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OD REDAKCJI
Trzeci numer Acta Scientiarum Polonorum  Administratio Locorum w 2015 roku
powiêcony jest g³ównie gospodarowaniu specyficznymi nieruchomociami oraz pozyskaniu rodków unijnych na przedsiêwziêcia infrastrukturalne. Dynamika inwestycji ma
ogromne znaczenie nie tylko gospodarcze, ale tak¿e przestrzenne. Korzyci, które nios¹
ze sob¹ programy pomocowe, maj¹ istotny wp³yw na aktywnoæ zmian przestrzeni. Niezwykle istotne jest wiêc monitorowanie tych zjawisk, aby realizowaæ za³o¿enia zrównowa¿onego rozwoju przestrzeni.
Zapraszam do lektury publikacji Ma³gorzaty Dudziñskiej na temat rozpoznania skutecznoci pozyskania i efektywnego wykorzystania unijnego wsparcia na przedsiêwziêcia
infrastrukturalne w gminach. Dziêki funduszom unijnym jednostki samorz¹du terytorialnego s¹ w stanie realizowaæ inwestycje znacznie przekraczaj¹ce ich mo¿liwoci finansowe ograniczone poziomem osi¹ganych dochodów. W artykule przedstawiono nie tylko
analizê uwarunkowañ skutecznego pozyskania oraz efektywnego wykorzystania unijnego
wsparcia na przyk³adzie trzech specyficznych gmin z trzech regionów Polski, ale równie¿
zaprezentowano wp³yw realizacji analizowanych przedsiêwziêæ na przestrzeñ wiejsk¹.
Pozostaj¹c w temacie przestrzeni rolniczej, proponujê lekturê artyku³u Justyny Cwaliñskiej, Pauli D¹bek oraz Arkadiusza Stankiewicza na temat wykorzystania rodków
z UE na program Zalesianie gruntów rolnych i ich wp³ywu na zmianê sposobu u¿ytkowania terenu. Autorzy pokazuj¹ ch³onnoæ badanej przestrzeni wobec Programu rozwoju
obszarów wiejskich w latach 20072013 oraz rozmieszczenie analizowanych gruntów.
W artykule przedstawiono optymalizacjê u¿ytkowania gruntów poprzez zalesienie na
podstawie wizualizacji przestrzennych. Uwzglêdniaj¹c zmiany w powierzchniach gruntów ornych, lenych oraz nielenych przeznaczonych pod zalesienie, wyznaczono kierunki i natê¿enie zmian przestrzeni.
Odrêbne zagadnienie poruszaj¹ Agnieszka Dawidowicz, Anna Klimach oraz Agata
Szpara, ukazuj¹c problematykê gospodarowania mieniem portowym i mieniem gminnym.
Autorki wskazuj¹ ró¿nice i podobieñstwa w gospodarowaniu publicznymi zasobami nieruchomoci utrzymywanymi na ró¿ne cele. Wyodrêbniono czynniki wewnêtrzne i zewnêtrzne gospodarowania zasobami zidentyfikowane na podstawie analizy strategicznej
SWOT, daj¹c szersze spojrzenie na rozbie¿noci gospodarowania mieniem publicznym.
Zapraszam do zapoznania siê równie¿ z pozosta³ymi artyku³ami. Stanowi¹ oryginalne
opracowania naukowe poruszaj¹ce istotne problemy dotycz¹ce zagospodarowania przestrzeni w Polsce.
Wszystkim autorom dziêkujê za interesuj¹ce opracowania, a czytelnikom ¿yczê mi³ej
lektury.
Przewodnicz¹cy Rady Naukowej
serii Administratio Locorum

prof. dr hab. in¿. Ryszard róbek
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WYKORZYSTANIE RODKÓW Z UE NA PROGRAM
ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH
W WYBRANYCH WOJEWÓDZTWACH I ICH WP£YW
NA ZMIANÊ SPOSOBU U¯YTKOWANIA TERENU
Justyna Cwaliñska, Paula D¹bek, Arkadiusz Stankiewicz
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Streszczenie. Celem artyku³u jest okrelenie w jaki sposób wybrane województwa wykorzysta³y fundusze p³yn¹ce z Programu rozwoju obszarów wiejskich 20072013
(PROW 20072013). Podczas badania wziêto pod uwagê zagadnienie optymalizacji
u¿ytkowania gruntów przez zalesienie. Badania przeprowadzono na obszarze dwóch województw  warmiñsko-mazurskiego i podlaskiego, które reprezentuj¹ obszar Zielonych
P³uc Polski (ZPP), z uwzglêdnieniem ich unikatowych wartoci przyrodniczych. Opracowane dane przedstawiono w postaci map, które pokazuj¹ ch³onnoæ danej przestrzeni wobec PROW oraz wystêpowanie danych gruntów. Na kolejnym etapie prac przeprowadzono badania w gminie Pisz znajduj¹cej siê w województwie warmiñsko-mazurskim.
Okrelono jak du¿e jest wykorzystanie funduszy oraz jak bardzo widoczne s¹ efekty inwestycji zalesieniowych w wyniku optymalizacji u¿ytkowania na badanych terenach.
S³owa kluczowe: ³ad przestrzenny, optymalizacja, grunty lene, grunty orne, grunty
nielene przeznaczone do zalesienia

WSTÊP
Optymalizacja u¿ytkowania gruntów jest to wyzwanie, z którym czêsto mierz¹ siê
wspó³czeni planici, organy samorz¹dowe i w³aciciele w³adaj¹cy gruntami. Celem jest
zapewnienie b¹d wprowadzenie ³adu przestrzennego rozumianego jako takie ukszta³towanie przestrzeni, które tworzy harmonijn¹ ca³oæ oraz uwzglêdnia w uporz¹dkowanych
relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spo³eczno-gospodarcze,
Adres do korespondencji  Corresponding author: Justyna Cwaliñska, Ko³o Naukowe
Gospodarki Nieruchomociami, Wydzia³ Geodezji, In¿ynierii Przestrzennej i Budownictwa
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. R. Prawocheñskiego 15, 10-720 Olsztyn,
e-mail: kcwalinska@gmail.com
© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn
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rodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne  art. 2 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z pón. zm.].
£adem przestrzennym nazywamy te¿ sposób harmonijnego ukszta³towania przestrzeni
z uwzglêdnieniem potrzeb spo³ecznych, gospodarczych, przyrodniczych i kulturowych.
W³aciwe ukszta³towanie przestrzeni zapewnia jej uporz¹dkowanie i zachowanie walorów
kompozycyjno-estetycznych. £ad przestrzenny jest nieodzownym elementem zrównowa¿onego rozwoju [Bañski 2008].
Celem artyku³u jest optymalizacja u¿ytkowania gruntu. W S³owniku jêzyka polskiego
PWN jest ona zdefiniowana jako organizowanie jakich dzia³añ, procesów itp. w taki
sposób, aby da³y jak najwiêksze efekty przy jak najmniejszych nak³adach [S³ownik
2015]. Optymalizacja u¿ytkowania gruntów poprzez zalesienie polega za na wykorzystaniu rodków UE pochodz¹cych z Planu rozwoju obszarów wiejskich Zalesienia 20042006
oraz z Programu rozwoju obszarów wiejskich 20072013 z uwzglêdnieniem zmian w powierzchniach gruntów ornych, lenych oraz nielenych przeznaczonych pod zalesienie na
przestrzeni lat 20042010 [G³ówny Urz¹d Statystyczny 2015]. W analizie uwzglêdniono
wskaniki powierzchni gruntów ornych, lenych oraz nielenych przeznaczonych pod zalesienie, jak równie¿ poziom absorpcji funduszy PROW Zalesienie w latach 20042010. Badania przeprowadzono w dwóch województwach  warmiñsko-mazurskim i podlaskim identyfikowanych jako obszar ZPP ze wzglêdu na unikatowe wartoci przyrodnicze (rys. 1).

Rys. 1. Mapa pogl¹dowa wybranych województw  dane przyrodnicze
Fig. 1. Visual map of selected provinces  biodiversity data
ród³o: opracowanie w³asne z wykorzystaniem danych GUS
Source: own study based on data from CSO
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CEL BADAÑ
G³ównym celem by³o zbadanie oddzia³ywania programów unijnych na zmianê sposobów u¿ytkowania terenu. W ramach tego celu analizowano wp³yw programu PROW na
lata 20042006 oraz 20072013. W badaniach wykorzystano dane do roku 2010. Przedstawiono zrealizowane p³atnoci dotycz¹ce zalesienia z podzia³em na województwa z lat
20042010. Zaprezentowano obszary chronione i ich powierzchnie na terenie ZPP. W ramach realizacji etapu przygotowawczego do czêci praktycznej opracowano dane pozyskane z GUS [2015] i ARiMR [2015] i obliczono wskanik absorpcji. Przygotowane dane
stanowi³y podstawê do opracowania rysunków przedstawiaj¹cych wykorzystanie rodków pochodz¹cych z programu PROW Zalesienia na obszarze ZPP. Analizy wykonano
dla poszczególnych powiatów. W badaniach metodyka opiera³a siê na analizach przestrzennych oraz prezentacji kartodiagramów, za wyniki przedstawiono na mapach.
METODYKA I ETAPY BADAÑ
Badania opiera³y siê na analizie u¿ytków gruntowych i ich zmianach na przestrzeni
lat (etapy badañ zaprezentowano na rys. 2). Czynnikiem wp³ywaj¹cym na zmianê by³y
fundusze unijne z programu PROW Zalesienie. Wyniki przedstawiono w formie kartodiagramów.

Rys. 2. Etapy badañ
Fig. 2. Steps of research process

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych G³ównego Urzêdu Statystycznego i ARiMR
Source: own study Own study with a use of data from Cenrtal Statistical Ofiice of Poland and ARiMR
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W analizach przestrzennych zastosowano kartogramy oraz kartodiagramy. Kartogram to mapa tematyczna przedstawiaj¹ca wartoci wybranego atrybutu obiektów dwuwymiarowych, czyli powierzchniowych, powstaj¹cych przez podzia³ pewnego obszaru.
Granice obiektów s¹ z góry okrelone, np. przez podzia³ administracyjny, a odpowiadaj¹ce
obiektom wartoci atrybutu prezentowane s¹ graficznie, np. barw¹ lub szrafur¹, zazwyczaj z uwzglêdnieniem podzia³u przedzia³u zmiennoci atrybutu na klasy. Wartoci te
przyjmuj¹ postaæ wzglêdn¹, s¹ nimi chocia¿by takie mierniki, jak: liczba ludnoci na
1 km2, zu¿ycie nawozów sztucznych na 1 km2, dochód narodowy na 1 osobê.
Kartodiagram za to mapa tematyczna przedstawiaj¹ca zmiennoæ wybranych atrybutów obiektów przestrzennych, czyli tematu, za pomoc¹ wykresów, np. wykresów s³upkowych lub wykresów ko³owych [Portal Geostatyczny. 2016].
CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU PROW (GENEZA)
Plan rozwoju obszarów wiejskich 20042006 (PROW 20042006) jest to dokument
stworzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Okrelono w nim cele, zadania, priorytety i zasady wspierania rozwoju terenów wiejskich. Jednym z celów strategicznych
by³o zrównowa¿enie rozwoju obszarów wiejskich [Dudziñska 2011].
Plan rozwoju obszarów wiejskich 20042006 by³ g³ównym ród³em finansowania,
który umo¿liwi³ zmiany dotycz¹ce sektora rolno-spo¿ywczego [Bu³kowska i Chmurzyñska 2007].
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Rys. 3. Zrealizowane p³atnoci dotycz¹ce zalesienia z podzia³em na województwa w latach
20042010 (PROW)
Fig. 3. Payments implemented regarding afforestation with division into provinces in a period
from 2004 to 2010 (PROW)
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z ARiMR
Source: own study with a use of data from ARiMR
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Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 20072013 (PROW 20072013) jest
programem unijnym maj¹cym poprawiæ kondycjê sektora rolnego i kontynuacj¹ dzia³añ realizowanych w latach 20042006. Jednym z jego priorytetowych zadañ by³a eksploatacja rodowiska rolniczego w jak najbardziej efektywny sposób z jednoczesnym zachowaniem walorów ekologicznych i bez szkodzenia rodowisku naturalnemu [Dudziñska 2011].
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 20072013 jest dokumentem okrelajacym formê wsparcia oraz zakres tej pomocy dla obszarów wiejskich w Polsce. Na potrzeby tej pracy przeanalizowano okres dzia³ania PROW 20072013 do 2010 roku [PROWieci 2008].
Jak wynika z danych zaprezentowanych na rysunku 3, najwiêcej dotacji dotycz¹cych
zalesienia uzyskano w województwie warmiñsko-mazurskim. Du¿y wp³yw na to maj¹
s³abe klasy bonitacyjne gruntów, gdzie uprawy rolnicze s¹ nieop³acalne. Rolnik posiadaj¹cy grunty o s³abych klasach bonitacyjnych chce jak najefektywniej wykorzystaæ ten
obszar.
CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAWCZEGO  ZIELONYCH P£UC POLSKI
Grunty lene i obszary chronione na terenie ZPP
Ogó³em powierzchnia lasów na terenie ZPP wynosi 2 323 995 ha, co stanowi 37%
powierzchni tego obszaru. Grunty lene ogó³em zajmuj¹ ponad 98% obszarów lenych.
Lasy publiczne s¹ dominuj¹c¹ struktur¹ w³asnoci, bo stanowi¹ ponad 70% wszystkich
lasów. Na badanym terenie dominuj¹ lasy mieszane i iglaste.
Krajowy program zwiêkszania lesistoci (KPZL) jest równie wa¿ny jak programy
PROW. Dziêki wsparciu, które otrzymano z funduszy unijnych, zalesiono wiêksze obszary ni¿ przewidziano to w Krajowym programie zwiêkszania lesistoci [2003].
Na terenie ZPP wystêpuje 13 obszarów objêtych ochron¹ o randze parku krajobrazowego. W województwie warmiñsko-mazurskim znajduje siê osiem parków krajobrazowych, a w województwie podlaskim  trzy. Parki krajobrazowe zajmuj¹ 345 727 ha (5,7%)
ZPP, a 243 rezerwaty przyrody  52 404,54 ha.
W tabeli 1 zawarto formy ochrony wystêpuj¹ce na obszarze ZPP wraz z powierzchniami wyszczególnionych kompleksów [Perspektywy ochrony przyrody 2006]. Najwiêksz¹ powierzchniê zajmuj¹ parki narodowe, nastêpnie parki krajobrazowe i rezerwaty
przyrody. Do innych wystêpuj¹cych na analizowanym obszarze form ochrony nale¿¹
ostoja ¿ubra czy strefy ochrony ptaków.

