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OD REDAKCJI
Mam przyjemnoæ zaprezentowaæ Pañstwu Acta Scientiarum Polonorum 13(2),
w którym proponujemy nie tylko lokalne, ale równie¿ miêdzynarodowe spojrzenie na problemy gospodarowania gruntami. Zainteresowanie zagranicznych kolegów publikacjami badañ
w naszym kwartalniku jest to dla nas niezmiernie wa¿ne. W zwi¹zku z tym jego drugi numer
otwieramy publikacj¹ pt.: Zastosowanie technologii GIS do oceny oddzia³ywania wzrostu poziomu morza na tereny u¿ytkowane rolniczo. Studium przypadku na przyk³adzie prowincji
Nam Dinh (obszar Nghia Hung, Wietnam), którego autorami s¹ Le Thi Giang i Tran Quoc
Vinh z Uniwersytetu Rolniczego w Hanoi. Autorzy dowodz¹, ¿e w ostatnim czasie obserwuje
siê gwa³towny wzrost poziomu morza na skutek zmian klimatu, co stanowi powa¿ne globalne
zagro¿enie. Swoimi badaniami oceny wp³ywu wzrostu poziomu morza na grunty rolne wype³niaj¹ piln¹ potrzebê informacyjn¹. W artykule skupiono siê g³ównie na wykorzystaniu technologii GIS do analizy i przewidywania wp³ywu wzrostu poziomu morza na u¿ytkowanie gruntów rolnych w nadmorskiej dzielnicy Nam Dinh. Autorzy licz¹ na wykorzystanie tego typu
badañ w procesach decyzyjnych gospodarowania przedmiotowymi gruntami, do tworzenia
strategii adaptacyjnych terenów rolnych w kontekcie zmian klimatycznych.
Innym zagadnieniem, równie¿ w tematyce GIS, jest opracowanie Agnieszki Dawidowicz
oraz Moniki Soñty na temat porównania wybranych geoportali pañstw europejskich. Autorki
prowadz¹ wielowymiarow¹ analizê portali informacyjnych o przestrzeni pod k¹tem ich funkcjonalnoci, dostêpnoci wybranych danych i us³ug danych przestrzennych, interfejsów u¿ytkownika oraz organów odpowiedzialnych za tworzenie i utrzymanie brokerów infrastruktur informacji przestrzennych. Badania maj¹ na celu okrelenie postêpów we wdra¿aniu za³o¿eñ
dyrektywy INSPIRE.
W tym numerze kwartalnika proponujemy ponadto dwa artyku³y o tematyce parkowo-ogrodowej. Beata P³oszaj-Witkowska oraz Magdalena Zamojska przedstawiaj¹ koncepcjê ogrodu dla
osób niepe³nosprawnych przy Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie.
Podjêty przez nie temat jest zwi¹zany z hortiterapi¹, czyli metod¹ terapii za pomoc¹ uprawy rolin. Jak siê okazuje ma ona ogromne znaczenie lecznicze. Dziêki tej metodzie, poprzez obcowanie z natur¹, mo¿na prowadziæ rehabilitacjê osób niepe³nosprawnych. Autorki proponuj¹ okrelone za³o¿enia dla tego typu ogrodów z uwzglêdnieniem potrzeb osób z dysfunkcjami.
Pokrewne zagadnienie prezentuj¹ Tomasz Podciborski i Anna Michno w Ocenie atrakcyjnoci
przestrzeni parku im. prof. D. Wanica w Olsztynie. Badania oparto na definicji pojêcia parku
miejskiego w aspekcie przestrzeni publicznej, do której opracowano wskaniki, mierniki oraz zasady oceny.
Odrêbne zagadnienie porusza S³awomir Sobotka. Autor podejmuje próbê charakteryzacji
przekszta³ceñ historycznych uk³adów przestrzennych wsi w strefie podmiejskiej Olsztyna, ze
szczególnym uwzglêdnieniem Br¹swa³du, Dorotowa i Jonkowa. ledzi procesy przekszta³ceniowe wiejskich uk³adów osadniczych od XIX w., okrelaj¹c charakter zmian z owalnicy, ulicówki i rzêdówki w uk³ady wielodro¿ne, czyli przestrzeñ bez w³aciwoci. Analizuje przyczyny procesów suburbanizacji.
Wszystkim autorom dziêkujê za interesuj¹ce opracowania, a czytelnikom ¿yczê przyjemnej
lektury.
Przewodnicz¹cy Rady Naukowej
serii Administratio Locorum

prof. dr hab. in¿. Ryszard róbek
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APPLICATION OF GIS TECHNOLOGY TO ASSESS THE
AFFECT OF SEA LEVEL RISE ON AGRICULTURAL LAND.
CASE STUDY OF NGHIA HUNG DISTRICT, NAM DINH
PROVINCE
Le Thi Giang, Tran Quoc Vinh
Hanoi University of Agriculture,Vietnam
Abstract. Global sea levels are rising and this change is expected to accelerate in the
coming century due to anthropogenic global warming. Any rise in sea level promotes
land loss, increased flooding and salinisation. The impacts of and possible responses to
sea-level rise vary at the local and regional scale due to variation in local and regional
factors.
The coastline of Vietnam is more than 3,260 km and stretches across from north to
south. Here occur a series of interactive processes between the land and the sea,
between the dynamic force of rivers and the sea, between the natural and human
processes, etc. Recently, sea level rise due to climate change is serious global threat.
Therefore, a study to assess the impact of sea level rise on agricultural land fills
a critical need. In this paper, we focus on the application of GIS technology to analyze
and predict the impact of sea level rise on agricultural land use of this coastal district.
The results will help managers and policy makers to make the right decisions in
agricultural land use and adaptation strategies for climate change.
Key words: sea level rise, land use, GIS

INTRODUCTION
Climate change is happening all around the world, not only at a region level where
Vietnam is located in, but also at a global level, due to the excessive emission
of greenhouse gases into the atmosphere by the human activities. Climate change will
seriously impacts on the production, living condition and the environment across the
world. This issue has made a thorough and profound change on the process of
development and global security such as food security, water, energy, and safety issues
of social, cultural, foreign Affairs and Trade.
Adres do korespondencji  Corresponding author: Le Thi Giang, Faculty of Land Management
Hanoi University of Agriculture,Vietnam, e-mail: lethigiang@hua.edu.vn
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Being one of the most severely affected countries by climate change, Vietnam has
considered the way to cope with the problem of climate change as a vital issue.
Scenarios of climate change and sea level rise are necessary which will become
a preliminary basis to assess the level and impact of climate change to the different
aspects, sectors and localities. From that, the effectively respond with climate change
will be set out.
Nghia Hung district locates in the southern
coast of Nam Dinh province in Vietnam. It had
a total natural land area of 26,190.54 hectares
in 2012, in which, area of agricultural land was
19 536.04 hectares. Agricultural land was used
for rice cultivation, annual crops, perennial
crops, for production of salt, aquaculture, for
soil-protection forest and other unused land.
In Nghia Hung, communes that have the
largest agricultural land are Rang Dong
(1025.81 hectares), Nam Dien (5366.60
hectares), Nghia Thanh (1192.96 hectares),
Nghia Hong (1006.07 hectares), and Nghia Son
(1009.41 hectares). Meanwhile, communes that
have the lowest agricultural land are Lieu De
(262.76 hectares), Nghia Phuc (117.31
hectares), Nghia Loi (305.1 hectares). The
decrease in agricultural land area of Nghia
Hung in recent years has a direct effect to the
efficiency, and sustainability of land use.
Therefore, it is necessary to studies this issue,
assess the impact of sea level rise on agricultural land to provide solutions to deal with
this situation.
Nowadays, information technology develop dramatically, the application of
information technology is widely used in social life. Geographic information system
(GIS) is an effectively supporting tool in the management of environment and natural
resources of many countries in the world. In 2004, Andre Zerger and Stephen Wealands
have research linking GIS for flood risks management in far-north coastal Australia.
Results show that GIS tool helped decision support system for flood management. GIS
contributes to the assessment the current status, analysis, modeling and forecasting,
etc., through the process of data collection, management, query, analysis and
integration the information associated with the background of consistent geometry
based on the coordinates of the input data. In 2000, A Ertug Gunes and Jacob P. Kovel
have been using GIS in Emergency Management Operations such as flooding, common
disaster [Gunes and Kovel 2000] Therefore, the application of geographic information
system is necessary, providing a suitable tool for assessing the impact of sea level rise
on the use of agricultural land in the coastal areas of our country.
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METHODOLOGY
Survey was used to collect socio-economic data and information on the situation
of natural conditions in Nghia Hung district, Nam Dinh province, especially for
considering, terrain analysis and geomorphology of coastal areas.
Spatial analysis functions of ArcGIS software was exploited to build a database
of land, including data layer maps on the current status of land use, maps of land,
using IDW interpolation method to construct digitized elevation models (DEM) from
topographic maps.
Sea level rise scenarios of the Ministry of Natural Resources and Environment in
2012 was also used as a reference information in this study.
This research used the spatial analysis functions of GIS, based on sea level rise
scenarios of the Ministry of Natural Resources and Environment, and determine the
study sites to choose the most appropriate scenarios. From the suitable scenarios that
consistent with the study sites, the study established the scenario maps of three types:
low level (B1), medium level (B2), and high level (A1FI) of water rise yearly, stacking
the layers to build maps of the effects of sea level rise on the area of agricultural land
use in Nghia Hung district, Nam Dinh province according to those three scenarios.
GIS can also be used to provide information as a basis to propose solutions to cope
with climate change.
RESULTS
Data Collection
The data collected includes:
+ administrative boundary map of Nghia Hung district;
+ the map of current status of agricultural land use in Nghia Hung district;
+ background topographic map of Nghia Hung district;
+ map of residential distribution;
+ map of current levee system in Nghia Hung district.
Establishment of database
Database were classified into layers:
- layers of administrative boundary;
- layers of the current status of land use;
- layers of contour;
- layers of dikes;
- layers of resident.
Building digital elevation model (DEM)
DEM was built based on the contour lines from the background of terrain, using the
3D analysis functions of ArcGIS software. DEM was the basis to calculate the impact
of sea level rise on the agricultural land use in Nghia Hung district.
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Fig. 1. DEM in Nghia Hung district, Nam Dinh Province

Assessment of sea level rise on agriculture land use
Using functions of layers, three scenarios of sea-level rise maps were estimated as
shown in Table 1.
Table 1. Scenarios of wetland layers
Scenario B1

Scenario B2

Scenario A1 FI

Flood zone [m]

-1,1790,120

-1,1790,130

-1,1790,140

Normal zone [m]

0,1206,067

0,1306,067

0,1406,067

Results of terrain layers according to three scenarios are presented in Figure 2.
With the functions of spatial analysis of GIS, the study performed stacking the
terrain layers maps with the maps of current status of land use to build maps of flooded
agricultural land. The results are presented in Figure 3.

Acta Sci. Pol.
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Fig. 2. Results of three scenarios of wetland layers: a  scenario B1; b  scenario B2; c  scenario A1F1

Fig. 3. Maps of flooded agricultural land according to three scenarios a  B 1 ; b  B 2 ;
c  A1F1
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The scenario B1 predictes that in 2030, total area of flooded agricultural land
in Nghia Hung district will be 3191.91 hectares. Flooded agricultural land will appear
in 22 over 23 communes in this district. Coastal and estuaries communes will sufer from
the largest area of food such as Rang Dong (47.99 flooded hectares), Nam Dien (2293.97 hectares), Nghia Binh (205.37 hectares), Nghia Son (76.12 hectares), Nghia Thang (72.82 hectares) ect., meanwhile the communes have the least fooded land will be Phu Nghia
(2.23 hectares), Trung Nghia (2.12 hectares), Nghia Tan (9.89 hectares), Nghia Minh
(5.00 hectares), Nam Thai (13.66 hectares). Agricultural land in the Lieu De town will not
be affected by sea level rise.
The types of agricultural land use that is flooded the most will be LUC (540.54 hectares), RPT (338.24 hectares), TSL (389.29 hectares), TSN (337.47 hectares), BCS (1423.78 hectares). BCS is formed by the silt from the estuary where the terrain is low, therefore it is
flooded the most.
The scenario B2 forecasts that in 2030, total area of flooded agricultural land in
Nghia Hung district will be 3196.79 ha.
Comparison between the area of flooded agricultural land due to sea level rise in
2030 of scenarios B1 and B2 by the communes, we noticed that in scenario B2, the area
of flooded agricultural land in some communes and towns tends to increase such as
Rang Dong (increase 1.55 ha of flooded agricultural land compared to that of the
scenario B1 in the same year), Nam Dien (increase 3.33 hectares compare to that of the
scenario B1), etc.
The types of agricultural land use that is flooded the most will be LUC (540.86 hectares, increase 0.32 hectares compared to that of scenario B1 in the same year), RPT
(339.4 hectares), TSL (390.85 hectares, increase 1.56 hectares compared to that
of scenario B1), TSN (337.47 hectares), BCS (1425.36 hectares).
According to the scenario A1FI, in 2030, the total area of flooded agricultural land in
Nghia Hung district will be 3199.14 hectares. Flooded agricultural land will also appear
in 22 over 23 communes in this district. Communes and towns with the largest area
of flooded agricultural land will be Rang Dong (50 hectares of flooded), Nam Dien
(2299.25 hectares), Nghia Binh (205.37 hectares), Nghia Son (76.12 hectares), Nghia
Thang (72.82 hectares) The communes with the least flooded land area will be Phu
Nghia (2.23 hectares), Nghia Trung (2.12 hectares), Nghia Tan (9.89 hectares), Nghia
Minh (5.00 hectares), and Nam Thai (13.66 hectares). Agricultural land in the Lieu De
town will also not be affected by sea level rise.
Comparison between the area of flooded agricultural land of the most effected
communes due to sea level rise in 2030 of scenarios B2 and A1FI, we found that in scenario
A1FI, the area of flooded agricultural land in some communes and towns tends to increase
such as Rang Dong (increase 0.46 ha of flooded agricultural land compared to that of the
scenario B2), Nam Dien (increase 1.95 hectares compared to that of the scenario B2).
The types of agricultural land use that is flooded the most will also be LUC
(increase 0.46 hectares of flooded agricultural land compared to that of the scenario B2
in the same year), RPT (340.29 hectares of flooded area), TSL (increase 0.53 hectares of
flooded agricultural land compared to that of the scenario B2 in the same year), TSN
(337.47 hectares of flooded area), BCS (1425.86 hectares of flooded area).
Acta Sci. Pol.
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The area of flooded agricultural land due to sea level rise according to the three
scenarios are presented in Figure 4.

Fig. 4. Three scenarios of flooded agricultural land

CONCLUSION
Nghia Hung district locates in the south coast of Nam Dinh province and had
a total natural land area in 2012 of 26 190.54 hectares; of which, agricultural land was
17 828.76 hectares, non agricultural land was 6654.5 hectares, and unused land was
1707.28 hectares. In recent years , due to the effects of climate change, sea level rise,
this district recognized and had a statistic that agricultural and unused land diminished
over the years (in 2008, the total agricultural land and unused land was 19803.04
hectares, but in 2012, this land area decreased to 19 536.04 hectares). However, this
district has not established the prediction maps of flooded agricultural and unused land
under scenarios of climate change and sea level rise of the Ministry of Natural
Resources and Environment (in 2012) according to the timeline of the 21st century.
This research has applied GIS to establish maps of flooded agricultural land in 2030
under the scenario B1, B2, A1FI, based on the scenario of climate change and sea level
rise of the Ministry of Natural Resources and Environment in 2012 and obtained the
following results:
1. Establishment of the prediction maps of flooded agricultural land and types
of flooded agricultural land in 2030 under three scenarios B1, B2, and A1FI.
2. Forecast the total area of flooded agricultural land in 2030.
In 2030, the total area of flooded agricultural land under scenario B1 will be 3191.91
hectares, in scenario B2 will be 3196.79 hectares, and in scenario A1FI will be 3199.14
hectares.
3. Forecast the area and type of flooded of agricultural land by the communes.
Administratio Locorum 13(2) 2014
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This research has solved problems of flooding by the intuitive modeling, easy to
update, clearly display and detail in every position, can overlay, and compare according
to the different flood levels. Our building maps bring the visual results, can provide the
most adequate and accurate information. The local authorities and and residents can
recognize the flooded zone of agricultural land and prepare preventive measures to
minimize the impact of sea level rise on land use.
GIS applications are one of the most convenient technical tools to solve the
problems for data processing programs, normally based on remote sensing, satellite or
expensive software or calculate by the professional, complex, costly hydrologic and
hydraulic software.
REFERENCES
Gunes A., Kovel J., 2000. Using GIS in emergency management operations. J. Urban Plann. Dev.,
126(3), 136149.
National Target Programme to respond to climate change 2008. Ministry of Natural Resources
and Environment.
Nghia Hung Statistical Yearbook 2012. 2013. Statistics Department in Nam Dinh province.
Scenarios of the climate change, sea level rise for Vietnam in 2012. 2012. Ministry of Natural
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ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII GIS DO OCENY ODDZIA£YWANIA
WZROSTU POZIOMU MORZA NA TERENY U¯YTKOWANE ROLNICZO
STUDIUM PRZYPADKU NA PRZYK£ADZIE PROWINCJI NAM DINH
(OBSZAR NGHIA HUNG, WIETNAM)
Streszczenie. Obserwuje siê wzrost poziomu morza o zasiêgu globalnym. Zjawisko to
bêdzie postêpowaæ w nadchodz¹cym stuleciu na skutek antropogenicznego globalnego
ocieplenia. Ka¿dy wzrost poziomu morza skutkuje utrat¹ ziemi, coraz czêstszymi powodziami oraz zasoleniem. Skutki i mo¿liwe reakcje na wzrost poziomu morza ró¿ni¹ siê
w skali lokalnej i regionalnej ze wzglêdu na ró¿nice w czynnikach lokalnych i regionalnych.
Linia brzegowa Wietnamu wynosi ponad 3260 km i rozci¹ga siê z pó³nocy na po³udnie.
W jej obrêbie wystêpuje wiele procesów interaktywnych miêdzy l¹dem a morzem, miêdzy dynamicznym ¿yciem rzek i morzem, miêdzy zjawiskami naturalnymi i antropogenicznymi itp. W ostatnim czasie wzrost poziomu morza na skutek zmian klimatu stanowi powa¿ne globalne zagro¿enie. Dlatego te¿ badania maj¹ce na celu ocenê wp³ywu
wzrostu poziomu morza na grunty rolne s¹ bardzo potrzebne. W artykule skupiono siê na
wykorzystaniu technologii GIS do analizy i przewidywania wp³ywu wzrostu poziomu
morza na u¿ytkowanie gruntów rolnych w nadmorskiej dzielnicy Nam Dinh. Otrzymane
wyniki mog¹ wspomóc procesy decyzyjne w³aciwych menad¿erów i decydentów oraz
tworzenie strategii adaptacyjnych terenów rolnych w kontekcie zmian klimatycznych.
S³owa kluczowe: wzrost poziomu morza, u¿ytkowanie gruntów, GIS
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KONCEPCJA OGRODU DLA OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH
PRZY SPECJALNYM ORODKU
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W SZYMANOWIE
Beata P³oszaj-Witkowska, Magdalena Zamojska
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. Ogrody dla osób niepe³noprawnych stanowi¹ wa¿n¹ rolê w procesie terapii. Dziêki nim ludzie z dysfunkcjami maj¹ mo¿liwoæ obcowania z przyrod¹ i zmys³owego charakteru poznawania natury. Hortiterapia, czyli metoda terapii za pomoc¹ uprawy rolin, ma ogromne znaczenie lecznicze. Za jej pomoc¹ osoby niepe³nosprawne mog¹
siê rozwijaæ i panowaæ nad stresem. Maj¹ mo¿liwoæ obcowania z ludmi, w spo³eczeñstwie i dziêki temu rozwija siê miêdzy nimi komunikatywnoæ. Ogród terapeutyczny
nale¿y specjalnie zaprojektowaæ, aby nie utrudnia³ poruszania siê osobom z dysfunkcjami. Nale¿y wyzbywaæ siê wszelkich barier architektonicznych i wysokociowych oraz
informowaæ o zbli¿aj¹cych siê utrudnieniach. Tworzywa stosowane na nawierzchnie powinny byæ bezpieczne, antypolizgowe i amortyzuj¹ce upadki. Specjalistycznie dobrana
rolinnoæ musi pobudzaæ zmys³y osób niepe³nosprawnych, u³atwiaæ orientacjê w terenie i nie zagra¿aæ ich bezpieczeñstwu.
S³owa kluczowe: ogrody terapeutyczne, hortiterapia, niepe³nosprawni

