droga wojewódzka nr 203 łączą-
ca odległą o 5 km od Sianowa wieś Suchą Koszalińską ze skrzyżowaniem
z drogą nr 6 znajdującym się na peryferiach Koszalina (6 km) i Darłowem
(24 km) oraz kilka dróg powiatowych (mapa 3.3).

Strukturę funkcjonalną miasta, jak już wspomniano wcześniej można
odnieść również do wzajemnego oddziaływania na siebie i rozmieszczenia
działalności miejskiej. W tym celu zbadano za pomocą oprogramowania
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typu GIS użytkowanie poszczególnych typów użytków gruntowych według
założeń przedstawionych wcześniej. W pierwszym etapie prac pogrupowa-
no i dokonano wizualizacji występujących na obszarze miasta użytków od-
powiednio selekcjonując dane i tworząc nowe warstwy. W wyniku klasyfika-
cji rodzajowej ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków użytków grun-
towych otrzymano mapę 3.4 przedstawiającą układ rozmieszczenia różnego
rodzaju użytków gruntowych w granicach administracyjnych miasta Sianów.

Mapa 3.4. Rozmieszczenie poszczególnych użytków gruntowych na obszarze
Miasta Sianów.

Można zauważyć tu kształtujące się jednoznacznie rozmieszczenie
użytków występujących na obszarze miasta. Dzięki temu możemy podzielić
obszar Sianowa na trzy charakterystyczne pod względem użytkowania grun-
tów obszary:
1) obszar centralny – zabudowa mieszkaniowa i usługowa zlokalizowana
wzdłuż przebiegającej przez miasto drogi krajowej;
2) obszar przestrzeni rolniczej – zajmujący w szczególności zachodnią i część
północnej część miasta;
3) obszar przestrzeni leśnej – zajmujący wschodnią część miasta.

Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej do wizualizacji roz-
mieszczenia użytków gruntowych na obszarze miasta pozwala jednocześnie
ocenić możliwość rozwoju przestrzennego miasta. Zauważalna jest tu ko-
nieczność przeznaczenia część wschodniej badanego obszaru pod funkcję
turystyczną. W tej części miasta występują głównie obszary leśne, które są
obecnie wyłączone spod zabudowy oraz grunty sklasyfikowane, jako „grun-
ty pod wodami”. Znajdują się tu dwa jeziora: Topiele i Małe Świdno. Jezio-
ro Topiele stanowi użytek ekologiczny, który ma spełniać funkcję edukacyj-
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no-rekreacyjną, a jego obszar wraz z terenami przyległymi ma zostać objęty
ekstensywną turystyką. Jest ono zbiornikiem sztucznym, powstałym w wyni-
ku piętrzenia wody na cieku wodnym w obrębie torfowisk. Drugie z jezior
również jest zbiornikiem sztucznym. Obecność jezior, lasów i licznych użyt-
ków ekologicznych tworzy duży potencjał dla rozwoju turystyki w mieście,
dlatego należy w przyszłości umożliwić na tym terenie zabudowę usługową
i letniskową. Widoczne jest również stopniowe zanikanie terenów zabudo-
wanych, wraz z oddalaniem się od głównej drogi prowadzącej ze Szczecina
do Gdańska, która przebiega przez miasto. Na podstawie przedstawionych
na powyższej mapie danych wektorowych (mapa 3.4) oraz danych atrybuto-
wych przeprowadzono analizę ilościową struktury użytkowania gruntów na
obszarze Miasta Sianów, która może posłużyć do określenia konieczności
przeznaczenia terenów pod poszczególne funkcje. W wyniku przetworzenia
danych i dostosowania ich do podziału występującego w rozporządzeniu
w efekcie końcowym uzyskano wykres (rys. 3.5)

Rysunek 3.5. Udział procentowy poszczególnych użytków gruntowych w ogólnej
powierzchni miasta.

Określenie powierzchni poszczególnych grup użytków było możliwe
dzięki właściwej selekcji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków
i ich przetworzeniu z wykorzystaniem oprogramowania typu GIS. Przepro-
wadzona analiza wykazuje, że największą część terenu gminy zajmują grun-
ty rolne (40%) i grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione (39%). Grun-
ty zabudowane i zurbanizowane stanowią zaledwie 14% ogólnej powierzch-
ni użytków gruntowych występujących na obszarze miasta. Na podstawie
przedstawianych powyżej danych można jednoznacznie stwierdzić, iż mia-
sto ma obecnie charakter głównie rolniczy.

Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, dzięki temu że od-
noszą się również do wieku zabudowy, pozwalają na określenie kierunku
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rozwoju przestrzennego miasta. Z wykorzystaniem stworzonej geobazy
i oprogramowania GIS dokonano więc analiz których końcowym efektem
jest przedstawiona poniżej mapa (mapa 3.5) na której zaobserwowano
w których miejscach zabudowa powstawała w ciągu ostatnich 15-stu lat. Na
obszarze miasta można zaobserwować duże rozproszenie terenów na których
powstaje nowa zabudowa. Jest ona głównie umiejscawiana pomiędzy już ist-
niejącą zabudową (mapa 3.5). Występowanie takiego zjawiska ma ścisły zwią-
zek z brakiem dla obszaru miasta miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ utrudnia za-
chowanie ładu przestrzennego ze względu na różne interpretowanie zasady
dobrego sąsiedztwa w procesie wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Mapa 3.5. Rozmieszczenie na obszarze Miasta Sianów zabudowy powstałej
po 2000 r.

Na potrzeby badania struktury funkcjonalne i fizjonomicznej miasta
Sianów stworzono, z wykorzystaniem oprogramowania typu GIS po wyko-
naniu szeregu analiz mapę, która przedstawia obszar miasta dzieląc go na
poszczególne użytki miejskie oraz wskazuje obiekty i tereny będące punkta-
mi orientacyjnymi w terenie (mapa 3.6).

Dzięki przeprowadzeniu analiz i opracowaniu mapy, z wykorzysta-
niem systemów informacji przestrzennej, z łatwością można dokonać opisu
struktury fizjonomicznej Sianowa. Opisując tą strukturę należy zwrócić uwagę
na jego układ przestrzenny opisany wcześniej. Miasto ukształtowało się
wzdłuż drogi prowadzącej ze Szczecina do Gdańska i właśnie ta arteria ko-
munikacyjna uważana jest za centrum (nr 6 – mapa 3.6). Na jego obszarze
mieści się większość usług oraz urząd miejski – ratusz, (nr 3 – mapa 3.6),
urząd pocztowy (nr 4 – mapa 3.6) i szkoła podstawowa nr 1 (mapa 3.8).
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Mapa 3.6. Rozmieszczenie użytków miejskich.
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Umiejscowienie tych elementów struktury miasta w centrum pozwala na ich
szybką lokalizację oraz większą dostępność dla mieszkańców i przyjezdnych.
Wraz z oddalaniem się od centrum zaczynają przeważać obszary mieszkanio-
we oraz przemysłowe, co jest potwierdzeniem reguły omówionej wcześniej.

Oprócz arterii komunikacyjnych główne krawędzie występujące na
obszarze miasta stanowią rzeki. Rzeka Polnica miała główne znaczenie pod-
czas podziału miasta na osiedla i stanowi granice pomiędzy osiedlami Sło-
wackiego i Karnieszewice. Wzdłuż rzeki Unieść natomiast wytworzyła się
naturalna granica, która dziś stanowi zachodnią i część południowej grani-
cy administracyjnej miasta Sianów (mapa 3.6). Zabudowa występująca na
obszarze miasta w przeważającej części ma charakter zwarty. W miarę odda-
lania się od centrum następuję jej rozproszenie, jednak typowo rozproszo-
na zabudowa występuje w granicach administracyjnych miasta nielicznie.
Zabytki i miejsca pamięci występują głównie w centrum.

Badając struktur przestrzenną miasta nie należy zapomnieć o analizie
dostępności dla mieszkańców obiektów najbardziej pożądanych społecznie
do których dostęp powinien być odpowiedni. Takimi obiektami, ze względu
na dzieci i osoby starsze, są na pewno kościoły, szkoły podstawowe i zakłady
opieki medycznej. Wykorzystując geobazę i oprogramowanie typu GIS może-
my określać obszary znajdujące się w zadanej odległości od tych obiektów
i ocenić ich rozmieszczenie na tle całego obszaru miasta i zabudowy. Analizu-
jąc rozmieszczenie tych terenów określono strefy buforowe w odległości 600
m od kościołów i 500 m od szkół podstawowych i zakładów opieki medycznej,
oraz wyselekcjonowano zabudowę, bądź działki na których znajduje się zabu-
dowa mieszkaniowa. Odległość od kościoła ustalono na podstawie odległości
pomiędzy kościołami która wynosi 1200 m. Odległość 500 m w linii prostej od
pozostałych obiektów uznano za odpowiednią pod względem poruszania się
pieszo. Dzięki przeprowadzonym analizą stwierdzono, że dwa występujące na
obszarze miasta kościoły (nr 5 – mapa 3.6) zostały zlokalizowane w części
wschodniej miasta i zachodniej tak, aby zminimalizować odległość poszcze-
gólnych budynków mieszkalnych od tych obiektów oraz, że większość zabudo-
wy występującej na obszarze Sianowa występuje w strefie buforowej wyzna-
czonej w odległości 600 m w linii prostej od każdego z kościołów (mapa 3.7).

W wyniku badań określono, że aż 88% użytków gruntowych zakwali-
fikowanych, jako tereny mieszkaniowe znajduje się w odległości do 600 m
od kościołów. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż miejsce lokalizacji no-
wego kościoła zostało przemyślane i wskazane właściwie kierując się mini-
malizacją odległości domostw od tego obiektu.

Badając rozmieszczenie szkół, które występują na terenie Miasta Sianów
zauważamy, iż występują tu dwie szkoły podstawowe, jedno Przedszkole Gmin-
ne oraz Gimnazjum Gminne, w którym mieści się również Liceum Ogólno-
kształcące dla Dorosłych oraz Uzupełniające Liceum dla Dorosłych. Ustalając
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strefę buforową w obrębie 500 m od szkół podstawowych okazuje się, iż w takiej
odległości znajduje się aż 81% budynków mieszkalnych znajdujących się na
obszarze miasta (579 z 719) (mapa 3.8). Dobra dostępność do szkół dla naj-
młodszych jest bardzo ważna dla mieszkańców ze względu na bezpieczeństwo
ich dzieci, oraz sprzyja rozwojowi na obszarze miasta nowego budownictwa.

Mapa 3.8. Rozmieszczenie szkół znajdujących się na obszarze miasta Sianów
oraz budynków mieszkalnych zlokalizowanych w odległości do 500 m

od szkół podstawowych.

Mapa 3.7. Tereny mieszkaniowe znajdujące się w odległości 600 m od kościołów.
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Wspomniane powyżej gimnazjum znajduje się na południe od cen-
trum miasta (mapa 3.8) w niedalekiej odległości od głównej drogi krajowej
prowadzącej przez miasto, co daje dogodny dojazd osobom pochodzącym
spoza Sianowa. Położenie Gimnazjum nie jest jednak dogodne dla części
mieszkańców miasta mieszkających na północ od drogi krajowej, dla któ-
rych konieczna do pokonania odległość w celu przemieszczenia się do szko-
ły jest duża. Przedszkole gminne znajduje się w odległości 300 m w linii
prostej od gimnazjum przesuwając się od niego w kierunku wschodnim (mapa
3.8). Położenie przedszkola jest również niezbyt dogodne dla części miesz-
kańców, jednak jego położenie w dalszej odległości od głównych dróg zwięk-
sza bezpieczeństwo przebywających na jego terenie dzieci.

Na obszarze miasta znajduje się tylko jeden budynek zakwalifikowa-
ny w ewidencji gruntów i budynków, jako zakład opieki medycznej. Tuż
obok niego znajduje się kolejny, ale tu gabinety są jedynie wynajmowane,
a sam budynek posiada funkcję handlowo-usługową. Oba budynki znajdują
się w południowej części miasta Sianów. W strefie buforowej wyznaczonej
w odległości 500 m od zakładu znajduje się zaledwie 43% budynków miesz-
kalnych występujących na obszarze miasta.

Mapa 3.9. Budynki mieszkalne zlokalizowane w odległości do 500 m
od zakładu opieki medycznej.

Oceniając charakterystyczne punkty, które znajdują się na obszarze
miasta, wymienione wcześnie i wyznaczone na mapie 3.6 zauważymy, iż do-
minantami w przestrzeni miasta są głównie kościoły oraz ratusz.

Problemem w strukturze przestrzennej miasta Sianów jest umiejscowie-
nie drogi krajowej o bardzo dużym natężeniu ruchu w centrum miasta, która
sprawia iż jego struktura fizjonomiczna została zachwiana, ponieważ droga
stwarza duże niebezpieczeństwo dla mieszkańców, utrudnia poruszanie się
po mieście i ogranicza funkcje, jakie powinno pełnić centrum miasta.
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3.3.3. Struktura społeczna

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy i miasta Sianów wyróżnione zostały dwa obszary przestrzeni
publicznych: „(...) teren ulicy Armii Polskiej wraz z pasażami poprzecznymi
(fragment obszaru śródmiejskiego, rejon tożsamości miasta) oraz teren doliny
Polnicy (fragment korytarza ekologicznego) od ul. Koszalińskiej do ul. Mickie-
wicza (...)” (oznaczone na mapie 3.10 symbolami 1, 2 i 3 oraz 4 i 5). Analiza
literatury i obszaru miasta wskazuje, iż do przestrzeni publicznych (społecz-
nych) zaliczyć możemy również: tereny sportu i rekreacji, zieleni, obszary
przestrzeni sąsiedzkiej, które mogą służyć ogółowi społeczności. Wykorzy-
stanie oprogramowani typu GIS i bazy danych pozwoliło na stworzenie mapy
przedstawiającej najważniejsze spośród przestrzeni publicznych (mapa 3.10).

Mapa 3.10. Przestrzenie publiczne występujące na obszarze miasta Sianów.

Możemy tu wyróżnić również: obszar oznaczony numerem 6 (mapa
3.10) – nowo wybudowany stadion sportowy, wraz z miejscami przeznaczo-
nymi na jazdę na rolkach bądź na rowerze; kompleks sportowy przy ul. Dę-
bowej w Sianowie (miejsce oznaczone na mapie 3.10 numerem 7); place
zabaw dla dzieci wraz z miejscami odpoczynku dla rodziców oznaczone na
mapie numerami 8 i 11; ścieżkę spacerową wzdłuż rzeki Polnica (nadal
w trakcie budowy) oznaczona na mapie numerem 9.

Przestrzenie grupowe i prywatne nie wyróżniają się cechami charaktery-
stycznymi. Przestrzenie prywatne stanowią dużą część terenów mieszkaniowych.
Przestrzenie grupowe występują natomiast na obszarze miasta nielicznie.
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4. Wykorzystanie planu urządzenia lasu
jako źródła informacji do wyceny
drzewostanu w nieruchomości leśnej

Powierzchnia gruntów leśnych w Polsce zajmuje obecnie ponad 9,3 mln
ha, co stanowi około 30,6% udziału w powierzchni lądowej kraju [GUS, 2013].
Wśród nieruchomości leśnych można wyodrębnić dwie zasadnicze grupy, róż-
niące się pomiędzy sobą stanem własności. Ponad 79% powierzchni lasów
w Polsce stanowią lasy publiczne, którymi w imieniu Skarbu Państwa administruje
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Mniejsza, stanowiąca nieco
ponad 17% część lasów, znajduje się we władaniu osób fizycznych lub wspól-
not, a nadzór nad nimi formalnie sprawują właściwi miejscowo starostowie.

Dla każdego Nadleśnictwa, wchodzącego w skład Lasów Państwowych,
na każde dziesięciolecie opracowywany jest plan urządzenia lasu. Plan urzą-
dzenia lasu jest sporządzony na podstawie szczegółowej inwentaryzacji przy-
rodniczo – leśnej gleb, siedlisk i drzewostanów. Jednostką podziału po-
wierzchni leśnej jest oddział, w obrębie którego wyodrębnione są tak zwane
wyłączenia taksacyjne, zwane wydzieleniami. Ich granice są korygowane
podczas sporządzania planu urządzenia lasu, zgodnie z §13 punktu 3.2 In-
strukcji urządzania lasu [Instrukcja, 2012].

Wyłączeniem taksacyjnym jest każdy, opisywany w oddziale leśnym
szczegół powierzchniowy, dla którego na mapie gospodarczej i w opisie tak-
sacyjnym ustala się wartość powierzchni. Są to najmniejsze jednostki po-
działu przyrodniczego, opisane szczegółowo pod względem siedliska i drze-
wostanu. Wydzielenia kwalifikowane są każdorazowo podczas opracowywa-
nia planów urządzenia lasu na kolejne okresy gospodarcze. Powierzchnie
oddziałów leśnych wynoszą przeciętnie około kilkudziesięciu hektarów, na-
tomiast powierzchnie wyłączeń taksacyjnych bywają bardzo zróżnicowane.
Zgodnie z §15 Instrukcji urządzania lasu, są one nie mniejsze niż 0,10 ha.
Należy dodać, że ze względu na zmiany charakteryzujących je parametrów,
powierzchnie wyłączeń taksacyjnych bywają zmienne w czasie.

Zgodnie z §14 Instrukcji urządzania lasu podstawowym kryterium
wyłączenia taksacyjnego w ramach oddziału leśnego jest gatunek drzew,
panujący w drzewostanie. Wśród kolejnych kryteriów można wyróżnić: róż-
nice wiekowe, bonitacje, czy siedliskowy typ lasu. Zagadnienia te w aspek-
cie wyceny nieruchomości leśnych są również przedmiotem innych interesu-
jących opracowań, między innymi [Nowak, 2012; Zając, 2013].

W niniejszym rozdziale zostały przedstawione podstawy technologicz-
ne opracowania planu urządzenia lasu, ze szczególnym podkreśleniem roli
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opisów taksacyjnych i map gospodarczych, a także map przeglądowych gle-
bowo-siedliskowych oraz map drzewostanów, pozwalających na określenie
granic wydzieleń oraz ich charakteru.

Z punktu widzenia wyceny nieruchomości leśnej istotne znaczenie bę-
dzie miała niedokładność ustalenia granic poszczególnych wydzieleń,
a w konsekwencji powierzchni wydzielenia, jak również niedokładność inwen-
taryzacji zasobów drzewnych w wydzieleniu. Głównym celem opracowania jest
ocena wpływu niedokładności wyznaczenia granic poszczególnych wyłączeń tak-
sacyjnych i pozostałych elementów, które je charakteryzują, na wartość drze-
wostanu, w aspekcie szacowania wartości rynkowej nieruchomości leśnej.

4.1. Podstawy prawne prowadzenia ewidencji gruntów
w lasach państwowych i opracowania planu
urządzenia lasu

Zasady ewidencji gruntów w Lasach Państwowych oraz zasady opra-
cowania planu urządzenia lasu określają następujące akty prawne:
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Pgik)

[Ustawa, 1989];
• Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia

29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków [Rozporzą-
dzenie, 2001a];

• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada
2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i bu-
dynków [Rozporządzenie, 2013];

• Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach [Ustawa, 1991];
• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w spra-

wie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu,
uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu [Roz-
porządzenie, 2012];

• Zarządzenie Nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
17 lipca 2001 r. [Zarządzenie, 2001];

• Instrukcja urządzania lasu, będąca załącznikiem do Zarządzenia nr 55
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.
[Instrukcja, 2012].

Należy podkreślić, że w art. 20. ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kar-
tograficzne jest zapisane, że grunty rolne i leśne obejmuje się klasyfikacją
gleboznawczą na podstawie urzędowej tabeli klas gruntów, przeprowadza-
ną w sposób jednolity dla całego kraju. Jednak w art. 20 ust. 3a. ustawy
Pgik zawarto dodatkowe sformułowanie, mówiące, iż ewidencję gruntów
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i budynków w części dotyczącej lasów prowadzi się z uwzględnieniem prze-
pisów o lasach.