Administratio Locorum 14(3) 2015

12

Justyna Cwaliñska i in.

Tabela 1. Powierzchnie terenów chronionych na terenie ZPP
Table 1. The preserved areas within the Polish Green Lungs
Rodzaj ochrony
Type of protection

Powierzchnia [ha]
Area [ha]

Biebrzañski Park Narodowy

59 223,00

Wigierski Park Narodowy

14 999,50

Bia³owieski Park Narodowy

10 517,27

Narwiañski Park Narodowy

6 810,23

Razem Parki Narodowe  National Parks Total

32 327,00

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyñskiej

74 447,00

£om¿yñski Park Krajobrazowy Doliny Narwi

7 353,50

Suwalski Park Krajobrazowy

6 284,00

Mazurski Park Krajobrazowy

53 655,00

Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich

7 151,20

Welski Park Krajobrazowy

20 444,00

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbl¹skiej

13 732,00

Park Krajobrazowy Puszczy Romnickiej

14 620,00

Górznieñsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy

27 764,30

Park Krajobrazowy Pojezierza I³awskiego

25 045,00

Park Krajobrazowy Mierzeja Wilana

25 812,00

Razem parki krajobrazowe  Landscape parks (total)

42 269,00

Rezerwaty przyrody w woj. podlaskim

17 606,40

Rezerwaty przyrody w woj. warmiñsko-mazurskim

31 549,64

Razem rezerwaty przyrody  Natural reservation (total)

49 156,04

Razem wszystkie parki i rezerwaty  Parks and Natural
eservation (total)

123 752,04

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Perspektyw ochrony przyrody... [2003]
Source: own study after Perspektyw ochrony przyrody  [2003]

WYKORZYSTANIE RODKÓW Z PROGRAMU PROW ZALESIENIA
NA OBSZARZE ZIELONYCH P£UC POLSKI
Z uwagi na wysokie wskaniki wykorzystania rodków pochodz¹cych z PROW Zalesienia na obszarze ZPP przeprowadzono analizy szczegó³owe w odniesieniu do poszczególnych powiatów. Wykorzystano metody analiz przestrzennych i prezentacji kartograficznych, a wyniki przedstawiono na mapach.
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Ryc. 4. Analiza wykorzystania rodków UE programu PROW Zalesienia 20042010 wp³ywaj¹cych na optymalizacjê gruntów w 2004 (grunty orne i lene)
Fig. 4. Analysis of using the of EU funds RDP program Afforestation 20042010 affecting
the optimization of land in 2004 (arable land and forests)
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z G³ównego Urzêdu Statystycznego
CSO [2015]
Source: own study base on data from G³ówny Urz¹d Statystyczny  CSO [2015]

Na rysunku 4 przedstawiono wskanik  grunty orne i lene w roku 2004. Powierzchnia gruntów ornych jest najwiêksza tam, gdzie wskanik poziomu absorpcji jest wysoki,
jednak czêsto powierzchnia gruntów lenych jest najwiêksza tam, gdzie wskanik poziomu absorpcji jest na rednim i wysokim poziomie.
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Ryc. 5. Analiza wykorzystania rodków UE programu PROW Zalesienia 20042010 wp³ywaj¹cych na optymalizacjê gruntów w 2004 (grunty pod zalesienie)
Fig. 5. Analysis of using the of EU funds RDP program Afforestation 20042010 affecting
the optimization of land in 2004 (land for afforestation)
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z G³ównego Urzêdu Statystycznego
CSO [2015]
Source: own study base on data from G³ówny Urz¹d Statystyczny CSO [2015]

Na rysunku 5 zaprezentowano wskanik  grunty nielene przeznaczone pod zalesienie
w roku 2004. Du¿a powierzchnia gruntów nielenych wystêpuje tam, gdzie wskanik poziomu
absorpcji jest na rednim czy wysokim poziomie. Maj¹c na uwadze porównanie danych ze
skrajnych lat z przeprowadzonych analiz, kolejne opracowania odnosz¹ siê do roku 2010.
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Ryc. 6. Analiza wykorzystania rodków UE programu PROW Zalesienia 20042010 wp³ywaj¹cych na optymalizacjê gruntów w 2010 (grunty orne i lene)
Fig. 6. Analysis of using the of EU funds RDP program Afforestation 20042010 affecting
the optimization of land in 2010 (arable land and forests)
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z G³ównego Urzêdu Statystycznego
CSO [2015]
Source: own study base on data from G³ówny Urz¹d Statystyczny CSO [2015]

Na rysunku 6 przedstawiono wskanik  grunty orne i lene w roku 2010 i porównano go z poziomem absorpcji rodków z przedmiotowego programu. Powierzchnia gruntów ornych oraz lenych jest najwiêksza tam, gdzie zaobserwowano wskanik poziomu
absorpcji na rednim i wysokim poziomie.
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Ryc. 7. Analiza wykorzystania rodków UE programu PROW Zalesienia 20042010 wp³ywaj¹cych na optymalizacjê gruntów w 2010 (grunty pod zalesienie)
Fig. 7. Analysis of using the of EU funds RDP program Afforestation 20042010 affecting
the optimization of land in 2010 (land for afforestation)
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z G³ównego Urzêdu Statystycznego CSO [2015]
Source: own study base on data from G³ówny Urzêd Statystyczny CSO [2015]

Na rysunku 7 przedstawiono analogicznie w odniesieniu do poziomu absorpcji poziom wskanika  grunty nielene przeznaczone pod zalesienie w roku 2010. Jak wynika
z przedstawionego kartogramu, du¿a powierzchnia gruntów nielenych towarzyszy
wskanikowi poziomu absorpcji na rednim lub wysokim poziomie.
Na ostatnim etapie analiz przeprowadzono badania szczegó³owe na obszarze wybranej gminy znajduj¹cej siê na terenie ZPP. Na potrzeby opracowania wybrano gminê Pisz
z województwa warmiñsko-mazurskiego ze wzglêdu na dostêpnoæ danych i stosunkowo
wysoki poziom wskaników osi¹gany w powiecie piskim. Gmina Pisz nale¿y do grupy
Acta Sci. Pol.

Wykorzystanie rodków z UE na program Zalesianie gruntów rolnych...

17

najbardziej lesistych gmin województwa warmiñsko-mazurskiego  lasy stanowi¹ tam
45,6% powierzchni. Na przestrzeni lat mo¿na te¿ zauwa¿yæ wzrost udzia³u powierzchni
gruntów lenych w tej gminie.
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grunty orne
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grunty leśne
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Ryc. 8. Powierzchnia gruntów ornych i lenych w gminie Pisz [ha]
Fig. 8. The area of agricultural land and forestry in the municipality Pisz [ha]

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z G³ównego Urzêdu Statystycznego [2015]
Source: own study base on data from G³ówny Urz¹d Statystyczny  CSO

Jak widaæ na rysunku 8, efektem dzia³ania PROW jest znaczne zmniejszenie powierzchni gruntów ornych. Powierzchnia ich w gminie Pisz okrelona na 2010 r. zmiejszy³a siê o ponad po³owê w stosunku do powierzchni z roku 2004. Jeli chodzi o grunty lene to zauwa¿alny jest niewielki wzrost w roku 2010 w stosunku do roku 2004. Jest to
spowodane tym, ¿e zalesianie to inwestycja, której efekty bêd¹ widoczne dopiero w póniejszych latach.
200
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0
grunty nieleśne przeznaczone do zalesienia
non-forests land designated for afforestation area

Ryc. 9. Powierzchnia gruntów nielenych przeznaczonych do zalesienia w gminie Pisz [ha]
Fig. 9. The area of non-forest land designed for afforestation in the municipality of Pisz
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z G³ównego Urzêdu Statystycznego [2015]
Source: own study base on data from G³ówny Urz¹d Statystyczny  CSO

Na rysunku 9 pokazano, jak zmieni³a siê powierzchnia gruntów nielenych przeznaczonych do zalesienia w gminie Pisz. Powierzchniê tych gruntów w wyniku dzia³ania PROW
zmniejszono o prawie 100%. Oznacza to, ¿e gmina chêtnie i efektywnie korzysta³a z funduszy pochodz¹cych z PROW dotycz¹cych zalesienia. Analizy uzupe³niono o zestawienie tabelaryczne z porównaniem wielkoci gruntów lenych w gminie Pisz (tab. 2).
Powierzchnia gruntów lenych ogó³em w roku 2010 wzros³a o 296,2 ha w stosunku do
roku 2004. Grunty lene prywatne zwiêkszy³y swoj¹ powierzchniê w roku 2010 w stosunku
do roku 2004 o 206 ha, co stanowi 70% ogólnego wzrostu powierzchni lasów w gminie.
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Tabela 2. Powierzchnia gruntów lenych w gminie Pisz [ha]
Table 2. The area of forests in the municipality of Pisz [ha]
Forma w³asnoci
Type of ownershi
Grunty lene ogó³em
Forests in total
Grunty lene prywatne
Private forests

2004

2010

28 571,00

28 867,20

478,00

684,00

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z G³ównego Urzêdu Statystycznego [2015]
Source: own study base on data from G³ówny Urz¹d Statystyczny  CSO

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Z przeprowadzonych analiz wynika, ¿e na terenie ZPP na przestrzeni lat 20042010
nast¹pi³o zmniejszenie siê powierzchni gruntów ornych m.in. w powiatach olsztyñskim,
ostródzkim, piskim. Mo¿e siê to wi¹zaæ z przeznaczeniem gruntów najgorszej klasy
(VI i VIz) pod zalesienie. Nie jest jeszcze widoczna zwiêkszona powierzchnia gruntów lenych, poniewa¿ zalesianie to rodzaj inwestycji, której wyniki nie s¹ widoczne w tak
krótkim czasie, jak przyjêty okres analizy. Wyranie widoczna jest jednak zmiana na tle
gruntów nielenych przeznaczonych do zalesienia  diametralnie zmniejszy³a siê powierzchnia tych gruntów w zachodnio-po³udniowej oraz pó³nocno-wschodniej czêci badanego obszaru. Zaobserwowano równie¿ widoczny wzrost powierzchni tych obszarów
w po³udniowo-wschodniej czêci, co oznacza, ¿e te gminy s¹ na dobrej drodze do osi¹gniêcia optymalnego wykorzystania przestrzeni.
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OPTIMIZATION OF LAND USE THROUGH AFFORESTATION
Summary. The purpose of this article is to determine how selected province have used
the funds coming from the Rural Development Programme 20072013. During the study
it was taken into consideration the issue of optimizing the use of land through the
afforestation. The study was conducted in an area of two provinces the Warmia-Mazury
and Podlasie, which represent the area of Polish Green Lungs with the respect to their
unique natural values. Compiled data are presented in the form of maps which show
absorption of the space in relation to the Programme and the occurrence of the land
concerned. The next stage of research was conducted on the territory of the municipality
Pisz located in the province of Warmia-Mazury. As a result the article defines how large
is the use of the funds and how visible are the effects of afforestation investments, by
optimizing land use in the studied areas.
Key words: spatial order, optimization, forest land, arable land, non-forest land
designated for afforestation
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GOSPODAROWANIE MIENIEM PORTOWYM
I MIENIEM GMINNYM  ZARYS PROBLEMU
Agnieszka Dawidowicz1, Anna Klimach1, Agata Szpara2
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Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
2 Zarz¹d Morskiego Portu Gdañsk SA