WSTÊP
Przyroda wywiera znacz¹cy wp³yw na cz³owieka oraz pe³ni wa¿ne funkcje w jego rozwoju. Roliny s¹ m.in. podstawowymi sk³adnikami po¿ywienia i rodków farmakologicznych, wytwarzaj¹ tlen, dziêki czemu poprawiaj¹ mikroklimat oraz oczyszczaj¹ powietrze,
hamuj¹ ha³as i poch³aniaj¹ kurz. Funkcje te pozwoli³y na szczegó³owe przyjrzenie siê roli
terapeutycznej rolin na samopoczucie cz³owieka [Latkowska 2008]. Obcowanie z rolinnoci¹ w ogrodzie sprzyja poprawie stanu zdrowia zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Dodatkowo obni¿a siê poziom stresu, poprawiaj¹ siê stosunki interpersonalne, samodyscyplina, koncentracja. Dziêki przebywaniu w ogrodzie nabywa siê nowych
dowiadczeñ i umiejêtnoci. W zwi¹zku z pozytywnym oddzia³ywaniem rolin i ogrodu
Adres do korespondencji  Corresponding author: Beata P³oszaj-Witkowska, Katedra
Ogrodnictwa, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Romana Prawocheñskiego 21,
10-720 Olsztyn, e-mail: beata.ploszaj@uwm.edu.pl
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na cz³owieka wprowadzono jako formê rehabilitacji tzw. hortiterapiê (ang. horticultural
therapy), która jest metod¹ leczenia polegaj¹c¹ na pracy i zajmowaniu siê ogrodem, jego
opiek¹, pielêgnacj¹ oraz upraw¹ [Adamczyk 2009]. Wprowadza siê j¹ do terapii osób
z zaburzeniami umys³owymi, psychicznymi, fizycznymi, sensorycznymi, geriatrycznymi,
a tak¿e dla ludzi uzale¿nionych m.in. od alkoholu i narkotyków, jak i wykluczonych spo³ecznie. Mo¿e byæ stosowana równie¿ w placówkach szpitalnych, domach opieki spo³ecznej, domach spokojnej staroci oraz w orodkach poprawczych czy hospicjach [Latkowska 2008]. Dla wdro¿enia metody do realizacji konieczne jest posiadanie przez
wymienione jednostki ogrodów terapeutycznych lub zak³adanie nowych, dostosowanych do potrzeb osób niepe³nosprawnych.
Wie Szymanowo, w której znajduje siê SOSW, po³o¿ona jest w pó³nocno-wschodniej czêci Polski, w województwie warmiñsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, gminie
Mor¹g. SOSW w Szymanowie znajduje siê w przedwojennej rezydencji nale¿¹cej kiedy
do rodziny Simonettich. Do koñca II wojny wiatowej mieci³ siê tu dom spokojnej staroci. Po zakoñczeniu wojny, do roku 1981, dzia³a³ w tym budynku dom dziecka. Nowy
pawilon mieszkalny dobudowano do stylowego budynku w 1980 r., obecnie znajduje siê
w nim internat nale¿¹cy do orodka. W latach 80. brakowa³o placówek specjalnego
szkolnictwa i w zwi¹zku z tym w opisywanym budynku powsta³ Specjalny Zak³ad Wychowawczy w Szymanowie, którego nazwê póniej zmieniono na Specjalny Orodek
Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie.
Celem pracy jest przedstawienie koncepcji ogrodu dla osób niepe³nosprawnych przy
Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie.
RYS HISTORYCZNY WSI SZYMANOWO I ORODKA SOSW
Datê powstania Nowego Dworu (pierwotna nazwa Szymanowa) szacuje siê na rok
1475. Wie by³a folwarkierm pañstwowym, od 1752 r. mia³ w niej siedzibê mor¹ski urz¹d
dominalny [Leyding 1973]. Do 1914 r. maj¹tek nale¿a³ do Polski, a po zakoñczeniu pierwszej wojny wiatowej nast¹pi³a zmiana w³asnoci i jego rozparcelowanie. W 2002 r. rozporz¹dzeniem administracyjnym zmieniono nazwê wsi Nowy Dwór na Szymanowo.
SOSW w Szymanowie umiejscowiony jest ok. 2 km od Mor¹ga. Wyró¿nia siê profesjonaln¹ baz¹ lokalow¹ oraz specjalistycznym wyposa¿eniem pomieszczeñ dydaktycznych, takich jak: sale lekcyjne, do æwiczeñ indywidualnych, pracownie, w których odbywaj¹ siê zajêcia techniczne, klasy komputerowe. Teren orodka obejmuje obiekty
rekreacji i sportu  boisko, szkolny ogród dowiadczalny, pola uprawne oraz oczyszczalniê cieków. W orodku funkcjonuj¹: zespó³ wspomagania rozwoju dziecka; oddzia³
przedszkolny dla dzieci niepe³nosprawnych intelektualnie; zespo³y edukacyjne i terapeutyczne; zespo³y gimnazjalne edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci niepe³nosprawnych
intelektualnie oraz ze sprzê¿onymi postaciami niepe³nosprawnoci; oddzia³y rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹  g³êbok¹, dla dzieci
i m³odzie¿y [informacja ustna Witek 2011].
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MATERIA£ I METODY
Do opracowania koncepcji projektowej ogrodu wykorzystano czeæ terenu nale¿¹cego do Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego (SOSW) w Szymanowie. W pracy
projektowej ograniczono siê do obszaru boiska sportowego.
Do sporz¹dzenia inwentaryzacji istniej¹cego drzewostanu pozyskano mapê sytuacyjno-wysokociow¹ obszaru SOSW w Szymanowie, sporz¹dzon¹ w skali 1:1000. Spis przeprowadzono w czerwcu 2011 r. Uwzglêdniono w nim wszystkie pojedyncze drzewa i krzewy oraz ich zbiorowiska. Okazy drzew charakteryzowano za pomoc¹ nastêpuj¹cych
danych:
 numeru inwentaryzacyjnego bêd¹cego kolejno nadanym numerem w spisie wszystkich
drzew wystêpuj¹cych na inwentaryzowanym terenie;
 nazwy gatunkowej  drzewa okrelono nazw¹ polsk¹ i ³aciñsk¹ [Seneta, Dolatowski
2004];
 obwodu pnia na wysokoci 130 cm od podstawy, okrelanego metrycznie;
 wysokoci;
 stanu zdrowotnego.
Analogicznie charakteryzowano krzewy, dodatkowo uwzglêdniaj¹c nastêpuj¹ce cechy:
 sposób wystêpowania  pojedynczo lub w grupie;
 powierzchniê zajmowan¹ przez pojedynczy krzew lub grupê w m2.
Analizuj¹c stan zdrowia inwentaryzowanej rolinnoci, uwzglêdniono wygl¹d korzeni, pnia oraz ga³êzi. W trakcie oceny systemu korzeniowego zwracano uwagê na uszkodzenia mechaniczne, wystêpowanie owocników grzybów paso¿ytniczych, zgnilizny oraz
ods³oniêcia korzeni. W ocenie pnia odnotowano wystêpowanie pochylenia, wielopniowoci, ran, grzybów, murszu. W opisie stanu korony uwzglêdniano wystêpowanie posuszu, grzybów, z³omów, tylców, dziupli, przegêszczeñ. Dodatkowo u inwentaryzowanych
okazów drzew i krzewów uwzglêdniano ich stopieñ niebezpieczeñstwa i zalecenia usuniêcia pod k¹tem ogrodu przeznaczonego dla dzieci niepe³nosprawnych (krzewy z kolcami,
truj¹ce owoce krzewów, niew³aciwe, przypadkowe nasadzenia).
Dodatkowo dokonano inwentaryzacji nawierzchni obszaru boiska sportowego oraz
pozosta³ej czêci terenu SOSW w Szymanowie.
Zakres pracy obejmowa³ poprawê istniej¹cych warunków na projektowanym obiekcie
 boisku sportowym. Do koniecznych zmian, które trzeba wprowadziæ, nale¿¹: usuniêcie barier architektonicznych i bie¿ni sportowej oraz rolinnoci zagra¿aj¹cej dzieciom
niepe³nosprawnym; zmiana znajduj¹cych siê na terenie orodka elementów wyposa¿enia placu zabaw; wyznaczenie cie¿ek z materia³ów zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo;
wprowadzenie elementów ma³ej architektury, takiej jak fontanna, altana, siedziska; zaprojektowanie strefy dydaktycznej, wypoczynku i u¿ytkowej oraz miejsca pod uprawê
rolin.
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CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA
Okolice Mor¹ga s¹ po³o¿one na glebach brunatnych, które powsta³y zarówno z gliny
zwa³owej, jak i zwa³owych piasków gliniastych [Kondracki 1972]. W sk³ad III i IV klasy
u¿ytkowej w³¹cza siê gleby lekkie i rednie. Dziêki zag³êbieniom terenowym na obszarze
gminy znajduj¹ siê gleby torfowe, a tak¿e mu³owo-bagienne oraz gytiowe, które dziêki
poprawnym stosunkom wodnym mog¹ byæ dobrymi glebami ³¹kowymi [Ostoja-Lniski
1973].
Obszar Pojezierza Mazurskiego znajduje siê zarówno pod wp³ywom klimatu morskiego, jak i kontynentalnego. Zimne arktyczne i polarne powietrze zaostrza temperaturê powietrza, z kolei ciep³e masy znad Ba³tyku powoduj¹ zmiennoæ pogody [Richling i Ostaszewska 2006].
WYNIKI INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ
Podczas inwentaryzacji drzewostanu na boisku sportowym w SOSW w Szymanowie
wykazano ³¹cznie 155 sztuk drzew i krzewów. W tym 67 drzew liciastych, 41drzew iglastych i 47 krzewów liciastych. Wród drzew wykazano 17 gatunków i odmian, natomiast wród krzewów 8 gatunków. Na badanym terenie okrelono 24 taksony drzew
i krzewów. Do drzew liciastych zaliczono: d¹b szypu³kowy (Quercus robur L.), wi¹z
górski (Ulmus glabra Huds.), lipê drobnolistn¹ (Tilia cordata Mill.), kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.), lilak pospolity (Syringa vulgaris L.), grab pospolity (Carpinus betulus L.), jarz¹b pospolity (Sorbus aucuparia L.), buk pospolity Dawyck Purple (Fagus sylvatica L.), tulipanowiec amerykañski (Liriodendron tulipifera L.),
klon pospolity (Acer platanoides L.), g³óg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna Jacy).
W wykazie drzew iglastych jest: daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii Carriere), modrzew europejski (Larix decidua Mill.), wierk pospolity (Picea abies L.), sosna pospolita (Pinus sylvestris L.), jod³a pospolita (Abies alba Mill.), wierk pospolity Pendula
(Picea abies L.), wierk serbski (Picea omorica Purk.). Wród krzewów wystêpuj¹ takie
gatunki jak: ligustr pospolity (Ligustrum vulgare L.), tawu³a wierzbolistna (Spiraea salicifolia L.), tawu³a van Houtea (Spiraea x vanhouttei Zabel.), nieguliczka bia³a (Symphoricarpos albus Duhamel), ¿ylistek szorstki (Deutzia scabra Thunb.), jaminowiec
wonny (Philadelphus coronarius L.), forsycja porednia (Forsythia x intermedia Zab.),
pigwowiec poredni (Chaenomeles x superba Rehd.).
Teren zajmowany przez SOSW w Szymanowie stanowi 21,5 ha. Na jego ca³oæ sk³adaj¹ siê du¿e obszary terenów zielonych, rozleg³e trawniki, pola uprawne, zabudowania
gospodarcze oraz boisko. Nawierzchnie na badanym obszarze s¹ g³ównie wykonane
z asfaltu i kostki brukowej. Na obszarze orodka wystêpuj¹ krawê¿niki stanowi¹ce bariery architektoniczne dla osób poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich. Teren boiska
o wielkoci ok. 20 arów pokryty jest muraw¹ trawiast¹ z otaczaj¹c¹ go czêciowo zaroniêt¹ bie¿ni¹.
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Tabela 1. Wykaz drzew atrakcyjnych na terenie SOSW w Szymanowie
Table 1. List of attractive trees and bushes Special school and Child care Centre in Szymanowo
Nazwa gatunku
Name of species

Obwód pnia [cm]
Trunk circumference

D¹b szypu³kowy (Quercus robur L.)

288, 330, 339, 340, 348, 350, 420

Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.)

180, 195, 224, 244

Klon zwyczajny (Acer platanoides L.)

135, 180, 277, 349

Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.)

177, 180, 310, 320

wierk serbski (Picea omorica Purk.)

94, 96

Daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii Carriere)

40, 50

Modrzew europejski (Larix decidua Mill.)

30, 40, 52, 55, 70, 72, 80, 83

Sosna pospolita (Pinus sylvestris L.)

55, 55

wierk pospolity (Picea abies L.)

30, 38, 40, 52

ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

STRUKTURA WIEKOWA DRZEW
Wysokoci drzew, a tak¿e obwody pni pozwalaj¹ ustaliæ przybli¿ony ich wiek. Czêæ
zinwentaryzowanych drzew stanowi fragment dawnego przedwojennego zabytkowego
parku znajduj¹cego siê w przesz³oci na terenie orodka. W alei prowadz¹cej do orodka
wystêpuj¹ takie gatunki jak: d¹b szypu³kowy (Quercus robur L. o wysokoci drzew 
36, 39, 40, 42, 43, 45 m), lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.  30, 36 m), kasztanowiec
zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.  30 m). Zabytkowe nasadzenia sk³adaj¹ siê
z gatunków takich jak: klon pospolity (Acer platanoides L.  34, 36, 37, 39 m), d¹b szypu³kowy (Quercus robur L. 34, 35, 36, 37, 38 m), kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.  28, 29 m). Drzewa iglaste otaczaj¹ce obszar boiska musia³y zostaæ posadzone ju¿ po wytyczeniu planowanego terenu, a wiêc w latach powojennych. Zalicza
siê do nich: daglezjê zielon¹ (Pseudotsuga menziesii Carriere  2, 7, 8, 10 m ), modrzew
europejski (Larix decidua Mill.  5, 6, 7, 8, 9, 10 m), wierk pospolity (Picea abies L.  5,
8, 9, 10, 11, 12 m), sosnê pospolit¹ (Pinus sylvestris L.  14, 15m), wierk serbski (Picea
omorica Purk.  30 m). Na przestrzeni kilku ostatnich lat dosadzono nowe gatunki: buk
pospolity Dawyck Purple (Fagus sylvatica L.), tulipanowiec amerykañski (Liriodendron tulipifera L)., wierk pospolity Pendula (Picea abies L.).
STAN ZDROWOTNY ROLINNOCI
Drzewa i krzewy w ponad 90% wykazuj¹ dobry stan zdrowia. Nie zauwa¿ono u tych
osobników uszkodzeñ mechanicznych korzeni i kory, procesów grzybotwórczych,
murszenia, pochyleñ, wielopniowoci, wystêpowania z³omów i tylców, silnej asymetrii
korony czy te¿ odchyleñ pni od pionu. Tylko pojedyncze gatunki, tj. grab pospolity
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(Carpinus betulus L.) posiadaj¹cy liczne odrola wraz z jarz¹bem pospolitym (Sorbus
aucuparia L.) oraz niektórymi okazami tawu³y van Houtea (Spiraea x vanhouttei Zabel), s¹ okazami w z³ym stanie zdrowotnym o widocznym posuszu do ok. 50%.
KONCEPCJA PROJEKTOWA OGRODU
Ogród dla osób niepe³nosprawnych o ró¿nym stopniu dysfunkcji ruchowych powinien byæ zaprojektowany w taki sposób, aby nie stwarza³ niebezpieczeñstwa oraz barier
architektonicznych m.in. dla osób poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich. Na projektowanym terenie wykorzystano wytyczne dotycz¹ce warunków, które powinny spe³niac
ogrody przeznaczone dla osób niepe³nosprawnych. Uwzglêdniono w nich m.in. minimalne szerokoci cie¿ek, znoszenie barier architektonicznych w postaci krawê¿ników oraz
schodów [Go³uch 1995, Meyer-Bohe 1998, Kowalski 2008]. Tak zaprojektowany ogród
mo¿e byæ wykorzystywany w celach terapeutycznych z zastosowaniem hortiterapii. Ta
nowa forma terapii przyby³a do Polski z krajów Europy Zachodniej takich jak: Wielka
Brytania, Francja, Niemcy, W³ochy, Norwegia czy Szwecji, a obok agroturystyki przyczynia siê ona do rozwoju obszarów wiejskich [Nowak 2008].
W koncepcji ogrodu o specjalnym znaczeniu w Szymanowie roliny pogrupowano
w kategorie: zapach, barwa, dotyk, dwiêk. Wyznaczono równie¿ strefy funkcjonalne
(rys. 1): reprezentacyjn¹, zabawy, u¿ytkow¹, dydaktyczn¹, wypoczynkowo-relaksacyjn¹.