Informacje o klasach bonitacyjnych gruntów leśnych nie są obec-
nie wykorzystywane w żadnym procesie administracyjnym lub cywilno-
prawnym. We wszelkich postępowaniach administracyjnych, dotyczących
ochrony gruntów leśnych, niezbędne są informacje o typie siedliskowym
lasu, które zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 25 ustawy
z dnia 28 września 1991 r. o lasach [Ustawa, 1991], zostały ustalone przez
służbę leśną dla potrzeb opracowania planów urządzenia lasu. Dotych-
czas, mimo prawnego obowiązku, nie przeprowadzono gleboznawczej
klasyfikacji gruntów leśnych Skarbu Państwa, których powierzchnia wy-
nosi ponad 72 tysięcy km2. Podczas analiz finansowych skutków noweli-
zacji ustawy Pgik zostało obliczone, że w przypadku zamówień publicz-
nych, dotyczących klasyfikacji gleboznawczej wszystkich gruntów leśnych
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, ogólny koszt wy-
konania tych czynności wyniesie około 720 mln zł. Gdyby czynności kla-
syfikatora w terenie zostały ograniczone do weryfikacji danych uzyska-
nych od służby leśnej, wówczas podstawowym elementem kosztów klasy-
fikacji gleboznawczej byłoby opracowanie map klasyfikacji, zawierają-
cych kontury typów siedliskowych lasu i przedstawienie ich na kopiach
map ewidencyjnych. Naturalnie klasy bonitacyjne gruntów leśnych, usta-
lone przed nowelizacją w 2014 roku ustawy Pgik, zachowałyby swoją waż-
ność. Koszty wykonania takiej gleboznawczej klasyfikacji gruntów leśnych
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe nie przekroczyły-
by wówczas kwoty około 20 mln zł, która byłaby możliwa do wyasygnowa-
nia w najbliższych latach [GUGiK, 2014]. Istnieje uzasadniona obawa,
że zapisana w ustawie konieczność przeprowadzenia pełnej klasyfikacji
gleboznawczej, związana z wielokrotnie wyższym kosztem spowoduje, że
przepisy art. 20. ust 3. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne pozo-
staną nadal przepisami martwymi.

4.2. Elementy składowe planu urządzenia lasu i procedury
prawne związane z jego opracowaniem

Plan urządzenia lasu jest sporządzany na okres 10 lat, zgodnie z [Roz-
porządzenie, 2012] oraz z aktualnie obowiązującą [Instrukcja, 2012]. Plan
urządzenia lasu składa się z kilku części, wśród których należy wymienić:
• elaborat, czyli zawierający kilkaset stron opis ogólny, wraz z załącznika-

mi oraz zestawieniami tabelarycznymi, a także tematycznymi mapami prze-
glądowymi w skali 1:25000, przedstawiającymi między innymi: siedliska,
drzewostany, projektowane cięcia rębne, gospodarkę łowiecką. W skład
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elaboratu wchodzą także mapy sytuacyjno-przeglądowe w skali 1:50000,
przedstawiające obszar i granice terytorialne Nadleśnictwa, funkcje lasu
i jego zagospodarowanie rekreacyjne oraz sposoby ochrony przeciwpo-
żarowej;

• opisy taksacyjne, czyli szczegółowe dane z inwentaryzacji lasu;
• plany zagospodarowania lasu z wykazami drzewostanów i projektowa-

nych cięć rębnych;
• program ochrony przyrody oraz prognozy oddziaływania na środowisko;
• wydruki map gospodarczych w skali 1:5000, wygenerowane na podstawie

leśnej mapy numerycznej;
• bazy danych inwentaryzacyjnych z programu informatycznego TAKSA-

TOR oraz bazy danych geometrycznych według standardu leśnej mapy
numerycznej (SLMN).

Procedura prawna sporządzenia planu urządzenia lasu zakłada kilka
etapów jego powstawania. Procedura administracyjna pozwala na włącze-
nie społeczeństwa w postępowanie przy jego opracowaniu, poprzez poda-
nie projektu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i umożliwienie debaty publicznej
oraz składanie uwag i wniosków do projektu planu urządzenia lasu. Po speł-
nieniu wymaganych procedur, następuje zatwierdzenie projektu planu przez
ministra właściwego do spraw środowiska, w drodze decyzji. W konsekwen-
cji tego projekt staje się planem urządzenia lasu.

4.3. Prace geodezyjne dla potrzeb rewizji urządzenia lasu

Opracowanie planu urządzenia lasu na kolejne dziesięciolecie po-
przedza rewizja, mająca na celu określenie, między innymi, stanu posiada-
nia gruntów Nadleśnictwa Lasów Państwowych, ustalonego na końcowy okres
obowiązywania poprzedniego planu urządzeniowego. Rewizja urządzenia
lasu, obejmująca również inne parametry planu urządzenia lasu, jak na przy-
kład zmiany w strukturze powierzchniowej typów siedliskowych lasu, jest
jednym z elementów nowego opracowania planu urządzenia lasu.

Prace geodezyjne dla potrzeb rewizji polegają na zaktualizowaniu
leśnej mapy numerycznej oraz opracowaniu aktualnego rejestru gruntów,
z wykazaniem zmian wynikających ze zmian nazw użytków, zalesień gruntów
nieleśnych oraz weryfikacji mapy ze stanem faktycznym w terenie. Całość
zmian zostaje zapisana jako wykaz rozbieżności działek i użytków. Wykaza-
ne w nim zostaje zestawienie powierzchni gruntów Nadleśnictwa, według
grup użytków gruntowych i rodzajów użytków gruntowych, grup kategorii
użytkowania i kategorii użytkowania, grup rodzajów powierzchni i rodza-
jów powierzchni, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju.
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Zgodnie z [Instrukcja, 2012], podstawową jednostką ewidencji grun-
tów, obowiązującą w rejestrze gruntów Lasów Państwowych, jest tak zwana
grupa rodzajów powierzchni.

Powierzchnie gruntów leśnych, według ewidencji gruntów w rozumie-
niu geodezyjnym, wykazywane są z dokładnością do 0,0001ha, natomiast
według leśnych opisów taksacyjnych, z dokładnością do 0,01 ha. Z tego
tytułu powstają pewne rozbieżności w sumarycznych zestawieniach powierzch-
ni w rejestrze powierzchniowym, obejmującym różne kategorie użytkowania
lasu i grupy rodzajów powierzchni. Wykaz tych rozbieżności pomiędzy da-
nymi ewidencyjnymi, a stanem faktycznym gruntów jest, poza samymi war-
tościami powierzchni, jednym z elementów rejestru.

Klasyfikacja użytków rolnych winna być przyjmowana zgodnie z aktu-
alnym rejestrem gruntów, udostępnionym przez organ prowadzący ewiden-
cję gruntów i budynków na danym terenie, jednak powszechna jest sytuacja
braku powyższych danych ewidencyjnych dla terenów Lasów Państwowych.

4.4. Inwentaryzacja zasobów drzewnych

Inwentaryzację zasobów drzewnych dla celów opracowania planu urzą-
dzenia lasu, przeprowadza się statystyczną metodą reprezentacyjną pomiaru
miąższości, w ramach obrębu leśnego. Rozpoczyna ją ustalenie liczby prób po-
miarowych w obrębie, w zależności od jego powierzchni. W przypadku analizo-
wanego Nadleśnictwa Krzeszowice liczba próbnych powierzchni kołowych wy-
nosiła blisko 2000, przy ogólnej powierzchni gruntów nadleśnictwa około 9500
ha. Próby te są rozdzielane do warstw, utworzonych według wieku i głównego
gatunku, tworzącego drzewostan. W ten sposób każdej warstwie wiekowo-ga-
tunkowej zostaje przydzielona określona liczba próbek, które zostają losowo
rozdzielone za pomocą programu informatycznego TAKSATOR.

Próbne powierzchnie kołowe, w zależności od klas i podklas wieku
drzewostanu, mają powierzchnie od 0,005 ha (co oznacza promień 3,99 m)
do 0,05 ha (promień 12,62 m). W przypadku powierzchni zlokalizowanych
na terenie nachylonym, promień jest korygowany w zależności od kąta na-
chylenia terenu. Próbne powierzchnie kołowe lokalizowane są w terenie na
podstawie geodezyjnych map gospodarczych, a także ortofotomapy (o ile
dla danego terenu istnieje), z wykorzystaniem pomiarów satelitarnych i od-
biorników GPS. W miejscach, gdzie ich użycie jest ze względów technicz-
nych niemożliwe, wykorzystuje się domiary do charakterystycznych szczegó-
łów sytuacyjnych, wykazanych na mapie.

Na powierzchniach próbnych mierzone są pierśnice drzew oraz wyso-
kość każdego gatunku, określa się również jego wiek, a na podstawie wieku
i wysokości drzewa, definiuje się jego bonitację. Kolejnym etapem jest okre-
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ślenie miąższości powierzchni próbnej, w przeliczeniu na 1 ha, wynikającej
z sumy miąższości rosnących na niej drzew. Następnie oblicza się miąższość
warstwy wiekowo-gatunkowej, uwzględniając miąższość powierzchni prób-
nych i ich liczbę w warstwie oraz powierzchnię wszystkich drzewostanów
zaliczonych do warstwy. Końcowym efektem jest obliczenie miąższości ob-
rębu. Wzory do przeprowadzenia obliczeń zamieszczone są w Instrukcji urzą-
dzania lasu [Instrukcja, 2012].

Po zakończeniu inwentaryzacji zasobów drzewnych przeprowadzany
jest test kontroli pomiaru miąższości w nadleśnictwie, na podstawie które-
go weryfikowana jest obecność błędów grubych oraz obliczane błędy pro-
centowe dla pomierzonych cech według gatunku i klasy wieku drzew.
W analizowanych materiałach Nadleśnictwa Krzeszowice, obejmującego dwa
obręby, procentowe błędy określenia miąższości wynosiły odpowiednio 1,30%
i 1,33% [Plan, 2012].

4.5. Opisy taksacyjne

Opisy taksacyjne to szczegółowe, tabelaryczne zestawienie, w formie
opisowej bazy danych, wykonane dla wszystkich oddziałów lasów na terenie
nadleśnictwa, z podziałem na pododdziały (wydzielenia), dla których zosta-
ły określone dane opisowe i liczbowe, związane z kilkoma grupami informa-
cji. Dla oddziałów, a co za tym idzie, wyodrębnionych w ich ramach wydzie-
leń, jest określone położenie geograficzne, dane administracyjne, obręb
ewidencyjny, a także mezoregion oraz wysokość nad poziom morza.

Pierwszą z grup informacji jest wielkość powierzchni wydzielenia,
z podziałem na powierzchnię leśną oraz nieleśną. W ramach powierzchni
leśnej występuje dodatkowy podział na grunty zalesione, niezalesione i zwią-
zane z gospodarką leśną.

Drugą grupą informacji jest opis siedliska, terenu, gleby, pokrywy
i drzewostanu, a także powierzchni nieleśnej. W tej grupie jest także uwzględ-
niona kategoria i funkcja lasu, stopień jego degradacji oraz rodzaj uszko-
dzeń. Opisany jest również teren, pod względem jego nachylenia, wystawy
oraz gleby i podszytu, a także jest wymieniony rodzaj drzewostanu.

Trzecia grupa informacji w opisach taksacyjnych, to właściwe elemen-
ty taksacyjne, wyrażone w liczbach, dla każdego gatunku drzew w ramach
wydzieleń. Charakteryzuje ona pododdziały, zawierając dla każdego z nich
takie dane, jak budowa pionowa drzewostanu, czyli jego podział na war-
stwy. W ramach każdej warstwy jest określony skład gatunkowy i procento-
wy udział gatunków drzew. Każdy gatunek jest opisany poprzez jego wiek,
średnią pierśnicę oraz średnią wysokość drzew. Określone są także parame-
try, dotyczące stopnia zadrzewienia, zagęszczenia oraz zwarcia.
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Występuje także klasa bonitacji drzewostanu, w ramach każdego
z gatunków, znajdujących się w tym drzewostanie. Ustala się ją na podsta-
wie porównywania wysokości przeciętnej danego gatunku w danym wieku,
z wysokością tabelaryczną, zawartą w Tablicach zasobności i przyrostu drze-
wostanów [Szymkiewicz, 1986]. Kolejnym parametrem jest wyrażona liczbo-
wo jakość hodowlana drzewostanu lub jakość techniczna drzew w drzewo-
stanach, przyjmowana zgodnie z zasadami hodowli lasu.

Kolejnym elementem trzeciej grupy informacji w opisach taksacyjnych,
jest wyrażona w m3 zasobność miąższości grubizny drzewostanu, w ramach
każdego gatunku w wydzieleniu, obliczona na 1 ha powierzchni wydzielenia
oraz na całą powierzchnię wydzielenia. Zasady obliczania miąższości zostały
przedstawione w poprzednim podrozdziale niniejszego opracowania.

Ostatnim z parametrów w opisach taksacyjnych wśród trzeciej grupy
informacji, jest spodziewany roczny przyrost bieżący masy poszczególnych
gatunków drzew w wydzieleniu, zapisywany dla całego drzewostanu, w roz-
biciu na poszczególne gatunki oraz w przeliczeniu na 1 ha powierzchni
(łącznie, bez podziału na gatunki).

Ostatnią grupą informacji w opisach taksacyjnych są wskazania go-
spodarcze, dotyczące użytkowania, hodowli i ochrony lasu na okres najbliż-
szych 10 lat, czyli takich zabiegów, jak na przykład: cięcia rębne, cięcia sani-
tarne, odnowienia, itp.

Z powyższego zestawienia widać, że w opisach taksacyjnych zawar-
tych jest wiele informacji, niezbędnych podczas przeprowadzania procesu
wyceny nieruchomości leśnej. Z punktu widzenia wyceny jest jednak istotny
fakt, że plan urządzenia lasu, wraz z opisami taksacyjnymi, jest sporządzany
dla lasów państwowych na okres dziesięciu lat. Hodowla lasu i pozyskanie
drewna są procesami dynamicznymi. Dodatkowo mogą zachodzić nieprze-
widziane okoliczności, związane z warunkami atmosferycznymi. W związku
z tym, w ciągu tych 10 lat, pewne informacje zawarte w planie urządzenia
lasu ulegają zmianie. Ponieważ jednak dane z opisów taksacyjnych są za-
warte również w bazodanowym systemie informatycznym Lasów Państwo-
wych (SILP), dane te są na bieżąco aktualizowane.

Każda zmiana, zachodząca w ramach wyłączenia taksacyjnego, jest na
bieżąco wprowadzana do systemu. W związku w powyższym, plan urządze-
nia lasu można uważać za pełnowartościowe źródło informacji, dotyczących
nieruchomości leśnej w aspekcie opisu drzewostanu, ale jedynie w powiąza-
niu ze zaktualizowanymi na bieżący moment danymi z SILP.

Na rysunku 4.1 przedstawiono fragment Opisów taksacyjnych do Pla-
nu urządzenia lasu Nadleśnictwa Krzeszowice na okres gospodarczy 2012-
2021, dotyczących wydzieleń 110a i 110b, które będą służyły jako przykład
do przeprowadzenia wyceny drzewostanu, stan na pierwszy dzień obowiązy-
wania dziesięcioletniego planu, czyli na 01.01.2012 r.
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Jak już wspomniano, przedstawione na rysunku 4.1 wartości parame-
trów, pozyskane na podstawie rewizji urządzenia lasu i zawarte w Planie urzą-
dzenia lasu są na bieżąco aktualizowane w SILP. Na rysunku 4.2 przedstawio-
no fragment raportu z opisów taksacyjnych dla jednego z analizowanych wy-
dzieleń 110a, wygenerowany z bazy danych SILP na styczeń 2015 roku.

W przedstawionym na rysunku 4.2 raporcie widnieją wszystkie infor-
macje niezbędne do przeprowadzenia wyceny drzewostanu, jednak z powo-
du dużej liczby informacji nie są one zbyt wyraźnie czytelne. Program oferu-
je wiele więcej możliwości przejrzystego pozyskania danych istotnych dla
wyceny drzewostanu, które uwidaczniają się na ekranie po wybraniu odpo-
wiedniej opcji w programie, czego przykład przedstawiono na rysunku 4.3.

Rysunek 4.3. Fragment opisu taksacyjnego dla wydzielenia 110a z bazy SILP.

Źródło: [Plan, 2012].

Dla omawianego terenu w ostatnich latach nie miały miejsca żadne
gwałtowne i nieprzewidziane zdarzenia, które mogłyby zaburzyć planową
gospodarkę leśną, dlatego pozyskane z SILP dane taksacyjne na bieżący
moment nie odbiegają znacznie od parametrów z opisów taksacyjnych Pla-
nu urządzenia lasu aktualnych na 1 stycznia 2012 roku. W związku z upły-
wem czasu w Opisie taksacyjnym został uwzględniony przyrost drzewostanu
i bieżący przyrost masy drzewostanu. W przypadku drzewostanów rębnych
wszystkie cięcia powodujące istotne zmiany w drzewostanie zostałyby wpro-
wadzone do SILP i znalazły odzwierciedlenie w wartościach parametrów
w Opisie taksacyjnym na dzień bieżący.
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4.6. Mapy obrazujące system informacji przestrzennej
w lasach państwowych

4.6.1.Mapa przeglądowa

Mapy przeglądowe służą do wizualizacji informacji o siedliskach le-
śnych, drzewostanach, funkcjach lasu, obszarach chronionych, itp. W treści
obligatoryjnej zawierają również granice i powierzchnie oddziałów oraz
wyłączeń taksacyjnych, z uwzględnieniem sytuacji wewnętrznej dróg i cie-
ków wodnych.

Mapy przeglądowe są opracowywane w skalach 1:25000 lub mniej-
szych, wyjątkowo w skali 1:10000. Z tego powodu do celów szacowania war-

Rysunek 4.4. Mapa przeglądowa w skali 1:25000.

Źródło: [Instrukcja, 2012].
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tości nieruchomości leśnej mogą one być traktowane jedynie jako pomocni-
czy materiał uzupełniający, pozwalający na wizualizację wybranego obszaru
oraz infrastruktury, znajdującej się w jego sąsiedztwie.

Na rysunku 4.4 przedstawiono matrycę Mapy przeglądowej w skali
1:25000. Oprócz matrycy mapy przeglądowej, na której zawarte są informa-
cje ogólne, sporządza się oddzielnie mapy przeglądowe dotyczące: drzewo-
stanów, siedlisk leśnych, cięć rębnych, ochrony przeciwpożarowej, gospo-
darki łowieckiej, ochrony lasu, zagospodarowania rekreacyjnego.

W celu zilustrowania treści dwóch z wielu rodzajów map przeglądo-
wych: mapy przeglądowej siedlisk leśnych i mapy przeglądowej drzewosta-
nów, na rysunku 4.5 przedstawiono ich fragmenty w postaci legendy z opi-
sem i wizualizacją kolorystyczną treści map.

Rysunek 4.5. Mapa przeglądowa – legenda i wizualizacja kolorystyczna.

Źródło: [Instrukcja, 2012].

4.6.2.Mapa gospodarcza

Inwentaryzacja zasobów leśnych Nadleśnictwa jest przeprowadzana
w oparciu o zaktualizowane mapy gospodarcze w skali 1:5000. Pomocniczą
funkcję pełni również ortofotomapa. Mapa gospodarcza w swojej treści za-
wiera szczegóły sytuacyjne pobrane z leśnej mapy numerycznej (LMN),
z map ewidencji gruntów i budynków, ortofotomapy, a także szczegóły po-
zyskane z terenowych pomiarów uzupełniających.

Jednym z najistotniejszych elementów mapy gospodarczej są granice
oddziałów leśnych oraz granice wyłączeń taksacyjnych. Oddziały i pododdziały
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są oznaczone odpowiednio numerami i literami, zgodnie z opisami taksa-
cyjnymi planu urządzenia lasu. Na mapie gospodarczej, jako elementy obli-
gatoryjne, wpisane są także wartości powierzchni każdego oddziału
i pododdziału, z dokładnością zapisu do 0,01 ha.

Wartości powierzchni wyłączeń taksacyjnych uzyskuje się z leśnej mapy
numerycznej lub oblicza bezpośrednio, korzystając z danych z ewidencji grun-
tów i budynków, a także danych z planu urządzenia lasu oraz danych
z systemu informatycznego Lasów Państwowych SILP-LAS. Nie jest nieste-
ty nigdzie określona hierarchia pozyskania danych, niezbędnych do okre-
ślenia powierzchni wyłączeń taksacyjnych, ani sposób korekty powierzchni
w przypadku danych rozbieżnych.

Innymi z elementów obligatoryjnych na mapie gospodarczej, istotny-
mi w aspekcie szacowania wartości gruntu nieruchomości leśnej, są rodzaje
użytków rolnych, oznaczone odpowiednimi symbolami oraz klasy gruntu
w poszczególnych rodzajach użytków. Przykłady mapy gospodarczej zostały
przedstawione na rysunkach 4.6 i 4.7.

Rysunek 4.6. Mapa gospodarcza – całość.

Źródło: [Instrukcja, 2012].
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Rysunek 4.7. Fragment mapy gospodarczej wygenerowany dla omawianych
wydzieleń 110a oraz 110b Nadleśnictwa Krzeszowice.