Streszczenie. Gospodarowanie mieniem gminnym oraz mieniem portowym wykonywane jest na mocy odrêbnych przepisów prawnych. Istotne jest wskazanie ró¿nic i podobieñstw w gospodarowaniu publicznymi zasobami nieruchomoci utrzymywanymi na
ró¿ne cele publiczne. Badanie nawietli³o czynniki wewnêtrzne i zewnêtrzne gospodarowania zasobami zidentyfikowane na podstawie analizy strategicznej SWOT, daj¹c szersze spojrzenie na rozbie¿noci gospodarowania mieniem publicznym.
Porty znajduj¹ siê na obszarach jednostek samorz¹du terytorialnego. S¹ to podmioty,
które posiadaj¹ prawo do gospodarowania swoimi nieruchomociami. Zarz¹dy portów
morskich (ZPM), jako podmioty zarz¹dzaj¹ce nieruchomociami portowymi, realizuj¹
zadania przekazane do wykonywania na mocy przepisów prawnych w tym w szczególnoci przez Ustawê z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich [Dz.U.
z 2010 r. nr 33, poz. 179]. W ustawie tej uznano zarz¹dzanie nieruchomociami za istotne pole dzia³alnoci podmiotu administruj¹cego portem. Realizacja tego zadania wymaga
za rozbudowanego systemu ewidencjonowania posiadanych nieruchomoci, bie¿¹cego
zarz¹dzania zasobem i prowadzenia procedur nabywania i zbywania nieruchomoci.
Jednostki samorz¹du terytorialnego równie¿ realizuj¹ zadania sk³adaj¹ce siê na zwyk³e zarz¹dzanie nieruchomociami, a tak¿e gospodarowanie zasobem na podstawie Ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (uogn) [Dz.U. z 2015 r. poz. 1774].
Celem szczegó³owym artyku³u by³o wskazanie podobieñstw wykonywania zadañ przez
podmioty kompetentne oraz nawietlenie rozbie¿noci wynikaj¹cych z przepisów prawa.
Wyniki analizy ukaza³y potrzeby systemu gospodarowania zasobem nieruchomoci,
a w szczególnoci procedury bie¿¹cego oraz perspektywicznego zarz¹dzania zasobem.
Na podstawie badania fokusowego, skupionego na analizie przepisów prawnych, autorzy wskazali wspólne kierunki zrównowa¿onego gospodarowania zasobami nieruchomoci portowych oraz gminnych.
S³owa kluczowe: gospodarowanie nieruchomociami, zarz¹dzanie nieruchomociami,
zasób nieruchomoci portu, zasób nieruchomoci gminnych
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WPROWADZENIE
Na pojêcie gospodarki nieruchomociami sk³ada siê wiele czynnoci o charakterze
cile prawnym, ale tak¿e o charakterze organizacyjno-prawnym oraz prawno-technicznym czy wprost ekonomicznym. Jest to zwi¹zane z tym, ¿e problematyka ta uregulowana
zosta³a nie tylko w uogn, ale równie¿ w innych aktach prawnych. Gospodarka nieruchomociami to dzia³ania maj¹ce na celu wypracowanie zasad i procedur gospodarowania
i zarz¹dzania nieruchomociami [róbek i in. 2006]. W konsekwencji zakres zagadnieñ
jest bardzo rozleg³y. Wykonywanie czynnoci sk³adaj¹cych siê na gospodarowanie nieruchomociami wymaga zaanga¿owania znacznej liczby podmiotów funkcjonuj¹cych zarówno w sferze administracji rz¹dowej oraz samorz¹dowej, jak i podmiotów dzia³aj¹cych
poza administracj¹ publiczn¹. Wywo³uje to wyd³u¿enie procedur, a jednoczenie pojawia
siê koniecznoæ cis³ego wspó³dzia³ania wszystkich podmiotów.
Pojêcie zasobu nieruchomoci jest cile zwi¹zane z trójstopniowym podzia³em administracyjnym kraju, wg którego najobszerniejszymi powierzchniowo jednostkami samorz¹du terytorialnego s¹ województwa (16). Jednostk¹ mniejsz¹ s¹ powiaty (380), a najmniejsz¹ gminy (2479) [G³ówny Urz¹d Statystyczny. 2015]. G³ównym aktem prawnym
w którym okrelono zasady gospodarowania nieruchomociami stanowi¹cymi w³asnoæ
Skarbu Pañstwa oraz jednostek samorz¹du terytorialnego jest uogn. W art. 4 pkt 2
wprowadzono pojêcie zasobu nieruchomoci, w sk³ad którego wchodz¹ nieruchomoci
bêd¹ce w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa, województwa, powiatu, gminy, a nie zosta³y oddane
w u¿ytkowanie wieczyste oraz nieruchomoci, które s¹ w u¿ytkowaniu wieczystym tych
podmiotów. Do celów analizy porównawczej przyjêto zasób gminny w ogólnym ujêciu,
jako najmniejszy zasób obszarowo zbli¿ony do zasobu portowego.
Do zasobu gminy nale¿¹ zatem nieruchomoci, których gmina jest w³acicielem oraz
u¿ytkownikiem wieczystym. Nieruchomoci, które gmina odda³a w u¿ytkowanie wieczyste, nie wchodz¹ w sk³ad jej zasobu. Zasobem tym gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Wójt, burmistrz, prezydent miasta s¹ podmiotami w³aciwymi do nabywania i zbywania nieruchomoci za zgod¹ rady gminy [He³dak 2009].
Wykonuj¹c zadania z zakresu gospodarowania zasobem, gmina mo¿e przede wszystkim zbywaæ nieruchomoci z zasobu oraz oddawaæ je w u¿ytkowanie wieczyste. W wykonywaniu tych czynnoci bior¹ udzia³ oba organy gminy [Nalepka 2008]. Gmina mo¿e
równie¿ dokonywaæ innych czynnoci w zwi¹zku z nieruchomociami. Na podstawie
ustawy gmina mo¿e gospodarowaæ nieruchomociami w drodze:
 zamiany;
 zrzeczenia siê;
 oddania w najem;
 oddania w dzier¿awê;
 u¿yczenia;
 oddania w trwa³y zarz¹d;
 obci¹¿enia ograniczonymi prawami rzeczowymi;
 wniesienia tytu³em aportu do spó³ki;
 darowizny.
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Nabycie nieruchomoci do zasobu gminy mo¿e nast¹piæ m.in. poprzez:
 umowê sprzeda¿y;
 zamianê, zrzeczenie siê nieruchomoci;
 przekazanie na rzecz gminy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 9021)
[Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. ... Dz.U. z 2014 r. poz. 121];
 zasiedzenie nieruchomoci;
 wyw³aszczenie nieruchomoci;
 pierwokup;
 decyzjê o podziale nieruchomoci (art. 98 uogn) w stosunku do nieruchomoci przeznaczonych pod drogi publiczne;
 uchwa³ê rady gminy o scaleniu i podziale w stosunku do nieruchomoci przeznaczonych pod drogi publiczne;
 decyzjê starosty o scaleniu i wymianie gruntów w stosunku do nieruchomoci przeznaczonych pod drogi publiczne;
 decyzjê wojewody lub starosty zezwalaj¹c¹ na realizacjê inwestycji drogowej w trybie
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych [Dz.U. z 2015 r. poz. 2131];
 decyzjê wojewody Ustawy z dnia 19 padziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pañstwa [Dz.U. z 2015 r. poz. 1014];
 nabycie spadku.
Inne przepisy mog¹ wskazywaæ odmienne sposoby nabycia w³asnoci nieruchomoci przez gminê. W artykule omówiono procedurê nabycia nieruchomoci do zasobu
gminy poprzez umowê sprzeda¿y.
Inaczej rzecz siê ma, je¿eli chodzi o gospodarowanie zasobem portowym. Porty morskie to: usytuowane na styku l¹du z morzem, wydzielone granicami administracyjnymi
rozleg³e przestrzennie kompleksy transportowo-produkcyjne, przystosowane pod wzglêdem techniczno-organizacyjnym do u³atwienia ³adunkom i pasa¿erom przemieszczanie siê
w relacjach l¹dowo-morskich i kontynuacji przerywanego w portach procesu transportowego, a tak¿e kompleksowej obs³ugi rozpoczynaj¹cych tam lub koñcz¹cych swój cykl
produkcyjny rodków transportu morskiego i l¹dowego [Grzelakowski i Matczak 2012].
Przytoczona definicja portu morskiego wskazuje na jego istotny aspekt, jakim jest usytuowanie przestrzenne  po³o¿enie, rozci¹g³oæ i wydzielenie z s¹siaduj¹cych terenów o innych w³aciwociach [Grzelakowski i Matczak 2012]. Gospodarowanie zasobem nieruchomoci portowych uregulowano w Ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach
i przystaniach morskich wraz z innymi przepisami wykonawczymi [Dz.U. z 2016 r. nr 33,
poz. 1797]. I tak na przyk³ad Rozporz¹dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego
w Gdañsku od strony morza, redy i l¹du [Dz.U. z 2012 r., poz. 650] okrela obszar morskiego portu w Gdañsku.
Ustawa o portach i przystaniach morskich stanowi podstawowe zasady funkcjonowania podmiotów zarz¹dzaj¹cych portami. Wród przedmiotu dzia³alnoci tych przedsiêbiorstw ustawodawca zamieci³ m.in. zarz¹dzanie nieruchomociami i infrastruktur¹ portow¹ oraz pozyskiwanie nieruchomoci na potrzeby rozwoju portu. Zarz¹dzanie portem
morskim powierza siê w Polsce spó³kom akcyjnym  zarz¹dom portów morskich (ZPM),
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które podejmuj¹ dzia³ania w obu obszarach. Przede wszystkim oferuj¹ posiadane nieruchomoci do wydzier¿awienia. Zarz¹d portów morskich dysponuje terenami inwestycyjnymi, które mog¹ staæ siê przedmiotem dzier¿awy [Port Gdañsk  nieruchomoci 2014],
og³asza przetargi na dzier¿awê nieruchomoci w przypadku nieruchomoci o specyficznych w³aciwociach (np. dzier¿awa nieruchomoci zabudowanej) [ Port Gdañsk 
przetargi 2014].
Jak wspomniano wczeniej, gospodarowanie terenami portowymi jest to jedno z podstawowych zadañ, które na podmiot zarz¹dzaj¹cy portem morskim nak³ada ustawa
o portach i przystaniach morskich. Realizacja tego obowi¹zku utrudniona jest przez rozdrobnienie w³asnoci gruntów portowych. W ustawie tej zagwarantowano prawo pierwokupu nieruchomoci w granicach administracyjnych portu podmiotom zarz¹dzaj¹cym
portami oraz Skarbowi Pañstwa. Wprowadzenie przedmiotowej instytucji mia³o na celu
umo¿liwienie stopniowego wykupu przez uprawnione podmioty terenów portowych i zapobie¿enie ich nabywania przez przedsiêbiorców niezwi¹zanych z gospodark¹ morsk¹
czy portow¹. W Strategii rozwoju portów morskich do 2015 roku za³o¿ono nawet
utworzenie rezerwy celowej w bud¿ecie Ministra Gospodarki Morskiej RP z przeznaczeniem na nabywanie nieruchomoci portowych. Tego zamierzenia nie uda³o siê zrealizowaæ. Podmioty zarz¹dzaj¹ce portem i Skarb Pañstwa rzadko korzystaj¹ z prawa pierwokupu, g³ównie z powodu ograniczonych zasobów finansowych [Pluciñski 2013]. Pluciñski
wskazuje jednak, ¿e w obrêbie np. portu w Gdañsku dominuj¹c¹ strategi¹ zagospodarowania przestrzeni portowej by³a ekspansja na nowe tereny portu zewnêtrznego. Realizacj¹ tej strategii by³o m.in. nabycie gruntu terminalu kontenerowego [Pluciñski 2013].
Grzelakowski i Matczak [2012] wskazuj¹ na pojêcie ³adu przestrzennego jako konieczny aspekt analizy w procesie gospodarowania terenami portowymi. Uznanie bowiem
przes³anek rynkowych za g³ówne elementy decyzji lokalizacyjnych mo¿e w d³u¿szej perspektywie czasowej prowadziæ do konfliktów przestrzennych. Rozwój portu powinien
mieæ charakter zrównowa¿ony, a wiêc taki, który uwzglêdnia aspekt przestrzenny, ekonomiczny, spo³eczny i ekologiczny. Kszta³towanie ³adu przestrzennego polega na opracowywaniu d³ugofalowych strategii zagospodarowania terenów portowych, koordynowaniu ich zgodnoci z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
oraz planowej zmianie sposobów korzystania z terenów portowych [Grzelakowski i Matczak 2012]. Zarz¹d portu morskiego podejmuje dzia³ania we wszystkich wymienionych
trzech sferach. W Strategiach rozwoju portów wskazane s¹ obszary, które mog¹ stanowiæ tereny ekspansji funkcji portowych. Dokumenty te wykorzystywane s¹ równie¿
w procesie analizy transakcji obrotu nieruchomociami, w odniesieniu do których podmiotowi zarz¹dzaj¹cemu portem przys³uguje prawo pierwokupu. Regulaminy organizacyjne spó³ek w³¹czaj¹ w zakres obowi¹zków komórek merytorycznych monitorowanie zmian
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów w granicach administracyjnych portów i aktywne wspó³dzia³anie w kszta³towaniu ich treci. Jako przyk³ad
wp³ywania na przeznaczenie terenów portowych mo¿na wskazaæ natomiast np. przetargi
na dzier¿awê terenu powi¹zan¹ z prowadzeniem okrelonej dzia³alnoci portowej. Ukierunkowane dzia³ania w zakresie rozwoju infrastruktury portowej równie¿ predysponuj¹
tereny do okrelonego wykorzystania.
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ZPM prowadz¹ postêpowania zmierzaj¹ce do uzyskania prawa do nieruchomoci
gruntowych atrakcyjnych z punktu widzenia rozwoju portu morskiego. Szczegó³owa procedura nabywania nieruchomoci zostanie przedstawiona w dalszej czêci opracowania.
Szwankowski [2000] wskazuje na dominuj¹ce znaczenie relacji port  miasto portowe
w rozwoju portów morskich. Zaplecze infrastrukturalne i atrakcyjnoæ dla turystów morskich jest istotnym wymogiem lokalizacyjnym dzia³alnoci portowej. W odniesieniu do
gospodarowania nieruchomociami np. w porcie w Gdañsku relacje z miastem maj¹ o tyle znaczenie, ¿e wiele terenów w granicach administracyjnych portu jest w³asnoci¹ gminy, a wiêc mog¹ byæ przedmiotem u¿ytkowania wieczystego podmiotu zarz¹dzaj¹cego
portem.
METODYKA BADAWCZA
Badanie opiera siê na analizie porównawczej dwóch ró¿nych publicznych zasobów
nieruchomoci, która mieci siê w zakresie badañ jakociowych. Porównanie dwóch systemów gospodarowania nieruchomoci publicznymi jest istotne nie tylko z punktu widzenia zrównowa¿onego gospodarowania tymi nieruchomociami, ale tak¿e z powodów
zrównowa¿onych relacji miêdzy tymi zasobami a otoczeniem.
Analiza obejmuje identyfikacjê kluczowych przepisów prawa, podmiotów odpowiedzialnych, potrzebnych narzêdzi oraz g³ównych czynnoci. Porównanie tych najwa¿niejszych elementów gospodarowania nieruchomociami publicznymi pomo¿e zrozumieæ specyfikê tego procesu. Proces gospodarowania takimi nieruchomociami jest z³o¿ony i zale¿ny od wielu czynników  spo³ecznych, ekonomicznych, przestrzennych czy
rodowiskowych. W zwi¹zku z tym w badaniu uwzglêdniono czynniki zewnêtrzne, które
mog¹ oddzia³ywaæ na proces gospodarowania tymi nieruchomociami, identyfikuj¹c je
m.in. w analizie strategicznej SWOT S (strengths)  mocne strony, W (weaknesses) 
s³abe strony, O (opportunities)  szanse, T (threats)  zagro¿enia.
Na rysunku 1 ukazano przedmiot oraz zakres badañ.
Pe³na analiza dwóch systemów gospodarowania nieruchomociami publicznymi pozwoli na wyodrêbnienie kierunków zrównowa¿onego gospodarowania.
ELEMENTY WEWNÊTRZNE SYSTEMU GOSPODAROWANIA
NIERUCHOMOCIAMI PUBLICZNYMI
Porównanie systemów gospodarowania nieruchomociami publicznymi wymaga zidentyfikowania kluczowych elementów tego systemu, czyli tych determinant, które s¹
bezporednio odpowiedzialne za funkcjonowanie systemów. Dostêp do tych informacji
jest relatywnie prosty, poniewa¿ wynika z transparentnych przepisów prawa oraz informacji ujawnianych na stronach biuletynów informacji publicznej [Biuletyn 2014] oraz
wewnêtrznych stron internetowych [Port Gdañski... 2014]. Wyniki porównania przedstawiono w tabeli 1.
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Rys. 1. Metodyka badawcza
Fig. 1. Research methodology
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