Rys. 1. Koncepcja ogrodu dla osób niepe³nosprawnych przy Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie
ród³o: opracowanie w³asne
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Rolinnoæ w ogrodzie szczegó³owo i pieczo³owicie dobrana nie stwarza niebezpieczeñstwa i pe³ni funkcjê dydaktyczn¹ oddzia³uj¹c¹ na zmys³y podopiecznych. Jak podaje
Newbury [2004], roliny zapachowe nale¿y tak dobieraæ, aby zapachy nie miesza³y siê,
umieszczaj¹c je od siebie w pewnej odleg³oci. W koncepcji projektowej boiska w Szymanowie zaproponowano nastêpuj¹ce gatunki rolin charakteryzuj¹ce siê zapachem: lilak
pospolity Charles Joly (Syringa vulgaris L.), jaminowiec Lemoinea Avalanche (Philadelphus x lemoinei Lem.), budlejê Davida Black Night (Buddleja davidii Franch.), lawendê w¹skolistn¹ (Lavandula angustifolia Mill.), miêtê pieprzow¹ (Mentha × piperita L.).
Borchardt [2008] proponuje roliny o ró¿nej teksturze i fakturze, które pomog¹ osobom
niewidomym rozeznaæ siê w terenie. Ró¿nokolorowa rolinnoæ wprowadzi estetyczn¹
atrakcyjnoæ do ogrodu oraz sprawi, ¿e bêdzie on kolorowy i ¿ywy oraz bêdzie pobudza³
zmys³y i wywo³ywa³ stany emocjonalne. Zaproponowano nastêpuj¹ce gatunki rolin
charakteryzuj¹ce siê barw¹: koleus Blumego Pineapple (Coleus blumei Benth), starzec
popielny Senecio cineraria DC., ¿urawkê Autumn Leaves (Heuchera sp.), hortensjê
ogrodow¹ Tivoli (Hydrangea macrophylla Thunb.), rudbekiê b³yskotliw¹ Goldstrum
(Rudbeckia fulgida Aiton). Don [1997] zwraca uwagê na roliny wydaj¹ce dwiêk,
w postaci szelestu i szumu, które maj¹ istotne znaczenie dla osób niewidomych, u³atwiaj¹c im orientacjê przestrzenn¹. W zaproponowanej koncepcji wybrano nastêpuj¹ce roliny: pêcherznicê kalinolistn¹ Luteus i Diabolo (Physocaspirea opulifolius L.), kostrzewê popielat¹ Intense Blue (Festuca glaca Lam.), kostrzewê popielat¹ Golden Toupee
(Festuca glauca Lam.).
W planowanym ogrodzie zaproponowano rabaty kwiatowe w formie podwy¿szonej
u³atwiaj¹ce dostêp do rolin osobom poruszaj¹cym siê na wózkach inwalidzkich. Dziêki
temu bêd¹ mog³y w pozycji siedz¹cej uprawiaæ warzywa, zio³a, kwiaty. Jak podaje Williams [1996], wysokoæ i szerokoæ takiej rabaty jest bardzo wa¿na, gdy¿ to od nich zale¿y funkcjonalnoæ tego za³o¿enia. W prezentowanej pracy proponuje siê wysokoæ kontenera na 50 cm i szerokoæ na 75 cm. Dreksler [2000] jako tworzywo proponuje kamieñ,
beton lub drewno. Z kolei Williams [1996] poleca zastosowanie sto³ów kwietnych o wysokoci 84 cm, aby mo¿na by³o wsun¹æ wózek pod blat.
Nawierzchnia alejek w takim ogrodzie powinna byæ wykonana z tworzyw o doæ
szorstkiej strukturze, która bêdzie zabezpieczaæ przed polizgniêciem siê [Dreksler 1998].
W opisywanym za³o¿eniu zaproponowano wykonanie cie¿ek na terenie ogrodu z nawierzchni typu SAFEPLAY, która amortyzuje ewentualny upadek podczas zabawy, gdy¿
jest wykonana z poliuretanu, granulatu SBR i EPDM. W miejscach gdzie g³ówna cie¿ka
siê krzy¿uje z bocznymi zaplanowano powierzchniê pokryt¹ barwionym betonem firmy
Artevia TM Kolor, który ma zarówno w³aciwoci konstrukcyjne, jak i plastyczne. Boczne cie¿ki zaprojektowano z materia³ów naturalnych takich jak: ¿wir, drewno, kora, a tak¿e barwionego betonu. cie¿ki bêd¹ siê krzy¿owaæ pod k¹tem prostym, natomiast schody nale¿y zast¹piæ pochylniami wraz z barierkami [Dreksler 2000]. Jak podaje Dreksler
[1998], najodpowiedniejszym surowcem jest beton, który mo¿na fakturowaæ na wiele
sposobów, a tak¿e barwiæ. Na cie¿ce g³ównej przewidziano owietlenie pod³ogowe 
lampy najazdowe, które s¹ wbudowywane w cie¿kê, tak aby nie wystawa³y poza jej powierzchniê.
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W strefie u¿ytkowej wkomponowano miejsce przeznaczone do wykonywania wszelkich prac tworzonych. Z kolei w strefê dydaktyczn¹ przeznaczon¹ do prowadzenia
tzw. zielonych lekcji  ogród warzywny i specjalne konstrukcje pojemnikowe z rolinnoci¹ nisk¹ wykonane bêd¹ z materia³ów naturalnych, tj. drewna, kamienia czy piaskowca,
dziêki temu dzieci bêd¹ mog³y same zajmowaæ siê upraw¹ tego rodzaju rolinnoci. Konstrukcje pojemnikowe bêd¹ odpowiednio dostosowano do potrzeb osób niepe³nosprawnych maj¹cych problemy z poruszaniem siê lub je¿d¿¹cych na wózkach inwalidzkich.
Pomylano w tym celu o wg³êbieniu rabat w miejscu stykania siê nóg, tak aby umo¿liwiæ
podopiecznym kontakt z rolinami. Nawierzchnie wystêpuj¹ce w czêci dydaktycznej
bêd¹ wykonane z drewna i barwionego betonu.
Ostatni¹ strefê stanowi kompleks wypoczynkowo-relaksacyjny, w którym znajdzie siê
palenisko dla dzieci i m³odzie¿y, aby mog³y urz¹dzaæ przyjêcia okolicznociowe. Palenisko wraz z altan¹ znajduj¹ siê na podecie maj¹cym pochylniê, wykonanym z surowca
drzewnego, aby osoby poruszaj¹ce siê na wózkach inwalidzkich mia³y dostêp do miejsca
wypoczynku. Pochylnia zastosowana w projekcie ma charakter sk³adany. W drugiej czêci kompleksu wypoczynkowo-relaksacyjnego zaproponowano ³awy o ró¿nych kszta³tach s³u¿¹ce do kontemplacji. W pobli¿u nich znajduje siê wodotrysk sk³adaj¹cy siê
z trzech cieków wodnych, które wydobywaj¹ siê z jego pod³o¿a, a towarzysz¹ im migaj¹ce kolorowe wiat³a.
WNIOSKI
1. Zaproponowana koncepcja projektowa by³ego boiska sportowego ³¹czy zarówno
funkcjê terapeutyczn¹ przeznaczon¹ dla dzieci niepe³nosprawnych, jak i dydaktyczn¹
oraz rekreacyjn¹.
2. Roliny uwzglêdnione w projekcie nale¿¹ do czterech grup ró¿ni¹cych siê: zapachem, barw¹, wydawanym dwiêkiem oraz faktur¹ i struktur¹ lici.
3. Elementy ma³ej architektury dostosowano do potrzeb u¿ytkowników orodka. Odpowiednio wyprofilowano siedziska i zaprojektowano fontanny, które stanowi¹ punkt
odniesienia w terenie, a cie¿ki wykonano z materia³ów zapobiegaj¹cym urazom.
4. Terapeutyczny ogród dla osób niepe³nosprawnych mo¿e przyczyniæ siê do promocji i rozwoju wsi, ze wzglêdu na swój unikatowy charakter. Mo¿e staæ siê znacz¹cym
uatrakcyjnieniem typowego ogrodu, który bêdzie s³u¿y³ podopiecznym i wzbudza³ zainteresowanie ich opiekunów.
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CONCEPT OF GARDEN FOR DISABLED PEOPLE AT SPECIAL SCHOOL
AND CHILD CARE CENTRE IN SZYMANOWO
Gardens for the disabled people are important because they fulfill an important function.
People can relax and take care of plants and trees. Second they learn to work, stay in
the community and communicate with him. Garden should be designed using special
technical norms. Stairs, walkways and ramps should have special dimensions tailored to
disabled people. In this concept plants are designed special for disabled people. Flowers,
shrubs and trees are properly chosen, so that dont have spikes, thorns, poisonous
fruits and that dont have stinging leaves. Existing plants with such characteristics have
been removed. Plants were used, which differ because of the smell, colour, texture of the
leaves. Fragrancy and colour will help blind children find themselves in the field.
Key words: concept, disabled people, garden, plants
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OCENA ATRAKCYJNOCI PRZESTRZENI PARKU
IM. PROF. D. WANICA W OLSZTYNIE
Tomasz Podciborski, Anna Michno
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. Celem g³ównym by³o przeprowadzenie oceny atrakcyjnoci przestrzeni
parku im. prof. D. Wanica w Olsztynie za pomoc¹ wskaników i mierników atrakcyjnoci stworzonych na potrzeby opracowania. Cel g³ówny zosta³ osi¹gniêty poprzez realizacjê celów szczegó³owych, w ramach których: zdefiniowano pojêcie parku miejskiego
w aspekcie przestrzeni publicznej, opracowano wskaniki, mierniki oraz zasady oceny.
Doboru ocenianych elementów przestrzeni dokonano w oparciu o wyniki badañ ankietowych przeprowadzonych wród u¿ytkowników analizowanej przestrzeni parkowej.
W celu u³atwienia oceny park podzielono na 9 pól podstawowych.
S³owa kluczowe: przestrzeñ publiczna, park miejski, atrakcyjnoæ przestrzeni parkowej

WPROWADZENIE
Przestrzeñ parkowa jest niezwykle istotnym elementem przestrzeni publicznej.
Jej istnienie ³¹czy siê cile z realizacj¹ stanu nazywanego ³adem przestrzennym. Obecny
poziom wiedzy i rozwój techniki wymuszaj¹ na u¿ytkownikach przestrzeni dzia³ania warunkuj¹ce w³aciwy rozwój ekologiczny, ekonomiczny, spo³eczny, estetyczny i kulturowy.
Zagospodarowany w ten sposób teren powinien charakteryzowaæ siê wysokim poziomem stanu rodowiska, odpowiednim stopniem zainwestowania w infrastrukturê techniczn¹ oraz du¿¹ atrakcyjnoci¹. Dzia³ania projektowo-inwestycyjne powinny zmierzaæ
do podnoszenia wartoci przestrzeni z jednoczesn¹ realizacj¹ potrzeb spo³ecznych.
Taki stan rzeczy by³ inspiracj¹ do opracowania metody, a nastêpnie przeprowadzenia
oceny atrakcyjnoci parku im. prof. D. Wanica w Olsztynie. Wyniki oceny powinny daæ
odpowied na nastêpuj¹ce pytania: jaki jest poziom atrakcyjnoci ocenianego parku?,
czy oceniany obszar nie powinien byæ poddany pracom rewitalizacyjnym?, jakie elementy przestrzenne powinny byæ zlokalizowane na terenie ocenianej przestrzeni?
Adres do korespondencji  Corresponding author: Tomasz Podciborski, Katedra Planowania
i In¿ynierii Przestrzennej, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Romana
Prawocheñskiego 15, 10-719 Olsztyn, e-mail: tomasz.podciborski@uwm.edu.pl
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PRZESTRZEÑ PUBLICZNA I PARKOWA
Prawnie przestrzeñ publiczna zosta³a zdefiniowana w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717] jako obszar
o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkañców, poprawy jakoci ich
¿ycia i sprzyjaj¹cy nawi¹zywaniu kontaktów spo³ecznych ze wzglêdu na jego po³o¿enie
oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, okrelony w studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy.
Zwyczajowo przestrzeñ publiczna stanowi miejsce spotkañ, rekreacji, wypoczynku
czy pracy. Wed³ug Dymickiej [2013] tradycyjn¹ przestrzeni¹ publiczn¹ jest centrum miasta z sieci¹ ulic i placów, zbiorem wa¿nych budowli, pomników, obecnoci¹ zieleni. Podobn¹ definicjê prezentuje Wysocki [2009], twierdz¹c, ¿e przestrzeñ publiczna jest sercem miasta, które powinno têtnic ¿yciem i jednoczyæ mieszkañców. Ma byæ przyjazna
wszystkim, czyli dostêpna dla ka¿dego bez wzglêdu na jego sprawnoæ ruchow¹.
Analizuj¹c prezentowane definicje, mo¿na stwierdziæ, ¿e przestrzeñ publiczn¹ tworz¹
takie elementy jak: ci¹gi piesze, ulice, skwery, zieleñce, parki, trawniki, wnêtrza budynków urzêdów, dworców, kin, teatrów, kocio³ów, galerii handlowych i tym podobnych.
W dalszej czêci tego opracowania szczególn¹ uwagê zwrócono na parki miejskie bêd¹ce czêci¹ przestrzeni publicznej kszta³tuj¹ce kompozycyjne ramy zagospodarowania
przestrzennego miasta.
W ujêciu encyklopedycznym park jest to du¿y ogród lub jego czêæ o charakterze
krajobrazowym. Nazwê wprowadzono we francuskiej sztuce ogrodowej XVII i XVIII w.
na oznaczenie naturalnych partii regularnego ogrodu, przyjêto j¹ tak¿e na okrelenie
ogrodów krajobrazowych w Anglii, a nastêpnie w ca³ej Europie na oznaczenie du¿ego
ogrodu [Encyklopedia popularna PWN. 1982].
Pierwsze kompozycje zieleni pojawi³y siê oko³o XVIII w. w postaci parków, ogrodów
oraz rozleg³ych za³o¿eñ urbanistyczno-ogrodowych. Przez wiele stuleci najwa¿niejsz¹
rolê odgrywa³y rezydencjonalne za³o¿enia parkow-ogrodowe, które wp³ynê³y historycznie na póniejsze kszta³towanie przestrzeni zielonych w miastach XIX i XX w. [Problemy
kszta³towania... 2010].
Poczynaj¹c od prze³omu XVIII i XIX w. mianem parku okrela siê swobodnie ukszta³towane uk³ady zieleni m.in. w miastach. Zasadniczy trzon stylowy ogrodów tej epoki
okrelany jest równie¿ czêciej jako park ni¿ ogród (park krajobrazowy, park angielski)
[Majdecki 2007].
Od prze³omu XVIII i XIX w. parki i ogrody publiczne cieszy³y siê ogromn¹ popularnoci¹, przez co wp³ynê³y na zak³adanie prywatnych, przydomowych ogrodów oraz
wprowadzenie zieleni publicznej wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych. Od tego te¿ czasu
w wielu miastach kszta³towano systemy zieleni po³¹czone funkcjonalnie z innymi czêciami miast.
XX w. charakteryzowa³ siê z bezplanowym zazielenianiem miast z równoczesnym coraz wiêkszym wzrostem degradacji terenów zieleni. Zlikwidowano znacz¹c¹ liczbê drzew
i krzewów, a tak¿e zaniechano rozwoju sztuki ogrodowej. Na prze³omie XX i XXI w. zaczêto ponownie zwracaæ uwagê na niezbêdn¹ rolê zieleni w ¿yciu cz³owieka.
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Wed³ug Kwaniewskiego [2005], park miejski to taki park, który znajduje siê w obrêbie miasta lub w jego bezporednim s¹siedztwie i w jednoznacznym funkcjonalnym z nim
powi¹zaniu, a dodatkowo ma powierzchniê nie mniejsz¹ ni¿ 1,2 ha i jest terenem ogólnodostêpnym.
Wspó³czesne za³o¿enia parkowe tworzone s¹ w oparciu o dwa ró¿ne style: wed³ug
regularnych francuskich uk³adów lub w oparciu o wzory swobodnie kszta³towanych angielskich ogrodów.
Na terenach niewielkich lepsze s¹ uk³ady geometryczne, jako bardziej czytelne, stwarzaj¹ce wra¿enie pewnego ³adu w kompozycji. Na du¿ych przestrzeniach natomiast dobrze sprawdzaj¹ siê kompozycje swobodne nawi¹zuj¹ce do krajobrazu naturalnego. Uk³ady geometryczne maj¹ zazwyczaj jeden g³ówny motyw, np. o symetrii [Borcz 2000].
Na uk³ady kompozycyjne parków wp³yw maj¹ ró¿norodne elementy ograniczaj¹ce,
jak chocia¿by warunki klimatyczne, przestrzenne, rodowiskowe lub kszta³tuj¹ce wymagania stawiane parkom ze wzglêdu na potrzeby spo³ecznoci. Owe wymagania dotycz¹ce form przestrzeni parkowych wynikaj¹ce z potrzeb wiod¹cych dotycz¹ m.in.:
 podstawowych form wyposa¿enia w miejscu wypoczynku (siedziska);
 elementów wyposa¿enia sprzyjaj¹cych formom ruchowym jak ci¹gi komunikacyjne
i murawy rekreacyjne;
 ograniczeñ negatywnych oddzia³ywañ rodowiska miejskiego jak: ha³as, zanieczyszczenie rodowiska, du¿a liczba wspó³u¿ytkowników przestrzeni, agresywne formy
architektoniczne i urbanistyczne;
 zwiêkszonej wilgotnoci powietrza (fontanny, cieki wodne, zbiorniki, wodotryski);
 bogactwa form przyrodniczych i rodzaju zwi¹zanych z nim bodców wizualnych, akustycznych, zapachowych, i dotykowych;
 dobrej dostêpnoci wewnêtrznej przestrzeni;
 placów zabaw, gier, miejsc do grillowania i piknikowania [Lis 2005].
WYBÓR ELEMENTÓW PRZESTRZENI MAJ¥CYCH WP£YW
NA ATRAKCYJNOÆ PRZESTRZENI PARKU PROF. D. WANICA.
OPRACOWANIE WSKANIKÓW I MIERNIKÓW OCENY
Do opracowania metody oceny atrakcyjnoci parku im. prof. D. Wanica (potocznie
zwanego parkiem Kortowskim) nale¿a³o na wstêpie opracowaæ listê elementów przestrzeni maj¹cych wp³yw na atrakcyjnoæ przestrzeni parkowej. Listê tê przygotowano w oparciu o badania ankietowe przeprowadzone na grupie u¿ytkowników badanej przestrzeni.
Podczas wywiadu terenowego przeprowadzono ankietê wród stu u¿ytkowników parku
Kortowskiego. Zadaniem ankietowanych by³o wymienienie do 10 elementów przestrzeni
niezbêdnych do prawid³owego funkcjonowania analizowanego parku i maj¹cych wp³yw
na jego atrakcyjnoæ. Ankietowani wskazali na koniecznoæ lokalizacji nastêpuj¹cych
elementów: kosze na mieci  93 os.; ³awki  91 os.; owietlenie  82 os.; chodniki ze
cie¿k¹ rowerow¹/cie¿ka rowerowa  78 os.; toalety publiczne  58 os.; trawniki i kwietniki  55 os.; grill/miejsce na ognisko  45 os.; utwardzone cie¿ki/chodniki  44 os.;
punkt gastronomiczny  43 os.; oczko wodne/fontanna  43 os.; drzewa i krzewy 
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34 os.; stojaki na rowery  26 os.; wi-fi  25 os.; monitoring  24 os.; parasole/miejsca zadaszone/altanki  21 os.; plac zabaw  17 os.; wypo¿yczalnia rowerów/rolek i ³y¿worolek 
15 os.; boisko do siatkówki/kosza  13 os.; trawniki do piknikowania/biwakowania 12 os.;
stoliki  12 os.; hutawki dla studentów/hamaki/le¿aki  11 os.; alejki/cie¿ki  11 os.; tablice informacyjne  11 os.; sklepik/kiosk  9 os.; fit park/si³ownia na wie¿ym powietrzu 
7 os.; chodnik do jazdy na rolkach/wrotkach  7 os.; skate park  6 os.; mietniki na psie
odchody/stojaki z workami  6 os.; pub/bar/ogródek piwny  5 os.; miejsce do le¿akowania  3 os.; miejsca do wyprowadzania psów  3 os.; pomniki  2 os.; wybieg dla psów/
/miejsce do wyprowadzania psów  2 os.; skalniaki  2 os.; budka z lodami  2 os.; krzewy odstraszaj¹ce insekty  1 os.; automaty z napojami  1 os.
Dalsz¹ analizê  badanie ankietowe  przeprowadzono na 15 elementach przestrzeni,
które wybrano sporód elementów wczeniej wymienionych przez respondentów. Sto
ankietowanych osób mia³o za zadanie okreliæ si³ê wp³ywu tych elementów na atrakcyjnoæ analizowanej przestrzeni parkowej. Listê wybranych 15 elementów przestrzeni wraz
z wagami okrelaj¹cymi si³ê wp³ywu danego elementu na atrakcyjnoæ przestrzeni parkowej tworz¹: kosze na mieci [0,1221]; ³awki [0,1195]; owietlenie [0,1077]; chodniki ze
cie¿k¹ rowerow¹/cie¿ka rowerowa [0,1021]; toalety publiczne [0,0761]; trawniki
i kwietniki [0,0722]; grill/miejsce na ognisko [0,0591]; utwardzone cie¿ki/chodniki
[0,0578]; punkt gastronomiczny [0,0564]; oczko wodne / fontanna [0,0564]; drzewa i krzewy [0,0446]; stojaki na rowery [0,0341]; Internet bezprzewodowy [0,0328]; monitoring
[0,0315]; miejsca zadaszone [0,0276]. Wybrane i opisane elementy przestrzeni w dalszej
czêci opracowania nazwano wskanikami oceny atrakcyjnoci przestrzeni parkowej i to
dla nich opracowano mierniki oceny.
Mierniki oceny opracowano w trójstopniowej skali oceny. Brano pod uwagê wystêpowanie lub brak danego elementu w przestrzeni oraz jego stan techniczny. Dwa punkty
przyznawano, jeli element przestrzeni znajdowa³ siê w parku i pozytywnie wp³ywa³ na
atrakcyjnoæ przestrzeni. Zero punktów przyznawano, jeli dany element przestrzeni nie
wystêpowa³ w parku, niedostatecznie spe³nia³ swoj¹ funkcjê lub negatywnie wp³ywa³ na
atrakcyjnoæ przestrzeni. Rzetelnoæ wyników oceny podniesiono poprzez wprowadzenie
wartoci poredniej, czyli oceny jednopunktowej.
CHARAKTERYSTYKA I ZASADY PUNKTACJI WYBRANYCH MIERNIKÓW
OCENY ATRAKCYJNOCI PRZESTRZENI PARKU IM. PROF. D. WANICA
1. Miernik oceny dostêpnoci i stanu koszy na mieci  kosze na mieci wystêpuj¹
co 1520 metrów, w pobli¿u ³awek, opró¿niane regularnie, utrzymane w bardzo dobrym
stanie  2 pkt; kosze na mieci wystêpuj¹ co 2030 metrów, w pobli¿u ³awek, opró¿niane
nieregularnie, utrzymane w dobrym stanie  1 pkt; kosze na mieci wystêpuj¹ rzadziej
ni¿ 30 metrów, opró¿niane nieregularnie, utrzymane w z³ym stanie lub ich brak  0 pkt.
2. Miernik oceny dostêpnoci i stanu ³awek  ³awki wystêpuj¹ w odleg³oci co 510
metrów, utrzymane w bardzo dobrym stanie technicznym, bezpieczne  2 pkt; ³awki wystêpuj¹ w odleg³oci co 1020 metrów, utrzymane w dobrym stanie technicznym, bezpieczne  1 pkt, ³awki wystêpuj¹ rzadziej ni¿ co 20 metrów, utrzymane w z³ym stanie, czêsto zniszczone lub ich brakuje  0 pkt.
Acta Sci. Pol.