Źródło: [Plan, 2012].
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4.7. Wpływ niedokładności określenia parametrów planu
urządzenia lasu na wycenę drzewostanu

Zasady szacowania wartości nieruchomości leśnych zostały przed-
stawione w Standardzie zawodowym V.6. określanie wartości nierucho-
mości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych [Standard, 2004]. Po-
mimo, że standard nie stanowi podstawy prawnej wykonywania operatu
szacunkowego w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, jed-
nak stanowi podstawy metodyczne jego opracowania, oparte o autorytet
organizacji zawodowej, jaką jest Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczo-
znawców Majątkowych.

Zgodnie z tym standardem do wyceny nieruchomości leśnych stosuje
się podejście mieszane, które zostało scharakteryzowane w dwóch następu-
jących punktach:

4.10. Podejście mieszane, metodę wskaźników szacunkowych gruntów,
można stosować przy określaniu wartości nieruchomości leśnych oraz przezna-
czonych w planach miejscowych na cele leśne, w przypadku braku transakcji
rynkowych.

4.18. Stosując podejście mieszane, metodę wskaźników szacunkowych
gruntu, w przypadku, gdy na nieruchomości leśnej, zadrzewionej i zakrzewio-
nej znajdują się drzewa, drzewostany lub plantacje, wartość tej nieruchomości
określana jest jako suma wartości rynkowej gruntu i wartości drzew, drzewosta-
nów lub plantacji, czyli:

(4.1)

gdzie:
WNL – wartość nieruchomości leśnej;
WGL – wartość gruntu leśnego;
WD – wartość drzewostanu.

Zasady szacowania gruntu leśnego nie będą przedmiotem dalszej
analizy. W celu ustalenia niedokładności szacowania wartości drzewostanu
zostaną przytoczone wybrane fragmenty Standardu V.6.

Zgodnie z punktem 5.5 tego standardu: „Wartość rynkową drzewosta-
nów w wieku bliskorębnym, rębnym i starszych należy ustalić uwzględniając
ich miąższość całkowitą oraz udziały określonych sortymentów w miąższości
grubizny ustalone na podstawie szacunku brakarskiego. Podziału na sortymen-
ty dokonuje się z uwzględnieniem klasyfikacji jakościowo wymiarowej obowią-
zującej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.”

W przypadku drzewostanów mieszanych młodszych niż bliskorębne, ich
wartość określa się techniką wskaźnikową jako sumę wartości poszczególnych



71

gatunków drzew i ustalonych przez rzeczoznawcę majątkowego stopni za-
drzewienia, odniesionych do tych gatunków, czyli według wzoru:

(4.2)

gdzie:
WSPi – wskaźnik wartości 1 ha i-tego drzewostanu na pniu, wyrażony w m3

drewna dla określonego gatunku, klasy bonitacji, wieku i wieku rębności
z „Tablic wskaźników wartości drzewostanów”, opracowanych przez Instytut
Badawczy Leśnictwa [Partyka, Trampler, 1991],
Zi – cząstkowe stopnie zadrzewienia w danym wydzieleniu ustalone przez
rzeczoznawcę majątkowego;
Pi – pole powierzchni drzewostanu w ha w danym wydzieleniu;
C – cena 1 metra sześciennego drewna tartacznego iglastego WB02 z rynku
lokalnego lub nadleśnictwa właściwego dla miejsca położenia nieruchomo-
ści;
U – wskaźnik redukujący cenę sprzedaży drewna tartacznego iglastego
(WB02) o koszty pozyskania i zrywki.

Z powyższego wzoru wynika, że na niedokładność szacowania warto-
ści drzewostanu mają wpływ parametry, które są ustalane na etapie opraco-
wywania planu urządzenia lasu oraz w trakcie wyceny przez rzeczoznawcę
majątkowego. Największą zmienność może wykazywać współczynnik WSPi

i cząstkowy stopień zadrzewienia (Zi), a także pole powierzchni drzewosta-
nu w danym wydzieleniu (Pi) oraz wskaźnik redukujący U.

Stosując analizę wariancji do powyższego wzoru, niedokładność sza-
cowania wartości drzewostanu wyraża się następującą zależnością:

(4.3)

Występujące w powyższym wzorze wariancje poszczególnych parametrów
zostaną ustalone na podstawie iloczynu wariancji poszczególnych parametrów
i kwadratu wartości tego parametru, czyli według następujących wzorów:
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Po uwzględnieniu powyższych wzorów w zależności (4.3) i wykonaniu
przekształceń, otrzymuje się końcowy wzór na analizę niedokładności sza-
cowania drzewostanu w następującej postaci:

(4.4)

Wartości współczynników kj określają, jaką część wartości poszczegól-
nych parametrów stanowią jej odchylenia standardowe. Zatem niedokład-
ność szacowania wartości drzewostanu wyraża następująca zależność:

(4.5)

Zastosowanie powyższych wzorów zostanie zilustrowane na przykła-
dzie liczbowym szacowania wartości drzewostanu w wybranych wydzieleniach
110a oraz 110b Nadleśnictwa Krzeszowice, przedstawionych na rysunku 4.7.
Wydzielenia sąsiadują ze sobą, różnią się jednak wartością powierzchni oraz
drzewostanem. Wszystkie parametry do wyceny zostały pobrane z Planu urzą-
dzenia lasu i opisów taksacyjnych do niego oraz z tablic zalecanych standar-
dem zawodowym V.6.

Wydzielenie 110a:
Pole powierzchni 1,03 ha
Siedliskowy typ lasu: BMW (bór mieszany wilgotny)
Wiek rębności: 60
Średnia cena 1 metra sześciennego drewna tartacznego iglastego WB02

z trzech ostatnich lat w Nadleśnictwie Krzeszowice: C = 298,53 zł
Koszty pozyskania i zrywki 1 m3 surowca drzewnego w Nadleśnictwie Krze-
szowice wynosiły 55,54 zł/m3.
Na tej podstawie obliczono wskaźnik redukujący cenę o koszty pozyskania
i zrywki U = 0,81.
Stopień zadrzewienia Z = 0,9
Udział gatunków w drzewostanie i jego cechy:
0,8 – BRZ – wiek 53 – klasa bonitacji I
0,2 – SO – wiek 53 – klasa bonitacji I
Wyinterpolowane z tablic [Partyka, Trampler, 1991] na podstawie gatunku,
wieku rębności, wieku drzewostanu oraz jego bonitacji wartości wskaźników
WSPi wynoszą:
BRZ: WSPi = 74,2
SO: WSPi = 153,7

Po zrealizowaniu wzoru (2) została uzyskana następująca wartość drze-
wostanu w analizowanym wydzieleniu 110a:
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WD = 74,2 x 0,8 x 0,9 x 1,03 ha x 298,53 zł x 0,81 + 153,7 x 0,2 x 0,9 x 1,03 ha
x 298,53zł x 0,81 = 20 197 zł

Wydzielenie 110b:
Pole powierzchni 7,16 ha
Siedliskowy typ lasu: LMW (las mieszany wilgotny)
Wiek rębności: 110
Średnia cena 1 metra sześciennego drewna tartacznego iglastego WB02
z trzech ostatnich lat w Nadleśnictwie Krzeszowice: C = 298,53 zł
Koszty pozyskania i zrywki 1 m3 surowca drzewnego w Nadleśnictwie Krze-
szowice wynosiły 55,54 zł/m3.
Na tej podstawie obliczono wskaźnik redukujący cenę o koszty pozyskania
i zrywki U = 0,81.
Stopień zadrzewienia Z = 0,9
Udział gatunków w drzewostanie i jego cechy:
0,6 – SO – wiek 68 – klasa bonitacji I
0,2 – BRZ – wiek 68 – klasa bonitacji II
0,2 – BRZ – wiek 48 – klasa bonitacji II
Wyinterpolowane z tablic [Partyka, Trampler, 1991] na podstawie gatunku,
wieku rębności, wieku drzewostanu oraz jego bonitacji wartości wskaźników
WSPi wynoszą:
SO (68): WSPi = 186,8
BRZ (68): WSPi = 73,1
BRZ (48): WSPi = 45,9

Po zrealizowaniu wzoru (2) została uzyskana następująca wartość drze-
wostanu w analizowanym wydzieleniu 110b:

WD = 186,8 x 0,6 x 0,9 x 7,16 ha x 298,53 zł x 0,81 + 73,1 x 0,2 x 0,9 x 7,16 ha
x 298,53zł x 0,81 + 45,9 x 0,2 x 0,9 x 7,16 ha x 298,53zł x 0,81 = 211 740 zł

Aby obliczyć niedokładność szacowania wartości drzewostanu dla roz-
ważanego wydzielenia należy przeprowadzić analizę wariancji szacowania
wartości drzewostanu i obliczyć odchylenie standardowe wzorem (4.5).
W tym celu należy przyjąć pewne założenia, dotyczące niepewności określe-
nia parametrów stosowanych do obliczeń.

Wskaźniki WSPi pobiera się z tablic, w których zestawiono przybliżone
wartości dla różnych gatunków drzew, w pewnych określonych grupach ręb-
ności i dla pewnych przedziałów wiekowych drzew, z uwzględnieniem ich
bonitacji. Wartości WSPi dla szacowanego drzewostanu interpoluje się dla
konkretnego gatunku drzew, z uwzględnieniem parametrów z Planu urzą-
dzenia lasu, stąd WSPi uzyskiwane jest z niepewnością, która zostanie przyję-
ta na poziomie 10%.
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Cząstkowy stopień zadrzewienia jest również wielkością przybliżoną.
Dla jednogatunkowego i jednowiekowego drzewostanu jest to stosunek
oszacowanej miąższości danego drzewostanu do miąższości tabelarycznej
modelowego drzewostanu odczytywanego z tablic [Szymkiewicz, 1986].
W przypadku drzewostanów mieszanych zostaje on wyliczany na podsta-
wie sumy zadrzewień gatunków wchodzących w skład tego drzewostanu.
Określenie udziałów gatunkowych w danym drzewostanie jest rolą wykwa-
lifikowanego taksatora bądź rzeczoznawcy majątkowego, a jego wyzna-
czenie obarczone jest pewną niedokładnością, zależną w dużej mierze od
indywidualnego podejścia specjalisty, dlatego niepewność ta zostanie przy-
jęta na poziomie 15%.

Granice wydzieleń, jak przedstawiono to na rysunku 4.7 na przy-
kładzie wydzielenia 110b, mogą mieć skomplikowany przebieg. Ich źró-
dłem pochodzenia w przypadku Nadleśnictwa Krzeszowice są mapy ka-
tastralne z czasów byłego zaboru austriackiego tworzone w skali 1:2880.
Obecnie prowadzona mapa gospodarcza w skali 1:5000, zgodnie z pra-
wem przenoszenia błędów średnich, kumuluje więc błędy obu tych opra-
cowań, dlatego niepewność określenia powierzchni wydzielenia przyjęto
na poziomie 10%.

Wskaźnik redukujący cenę drewna o koszty pozyskania i zrywki U za
poprzedni rok, jest w danym Nadleśnictwie znany z wysoką dokładnością,
jednak dotyczy on wartości średnich i nie ujmuje każdej możliwej lokaliza-
cji wydzielenia oraz bieżącego czasu szacowania drzewostanu, dlatego nie-
pewność jego wyznaczenia przyjęto jako 5%.

I tak obliczenia zostały przeprowadzone przy następujących założe-
niach:
• niedokładność określenia z tablic wskaźnika WSPi przyjęto na poziomie

10%, czyli kW = 0,1;
• niedokładność określenia stopnia zadrzewienia Zi przyjęto na poziomie

15%, czyli kZ = 0,15;
• niedokładność określenia pola powierzchni wydzielenia Pi przyjęto na

poziomie 10%, czyli kP = 0,1;
• niedokładność określenia wskaźnika redukującego U przyjęto na pozio-

mie 5%, czyli kU = 0,05.
Po podstawieniu tak przyjętych parametrów do wzoru (4.5), uzyskano

odchylenie standardowe dla każdego z analizowanych wydzieleń.

Wydzielenie 110a:
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Wydzielenie 110b:

Wykonana analiza wariancji szacowania wartości drzewostanu w roz-
ważanych wydzieleniach, przy parametrach do wyceny pobranych z Planu
urządzenia lasu z założoną niepewnością ich określenia wskazuje, że niedo-
kładność szacowania wartości drzewostanu kształtuje się na poziomie 21%
w stosunku do oszacowanej wartości drzewostanu. Wyliczona zgodnie ze
standardem zawodowym V.6 wartość drzewostanu z wykorzystaniem danych
z Planu urządzenia lasu, wyniosła odpowiednio:
– 20 197 zł dla wydzielenia 110a,
– 211 740 zł dla wydzielenia 110b.

Niepewność wyznaczenia tej wartości drzewostanu ukształtowała się
na poziomie 21% w obu przypadkach.

Ogromny wpływ na te wartości, poza już omówionymi parametra-
mi, ma przyjęta do obliczeń cena drewna. Należy pamiętać, że była to
wartość średnia wszystkich transakcji surowca WB02 zrealizowanych
w Nadleśnictwie Krzeszowice z trzech lat poprzedzających wycenę. Na-
leży podkreślić, że na potrzeby Lasów Państwowych corocznie wyliczana
jest wartość drzewostanu według własnych algorytmów zawartych w SILP.
Podstawą do tych wyliczeń jest średnia cena drewna podawana przez
Główny Urząd Statystyczny. Według tego podejścia wartości drzewosta-
nów w analizowanych wydzieleniach Nadleśnictwa Krzeszowice wynoszą
odpowiednio:
– 20 546 zł dla wydzielenia 110a,
– 257 360 zł dla wydzielenia 110b.

Zatem zróżnicowanie wartości drzewostanu, wyznaczonej różnymi
algorytmami, przy cenach surowca pozyskanych z różnych źródeł wynosi
odpowiednio:
– 349 zł dla wydzielenia 110a, co stanowi niespełna 2% obliczonej wartości,
– 45 620 zł dla wydzielenia 110b, co stanowi ponad 21% obliczonej wartości.

Jeśli natomiast do obliczeń trafiłaby aktualna na dany moment wyce-
ny cennikowa cena detaliczna surowca WB02, która w Nadleśnictwie Krze-
szowice wynosi obecnie 482,66 zł/m3, to wartość drzewostanu w analizowa-
nych wydzieleniach znacznie odbiegałaby od powyższych wartości i wynio-
słaby odpowiednio:
– 32 654 zł dla wydzielenia 110a,
– 342 475 zł dla wydzielenia 110b, czyli rozbieżność byłaby rzędu 50% [Wy-

niki, 2015].
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Należy więc podkreślić, że niezwykle istotny jest sposób określenia ceny
drewna, która będzie jednym z parametrów wyceny drzewostanu. Zagadnie-
nie to nie jest jednoznacznie określone w standardzie V.6. Zatem w zależno-
ści od tego, jaka cena zostanie przyjęta do wyceny drzewostanu, w efekcie
zostanie uzyskana różna jego wartość. To zróżnicowanie wartości, powstałe
ze względu na przyjętą cenę surowca, wyraźnie obrazuje wpływ przyjmowania
parametrów modelowych na ostateczną wartość drzewostanu.

Przedstawione zasady i procedury tworzenia planu urządzenia lasu
oraz sposoby jego wykorzystania mają bezpośredni wpływ na szacowanie
wartości drzewostanu. Analiza wariancji formuł wyceny drzewostanu we-
dług podejścia mieszanego, metodą wskaźników szacunkowych gruntu wy-
kazała, że niedokładność wyceny drzewostanu bezpośrednio zależy od: nie-
dokładności określenia z tablic wskaźnika WSPi, niedokładności określenia
stopnia zadrzewienia Zi, niedokładności określenia pola powierzchni wy-
dzielenia Pi oraz niedokładności określenia wskaźnika redukującego cenę
sprzedaży drewna U. Jednak nie można też bagatelizować wpływu cen su-
rowca przyjmowanych do wyceny.

Konkludując, można podkreślić tezę, która została uzasadniona
w opracowaniu [Wilkowski, 2011], iż na dzień dzisiejszy wycena wartości
drzewostanów jako części składowych nieruchomości leśnych nie ma wystar-
czającej osłony prawnej.
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5. Problematyka ustanowienia
służebności przesyłu

Nowelizacja ustawy Kodeks Cywilny, obowiązująca od 3 sierpnia 2008 r.,
wprowadziła pojęcie służebność przesyłu, powiększając tym samy zakres słu-
żebności, stanowiącej ograniczone prawo rzeczowe. Uregulowania w tym
zakresie znajdują się w art. 3051 – 3054 Kodeksu Cywilnego, o których mowa
w dalszej części opracowania. Nowelizacja Ustawy miała na celu wprowa-
dzenie instytucji, której zadaniem będzie ułatwienie przedsiębiorstwu prze-
syłowemu korzystania z cudzej nieruchomości. Powyższe założenie niewąt-
pliwie zostało spełnione, obecnie służebność przesyłu jest najczęściej stoso-
waną formą prawną, umożliwiającą przedsiębiorcom przesyłowym korzysta-
nie z cudzych nieruchomości.

Wprowadzenie prawa służebności zaktywizowało grupy doradcze, które
służebność przesyłu postrzegają jako jedną z dróg powiększenia majątku
właścicieli nieruchomości, na terenie których znajdują się urządzenia prze-
syłowe. Takiej percepcji, sprzyja niedoprecyzowanie przepisów, jak również
brak jednoznacznych metodologii w kwestii określenia wartości służebności
przesyłu, a co się z tym wiąże wynagrodzenia z tytułu jej ustanowienia. Po-
wyższe znalazło odzwierciedlenie w licznych, spornych w tym zakresie, po-
stępowaniach sadowych. Obecnie przedmiot „odpowiedniego wynagrodzenia”
stanowi najbardziej sporną i niejasną stronę postępowania ustanowienia
służebności przesyłu.

W kontekście wyceny służebności przesyłu, fundamentalnym jest po-
znanie problematyki związanej z jej ustanowieniem, a tym samym czynni-
ków wpływających na jej wartość. Rozważania w tej materii, w swoich publi-
kacjach, poczynili Konieczny [2012] oraz Dąbek [2014].

Celem tej części opracowania jest unifikacja procedury szacowania
wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

5.1. Służebność przesyłu

Służebność przesyłu jest ograniczonym prawem rzeczowym, posiadają-
cym zarówno elementy służebności osobistej (może być ustanowiona na rzecz
przedsiębiorcy – osoby fizycznej lub prawnej), jak również służebności grunto-
wej (stanowi część składową przedsiębiorstwa). Omawiane prawo, poszerzyło
możliwości przedsiębiorcy przesyłowego do korzystania z cudzej nieruchomości
i bez wątpienia, jest to jedna z lepszych form prawnych w tym zakresie.
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W przeciwieństwie do praw zobowiązaniowych, strony nie mają możliwości wy-
powiedzenia ustawionej służebności. Ważnym elementem służebności przesyłu
jest możliwość jej ustanowienia na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybu-
dować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49
§ 1 Kodeksu Cywilnego. Są to urządzenia służące do doprowadzania lub od-
prowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia po-
dobne nie należące do części składowych nieruchomości, wchodzące w skład
przedsiębiorstwa. Powyższe oznacza, że służebność może być ustanowiona na
rzecz przedsiębiorcy, który zamierza dopiero wybudować urządzenie przesyło-
we na cudzym gruncie, jak również pozwala na uregulowanie nieformalnego
korzystania z cudzych nieruchomości w odniesieniu do urządzeń istniejących.
Zgodnie z literą prawa, w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa lub urządzeń
przesyłowych, służebność przesyłu przechodzi na rzecz nabywcy. Okres obowią-
zywania służebności przesyłu został precyzyjnie określony przez ustawodawcę.
Zgodnie z art. 3053 § 2 Kodeksu Cywilnego, służebność przesyłu wygasa najpóź-
niej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa, co nie wyklucza możliwo-
ści wcześniejszego zakończenia ustanowionej służebności, np. w przypadku, gdy
ustanowiona służebność straciła wszelkie znaczenie dla przedsiębiorcy lub na
skutek jej niewykonywania przez lat dziesięć. Obowiązek usunięcia urządzeń
przesyłowych oraz naprawienia powstałych z tego tytułu szkód, ustawodawca
nałożył na przedsiębiorcę.

Reasumując, instytucja służebności przesyłu, normuje koligacje prawne
pomiędzy przedsiębiorcami a właścicielami nieruchomości. Co do zasady,
służebność przesyłu ma na celu uwzględnienie zarówno interesu społeczno-
gospodarczego, jak również interesu właściciela nieruchomości.