Tabela 1. Porównanie kluczowych wewnêtrznych elementów gospodarowania publicznymi
zasobami nieruchomoci
Table 2. A comparison of the key internal components of the public real estate management
Elementy kluczowe systemu
gospodarowania
nieruchomociami
Key elements of real
estate management system
1

Podmiot gospodaruj¹cy
The managing entity
Podmiot gospodaruj¹cy
(wydzielona komórka)
The managing entity
(separate cell)

Zasób gminny
Municipality real estate resource
2

Zasób portu morskiego
Port real estate resource
3

Wójt, burmistrz, prezydent miasta
The mayor, city president

Zarz¹d portu morskiego
Port Authority SA

np. Wydzia³ Geodezji i Gospodarki
Nieruchomociami.
nazwa wydzielonej komórki
organizacyjnej zale¿y od podzia³u
kompetencji w danej gminie
eg. The Department of Geodesy and
Real Estate Management.
A name of the separate organizational
unit depends on the division of the
competences in the municipality

Dzia³ Ewidencji Gruntów i Ochrony
rodowiska (w tym Zespó³ Ewidencji
Gruntów i Zespó³ Informacji
Przestrzennej)
Land Registry Department and
Environmental Protection (including
Land Registration Group and Spatial
Information Group)
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cd. tabeli 1
cont. table 1
2

3

Przepisy obowi¹zuj¹ce
The rules in force

1

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym
 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomociami oraz
przepisy wykonawcze
 Act of 8 March 1990 on Local
Government
 The Act of 21 August 1997. on real
estate management and implementing rules

 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r.
o portach i przystaniach morskich oraz
przepisy wykonawcze
 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomociami
 Act of 20 December 1996 on ports
and harbours and implementing rules
 Act of 21 August 1997 on real estate
management and implementing rules

Zasób nieruchomoci
The Real Estate resource

ka¿da gmina powinna posiadaæ plan
 wewnêtrzny rejestr nieruchomoci
wykorzystania zasobu, o którym mowa  internal property register
w art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomociami; w planie takim
zawarte s¹ informacje o powierzchni
zasobu gminy oraz rodzajach
nieruchomoci.
each municipality should have a plan
of using the resource as referred to in
Art. 23 paragraph. 1 point 3; the plan
must contains information about the
resource area of the municipality and
types of property

Zakres gospodarowania
(nabywanie, zbycie itd.)
The scope of management
(acquisition, disposal, etc.)

art. 23 ust. 1 uogn zawiera przyk³adowe
czynnoci, które wchodz¹ w zakres
gospodarowania, s¹ to np.:
art. 23 paragraph. 1 contains examples
of activities which fall within the scope
of management for example:
 ewidencjonowanie nieruchomoci
zgodnie z katastrem nieruchomoci;
 recording property according to real
estate cadastre;
 zapewnianie wyceny tych nieruchomoci;
 providing valuation of the property;
 sporz¹dzanie planów wykorzystania
zasobu;
 creating plans of use of the resource;
 zabezpieczanie nieruchomoci przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 protect the property from damage or
destruction;
 wykonywanie czynnoci zwi¹zanych
z naliczaniem nale¿noci za nieruchomoci udostêpniane z zasobu oraz
prowadzenie windykacji tych nale¿noci;
 performing activities related to the
made the property available lead the
recovery of those debts;
 zbywanie i nabywanie oraz wydzier¿awianie i wynajmowanie nieruchomoci wchodz¹cych w sk³ad zasobu;
 disposing and acquiring real estate
included in the resource, leasing, rental
real estate included in the resource
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 nabywanie nieruchomoci w drodze
czynnoci rynkowych;
 purchase of real estate through
market operations;
 nabywanie prawa u¿ytkowania
wieczystego nieruchomoci gruntowych
w drodze umów ze Skarbem Pañstwa
lub gmin¹;
 the purchase of the right of perpetual
usufruct of land through contracts with
the State Treasury or the Municipality;
 zbywanie nieruchomoci w drodze
czynnoci rynkowych;
 selling real estate in a transaction
market;
 rozwi¹zywanie prawa u¿ytkowania
wieczystego;
- to dissolve the right of perpetual
usufruct;
 bie¿¹ce zarz¹dzanie nieruchomociami;
 current property management
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cd. tabeli 1
cont. table 1
1

Cel nabywania mienia
Purpose of the real estate
acquisition

2

3

w przepisach prawa nie wskazano
jednego celu nabywania nieruchomoci
do zasobu gminy; gmina mo¿e nabywaæ
nieruchomoci na ró¿ne cele;
the law does not have one purpose for
the acquisition of real estate to the stock
of the municipality; the municipality may
acquire real estate for various purposes;
w niektórych przypadkach nabycia s¹
wskazane konkretne cele np. przy
wyw³aszczeniu mo¿na nabyæ prawo do
nieruchomoci jedynie do realizacji celu
publicznego; przyk³adowe cele
publiczne zawiera art. 6 uogn
in some cases, the acquisition is set out
specific targets for example: expropriation;
examples of public purposes includes
art. 6 of the Act on real estate
management

 w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy
portach i przystaniach morskich
wskazano zarz¹dzanie nieruchomociami i ich pozyskiwanie na
potrzeby rozwoju portu jako przyk³ad
przedmiotu dzia³alnoci przedsiêbiorstwa podmiotu zarz¹dzaj¹cego;
 art. 7 paragraph. 1 point 1 and 4 of
the Act of ports and harbors indicate
property management and acquisition
for the development of the port as an
example of the subject of activity of the
company managing entity;
 nieruchomoci gruntowe wykorzystywane do budowy urz¹dzeñ
infrastruktury portowej (np. nabrze¿a,
drogi, infrastruktura sieciowa);
 land is used for the construction of
port infrastructure devices (eg. the
wharf, roads, infrastructure network);
 nieruchomoci przekazywane
kontrahentom w u¿ywanie na
podstawie umów dzier¿awy (do
prowadzenia dzia³alnoci stricte
portowej/prze³adunkowej).
 the real estate passed into the use of
to counterparties on the basis of lease
contracts (to conduct business purely
port / transhipment).

ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

Zasadnicz¹ ró¿nic¹ w sposobie gospodarowania nieruchomociami publicznymi wynikaj¹c¹ z analizy przedstawionej w tabeli 1 jest ustanowienie ró¿nych  ze wzglêdów
prawnych  podmiotów gospodaruj¹cych, co cile warunkuj¹ odrêbne przepisy prawne.
Porównywane podmioty maj¹ osobowoæ prawn¹, któr¹ uzyska³y w odmienny sposób. W artykule 165 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 1997 r.
[Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483] przyznano jednostce samorz¹du terytorialnego osobowoæ prawn¹. Jednostka samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ w³acicielem oraz mog¹
przys³ugiwaæ jej inne prawa maj¹tkowe, np. mo¿e samodzielnie wystêpowaæ w celu nabywania prawa do nieruchomoci. Prawo to nabywa do swojego zasobu.
Podmioty zarz¹dzaj¹ce portami s¹ spó³kami akcyjnymi w rozumieniu Ustawy z dnia
15 wrzenia 2000 r. Kodeks spó³ek handlowych [Dz.U. z 2013 r. poz. 1030]. Artyku³ 12
Kodeksu spó³ek handlowych stanowi, ¿e spó³ka z momentem wpisu do rejestru uzyskuje
osobowoæ prawn¹. W zwi¹zku z ró¿nymi formami tych podmiotów inny jest sposób
podejmowania decyzji dotycz¹cych ich mienia. Oba podmioty mog¹ wystêpowaæ jako
strony umowy o nabycie prawa do nieruchomoci. Bêd¹ reprezentowane przez odmienne organy, które mog¹ nabywaæ prawa.
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Charakter gospodarowania równie¿ wynika z celu, na jaki s¹ przeznaczone nieruchomoci publiczne. Organy gospodaruj¹ce mieniem samorz¹dowym maj¹ znacznie szerszy
zakres kompetencji i dlatego aparat zaanga¿owanych podmiotów jest rozszerzony.
NABYWANIE I ZBYWANIE NIERUCHOMOCI Z ZASOBU
Istotnym uprawnieniem podmiotów gospodaruj¹cych jest zbywanie i nabywanie nieruchomoci do zasobu. W ustawie o gospodarce nieruchomociami (uogn) nie okrelono procedury nabycia nieruchomoci do zasobu, okrelono natomiast szczegó³owe zasady zbycia nieruchomoci. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
[Dz.U. z 2015 r. poz. 1515] nadaje radzie gminy kompetencje wydawania uchwa³ w sprawie zasad nabywania nieruchomoci. Przepisy prawne nie ograniczaj¹ gminie sposobów
nabywania nieruchomoci do formy przetargowej. W zwi¹zku z tym gmina mo¿e nabyæ
nieruchomoæ zarówno przez przyst¹pienie do przetargu, jak i negocjuj¹c ze sprzedaj¹cym. Mo¿e ona skorzystaæ z innych form nabycia prawa do zasobu np. z pierwszeñstwa
czy dziedziczenia, gdy¿ nie jest ograniczona niczym wiêcej jak treci¹ uchwa³y rady gminy, w której wskazano zasady nabywania/zbywania nieruchomoci. Upowa¿niona osoba
przyst¹pi do podpisania umowy i prawo w³asnoci przejdzie na gminê.
Jeli za chodzi o nabywanie nieruchomoci w drodze wyw³aszczenia, ta procedura
jest szczegó³owo opisana w uogn. Wyw³aszczenie mo¿e byæ zastosowane, jeli jednostka samorz¹du terytorialnego lub Skarb Pañstwa potrzebuje danej nieruchomoci do realizacji celu publicznego. Przyk³adowe cele publiczne stanowi art. 6 uogn.
W art. 21 Konstytucji zapisano, ¿e wyw³aszczenie mo¿e nast¹piæ tylko za s³usznym
odszkodowaniem. Pozosta³e zasady wyw³aszczenia:
 wyw³aszczyæ mo¿na jedynie nieruchomoæ;
 nieruchomoci przeznaczone pod wyw³aszczenie musz¹ byæ przeznaczone w planach
miejscowych na cele publiczne (obszary przeznaczone do realizacji celu publicznego
albo zosta³a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego);
 wyw³aszczyæ mo¿na na rzecz Skarbu Pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego;
 wyw³aszczenie mo¿e byæ dokonane tylko na cel publiczny;
 wyw³aszczana nieruchomoæ jest niezbêdna do realizacji celu publicznego;
 nieruchomoci nie mo¿na pozyskaæ w inny sposób ni¿ przez wyw³aszczenie;
 wyw³aszczenie dokonuje siê za s³usznym odszkodowaniem.
W ustawie narzucono na organ realizuj¹cy wyw³aszczenie obowi¹zek przeprowadzenia rokowañ, w których mo¿e nast¹piæ zbycie w drodze umowy cywilnoprawnej nieruchomoci. W trakcie rokowañ na zbycie nieruchomoci posiadaczowi nieruchomoci
mo¿e byæ zaproponowana nieruchomoæ zamienna. Jeli w wyniku rokowañ z w³acicielem nieruchomoci nie nast¹pi zbycie nieruchomoci, organ sk³ada wniosek o wyw³aszczenie nieruchomoci. Starosta wykonuj¹cy zadania z zakresu administracji rz¹dowej wydaje decyzjê na mocy, której pozbawia w³aciciela nieruchomoci przys³uguj¹cego mu
prawa do nieruchomoci. W decyzji okrela siê równie¿ wysokoæ odszkodowania za
wyw³aszczon¹ nieruchomoæ. Odszkodowanie to oblicza siê na podstawie wartoci rynkowej lub odtworzeniowej nieruchomoci.
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Nabywanie/zbywanie nieruchomoci przez podmiot zarz¹dzaj¹cy portem morskim
mo¿e byæ analizowane w kontekcie trzech podstawowych aktów prawnych: Kodeksu
cywilnego, uogn oraz ustawy o portach i przystaniach morskich. Kodeks cywilny stanowi ogólne warunki, jakimi musz¹ sprostaæ podmioty dokonuj¹ce czynnoci prawnych
z zakresu obrotu nieruchomociami. Zarz¹dy portów morskich wystêpuj¹ na p³aszczynie
cywilnoprawnej zarówno jako sprzedaj¹cy, jak i nabywca. Procedura nabywania nieruchomoci rozpoczyna siê od przed³o¿enia ZPM wniosku o podjêcie uchwa³y wyra¿aj¹cej
zgodê na wszczêcie procedury uzyskania prawa do nieruchomoci. Inicjatorem procesu
jest przede wszystkim pion handlowy, w ramach którego funkcjonuje dzia³ wspó³pracy
z kontrahentami. Komórka ta ma bezporedni kontakt z potencjalnymi dzier¿awcami terenów portowych i otrzymuje informacje od podmiotów dzia³aj¹cych na terenie portu o terenach atrakcyjnych z ich punktu widzenia. Koniecznoæ nabycia prawa do nieruchomoci zg³aszana jest równie¿ przez komórki merytoryczne pionu technicznego, który
realizuj¹c np. dzia³ania modernizacji nabrze¿y zg³asza koniecznoæ zajêcia dodatkowego
gruntu. Procedurê nabycia nieruchomoci zgodnie z treci¹ art. 4a ustawy o portach
i przystaniach morskich wszczyna siê zasadniczo jako kolejny etap zwi¹zany z realizacj¹
inwestycji przez kontrahentów portu.
Re¿im uogn ma szczególne znaczenie w zwi¹zku z faktem, ¿e przyjmuje siê procedurê
nabywania nieruchomoci w trybie bezprzetargowym. Podstawowym argumentem przemawiaj¹cym za przyjêciem trybu bezprzetargowego jest treæ art. 4 Ustawy o portach
i przystaniach morskich, w którym przyznaje siê podmiotom zarz¹dzaj¹cym portem
uprawnienia w postaci prawa pierwokupu i pierwszeñstwa. W przepisie podkrela ona
pozycjê podmiotu zarz¹dzania portem morskim jako spó³ki uprzywilejowanej w obrocie
nieruchomociami znajduj¹cymi siê w granicach administracyjnych portu.
Z wnioskiem o ustanowienie prawa u¿ytkowania wieczystego w trybie bezprzetargowym lub nieodp³atnie (art. 4a ustawy o portach i przystaniach morskich) ZPM wystêpuje do prezydenta miasta. Po wykonaniu operatu szacunkowego i akceptacji treci protoko³u uzgodnieñ do umowy konieczne jest uzyskanie zgód korporacyjnych. Statuty ZPM
ustanawiaj¹ granice kwotowe w procedurze nabywania praw do nieruchomoci. Gdy
wartoæ okrelonego prawa bêdzie wy¿sza ni¿ zadeklarowana w statucie niezbêdne jest
uzyskanie zgody walnego zgromadzenia wspólników spó³ki na dokonanie transakcji. Do
wniosku o podjêcie uchwa³y przez walne zgromadzenie konieczne jest do³¹czenie uchwa³y rady nadzorczej spó³ki opiniuj¹cej zamiar nabycia prawa do nieruchomoci.
Zawarcie umowy, na mocy której uzyskuje siê prawo do nieruchomoci Skarbu Pañstwa, jednostki samorz¹du terytorialnego albo podmiotu zarz¹dzaj¹cego portem lub przystani¹ morsk¹, nie mo¿e odnieæ skutku rozporz¹dzaj¹cego bez zgody Ministra Skarbu
Pañstwa. Wymaga ona oddania tych kategorii nieruchomoci do korzystania lub pobierania po¿ytków przez d³u¿ej ni¿ 10 lat. W artykule ustawy o portach i przystaniach morskich wskazano równie¿, jakie okolicznoci mog¹ stanowiæ przyczynê odmowy udzielenia zgody. Mo¿e to nast¹piæ ze wzglêdu na zagro¿enie obronnoci lub bezpieczeñstwa
pañstwa, lub ze wzglêdu na inny wa¿ny interes publiczny.
Ustawa o portach i przystaniach morskich statuuje równie¿ prawo pierwokupu na
rzecz podmiotu zarz¹dzaj¹cego portem lub Skarbu Pañstwa. Zgodnie z treci¹ art. 4 ustawy uprawnienie to przys³uguje w razie sprzeda¿y nieruchomoci podmiotowi zarz¹dzaj¹cemu
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portem, a gdy ten nie skorzysta z przys³uguj¹cego mu prawa  prawo pierwokupu s³u¿y
Skarbowi Pañstwa. W razie ustanowienia lub obrotu prawem u¿ytkowania wieczystego
szczególne uprawnienia przys³uguj¹ natomiast jedynie podmiotowi zarz¹dzaj¹cemu portem. Obrót wskazanymi prawami do nieruchomoci z pominiêciem podmiotów uprawnionych jest niewa¿ny.
NARZÊDZIA WSPOMAGAJ¥CE GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOCIAMI
Narzêdziami wspomagaj¹cymi gminê w gospodarowaniu nieruchomociami s¹
m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, plany wykorzystania zasobu,
wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Dokumenty te
pozwalaj¹ na takie prowadzenie polityki gminy, dziêki któremu gmina ma wiedzê, jakie
nieruchomoci wchodz¹ do jej zasobu oraz jakie jest ich przeznaczenie.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego.
Plan miejscowy uchwala rada gminy. W dokumencie tym okrela siê obowi¹zkowo:
a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania;
b) zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego;
c) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej;
e) wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych;
f) zasady kszta³towania zabudowy oraz wskaniki zagospodarowania terenu, maksymaln¹
i minimaln¹ intensywnoæ zabudowy jako wskanik powierzchni ca³kowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dzia³ki budowlanej, minimalny udzia³ procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzia³ki budowlanej, maksymaln¹ wysokoæ zabudowy, minimaln¹ liczbê miejsc do parkowania, w tym miejsca
przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartê parkingow¹, i sposób
ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
g) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie,
ustalonych na podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak¿e
obszarów szczególnego zagro¿enia powodzi¹ oraz obszarów osuwania siê mas ziemnych;
h) szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoci objêtych planem
miejscowym;
i) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy;
j) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej;
k) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów;
i) stawki procentowe, na podstawie których ustala siê tak zwan¹ op³atê planistyczn¹
[Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dz.U. z 2015 r. poz. 199].
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Narzêdziem uwarunkowanym uogn s¹ plany wykorzystania zasobu. Opracowuje siê
je na trzy lata. Plany zawieraj¹ w szczególnoci:
a) zestawienie powierzchni nieruchomoci zasobu oraz nieruchomoci Skarbu Pañstwa
oddanych w u¿ytkowanie wieczyste;
b) prognozê:
 dotycz¹c¹ udostêpnienia nieruchomoci zasobu oraz nabywania nieruchomoci do
zasobu;
 poziomu wydatków zwi¹zanych z udostêpnieniem nieruchomoci zasobu oraz nabywaniem nieruchomoci do zasobu;
 wp³ywów osi¹ganych z op³at z tytu³u u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci
Skarbu Pañstwa oddanych w u¿ytkowanie wieczyste oraz op³at z tytu³u trwa³ego
zarz¹du nieruchomoci Skarbu Pañstwa;
 dotycz¹c¹ aktualizacji op³at z tytu³u u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci Skarbu Pañstwa oddanych w u¿ytkowanie wieczyste oraz op³at z tytu³u trwa³ego zarz¹du nieruchomoci Skarbu Pañstwa;
c) program zagospodarowania nieruchomoci zasobu.
Wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy uchwala rada
gminy. Powinny byæ one opracowane na co najmniej piêæ kolejnych lat i obejmowaæ
w szczególnoci:
a) prognozê dotycz¹c¹ wielkoci oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy
w poszczególnych latach, z podzia³em na lokale socjalne i pozosta³e lokale mieszkalne;
b) analizê potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikaj¹cy ze stanu technicznego
budynków i lokali, z podzia³em na kolejne lata;
c) planowan¹ sprzeda¿ lokali w kolejnych latach;
d) zasady polityki czynszowej oraz warunki obni¿ania czynszu;
e) sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarz¹dzania mieszkaniowym
zasobem gminy w kolejnych latach;
f) ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;
g) wysokoæ wydatków w kolejnych latach, z podzia³em na koszty bie¿¹cej eksploatacji,
koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarz¹du nieruchomociami wspólnymi, których
gmina jest jednym ze wspó³w³acicieli, a tak¿e wydatki inwestycyjne;
h) opis innych dzia³añ maj¹cych na celu poprawê wykorzystania i racjonalizacjê gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególnoci:
 niezbêdny zakres zamian lokali zwi¹zanych z remontami budynków i lokali,
 planowan¹ sprzeda¿ lokali [Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego. Dz.U. z 2014 r. poz. 150].
Wymienione dokumenty pomagaj¹ gminie sprawnie gospodarowaæ jej zasobem nieruchomoci. Ka¿da z gmin mo¿e w wybrany przez siebie sposób prowadziæ ewidencjê
nieruchomoci na bie¿¹ce potrzeby.
Poszczególne gminy ponadto buduj¹ i udostêpniaj¹ drog¹ internetow¹ w³asne systemy informacji przestrzennej (SIP), które s³u¿¹ nie tylko tym jednostkom, ale równie¿ innym u¿ytkownikom prowadz¹cym dzia³ania na terenie gmin. SIP gminne dostarczaj¹ informacji na temat postanowieñ miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
map akustycznych, ewidencyjnych czy uzbrojenia terenu (rys. 2, rys. 3).
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Rys. 2. Miejski System Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyna
Fig. 2. The Municipal Spatial Information System of the City of Olsztyn
ród³o: Miejski System... [2015]
Source: Miejski System... [2015]