Ocena atrakcyjnoci przestrzeni parku im. prof. D. Wanica w Olsztynie

29

3. Miernik oceny owietlenia parku  owietlenie zapewnia mo¿liwoæ bezpiecznego poruszania siê po parku po zmroku, dodatkowo wystêpuj¹ iluminacje wietlne  2 pkt, owietlenie zapewnia mo¿liwoæ bezpiecznego poruszania siê po parku po zmroku; brak iluminacji
wietlnych  1 pkt; brak owietlenia lub istniej¹ce owietlenie jest uszkodzone  0 pkt.
4. Miernik oceny dostêpnoci i stanu cie¿ek rowerowych  cie¿ki rowerowe wystêpuj¹ w parku, s¹ dobrze oznakowane i prawid³owo wydzielone  2 pkt; cie¿ki rowerowe
wystêpuj¹ w parku, s¹ nieoznakowane i le wydzielone  1 pkt; brak cie¿ek rowerowych w parku  0 pkt.
5. Miernik oceny toalet publicznych  toalety publiczne utrzymane w bardzo dobrym
stanie, nieodp³atne  2 pkt; toalety publiczne utrzymane w dobrym stanie, odp³atne 
1 pkt; brak toalet publicznych lub istniej¹ce toalety s¹ w z³ym stanie  0 pkt.
6. Miernik oceny stanu i wystêpowania trawników i kwietników  trawniki i kwietniki
utrzymane w bardzo dobrym stanie  2 pkt; trawniki i kwietniki utrzymane w dobrym
stanie  1 pkt; trawniki i kwietniki utrzymane w z³ym stanie  0 pkt.
7. Miernik oceny wydzielonych miejsc na grill lub ognisko  dostêpne miejsce na
grill lub ognisko utrzymane w czystoci, ze stolikami i miejscami do siedzenia  2 pkt;
dostêpne miejsce na grill lub ognisko zadbane, brak stolików i miejsc do siedzenia 
1 pkt; brak wydzielonych miejsc na grill lub ognisko  0 pkt.
8. Miernik oceny wystêpowania utwardzonych cie¿ek lub chodników  utwardzone
cie¿ki i chodniki umo¿liwiaj¹ sprawne poruszanie siê po parku, utrzymane w bardzo dobrym stanie  2 pkt; utwardzone cie¿ki i chodniki umo¿liwiaj¹ poruszanie siê po parku,
utrzymane w dobrym stanie  1 pkt; utwardzone cie¿ki i chodniki uniemo¿liwiaj¹ poruszanie siê po parku, utrzymane w z³ym stanie lub ich brak  0 pkt.
9. Miernik oceny punktu gastronomicznego  ca³oroczny punkt gastronomiczny wystêpuje w parku  2 pkt; sezonowy punkt gastronomiczny wystêpuje w parku  1 pkt;
brak punktu gastronomicznego w parku  0 pkt.
10. Miernik oceny wystêpowania fontann lub oczek wodnych  fontanny lub oczka
wodne utrzymane w bardzo dobrym stanie  2 pkt; fontanny lub oczka wodne utrzymane w dobrym stanie  1 pkt; fontanny lub oczka wodne utrzymane w z³ym stanie lub
ich brak  0 pkt.
11. Miernik oceny wystêpowania i stanu drzew i krzewów  na terenie parku wystêpuj¹ ró¿ne gatunki drzew / zieleñ wysoka i niska utrzymana w bardzo dobrym stanie 
2 pkt; na terenie parku wystêpuje jeden gatunek drzew / zieleñ wysoka i niska utrzymana w dobrym stanie  1 pkt; na terenie parku zieleñ wysoka i niska utrzymane w z³ym
stanie  0 pkt.
12. Miernik oceny wystêpowania stojaków na rowery  stojaki na rowery zlokalizowane w odleg³oci nie wiêkszej ni¿ 25 metrów od siebie, zlokalizowane w pobli¿u cie¿ek rowerowych, utrzymane w bardzo dobrym stanie  2 pkt; stojaki na rowery zlokalizowane
w odleg³oci do 50 metrów od siebie, zlokalizowane w pobli¿u cie¿ek rowerowych, utrzymane w dobrym stanie  1 pkt; stojaki w z³ym stanie technicznym lub ich brak  0 pkt.
13. Miernik oceny mo¿liwoci korzystania z Internetu bezprzewodowego (wi-fi) 
bezprzewodowa sieæ internetowa dostêpna w ka¿dym miejscu parku  2 pkt; bezprzewodowa sieæ internetowa dostêpna w wybranych miejscach parku  1 pkt; bezprzewodowa
sieæ internetowa niedostêpna w parku  0 pkt.
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14. Miernik oceny wystêpowania monitoringu  monitoring wystêpuje w parku i monitorowany jest ca³y jego obszar  2 pkt; monitoring wystêpuje tylko w niektórych miejscach parku  1 pkt; brak monitoringu w parku  0 pkt.
15. Miernik oceny wystêpowania miejsc zadaszonych  altanki i miejsce z parasolami
zlokalizowane w kilku miejscach parku  2 pkt; altanki i miejsce z parasolami zlokalizowane w jednym miejscu w parku 1 pkt; altanki i miejsce z parasolami nie wystêpuj¹ na terenie parku  0 pkt.
Zasady oceny parku im. prof. D. Wanica
1. Do przeprowadzenia oceny atrakcyjnoci przestrzeni parkowej proponuje siê podzia³ ocenianej przestrzeni na pola podstawowe.
2. Za pole podstawowe proponuje siê przyj¹æ czeæ powierzchni parku wydzielon¹
alejkami g³ównymi.
3. W przypadku ma³ej powierzchni wydzielonego pola podstawowego i jednorodnej
funkcji pe³nionej przez dan¹ powierzchniê proponuje siê przy³¹czenie wydzielonego pola
podstawowego do najbli¿szego i najwiêkszego pola podstawowego.
4. Ocenê prowadzi siê z punktu obserwacyjnego zlokalizowanego w rodku geometrycznym pola podstawowego.
5. Do przeprowadzenia oceny proponuje siê wykorzystaæ wskaniki i ich mierniki,
opracowane do celów tej pracy.
6. Dla u³atwienia oceny proponuje siê uzupe³niæ uproszczon¹ kartê oceny atrakcyjnoci przestrzeni parkowej zaprezentowan¹ w tym opracowaniu.
7. Proponuje siê wydzielenie 5 klas oceny atrakcyjnoci. Mo¿liwe jest jednak wydzielenie przez oceniaj¹cego mniejszej lub wiêkszej liczby klas atrakcyjnoci przestrzeni parkowej, aby obni¿yæ lub podwy¿szyæ dok³adnoæ prowadzonej oceny.
8. Mo¿liwe jest graficzne przedstawienie wyników oceny w formie wykresów lub
w formie szkicu atrakcyjnoci przestrzeni.
9. Proponuje siê przyj¹æ nastêpuj¹ce przedzia³y klasowe i oznaczenia kolorystyczne:
 klasa I  atrakcyjnoæ przestrzeni parkowej bardzo wysoka  1,6000 £ x £ 2,0000 
kolor ciemnozielony;
 klasa II  atrakcyjnoæ przestrzeni parkowej wysoka  1,2000 £ x 1,6000  kolor
jasnozielony;
 klasa III  atrakcyjnoæ przestrzeni parkowej rednia  0,8000 £ x < 1,2000  kolor ¿ó³ty;
 klasa IV  atrakcyjnoæ przestrzeni parkowej niska  0,4000 £ x < 0,8000 
kolor pomarañczowy;
 klasa V  atrakcyjnoæ przestrzeni parkowej bardzo niska  0,0000 £ x < 0,4000 
kolor czerwony.
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CHARAKTERYSTYKA I OCENA ATRAKCYJNOCI OBIEKTU BADAWCZEGO
Park im. prof. D. Wanica zlokalizowany jest w Kortowie. Stanowi po³¹czenie Kortowa I,
w którym czêæ wydzia³ów znajduje siê w starych poniemieckich budynkach, z Kortowem II  nowoczeniejsz¹ czêci¹ kampusu. Przez obszar parku przebiegaj¹ dwie g³ówne
alejki  jedna zlokalizowana po wschodniej czêci parku, przy hali sportowej, druga przebiegaj¹ca wzd³u¿ Jeziora Kortowskiego (na rys. 1 oznaczone kolorem czerwonym). Park
u¿ytkowany jest w g³ównej mierze przez studentów, którzy wykorzystuj¹ go jako miejsce
odpoczynku.
W celu u³atwienia oceny park podzielono na 9 pól podstawowych, które wydzielono
wed³ug g³ównych chodników i alejek przebiegaj¹cych na jego terenie (rys. 1).

Rys. 1. Podzia³ parku na pola podstawowe
Fig. 1. Distribution of park on basic fields
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

Oceniaj¹c ka¿de z wydzielonych pól podstawowych parku Kortowskiego nale¿a³o
wype³niæ uproszczon¹ kartê oceny atrakcyjnoci przestrzeni parkowej, przedstawion¹ w
tabeli 1 i tabeli 2.
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V  very low attractiveness

ród³o: opracowanie w³asne (Tomasz Podciborski)
Source: own study (Tomasz Podciborski)
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Ocenê atrakcyjnoci przestrzeni parku prof. D. Wanica przeprowadzono 3 maja
2013 r. Punkty przyznane za stan elementów przestrzeni (wskaniki oceny) nale¿a³o przemno¿yæ przez wagi przyznane do poszczególnych elementów przestrzeni.
Wed³ug przyznanej liczby punktów nale¿a³o okreliæ klasê atrakcyjnoci przestrzeni
parkowej dla ka¿dego z ocenianych obszarów oddzielnie. Dla parku prof. D. Wanica
przyznawano tylko dwie najni¿sze klasy sporód piêciu wyró¿nionych klas atrakcyjnoci
przestrzeni parkowej. Wartoci liczbowe zawiera tabela 1 i tabela 2, natomiast graficzn¹
interpretacjê wyników przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Graficzne przedstawienie wyników oceny  szkic atrakcyjnoci przestrzeni
Fig. 2. Graphic presentation of result of estimate  sketch of attractiveness of area
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

PODSUMOWANIE
Integraln¹ czêci¹ struktury przestrzennej miasteczka akademickiego Kortowo
s¹ tereny zieleni, ze szczególnym uwzglêdnieniem parku prof. D. Wanica. Przestrzeñ parkowa w Kortowie powinna pe³niæ funkcjê rekreacyjno-kulturow¹ jako miejsce spotkañ
rzeszy studentów. Teren ten powinien stanowiæ miejsce rekreacji, organizacji imprez masowych i innych przejawów aktywnoci spo³ecznoci uniwersyteckiej. Fakt ten by³ motywacj¹ do przeprowadzenia oceny atrakcyjnoci parku im. prof. D. Wanica w Olsztynie.
W oparciu o analizê literatury, przeprowadzone badania ankietowe oraz analizy w³asne
opracowano metody oceny atrakcyjnoci przestrzeni parkowej ze szczególnym uwzglêdnieniem
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potrzeb jej u¿ytkowników, a nastêpnie przeprowadzono ocenê atrakcyjnoci parku
im. prof. D. Wanica. W oparciu o wyniki badañ sformu³owano nastêpuj¹ce wnioski:
 poziom atrakcyjnoci przestrzeni parkowej oceniono jako niski dla 2 pól podstawowych i bardzo niski dla pozosta³ych 7 ocenianych pól podstawowych;
 ze wzglêdu na niskie wyniki oceny oceniana przestrzeñ parkowa powinna byæ poddana pracom rewitalizacyjnym w celu podniesienia jej atrakcyjnoci;
 zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na potrzeby u¿ytkowników parku im. prof. D. Wanica,
nale¿y wprowadziæ nastêpuj¹ce elementy zagospodarowania: kosze na mieci, latarnie
i iluminacje wietlne, cie¿ki rowerowe, toalety publiczne, wydzielone miejsca na grill
lub ognisko, punkt gastronomiczny, stojaki na rowery, monitoring.
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THE ASSESSMENT OF THE ATTRACTIVENESS OF THE PARK IM. PROF.
WANICA IN OLSZTYN
Abstract. The main aim of this article was to carry out the assessment of the
attractiveness of the space of the Park of Prof. Wanica in Olsztyn using indicators and
measures of attractiveness, created for this study. The main aim was reached by the
realization of detailed aims within the framework of which: the notion of a city park in
the aspect of the public space was defined; indicators, measures and rules of the
assessment were also worked out. The selection of evaluated elements of the space was
made based on findings of inquiry carried out among users of the analyzed park space.
For the purpose of the simplification of the assessment of the park, it was divided on 9
basic fields.
Key words: the public space, the city park, the attractiveness of the park space
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PRZEKSZTA£CENIA HISTORYCZNYCH UK£ADÓW
PRZESTRZENNYCH WSI W STREFIE PODMIEJSKIEJ
OLSZTYNA, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLÊDNIENIEM
BR¥SWA£DU, DOROTOWA I JONKOWA
S³awomir Sobotka
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badañ w ramach pracy doktorskiej
pt.: Gospodarka przestrzenna w strefie podmiejskiej Olsztyna na tle przekszta³ceñ krajobrazu rolniczego. Zakres przestrzenny badañ obejmowa³ wszystkie wsie po³o¿one
w strefie podmiejskiej Olsztyna. W celu zobrazowania przekszta³ceñ uk³adów wiejskich
porównywano dane z drugiej po³owy XIX w., lat 20. i 30. XX w. i wspó³czesne (z lat
20102013). Wsie lokowano w strefie podmiejskiej Olsztyna od XIV do XIX w. Parcelacja
maj¹tków ziemskich w XIX w. zapocz¹tkowa³a przemiany wiejskich uk³adów osadniczych.
W szczególnoci po II wojnie wiatowej nast¹pi³y zaburzenia pierwotnie wystêpuj¹cych
uk³adów przestrzennych wsi. W latach 70. XX w. wynika³o to z rozwoju zabudowy wielorodzinnej i gospodarczej zwi¹zanej z lokalizacj¹ pañstwowych gospodarstw rolnych.
Historyczne uk³ady przestrzenne wsi (owalnica, ulicówka i rzêdówka) objête umiarkowan¹
presj¹ budowlan¹ (na tle wartoci we wsiach strefy podmiejskiej Olsztyna) uleg³y w g³ównej mierze degradacji, za te o du¿ym ruchu budowlanym  homogenizacji, przekszta³ceniom w uk³ady wielodro¿ne. Powstaje w ten sposób przestrzeñ bez w³aciwoci. Omówione zjawisko zwi¹zane jest z wielkoci¹ nap³ywu ludnoci i rozwojem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, w szczególnoci po 2000 r. (proces suburbanizacji) oraz
powstawaniem nowej, czêsto nieefektywnej sieci dróg dojazdowych. Wiêkszoæ miejscowoci w strefie podmiejskiej Olsztyna charakteryzowa³a siê w latach 20002010 nap³ywem ludnoci, za w mniejszoci z nich przyrost wyniós³ zero lub by³ ujemny. W badanym okresie du¿y wzrost liczby ludnoci (powy¿ej 50 osób) wyst¹pi³ w 36 wsiach (18%
ogó³u). Powoduje to powstawanie uk³adów wielodro¿nych lub degradacjê uk³adów przestrzennych wsi. Ogó³em wzrost liczby ludnoci w strefie podmiejskiej Olsztyna wyniós³
23,5% w latach 20002010. Przekszta³cenia (degradacjê) historycznych uk³adów przestrzennych wsi w strefie podmiejskiej Olsztyna omówiono szerzej na przyk³adzie Br¹swa³du (gmina Dywity), Dorotowa (gmina Stawiguda) i Jonkowa (gmina Jonkowo).
S³owa kluczowe: przekszta³cenia historycznych uk³adów przestrzennych wsi, degradacja wsi, strefa podmiejska, nap³yw ludnoci, kartografia porównawcza
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WPROWADZENIE
Przedmiotem badañ by³y przekszta³cenia historycznych uk³adów przestrzennych wsi
w strefie podmiejskiej Olsztyna. Strefê podmiejsk¹ wyró¿niono na podstawie kryterium
administracyjnego. Obejmuje ona szeæ gmin bezporednio s¹siaduj¹cych z granic¹ administracyjn¹ Olsztyna, tj. piêæ gmin wiejskich  Purdê, Stawigudê, Gietrzwa³d, Jonkowo,
Dywity i jedn¹ gminê miejsk¹ Barczewo1. £¹czna powierzchnia wymienionych gmin wynosi 1358,38 km2. Wyboru gmin, a tym samym wyznaczenia strefy podmiejskiej, dokonano na podstawie wielkoci zmian liczby ludnoci. W latach 20002010 wynios³a ona
ogó³em 23,5%. S¹ to wartoci wielokrotnie wy¿sze ni¿ te odnotowywane w pozosta³ych
gminach powiatu olsztyñskiego. Nap³yw ludnoci wp³ywa zarówno na przekszta³cenia
historycznych uk³adów przestrzennych wsi, jak i zmiany u¿ytkowania terenu  poprzez
wznoszenie zabudowy (g³ównie mieszkaniowej jednorodzinnej). Budowê ró¿nego rodzaju
obiektów okrelono mianem ruchu budowlanego. Kryterium administracyjne wyznaczania strefy podmiejskiej u³atwia zbieranie danych i ich póniejsz¹ interpretacjê.
Niejednorodnoæ strefy podmiejskiej sprawia, i¿ w opracowaniach naukowych wystêpuje wiele jej definicji. Wród nich mo¿na wyró¿niæ dwa podstawowe podejcia:
funkcjonalne lub strukturalne. Dane zawarte w pimiennictwie nie dostarczaj¹ jednoznacznych kryteriów delimitacji strefy podmiejskiej. Najczêciej wskazuje siê na nap³yw
(wzrost) liczby ludnoci i zmiany u¿ytkowania ziemi. Liszewski [1985] uto¿samia strefy
podmiejskie z obszarem po³o¿onym w bezporednim s¹siedztwie miasta, w ró¿norodny
sposób z nim zwi¹zanym i w wyniku tych powi¹zañ systematycznie przekszta³canym.
Z kolei Koter [1985] za strefy podmiejskie uwa¿a obszar wielostronnych i bezporednich
kontaktów z miastem, pas terenu otaczaj¹cy orodek centralny, w obrêbie którego zachodzi przenikanie siê form ¿ycia miejskiego i wiejskiego. Liszewski [1987] podaje, ¿e
strefa podmiejska stanowi zorganizowan¹ czêæ przestrzeni geograficznej, która przylega
do terenów zainwestowanych miasta centralnego. Dochodzi w niej do wzajemnego przenikania elementów charakterystycznych zarówno dla miast, jak i wsi.
Po II wojnie wiatowej nastêpowa³o ró¿nicowanie siê procesów urbanizacji wsi
w Polsce. W zwi¹zku z tym w latach 60. XX w. wprowadzono dwa nowe terminy: suburbanizacjê i semiurbanizacjê [Golachowski 1966]. Pierwsza z definicji oznacza przemiany
osiedli le¿¹cych w s¹siedztwie dynamicznie rozwijaj¹cych siê miast. Polegaj¹ one na coraz silniejszym zwi¹zku z miastem w zakresie zatrudnienia i korzystania z us³ug miejskich
oraz na przejmowaniu przez te jednostki osadnicze niektórych funkcji miasta.
Z kolei semiurbanizacja obejmuje przemiany spo³eczno-gospodarcze i morfologiczne
wsi, które niekoniecznie prowadz¹ do ca³kowitej urbanizacji  w sensie przy³¹czenia wsi
do istniej¹cego miasta czy te¿ przemiany wsi w miasto. W wyniku tego procesu powstaje forma osadnicza maj¹ca charakter pó³wsi pó³miasta, zarówno w zakresie funkcji, struktury spo³eczno-zawodowej mieszkañców, jak i form zagospodarowania przestrzennego
[Golachowski 1965, 1966].
1 W Studium obszaru problemowego strefy podmiejskiej miasta Olsztyna [2007] Zarz¹d
Województwa Warmiñsko-Mazurskiego, delimituj¹c strefê podmiejsk¹ Olsztyna zaliczy³ do niej
4 gminy miejskie, 9 gmin miejsko-wiejskich oraz 13 gmin wiejskich.