5.2. Sposoby ustanowienia służebności przesyłu

Z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu może wystąpić za-
równo przedsiębiorca, jak również właściciel nieruchomości. W przypadku
nowo realizowanych urządzeń przesyłowych, przedsiębiorąca ubiegający się
o ustanowienie służebności przesyłu, musi udowodnić swój zamiar. W przy-
padku urządzeń istniejących, przedsiębiorca musi dowieść, że jest ich wła-
ścicielem, co niewątpliwie jest rzeczą problematyczną w kontekście znacz-
nego wieku przedmiotowych urządzeń. Pomocna w tym zakresie jest judy-
katura, zgodnie z którą stopień związania urządzenia z siecią, rozstrzyga
o kwestii własności. Sposób, w jaki zostanie ustanowiona służebność przesyłu,
w dużym stopniu uzależniony jest od stanowiska właściciela nieruchomości.

Praktyczną i najkorzystniejszą formą ustanowienia służebności prze-
syłu jest umowa pomiędzy właścicielem nieruchomości obciążonej, a przed-
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siębiorcą sieciowym. Jak przy każdej umowie wymagana jest zgoda dwóch
lub większej liczby stron, a w przypadku ustanowienia służebności przesyłu
niezbędna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. Nie jest to
jednak jedyna trudność związana z tą formą ustanowienia służebności prze-
syłu. Do kolejnych utrudnień należy dodać opisanie służebności w zakresie
jej przebiegu, jak również w zakresie czynności dozwolonych, tj. zapewnia-
jących prawidłowe funkcjonowanie urządzeń przesyłowych, w tym konser-
wacji, remontu, dozoru, modernizacji, usuwania awarii itp. Powyższe ozna-
cza możliwość korzystania przez przedsiębiorcę przesyłowego z cudzego grun-
tu, nie tylko na etapie budowy urządzeń przesyłowych, ale również na eta-
pie ich eksploatacji. Właściciel nieruchomości obciążonej, zobligowany jest
do tolerowania wszelkich niedogodności, związanych z ustanowieniem słu-
żebności przesyłu. Zbiór restrykcji, wynikających z ustanowionej służebno-
ści, winien być odzwierciedlony w wysokości wynagrodzenia, przysługujące-
go właścicielowi nieruchomości obciążonej. Wysokość wynagrodzenia,
w dużej mierze, uzależniona jest od umiejętności negocjacyjnych stron, co
nie wyklucza uzyskania „odpowiedniego wynagrodzenia”. Oświadczenie wła-
ściciela, o zobowiązaniu się do obciążenia swojej nieruchomości służebno-
ścią przesyłu, musi być zawarte w formie aktu notarialnego. Ustanowiona
służebność przesyłu powinna zostać ujawniona w księdze wieczystej nieru-
chomości obciążonej.

W przypadku, gdy nie dochodzi do konsensusu pomiędzy przedsię-
biorcą a właścicielem nieruchomości, ustanowienie służebności przesyłu może
nastąpić na drodze sądowej. W przeciwieństwie do ustanowienia służebno-
ści przesyłu w formie umowy, w przypadku postępowania sądowego, to sąd
określa przebieg służebności oraz sposób jej wykonywania, przy uwzględnie-
niu interesu społeczno-gospodarczego oraz właściciela nieruchomości ob-
ciążonej. W kwestii ustalenia obszaru służebności, sąd niejednokrotnie za-
sięga opinii biegłego geodety, natomiast w gestii wynagrodzenia, opinii bie-
głego z zakresu szacowania nieruchomości.

Kolejną formą ustanowienia służebności przesyłu jest wydanie decy-
zji administracyjnej przez starostę, zgodnie z art.124 ustawy o gospodarce
nieruchomościami. Starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rzą-
dowej, może ograniczyć w drodze decyzji, sposób korzystania z nierucho-
mości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nie-
ruchomości m.in. urządzeń przesyłowych. Powyższe ograniczenie następuje
zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z de-
cyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Co do zasady, udzie-
lenie zezwolenia powinno być poprzedzone rokowaniami z właścicielem nie-
ruchomości. Na podmiocie uzyskującym zezwolenie, ciąży obowiązek przy-
wrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego. Jeżeli przywrócenie nieru-
chomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe, albo powoduje nadmierne
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trudności lub koszty, stosuje się przepisy dotyczące odszkodowania. Należy
nadmienić, że odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych
szkód. W przypadku, gdy w skutek wykonanych czynności, dochodzi do ob-
niżenia wartości nieruchomości, odszkodowanie powinno zostać powięk-
szone o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu.

Możliwe jest również nabycie służebności przesyłu w drodze zasiedze-
nia. Zgodnie z utrwaloną w tym zakresie judykaturą, przed wprowadzeniem
uregulowań dotyczących służebności przesyłu, tj. przed 3 sierpnia 2008 r.,
dopuszczalne było nabycie w drodze zasiedzenia służebności odpowiadają-
cej treści służebności przesyłu. Oczywistym jest, że taka forma nabycia słu-
żebności dotyczy istniejących urządzeń przesyłowych.

Konkludując, spośród wszystkich metod ustanowienia służebności prze-
syłu, najszybszą i najkorzystniejszą zarówno dla przedsiębiorcy, jak również
dla właściciela nieruchomości obciążonej, jest metoda oparta na konsensu-
sie. Z jednej strony, taka forma ustanowienia służebności przesyłu, niejedno-
krotnie, wiąże się z większymi nakładami finansowymi po stronie przedsię-
biorcy (większe wynagrodzenie dla wściela nieruchomości obciążonej), z dru-
giej zaś strony, umożliwi przedsiębiorcy szybką realizację zaplanowanej inwe-
stycji oraz przyśpieszy regulację prawną urządzeń przesyłowych.

5.3. Problematyka określenia wartości służebności przesyłu

Niezależnie od formy ustanowienia służebności przesyłu, właścicielo-
wi nieruchomości obciążonej przysługuje wynagrodzenie, powyższe nie do-
tyczy zasiedzenia. Wynagrodzenie, obok przebiegu służebności oraz terenu
zajętości, jest najbardziej sporną kwestią w procesie ustanowienia służeb-
ności przesyłu. Ustawodawca jednoznacznie skonstatował, że właścicielowi
nieruchomości obciążonej służebnością przesyłu przysługuje „odpowiednie
wynagrodzenie”. Poza wymienioną konstatacją, nie zostały wskazane reguły
obowiązujące przy określeniu wysokości przedmiotowego wynagrodzenia.
Brak jest również sugestii, co do interpretacji pojęcia „odpowiednie wyna-
grodzenie”. Ustawodawca w art. 3054 kodeksu cywilnego zaznaczył jedynie,
że do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebności
gruntowej. Powyższy zapis dopuszcza, w zakresie określenia odpowiednie-
go wynagrodzenia, stosowania per analogiam zasad przyjętych przy okre-
śleniu wynagrodzenia, należnego właścicielowi nieruchomości obciążonej
służebnością drogi koniecznej.

Zgodnie z dominującym stanowiskiem doktryn i orzecznictwa, poję-
cia „wynagrodzenie” nie można utożsamiać z odszkodowaniem. W odróż-
nieniu od odszkodowania, na wysokość wynagrodzenia składają się dwa
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elementy: rekompensata za zaistniałe szkody, w tym obniżenie wartości
nieruchomości oraz ekwiwalent za wyrażoną zgodę i prawo do korzystania
z gruntu. Powyższe oznacza, że wynagrodzenie należy się właścicielowi nie-
ruchomości obciążonej za samo znoszenie, wynikających z tytułu ustano-
wionej służebności, uciążliwości, niezależnie od wystąpienia ewentualnej
szkody w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu Cywilnego. Odmiennie jednak
w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu służebności drogi koniecznej,
ustawodawca jednoznacznie wskazał, aby wynagrodzenie z tytułu ustano-
wienia służebności przesyłu było „odpowiednie”, co zgodnie z utrwalonym
w tym zakresie orzecznictwem oznacza, że przewidziane w art. 3052 § 1
Kodeksu Cywilnego wynagrodzenie, powinno być ustalone każdorazowo
indywidualnie i dopasowane do okoliczności istotnych w danej sprawie.
Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą: „Odpowiednie wynagrodzenie za
ustanowienie służebności przesyłu powinno być ustalone proporcjonalne do
stopnia ingerencji w treść prawa własności, uwzględniać wartość nierucho-
mości i w takim kontekście mieć na względzie szkodę właściciela z uszczuple-
nia prawa własności. Dowód jej wykazania ciąży na właścicielu, zgodnie
z regułą art. 6 k.c.” [Postanowienie, 2013a].

W ślad za treścią standardu zawodowego KSWS4 „Określenie warto-
ści służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nie-
ruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych”, wysokość wynagrodzenia za
ustanowienie służebności przesyłu ustala sąd albo strony umowy, na pod-
stawie wartości służebności przesyłu lub na podstawie jej składników.
W kontekście powyższego zapisu, warto wyszczególnić składniki służebności
przesyłu, do których, zgodnie z wymienionym powyżej standardem, w zależ-
ności od okoliczności konkretnej sprawy, można zaliczyć:
• wartość szkody z tytułu posadowienia urządzeń na nieruchomości (nie

uwzględniając szkody spowodowanej prawną lokalizacją urządzeń);
• wynagrodzenie za współkorzystanie z nieruchomości przez przedsiębior-

cę i jej właściciela lub użytkowania wieczystego w czasie eksploatacji urzą-
dzeń przesyłowych (składnik obligatoryjny);

• wynagrodzenie za prawo przejścia lub przejazdu przez nieruchomość
celem dostępu do urządzeń przesyłowych (w przypadku, gdy dostęp do
urządzenia nie jest możliwy z drogi publicznej);

• wartości innych szkód, w tym utraconych korzyści, jakich doznał właści-
ciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości na skutek posadowienia
i korzystania z urządzeń przesyłowych przez przedsiębiorcę (dowód
w tym zakresie ciąży na właścicielu lub użytkowaniu wieczystym, ewentu-
alnie na rzeczoznawcy działającym jako doradca).

Wartość poszczególnych składników określa rzeczoznawca majątko-
wy, natomiast w gestii strony albo sądu jest decyzja w zakresie ich ujęcia
w wynagrodzeniu za ustanowienie służebności przesyłu.
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Zgodnie z treścią standardu KSWS4, rzeczoznawca majątkowy nie
decyduje, które z wycenianych elementów powinny stanowić składowe wy-
nagrodzenia. Powyższe koliduje z ogólnie panującą praktyką, zgodnie
z którą, zlecenia sądowe lub stron, ograniczają się do zobligowania rzeczo-
znawcy majątkowego do wyceny „służebności przesyłu” bądź „wynagrodzenia
z tytułu ustanowienia służebności przesyłu”. Pomocna w tej gestii wydaje się
być treść analizowanego prawa, która wskazuje na zakres praw przedsiębior-
cy przesyłowego, wynikających z ustanowienia przedmiotowej służebności,
np. „służebność przesyłu polegająca na prawie budowy urządzania przesyłowe-
go, dokonywania prac eksploatacyjnych, tj. niezbędnych napraw, przeglądów
i konserwacji, usuwania awarii, remontów, modernizacji, przebudowy i jego
rozbudowy oraz na prawie dostępu do przedmiotowego urządzenia”. W aspek-
cie treści powyższej służebności, nie budzi wątpliwości konieczność oszaco-
wania składnika obligatoryjnego, tj. wynagrodzenia za współkorzystanie
z nieruchomości przez przedsiębiorcę i jej właściciela lub użytkowania wie-
czystego w czasie eksploatacji urządzeń przesyłowych, przeanalizowania ewen-
tualnej szkody z tytułu posadowienia urządzenia na nieruchomości, jak rów-
nież uwzględnienia wynagrodzenia za prawo przejścia lub przejazdu przez
nieruchomość, celem dostępu do urządzenia przesyłowego. Problematycz-
nym jest jednak oszacowanie składnika stanowiącego inne szkody, w tym
utracone korzyści. Wprawdzie dowód w tym zakresie ciąży na właścicielu
lub użytkowniku wieczystym, zachodzi jednak obawa nakładania się szkody
z tytułu posadowienia urządzeń na nieruchomości, ze szkodami wynikający-
mi m.in. z utraconych korzyści. W takich przypadkach, zdaniem autora,
rzeczoznawca majątkowy winien zostać zobligowany do precyzyjnego roz-
dzielenia utraconych korzyści, od rzeczywistej utraty wartości nieruchomo-
ści na skutek lokalizacji urządzenia przesyłowego.

Tytułem rozwinięcia powyższej sentencji, nieodzownym jest rozróż-
nienie pojęcia „szkody z tytułu posadowienia urządzeń na nieruchomości”
od „szkody lokalizacyjnej”. Szkoda spowodowana prawną lokalizacją urzą-
dzenia, zgodnie z ustaleniami ich lokalizacji w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowaniu terenu, nie jest elementem wynagrodzenia z tytułu ustano-
wienia służebności przesyłu. Obciążenie w tym zakresie ciąży na gminie, która
może mieć roszczenie regresywne względem inwestora. Wartość szkody lo-
kalizacyjnej, powinna być jednak każdorazowo oszacowana, w celu ustale-
nia wartości służebności przesyłu, przy uwzględnieniu wartości nierucho-
mości obniżonej z tytułu prawnej lokalizacji urządzenia przesyłowego.
W przypadku gdy szkoda lokalizacyjna nie występuje, wówczas wartość
szkody z tytułu posadowienia urządzeń na nieruchomości, stanowi skład-
nik wynagrodzenia.

Celem zakończenia tematyki odszkodowawczej, należy zaznaczyć, iż
wartość szkody powstałej na skutek posadowienia urządzenia przesyłowe-
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go jest określana według stanu i przeznaczenia nieruchomości na datę
wybudowania urządzenia oraz poziomu cen rynkowych na datę ustalenia
wysokości odszkodowania, z uwzględnieniem obniżenia wartości nierucho-
mości, na skutek prawnej lokalizacji urządzenia. Mając powyższe na uwa-
dze, zasadniczym problemem określenia wartości służebności przesyłu jest
regulacja tzw. zaszłości, szczególnie wówczas, gdy nieruchomość na prze-
strzeni lat zmieniła swoje przeznaczenie lub była przedmiotem obrotu praw-
nego. Zdaniem autorów, w przypadku, gdy nieruchomość była przedmio-
tem umowy sprzedaży, to wszelkie szkody, z tytułu istnienia na nierucho-
mości urządzenia przesyłowego, zostały uwzględnione w jej cenie. Powyż-
sze nie znajduje zastosowania w przypadku dziedziczenia. Spadkobiercy
dziedziczą nieruchomość wraz z związanymi z nią prawami, w tym przy-
padku, prawem do odszkodowania za zaistniałe szkody wskutek lokaliza-
cji urządzenia przesyłowego. W kwestii zmiany przeznaczenia nierucho-
mości, w okresie pomiędzy wybudowaniem urządzenia przesyłowego a usta-
nowienie służebności przesyłu, pomocnym jest punkt 6.10 standardu
KSWS4, zgodnie z treścią którego, w zaistniałym przypadku „należy
uwzględnić wpływ istniejącego urządzenia na wartość nieruchomości, która
jest stosowana do określenia wynagrodzenia za współkorzystanie z nierucho-
mości przez przedsiębiorstwo przesyłowe” [Standard, 2015], natomiast zgod-
nie z punktem 6.9 przedmiotowego standardu „wynagrodzenie za współko-
rzystanie z nieruchomości jest określane według stanu i przeznaczenia nieru-
chomości oraz poziomu cen rynkowych na datę ustalenia jego wysokości,
z uwzględnieniem obniżenia wartości nieruchomości na skutek prawnej lo-
kalizacji i posadowienia urządzenia [Standard, 2015].

Konkludując, celem hierarchizacji powyższych rozważań, zaprezen-
towano algorytm określenia składowych wartości służebności przesyłu (dia-
gram 5.1).

Ekwiwalent za ustanowienie służebności, stanowi: – wynagrodzenie
za współkorzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę i jej właściciela
lub użytkownika wieczystego w czasie eksploatacji urządzenia, – wynagro-
dzenie za prawo przejścia lub przejazdu przez nieruchomość celem dostępu
do urządzenia, o ile dotyczy.

Rekompensata z tytułu zaistniałych szkód, stanowi: – wartość szkody
z tytułu posadowienia urządzeń na nieruchomości, – wartość innych szkód,
w tym utraconych korzyści, jakich doznał właściciel lub użytkownik wieczy-
sty nieruchomości na skutek posadowienia i korzystania z urządzeń przesy-
łowych przez przedsiębiorcę, o ile dotyczy.

Analizując problematykę związaną z służebnością przesyłu, warto po-
chylić się nad czynnikami kreującymi jej wartość. Utrwalona w tym zakresie
judykatura, wskazuje na skomplikowany charakter służebności przesyłu, co
bezpośrednio przekłada się na wątpliwe wyliczenie jej wartości na podsta-
wie korzyści przedsiębiorcy, będących pochodną z tytułu jej ustanowienia.
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Z uwagi na powyższe, wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności
przesyłu, powinno zostać określone z perspektywy interesów ekonomicz-
nych właściciela nieruchomości obciążonej. Punktem wyjścia przy ocenie
zasięgu niedogodności, wynikających z obciążenia nieruchomości służeb-
nością przesyłu, powinien być jej stan, rozumiany zgodnie z Ustawą z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jako stan zagospoda-
rowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia
w urządzenia infrastruktury technicznej, a także stan otoczenia nierucho-
mości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości,
w której nieruchomość jest położona. W kontekście służebności przesyłu,
uwzględnienia wymaga okoliczność istnienia na nieruchomości innych urzą-
dzeń przesyłowych, których alokacja wpływa na wartość nieruchomości,
albo których pas eksploatacyjny1 lub strefa odziaływania2 są częściowo
wspólne. Określając wartość służebności przesyłu, nie sposób pominąć
korzyści właściciela nieruchomości z tytułu współkorzystania z urządzenia
przesyłowego, o ile takowe występują. Sąd Najwyższy, postanowieniem
z dnia 9 października 2013 r. (V CSK 491/12), kolejny raz podkreślił, że

1 Pas eksploatacyjny urządzenia rozumiany jako powierzchnia części nieruchomości nie-
zbędna dla korzystania przez przedsiębiorcę z urządzeń przesyłowych [Standard, 2015].
2 Strefa oddziaływania urządzenia rozumiana jako powierzchnia części nieruchomości,
na której prawo własności doznaje ograniczeń z uwagi na konieczność zapewnienia
prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania urządzeń oraz bezpieczeństwa osób
i mienia [Standard, 2015].

Diagram 5.1. Algorytm określenia składowych wartości służebności przesyłu.
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przewidywany okres trwałości urządzeń przesyłowych ma wpływ na wyso-
kość wynagrodzenia, którego suma nawet w odległej perspektywie nie
powinna przekraczać wartości obciążonej nieruchomości. Powyższe ozna-
cza, że wartość służebności przesyłu nie powinna być wyższa od wartości
samej nieruchomości, a co do zasady powinna być odpowiednio niższa.
Wyjątek stanowią urządzenia naziemne, których lokalizacja powoduje cał-
kowite ograniczenie prawa własności.

W nawiązaniu do powyższej treści, w opinii autorów, przy określeniu
wartości służebności przesyłu, należy zważyć na:
1. Wartość nieruchomości, jako górną granicę wysokości wynagrodzenia.
2. Czas nabycia nieruchomości.
3. Rodzaj urządzenia przesyłowego.
4. Lokalizację urządzenia przesyłowego.
5. Alokację na ternie nieruchomości innych urządzeń przesyłowych.
6. Przeznaczenie nieruchomości, w rozumieniu art.154 ustawy o gospo-

darce nieruchomościami, w tym ograniczenia planistyczne.
7. Sposób zagospodarowania nieruchomości.
8. Stopień ingerencji w treść prawa własności.
9. Korzyści właściciela nieruchomości z tytułu współkorzystania z urzą-

dzenia przesyłowego.
10. Ograniczenia możliwości inwestycyjnych wynikające z ustanowionej słu-

żebności.
11. Rozwój gospodarczy terenów położonych w sąsiedztwie.
12. Okres obciążenia nieruchomości urządzeniami przesyłowymi.
13. Inne czynniki, wynikające z indywidualnego charakteru nieruchomości.

5.4. Proponowane sposoby określenia wartości
służebności przesyłu

Jak zostało to już wielokrotnie podkreślone, ustawodawca nie poda-
je żadnych bliższych kryteriów określenia wartości służebności przesyłu. Pro-
blematyki tej nie reguluje również rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu
szacunkowego. Utrwalona w tym zakresie judykatura podaje, że o sposobie
obliczenia wynagrodzenia i czynnikach, które należy przy tym uwzględnić,
wnioskuje się na podstawie społeczno-gospodarczego charakteru tego świad-
czenia. Z uwagi na specyfikę służebności przesyłu, zasadnym jest określenie
jej wartości z perspektywy strat właściciela lub użytkowania wieczystego nie-
ruchomości obciążonej. Przedmiotowe straty stanowią gównie niedogod-
ności z tytułu ustanowienie służebności oraz uszczerbek na majątku, który



86

jest konsekwencją obniżenia wartości nieruchomości na skutek lokalizacji
urządzenia przesyłowego.