Rys. 3. System Informacji Przestrzennej Wroc³awia
Fig. 3. The Land Information System of Wroc³aw City
ród³o: System Informacji... [2015]
Source: System Informacji... [2015]

Gospodarowanie nieruchomociami przez ZPM wi¹¿e siê z koniecznoci¹ prowadzenia ewidencji gruntów w granicach administracyjnych portu. Funkcjê ewidencyjn¹ spe³niaj¹ zwykle dwa narzêdzia: oprogramowanie Microsoft oraz oprogramowanie GIS.
W pierwszym z nich gromadzone s¹ informacje o wszystkich dzia³kach ewidencyjnych
w granicach danego portu morskiego. Przedmiotowa baza danych obejmuje informacje
o nieruchomociach takie jak: numer ewidencyjny dzia³ki, numer obrêbu, powierzchnia,
numer ksiêgi wieczystej, objêcie konkretnym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, wartoæ dzia³ki, wysokoæ op³aty za u¿ytkowanie wieczyste, adres, charakter gruntu, datê i numer decyzji/umowy ustanawiaj¹cej prawo u¿ytkowania wieczystego,
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numer przed podzia³em (w przypadku nieruchomoci powsta³ych z podzia³u lub scalenia
innych dzia³ek ewidencyjnych), numer dzia³ki wed³ug numeracji sprzed zmiany, datê najbardziej aktualnego wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów, które gromadzone s¹ przed
Zespó³ Ewidencji Gruntów. Baza zawiera pola, w których mo¿na wpisaæ uwagi czy informacje o zg³oszeniu pierwokupu. Ka¿da dzia³ka ewidencyjna zakwalifikowana jest do kategorii: w granicach administracyjnych portu, czêæ w granicach lub poza granicami portu. Wprowadzanie do bazy informacji o nieruchomociach, po³o¿onych równie¿ poza
granicami portu w Gdañsku, zwi¹zane jest przede wszystkim z faktem, ¿e granice administracyjne nie s¹ sztywne. Na przyk³adzie portu morskiego w Gdañsku mo¿na zauwa¿yæ,
¿e aktualnie obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenie w tej materii zast¹pi³o wczeniejsze Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia granicy od strony l¹du portu morskiego w Gdañsku [Dz.U. z 1998 r. nr 146, poz. 960].
Co wiêcej sposób opisu granic portu i wprowadzenie enklaw powoduje, ¿e okrelenie czy
dzia³ka jest w granicach portu, czy nie, mo¿e byæ bardzo k³opotliwe. W tym przypadku
oprogramowanie np. Microsoft Office Excel czy Microsoft Access pozwala wyszukaæ konkretny numer dzia³ki i okreliæ czy znajduje siê ona w granicach portu (np. w odpowiedzi
na pytanie notariusza przygotowuj¹cego transakcjê sprzeda¿y nieruchomoci). Bazê danych prowadzi siê jednak przede wszystkim w celu gromadzenia posiadanych informacji
o dzia³kach w granicach administracyjnych portu. Kolejnym narzêdziem wspomagaj¹cym
gospodarowanie nieruchomociami ZPM jest oprogramowanie GIS (m.in. program MapInfo). Programy tego rodzaju zawieraj¹ przedstawione w sposób graficzny i opisowy informacje o dzia³kach ewidencyjnych, maj¹tku ZMPG SA i innych podmiotów oraz przebiegu
sieci uzbrojenia technicznego nieruchomoci. W programach tych gromadzone s¹ równie¿
informacje dotycz¹ce ZMPG SA: zaznaczony obszar w dzier¿awie poszczególnych kontrahentów, numery i nazwy rodków trwa³ych (np. nabrze¿y), zaznaczenie terenów, na których planowane s¹ poszczególne dzia³ania inwestycyjne czy rozwojowe. Mo¿na równie¿
korzystaæ z ogólnodostêpnego portalu informacji przestrzennej (rys. 4, rys. 5).
Starania podmiotów, aby tworzyæ lub wykorzystywaæ ju¿ istniej¹ce systemy informacyjne wzmacniaj¹ szansê na zrównowa¿one gospodarowanie nieruchomociami.
ANALIZA SWOT GOSPODAROWANIA PUBLICZNYMI ZASOBAMI
NIERUCHOMOCI
Analiza SWOT jest bardzo popularn¹ technik¹ analityczn¹, która umo¿liwia porz¹dkowanie informacji na dany temat. Jest najczêciej stosowana w planowaniu strategicznym jako skuteczne narzêdzie rozpoznawcze. W odniesieniu do prezentowanego badania
metoda ta jest wykorzystana do okrelenia czynników wewnêtrznych i zewnêtrznych
wp³ywaj¹cych na charakter gospodarowania nieruchomociami.
Metoda analizy SWOT umo¿liwia segregacjê informacji na cztery kategorie. Mo¿na
wobec tego wyró¿niæ mocne strony stanowi¹ce zalety, atuty i przewagê, s³abe strony
bêd¹ce s³abociami, wadami i barierami, mo¿liwoci korzystnej zmiany oraz zagro¿enia
stwarzaj¹ce niebezpieczeñstwo wyst¹pienia niekorzystnych zmian.
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Rys. 4. System Informacji Przestrzennej Gdañska
Fig. 4. The Land Information System of Gdañsk City
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ród³o: System Informacji [2015]
Source: System Informacji [2015]

Rys. 5. System Informacji Przestrzennej Gdyni
Fig. 5. The Land Information System of Gdynia City
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Tabela 2. Analiza porównawcza SWOT zasobów nieruchomoci publicznych
Table 2. The comparative SWOT analysis of the public real estate resources

1

Silne strony
Strengths

Zasób portu morskiego
Port Real Estate Resource

Zasób gminny
Municipality real estate resource

2

3

1. Ewidencja nieruchomoci zasobu
w granicach administracyjnych portów
(w formie np. dokumentu Excel) dostêpna dla
wszystkich pracowników dzia³u na wspólnym
miejscu sieciowym.
2. Pe³na informacja o nieruchomociach
w granicach morskiego portu.
3. Po³¹czenie danych graficznych
z opisowymi w systemie GIS.
4. Dane przestrzenne i opisowe przechowywane
w technice cyfrowej (dane wprowadzane
z dokumentacji papierowej).
5. Personel stale podnosz¹cy kwalifikacje
(system szkoleñ i dofinansowania edukacji).
6. Transparentne procedury gospodarowania zasobem.
1. Records of real estate resource in the
administrative boundaries of the port in the
form of eg. Excel document), available to all
employees of the Department on a common
network location.
2. Full information on the properties within the
boundaries seaport.
3. The combination of graphical data with
descriptive in the GIS system.
4. Spatial data and descriptive stored in digital
technology (data entered from paper
documentation).
5. Staff constantly upgrading skills (training
system and education funding).
6. Transparent procedures for resource
management.