Acta Sci. Pol.

Przekszta³cenia historycznych uk³adów przestrzennych wsi w strefie podmiejskiej...

41

W wyniku procesu suburbanizacji rozwija siê strefa podmiejska. Wystêpuje on w kilku kontekstach przestrzennych:
a) wewn¹trz granic administracyjnych miasta centralnego (suburbanizacja wewnêtrzna), na wolnych jeszcze do zainwestowania terenach miasta rdzeniowego [Lorens 2005];
b) poza granicami miasta centralnego w obrêbie strefy podmiejskiej bli¿szej (urban
fringe) cechuj¹cej siê wzglêdn¹ ci¹g³oci¹ przestrzenn¹ zainwestowania;
c) poza stref¹ podmiejsk¹ bli¿sz¹, w obrêbie strefy podmiejskiej dalszej (urban-rural
fringe), z przewag¹ ekstensywnych form u¿ytkowania ziemi i krajobrazowo przypominaj¹cej wie [Lisowski i Grochowski 2009].
Ratzel [1891] jako pierwszy dostrzeg³ niezgodnoæ tradycyjnego podzia³u jednostek
osadniczych na miasto i wie. Wyró¿ni³ on osiedla przejciowe maj¹ce oprócz funkcji
rolniczej rozwiniêt¹ funkcjê us³ugow¹, mieszkaniow¹ czy produkcyjn¹. To na ogó³ osiedla niedu¿e, w których nie nast¹pi³ rozwój i koncentracja wielostronnego ¿ycia miast, ale
które ju¿ przejê³y pewne dzia³y gospodarki nierolniczej i maj¹ inny charakter od typowej
wsi rolniczej [Kie³czeska-ZaleskA 1972]. Wspomniana autorka, w latach 70. XX w., wyró¿ni³a szeæ typów osiedli przejciowych, w tym m.in. wsie zurbanizowane o charakterze mieszkalnym.
Termin urbanizacja wsi (od ³aciñskiego urbanus, tj. miejski), zdefiniowano jako umiastowienie i oznacza upodabnianie siê wsi do miast. W za³o¿eniu ma ono doprowadziæ
do zatarcia siê ró¿nic miêdzy miastami i wsiami w bli¿ej nieokrelonej przysz³oci. Rozumienie tego terminu mo¿e byæ dwojakie: wê¿sze, i oznaczaæ przekszta³cenie siê wsi
w miasto (lub w³¹czenie w granice miasta na mocy decyzji administracyjnej), lub szerokie, i oznaczaæ upodabnianie siê wsi do miasta pod wzglêdem niektórych cech [Soko³owski 1999]. Prochownikowa [1975] zaproponowa³a wprowadzenie terminu deruralizacja. Oznacza on powolny zanik i stopniowe przekszta³canie siê cech charakterystycznych dla osad wiejskich zarówno w stosunkach demograficzno-zawodowych, jak
i w funkcjach, w strukturze zainwestowania i morfologii osadniczo-agrarnej oraz w zatracaniu przez poszczególne wsie ich odrêbnoci.
Przemiany zachodz¹ce na obszarach wiejskich, zwi¹zane z przeobra¿eniami ich struktury spo³eczno-ekonomicznej oraz przestrzennej, s¹ traktowane jako nastêpstwo trzech
procesów: industrializacji, modernizacji i urbanizacji [Jurek 1991]. W opracowaniach socjologicznych miejskoæ stawia siê w opozycji do wiejskoci, przeciwstawiaj¹c sobie
charakteryzuj¹ce je cechy. Wed³ug Reissmana [1970], wszystkie te propozycje s¹ wersjami koncepcji kontinuum wiejsko-miejskiego. Pojêcie to (z ang. rural urban continuum)
wprowadzi³ i rozwija³ Redfield [1946, 1968]. Jego koncepcja folk-urban przeciwstawia sobie kulturê wiejsk¹ i miejsk¹. Opiera siê na stwierdzeniu, ¿e w miarê wychodzenia spo³ecznoci z izolacji staje siê ona bardziej heterogeniczna (nabiera cech miejskich). Wspomniany autor twierdzi³ ( ), ¿e wiejskoæ czy te¿ miejskoæ maj¹ charakter stopniowalny.
Spo³eczeñstwa mog¹ byæ zatem w ró¿nym stopniu wiejskie lub miejskie ( ). Zmienna
wiejskoci-miejskoci nie ma charakteru zmiennej dyskretnej (zero-jedynkowej). Jest
zmienn¹ ci¹g³¹, a wiejskoæ czy miejskoæ danego spo³eczeñstwa to raczej kwestia stopnia, a nie jakociowa cecha [GORLACH 2004].
¯adne spo³eczeñstwo w pe³ni nie odpowiada tej koncepcji, ale ka¿de znajduje siê
w jakim kontinuum, zale¿nie od stopnia ewolucji spo³ecznej [Castells 1982].
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Kontinuum miejsko-wiejskie oznacza uporz¹dkowany zbiór nieskoñczonej liczby elementów, jednych przechodz¹cych w drugie. Obejmuje ono ewolucyjny rozwój jednostek
osadniczych, które znajduj¹ siê na osi wie  miasto. Jednak nie ka¿da wie ostatecznie
przekszta³ci siê w miasto, na ogó³ zatrzymuj¹c siê na jednym z porednich etapów rozwoju. W w¹skim ujêciu ów termin obejmuje zbiór osiedli nieodpowiadaj¹cych definicjom
miasta ani wsi. Kontinuum wiejsko-miejskie obejmuje piêæ kategorii jednostek osadniczych: wie modelow¹ (tradycyjn¹), wie wspó³czesn¹ i osiedle zurbanizowane (urbanizacja sensu largo), semi-miasto, miasto wspó³czesne oraz miasto modelowe (urbanizacja sensu stricte) [Soko³owski 1999].
W zwi¹zku z gwa³townymi przekszta³ceniami krajobrazu wiejskiego (zw³aszcza tego
po³o¿onego w strefach podmiejskich) i powstawaniem pól miejskich zaczerpniêto z literatury anglojêzycznej pojêcie urban sprawl [Clawson 1962, Peiser 2001, Squires 2002].
Oznacza ono bezw³adne rozlewanie siê miast. Jednej z ocen kosztów procesu rozlewania siê miasta dokonano w 1998 r. w Stanach Zjednoczonych. Obejmowa³a ona piêæ elementów: koszty kapita³owe, koszty transportowe, ochronê rodowiska, jakoæ ¿ycia i relacje spo³eczne. Do pomiaru kosztów i konsekwencji zastosowano 40 mierników.
Wszystkie z nich zinterpretowano jako w mniejszym lub wiêkszym stopniu negatywne
skutki procesu rozlewania siê miast.
Wartociowe propozycje, w odniesieniu do sporz¹dzanych opracowañ planistycznych,
zg³asza £aguna [2007]. Zauwa¿a ona równie¿ degradacjê krajobrazu kulturowego we wsiach
po³o¿onych w strefie podmiejskiej Olsztyna. Autorka proponuje trzy stopnie kontroli:
1. Zapisy w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy. Podzia³ miejscowoci na cztery kategorie pod wzglêdem dzia³añ rewitalizacyjnych:
estetyzacjê, rewaloryzacjê, rehabilitacjê, rewitalizacjê. Okrelono re¿imy przestrzenne, jak
i sposoby przekszta³ceñ.
2. Zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zapisy dotycz¹ce
rewaloryzacji i kszta³towania przestrzeni wiejskiej, g³ównie jej centrum oraz zachowania
wartociowych i kulturowych elementów krajobrazu. Studia kompozycji krajobrazu
i wartoci kulturowych. Maksymalne wykorzystanie przestrzeni ju¿ zainwestowanej
(uzbrojenie terenu). Wzór  osiedla robotnicze z lat 20. XX w. Cele:
 zachowanie pewnej odleg³oci od tradycyjnej wsi;
 ujednolicone formy przestrzenne (kszta³t, wielkoæ dzia³ki, forma i posadowienie budynków);
 dobór materia³ów i zieleni;
 ukszta³towanie terenu publicznego (skweru, zieleni).
3. Studium krajobrazowe wraz ze wzornikami przestrzennymi, dotycz¹cymi:
 formy budynków mieszkalnych;
 kszta³tu, wielkoci i usytuowania dzia³ki wzglêdem drogi;
 ustawienia zabudowy na dzia³ce;
 rozplanowania zieleni na dzia³ce oraz w przestrzeniach publicznych.
Uzupe³nieniem przedstawionych rozwa¿añ s¹ dwa opracowania: inwentaryzacja krajobrazowo-architektoniczna 46 wsi warmiñskich w powiecie olsztyñskim, wykonana przez
£agunê, wraz z grup¹ studentów oraz publikacja KotlewskiegO [2011]. Autor proponuje
na przyk³adach dziesiêciu wsi z Warmii dzia³ania rewitalizacji w odniesieniu do ich uk³adów przestrzennych.
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Nale¿y podkreliæ, ¿e wsie wystêpuj¹ce w strefie podmiejskiej Olsztyna lokowano
od XIV do XIX w. Wtedy to najpowszechniej wystêpuj¹cym rodzajem uk³adu przestrzennego wsi by³a owalnica (wie placowa) [Klonowski 1965].
Po II wojnie wiatowej nast¹pi³y zaburzenia pierwotnie wystêpuj¹cych uk³adów
przestrzennych wsi. W latach 70. XX w. wynika³o to z rozwoju zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej, zwi¹zanej z lokalizacj¹ pañstwowych gospodarstw rolnych
(PGR-ów).
Na najwiêksz¹ skalê przekszta³cenia historycznych uk³adów przestrzennych wsi rozpoczê³y siê po 2000 r., wraz z nasileniem procesów suburbanizacji. Tradycyjne uk³ady
przestrzenne czêci wsi uleg³y homogenizacji, przekszta³ceniom w uk³ady wielodro¿ne
lub degradacji. Wi¹¿e siê to z rozwojem zabudowy mieszkaniowej i powstawaniem nowej
sieci dróg dojazdowych. Dodatkowym elementem, wiadcz¹cym o powstawaniu uk³adów
wielodro¿nych w niektórych wsiach strefy podmiejskiej Olsztyna, jest nadawanie nazw
ulicom. Do 2004 r. nazwy ulic funkcjonowa³y tylko w dwóch wsiach w gminie Dywity,
tj. w Dywitach (od 1977 r.) i Kielinach (od 1999 r.). W latach 20042008 nadano nazwy
ulicom w kolejnych 17 wsiach: Wójtowie, Gietrzwa³dzie, Unieszewie, £upstychu, Gronitach, Naterkach, Worytach, Giedajtach, Gutkowie, Jonkowie, Warka³ach, Wo³ownie, Trêkusku, Bart¹gu, Bart¹¿ku, Stawigudzie i Tomaszkowie.
Do opracowania wyników dotycz¹cych przekszta³ceñ przestrzennych wsi pos³u¿ono
siê metodyk¹ zwi¹zan¹ z kartografi¹ porównawcz¹. Zastosowanie mapy do analizy naukowej jest jednym ze sposobów jej praktycznego wykorzystania i nale¿y do kartograficznych metod badañ [Saliszczew 1984]. Pos³u¿ono siê tak¿e charakterystyk¹ i ocen¹
badanego obszaru i zjawisk na nim wystêpuj¹cych z wybranych punktów widzenia. Jako
przyk³adowe punkty widzenia mo¿na wyró¿niæ rozmieszczenie ró¿nych elementów i zjawisk w przestrzeni, podzia³ na elementy sk³adowe, zwi¹zki wystêpuj¹ce miêdzy tymi elementami, dotychczasowe tendencje rozwoju, czynniki sprawcze, mo¿liwoci rozwoju, unikatowe wartoci wymagaj¹ce zabezpieczenia, czynniki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla tych
wartoci i inne. Metody niezbêdne do tych celów wi¹¿¹ siê cile ze zbieraniem i przetwarzaniem informacji. Wyniki badañ zaprezentowano za pomoc¹ rysunków i tabel [Dembowska 1987].
PRZEMIANY PRZESTRZENNE WSI W STREFIE PODMIEJSKIEJ OLSZTYNA
W strefie podmiejskiej Olsztyna uk³ady przestrzenne wsi przekszta³caj¹ siê w niejednakowym tempie. Jest to powi¹zane z natê¿eniem ruchu budowlanego oraz wielkoci¹
nap³ywu ludnoci. Wspomniane procesy wykazuj¹ najwiêksze wartoci w strefie podmiejskiej bli¿szej, w odleg³oci do 15 km od granic administracyjnych Olsztyna. Ogó³em
w 122 wsiach (61%), sporód 200 w strefie podmiejskiej Olsztyna, zaznacza siê wzrost
liczby ludnoci. Z kolei najwiêksze przekszta³cenia uk³adów przestrzennych zasz³y w latach 20002010 w 36 wsiach w strefie podmiejskiej Olsztyna. Przyjêto, ¿e takimi wsiami
s¹ te, w których wzrost liczby mieszkañców wyniós³ przynajmniej 50 osób. Ponadto
w 11 miejscowociach wzrost liczby ludnoci wyniós³ lub przekroczy³ 100%. S¹ to: Jaroty
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(1996%), Wad¹g (588,8%), Ostrzeszewo (244,9%), Rozgity (196,6%), Giedajty (163,1%),
Bark (154,3%), Wójtowo (130,4%), £ugwa³d (122,3%), Gutkowo (109,7%), Gronity
(104,6%) i Ró¿nowo (101,1%).
W 30 wsiach zaznacza siê uk³ad wielodro¿ny, za w szeciu nast¹pi³a degradacja historycznego uk³adu przestrzennego (rys. 1 i tab. 1).

Rys. 1. Wsie w strefie podmiejskiej Olsztyna o najwiêkszych przekszta³ceniach historycznych
uk³adów przestrzennych w latach 20002010
Fig. 1. Villages in suburban area of Olsztyn with the greatest transformations of historical spatial layouts in 20002010
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych w urzêdach gmin
Source: own elaboration based on the data obtained from the Municipality Office
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Tabela 1. Wsie w strefie podmiejskiej Olsztyna o najwiêkszym przyrocie liczby ludnoci
w latach 20002010
Table 1. Villages in suburban area of Olsztyn with the greatest increase of population in 20002010
Ludnoæ
Population

Lp.

Nazwa wsi*
Name of the
village

Nazwa gminy
Name of the
commune

XII 2000

XII 2010

1

2

3

4

1.

Jonkowo

Jonkowo

Zmianaw osobach
Change in persons

Zmiana [%]
Change [%]

5

6

7

1198

1902

+704

58,8

2.

Dywity

Dywity

1625

2250

+625

38,5

3.

Wójtowo

Barczewo

450

1037

+587

130,4

4.

Ró¿nowo

Dywity

537

1080

+543

101,1

5.

Jaroty

Stawiguda

27

566

+539

1996,0

6.

Stawiguda

Stawiguda

1213

1688

+475

39,2

7.

Bart¹g

Stawiguda

493

863

+370

75,1

8.

Kieliny

Dywity

891

1240

+349

39,2

9.

Giedajty

Jonkowo

179

471

+292

163,1

10.

Wad¹g

Dywity

45

310

+265

588,8

11.

£ugwa³d

Dywity

215

478

+263

122,3

12.

Gutkowo

Jonkowo

237

497

+260

109,7

13.

Gronity

Gietrzwa³d

195

399

+204

104,6

14.

Nikielkowo

Barczewo

201

399

+198

98,5

15.

Tomaszkowo

Stawiguda

360

545

+185

51,4

16.

Sprêcowo

Dywity

344

529

+185

53,8

17.

£êgajny

Barczewo

1116

1293

+177

15,9

18.

Ostrzeszewo

Purda

69

238

+169

244,9

19.

Warka³y

Jonkowo

281

436

+155

55,2

20.

Szczêsne

Purda

210

359

+149

70,9

21.

Klebark Ma³y

Purda

309

454

+145

46,9

22.

S³upy

Dywity

631

724

+93

14,7

23.

Ruszajny

Barczewo

304

397

+93

30,6

24.

Br¹swa³d

Dywity

280

367

+87

31,1

25.

M¹tki

Jonkowo

329

413

+84

25,5

26.

£upstych

Gietrzwa³d

181

251

+70

38,7

27.