Brak w art. 3052 § 2 Kodeksu Cywilnego reguł wyceny służebności
przesyłu oznacza, że ustawodawca przeniósł odpowiedzialność w tym zakre-
sie na rzeczoznawcę majątkowego. Po stronie rzeczoznawcy należy wybór
metodologii wyceny.

W zależności od dostępnych danych rynkowych, wyróżniamy dwa spo-
soby określenia wartości służebności przesyłu:
1. Sposób bezpośredni.
2. Sposób pośredni.

Sposób bezpośredni polega na określeniu różnicy wartości nierucho-
mości nieobciążonej i wartości nieruchomości obciążonej służebnością:

        Wsp = W1-W2 (5.1)

gdzie:
Wsp – wartość prawa służebności przesyłu;
W1 – wartość rynkowa nieruchomości bez ustanowionej służebności;
W2 – wartość rynkowa nieruchomości z ustanowioną służebnością.

Metoda wydaje się być prosta i adekwatna w kontekście ustalenia słu-
żebności przesyłu. Zdaniem autorów, złożoność omawianego procesu po-
woduje, iż w większości przypadków sposób ten nie może być zastosowany.
Na rynku nieruchomości rzadko spotykamy transakcje nieruchomościami,
które spełniałyby warunek podobieństwa w zakresie ich cech, urządzeń prze-
syłowych oraz sposobu ingerencji w treść prawa własności, przy zachowaniu
identyczności składników wartości służebności przesyłu.

W treści standardu KSWS4 znajduje się zapis, dotyczący możliwości
określenia wartości służebności przesyłu sposobem bezpośrednim, „w przy-
padku istnienia wynagrodzeń za jej ustanowienie dla 1m2 pasa służebności
przesyłu w umowach, zawieranych przez różnych przedsiębiorców, na potrzeby
podobnych urządzeń, z podobnymi stanami faktycznymi, odpowiednio istnie-
jących lub projektowanych do budowy na podobnych nieruchomościach” [Stan-
dard, 2015]. Mając na uwadze dostępność danych rynkowych, liczność czyn-
ników wpływających na wysokość wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieru-
chomości służebnością przesyłu, wskazany sposób, podobnie jak sposób po-
legający na określeniu różnicy wartości nieruchomości nieobciążonej i war-
tości nieruchomości obciążonej służebnością, w większości przypadków nie
będzie miał zastosowania.

Do drugiej grupy sposobów określenia wartości służebności przesyłu
zaliczany jest sposób pośredni, który powinien być stosowany w przypadku
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braku danych rynkowych. Należy pamiętać, że przy określeniu wartości
służebności przesyłu, pierwszeństwo mają sposoby bezpośrednie. Brak da-
nych rynkowych, brak możliwości zindywidualizowania wynagrodzenia, upo-
ważnia nas do zastosowania sposobu pośredniego. Sposób pośredni pole-
ga na określeniu iloczynu wartości pasa służebności przesyłu i ustalonego
współczynnika.

Wsp = P·Wj·K (5.2)

gdzie:
Wsp – wartość prawa służebności przesyłu;
P – powierzchnia pasa służebności przesyłu;
Wj – wartość jednostkowa nieruchomości nieobciążonej;
K – współczynnik służebności przesyłu.

O ile określenie wartości jednostkowej nieruchomości nieobciążonej
nie powinno stanowić trudności, to szacowanie powierzchni pasa służebności
przesyłu oraz współczynnika służebności, stanowi pewien ambaras. W opinii
autorów, określenie pasa służebności przesyłu nie powinno stanowić czynno-
ści rzeczoznawcy majątkowego. Ta kwestia winna zostać rozwiązana przez przed-
siębiorcę, na rzecz którego ustanowiona zostaje służebność. Problematyka
określenia współczynnika K pozostaje po stronie rzeczoznawcy. Co do zasa-
dy, współczynnik K uwzględnia stopień współkorzystania z nieruchomości przez
przedsiębiorstwo przesyłowe oraz skutki pogorszenia stanu techniczno – użyt-
kowego nieruchomości z powodu lokalizacji urządzenia przesyłowego. Okre-
ślając współczynnik służebności przesyłu, należy zważyć na przeznaczenie nie-
ruchomości, obniżenie wartości nieruchomości na skutek prawnej lokalizacji
urządzenia, obniżenie wartości nieruchomości na skutek posadowienia urzą-
dzenia, ograniczenie korzystania z nieruchomości w pasie służebności przesy-
łu przez właściciela lub użytkownika wieczystego. W praktyce widoczna jest
duża dobrowolność przy doborze wielkości współczynnika K. Jedno jest pew-
ne, wartość współczynnika K powinna być wyższa od 0 i nie może przekroczyć
1, zgodnie z zasadą wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebno-
ści przesyłu nie może być wyższa od wartości nieruchomości.

Określając wysokość współczynnika K, należy w pierwszej kolejności
zastanowić się, czy lokalizacja urządzenia przesyłowego wpływa na obniże-
nie wartości nieruchomości, a jeżeli tak to fakt ten powinien zostać od-
zwierciedlony w wysokości współczynnika K lub stanowić składnik wynagro-
dzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Niewątpliwie na wyso-
kość współczynnika wpływa również stopień ograniczenia własności, w tym
powierzchnia strefy zajętości oraz oddziaływania urządzenia przesyłowego,
a także intensywność korzystania przez przedsiębiorcę z nieruchomości.
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W ocenie autorów przy określaniu wysokości współczynnika K, jako
wartość referencyjną należy przyjąć 0,5; w myśl art. 197 Kodeksu Cywilnego.
W takim przypadku przedsiębiorca traktowany jest jako współkorzystający
z nieruchomości (części nieruchomości – pasa służebności przesyłu). W za-
leżności od konkretnej sytuacji, m.in. stopnia ograniczenia własności, obec-
ności innych urządzeń przesyłowych, powierzchni zajętości i oddziaływania
urządzenia przesyłowego, wysokość referencyjna powinna zostać odpowied-
nio skorygowana. Oznacza to, że poprawki należy ustalać każdorazowo, in-
dywidualnie, a ich wysokość powinna odzwierciedlić stopień ingerencji
w prawo własności. W przypadku, gdy urządzenie przesyłowe całkowicie ogra-
nicza prawo własności, a przedsiębiorca staje się jednym korzystającym
z nieruchomości (pasa służebności), współczynnik K powinien być równy 1.

Rzeczoznawca, określając wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowie-
nia służebności przesyłu, w pierwszej kolejności powinien odpowiedzieć sobie
na pytanie, czy ustanowienie służebności przesyłu wpływa na całą nierucho-
mość, czy tylko na jej część, na której to prawo będzie wykonywane. Wpraw-
dzie ograniczone prawa rzeczowe, w grupie których znajduje się służebność
przesyłu, obciążają całą nieruchomość, jednak z punktu określenia wynagro-
dzenia z tytułu jej ustanowienia, należy rozróżnić sytuację, w której alokacja
urządzenia przesyłowego powoduje znaczne ograniczenie możliwości inwe-
stycyjnych nieruchomości od sytuacji, w której lokalizacja urządzenia przesy-
łowego nie koliduje z możliwościami inwestycyjnymi nieruchomości. Powyż-
sze należy przeanalizować w kontekście cech nieruchomości. Jeżeli dochodzi
do obniżenia wartości nieruchomości na skutek posadowienia urządzeń prze-
syłowych, wartość służebności przesyłu jest równa sumie:
• obniżenia wartości z tytułu ustanowienia służebności, odpowiednio ca-

łej lub części nieruchomości;
• należności z tytułu użytkowania nieruchomości w pasie służebności;
• należności z tytułu przejścia lub przejazdu przez nieruchomość celem

dostępu do urządzeń przesyłowych, o ile dotyczy;
• rekompensaty z tytułu utraconych korzyści, o ile takowe występują.

Powyższe można zapisać za pomocą następujących wzorów:
1. Obniżenie wartości całej nieruchomości:

Wsp = WN· S + Ps· Wj· K (1 - S) + WD + WUK (5.3)

2. Obniżenie wartości w pasie służebności:

  Wsp = Ps· Wj· (S + K (1 - S)) + WD + WUK (5.4)

gdzie:
Wsp – wartość prawa służebności przesyłu, wynagrodzenia z tytułu ustano-
wienia służebności;
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WN – wartość nieruchomości nieobciążonej;
Ps – powierzchnia pasa służebności przesyłu;
Wj – wartość jednostkowa nieruchomości nieobciążonej;
S – współczynnik obniżenia wartości nieruchomości w pasie służebności prze-
syłu, możliwy do określenia na podstawie danych rynkowych spełniających
kryteria podobieństwa w zakresie nieruchomości, urządzeń oraz sposobu
ograniczenia własności, jak również w oparciu o analizę zmian, stopnia ogra-
niczenia korzystania z nieruchomości, zmiany przeznaczenia lub w inny uza-
sadniony w danym przypadku sposób;
K – współczynnik współkorzystania (wartość referencyjna 0,5);
WD – wynagrodzenie za prawo przejścia lub przejazdu przez nieruchomość
celem dostępu do urządzeń przesyłowych, o ile dotyczy;
WKU – wartość innych szkód, w tym utraconych korzyści jakich doznał wła-
ściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości na skutek posadowienia
i korzystania z urządzeń przesyłowych, o ile takowe występują.

Tytułem wyjaśnienia, w przypadku uwzględnienia obniżenia wartości
za pomocą współczynnika S, oczywistym jest pominięcie tego parametru
jako składowej współczynnika K.

5.5. Uwagi końcowe

Problematyka służebności przesyłu dotyczy głównie wysokości wyna-
grodzenia z tytułu jej ustanowienia. Brak odpowiednich norm, zasad wyce-
ny służebności przesyłu, jest źródłem licznych obiekcji w tej tematyce. Stwier-
dzenie „odpowiednie wynagrodzenie” okazało się być niewystarczające w zło-
żonym procesie szacowania wartości służebności przesyłu. Pomocna w tym
zakresie okazała się judykatura. Sąd Najwyższy coraz częściej wskazuje na
składowe wynagrodzenia z tytułu ustanowienia analizowanego prawa. Nie
ulega wątpliwości, że na wysokość wynagrodzenia składa się rekompensata
z tytułu zaistniałych szkód oraz ekwiwalent za wyrażoną zgodę i prawo do
korzystania z gruntu. Warto podkreślić, iż wynagrodzenie należy się właści-
cielowi nieruchomości obciążonej za samo znoszenie, wynikających z tytułu
ustanowionej służebności, uciążliwości, niezależnie od wystąpienia ewentu-
alnych szkód. Określając wartość służebności przesyłu musimy uwzględnić
stopień ingerencji przedsiębiorcy w treść prawa własności, przewidywany okres
korzystania ze służebności, społeczno-gospodarcze przeznaczenie nieru-
chomości obciążonej oraz samej służebności, jak również wszelkie utrud-
nienia, niedogodności jakie w przyszłości może doznać właściciel nieru-
chomości obciążonej. Bezsprzecznym jest, iż z uwagi na szereg czynników
wpływających na wartość służebności przesyłu, sposób jej wyceny powinien
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być każdorazowo indywidualizowany, co nie wyklucza możliwości jego ze-
standaryzowania zgodnie z diagramem 5.2.

Diagram 5.2. Propozycja algorytmu postępowania przy wycenie służebności
przesyłu.

Oznaczenia do diagramu 5.2:
Wsp – wartość prawa służebności przesyłu;
W1 – wartość rynkowa nieruchomości bez ustanowionej służebności;
W2 – wartość rynkowa nieruchomości z ustanowioną służebnością;
WN – wartość nieruchomości;
Ps – powierzchnia pasa służebności przesyłu;
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Wj – wartość jednostkowa nieruchomości nieobciążonej;
S – współczynnik obniżenia wartości nieruchomości w pasie służebności prze-
syłu;
K – współczynnik współkorzystania (wartość referencyjna 0,5);
WD – wynagrodzenie za prawo przejścia lub przejazdu przez nieruchomość
celem dostępu do urządzeń przesyłowych, o ile dotyczy;
WKU – wartość innych szkód, w tym utraconych korzyści jakich doznał wła-
ściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości na skutek posadowienia
i korzystania z urządzeń przesyłowych, o ile takowe występują.
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6. Sposoby pozyskania gruntów pod
budowę autostrady oraz jej wpływ
na zagospodarowanie i zainwestowanie
rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Budowa autostrad w Polsce jest najważniejszym przedsięwzięciem przy-
bliżającym miasta i państwa. Jest drogą stanowiącą najistotniejszy nerw życia
społeczno-gospodarczego, kulturalnego i więzi międzyludzkiej. Jest ona
jednak obcym elementem w krajobrazie wsi, niszczącym układ komunikacyj-
ny między działkami ewidencyjnymi a siedliskiem, jak i powiązania funkcjo-
nalno-przestrzenne między miejscowościami.

Jej liniowy charakter obejmuje setki kilometrów i jako najważniejsza
inwestycja przecina ogromną liczbę działek ewidencyjnych wielu ich właści-
cieli oraz wpływa negatywnie na środowisko. Skutki przebiegu autostrady
wymagają szczególnego potraktowania w pracach ich usuwania zarówno
w środowisku przyrodniczym terenu i jego zagospodarowaniu.

Głównym celem tej części opracowania jest ocena stanu zainwesto-
wania i zagospodarowania przestrzeni wsi podzielonych autostradą przed
i po jej wybudowaniu. Zakres badawczy opisany w niniejszym rozdziale obej-
muje 11 wsi powiatu rzeszowskiego, położonych w województwie podkar-
packim, które przecina autostrada A4 dzieląc je na część północną i połu-
dniową o różnych powierzchniach.

6.1. Charakterystyka budowy autostrad w Polsce

6.1.1. Program budowy autostrad

Budowa autostrady A4 jest inwestycją o znaczeniu europejskim zaliczoną
do zadań rządowych, której konieczność budowy wynika z potrzeby stworzenia
tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Istniejący układ komunikacyjny
w Polsce nie jest w stanie przenieść gwałtownie zwiększającego się ruchu samo-
chodowego. Stąd konieczność budowy autostrad w Polsce i pilna potrzeba do-
stosowania naszej infrastruktury do standardów europejskich.

W Polsce po zakończeniu I wojny światowej zamierzano budować au-
tostrady, jednak plany te przerwał brak środków finansowych i odpowied-
niego sprzętu. W efekcie dopiero w latach siedemdziesiątych XX wieku
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podjęto prace planistyczne i realizacyjne budowy autostrad. W tym celu
w planach zagospodarowania przestrzennego zarezerwowano grunty pod
przyszłe autostrady. W tym czasie wybudowano jedynie drogę łączącą War-
szawę z Katowicami oraz tzw. fragment obecnej autostrady A4 (Kraków-
Katowice). W Polsce budowę autostrad rozpoczęto w 1994 roku w oparciu
o ustawę o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
[Ustawa, 1994]. Opracowany program budowy sieci autostrad płatnych w Pol-
sce jako największe wyzwanie inwestycyjne w powojennej historii Europy Środ-
kowo-Wschodniej nie został zrealizowany w pełni z różnych przyczyn. Do
2008 roku wybudowano zaledwie 699 km autostrad, co ilustruje ryc. 6.1.

Rycina 6.1. Budowa sieci autostrad w Polsce – stan na 31 grudnia 2014 roku.

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GDDKiA.

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, jak i przyznanie
przez UEFA w 2007 roku Polsce i Ukrainie prawa organizowania czternastych
Mistrzostw Europy w piłce nożnej mężczyzn w 2012 roku (EURO 2012)
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spowodowały, iż opracowany został Program Budowy Dróg Krajowych (PBDK)
na lata 2008-2012 [Uchwała, 2007]. Program ten dostosowany został do po-
trzeb rozwoju połączeń drogowych między miastami, w których odbyły się Mi-
strzostwa Europy w piłce nożnej w 2012 roku oraz do połączeń transgranicz-
nych. Patrząc na stan budowy autostrad w Polsce (stan na wrzesień 2010 r.)
w użytkowaniu było 855 km, natomiast w budowie 750 km. Obecnie oddanych
do użytkowania jest 1552 km autostrad (stan na 31 grudnia 2014 r.). Motywacją
do realizacji tych inwestycji jest program uchwalony 25 stycznia 2011 roku PBDK
na lata 2011-2015 [Uchwała, 2011]. Oba te programy są uszczegółowieniem
celu nadrzędnego zawartego w Polityce Transportowej Państwa na lata 2007-
2020. Program rozwoju naszego kraju wymaga szybkiej budowy sieci autostrad,
co wiąże się nierozerwalnie z rozwojem gospodarczym i społecznym kraju oraz
ingerencją w dotychczasowe zagospodarowanie przestrzenne miast i wsi.

Podstawowymi źródłami finansowania tych programów są źródła przed-
stawione na schemacie 6.1.

Schemat 6.1. Źródła finansowania programu PBDK.

Oznaczenia do schematu 6.1:
UE – Unia Europejska;
KFD – Krajowy Fundusz Drogowy;
FS – Fundusz Spójności;
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko;
PORPW – Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej.

Zapewnienie finansowania w każdym roku realizacji programu PBDK
jest warunkiem koniecznym i niezbędnym, aby realizacja całego programu
była możliwa do wykonania. Polska zabiega o pozyskanie środków unijnych
na przeprowadzenie zaplanowanych inwestycji drogowych, które wzmocnią
państwową sferę budżetową i pozwolą na realizację projektów.

Od 2001 roku planuje się stworzenie podstawowej sieci dróg szybkie-
go ruchu. Kilka razy rozporządzeniem Rady Ministrów korygowano dłu-
gość sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Początkowo w roku 2001
zaplanowano około 5,8 tys. km, w tym około 2 tys. km autostrad [Rozporzą-
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dzenie, 2001b], których długość skorygowano w roku 2004 w na około 7 200
km, w tym około 2 000 km autostrad [Rozporządzenie, 2004a]. W efekcie
Rada Ministrów wprowadziła niewielkie zmiany w 2009 roku i zaplanowała
sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce o długości 7 300 km, w tym
około 2 000 km to autostrady [Rozporządzenie, 2009]. Ostateczny wykaz
autostrad w docelowej realizacji jako zadania priorytetowe do roku 2015
ilustruje tabela 6.1 i ryc. 6.2.

Tabela 6.1. Docelowy wykaz autostrad w Polsce.

Źródło: Załącznik [Rozporządzenie, 2009]

Rycina 6.2. Planowany układ autostrad i dróg ekspresowych do 2015 roku.
Źródło: [Rozporządzenie, 2009]

SIEĆ AUTOSTRAD
I DRÓB EKSPRESOWYCH
UKŁAD z 20 października

2009 roku
(Dz.U. 187/2009,

poz. 1446)
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Na terytorium Polski planowanych jest docelowo sześć autostrad: A1,
A2, A4, A6, A8, A18. Najdłuższa z nich to autostrada A4 stanowiąca frag-
ment drogi międzynarodowej E40, leżąca w III korytarzu transportowym
sieci Trans European Network-Transport (TEN-T). Rozciągać się będzie przez
całą szerokość Polski południowej – od zachodniej do wschodniej granicy.
Autostrada A4 jest to pierwsza i najdłuższa autostrada budowana w połu-
dniowej części Polski o łącznej długości około 680 km. Użytkowany frag-
ment autostrady A4 o długości 631,55 km przebiega od Jędrzychowic koło
Zgorzelca przez Wrocław, Katowice, Kraków, Tarnów, Dębicę aż do Rze-
szowa oraz od Jarosławia do przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej.
W 2014 roku zrealizowany został odcinek Tarnów Północ – Dębica Wschód
o długości: 34,8 km. Natomiast na długości około 50 km nadal trwają prace
budowlane. Jest to ostatni brakujący odcinek A4: Rzeszów – Jarosław. Za
cały budowany odcinek odpowiedzialny jest krakowski i rzeszowski oddział
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Odział kra-
kowski realizował w sumie 57 km w trzech odcinkach, natomiast podkarpac-
ki odcinek liczący 167 km podzielony został na siedem fragmentów, za któ-
rych budowę odpowiedzialny jest rzeszowski oddział GDDKiA. Ukończe-
nie inwestycji planuje się do 2015 roku, a szczegółowe etapy powstawania
autostrady A4 przedstawia tabela 6.2.