S³abe strony 1. Brak integracji danych z ró¿nych
Weaknesses podsystemów (koniecznoæ dokonywania
zmiany danych w ka¿dym podsystemie).
2. Brak pe³nej komputeryzacji danych o zasobie
(wiêkszoæ dokumentów przechowywana
w formie papierowej).
3. Manualne przetwarzanie uzyskiwanych
dokumentów na dane do bazy dotycz¹cej
nieruchomoci gruntowych.
4. Niekompletne i nieaktualne zbiory danych
dotycz¹cych gruntu i maj¹tku niebêd¹cych
we w³adaniu ZMP.
5. Brak ogólnodostêpnego zbioru danych
dotycz¹cych maj¹tku przypisanego do
konkretnej dzia³ki ewidencyjnej.
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1. Prowadzenie w³asnej ewidencji nieruchomoci zasobu.
2. Tworzenie wieloletnich planów wykorzystania
zasobu.
3. Transparentne procedury gospodarowania
zasobem.
4. Tworzenie w³asnych systemów informacji
przestrzennej.
5. Personel stale podnosz¹cy kwalifikacje
(system szkoleñ i dofinansowania edukacji).
1. Conducting own real estate resource
records.
2. Creating long-term plans of use of the resource.
3. Transparent procedures for resource
management.
4. Creating own spatial information systems.
5. Staff constantly upgrading skills (training
system and education funding).

1. Brak pe³nej komputeryzacji danych o zasobie.
2. Manualne przetwarzanie uzyskiwanych
dokumentów na dane do bazy dotycz¹cej
nieruchomoci gruntowych.
3. Brak ci¹g³ego dostêpu do wszystkich informacji.
4. Wyd³u¿one procedury gospodarowania
zasobem.
5. Niepe³ne pokrycie terenu miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego.
6. Koniecznoæ utrzymywania nierentownych
nieruchomoci.
7. Dochody z gospodarowania nieruchomociami
nie s¹ cile przeznaczone na rozwój nieruchmoci.
8. Powolne tempo ujawniania zmian stanu
nieruchomoci w rejestrach publicznych.
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cd. tabeli 2
cont. table 2
1

2

3

S³abe strony 1. Lack of integration of data from various
Weaknesses subsystems (the need to make change of data in
each subsystem).
2. Lack of full computerization of data
resource (most of the documents stored in paper
form).
3. Manual document processing of data to
database concerning real estate.
4. Incomplete and outdated data sets relating to
land and property that are not in the possession
of ZMP.
5. No widely available data relating to the assets
assigned to a particular parcel.

1. Lack of a complete computerization data on
resource.
2. Manual processing of documents data to
database concerning land real estate.
3. No constant access to all information.
4. Prolonged resource management procedures.
5. Incomplete land cover of local zoning
plans.
6. The necessity of maintaining unprofitable real
estate.
7. Income from real estate management are not
strictly intended for property development.
8. The slow speed of disclosure changes about
the real estate in public registers.

Szanse
1. Dostêp do zintegrowanych funkcjonalnie
Opportunities rejestrów publicznych zawieraj¹cych dane
o nieruchomociach oraz ca³ej krajowej
infrastruktury informacji przestrzennej.
2. Harmonizacja w³asnych baz danych
z bazami KIIP.
3. Automatyzacja archiwizacji danych dot.
nieruchomoci gruntowych.
4. Poszerzenie zbiorów o dane dotycz¹ce
infrastruktury portowej i innych, które pozwalaj¹
szacowaæ wysokoæ op³at zwi¹zanych
z nieruchomoci¹.
5. W³¹czenie sektora publicznego do tworzenia
systemu (np. poprzez udostêpnianie danych
przez jednostki publiczne o nieruchomociach
po³o¿onych w granicach administracyjnych
portu).

1. Informatyzacja pañstwa.
2. Dostêp do zintegrowanych funkcjonalnie
rejestrów publicznych zawieraj¹cych dane
o nieruchomociach oraz KIIP.
3. Harmonizacja w³asnych baz danych z bazami
KIIP.
4. Automatyzacja archiwizacji danych dot.
nieruchomoci gruntowych.
5. Wprowadzenie systemu monitorowania stanu
nieruchomoci w zasobie gminnym.

1. Access to the functionally integrated
public registers containing data on real
estate and to the whole National Spatial
Data Infrastructure.
2. Harmonization own databases with
National Spatial Data Infrastructure
databases.
3. Automation of archiving data relating to
the land.
4. Expanding the collection of data relating to
port infrastructure and other data that allow to
estimate the amount of fees associated with the
property.
5. Inclusion of the public sector to create
a system (eg. by providing information about
real estate located at the administrative
boundaries of the port by public entities).

1. Computerization of the State.
2. Access to the functionally integrated public
registers containing data on real estate and to
the whole National Spatial Data
Infrastructure.
3. Harmonization own databases with National
Spatial Data Infrastructure databases.
4. Automation of archiving data relating to the
land.
5. Introduction of the monitoring system for the
real estate conditions in the municipal resource.
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cd. tabeli 2
cont. table 2
1

Zagro¿enia
Threats

2

1. Ograniczone sposoby pozyskiwania danych
o gruntach w granicach administracyjnych portu.
2. Zbyt wysokie koszty danych pozyskiwanych
z ewidencji gruntów.
3. Brak sta³ej wspó³pracy z jednostkami
gromadz¹cymi specyficzne dane na potrzeby
w³asnej dzia³alnoci.
4. Powolne tempo ujawniania danych dotycz¹cych gruntów w publicznych rejestrach.
5. Brak jednolitych i jasnych zasad definiowania
poszczególnych danych w rejestrach
publicznych.

3

1. Brak jednoznacznych procedur nabywania
nieruchomoci do zasobu.
2. Czêste zmiany w przepisach prawa krajowego.
3. Rozszerzanie zadañ w³asnych gmin na wielu
p³aszczyznach.
4. Brak umiejêtnoci personalnych kadry.
5. Powolny przep³yw informacji pomiêdzy
ewidencjami publicznymi.

1. Lack of clear procedures for acquisition the real
estate to the resource.
2. Frequent changes in national legislation.
3. Extending the tasks of municipalities on many
1. Limited ways of obtaining data on land in the levels.
administrative boundaries of the port.
4. Lack of personal skills.
2. Too high costs of data obtained from the land 5. The slow flow of information between the public
register.
registers.
3. Lack of cross-organizational collaboration
with entities that collect data on real estate for
own use.
4. The slow pace of disclosure data relating to
land in the public registers.
5. Lack of uniform and clear rules defining the
selected data in public registers.
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

W tabeli 2 wyodrêbniono silne strony systemów gospodarowania nieruchomociami
publicznymi, które trzeba wzmacniaæ, s³abe strony, które nale¿y niwelowaæ, szanse do
wykorzystania i zagro¿enia, których trzeba unikaæ. Pogrubiono pokrywaj¹ce siê czynniki
w obydwu przypadkach gospodarowania, dziêki czemu ³atwo wyodrêbniæ elementy rozbie¿ne.
Analiza porównawcza SWOT ukaza³a wiele obszarów podobnych zarówno w przypadku silnych, jak i s³abych stron systemów gospodarowania nieruchomociami. Brak pe³nych informacji o nieruchomociach w rejestrach publicznych oraz brak integracji tych danych z ró¿nych rejestrów powoduje przymus tworzenia w³asnych baz na potrzeby
gospodarowania. To skutkuje wyd³u¿eniem procedur i powielaniem czynnoci ju¿ wykonanych w trakcie prowadzenia konkretnych rejestrów. Potrzeba dostêpu do baz informacji
przestrzennych utwierdza w przekonaniu, ¿e jest to wa¿ny element, determinanta skutecznego gospodarowania nieruchomociami, dla którego szans¹ mo¿e okazaæ siê dostêp do
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomociach [Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r.
o zmianie ustaw reguluj¹cych wykonywanie niektórych zawodów w Dz.U. z 2015 r.
poz. 825] tworzonego z myl¹ obs³ugi informacyjnej jednostek publicznych.
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WNIOSKI
Gmina mo¿e gospodarowaæ swoim zasobem na ró¿nych p³aszczyznach. Przepisy prawa rygorystycznie okrelaj¹ procedurê zbycia nieruchomoci. Gmina ma prawo do skorzystania z wielu mo¿liwoci nabycia nieruchomoæ do zasobu, w³¹cznie z takimi, w których nie musi ona wiadczyæ ekwiwalentu pieniê¿nego za nabyte prawo. Transakcje
miêdzy gmin¹ a innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego czy Skarbem Pañstwa
mog¹ odbywaæ siê bez uwzglêdnienia wartoci praw rynkowych. Niedoskona³oci¹ jest
brak pe³nego pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gmin
oraz dostêpu do pe³nych informacji o przestrzeni, co realnie u³atwi³oby gospodarowanie
zasobem gminnym.
Zarz¹d Portu Morskiego jako podmiot zarz¹dzaj¹cy portem morskim realizuje zadania
przekazane do wykonywania na mocy przepisów prawnych, w tym w szczególnoci
ustawy o portach i przystaniach morskich. W ustawie tej uznano gospodarowanie nieruchomociami za istotne pole dzia³alnoci podmiotu zarz¹dzaj¹cego portem. Realizacja
tego zadania wymaga za rozbudowanego systemu ewidencjonowania posiadanych nieruchomoci, bie¿¹cego zarz¹dzania zasobem i prowadzenia procedur nabywania i zbywania nieruchomoci. Zarz¹d portu morskiego podejmuje dzia³ania w tym zakresie w oparciu o wydzielon¹ komórkê organizacyjn¹, której zadaniem jest m.in. tworzenie bazy
danych dotycz¹cych zasobu.
Potrzeb¹ obydwu porównywanych systemów jest dostêp do pe³nych i aktualnych
informacji o nieruchomociach, które s¹ nieodzowne do podejmowania w³aciwych decyzji. Decyzja polskiego rz¹du o rozpoczêciu budowy Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomociach jest w³aciwa i uzasadniona w kierunku uskutecznienia wielu
systemów gospodarowania nieruchomociami publicznymi.
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MANAGEMENT OF REAL ESTATE SEAPORTS AND MUNICIPAL RESOURCES 
COMPARATIVE APPROACH
Summary. The real estate management of public entities  municipal assets or the
ports properties is carried out under separate legislation. It is important to identify the
differences and similarities in the management of public real estate assets held for various public purposes. The study exposes internal and external factors responsible for the
nature of the various processes, resource management and assessment of the procedures
enabled the management of public property.
The ports are located in areas of local government units. These are the entities that have
the right to manage their real estate. Seaports Management Boards, as property management port operators perform tasks delegated to perform under the law including in particular the law on ports and harbors. This law recognizes property management as important field of activity of the managing body. This task requires the extensive system
of recording real estate held, the current resource management and conduct procedures to
acquire and dispose of the real estate.
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The local government units also carry out tasks that make up the usual property management, and real estate management pursuant to the Act on Real Estate Management
(uogn). The specific objective of the paper was to identify the similarities the performance of the entities are competent and exposure differences arising by law.
The results of the analysis showed the need of real estate resource management system,
and in particular the procedures of the current and prospective real estate management.
On the basis of the focus study authors pointed the common directions of sustainable
management of the port facilities and municipal real estate.
Key words: real estate management, real estate stock of seaports, Port of Gdañsk
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ROZPOZNANIE SKUTECZNOCI POZYSKANIA
I EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA UNIJNEGO WSPARCIA
NA PRZEDSIÊWZIÊCIA INFRASTRUKTURALNE W GMINACH 
STUDIUM PRZYPADKÓW
Ma³gorzata Dudziñska
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. Akcesja Polski do Unii Europejskiej umo¿liwi³a gminom pozyskiwanie
rodków na rozwój spo³eczno-gospodarczy i podnoszenie konkurencyjnoci. Gminy
mog¹ realizowaæ inwestycje znacznie przekraczaj¹ce ich mo¿liwoci finansowe ograniczone poziomem osi¹ganych dochodów. Wielkoæ uzyskanego przez jednostki samorz¹du terytorialnego (JST) wsparcia w porównaniu z innymi grupami biorców powoduje,
¿e s¹ one najwiêkszym biorc¹ unijnej pomocy. St¹d istotne wydaje siê zarówno rozpoznanie uwarunkowañ skutecznego pozyskania, jak i efektywnego wykorzystania unijnego wsparcia w³anie przez tê grupê beneficjentów. W artykule zobrazowano tak¿e
wp³yw realizacji analizowanych przedsiêwziêæ na przestrzeñ wiejsk¹. Obszar badañ
obejmowa³ trzy gminy po³o¿one w województwach podlaskim, warmiñsko-mazurskim
i zachodniopomorskim, które charakteryzowa³y siê podobn¹ liczb¹ mieszkañców. W pracy pos³u¿ono siê jakociowymi metodami, a szczególnie metod¹ analizy i konstrukcji logicznej, w tym identyfikacji.
S³owa kluczowe: gmina, programy operacyjne, rodki z UE