Gady

Dywity

261

330

+69

26,4

28.

Klebark Wielki

Purda

414

481

+67

16,2

29.

Marcinkowo

Purda

441

506

+65

14,7
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cd. tabeli 1
cont. table 1

1

2

3

4

5

6

7

30.

Kaplityny

Barczewo

136

198

+62

45,6

31.

Dorotowo

Stawiguda

298

358

+60

20,1

32.

Rozgity

Dywity

29

86

+57

196,6

33.

Trêkus

Purda

83

137

+54

65,1

34.

Nowa Wie

Purda

384

438

+54

14,1

35.

Bark

Barczewo

35

89

+54

154,3

36.

Majdy

Stawiguda

63

115

+52

82,5

*wsie wybrane do dalszych analiz
* villages selected for further analyses
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych w urzêdach gmin
Source: own elaboration based on the data obtained from the Municipality Office

Wspomniane przemiany przestrzenne wsi powi¹zane s¹ równie¿ z wystêpowaniem
naturalnych i antropogenicznych barier. W pierwszym przypadku dotyczy to obecnoci
linii brzegowej Jeziora Wulpiñskiego (np. wie Dorotowo w gminie Stawiguda) czy
znacznych deniwelacji terenu (po³o¿enie wsi w dolinie; np. miejscowoci Bukwa³d i Br¹swa³d w gminie Dywity). Antropogeniczn¹ barier¹ natomiast jest obecnoæ drogi krajowej (wie Dorotowo w gminie Stawiguda) czy sanktuarium maryjnego (Gietrzwa³d w gminie Gietrzwa³d).
PRZEMIANY PRZESTRZENNE WSI W STREFIE PODMIEJSKIEJ OLSZTYNA
NA PRZYK£ADZIE BR¥SWA£DU, DOROTOWA I JONKOWA
W celu przeanalizowania przekszta³ceñ historycznych uk³adów przestrzennych wsi
opisano miejscowoci: Br¹swa³d (gmina Dywity), Dorotowo (gmina Stawiguda) i Jonkowo (gmina Jonkowo). Wymienione wsie z jednej strony ró¿ni¹ siê od siebie zarówno pe³nion¹ funkcj¹ (Jonkowo jako siedziba w³adz gminy), wielkoci¹ zajmowanej powierzchni,
jak i liczb¹ ludnoci (tab. 2). Z drugiej za, ich wspóln¹ cech¹ jest redniowieczny rodowód oraz to, ¿e s¹ po³o¿one w niewielkiej odleg³oci, tj. od 2 do 6 km od granic administracyjnych Olsztyna (strefa podmiejska bli¿sza).
Br¹swa³d (z niem. Braunswalde) jest jednostk¹ osadnicz¹ zlokalizowan¹ w gminie
Dywity, redniej wielkoci wsi¹ ch³opsk¹. Otrzyma³ przywilej lokacyjny w 1337 r. Wie
le¿y w okolicy jeziora Mos¹g oraz rzeki £yny. Cechuje j¹ malownicze po³o¿enie oraz wystêpowanie licznych ma³ych zbiorników wodnych. Od wschodu wystêpuj¹ lasy, z pozosta³ych stron wie otoczona jest gruntami rolnymi z licznymi ródpolnymi kêpami zieleni.
W miejscowoci wystêpuje typowy uk³ad funkcjonalny zagrody. Jest to wie o wybitnych walorach kulturowych [Stowarzyszenie Dom Warmiñski. 2014]. W Br¹swa³dzie
(podobnie jak w s¹siednim Bukwa³dzie) zachowa³ siê tradycyjny uk³ad przestrzenny wsi
warmiñskiej [Liszewska 2007] (rys. 2). W 2009 r. objêto go ochron¹ w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
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Tabela 2. Zestawienie cech badanych wsi: Br¹swa³d, Dorotowo, Jonkowo
Table 2. List of research objects  Br¹swa³d, Dorotowo and Jonkowo villages
Odleg³oæ od granic
Liczba ludnoci
administracyjnych
(stan na
Olsztyna [km]
2010 rok)
Distance from
Population size
administrative
(status as
boundaries of Olsztyn
of 2010)
[km]

Nazwa wsi
Name of the
village
(nazwa gminy)
(name of the
commune)

Rok za³o¿enia
wsi
Year of village
establishment

Powierzchnia
[ha]
Area [ha]

Historyczny typ
morfogenetyczny
wsi
Historical
morphogenetic
type of a village

Br¹swa³d
(Dywity)

1337

1203,1

367

2

³añcuchówka

Dorotowo
(Stawiguda)

1348

776,1

358

6

³añcuchówka

Jonkowo
(Jonkowo)

1345

1542,6

1902

5,5

owalnica

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych pozyskanych z urzêdów gmin
Source: own elaboration based on the data obtained from the Municipality Office

Rys. 2. Tradycyjna zabudowa Br¹swa³du (stan z 2009 r.)
Fig. 2. Traditional buildings in Br¹swa³d (2009)
ród³o: S. Sobotka
Source: photo made by S. Sobotka

Zastrze¿enie budzi fakt, ¿e ochrona ta obejmuje tylko cile historyczn¹ zabudowê
wsi (52,7 ha), bez okolicznych terenów. Fakt ten budzi w¹tpliwoci, poniewa¿ istnieje
stosunkowo du¿a presja inwestycyjna na tym obszarze. W 1863 r. we wsi wystêpowa³
uk³ad ³añcuchówki (rys. 3). Na przestrzeni 150 lat nie podlega³ on istotnym zmianom, poniewa¿ wie po³o¿ona jest w dolinie. Historyczny uk³ad przestrzenny wsi obecnie podlega czêciowej degradacji ze wzglêdu na rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nastêpuje jej zagêszczenie wzd³u¿ pó³nocno-wschodniej czêci wsi, rozwija siê ponadto
nowa sieæ drogowa (rys. 4). W ten sposób zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jest
realizowana na nowych terenach, które dotychczas by³y u¿ytkowane rolniczo. W latach
20042010 wydano dla tej miejscowoci 58 decyzji o warunkach zabudowy. Wzrost liczby
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Rys. 3. Uk³ad przestrzenny Br¹swa³du (stan z 1863 r.)
Fig. 3. Spatial layout of Br¹swa³d (from 1863)
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own elaboration

mieszkañców wyniós³ 31,1% (z 280 do 367 osób) w latach 20002010. Jest to wartoæ
wy¿sza ni¿ rednia (23,5%) dla wsi po³o¿onych w strefie podmiejskiej Olsztyna
Dorotowo (z niem. Dorothen) w gminie Stawiguda jest przyk³adem wsi o charakterze
turystycznym. Lokowano j¹ w 1348 r. Nazwa miejscowoci pochodzi od pruskiego zasadcy Dorotha. Jej rozwój przestrzenny jest ograniczony barierami zarówno naturalnymi
(linia brzegowa Jeziora Wulpiñskiego o powierzchni 707 ha), jak i antropogenicznymi
(przebieg drogi krajowej nr 51). Jest to jedna z bardziej malowniczo po³o¿onych miejscowoci w strefie podmiejskiej Olsztyna [Studium obszaru problemowego 2007]. Od momentu powstania wsi jej zabudowa mieszkaniowa by³a cile zwi¹zana z lini¹ brzegow¹
jeziora (rys. 5 i rys. 6).
Wie cechuje siê wysok¹ presj¹ budowlan¹ i umiarkowan¹ dynamik¹ nap³ywu ludnoci (w odniesieniu do rednich wartoci wystêpuj¹cych we wsiach strefy podmiejskiej
Olsztyna). W latach 20002010 wynios³a ona 20,1%. Ogó³em liczba ludnoci zwiêkszy³a
siê z 298 do 358 osób.
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Rys. 4. Uk³ad przestrzenny Br¹swa³du (stan z 2013 r.)
Fig. 4. Spatial layout of Br¹swa³d (from 2013)
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own elaboration

Rys. 5. Widok na wie Dorotowo od strony drogi krajowej nr 51 (stan z 2009 r.)
Fig. 5. View of the Dorotowo village from national road no 51 (2009)
ród³o: S. Sobotka
Source: photo made by S. Sobotka
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Rys. 6. Uk³ad przestrzenny Dorotowa (stan z 1861 r.)
Fig. 6. Spatial layout of Dorotowo (from 1861)
ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own elaboration

W latach 1999 i 2009 dla czêci wsi sporz¹dzono trzy plany zagospodarowania przestrzennego o ³¹cznej powierzchni 70 ha (9,0% obszaru obrêbu geodezyjnego). Z kolei
w latach 20042010 wydano 70 decyzji o warunkach zabudowy. Zintensyfikowanemu
procesowi zabudowy podlega obszar wzd³u¿ linii brzegowej jeziora oraz miêdzy drog¹
gminn¹ i krajow¹ (rys. 5 i rys. 7).
Miêdzy rokiem 1861 i 2013 zmieni³ siê równie¿ charakter zabudowy oraz wielkoæ
dzia³ek gruntu. W XIX w. dominowa³a zabudowa typu siedliskowego. Sk³ada³ siê na ni¹
dom mieszkalny wraz z obiektami gospodarczymi. Dzia³ki charakteryzowa³y siê wiêksz¹
powierzchni¹ (rys. 6). Obecnie przewa¿a zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na dzia³kach gruntowych o powierzchni z regu³y nieprzekraczaj¹cej 20 arów (rys. 7).
Jonkowo (z niem. Jonkendorf) jest siedzib¹ gminy. Wie lokowano w 1345 r. Jej nazwa pochodzi od pierwszego so³tysa o imieniu Jonekony (Joneko). W 1929 r. zabudowa
by³a skupiona wokó³ centrum wsi (rys. 8). Obecnie Jonkowo stanowi klasyczny przyk³ad
wsi wielodro¿nej (rys. 9 i rys. 10). Jest to po wsi Dywity (gmina Dywity) druga pod
wzglêdem liczby ludnoci miejscowoæ w strefie podmiejskiej Olsztyna. W 2010 r. zamieszkiwa³y j¹ 1902 osoby. W latach 20002010 zameldowa³o siê tam najwiêcej osób
sporód miejscowoci w strefie podmiejskiej Olsztyna, bo 704. Ogólna dynamika wzrostu liczby ludnoci wynios³a a¿ 58,8%. W latach 20042010 wydano dla wsi 188 decyzji
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Rys. 7. Uk³ad przestrzenny Dorotowa (stan z 2013 r.)
Fig. 7. Spatial layout of Dorotowo (from 2013)
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own elaboration

o warunkach zabudowy. Stanowi to trzecie miejsce (po Kielinach i Dywitach w gminie
Dywity) wród badanych wsi. W latach 19972010 sporz¹dzono dla tej miejscowoci
dziesiêæ miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o ³¹cznej powierzchni
88,4 ha (5,7% obszaru obrêbu geodezyjnego). Stanowi to niemal 50% wszystkich planów
sporz¹dzonych dla obszaru ca³ej gminy we wspomnianym okresie. Dotyczy³y one g³ównie rozwoju funkcji MN  mieszkaniowej jednorodzinnej.
Ze wzglêdu na bardzo du¿e natê¿enie ruchu budowlanego, wyra¿aj¹ce siê liczb¹ wydanych decyzji o warunkach zabudowy, ca³y obrêb geodezyjny (o powierzchni 1542,6 ha)
powinien zostaæ objêty planem zagospodarowania przestrzennego. Stopniowo, wraz
z nasilonym ruchem budowlanym, zabudowywane s¹ kolejne obszary po³o¿one w kierunku pó³nocnym w stosunku do historycznego rdzenia wsi. Wzd³u¿ rozchodz¹cych siê
dróg od centrum wsi stopniowo realizowane s¹ kolejne inwestycje budowlane. Niewielka
powierzchnia lasów oraz du¿a liczba terenów o charakterze rolniczym powoduje, ¿e zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna mo¿e siê rozwijaæ na du¿¹ skalê.
W Jonkowie nadano w 2005 r. nazwy ulicom znajduj¹cym siê w obrêbie tutejszego osiedla. wiadczy to o rozwoju uk³adu wielodro¿nego wsi zwi¹zanego z siln¹ presj¹ urbanizacyjn¹. Du¿e wsie, w szczególnoci te bêd¹ce siedzib¹ gminy, cechuj¹ siê w czêci
swojego obszaru, przemieszaniem funkcji, nieuporz¹dkowaniem przestrzennym.
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Rys. 8. Uk³ad przestrzenny Jonkowa (stan z 1929 r.)
Fig. 8. Spatial layout of Jonkowo (from 1929)
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own elaboration

Rys. 9. Centrum handlowo-us³ugowe w Jonkowie (2013 r.)
Fig. 9. Shopping mall in Jonkowo (2013)
ród³o: S. Sobotka
Source: photo made by S. Sobotka
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Rys. 10.Uk³ad przestrzenny Jonkowa (stan z 2013 r.)
Fig. 10. Spatial layout of Jonkowo (2013)
¯ród³o: opracowanie w³asne
Source: own elaboration

Administratio Locorum 13(2) 2014

53

54

S³awomir Sobotka

ZMIANA STRUKTURY U¯YTKOWANIA GRUNTÓW W OBRÊBACH
GEODEZYJNYCH BR¥SWA£DU, DOROTOWA I JONKOWA
Ruch budowlany w badanych wsiach cechuje siê zró¿nicowanym natê¿eniem.
Podobnie jest z nap³ywem ludnoci. Jej przyrost w latach 20002010 wynosi³ od 20,1%
do 58,8%.
W Br¹swa³dzie (31,1%) i Jonkowie (58,8%) s¹ to wartoci powy¿ej redniej dla wsi
(23,5%) po³o¿onych w strefie podmiejskiej Olsztyna. Wysokie wartoci nap³ywu ludnoci do Jonkowa wynikaj¹ ponadto z pe³nionych przez wie funkcji (siedziba gminy, placówki owiatowe, kilkanacie sklepów tworz¹cych centrum handlowe). Najbardziej ograniczony rozwój ludnociowy i przestrzenny sporód badanych wsi wystêpuje w Dorotowie. Spowodowane jest to barier¹ naturaln¹ (linia brzegowa Jeziora Wulpiñskiego)
i antropogeniczn¹ (bezporednie s¹siedztwo drogi krajowej nr 51).
Na podstawie wyników badañ (zawartych zarówno w prezentowanym, jak i kolejnych, planowanych artyku³ach) mo¿na wnioskowaæ, ¿e we wsiach po³o¿onych wzd³u¿
dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w strefie podmiejskiej bli¿szej Olsztyna
(do 15 km) istnieje cis³y zwi¹zek miêdzy wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy
(czy opublikowanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego) a wzrostem liczby ludnoci i zmianami u¿ytkowania terenu.
Struktura u¿ytkowania gruntów w strefie podmiejskiej Olsztyna przedstawia³a siê
w 2011 r. nastêpuj¹co: lasy (44,7%), grunty orne (27,7%), u¿ytki zielone (10,9%), tereny
zabudowane i zurbanizowane (9,5%), grunty pod wodami (6,3%) i pozosta³e (0,9%). Tereny zabudowane obejmuj¹ równie¿ obszary komunikacyjne. W badanych wsiach struktura u¿ytkowania gruntów jest podobna, choæ zaznacza siê wiêkszy udzia³ gruntów ornych. Wraz z rozwojem zabudowy, g³ównie mieszkaniowej jednorodzinnej zwiêksza siê
powierzchnia gruntów zabudowanych i gruntów pod drogami (tab. 3). Na przyk³ad
w Jonkowie grunty zabudowane i grunty pod drogami zajmuj¹ 10,1%. Jest to wartoæ
powy¿ej redniej dla strefy podmiejskiej Olsztyna.
PODSUMOWANIE
W badaniach dotycz¹cych trzech wsi po³o¿onych w strefie oddzia³ywania miasta
redniej wielkoci, jakim jest Olsztyn, wskazano tematy zwi¹zane z planowaniem przestrzennym. Strefa podmiejska bliska, w której po³o¿one s¹ wszystkie analizowane jednostki osadnicze, jest obszarem konfliktu interesów miasta Olsztyna i wsi. Na terenie
tym dochodzi do najwiêkszego nasilenia zmian spowodowanych zwiêkszaniem powierzchni terenów przeznaczonych pod budownictwo. Powoduje to powstawanie substandardowych obszarów mieszkaniowych.
Przeprowadzone badania uk³adów przestrzennych wsi Br¹swa³d, Dorotowo i Jonkowo pozwoli³y sformu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski:
1. Olsztyn znajduje siê w fazie suburbanizacji, natomiast analizowane wsie podlegaj¹
semiurbanizacji, co wp³ywa na zmniejszanie siê w strukturze u¿ytkowania gruntów rolniczych na rzecz gruntów zabudowanych i pod drogami.
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Tabela 3. Struktura u¿ytkowania gruntów w obrêbach geodezyjnych Br¹swa³du, Dorotowa
i Jonkowa w 2013 r.
Table 3. The structure of land use in Br¹swa³d, Dorotowo and Jonkowo geodesic precincts
in 2013
Nazwa obrêbu
geodezyjnego
Name of
geodesic
precinct

PowierzLasy
chnia [ha]
Forests
Area [ha]

Grunty
orne
Arable
land

Grunty pod
Grunty
Grunty pod
U¿ytki
drogami zabudowane wodami
zielone
Land under Developed Land under
Grassland
roads
land
water

Pozosta³e*
Other*

%
Br¹swa³d
1203,1
41,8
31,7
12,4
1,9
2,2
3,4
6,7
Dorotowo
776,1
45,0
26,7
10,1
3,7
3,9
4,2
6,3
Jonkowo
1542,6
34,2
34,4
13,8
3,1
7,0
0,9
6,6
Wartoæ rednia
1173,9
39,2
31,8
12,5
2,8
4,7
2,5
6,6
Average value
Strefa
podmiejska
135 838
44,7
27,7
10,9
9,5
6,3
0,9
Suburban area
* nieu¿ytki, grunty zadrzewione i zakrzewione, sady i tereny ró¿ne
* the other included wasteland, wooded land and bushland, orchards and various areas
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych w Starostwie Powiatowym w Olsztynie
Source: own elaboration based on the data obtained from the District Office in Olsztyn