Tabela 6.2. Etapy budowania autostrady A4.

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GDDKiA.
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6.1.2. Parametry przestrzenno-techniczne autostrad

Definicja autostrady została ujęta w dwóch aktach prawnych. Na
podstawie Kodeksu Drogowego [Ustawa, 1997a; 2014] autostradą nazy-
wamy „drogę dwujezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowy-
mi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczoną tylko do
ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca, które na
równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h,
w tym również w razie ciągnięcia przyczep”. Na podstawie ustawy o dro-
gach publicznych [Ustawa, 1985] autostrada to droga przeznaczona wy-
łącznie do ruchu pojazdów samochodowych wyposażona przynajmniej
w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, posiadająca wielo-
poziomowe skrzyżowanie z wszystkimi przecinającymi ją drogami trans-
portu lądowego i wodnego oraz wyposażona w urządzenia obsługi pod-
różnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowni-
ków autostrady.

Definicje autostrady bardzo precyzyjnie określają jej przeznacze-
nie, natomiast rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budow-
lanych dotyczących autostrad płatnych [Rozporządzenie, 2002; 2010],
które bardzo precyzyjnie określa parametry techniczne autostrad precy-
zuje parametry, umieszczone w tabeli 6.3, określone dla omawianej au-
tostrady A4.

Tabela 6.3. Parametry techniczne autostrad.

Źródło: Opracowanie na podstawie Rozporządzenia [2002; 2010].

Szerokość pasa dzielącego uwzględnia zapas terenu na dobudowanie
po jednym dodatkowym pasie ruchu w obydwu kierunkach. Wyżej wymie-
nione parametry zostały opracowane i zilustrowane przez Noga i Schilbach
[Noga, Schilbach, 1997a] jako geometria przekroju normalnego autostra-
dy, który ilustruje rycina 6.3.
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Rycina 6.3. Geometria przekroju normalnego autostrady.

Źródło: [Noga, Schilbach, 1997a].

Rycina 6.4. Rola pasów zwartych zadrzewień.

Źródło: [Noga, Schilbach, 1997a].

Bardzo ważne okazuje się właściwe zagospodarowanie poboczy, któ-
re uwzględnia nie tylko roślinność drzewiastą, ale także zielną i kształtowa-
nie jej w zależności od warunków naturalnych i potrzeb. Od końca lat sześć-
dziesiątych w Wielkiej Brytanii [Mabey, 1974; Way, 1977] i początku lat
siedemdziesiątych w Holandii [Zonderwijk, 1979] zmieniła się gospodarka
na poboczach dróg. Wprowadzono ekrany zieleni o szerokości od 15 do 30 m,
które mają ograniczać rozprzestrzenianie się i osadzanie zanieczyszczeń mo-
toryzacyjnych takich, jak pyły czy aerozole, co ilustruje ryc. 6.4. W związku
z tym szerokość pasa gruntu zajętego pod autostradę może się zmieniać na
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poszczególnych odcinkach trasy, w zależności od zaleceń wynikających
z potrzeb ochrony środowiska i wpływu autostrady na zdrowie ludzi, a także
od wymuszonych przez autostradę zmian w zagospodarowaniu przestrzen-
nym gruntów [Noga, Schilbach, 1997a; 1997b]. Szybko wzrastająca liczba
pojazdów samochodowych oraz potrzeba budowy nowych dróg coraz bar-
dziej ingerują w przyrodę obniżając jej potencjał produkcyjny [Dzikowska,
2006]. Zanieczyszczenia komunikacyjne powodują ciągłe ubożenie różno-
rodności gatunkowej ekosystemów. Szczególnie negatywnym oddziaływa-
niem odznaczają się: hałas, wibracje, emisje zanieczyszczeń, nieszczęśliwe
wypadki, działanie psychologiczne estetyki środowiska i zapotrzebowanie
na powierzchnię [Thoř, Liberko, 1980]. W ten sposób lokalizacja autostra-
dy dokonuje w układach przestrzennych wsi i gospodarstw destrukcji pole-
gających na przerwaniu powiązań komunikacyjnych pomiędzy zagrodą
a działką ewidencyjną, a co za tym idzie wzroście szachownicy gruntów.

6.1.3. Przebieg autostrady A4 w województwie podkarpackim

Budowa autostrady na terenie województwa podkarpackiego jest zna-
czącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu jak również, de-
strukcyjnym czynnikiem zagospodarowania przestrzennego gruntów wsi prze-
ciętych autostradą [Piotrowska, 2008]. Na terenie województwa podkar-
packiego autostrada A4, jest pierwszą autostradą budowaną na wschód od
rzeki Wisły. Odcinek o łącznej długości 167 km podzielony został na siedem
odcinków (ryc. 6.5):
1. Węzeł Krzyż – Węzeł Dębica Pustynia (dł. 34,8 km).
2. Węzeł Dębica Pustynia – Węzeł Rzeszów Zachód (dł. 32,7 km).
3. Węzeł Rzeszów Zachód – Węzeł Rzeszów Centralny (dł. 4 km).
4. Węzeł Rzeszów Centralny – Węzeł Rzeszów Wschód (dł. 6,9 km).
5. Węzeł Rzeszów Wschód – Węzeł Wierzbna Jarosław (dł. 41,2 km).
6. Węzeł Wierzbna Jarosław – Węzeł Radymno (dł. 24,5 km).
7. Węzeł Radymno – granica państwa w Korczowej (dł. 22,6 km).

Na budowę w/w odcinka A4 w rządowym Programie Budowy Dróg
Krajowych na lata 2011-2015 zabezpieczono kwotę około 10 mld złotych.
Prace budowlane prowadzone były jednocześnie na wszystkich siedmiu od-
cinkach. W sumie wzniesionych zostanie 222 obiekty mostowe, z czego
41 to przejścia dla zwierząt, a 25 to przejścia dla zwierząt połączone z mo-
stem lub przepustem.

Pierwszy odcinek autostrady A4 Węzeł Krzyż – Węzeł Dębica Pu-
stynia przebiega od Tarnowa poprzez gminy: Lisia Góra, Czarna Tarnow-
ska, Żyraków aż do Dębicy. Jest to odcinek o długości 34,8 km, na któ-
rym powstały: 2 bezkolizyjne węzły autostradowe typu „trąbka”: „Dębica
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– Żyraków” oraz „Dębica – Pu-
stynia”, 2 stacje poboru opłat
(SPO), 2 miejsca obsługi pod-
różnych (MOP) typ I (Jawornik,
Jastrząbka), 1 estakada, 5 mo-
stów autostradowych, 10 wia-
duktów drogowych, 1 przejście
dla pieszych pod autostradą,
5 przejść dla zwierząt nad au-
tostradą. Decyzja o zezwoleniu
na realizacje inwestycji (ZRID)
wydana została 8 czerwca 2010
roku, natomiast dopiero w 2014
roku odcinek ten został odda-
ny do ruchu.

Drugi odcinek autostra-
dy od Węzeł Dębica Pustynia
do Węzeł Rzeszów Zachód
o długości 32,7 km przecina
gminy: Dębica, Ostrów, Sędzi-
szów Małopolski, Świlcza. De-
cyzja o zezwoleniu na realiza-
cję inwestycji drogowej wydana
została w dniu 30 kwietnia 2010
roku. Na tym odcinku powsta-
ły: 1 bezkolizyjny węzeł auto-
stradowy „Ropczyce”, 1 stacja
poboru opłat (SPO), 4 miejsca
obsługi podróżnych (MOP)
w tym: dwa typ I – Bratkowice
i Dąbry i dwa typ III i II Pszczy-
na Północ i Południe, 6 mostów
autostradowych, 8 mostów dro-
gowych, 12 wiaduktów auto-
stradowych, 12 wiaduktów dro-
gowych, 10 przejść dla zwierząt
(5 zespolonych z mostami au-
tostradowymi, 3 przejścia górą
dla dużych zwierząt, 2 przejścia
pod autostradą dla zwierząt
średnich). Budowę tego odcin-
ka ilustruje ryc. 6.6.
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Rycina 6.6. Budowa autostrady A4 na odcinku Węzeł Dębica Pustynia
– Węzeł Rzeszów Zachód.

Źródło: GDDKiA.

Trzeci odcinek to trasa od Węzeł Rzeszów Zachód – Węzeł Rzeszów
Centralny o długości 4 km wraz z odcinkiem S19 od Węzła Rzeszów Zachód
do Świlczy o długości 4,4 km. Zrealizowany na terenach gminy Świlcza i Gło-
gów Małopolski. Na odcinku tym powstały: 2 bezkolizyjne węzły autostrado-
we „Świlcza” (z drogą S19) i ”Rzeszów Zachodni”, 2 wiadukty autostradowe,
2 wiadukty drogowe, 2 mosty autostradowe, 1 przejazd gospodarczy, 5 prze-
pustów i przejść dla zwierząt. W dniu 28 grudnia 1998 roku wydana została
decyzja lokalizacyjna, następnie niemal po 10 latach w związku ze zmianą
podstaw prawnych, 7 listopada 2008 roku wydana została nowa decyzja śro-
dowiskowa oraz w dniu 8 czerwca 2010 roku decyzja o ZRiD. Odcinek ten
pełni funkcję północnej autostradowej obwodnicy Rzeszowa, w związku
z tym jest on całkowicie bezpłatny. Umożliwia przeniesienie ruchu tranzyto-
wego z zatłoczonej DK 4 na autostradę A4 i umożliwia wjazd na S19.

Czwarty odcinek Węzeł Rzeszów Centralny – Węzeł Rzeszów Wschód
o długości 6,9 km, przebiega przez gminy: Głogów Małopolski, Trzebowni-
sko. Jest on kontynuacją północnej autostradowej obwodnicy Rzeszowa,
w związku z tym również będzie całkowicie bezpłatny. Na odcinek ten wyda-
na została decyzja środowiskowa 7 listopada 2008 roku, w dniu 29 grudnia
2009 roku wojewoda podkarpacki wydał decyzję o ZRiD. Na odcinku tym
powstało: 2 bezkolizyjne węzły autostradowe „Rzeszów Centralny” i „Rze-
szów Wschód”, 3 wiadukty drogowe, 2 wiadukty autostradowe, 3 wiadukty
drogowe w ciągu projektowanej drogi DK19, 3 mosty autostradowe, 1 przej-
ście dla pieszych, przepusty i przejścia dla zwierząt.
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W ramach budowanej autostrady A4 na odcinku Węzeł Rzeszów Cen-
tralny – Węzeł Rzeszów Wschód powstał most o długości 512 m. Most ten
usytuowany jest w gminie Trzebownisko we wsi Nowa Wieś rozciąga się nad
rzeką Wisłok oraz drogą DK19. Jest to najdłuższy most na Podkarpaciu, jak
również jest jednym z największych obiektów mostowych w Polsce, gdzie
firmy budowlane stosują technologię tzw. nasuwania podłużnego, polega-
jącego na wcześniejszym przygotowaniu poszczególnych elementów ustroju
nośnego, a następnie nasuwania ich na filary (ryc. 6.7).

Rycina 6.7. Podkarpacki most budowany metodą nasuwową.

Źródło: GDDKiA.

Piąty odcinek: Węzeł Rzeszów Wschód – Węzeł Wierzbna Jarosław
o długości docelowej 41,2 km, jest w trakcie realizacji. Decyzja o ZRiD
wydana została w dniu 20 października 2010 roku określiła przebieg auto-
strady przez gminy Trzebownisko, Krasne w powiecie rzeszowskim przez gminę
Czarna i miasto Łańcut oraz przez tereny gmin Przeworsk i Tryńcza oraz
miasto Przeworsk w powiecie przeworskim. Na tym odcinku powstanie 78
obiektów inżynierskich: 3 bezkolizyjne węzły autostradowe „Łańcut”, „Prze-
worsk”, „Wierzbna”, wiadukty autostradowe, wiadukty drogowe, mosty au-
tostradowe, stacja poboru opłat (SPO), plac poboru opłat (PPO), 4 miejsca
obsługi podróżnych (MOP) typ I, II i III w miejscowościach: Łukawiec, Pali-
kówka, Budy, Młyniska, przejścia dla zwierząt. Zakończenie budowy tego
odcinka zaplanowano na 2015 rok.

Dalsza część autostrady A4 od Jarosławia (Węzeł Wierzbna) do Kor-
czowej (Granica Państwa) początkowo miała być realizowana w jednym od-
cinku, na który wydano decyzję środowiskową w dniu 29 grudnia 2008 roku
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oraz decyzję o ustaleniu lokalizacji autostrady A4 na odcinku Węzeł Prze-
worsk – Korczowa (Granica Państwa) wydano w dniu 15 lipca 2009 roku.
Następnie podzielono ten odcinek na dwa krótsze i w formie przetargu
wyłoniono wykonawców, którzy zrealizowali inwestycję w systemie „zapro-
jektuj i zbuduj”.

Rycina 6.8. Podkarpacki odcinek autostrady A4.

Źródło: GDDKiA.

Na odcinek szósty od Jarosławia (Węzeł Wierzbna) do węzła Radym-
no o długości 24,5 km w dniu 30 lipca 2010 roku uzyskano ZRiD. Ten frag-
ment autostrady przebiega przez teren powiatu jarosławskiego (gminy: Pa-
włosiów, Roźwienica, Chłopice, Radymno) i przemyskiego (gminy: Orły,
Stubno), co ilustruje ryc. 6.8. Inwestycja obejmuje: 2 bezkolizyjne węzły
autostradowe „Pawłosiów”, „Radymno”, 15 dwupoziomowych przejazdów
z drogami poprzecznymi przecinającymi autostradę, 9 wiaduktów autostra-
dowych, w tym 1 wiadukt z przejściem dla zwierząt, 3 mosty autostradowe,
w tym 2 mosty z przejściem dla zwierząt, 10 wiaduktów drogowych, 4 miejsca
obsługi podróżnych (MOP) typ I Gubernia, Dmytrowice, typ II Cieszacin,
typ III Pawłosiów, stacja poboru opłat (SPO), obwód utrzymania autostrady
(OUA), 13 przepustów dla zwierząt.

Siódmy ostatni odcinek o długości 22,6 km przebiega od węzła Ra-
dymno do Korczowej (Granica Państwa), co ilustruje ryc. 6.8. Fragment tej
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autostrady rozciąga się przez 7 gmin: Przeworsk, Pawłosiów, Roźwienica,
Chłopice, Radymno, Orły oraz Stubno. Na odcinek ten w dniu 21 września
2010 roku wydano decyzję o ZRiD. Realizacja tego odcinka obejmowała:
1 bezkolizyjny węzeł autostradowy „Korczowa”, 15 dwupoziomowych prze-
jazdów z drogami poprzecznymi przecinającymi autostradę, 6 wiadukty au-
tostradowe, w tym 1 wiadukt z przejściem dla zwierząt, 4 mosty autostrado-
we, w tym 2 mosty z przejściem dla zwierząt, 10 wiaduktów drogowych,
w tym 1 dla zwierząt, 2 miejsca obsługi podróżnych (MOP) typ II Chotyniec,
typ III Hruszowice, plac poboru opłat (PPO), 1 estakada w ciągu autostrady
dla zwierząt.

Budowa w/w odcinków autostrady A4 współfinansowana jest przez
Unię Europejską (UE) ze środków Funduszu Spójności (FS) w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, w ra-
mach dwóch umów:
• pierwsza umowa obejmuje odcinek od Węzeł Krzyż do Węzeł Rzeszów

Wschodni:
– wartość całkowita projektu: 5 292 814 306 złotych;
– wartość dofinansowania z UE: 3 846 125 499 złotych;
– w tym z FS: 3 269 206 674 złotych.

• druga umowa odejmuje odcinek od Węzeł Rzeszów Wschodni do Ra-
dymna (Granica Państwa):
– wartość całkowita projektu: 4 754 825 500 złotych;
– wartość dofinansowania z UE: 1 020 000 000 złotych.

Łącznie budowa odcinka autostrady A4 na Podkarpaciu wyniesie około
10 mld złotych, co daje w przeliczeniu na 1 km autostrady około 60 mln
złotych. Planowano datę zakończenia realizacji projektu na 30 września 2012
roku, co nie zostało dotrzymane. W 2013 roku zakończono budowę trasy:
Dębica Wschód – Rzeszów Wschód oraz Jarosław Zachód – Korczowa (gra-
nica), natomiast w 2014 roku oddano do ruchu odcinek: Tarnów Północ
– Dębica Wschód. Do ukończenia inwestycji pozostał jeszcze jeden odci-
nek: Rzeszów Wschód – Jarosław Zachód. Projekt budowy A4 planuje się
zakończyć w 2015 roku [PBDK, 2011-2015].

6.2. Sposoby pozyskania gruntów pod budowę autostrady

Realizacja inwestycji liniowej uwarunkowana jest różnorodnymi czyn-
nikami związanymi z jej przestrzenną lokalizacją. Każda działalność związa-
na z budową inwestycji liniowej wymaga szeregu rozwiązań prawnych i orga-
nizacyjnych, analiz studialno-projektowych, oraz realizacyjnych [Noga, 2001].
Zwłaszcza budowa autostrad jest procesem trudnym, ponieważ musi łączyć
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aspekty ogólnospołeczne, indywidualne, techniczne, ekonomiczne i praw-
ne [Noga, Lech-Turaj, Sanek, 1997]. Proces ustalenia lokalizacji autostrady
jest bardzo czasochłonny i skomplikowany [Noga, 1997b; 1997a; Sarna, 1997;
Marcinkowska, 1998; Źróbek, Senetra, 2002]. Nabywanie nieruchomości pod
drogi, jest jedną z najtrudniejszych procedur związanych z przygotowaniem
do realizacji inwestycji liniowych, gdyż dotyczy wielu właścicieli nierucho-
mości. Pozyskiwanie gruntów pod budowę autostrad jest szczególnie trudne
na terenie województwa podkarpackiego.

Rozdrobnienie działek ewidencyjnych komplikuje i wydłużyło w cza-
sie pozyskanie nieruchomości pod budowę autostrady A4. Nieruchomości
pod budowę inwestycji liniowej na terenie Podkarpacia pozyskiwane były
w oparciu o różne ustawy:

• Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz
o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 1994 r. Nr 127, poz. 627
z późniejszymi zmianami) [Ustawa, 1994];

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowa-
nia i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 721 z późniejszymi zmianami) [Ustawa, 2003b];

• Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczegółowych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych
oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz.
1601) [Ustawa, 2006];

• Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczegółowych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 154, poz. 958
z późniejszymi zmianami) [Ustawa, 2008].

Pierwsza z wymienionych to ustawa główna [Ustawa, 1994], na pod-
stawie której na terenie powiatu rzeszowskiego Wojewoda Rzeszowski wydał
w 1998 r. dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji autostrady. Kolejna ustawa
z 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg krajowych, po zmianie w 2006 roku otrzymała brzmienie
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych, zwana „specustawą” [Ustawa, 2003b].

Zmiany do ustawy z 2003 roku wprowadziły dwie różne fazy pozyski-
wania nieruchomości pod budowę autostrady A4, są to:

a) pierwsza przed nowelizacją ustawy (przed 10 września 2008 r.), którą przed-
stawia schemat 6.2 i 6.3.
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Schemat 6.2. Fazy pozyskiwania nieruchomości pod budowę A4
przed 10.09.2008 r.

Schemat 6.3. Faza nabywania nieruchomości przed 10.09.2008 r.

Źródło: GDDKiA.
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b) druga po nowelizacji ustawy (po 10 września 2008 r.), którą przedstawia
schemat 6.4 i 6.5.

Schemat 6.4. Fazy pozyskiwania nieruchomości pod budowę A4 po 10.09.2008 r.

Schemat 6.5. Fazy nabywania nieruchomości po 10.09.2008 r.

Źródło: GDDKiA.
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Zmiany jakie wprowadzono w „specustawie” znacznie przyspieszyły
proces realizacji inwestycji liniowych. Przede wszystkim znacznie skróciły
fazę nabywania nieruchomości. Okres przygotowania inwestycji drogowych
trwał średnio 5-7 lat, obecnie znacznie się skrócił. Decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji zastąpiła decyzja o zezwoleniu na realizację inwesty-
cji drogowej zwana decyzją o ZRID. Decyzja o ZRID zatwierdza podział
nieruchomości oraz stanowi podstawę do dokonania wpisów
w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości.

Decyzja ZRID zawiera min.:
• wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami;
• linie rozgraniczające teren;
• warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska;
• zatwierdzenie podziału nieruchomości;
• zatwierdzenie projektu budowlanego.