WPROWADZENIE
Akcesja Polski do Unii Europejskiej umo¿liwi³a JST pozyskanie rodków wspieraj¹cych rozwój spo³eczno-gospodarczy i podnosz¹cych ich konkurencyjnoæ [Standar i Pulecki 2011]. Fundusze pomocowe stanowi¹ dla JST szansê na realizacjê zarówno przedsiêwziêæ infrastrukturalnych, jak i projektów zwi¹zanych z rozwojem spo³ecznoci
lokalnych [Zawora 2012]. Dziêki funduszom unijnym JST s¹ w stanie realizowaæ inwestycje
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znacznie przekraczaj¹ce ich mo¿liwoci finansowe ograniczone poziomem osi¹ganych dochodów. Dotyczy to zw³aszcza gmin wiejskich [Perek i Zawojska 2011]. Czêsto mo¿liwoæ
pozyskania rodków z UE decyduje o wyborze rodzajów inwestycji realizowanej przez
gminy [Grzebyk 2009]. Mimo wielu krytycznych pogl¹dów na temat znaczenia rodków
pomocowych UE oraz ich wielkoci (z uwzglêdnieniem wielkoci p³aconej przez Polskê
sk³adki cz³onkowskiej), mo¿na stwierdziæ, i¿ jest to w obecnej sytuacji finansowej Polski
najistotniejszy instrument polityki rozwoju regionalnego i lokalnego. Fundusze polityki
spójnoci stanowi¹ swego rodzaju instrument koncentracji rodków, które sprzyjaj¹ realizacji inwestycji zwiêkszaj¹cych potencja³ rozwojowy [Wyszkowska 2010].
Samorz¹dy dotychczas wykaza³y siê bardzo du¿¹ mobilizacj¹ w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Ka¿de z województw, 98% powiatów oraz 78% wszystkich gmin w Polsce
uzyska³o wsparcie z funduszy unijnych na realizowane projekty [Przegl¹d regionalny
nr 2... 2008 r.].
Wielkoæ uzyskanego przez JST wsparcia w porównaniu z innymi grupami beneficjentów powoduje, ¿e s¹ one najwiêkszym biorc¹ unijnej pomocy. St¹d istotne wydaje
siê zarówno rozpoznanie uwarunkowañ skutecznego pozyskania, jak i efektywnego wykorzystania unijnego wsparcia w³anie przez tê grupê beneficjentów [Wyszkowska 2010],
które najczêciej gminy przeznacza³y na realizacjê inwestycji [Zawora 2012].
CELE I METODY
Celem opracowania jest ocena skali wykorzystania rodków pomocowych Unii Europejskiej na realizacje przedsiêwziêæ infrastrukturalnych (bez inwestycji pod drogi) przez
trzy samorz¹dy gmin wiejskich z trzech województw: warmiñsko-mazurskiego, podlaskiego i zachodniopomorskiego, które znajduj¹ siê w trzech rejonach NUTS 1 Polski (odpowiednio: pó³nocnym, wschodnim i pó³nocno-zachodnim). W artykule zobrazowano tak¿e
wp³yw zrealizowanych przedsiêwziêæ na przestrzeñ wiejsk¹.
W pracy pos³u¿ono siê jakociowymi metodami, a szczególnie metod¹ analizy i konstrukcji logicznej, w tym identyfikacji [Dawidowicz i róbek 2012]. Poprzez analizê i przewa¿nie now¹ konstrukcjê metoda ta scala treci badanego problemu, pozwalaj¹c wysun¹æ nowe optymalne rozwi¹zanie. Zastosowano te¿ metodê analizy porównawczej
i metodê monograficzn¹  analizy literatury, dokumentów i przepisów prawnych dotycz¹cych odnonej problematyki [Dudziñska i Kocur-Bera 2014].
Badania podzielono na trzy etapy. Na etapie I ustalono podobieñstwa i ró¿nice miêdzy analizowanymi jednostkami badawczymi. Na etapie II przedstawiono rodzaje pozyskanych projektów inwestycyjnych wspó³finansowanych ze rodków UE przez obiekty badawcze i ich porównanie. Na etapie III zaprezentowano za wp³yw zrealizowanych
projektów na przestrzeñ wiejsk¹. Etapem koñcz¹cym badania by³o wyciagniêcie wniosków.
Etap I. Ustalono podobieñstwa i ró¿nice miêdzy analizowanymi jednostkami badawczymi
Obiektami badawczymi s¹ gminy wiejskie Raczki, Prostki i Banie. Po³o¿one s¹ one na
obszarach wiejskich, w których wiêkszoæ ludnoci utrzymuje siê z rolnictwa, a w gminie
Prostki i Banie dodatkowo z lenictwa.
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Gminy Raczki i Prostki s¹ po³o¿one w pó³nocno-wschodniej czêci Polski, za gmina
Banie w pó³nocno-zachodniej.
Obszar gminy Raczki znajduje siê na pograniczu dwóch makroregionów: Pojezierza
Litewskiego i Pojezierza Mazurskiego. Na zachód od rzeki Czarnej Hañczy oraz na po³udnie od Puszczy Romnickiej znajduje siê obszar z urozmaicon¹ rzeb¹ terenu w postaci rynien polodowcowych z du¿¹ liczb¹ jezior. Gmina jest podzielona na 34 so³ectwa (36 wsi). Pod wzglêdem liczby ludnoci jest najwiêksza w powiecie suwalskim
[PRLGR1 2011]. Charakteryzuje siê jednak niskim wskanikiem gêstoci zaludnienia
 42 osoby/km2  6027 mieszkañców, z czego ponad 2300 (1/3) osób mieszka w samych
Raczkach.
Obszar gminy Raczki charakteryzuje siê gorszymi od przeciêtnych w kraju warunkami
glebowo-klimatycznymi. Agroklimat wyró¿nia siê wyranie skróconym okresem wegetacyjnym, a silne urzebienie terenu powoduje intensywny sp³yw powierzchniowy i bezpowrotnie utratê czêci korzystnych dla rolnictwa wód opadowych. Ogólny wskanik
waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (rzeba terenu, agroklimat, warunki wodne,
glebowe) wynosi 56,0 pkt, wskanik ten dla Polski  66,6 pkt).
W gminie rozwija siê drobna dzia³alnoæ gospodarcza, nie ma tam ¿adnych zak³adów
przemys³owych. Gmina stwarza ciekawe mo¿liwoci inwestowania w turystykê wodn¹,
agroturystykê oraz rolnictwo ekologiczne i przemys³ spo¿ywczy [Aktualizacja programu
ochrony... 2015].
Obszar gminy Prostki zaliczany jest do jednego makroregionu  Pojezierza Mazurskiego i dwóch mikroregionów  w zachodniej czêci s¹ to Wzgórza Dybowskie, we
wschodniej  Obni¿enie Selmenckie. Najwiêksz¹ miejscowoci¹, pe³ni¹c¹ rolê orodka
gminnego, s¹ Prostki (o liczbie mieszkañców oko³o 2800 osób, co stanowi 35% populacji
gminy) [PRLGP2 2004].
Gmina charakteryzuje siê dobrymi warunkami glebowymi, w czêciach pó³nocno-zachodniej oraz wschodniej wystêpuj¹ zwarte, du¿e kompleksy gleb ¿yznych IIIa, IIIb
i IVa. W mniejszych kompleksach w ca³ej gminie, a przede wszystkim w jej czêci po³udniowo-rodkowej i wschodniej, wystêpuj¹ gleby klasy IVb, w czêci rodkowej i po³udniowo-zachodniej przewa¿aj¹ gleby s³absze V i VI klasy.
Gmina Banie zajmuje powierzchniê 206 km2, na której znajduje siê 19 miejscowoci
zgrupowanych w 15 so³ectwach. Gmina swoim obszarem obejmuje trzy mezoregiony
wchodz¹ce w sk³ad podprowincji Pobrze¿y Po³udniowoba³tyckich. rednia gêstoæ zaludnienia wynosi 31 osób na 1 km2. Liczba mieszkañców poszczególnych wsi wchodz¹cych w sk³ad gminy jest zró¿nicowana i jedynie wie Banie mo¿na uznaæ za du¿¹, podczas gdy pozosta³e to ma³e i rednie miejscowoci. U¿ytki rolne w gminie zajmuj¹ oko³o
12 636 hektarów, co stanowi 61,40% ca³ej powierzchni gminy.
Wiêkszoæ z nich jest wykorzystywana jako grunty orne. U¿ytki lene zajmuj¹ obszar
o powierzchni 5595 ha, co stanowi 27,14% powierzchni. Na terenie gminy wystêpuj¹ gleby ¿yzne, przewa¿nie od 3. do 5. kompleksu przydatnoci rolnej.
Obszar gminy charakteryzuje siê wystêpowaniem gleb, które pod wzglêdem bonitacji
gruntów ornych zakwalifikowano do klas IIIbVlz, a pod wzglêdem bonitacji u¿ytków
zielonych do klas IIVlz. Warunki gruntowe sprzyjaj¹ produkcji rolniczej. W odniesieniu
do gruntów ornych gleby dobre  o wysokich klasach bonitacyjnych (III i IV) zajmuj¹
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niemal 60% ich ca³kowitej powierzchni. Gleby s³abe i najs³absze (klasy V i VI) stanowi¹
pozosta³¹ czêæ powierzchni gruntów ornych  jest to obszar ok. 5000 ha [Strategia Rozwoju Gminy Banie 2015]. Zestawienie porównawcze analizowanych gmin przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Charakterystyka analizowanych gmin
Table 1. Comparison of characteristics for municipalities
Nazwa atrybutu
The attribute name

Gmina Banie
Municipality
Banie

Gmina Raczki
Gmina Prostki
Municipality Raczki Municipality Prostki

1

2

3

4

Województwo
Voivodship

podlaskie
Podlasie

warminsko-mazurskie
Warmia-Mazury

zachodniopomorskie
West Pomeranian

Powiat  Province

suwalski

e³cki

gryfiñski

Typ gminy  Type of municipality

wiejska

wiejska

wiejska

Powierzchnia  Surface

142,25 km2

230,47 km2

205,81 km2

Liczba so³ectw/liczba miejscowoci
The number of municipal subdivision/number of
villages

34/36

40/44

15/19

Liczba ludnoci  The number of people

6 027

7 505

6 442

Gêstoæ zaludnienia  Density of population

42 osób/km2

32 osób/km2

31 osób /km2

U¿ytki rolne [%]  farmland in [%]

73%

66%

60%

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych
The number of registered unemployed

3,6

13,9

9,3

Liczba pracuj¹cych na 1000 ludnoci
The number of working on the 1000 population

75

87

51

Ludnoæ w wieku produkcyjnym
The working age population

3 767

4 820

4 184

Wydatki gminy na jednego mieszkañca
Expenditure municipalities per capita

3 236

3 656

3 430

Dochody ogó³em gminy [z³]
Total revenue of the municipality [z³]

18 616 tys.
3 089 z³/os

28 217 tys.
3 760 z³/os

20 929 tys.
3 249 z³/os

Dochody w³asne gminy i w przeliczeniu na
mieszkanca [z³]
Own revenues municipality per capita [z³]

5 467 tys.
907 z³\/os

8 946 tys.
1 192 z³/os

8 252 tys.
1 280 z³/os

Subwencje w przeliczeniu na mieszkañca [z³]
Subsidies per capita [z³]

8 806 tys.
1 461 z³/os

10 833 tys.
1 443 z³/os

6 997 tys.
1 086 z³/os
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cd. tabeli 1
cont. table 1
1

rodki z bud¿. pañstwa lub inne przekazane jako
655 tys.
wspó³finansowanie progr. i proj. realizowanych
109 z³/os
z udz. r.
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci UE
[z³]
Funding of programs and projects implemented
with the participation of structural funds and the
Cohesion Fund of the EU [z³]

2

3

1 628 tys.
217 z³/os

4

374 tys.
58 z³/os

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z GUS na rok 2014  Urz¹d Statystyczny w Bia³ymstoku. 2015, Urz¹d Statystyczny w Olsztynie. 2015, Urz¹d Statystyczny w Szczecinie. 2015,
Bank danych lokalnych. 2015
Source: Own study based on data from the Central Statistical Office  Urz¹d Statystyczny w Bia³ymstoku. 2015, Urz¹d Statystyczny w Olsztynie. 2015, Urz¹d Statystyczny w Szczecinie. 2015,
Bank danych lokalnych. 2015

Etap II. Projekty inwestycyjne wspó³finansowane ze rodków UE realizowane
na obszarze analizowanych gmin
Jako podstawê analizy przyjêto dwa okresy absorpcji rodków unijnych, tj. lata:
20042006  pierwszy okres finansowy cz³onkostwa Polski w UE oraz 20072013  drugi
okres finansowy (tab. 2).
W gminie Raczki w badanym okresie zrealizowano 12 projektów wspó³finansowanych ze rodków UE. Trzy projekty by³y realizowane w pierwszym, a dziewiêæ w drugim
okresie programowania. W latach 20042006 analizowana gmina uzyska³a wspó³finansowanie do projektów o ³¹cznej wartoci 1228 tys., a dofinansowanie wynios³o 768 tys., co
stanowi³o 62% kosztów zrealizowanych inwestycji (tab. 2). W drugim okresie programowania w gminie Raczki zrealizowano projekty wspó³finansowane o wartoci 28 698 tys.,
a dofinansowanie stanowi³o 69% kwoty. Najwiêksze dofinansowanie otrzyma³a gmina
z programu operacyjnego infrastruktura i rodowisko  7899 tys. Wsparcie obejmowa³o
trzy projekty realizuj¹ce Zrównowa¿ony rozwój rejonu rzeki Rospuda, a dofinansowanie wynios³o a¿ 85% kosztów zrealizowanych inwestycji. Analizowana gmina otrzyma³a
równie¿ du¿¹ pomoc z Regionalnego programu operacyjnego Warmii i Mazur, jednak dofinansowanie wymaga³o od niej wiêkszego udzia³u rodków w³asnych, gdy¿ dofinansowanie z tego programu wynosi³o 63% (tab. 2).
W gminie Prostki zrealizowano sporód analizowanych gmin najmniejsz¹ liczbê projektów wspó³finansowanych z UE. W pierwszym okresie programowania nie zrealizowano ¿adnego zadania, za w latach 20072013  8 projektów (tab. 2). Gmina otrzyma³a
z realizacji projektów dofinansowanie na kwotê 8790 tys. i wynosi³o ono 62% kosztów
zrealizowanych projektów. Gmina skorzysta³a z trzech programów operacyjnych: Programu rozwoju obszarów wiejskich, Regionalnego programu operacyjnego Warmia i Mazury oraz Programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka. Najwiêksze dofinansowanie
pozyskano z Regionalnego programu operacyjnego Warmia i Mazury, które wynosi³o
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2004006

2

Gmina
Community

Raczki

Perspektywa
finansowa
Financial
perspecitive

4

Program operacyjny
Operational programme

Europejski Fundusz
Orientacji i Gwarancji
Rolnej
European Agricultural
Guarantee Fund

Restrukturyzacja
i modernizacja sektora
¿ywnociowego oraz
Rozwój obszarów
wiejskich 20042006
Sectoral Operational
Programme Restructuring
and Modernisation of the
Food Sector and Rural
Development

Europejski Fundusz
Zintegrowany program
Rozwoju Regionalnego operacyjny rozwoju
European Regional
regionalnego Obszary
Development Fund
wiejskie
Integrated Regional
Operational Programme
Rural areas

3

Fundusz
Fund

1

2

632 /426

6

596 /342

5

Wartoæ proj.
[tys. z³/
Liczba
/kwotê dof.] projektów
Value of proj. Number
[thous. zl/
of
/amound of
projects
fund.]

 remont Gminnego Orodka Kultury w Raczkach: Europejski
Dom Spotkañ M³odzie¿y
 renovation of the Municipal Cultural Centre in Raczki
 zakup wyposa¿enia do Europejskiego Domu Spotkañ
M³odzie¿y w Raczkach
 purchase of equipment for the Municipal Cultural Centre in
Raczki

 budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przy³¹czami
i adaptacja szamb w Raczkach  etap A
 construction of sewage system  Phase A  Raczki