2. Bliskoæ Olsztyna determinuje przekszta³cenia uk³adów przestrzennych wsi. D¹¿enie olsztynian do osiedlania siê na terenach o du¿ych walorach krajobrazowych i turystycznych powoduje dynamiczny nap³yw ludnoci na tereny wiejskie.
3. Na skutek niekontrolowanego rozwoju przestrzennego, który wyra¿a siê wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, niewielkim pokryciem planistycznym, uk³ady przestrzenne wsi po³o¿onych w strefie podmiejskiej Olsztyna ulegaj¹ degradacji  nastêpuje
zatarcie ich historycznych uk³adów. Wyró¿niki warmiñskiej wsi (typ morfogenetyczny,
zabudowa zagrodowa, cechy architektury w postaci kolorystyki, kubatur) nie maj¹ swojej kontynuacji, brakuje nowych propozycji, które budowa³yby ³ad i harmoniê w przestrzeni wiejskiej.
Obszary wiejskie by³y zawsze nonikiem tradycji i wskanikiem odrêbnoci kulturowej regionu. Stanowi³y odzwierciedlenie poziomu kultury (w kontekcie poszanowania
dla dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi) oraz rozwoju gospodarczego. Wsie
(zw³aszcza te o redniowiecznym rodowodzie) w dalszym ci¹gu bêd¹ stanowi³y wa¿ny
element krajobrazu kulturowego Warmii, je¿eli podjête bêd¹ dzia³ania porz¹dkuj¹ce. Drugim warunkiem koniecznym jest dostosowanie do specyfiki jednostki osadniczej. Polega
to na uwzglêdnianiu regionalnych tradycji w nowo powstaj¹cej zabudowie i sposobie
zagospodarowania.
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CHANGES TO HISTORICAL SPATIAL ARRANGEMENTS OF VILLAGES WITHIN
OLSZTYN SUBURBAN AREA, WITH PARTICULAR REFERENCE TO BR¥SWA£D,
DOROTOWO AND JONKOWO
Abstract. This paper presents the results of research for PhD thesis entitled: Spatial
development within Olsztyn suburban area against the background of Changes to
Agricultural Landscape. Spatial range of the research covered all villages situated within
Olsztyn suburban area. In order to illustrate changes to rural arrangements, data of the
second half of the 19th century, of the years 1920s and 1930s, and the contemporary
data (of the years 20102013) were compared. Villages were located in Olsztyn
suburban area from the 14th to the 19th century. Subdivision of landed estates in the
19th century initiated changes to rural settlement arrangements.
In particular, after the Second World War, disturbances occurred to the originally existing
spatial arrangement of villages. In the 1970s, this was due to the development of multifamily residential buildings and outbuildings associated with the location of State
Agricultural Farms (PGRs). Historical spatial arrangements of villages (oval village, linear
village and row village), being subject to moderate building pressure (as compared to the
values found in villages located within Olsztyn suburban area) have primarily got
degraded, while those with heavy construction traffic have got homogenized i.e. have
been changed into multi-road arrangements. What is thus being formed is the space
without qualities. The phenomenon addressed in the paper is relating to both the
volumes of people inflow and the development of single-family residential buildings, in
particular after the year 2000 (suburbanization process), and the emergence of new,
often ineffective network of access roads. Most villages in Olsztyn suburban area were
characterized with the inflow of people in the years 20002010, while for the rest
of them, the inflow was either equal to zero or negative. In the period under study,
a significant increase in the population (over 50 people) took place in 36 villages (18%
of the total). This results in either the emergence of multi-road arrangements or
degradation of spatial arrangements of the villages. Total increase in the population size
in Olsztyn suburban area amounted to 23.5% in the years 20002010. Changes to
(degradation of) historical spatial arrangements of villages within Olsztyn suburban area
was discussed further based on the example of Br¹swa³d (commune of Dywity),
Dorotowo (commune of Stawiguda), and Jonkowo (commune of Jonkowo).
Key words: changes to historical spatial arrangements of villages, degradation of villages,
suburban area, inflow of people, comparative cartography
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ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH GEOPORTALI
EUROPEJSKICH
Agnieszka Dawidowicz, Monika Soñta
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski
Streszczenie. Infrastruktura informacji przestrzennej to zjawisko powszechne w krajach Unii Europejskiej. Od przyjêcia Dyrektywy INSPIRE minê³o osiem lat, a geoportale s¹ u¿ytkowane z powodzeniem jak inne ogólnodostêpne portale GIS m.in.: OpenStreetMap czy GoogleMap. Podjête w artykule badania s¹ odpowiedzi¹ na pytanie czy
geoportale w ró¿nych pañstwach s¹ jednolite. Celem g³ównym badania by³a próba analizy i oceny stopnia zaawansowania prac nad wdro¿eniem Dyrektywy INSPIRE w wybranych krajach Unii Europejskiej. Przyjêta metoda analizy oparta jest na systemie 01,
który pozwala na ocenê wybranych systemów informacji przestrzennej w skali punktowej. Wybrane systemy analizowano pod k¹tem ich funkcjonalnoci, dostêpnoci wybranych danych i us³ug danych przestrzennych, interfejsów u¿ytkownika oraz organów odpowiedzialnych za tworzenie i utrzymanie systemów.
S³owa kluczowe: geoportal, INSPIRE

WPROWADZENIE
Ci¹g³y rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego powoduje wzrost znaczenia dostêpu do
informacji, tak¿e do informacji przestrzennej, czyli takiej, która jest umiejscowiona w uk³adzie wspó³rzêdnych. Informacja przestrzenna znajduje zastosowanie w wielu aspektach
dzia³alnoci cz³owieka, w szczególnoci gwarantuje komfort i bezpieczeñstwo obywateli,
wspomaga tak¿e podejmowanie racjonalnych decyzji na wszystkich poziomach zarz¹dzania. W krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej informacje przestrzenne gromadzone s¹
przez ró¿ne instytucje i urzêdy, zarówno centralne, jak i regionalne, które s¹ przedstawiane
zarówno na forum FIG [International Federation of Surveyors. 2014], jak równie¿ przez
osoby zajmuj¹ce siê rozwojem systemów informacji przestrzennych oraz SDI (Spatial Data
Infrastructure  infrastruktura danych przestrzennych). W Polsce badaniami na ten temat
zajmuj¹ siê m.in. Adamczyk i in. [2014], Dawidowicz i in. [2013], Dukaczewski i in. [2012],
Dukaczewski i Bielecka [2009], Gadzicki [2004], Iwaniak i Kopañczyk [2007].
Adres do korespondencji  Corresponding author: Agnieszka Dawidowicz, Katedra Zasobów
Nieruchomoci, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Romana Prawocheñskiego 15,
10-720 Olsztyn, e-mail: dawidowiczagnieszka@wp.pl
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W pañstwach Wspólnoty Europejskiej istnieje bardzo du¿a liczba baz danych, rozproszonych po wielu instytucjach w zale¿noci od dziedziny, której dotycz¹. Zabranie
kompleksowej informacji przestrzennej dotycz¹cej danego regionu by³o bardzo czasoch³onne, natomiast porównywanie tych danych miêdzy ró¿nymi krajami UE  niemal niemo¿liwe, gdy¿ nie by³y one zharmonizowane. Aby zmieniæ tê sytuacjê w 2007 r. Komisja
Europejska przyjê³a Dyrektywê INSPIRE [Directive 2007/2/EC of the European Parliament
and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community], której g³ównym zadaniem jest u³atwienie i przyspieszenie dostêpu do danych oraz zwiêkszenie mo¿liwoci ich wymiany w ramach krajów UE.
Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej jest zbiorem rozwi¹zañ prawnych, technicznych i organizacyjnych umo¿liwiaj¹cych powszechny dostêp
do wiarygodnych i zharmonizowanych danych przestrzennych w ca³ej Unii Europejskiej.
W ramach INSPIRE w ka¿dym kraju cz³onkowskim powstaje geoportal, który stanowi
punkt dostêpu do danych i us³ug danych przestrzennych. W Polsce Dyrektywa INSPIRE zosta³a implementowana na grunt prawa polskiego poprzez przyjêcie Ustawy z dnia
z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej [Dz.U. 2010, nr 76,
poz. 489].
Efektywnoæ wdra¿ania Dyrektywy INSPIRE w poszczególnych krajach jest od 2010 r.
monitorowana, a rezultaty implementacji s¹ raportowane i powszechnie udostêpnione
pod adresem: http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/182/list/maptwo (dostêp:
17.04.2014).
W artykule przedstawiono analizê porównawcz¹ trzech wybranych narodowych geoportali w krajach Uniii Europejskiej. Analizê przeprowadzono pod k¹tem przyjêtych rozwi¹zañ organizacyjnych, prawnych i technicznych, zakresu udostêpnianych danych
i us³ug danych przestrzennych, funkcjonalnoci, dostêpnoci oraz aktualnoci danych
i ich zgodnoci z za³o¿eniami Dyrektywy INSPIRE.
METODYKA BADAWCZA
Celem opracowania jest porównanie stopnia zaawansowania prac nad tworzeniem
i rozwojem geoportali krajowych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zakres analiz
obj¹³ rozwi¹zania organizacyjne, prawne i techniczne, zakres danych i us³ug przestrzennych objêtych systemem, funkcjonalnoæ poszczególnych geoportali, aktualnoæ i dostêpnoæ danych oraz ich zgodnoæ z za³o¿eniami Dyrektywy INSPIRE. Analiz¹ objêto
nastêpuj¹ce systemy:
1. Geoportal.gov.pl (Polska).
2. INIS GeoPortal (Rumunia).
3. GeoPortal.Bund (Niemcy).
Do badañ przyjêto metodê analizy porównawczej, opieraj¹c siê na badaniach Dukaczewskiego i Bieleckiej [2009] oraz wytycznych Dyrektywy INSPIRE. Metodykê badawcz¹ przedstawiono na rysunku 1.
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Rys. 1. Metodyka badawcza
Fig. 1. Research methodology
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

GEOPORTAL W POLSCE
Prace nad geoportalem IIP (Infrastruktury Informacji Przestrzennej) w Polsce rozpoczê³y siê w roku 2005, kiedy G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii zainicjowa³ projekt
Geoportal 1. By³ on odpowiedz¹ na powstaj¹c¹ wówczas Dyrektywê INSPIRE. Realizacja
projektu by³a mo¿liwa dziêki wsparciu finansowemu z funduszy europejskich w ramach sektorowego programu operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsiêbiorstw
20042006.
Przyjêcie Dyrektywy INSPIRE o budowie europejskiej infrastruktury danych przestrzennych i krajowych infrastruktur danych przestrzennych na³o¿y³o na kraje cz³onkowskie obowi¹zek nie tylko implementacji tej dyrektywy, ale równie¿ stopniowego uruchamiania poszczególnych elementów systemu. Proces wdro¿enia tego aktu w Polsce
sk³ada³ siê i nadal sk³ada z kroków legislacyjnych, organizacyjnych i technicznych.
G³ównym celem projektu Geoportal 1 by³a budowa pierwszych elementów infrastruktury
danych przestrzennych. W ramach projektu powsta³a infrastruktura wêz³ów Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennych (KIIP), które wspó³pracuj¹ ze sob¹ i wiadcz¹c¹
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us³ugi wyszukiwania, udostêpniania oraz analizy danych. Sieæ wêz³ów KIIP oparto na
trzech poziomach: centralnym, wojewódzkim i powiatowym. W powiatach znajduj¹ siê
bazy danych ewidencji gruntów i budynków, natomiast w województwach  danych topograficznych.
Dodatkowo wynikiem projektu by³o uruchomienie wielu us³ug sieciowych udostêpniaj¹cych dane przestrzenne na ró¿nych szczeblach administracji publicznej oraz stworzenie nowoczesnego portalu dostêpowego  Geoportal.gov.pl (2014), który pe³ni rolê
brokera udostêpniaj¹cego u¿ytkownikom dane i us³ugi danych przestrzennych poprzez
wyszukiwanie informacji.
Projekt Geoportal 1 zakoñczono w 2008 r. W wyniku jego realizacji zaimplementowano nastêpuj¹ce bazy danych:
a) dane o charakterze katastralnym;
b) bazê danych obiektów ogólnogeograficznych;
c) bazê danych obiektów topograficznych;
d) ortofotomapy;
e) rastry map topograficznych;
f) rastry map tematycznych;
g) pañstwowy rejestr granic;
h) pañstwowy rejestr nazw geograficznych;
i) numeryczny model terenu;
j) metadane zbiorów i us³ug danych przestrzennych.
Architektura Systemu Geoportal 1 ma postaæ warstwow¹. Warstwê najwy¿sz¹ stanowi warstwa dostêpowa  us³ugi portalowe. G³ównym jej zadaniem jest zapewnienie dostêpu do us³ug danych przestrzennych dla u¿ytkowników systemu. Warstwa ni¿sza jest
to warstwa brokerska, która spe³nia rolê porednika miêdzy warstw¹ dostêpow¹ a us³ugami sieciowymi, organizuj¹c dostêp do us³ug. Warstwa ta mo¿e równie¿ oferowaæ w³asne us³ugi sieciowe. W sk³ad warstwy brokerskiej wchodzi us³uga CSW (centralna us³uga katalogowa) z mo¿liwoci¹ wyszukiwania rozproszonego oraz kontroler dostêpu do
us³ugi WMS (centralna us³uga udostêpniania zasobu) z mo¿liwoci¹ konfiguracji. Kolejn¹ warstw¹ jest warstwa us³ug sieciowych, w której udostêpniane s¹ us³ugi CSW
i WMS. Z kolei warstw¹ najni¿sz¹ jest warstwa danych, która zapewnia przechowywanie
i utrzymywanie danych w systemie.
Od 2014 r. dostêp do okna przegl¹darki Geoprtalu 1 zosta³ definitywnie zamkniêty,
a w jego miejsce mo¿na korzystaæ z przegl¹darki Geoportal 2, który jest kontynuacj¹ projektu startowego. Projekt Geoportal 2  Rozbudowa infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie rejestrów georeferencyjnych oraz zwi¹zanych z nimi us³ug jest realizowany od 2009 r. Jest wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach programu
operacyjnego Innowacyjna gospodarka (lata 20072013), priorytet VII Spo³eczeñstwo
informacyjne  budowa elektronicznej administracji.
Geoportal 2 umo¿liwia po³¹czenie zbiorów danych przestrzennych pochodz¹cych
z zasobów ró¿nych organów pañstwowych w zintegrowan¹ ca³oæ, dostêpn¹ w formie
elektronicznej poprzez portal dostêpowy. Bazuje na interaktywnej przegl¹darce map zawieraj¹cej narzêdzia umo¿liwiaj¹ce wyszukiwanie i analizowanie danych przestrzennych.
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Przygotowane rozwi¹zania, tworzone zgodnie z za³o¿eniami dyrektywy INSPIRE, zapewniaj¹ spójny dostêp do danych przestrzennych i us³ug zgromadzonych zarówno w krajowej, jak i w europejskiej infrastrukturze informacji przestrzennych.
W ramach projektu Geoportal 2... 2014 m.in.:
a) stworzono, uruchomiono i udostêpniono punkty dostêpowe: Portal Bran¿owy 
udostêpniaj¹cy us³ugi S³u¿bie Geodezyjnej i Kartograficznej, Geoportal Krajowy  regulowany Ustaw¹ o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej oraz Geoportal INSPIRE 
regulowany Dyrektyw¹ INSPIRE;
b) przeprowadzono harmonizacjê zbiorów danych przestrzennych, zgodnie z za³o¿eniami
dyrektywy INSPIRE, przepisami wykonawczymi UE oraz Ustawy z dnia 4 marca 2010 r.
o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej [Dz.U. z 2010 r. nr 76, poz. 489];
c) opracowano narzêdzia do harmonizacji takie jak: edytor, walidator oraz generator metadanych;
d) rozbudowano infrastrukturê techniczn¹, aby zapewniæ odpowiedni¹ wydajnoæ oferowanych us³ug;
e) przygotowano zestaw narzêdzi aplikacyjnych wspieraj¹cych publikacjê us³ug sieciowych przez inne podmioty w³¹czone do infrastruktury  tzw. modu³ SDI oraz zestaw
narzêdzi aplikacyjnych wspieraj¹cych dzia³ania u¿ytkowników, m.in. poprzez wykonywanie analiz na danych przestrzennych  Uniwersalny Modu³ Mapowy.
Do ogólnych korzyci z wdro¿enia projektu Geoportal 2 zalicza siê poprawê jakoci
informacji przestrzennych zawartych w rejestrach referencyjnych oraz poprawê efektywnoci udostêpniania danych przestrzennych i tym samym ich wykorzystywania przez
ostatecznych u¿ytkowników.
GEOPORTAL W RUMUNII
W latach 20082009 National Agency for Cadastre and Real Estate (ANCPI, Krajowa
Agencja ds. Katastru i Nieruchomoci) realizowa³a projekt, którego celem by³a budowa
Romanian Positioning System (ROMPOS). Dodatkowo ANCIPI by³a jednym z g³ównych
inicjatorów wspieraj¹cych dzia³alnoæ SDI w Rumuni w ramach pierwszej grupy roboczej
INSPIRE w 2005 r.
W 2009 r. National Center for Geodesy, Cartography, Photogrammetry and Remote
Sensing (Krajowe Centrum Geodezji, Kartografii, Fotogrametrii i Teledetekcji) zakoñczy³o
pracê na projektem INIS GeoPortal, natomiast jednolite modele danych odniesienia
i standardy wykorzystywane przez system wesz³y w ¿ycie w czerwcu 2010 r.
Pierwsza wersja INIS GeoPortal zapewni³a dostêp do:
a) mapy topograficznej w skali 1:5000;
b) ortofotomapy w skali 1:5000;
c) zestawów danych rastrowych, w tym zeskanowanych map topograficznych;
d) cyfrowych modeli terenu;
Rumiñski INIS GeoPortal sk³ada siê z czterech g³ównych elementów:
a) strony internetowej, która zapewnia mo¿liwoci publikowania i wyszukiwania metadanych oraz wizualizacjê i ³¹czenie zbiorów danych przestrzennych;
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b) dostêpnoci, która pozwala na badania, kwerendy i wykorzystywanie zestawów danych i us³ug przestrzennych w zakresie ochrony rodowiska za pomoc¹ katalogów
metadanych, funkcji wyszukiwania metadanych, wyników wyszukiwania i ró¿nych widoków map; w INIS GeoPortal dostêpne s¹ dwa widoki mapy: widok u¿ytkowników
publicznych oraz widok u¿ytkowników Rady INIS;
c) zarz¹dzania treci¹, pozwalaj¹c cz³onkom Rady INIS korzystaæ z plików XML;
d) administracji, która umo¿liwia zarz¹dzenie kontami u¿ytkowników i komponentami
geoporzestrzennymi.
G³ównym celem INIS Geoportal jest stworzenie narzêdnika, które pozwala u¿ytkownikom przegl¹daæ oraz publikowaæ zasoby GIS.
Dalsze prace nad rozwojem INIS GeoPortal zak³adaj¹ m.in.:
a) zakoñczenie harmonizacji metadanych, które opisuj¹ wszystkie istniej¹ce zasoby
informacji przestrzennych;
b) harmonizacjê kluczowych tematów danych przestrzennych w celu wspierania polityki
w zakresie ochrony rodowiska;
c) porozumienie w sprawie us³ug i technologii sieciowych przegl¹dania, dostêpu oraz
pobierania zasobów informacyjnych;
d) prowadzenie polityki porozumienia i wspólnego dostêpu, w tym licencji elektronicznej
i handlu elektronicznego danymi i us³ugami danych przestrzennych;
e) koordynowanie i monitorowanie mechanizmów jakociowych us³ug na poziomie
krajowym, regionalnym i lokalnym;
f) wzrost zaawansowania bezpieczeñstwa i kontroli dostêpu.
Rozwój INIS GeoPortal zapewni wymianê wiedzy, zmniejszy liczbê niepotrzebnych
powieleñ dzia³añ administracji publicznej, zapewni obywatelom dostêp do danych przestrzennych oraz poprawi ogóln¹ jakoæ danych przestrzennych i us³ug z nimi zwi¹zanych w ramach Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych.
GEOPORTAL W NIEMCZECH
National GeoDataBase (NGDB) jest kluczowym elementem infrastruktury informacji
przestrzennej w Niemczech. Sk³ada siê z danych geograficznych niezbêdnych do realizacji zadañ, które s¹ wymagane obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, s³u¿¹cych do wspierania nowoczesnych dzia³añ administracyjnych, rozwoju gospodarczego oraz badañ.
W 2007 r. na Interministerieller Ausschuss für Geoinformationswesen (IMAGI,
Miêdzyresortowy Komitet Geoinformacji) opublikowa³ kryteria jakoci NGDB, listê produktów NGDB i plan implementacji NGDB. Produkty NGDB s¹ wizualizowane w GeoPortal.Bund. Portal zapewnia wywietlanie wizualizowanych danych przestrzennych wraz
z wybranymi przez u¿ytkownika us³ugami przestrzennymi. GeoPortal.Bund zapewnia publiczny dostêp do bie¿¹cych prac nad NGDB. Podczas pracy przy konfiguracji technicznej us³ugi nie s¹ dostêpne w tej samej jakoci w sposób ci¹g³y.
Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG, Federalna Agencja ds. Kartografii
i Geodezji) jest odpowiedzialna za rozwój i funkcjonowanie GeoPortal.Bund zgodnie z postanowieniem Interministerieller Ausschuss für Geoinformationswesen (IMAGI).
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W Niemczech BKG cile wspó³pracuje z organami administracji rz¹du federalnego
oraz landów dotycz¹cych zarz¹dzania i dalszego prowadzenia systemu. GeoPortal.Bund
jest centraln¹ platform¹ komunikacji i informacji do wspólnego utworzenia GeoDataInfrastructre (infrastruktury informacji przestrzennej) rz¹du federalnego i landów.
RAMY PRAWNE
W Unii Europejskiej podstaw¹ prawn¹ tworzenia i utrzymania infrastruktury przestrzennej s¹ dwie dyrektywy:
 Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiaj¹ca infrastrukturê informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)
(Dz.U. L 108 z 25.4.2007);
 Rozporz¹dzenie Komisji (UE) nr 268/2010 z dnia 29 marca 2010 r. wykonuj¹ce dyrektywê 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostêpu instytucji i organów Wspólnoty do zbiorów i us³ug danych przestrzennych pañstw cz³onkowskich zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami (Dz.U. L 83 z 30.3.2010).
Na gruncie prawa krajowego ka¿de pañstwo cz³onkowskie opracowuje we w³asnym
zakresie podstawy prawne, które zapewni¹ realizacjê dyrektywy INSPIRE.
FUNKCJONALNOÆ
Analizê dostêpnoci funkcji przeprowadzono w systemie 01. Oceniono mo¿liwoæ
korzystania z 67 wskazanych funkcji (tab. 1).
Tabela 1. Funkcje dostêpne w geoportalach narodowych
Table 1. Functions available in the national geoportals
Funkcja
Function