Proces pozyskiwania nieruchomości po nowelizacji ustawy znacz-
nie przyspieszył całą procedurę lecz niestety zbyt późno został skrócony
i pozyskanie gruntów pod budowę autostrady A4 na terenie Podkarpa-
cia trwało bardzo długo. Rozpoczęło się w 1998 r. wtedy to opracowano
projekt wstępny autostrady na tym terenie i wydano decyzją lokaliza-
cyjną. Następnie faza nabywania 7642 działek znajdujących się w pasie
projektowanej autostrady na terenie Podkarpacia rozpoczęła się w opar-
ciu o ustawę o autostradach płatnych [Ustawa, 1994] i kontynuowana
była w oparciu o „specustawę” [Ustawa, 2003b]. Według stanu prawne-
go przed 16.12.2006 roku pozyskiwane były grunty na odcinku granicy
województwa małopolskiego do węzła Wierzbna. Następnie działki na
odcinku węzeł Wierzbna – Korczowa pozyskiwano w oparciu o stan praw-
ny po 16.12.2006 roku w ramach systemu „projektuj buduj”. Następnie
nowelizacja „specustawy” w 2008 roku oraz wprowadzenie w tym samym
roku ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie
[Ustawa, 2008]. Na odcinku projektowanej autostrady wydanie DUŚ,
a później DoZRiD spowodowało konieczność dokonania ok. 8100 do-
datkowych podziałów działek na odcinku granica województwa mało-
polskiego – Korczowa.

Decyzja o ZRID została wydana w 2009 r. Z dniem, w którym decy-
zja ta stała się ostateczna nieruchomości lub ich części stały się z mocy
prawa własnością Skarbu Państwa będąc w trwałym zarządzie GDDKiA
i tym samym decyzja ta zatwierdziła podziały nieruchomości wykonane
na poszerzenie pasa drogowego autostrady A4 w województwie podkar-
packim, co ilustruje ryc. 6.9. Ten dotychczasowy podział na poszerzenie
pasa gruntów pod autostradę nie tylko wydłużył czas przygotowania do-
kumentacji i jej koszty, ale jednocześnie opóźnił rozpoczęcie prac zwią-
zanych z budową autostrady.
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Rycina 6.9. Projekt podziału nieruchomości pod budowę A4
wraz z poszerzeniami we wsi Lipie.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.

6.3. Wycena nieruchomości pod budowę autostrady

Celem wyceny gruntów pod budowę autostrady jest określenie warto-
ści rynkowej prawa własności nieruchomości jako podstawy do wypłaty od-
szkodowania byłemu właścicielowi za grunt przejęty z mocy prawa przez
Skarb Państwa, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji autostrady lub de-
cyzją o ZRID. Wyceny gruntów dokonuje rzeczoznawca majątkowy w od-
powiednio sporządzonym operacie szacunkowym.

Podstawą prawną opracowania operatu szacunkowego sporządzone-
go w celu wyceny gruntów pod budowę autostrady A4 były:
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowa-

nia i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 721 z późniejszymi zmianami) [Ustawa, 2003b];
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• Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczegółowych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych
oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz.
1601) [Ustawa, 2006];

• Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczegółowych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 154, poz. 958
z późniejszymi zmianami) [Ustawa, 2008];

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.
Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późniejszymi zmianami) [Ustawa, 1997b];

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie
wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. (Dz. U.
Nr 207, poz. 2109) [Rozporządzenie, 2004b];

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu
szacunkowego (Dz. U. Nr 196, poz. 1628) [Rozporządzenie, 2005];

• Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych nr V.2 oraz III.7 wy-
dane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
[Standard 1996; 2001].

Działając na podstawie literatury prawa rzeczoznawca majątkowy
pozyskuje dane o nieruchomościach i rynku. Zwykle źródłami danych
o nieruchomości i rynku są: Decyzja Wojewody o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej, odpis z księgi wieczystej, kopia mapy z projektem
podziału nieruchomości lub kopia mapy ewidencji gruntów i budynków,
informacje z Urzędu Gminy o przeznaczeniu nieruchomości zgodnie z obo-
wiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, informacje z ak-
tów notarialnych zarchiwizowanych w Starostwach Powiatowych oraz wi-
zja lokalna w terenie.

W oparciu o art. 134 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
który brzmi: „Podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi, z zastrze-
żeniem art. 135, wartość rynkowa nieruchomości”, określa się wartość ryn-
kową nieruchomości [Ustawa, 1997b]. W celu określenia wartości rynkowej
wycenianej nieruchomości przeznaczonej pod budowę autostrady A4, do-
konywało się analizy transakcji sprzedaży gruntów przeznaczonych pod drogi
publiczne, zgodnie z art. 36 ust. 1 rozporządzenia zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunko-
wego, który brzmi: „Przy określaniu wartości rynkowej gruntów przeznaczo-
nych lub zajętych pod drogi publiczne stosuje się podejście porównawcze, przyj-
mując ceny transakcyjne uzyskiwane przy sprzedaży gruntów odpowiednio prze-
znaczonych lub zajętych pod drogi publiczne” [Rozporządzenie, 2005].

Podczas analizy transakcji, przeprowadzonych na badanym obiek-
cie, stwierdzono, że w analizowanym okresie Generalna Dyrekcja Dróg
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Krajowych i Autostrad nabywała grunty zlokalizowane w pasie przebiegu
autostrady, w drodze umów cywilno-prawnych. W okresie badania cen,
GDDKiA na terenie powiatu zawarła kilkaset aktów notarialnych. Ceny
transakcyjne różniły się o 11 zł/m2. Analiza cen transakcyjnych wykazała,
że ani powierzchnia, ani kształt działki nie miał wpływu na wysokość ceny
jednostkowej. Różnice cenowe wynikały głównie z położenia nierucho-
mości względem zabudowy i głównych dróg, z sąsiedztwa względem tere-
nów zabudowanych oraz z jakości dróg dojazdowych możliwości uzbroje-
nia. W badanym okresie nie stwierdzono wzrostu cen gruntów i nie doko-
nano korekty z tego tytułu. Z uwagi na ilość i zakres dostępnych informa-
cji o cenach transakcyjnych nieruchomości podobnych, do wyceny stoso-
wano metodę korygowania ceny średniej przyjmując ceny transakcyjne
uzyskiwane przy sprzedaży gruntów przeznaczonych pod autostradę, we-
dług następującej procedury [Standard, 2001]:
• analiza rynku nieruchomości w powiecie;
• zestawienie transakcji z rynku lokalnego dla celów porównawczych;
• określenie liczby i wagi cech rynkowych na podstawie analizy rynku lo-

kalnego;
• opis wycenionej nieruchomości pod kątem cech rynkowych;
• opis nieruchomości o cenie minimalnej Cmin w kontekście oceny jej cech

rynkowych;
• opis nieruchomości o cenie maksymalnej Cmax w kontekście oceny jej

cech rynkowych;
• określenie zakresu sumy współczynników korygujących jako przedział:

<Cmin/Cśr, Cmax/Cśr>;
• określenie wartości rynkowej 1 m2 wycenianej nieruchomości według for-

muły:

(6.1)

gdzie:
WR – wartość rynkowa 1m2 gruntu wycenianego;
Cśr – średnia cena transakcyjna 1m2 gruntu na rynku lokalnym;
Ui – wartość współczynników korygującego odzwierciedlające ocenę
wycenianej nieruchomości w aspekcie cech rynkowych;
K – współczynnik ekspercki.

• określenie wartości rynkowej wycenianej nieruchomości jako iloczyn war-
tości 1 m2 i obszaru nieruchomości.

Następnie stwierdzono czy oszacowana wartość wycenianej nieru-
chomości mieści się w przedziale cen transakcyjnych uzyskiwanych za
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nieruchomości przeznaczone pod autostradę, zanotowanych na lokal-
nym rynku oraz czy uwzględnia cechy charakterystyczne wycenianej nie-
ruchomości [Standard, 1996].

6.4. Wpływ przebiegu autostrady A4 na zagospodarowanie
i zainwestowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej

6.4.1.Ocena przebiegu autostrady

Autostrada A4 jest inwestycją liniową, która przecina ukształtowaną
przez stulecia rolniczą przestrzeń produkcyjną na długości około 680 km. Jej
przebieg przez wieś determinowany jest względami technicznymi spowodo-
wanymi łukami kołowymi. Według rozporządzenia w sprawie przepisów tech-
niczno-budowlanych, jakim powinny odpowiadać autostrady, promień łuku
kołowego w projektowaniu przebiegu autostrad w Polsce wynosi 4 km na od-
cinku prostym [Rozporządzenie, 2002; 2010]. Wielkość ta podyktowana jest
bezpieczeństwem ruchu na drodze. Z tego względu przebieg autostrady przez
obszar wsi dzieli ją w mocny sposób nie omijając strefy zabudowy. Autostrada
w przestrzeni wsi jest niezmiennikiem terenowym podobnie do przebiegu rzek
(Wisłoki, Wisłoka, Sanu) na Podkarpaciu. Jednocześnie przecina nie tylko
zagospodarowanie i zainwestowanie przestrzenne wsi, ale również narusza
ekosystemy, stając się obcym elementem w środowisku. W związku z tym wpływa
ujemnie na glebę, drzewostany (zwłaszcza iglaste), sady i ogrody oraz użytki
zielone, a przede wszystkim na zdrowie ludzi [Praca zbiorowa pod red. Noga,
1996a; 1996b]. Te negatywne skutki eliminuje się poprzez stosowanie natu-
ralnych bądź sztucznych ekranów, zmian w użytkowaniu ziemi i wymian drzew
iglastych na liściaste. Oprócz negatywnych skutków, które człowiek eliminuje
bądź ogranicza, autostrada jest „oknem na świat”. Ułatwia szybkie przemiesz-
czanie się ludzi i transportu, a co za tym idzie wpływa na ożywienie gospodar-
ki kraju. Wydaje się jednak, że skutków negatywnych jest więcej niż pozytyw-
nych. Autostrada narusza zagospodarowanie i zainwestowanie terenu, nisz-
czy powiązania drogowe między siedliskiem a działkami ewidencyjnymi. Te
negatywne oddziaływania są likwidowane przez prace scaleniowe. Prace, któ-
re jednak nie rozwiązują wadliwości układów przestrzennych gruntów we wsi,
gdyż są wykonywane jedynie na tych obszarach, które autostrada narusza.
Obserwuje się, iż zakwalifikowany obszar w ocenie oddziaływania autostrady
na grunty rolne, leśne i zdrowie ludzi jest zmniejszany.

Powiat rzeszowski utworzony w 1999 roku jest jednym z 25 powiatów
województwa podkarpackiego, którego siedzibą jest miasto Rzeszów.
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Powierzchnia ogólna powiatu wynosi 11 5733 ha, co stanowi 6,5% po-
wierzchni województwa podkarpackiego. W powiecie zamieszkuje 163,8 tys.
mieszkańców, co stanowi 7,7% ogólnej liczby mieszkańców województwa
podkarpackiego. Na 1 km2 przypada 141 mieszkańców.

Przez powiat rzeszowski przebiega autostrada A4, dzieląc w różny
sposób obszar wsi. Przyjęte do badań 11 miejscowości obejmuje obszar
11 807 ha, administracyjnie należą do 4 gmin, co przestrzenie ilustruje ryc.
6.10. Rozmiary obszarów odciętych autostradą A4 od siedliska ilustrują dane
tabeli 6.4 oraz ryc. 6.11.

Rycina 6.10. Obszar przyjęty do badań podzielony autostradą A4.

Źródło: [Balawejder, 2014].

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 6.4, autostrada dzieli
wieś na dwie części. Autostrada oddziela od siedliska aż 3599 ha, co stanowi
30,5% ogólnej powierzchni badanych wsi. Obszar wsi odcięty autostradą od
siedliska jest bardzo zróżnicowany. We wsi Łukawiec autostrada przebiega
tylko wzdłuż granicy wsi, we wsi Lipie oddziela tylko 0,9% powierzchni wsi.
W pozostałych wsiach obszar gruntów poza siedliskiem kształtuje się od 3,7%
we wsi Łąka, aż do 93,7% we wsi Nowa Wieś. Na badanym terenie autostrada
zajmuje 428 ha, co daje 3,5% badanego obszaru. Autostrada podzieliła ba-
dany teren na dwie części podobne pod względem powierzchni. Tak więc
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powierzchnia wsi powstała w wyniku podziału przez autostradę odcięta na
północ zajmuje 6481 ha, co daje 54,9% ogólnej powierzchni badanych wsi
oraz powierzchnia odcięta na południe względem autostrady zajmuje 4908
ha, co daje 41,6% powierzchni badanych wsi.

Autostrada przecina na dwie prawie równe części wieś Nową Wieś
(49,3%), Rudna Małą (63,4%), Bratkowice (65,2%). Trochę większe różni-
ce w przeciętych częściach obserwujemy we wsiach: Terliczka (69,7%), Mrowla
(70,3%), Rogoźnica (73,6%) i Zaczernie (76,5%). Największą powierzchnię
wsi odciętą autostradą od siedliska obserwujemy w Nowej Wsi (93,7%) oraz
Rudnej Małej (63,4%). Ten wysoki procent wynika z przebiegu autostrady
przez centrum siedliska.

Zaprezentowane na ryc. 6.11 podziały obszarów wsi w stosunku do
siedlisk ukazują rozmiary destrukcji jakie autostrada poczyniła. I tak we
wsiach Łąka i Łukawiec autostrada odcina niewielkie obszary. Natomiast
odmienna sytuacja obserwujemy we wsi Terliczka tutaj autostrada odetnie
obszar w południowej części. W Zaczerniu odcięta autostradą zostaje pół-
nocno-wschodnia część wsi, będąca w większości we władaniu osób zamiesz-
kałych w Nowej Wsi. Natomiast w Nowej Wsi odcięte zostają grunty od
rzeki na południe, będące w przeważającej większości własnością osób za-
mieszkałych w Zaczerniu.

Przedstawione rozmiary gruntów odłączonych od siedliska decydują
o rozmiarze i charakterze prac scalenia i wymiany gruntów oraz regulacji

PN* – Powierzchnia wsi powstała w wyniku podziału przez autostradę, od-
cięta na północ względem autostrady.
PD** – Powierzchnia wsi powstała w wyniku podziału przez autostradę,
odcięta na południe względem autostrady.

Tabela 6.4. Podział przez autostradę przestrzeni wsi.
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granic wsi. Potwierdzeniem tego spostrzeżenia jest znaczna liczba dróg bez-
pośredniej obsługi działek z siedliska podzielona autostradą. Liczba ta nie
w pełni odpowiada rzeczywistości, ponieważ w typie szachownicy wstęgowej
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Rycina 6.11. Rozmieszczenie siedliska względem autostrady w poszczególnych
wsiach.

Źródło: [Balawejder, 2015].

niewiele jest dróg bezpośredniej obsługi działek, gdyż właściciel bardzo wy-
dłużonej działki, wydziela własną drogę wspólnie z sąsiadem. Również czę-
sto obserwuje się, iż jeździ po własnych nasadzeniach bądź uprawach.
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Reasumując rozważania na temat podziału wsi przez autostradę, na-
leży zwrócić uwagę na podział działek ewidencyjnych i jednoczesne powsta-
wanie dodatkowej szachownicy wewnętrznej i zewnętrznej gruntów.

6.4.2.Ocena destrukcji zainwestowania i zagospodarowania
przestrzeni wsi

Przebieg autostrady we wsiach bardzo gęsto zaludnionych dokonuje
destrukcji prawie wszystkich elementów zainwestowania i zagospodarowa-
nia we wsiach, co szczegółowo ilustrują dane tabeli 6.5.

Tabela 6.5. Rozmiary destrukcji zainwestowania i zagospodarowania terenu.

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z mapy zasadniczej oraz danych z oceny
oddziaływania autostrady [Praca zbiorowa pod red. Noga, 1996a; 1996b].

Jak wynika z danych z tabeli, cały badany obszar charakteryzuje się zbli-
żonymi rozmiarami destrukcji zainwestowania i zagospodarowania terenu.
Jednak w poszczególnych wsiach jest ono uzależnione od stopnia wyposaże-
nia wsi w infrastrukturę techniczną. Przebieg autostrady w powiecie rzeszow-
skim spowodował największe destrukcje w uzbrojeniu terenu, które cechu-
ją się liniowym przebiegiem. Z danych tabeli 6.5 wynika, iż rowy melioracyj-
ne, wodociągi, kanalizacja i gazociągi stanowią bardzo istotne zagadnienia
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w ich przebudowie, ponieważ najczęściej uzbrojenie przebiegało prostopa-
dle do wybudowanej autostrady.

Należy zwrócić uwagę na liczbę budynków mieszkalnych (17) i gospo-
darczych (19) do wyburzenia. Niezależnie od tych wyburzeń wiele budynków
mieszkalnych znajduje się w strefie oddziaływania autostrady, co dla zdrowia
ludzi jest bardzo niekorzystne (ryc. 6.11). Fakt ten dotyczy wsi, w których
autostrada przecina tereny zabudowanie i zurbanizowane (Nowa Wieś, Ter-
liczka, Bratkowice, Zaczernie, Łąka). Przebieg autostrady w stosunku do te-
renów zabudowanych i przecięcie wsi Nowa Wieś ilustruje ryc. 6.12. Przebieg
autostrady przecina drogi dojazdowe do działek ewidencyjnych od siedliska.
W związku z tym pozbawia dojazdu działki położone poza autostradą i po-
woduje wzrost oddalenia ich od zabudowy mieszkalnej.

Rycina 6.12. Rozmieszczenie budynków mieszkalnych i gospodarczych
do wyburzenia i położonych w pasie autostrady we wsi Nowa Wieś.

Z danych tabeli 6.5 wynika, że we wsiach, przez które przebiega auto-
strada, 211 dróg zostało przeciętych inwestycją i dojazd do działek został
przerwany. Liczba przeciętych przez autostradę dróg dojazdowych do dzia-
łek w poszczególnych wsiach jest wynikiem ich usytuowania, często pod ką-
tem prostym do niej, wzdłuż wąskich, długich działek tzw. „makaronów”.
Fakt ten sprawia, że realizowane z urzędu scalenia wokół autostrad we wsi
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nie rozwiązują problemu komunikacyjnego, gdyż obejmują tylko fragment
wsi i nie przybliżają gruntów do siedliska.

6.4.3.Ocena struktury przestrzennej nieruchomości gruntowych
w wybranych wsiach

6.4.3.1. Dobór wsi i nieruchomości gruntowych do badań szczegółowych

Dobór obiektu do badań jest celowy i przeprowadza się go w oparciu
o kryteria obejmujące warunki przyrodnicze i funkcjonalno-przestrzenne
terenu [Noga, 1985]. Doboru wsi do badań szczegółowych dokonano na
podstawie występujących w nich typów szachownicy gruntów, opracowanych
dla badanych miejscowości przez Stelmacha [Stelmach, 1990], przyjmując
po jednym reprezentancie: szachownicy wstęgowej (wieś Bratkowice), sza-
chownicy wstęgowo-drabinkowej (wieś Mrowla), szachownicy drabinkowo-
wstęgowej (wieś Nowa Wieś) oraz szachownicy wstęgowo-nieregularnej (wieś
Terliczka). W tych czterech wsiach wybrano metodą warstwowo-losową 10%
gospodarstw z ogólnej liczby pozycji rejestrowych osób fizycznych. Następ-
nie z tych 10% gospodarstw wybrano tylko nieruchomości gruntowe w gru-
pach obszarowych, których działki ewidencyjne w całości bądź w części prze-
cina autostrada. Przyjęto trzy grupy obszarowe: do 0,99 ha; 1,00 – 1,99 ha;
2,00 – 4,99 ha [Noga, 1990; 2001], ponieważ nie zaobserwowano większych
obszarowo powierzchni rejestrowych na badanym terenie.

Wybrane do badań wsie reprezentują wszystkie typy szachownicy grun-
tów na badanym obszarze. Wybór losowo-warstwowy nieruchomości do ba-
dań, ilustrują dane tabeli 6.6.

Tabela 6.6. Struktura obszarowa przyjętych do badań nieruchomości
gruntowych.

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.
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Jak wynika z danych tabeli do szczegółowych badań metodą warstwo-
wo-losową wybrano 61 pozycji rejestrowych: 16 we wsi Bratkowice, 15 w Mrowli,
17 w Nowej Wsi oraz 13 w Terliczce.

Analizie poddano 80,6 ha znajdujących się w 61 pozycjach. Najwięcej
pozycji rejestrowych aż 63,9% wybrano z przedziału 1,00 – 1,99 ha, najmniej
21,3% z przedziału 0,00 – 0,99 ha. Pozycja 1,00 – 1,99 ha zajmuje powierzch-
nię 61,8% badanego obszaru.

6.4.3.2. Ocena struktury przestrzennej nieruchomości gruntowych przed
   i po wybudowaniu autostrady

Badania wybranych nieruchomości gruntowych przeprowadzono me-
todą modelową opracowaną dla oceny ukształtowania parametrów prze-
strzenno-technicznych działek ich tworzących [Noga, 1990; 2001].

Dla poszczególnych wsi dokonano szczegółowej oceny struktury prze-
strzennej nieruchomości gruntowych. Badaniami objęto dane z ewidencji
gruntów i budynków, ich stan przed realizacją autostrady oraz dane po jej
realizacji. W tabeli 6.7, dla każdej wsi przyjęto do badań nieruchomości
gruntowe, które zostały scharakteryzowane przez liczbę działek i ich po-
wierzchnię oraz powierzchnie użytków rolnych. W oparciu o mapę ewiden-
cji gruntów i budynków określono dla każdej działki kształt i dostępność do
niej oraz obliczono długość i szerokość działki, w celu obliczenia wskaźnika
jej wydłużenia. Ponadto określono wielkości cech opisujących stan zorgani-
zowania przestrzeni rolniczej w badanych wsiach.

Następnie w oparciu o obliczone cechy badanych nieruchomości
i określone rozmiary gruntów dokonano oceny zorganizowania rolniczej
przestrzeni badanych wsi. Ocenę tę przeprowadzono przy pomocy modeli
opracowanych przez Nogę [1990; 2001]. Metoda ta pozwala ocenić stopień
zorganizowania pojedynczych cech nieruchomości, jak i wszystkich łącznie
wydzielonych grup obszarowych. Ocenę tę we wsiach Bratkowice, Mrowla,
Nowa Wieś i Terliczka, przed i po wybudowaniu autostrady A4, przedsta-
wiają dane tabeli 6.7.

Jak wynika z danych tabeli 6.7, przed wybudowaniem autostrady stan
struktury przestrzennej badanych nieruchomości bardzo jasno charaktery-
zuje stopień zorganizowania badanych cech ze względu na występowanie
typu czy podtypu szachownicy gruntów. We wsiach Bratkowice (szachow-
nica wstęgowa) i Mrowla (szachownica wstęgowo-drabinkowa) obserwuje
się występowanie liczby działek i ich powierzchni w stopniu ogólnym do-
brym oraz w większości analizowanych działek w stopniu dostatecznym.
Wadliwościami tego typu i podtypu wsi jest wydłużenie działek ewidencyj-
nych i ich nieregularny kształt oraz duża liczba działek bez dojazdu. Stąd
ocena ogólna analizowanych nieruchomości pod względem ocenianych
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parametrów przestrzenno-technicznych charakteryzuje się stopniem do-
statecznym. Reasumując uzyskane oceny dla tych nieruchomości rolnych
położonych we wsi Bratkowice i Mrowla dla wadliwości, które wymagają
zmian, jest wskaźnik wydłużenia działek i ich nieregularne kształty oraz
działki bez dojazdu. Pozostałe nieruchomości gruntowe położone we wsi
Nowa Wieś (podtyp szachownicy drabinkowo-wstęgowy) i we wsi Terliczka
(podtyp szachownicy wstęgowo-nieregularny) nie charakteryzują się opty-
malnym stopniem jedynie jedna nieruchomość, dotycząca liczby działek,
ma dobry stopień ukształtowania.

We wsiach Nowa Wieś i Terliczka obserwuje się, w małym zakresie,
dostateczny stopień zagospodarowania analizowanych cech. Najwięcej wa-
dliwych i bardzo wadliwych ocen ukształtowania przyjętych cech występuje
w nieruchomościach gruntowych obydwu wsi. W tych wsiach w zdecydowa-
nej większości ocenianych cech jest wadliwym i bardzo wadliwym stopień
ukształtowania. Jedynie we wsi Nowa Wieś średnia powierzchnia działki
w badanych nieruchomościach ma dostateczny stopień, a we wsi Terliczka
– średnia powierzchnia działki i wskaźnik wydłużenia działek. Reasumując
uzyskane oceny należy stwierdzić, iż badane nieruchomości wymagają po-
nownego kompleksowego zagospodarowania.

Wybudowana autostrada w różny sposób dokonuje destrukcji struk-
tury przestrzennej badanych nieruchomości. Ta różnorodność zależy od
miejsca przecięcia przez autostradę, bądź położenia działek w całości w pa-
sie autostrady. Stąd też niektóre oceniane cechy pozostają bez zmian
w stosunku do stanu sprzed wybudowania autostrady. W szczególności do-
tyczy to wskaźnika wydłużenia działek i nieregularnych kształtów nierucho-
mości gruntowych w szachownicy wstęgowej wsi Bratkowice. Jednak w więk-
szości przypadków oceniane cechy pogarszają swoją ocenę. Tak jest we wsi
Bratkowice – liczba działek z oceny dobrej zmienia się na dostateczną, co
jest charakterystyczne dla tej szachownicy gruntów. Ogólnie w Bratkowi-
cach stopień ukształtowania z oceny dostatecznej po przecięciu autostradą
przyjmuje stopień wadliwy. Nieco inaczej na ocenę pozostałych cech wpły-
wa przebieg autostrady w Mrowli, która charakteryzuje się wstęgowo-dra-
binkową szachownicą gruntów. W tej wsi autostrada przecina długie działki
zmieniając ich średnią powierzchnię ze stanu optymalnego na ocenę dosta-
teczną. W pozostałych przypadkach zmniejszyła się ocena działek nieregu-
larnych w stopniu optymalnym. Liczba działek po ich podziale zmniejszyła
się w 6 nieruchomościach do 3 nieruchomości, powiększając jednocześnie
o te nieruchomości stopień dostateczny. Również wskaźnik wydłużenia
z oceny wadliwej uzyskał dla dwóch nieruchomości stopień dostateczny.
W końcowej ocenie nie zmieniły się, po wybudowaniu autostrady, oceny
dostateczne dla liczby działek, średniej powierzchni działki w pozostałych
cechach ocena wskaźników jest wadliwa. Zaistniałe zmiany oceny wynikają
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z występującej szachownicy wstęgowo-drabinkowej. W pozostałych dwóch
wsiach (Nowa Wieś i Terliczka) wszystkie oceniane cechy są wadliwe i bar-
dzo wadliwe.

Jak wynika z danych tabeli 6.7, ocena ukształtowania parametrów
przestrzenno-technicznych działek w badanych wsiach pogorszyła się o je-
den stopień po wybudowaniu autostrady. Wsie Bratkowice oraz Mrowla
charakteryzują się stopniem dostatecznym przed wybudowaniem autostra-
dy oraz stopniem wadliwym po jej realizacji. Również o jeden stopień po-
gorszyła się ocena stopnia ukształtowania parametrów przestrzenno-tech-
nicznych działek we wsiach Nowa Wieś oraz Terliczka. W miejscowościach
tych przed wybudowaniem autostrady występował stopień wadliwy, nato-
miast po jej realizacji pogorszył się o jeden stopień. Reasumując tę ocenę
należy stwierdzić, iż wszystkie oceny cech się pogorszyły, co klasyfikuje te
wsie do pierwszeństwa podejmowania ponownego ich zagospodarowania
i zainwestowania przestrzeni produkcyjnej na całych ich powierzchniach.

Podsumowując dokonaną ocenę analizowanych nieruchomości grun-
towych, których działki zostały przecięte autostradą jednoznacznie dowodzą,
że istniejąca wadliwa szachownica gruntów jeszcze bardziej powiększyła się.
Uzyskane oceny braku dostępności do działek dowodzą, że położone są nie
tylko w obszarze zakwalifikowanym w ocenie oddziaływania do scalenia, ale
na całym obszarze wsi. Destrukcja struktury przestrzennej gruntów, spowo-
dowana przebiegiem autostrady na badanym terenie, tylko zwiększa jej wa-
dliwości. Jedyną możliwością poprawy tego stanu rzeczy jest ponowne za-
gospodarowanie i zainwestowanie przestrzeni produkcyjnej.
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7. Podsumowanie

Gospodarka nieruchomościami stanowi złożony system, który, ze
względu na stopień komplikacji wzajemnych połączeń i relacji jest trudny
do bezpośredniego opisania jako całość. Możliwe jednak jest przedstawie-
nie wybranych elementów tego systemu jako modeli upraszczających rze-
czywistość. Zaproponowane w rozdziale 2 operowanie na modelach w pro-
cesach gospodarki nieruchomościami ma wiele zalet i w pewnych sytuacjach
jest nieuniknione. W niniejszym opracowaniu odniesiono się między inny-
mi do problematyki analizy rynku i określania wartości rynkowej nierucho-
mości, bowiem większość realizowanych zadań dotyczących użytkowania
przestrzeni wymaga zarówno znajomości obecnej wartości terenów jak
i przewidywania ich zmian. Często wnioskowanie to musi być dokonywane
w warunkach niedostatecznej liczby transakcji. Modele te wówczas pełnią
funkcję diagnostyczną, pozwalającą na ogólną ocenę badanego zjawiska.
Budowa modeli procesów składających się na gospodarkę nieruchomościa-
mi, pozwala na przedstawienie danego zjawiska w sposób sformalizowany
i w miarę możliwości obiektywny. Na uwagę zasługuje także możliwość
przejrzystej wizualizacji otrzymanych wyników w oparciu o tak zbudowa-
ne modele. Można zatem mieć nadzieję, że właściwy dobór i zastosowa-
nie modeli diagnostycznych przyczyni się do usprawnienia gospodarki nie-
ruchomościami.

Z kolei poprzez wykorzystanie lokalnych baz danych, możemy na ob-
szarze gminy, analizować i przetwarzać daną informację w zależności od po-
trzeb i przyjętego kontekstu tematycznego opracowania. Problematykę tą
przedstawiono szczegółowo w rozdziale 3 niniejszej monografii. Przeprowa-
dzone analizy wykazały, że wykorzystanie baz danych zawartych w systemach
informacji przestrzennej wraz z użyciem oprogramowania GIS jest niezastą-
pione w badaniu struktury przestrzennej miasta. Zdaniem autorów, rzetelna
ocena poprawności tej struktury jest podstawą właściwego gospodarowania
gruntami w miastach. Fakt możliwości powszechnego wykorzystania syste-
mów informacji przestrzennej, w tym zakresie, jest jednak w wielu gminach
nadal niedostrzegany.

Tematyka kolejnych rozdziałów dotyczy rozwiązań formalno prawnych
dotyczących wybranych zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.
W rozdziale 4 autorzy zwrócili uwagę na kwestię możliwości wykorzystania
planu urządzenia lasu jako źródła informacji do wyceny drzewostanu w nie-
ruchomości leśnej. Rozdział 5 natomiast dotyczy służebności przesyłu. Słu-
żebność ta jest ograniczonym prawem rzeczowym, posiadającym zarówno ele-
menty służebności osobistej (może być ustanowiona na rzecz przedsiębiorcy
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– osoby fizycznej lub prawnej), jak również służebności gruntowej (stanowi
część składową przedsiębiorstwa). Omawiane prawo, poszerzyło możliwości
przedsiębiorcy przesyłowego do korzystania z cudzej nieruchomości i bez
wątpienia, jest to jedna z lepszych form prawnych w tym zakresie. W przeci-
wieństwie do praw zobowiązaniowych, strony nie mają możliwości wypowie-
dzenia ustanowionej służebności. Ważnym elementem służebności przesyłu
jest możliwość jej ustanowienia na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wy-
budować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art.
49 § 1 Kodeksu Cywilnego. Są to urządzenia służące do doprowadzania lub
odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządze-
nia podobne, nie należące do części składowych nieruchomości, wchodzące
w skład przedsiębiorstwa. Powyższe sformułowanie oznacza, że służebność
może być ustanowiona na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza dopiero wy-
budować urządzenie przesyłowe na cudzym gruncie, jak również pozwala na
uregulowanie nieformalnego korzystania z cudzych nieruchomości w odnie-
sieniu do urządzeń istniejących. W rozdziale tym przedstawiono między in-
nymi autorskie propozycje określenia wartości służebności przesyłu.

Z kolei opisane w rozdziale 6, wyniki przeprowadzonych analiz i oce-
ny stanu struktury przestrzennej gruntów indywidualnych w 11 wsiach po-
wiatu rzeszowskiego, podzielonych autostradą, uwidoczniły w niej istotne
wady. Są one wynikiem czynników o podłożu prawnym i społeczno-ekono-
micznym, nawarstwiających się na przestrzeni wielu lat. Przebiegająca przez
badane miejscowości autostrada dokonała dalszej destrukcji w wadliwych
szachownicach gruntów. Przeprowadzone badania wykazały, że realizacja in-
westycji liniowej uwarunkowana jest różnorodnymi czynnikami związanymi
z jej przestrzenną lokalizacją. Proces pozyskania nieruchomości po noweli-
zacji „specustawy” znacznie przyśpieszył całą procedurę lecz niestety zbyt
późno został skrócony i dla przykładu – pozyskanie gruntów pod budowę
autostrady A4 trwało bardzo długo. Zaobserwowane rozdrobnienie po-
wierzchni działek ewidencyjnych, charakteryzujących się nieprawidłowymi
wskaźnikami wydłużenia, nieregularnością i brakiem dojazdu, wpłynęło na
koszty ich uprawy, co znacznie obniżyło efekty ekonomiczne prowadzonej
na nich działalności rolniczej. Ponadto zaobserwowano, że przebieg auto-
strady przez obszar wsi, istniejące rozproszenie i rozdrobnienie działek ewi-
dencyjnych – sytuację tą jeszcze bardziej pogarsza.

W niniejszej monografii przedstawiono tylko niektóre z problemów
gospodarki nieruchomościami w Polsce. Większość z nich wynika takich czyn-
ników jak zaszłości historyczne, luki w przepisach prawnych oraz destrukcyj-
na działalność człowieka ingerującego w otaczającą go przestrzeń.

Autorzy monografii wskazują częściowe rozwiązania tych problemów.
Poprzez odpowiednie modelowanie rzeczywistości możemy dokonać jej obiek-
tywnej oceny. Z kolei na skutek przeprowadzonych analiz, możemy działać
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w kierunku próby dalszego, racjonalnego jej kreowania. Niezależnie od ro-
dzaju otoczenia, czy też miejsca występowania danego procesu w przestrzeni
(miejskiej, wiejskiej czy leśnej) – sprawdzonym narzędziem analizy są odpo-
wiednio skonstruowane lokalne bazy danych systemów informacji przestrzen-
nej oraz wspomagające je narzędzia informatyczne.

Wskazane w tej monografii próby rozwiązań zasygnalizowanych pro-
blemów mogą stać się przyczynkiem do dalszych prac mających na celu do-
skonalenie procedur prawnych i organizacyjnych w zakresie gospodarki nie-
ruchomościami.
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Pierwsze prace naukowe autorki były związane z zagadnieniami geo-
dezyjnych osnów wysokościowych, czego wyrazem była rozprawa doktorska
pt.: „Badanie wpływu zmian struktury wysokościowej osnowy geodezyjnej
na wyniki obliczeń i ocenę dokładności”. Częściowo tematyka ta jest konty-
nuowana w zakresie działalności naukowej autorki, szczególnie w powiąza-
niu z badaniem, atestacją i kalibracją instrumentów geodezyjnych, zwłasz-
cza zestawów niwelacyjnych.
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i Katastru Nieruchomości

Główne zainteresowania naukowe to planowanie przestrzenne, wyce-
na nieruchomości, gospodarka nieruchomościami oraz zagadnienia związane
z systemami informacji przestrzennej. Wszystkie te dziedziny mają ze sobą
wiele wspólnego i uzupełniają się wzajemnie. Autorka w swoich badaniach
w szczególności rozważa powiązania pomiędzy planowaniem przestrzennym
i gospodarką nieruchomościami, a systemami informacji przestrzennej.
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• Tytuł/stopień naukowy: dr inż.
• Nazwa uczelni/miasto: Wyższa Szkoła

Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie
• Instytut/katedra/zakład: Katedra Katastru

i Geodezyjnego Projektowania Przestrzeni

Członek Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zainteresowania
naukowe to metodyka i technologia realizacji kompleksowych prac scalenia
i wymiany gruntów, sposoby ujmowania i likwidacji szachownicy gruntów
gospodarstw indywidualnych, kierunki i tendencje zmian w strukturze wła-
dania i użytkowania gruntów, kataster nieruchomości, gospodarka nieru-
chomościami. Autor artykułów opublikowanych w wydawnictwach krajowych
i zagranicznych.

• Imię i nazwisko: Monika Mika
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• Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska

i Geodezji
• Instytut/katedra/zakład: Katedra Geodezji

          Pracownik naukowo-dydaktycznym zatrudniony na stanowisku adiunk-
ta na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie. Zajmuje się głównie działalnością naukową i dydaktyczną
z zakresu bloków tematycznych, tj.: kataster, geneza katastru w Polsce i na
świecie, modernizacja katastru, informacja katastralna, system Ksiąg Wie-
czystych w Polsce – analiza stanu istniejącego w aspekcie przepływu informa-
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pomiarowych GNSS oraz narzędzi GIS w tworzeniu map tematycznych i in-
nych opracowań kartograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem znacze-
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          Autor lub współautor publikacji naukowych z dziedziny geodezji
i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami.
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• Imię i nazwisko: Katarzyna Szczepankowska
• Tytuł/stopień naukowy: mgr inż.
• Nazwa uczelni/miasto: Uniwersytet

Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
• Wydział: Wydział Geodezji, Inżynierii

Przestrzennej i Budownictwa
• Instytut/katedra/zakład: Katedra

Gospodarki Nieruchomościami
i Rozwoju Regionalnego

Zainteresowania naukowe to modelowanie systemów, modelowanie
zjawisk przestrzennych, modelowanie symulacyjne rynku nieruchomości, za-
stosowanie metod geostatystycznych i narzędzi GIS w analizie rynku nieru-
chomości, pośrednictwo i doradztwo na rynku nieruchomości, wycena nie-
ruchomości.

• Imię i nazwisko: Ewelina Wójciak
• Tytuł/stopień naukowy: mgr inż.
• Nazwa uczelni/miasto: Akademia

Górniczo-Hutnicza w Krakowie
• Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii

Środowiska
• Instytut/katedra/zakład: Katedra

Geomatyki

Rzeczoznawca majątkowy, analityk i doradca rynku nieruchomości.
W ramach pracy naukowej zajmuje się procedurami pochodnymi gospodar-
ki nieruchomościami dla celów ewidencji gruntów i budynków, w tym pro-
blematyką wyceny nieruchomości. Autorka licznych opracowań dotyczących
wyceny nieruchomości dla celów specjalnych oraz analiz rynku nierucho-
mości. Aktualnie zajmuje się modelowaniem przestrzennym cen transakcyj-
nych nieruchomości gruntowych na potrzeby map wartości gruntów.
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• Imię i nazwisko: Justyna Wójcik-Leń
• Tytuł/stopień naukowy: mgr inż.
• Nazwa uczelni/miasto: Wyższa Szkoła

Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie
• Instytut/katedra/zakład: Katedra Katastru

i Geodezyjnego Projektowania Przestrzeni

Doktorantka na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki War-
szawskiej.  Członek Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zaintereso-
wania naukowe to metodyka i technologia realizacji kompleksowych prac
scalenia i wymiany gruntów, sposoby ujmowania i likwidacji szachownicy
gruntów gospodarstw indywidualnych, kierunki i tendencje zmian w struk-
turze władania i użytkowania gruntów, kataster nieruchomości, gospodarka
nieruchomościami. Autor artykułów opublikowanych w wydawnictwach kra-
jowych i zagranicznych.

• Imię i nazwisko: Sabina Źróbek
• Tytuł/stopień naukowy: prof. dr hab. inż.
• Nazwa uczelni/miasto: Uniwersytet

Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
• Wydział: Wydział Geodezji, Inżynierii

Przestrzennej i Budownictwa
• Instytut/katedra/zakład: Katedra

Gospodarki Nieruchomościami
i Rozwoju Regionalnego

Kierownik Katedry Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regio-
nalnego UWM w Olsztynie. Specjalista w zakresie gospodarki nieruchomo-
ściami i wyceny nieruchomości. Uprawniony rzeczoznawca majątkowy. Pre-
zes Towarzystwa Naukowego Nieruchomości i redaktor naczelny czasopi-
sma Real Estate Management and Valuation. Członek wielu krajowych
i międzynarodowych organizacji naukowych i zawodowych działających
w dziedzinie gospodarki przestrzennej. Autor i współautor kilkunastu pod-
ręczników z zakresu wyceny i gospodarki nieruchomościami oraz wielu arty-
kułów opublikowanych w różnych wydawnictwach krajowych i zagranicznych.