Polska
Poland

Niemcy
Germany

Rumunia
Romania

1

2

3

4

2D/3D
2D/3D

0

1

0

Generowanie animacji
Generating animation

0

0

0

Miniatura/podgl¹d
Thumbnail/preview

1

1

1

Panel warstwa
Panel layer

1

1

1

Legenda
Legend

1

1

1

Cofnij
Back

1

1

1

Ponów
Retry

1

1

0
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cd. tabeli 1
cont. table 1
2

3

4

Powiêkszanie
Zoom

1

1

1

1

Powiêkszanie do wybranej strefy
Zoom to the selected zone

1

1

1

Powiêkszanie do wybranego obiektu
Zoom to selected objects

0

0

0

Wy³¹cz powiêkszanie do wybranego obiektu
Disable zoom to the selected object

0

0

0

Zmniejszanie
Decreasing

1

1

1

Przesuwanie mapy (kursorem)
Moving the map (the cursor)

1

1

1

Centrowanie
Centering

1

1

0

Widok ogólny
General view

1

1

0

Wybór jednostek
Selection of units

0

0

0

Linijka  pomiar odleg³oci
Ruler  measure the distance

1

1

1

Pomiar powierzchni
Measurement of surface

1

1

1

Wybór uk³adu wspó³rzêdnych
Coordinate system choice

1

1

0

Transformacja wspó³rzêdnych
Coordinate transformation

1

1

0

Pomiar wspó³rzêdnych
Coordinate measurement

1

0

0

Wywietlanie wspó³rzêdnych kursora
Displaying coordinate exchange rate

1

1

1

Wywietlanie wspó³rzêdnych zasiêgu mapy
Display coordinates map coverage

0

1

0

Wyczyæ pomiary
Clear measurements

1

0

0

Powiêksz/zmniejsz okno
Enlarge/Reduce window

0

1

0

Informacja o wyselekcjonowanym obiekcie
Information on specially selected object

1

1

1

Wybór warstwy
Layer selection

1

1

1

Wybór skali
Scale choice

1

1

0

Poka¿ zdefiniowane ród³a danych
Show defined data source

1

0

0
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cd. tabeli 1
cont. table 1
2

3

4

Importuj warstwê
Layer import

1

1

1

1

Przesuniêcie wybranej warstwy w górê/w dó³
Moving the selected layer up/down

1

1

0

Wyszukiwanie wg czasu
Search by history (time)

0

1

0

Wyszukiwanie wg nazwy
Search by name

1

1

0

Wyszukiwanie wg arkusza mapy
Search by map sheet

0

0

0

Wyszukiwanie wg s³ów kluczowych
Search by key words

0

0

0

Wyszukiwanie wg numeru dzia³ki
Search by parcel number

1

0

0

Wyszukiwanie wg nazwiska w³aciciela
Search by name of the owner

0

0

0

Wyszukiwanie wg nazwiska, daty urodzenia, daty
mierci
Search by name, date of birth, date of death

0

0

0

Wyszukiwanie wg numeru nieruchomoci
Search by book of mortgage number

0

0

0

Wyszukiwanie wg adresu
Search by address

0

1

0

Wyszukiwanie wg wspó³rzêdnych
Search by coordinates points

0

1

0

Wyszukiwanie wg typu obiektu
Search by object type

0

0

0

Wyszukiwanie wg jednostki administracyjnej
Search by administrative unit

0

1

0

Wyszukiwanie wg parafii
Search by Parish

0

0

0

Wyszukiwanie wg komisariatu
Search by Police Station

0

0

0

Szukanie drogi
Finding the way

0

0

0

Wyszukiwanie najbli¿szego adresu
Find the nearest address

0

0

0

Przezroczystoæ
Transparency

1

1

0

Wywietl/ukryj mapê podk³adow¹
Show/hide map primer

1

1

1

Odwie¿
Refresh

1

1

0

Przegl¹darka metadanych
Metadata browser

1

1

1

Wprowad metadane
Metadata enter

0

0

0
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cd. tabeli 1
cont. table 1
2

3

4

Edytuj metadane
Metadata edit

1

0

0

0

Kopiuj do schowka
Copy to clipboard

1

1

0

Zapisz obraz
Save the image

1

1

0

Ustawienie wydruku
Print settings

0

1

0

Drukuj
Print

0

1

1

Eksportuj dane
Data export

0

0

0

Utwórz link
Create link

1

0

0

Wylij
Send

0

0

0

Wysokoæ
Height

0

0

0

Zorientuj na pó³noc
Orient the north

0

0

0

Obróæ
Turn

0

1

0

Nachyl
Tilt

0

1

0

Przewy¿szenie
Camber

0

1

0

Pomoc
Help

1

1

0

Zg³aszanie b³êdów
Reporting errors

1

0

0

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Dukaczewskiego, Bieleckiej [2009] oraz Dyrektywy Unijnej INSPIRE (Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March
2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community)
Source: own study based on Dukaczewski, Bielecka (2009)and Directive 2007/2/EC of the European
Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)
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W przeprowadzonej analizie wskazano, ¿e najlepsz¹ funkcjonalnoci¹ charakteryzuje
siê GeoPortal.Bund (Niemcy)  61% dostêpnych funkcji, s³abiej oceniono Geoportal.gov.pl (Polska)  52% dostêpnych funkcji, natomiast najgorzej oceniony zosta³ INIS
GeoPortal (Rumunia)  25% dostêpnych funkcji.
Zgodnie z piêciopunktow¹ skal¹ prof. Damzego Tilgnera [Babbie 2008] do oceny
przyjêto nastêpuj¹ce klasy jakoci systemu:
 020% punktów  jakoæ bardzo s³aba;
 2140% punktów  jakoæ s³aba;
 4160% punktów  jakoæ dostateczna;
 6180% punktów  jakoæ dobra;
 81100% punktów  jakoæ bardzo dobra.
Wyniki przedstawiono w tabeli 2 oraz na schemacie (rys. 2).
Tabela 1. Ocena geoportali pod wzglêdem na funkcjonalnoci
Table 1. Geoportals rating in terms of the functionality
Polska  Poland

Niemcy  Germany

Rumunia  Romania

35

41

17

52%

61%

25%

dostateczny
sufficient

dobry
good

s³aby
poor

Wyniki
Results
Udzia³ procentowy
Percentage
Ocena
Rating

ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

Rys. 2. Ocena geoportali pod wzglêdem funkcjonalnoci
Fig. 2. Geoportals rating in terms of the functionality
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study
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ZAKRES US£UG I DANYCH PRZESTRZENYCH
Analizê zakresu danych oraz dostêpnych us³ug przestrzennych przeprowadzono tak¿e w systemie 01. Oceniono wystêpowanie 73 grup tematycznych (tab. 3).
Tabela 3. Zakres tematyczny danych przestrzennych udostêpnianych za porednictwem geoportali narodowych
Table 3. The thematic scope of spatial data available through the national geoportals.
Grupy tematyczne
Thematic groups

Polska
Poland

Niemcy
Germany

Rumunia
Romania

1

2

3

4

Uk³ady wspó³rzêdnych
Coordinate systems

1

1

0

Nazwy geograficzne
Geographical names

1

1

1

Jednostki administracyjne
Administrative units

1

1

1

Typy miast, powiatów, gmin
Types of cities, counties, municipalities

0

1

0

Granice wód terytorialnych
The boundaries of the territorial waters

0

1

0

Granice strefy ekonomicznej
Boundaries economic zone

0

1

0

Adresy
Addresses

1

1

0

Kody pocztowe
Postcodes

0

0

0

Telefony kierunkowe
Mobile directional

0

1

0

Dzia³ki katastralne
Cadastral parcels

1

0

0

Rynek nieruchomoci
The real estate market

0

0

0

Sieci transportowe (kompleksowo)
Transport networks (complex)

1

1

0

Utrudnienia w ruchu
Traffic congestion

0

0

0

Natê¿enie ruchu
Traffic intensity

0

0

0

Sieci ³¹cznoci
Communications networks

0

0

0

Energetyka (kompleksowo)
Energy (complex)

0

0

0

Morskie farmy eoliczne
Marine aeolian farms

0

1

0
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cd. tabeli 3
cont. table 3
2

3

4

Linie energetyczne
Power lines

1

1

1

0

Gazoci¹gi, ruroci¹gi
Gas pipelines, pipelines

1

1

0

Sieci wiat³owodów
Fiber optic network

0

1

0

Hydrografia (kompleksowo)
Hydrography (complex)

1

1

0

Dzia³y wodne
Watersheds

0

1

0

Stany wód
Water conditions

0

1

0

Infrastruktura wodna
Water infrastructure

0

0

0

Wody gruntowe
Groundwater

0

1

0

Wody termalne
Thermal waters

0

0

0

Mapy morskie
Marine maps

0

1

0

Owietlenie szlaków morskich
Lighting maritime routes

0

0

0

Mapy ³owisk
Fisheries maps

0

0

0

Mapy strefy brzegowej
Coastal zone maps

0

0

0

Gospodarka wodno-ciekowa
Water and wastewater economy

0

1

0

Strefy o du¿ej podatnoci na koncentracjê mitratów
Zones with high sensitivity to the concentration of
nitrates

0

1

0

Obszary chronione (kompleksowo)
Protected areas (complex)

1

1

0

Ukszta³towanie terenu
Terrain form

1

1

1

NMT
Digital Terrain Model

1

0

1

Spadki
Area declines

0

0

0

U¿ytkowanie ziemi
Land use

1

1

0

Skorowidze map topograficznych i tematycznych
Topographic and thematic maps indexes

1

1

1

Mapy topograficzne
Topographic maps

1

1

1

Administratio Locorum 13(2) 2014

72

Monika Soñta, Agnieszka Dawidowicz
cd. tabeli 3
cont. table 3
1

2

3

4

Mapy topograficzne dawne
Old topographic maps

1

1

0

Mapy tematyczne
Thematic maps

1

1

0

Mapy lene
Forest maps

1

1

0

Mapy katastralne
Cadastral maps

1

1

0

Osnowa geodezyjna
Surveying control points

1

0

0

Skorowidze ortofotomap
Orthophoto indexes

1

0

1

Ortofotomapy
Orthophotomaps

1

0

1

Jednostki fizyczno-geograficzne
Physico-geographical units

1

1

0

Geologia
Geology

1

1

0

Jednostki statystyczne
Statistical units

1

1

0

Budynki
Buildings

1

1

1

Gleby
Soils

1

1

0

Planowanie przestrzenne (kompleksowo)
Spatial planning (complex)

1

1

0

Strefy konfliktów przestrzennych
Spatial conflict zones

0

0

0

Strefy wra¿liwe miast
Sensitive urban zones

0

0

0

Plan gospodarki odpadami
The waste management plan

0

1

0

Zdrowie i bezpieczeñstwo ludzi
Health and safety

1

1

0

Instalacje do monitorowania rodowiska
Installations for environmental monitoring

1

1

0

Obiekty produkcyjne i przemys³owe
Production and industrial facilities

1

1

0

Obiekty rolnicze oraz akwakultury
Agricultural and aquaculture objects

1

1

0

Uprawy trwa³e
Permanent crops

1

1

0

Rozmieszczenie ludnoci  dane demograficzne
Population distribution  demographic data

1

1

0

Rynek pracy
The labor market

0

1

0
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cd. tabeli 3
cont. table 3
2

3

4

Wyniki wyborów
Election results

1

0

1

0

Strefy ograniczonego dostêpu pod sta³¹ kontrol¹
Restricted area under control

0

1

0

Strefy zagro¿eñ naturalnych
Area of natural hazards

1

1

0

Zagro¿enie po¿arowe
Risk of fire

0

0

0

Planowanie kryzysowe
Emergency planning

0

1

0

Ha³as
Noise

0

1

0

Dane o warunkach atmosferycznych
Data on atmospheric conditions

0

1

0

Raporty o sile wiatru
Reports about the power of the wind

0

1

0

Korytarze migracji zwierz¹t
Animal migration corridors

1

0

0

Zasoby energetyczne
Energy Resources

1

1

0

Zasoby mineralne
1
1
0
Mineral resources
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Dukaczewskiego, Bieleckiej [2009] oraz Dyrektywy Unijnej INSPIRE (Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March
2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community)
Source: own study based on Dukaczewski, Bielecka (2009)and Directive 2007/2/EC of the European
Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)

W analizie wskazano, ¿e najszerszym zakresem danych i us³ug sieciowych charakteryzuje siê równie¿ GeoPortal.Bund (Niemcy)  63% dostêpnych grup tematycznych, s³abiej oceniono Geoportal.gov.pl (Polska)  48% dostêpnych grup tematycznych, natomiast najgorzej oceniony zosta³ INIS GeoPortal (Rumunia)  8% dostêpnych grup
tematycznych. Wyniki przedstawiono w tabeli 4 i na rysunku 3.
Tabela 4. Ocena geoportali ze wzglêdu na zakres danych i us³ug przestrzennych
Table 4. Geoportals rating in terms of the range of services and spatial data
Wyniki
Results
Udzia³ procentowy
Percentage
Ocena
Rating

Polska  Poland

Niemcy  Germany

Rumunia  Romania

35

46

6

48%

63%

8%

dostateczny
sufficient

dobry
good

bardzo s³aby
very poor

ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study
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Rys. 3. Ocena geoportali pod wzglêdem zakresu us³ug i danych przestrzennych
Fig. 3. Geoportals rating in terms of the range of services and spatial data
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

OGRANY TWORZ¥CE
Cech¹ wspóln¹ badanych systemów jest to, ¿e wszystkie tworzone s¹ i utrzymywane
przez ograny centralne (agencje rz¹dowe):
 Geoportal.gov.pl (Polska) przez G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii (organ centralny);
 INIS GeoPortal (Rumunia) przez Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG),
(Federal Agency for Cartography and Geodesy);
 GeoPortal.Bund (Niemcy) przez National Agency for Cadastre and Land Registration (ANCPI)  (National Agency).
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Powo³uj¹c siê na kryterium liczby funkcji, wyró¿niono piêæ typów geoportali narodowych o:
a) bardzo du¿ej liczbie funkcji;
b) du¿ej liczbie funkcji, do której zaliczono geoportal Niemiec;
c) redniej liczbie funkcji, do której zaliczono geoportal Polski;
d) ma³ej liczbie funkcji;
e) bardzo ma³ej liczbie funkcji, do której zaliczono geoportal Rumunii.
Kieruj¹c siê kryterium zakresu danych przestrzennych i us³ug przestrzennych, wyró¿niono równie¿ piêæ typów geoportali narodowych o:
a) bardzo du¿ej liczbie grup tematycznych;
b) du¿ej liczbie grup tematycznych, do której zaliczono geoportal Niemiec;
c) redniej liczbie grup tematycznych, do której zaliczono geoportal Polski;
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d) ma³ej liczbie grup tematycznych;
e) bardzo ma³ej liczbie grup tematycznych, do której zaliczono geoportal Rumunii.
W odniesieniu do organów odpowiedzialnych za tworzenie i utrzymanie geoportali
krajowych warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e ka¿dy z badanych systemów tworzony jest
przez organy centralne, co wiadczy o du¿ej centralizacji projektów zwi¹zanych z infrastruktur¹ informacji przestrzennej w krajach UE.
Zgodnie z pocz¹tkowym za³o¿eniem przyjêcia do oceny geoportalu z wysoko rozwiniêtego pañstwa UE najlepiej oceniono GeoPortal.Bund. Zarówno pod wzglêdem funkcjonalnoci, jak i dostêpnoci danych i us³ug przestrzennych niemiecki system jest na wysokim
poziomie rozwoju. Warto zauwa¿yæ, ¿e mimo bardzo dobrzej oceny GeoPortal.Bund w niektórych przypadkach funkcjonalnoæ systemu nie idzie w parze z bogactwem zasobów.
Choæ niemiecki GeoPortal.Bund jest przejrzysty, a jego obs³uga prosta i intuicyjna, brak
jest w systemie np. ortofotomapy, NMT czy warstwy osnowy geodezyjnej.
Polski Geoportal.gov.pl oceniono o jeden punkt skali gorzej ni¿ GeoPortal.Bund.
W Geoportal.gov.pl zaimplementowano mniej zbiorów i us³ug danych przestrzennych ni¿
w GeoPortal.Bund. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e realizacja projektu Geoportal przynios³a
znaczne korzyci w rozwoju systemu i wprowadzi³a go na wy¿szy poziom. Dodatkowo
rozszerzono us³ugi danych przestrzennych i zmieniono interfejs u¿ytkownika. Podobnie
jak w przypadku GeoPortal.Bund interfejs jest intuicyjny, jednak nie tak przejrzysty
i czytelny.
Najgorzej w ocenie wypad³ INIS GeoPortal, który charakteryzuje siê bardzo ograniczon¹ funkcjonalnoci¹. System ma bardzo ograniczony dostêp do zbiorów danych
i us³ug danych przestrzennych, co jest wynikiem opónionej implementacji Dyrektywy
INSPIRE w porównaniu z Polsk¹ czy Niemcami. Warto tak¿e zauwa¿yæ, ¿e przyczyn¹
zró¿nicowania zaawansowania badanych systemów jest rozwój gospodarczy, instytucjonalny i spo³eczny w poszczególnych krajach.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF SELECTED EUROPEAN NATIONAL
GEOPORTALS
Abstract. The main aim of the study was to analyze and assess the progress of work on
the implementation of the INSPIRE Directive in selected countries of the European
Community. The adopted method of analysis is based on a system 01, which allows
for the assessment of selected spatial information systems in the adopted point scale.
Selected systems were analyzed in terms of their functionality, availability of selected
data and spatial data services, user interfaces and the authorities responsible for the
creation and maintenance of systems.
Key words: geoportal, INSPIRET
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