7

Przeznaczenie
Aplication

Tabela 2. Zestawienie przedsiêwziêæ infrastrukturalnych wspó³finansowanych z funduszy unijnych pozyskanych przez Gminê Raczki,
Prostki, Banie w latach 20042013
Table 2. List of infrastructural ventures co-financed from European funds by Raczki, Prostki and Banie Districts between 2004 and 2013
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Raczki

1

20072013

2

Program operacyjny
Infrastruktura
i rodowisko
The Operational
Programme Infrastructure
and Environment

9 301/
/7 899

279/234

Europejski Fundusz
Regionalny program
Rozwoju Regionalnego operacyjny województwa
European Regional
podlaskiego
Development Fund
Operational Programme for
the Podlaskie Voivodeship

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
European Regional
Development Fund

477/406

Program operacyjny
Innowacyjna gospodarka
Innovative Economy
Programme

Europejski Fundusz
Spo³eczny
European Social Fund

3 310/
/1 777

5

Program rozwoju
obszarów wiejskich
Rural Development
Programme

4

Europejski Fundusz
Rolny na Rzecz
Rozwoju Obszarów
Wiejskich
European Agricultural
Fund for Rural
Development

3

3

1

1

2

6

Zrównowa¿ony rozwój rejonu rzeki Rospuda:
Sustainable development of the area of the river Rospuda
 rozbudowa gminnej oczyszczalni cieków w Dowspudzie;
 expansion of sewage treatment plant in Dowspuda)
 budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-t³ocznej w miejscowoci
Ma³e Raczki, Sucha Wie, Jaki
 construction of sewage system in Ma³e Raczki, Sucha Wie, Jaki
 budowa przydomowych oczyszczalni cieków w miejscowociach:
Bolesty Rudniki Chodki, Bakaniuk, Koniecbór, Stoki, Kurianki
Pierwsze (95 szt.)
 construction of sewage treatment plants in the towns: Bolesty Rudnik
i Chodki, Bakaniuk, Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze (95 pcs.)

 doposa¿enie jednostki OSP Sucha Wie w specjalistyczny sprzêt
ratowniczy (Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach
chronionych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego)
 the purchase of specialized equipment for the volunteer fire brigade
in Sucha Wie

 Suwalski Internet równych szans
 Internet in the province of Suwalki

 regulacja gospodarki wodno-ciekowej w Raczkach
 adjusting the water and wastewater management in Raczki
 zagospodarowanie placu szkolnego przy szkole podstawowej
i gimnazjum w Raczkach.
 renovation of the square of the school at the Primary School and
Middle School in Raczki

7
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Prostki

Raczki

1

3

20072013

4

Program rozwoju
obszarów wiejskich
Rural Development
Programme

PO Ryby
The draft of Fish

Europejski Fundusz
Regionalny program
Rozwoju Regionalnego operacyjny Warmia
European Regional
i Mazury
Development Fund
Operational Programme for
the Warmia and Mazury

Europejski Fundusz
Rolny na Rzecz
Rozwoju Obszarów
Wiejskich
European Agricultural
Fund for Rural
Development

Europejski Fundusz
Rybacki
European Fisheries
20072013
Fund

2

5

11341/
/7197

2 126/979

1 250/709

6

3

4

2

7

 zachowanie i restytucja bioró¿norodnoci doliny Rospudy poprzez
rekultywacjê brzegów i zabezpieczenie szlaku wodnego w miejscowoci
Raczki
 conservation of biodiversity Rospuda Valley (in Raczki)
 przebudowa trasy nadrzecznej  I etap rewitalizacji Raczek
 reclamation of river banks  reconstruction of river routes
 budowa kompleksu boisk sportowych w Prostkach Moje boisko
 Orlik 2012
 construction of sports fields in Prostki  Orlik 2012
 remont k³adki dla pieszych przez rzekê E³k w Prostkach
 repair of the footbridge across the river Elk in Prostki
 wykonanie sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami w miejscowoci Prostki,
Niedwiedzkie, Bobry, Mi³usze
 implementation of the water supply system in Prostki, Niedwiedzkie,
Bobry, Mi³usze
 budowa dwóch odcinków i owietlenie trzech odcinków trasy
turystyczno-przyrodniczej Szlakiem Kmicica w miejscowoci Prostki
 construction of two sections of lighting and three sections of routes
tourist in Prostki
 projekt umo¿liwiaj¹cy korzystanie z szerokopasmowego dostêpu do
Internetu przez szko³y i bibliotekê
 execution of Internet connections to schools and libraries
 sieæ wodoci¹gowa i kanalizacja sanitarna w miejscowoci Prostki,
Ostrykó³, Lipiñskie Ma³e oraz kanalizacja i sieæ wodoci¹gowa we wsi
Bogusze
 execution of water supply and sewerage system in Prostki, Ostrykó³,
Lipiñskie Small and Bogusze
 budowa i przebudowa oczyszczalni cieków w Prostkach oraz
kanalizacji sanitarnej w Prostkach
 construction and reconstruction of wastewater treatment plants in
Prostki and construction of a sanitary sewage system in Prostki
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Banie

Baniue

Prostki

1

3

4

5

20072013

Europejski Fundusz
614/614
Program operacyjny
Rozwoju Regionalnego Innowacyjna gospodarka
20072013
European Regional
Innovative Economy
Programme
Development Fund
109/82
Inicjatywa Wspólnotowa
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego INTERREG III A
European Regional
Polska  Meklemburgia
20042006
Development Fund
Community Initiative
Programme INTERREG III A
PolskaMeklemburgia
4307/
Program rozwoju obszarów
Europejski Fundusz
/1841
Rolny na Rzecz
wiejskich
Rozwoju Obszarów
Rural Development
Wiejskich
Programme
European Agricultural
Fund for Rural
Development

2

8

 poprawa bazy kulturalnej i rekreacyjnej we wsi Baniewice i Swobnica
w celu kultywowania tradycji
 Modernization of the base of cultural and recreation in the village
Baniewice and Swobnica
 przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodoci¹gowej w ci¹gu ulic we wsi
Banie  etap I
 reconstruction of sewage and water supply system in Banie  stage I
 utworzenie Miêdzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach
 establishment of the International Centre for Tourism, Culture and Sport
in Banie
 wykonanie zagospodarowania Skwerku nad Tyw¹ w miejscowoci Banie
 development of the square by the river Tywa in Banie
 remont wietlicy wiejskiej oraz budowa wielofunkcyjnego boiska
sportowego w D³usku Gryfiñskim
 denovation of the common room and rural construction of a sports field in
D³usko Gryfiñskie
 budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Piasecznie
 construction of a sports field in Piaseczno
 zagospodarowanie terenu miejsca do k¹pieli w miejscowooci Banie
 development of the beach in Banie
 polepszenie warunków bazy kulturalnej w wietlicy wiejskiej
w miejscowoci Banie
 modernization of the house of culture in Banie

 utworzenie centrum aktywizacji wiejskiej w Piasecznie
 The establishment of the centre of activation of rural Piaseczno

1

7

 wyrównywanie szans  Internet w gminie Prostki
 Internet in the municipality of Prostki

1

6
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20072013

2

3

4

Inicjatywa Wspólnotowa
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego INTERREG IVA
Community Initiative
European Regional
Development Fund
Programme INTERREG

Europejski Fundusz
Regionalnego programu
Rozwoju Regionalnego operacyjnego
European Regional
województwa
Development Fund
zachodniopomorskiego
Operational Programme for
the West Pomeranian
Voivodeship

ród³o: opracowanie w³asne
Source: own compilation

Banie

1

5

1890/
/1582

1212/850

6

1

2

7

 modernizacja infrastruktury technicznej ³¹cz¹cej polskie i niemieckie
gminy i miasta Mark Ladin, Brussow, CarmzowWallmow,
Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Odra,
Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Ko³baskowo, Stare Czarnowo
i Trzciñsko-Zdrój
 modernization of technical infrastructure linking the Polish and German
municipalities and cities Mark Ladin, Brussow, CarmzowWallmow,
Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Odra,
Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Ko³baskowo, Stare Czarnowo
i Trzciñsko-Zdrój

 zwiêkszenie stanu bezpieczeñstwa, ograniczenie skutków zagro¿eñ
naturalnych oraz przeciwdzia³anie powa¿nym awariom poprzez
przebudowê obiektu OSP w Baniach i zakup specjalistycznego sprzêtu
 reconstruction of the building of the Volunteer Fire Brigade in Banie and
the purchase of specialized equipment
 rekultywacja sk³adowiska odpadów w Kunowie oraz zakup
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i odpadów BIO w gminie
Banie
 reclamation landfill in Kunów and purchase of containers for separate
waste collection and waste BIO in the Municipality Banie
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7197 tys. i obejmowa³o trzy projekty zwi¹zane z realizacj¹ sieci internetowej, wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz przebudow¹ i budow¹ oczyszczalni cieków (tab. 2).
W trzeciej z analizowanych gmin  Banie w latach 20042013 zrealizowano doæ du¿¹
liczbê projektów (a¿ 12) z udzia³em rodków z UE. W pierwszym okresie programowania
zrealizowano wprawdzie tylko jeden projekt, ale w drugim  a¿ 11, a ³¹czna kwota dofinansowania wynosi³a 4355 tys. z³ (tab. 2). Najwiêcej projektów, bo a¿ osiem, zrealizowano z Programu rozwoju obszarów wiejskich, a suma dofinansowania wynosi³a 1841 tys.
z³. Nie mniejsz¹ kwotê dofinansowania otrzyma³a gmina na realizacjê projektu z programu
operacyjnego Interreg IV A, Program operacyjny celu 3 Europejska wspó³praca terytorialna  Wspó³praca transgraniczna krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (województwo zachodniopomorskie), która wynosi³a 1582 tys. z³.
Celem dzia³ania by³o intensywniejsze powi¹zanie wewnêtrzne regionu poprzez rozszerzenie i udoskonalenie ofert turystycznych oraz umo¿liwienie dotarcia do wspólnych dla regionu miejsc aktywnoci i wypoczynku po obu stronach granicy.
Najwiêksz¹ kwotê dofinansowania na realizowanie projektów otrzyma³a gmina Raczki,
za najmniejsz¹ gmina Banie. Przeliczaj¹c kwotê na mieszkañca i powierzchniê gminy, kwota dofinansowania wynosi dla jednostki samorz¹du terytorialnego z województwa
podlaskiego odpowiednio  1957 z³/os. i 83 tys. z³/km2, z warmiñsko-mazurskiego  1171 z³/os.
i 38 tys. z³/km2, zachodniopomorskiego  676 z³/os. i 21 tys. z³/km2. Wysokoæ uzyskanego
dofinansowania w gminie Raczki jest prawie 3-krotnie wiêksza ni¿ w gminie Banie, przeliczaj¹c na mieszkañca i prawie 4-krotnie wiêksza w przeliczeniu na powierzchniê gmin.
Gmina Raczki ma najmniejsz¹ powierzchniê sporód analizowanych gmin i uzyska³a
najmniejszy dochód na mieszkañca ogó³em i w³asny w 2014 r. Otrzyma³a jednak najwiêksze dofinansowanie ze rodków UE w badanym okresie.
Mimo i¿ w pierwszym okresie gmina Prostki nie wykazywa³a aktywnoci w pozyskiwaniu rodków na realizacjê inwestycji z udzia³em funduszy z UE, w kolejnym okresie
programowania czêciowo nadrobi³a zaleg³oci i pozyska³a doæ znaczn¹ kwotê dofinansowania, która w przeliczeniu na jednego mieszkañca wynosi prawie 1/3 dochodów ogó³em na mieszkañca gminy z 2014 r.
Inwestycje, które by³y wspó³finansowane ze rodków UE i realizowane najczêciej
we wszystkich trzech gminach, zwi¹zane by³y z gospodark¹ wodno-ciekow¹.
Gmina Raczki zrealizowa³a szeæ projektów z tego zakresu, a finansowanie pochodzi³o z:
 Zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego Obszary wiejskie
(budowa kanalizacji w Raczkach  etap A),
 Programu rozwoju obszarów wiejskich (regulacja gospodarki wodno-ciekowej
w Raczkach),
 Programu operacyjnego Infrastruktura i rodowisko (budowa kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-t³ocznej w miejscowociach Ma³e Raczki, Sucha Wie, Jaki i rozbudowa
gminnej oczyszczalni cieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni cieków).
Ogólna suma zdobytego przez gminê Raczki dofinansowania na realizacjê zadañ
zwi¹zanych z gospodark¹ wodno-ciekow¹ wynosi³a 9517 tys., co stanowi³o prawie 81%
ca³ej kwoty dofinansowania pozyskanego przez ni¹ na inwestycje infrastrukturalne w latach 20042013.
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W gminie Prostki na realizacjê gospodarki wodno-ciekowej pozyskano fundusze z PROW 20072013 (wykonanie sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami w miejscowociach Prostki, Niedwiedzkie, Bobry, Mi³usze) i Regionalnego programu operacyjnego Warmia i Mazury (dwa projekty  sieæ wodoci¹gowa i kanalizacja sanitarna
w miejscowociach Prostki  Ostrykó³  Lipiñskie Ma³e, kanalizacja i sieæ wodoci¹gowa
Bogusze oraz budowa i przebudowa oczyszczalni cieków w Prostkach oraz kanalizacji sanitarnej w Prostkach). Równie¿ w tej JST wielkoæ wsparcia na wymienione dzia³ania by³a najwiêksza, wynosi³a 7461 tys. z³, co stanowi³o 85% uzyskanego dofinansowania z UE.
W gminie Banie zrealizowano tylko jeden projekt  Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodoci¹gowej  w ci¹gu ulic we wsi Banie  etap I z programu operacyjnego 
PROW 20072013. Dofinansowanie na to dzia³anie wynosi³o 646 tys. z³ i stanowi³o 15%
kwoty uzyskanego dofinansowania.
Inne, podobne dzia³ania, które realizowano w badanych gminach, dotycz¹ projektów
zwi¹zanych z realizacj¹ Internetu (gmina Raczki i Prostki z Programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka) oraz z budow¹ lub remontem centrów kultury (gmina Raczki
i Banie  Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego oraz Rozwój obszarów
wiejskich 20042006 i PROW 20072013).
Etap III. Wp³yw zrealizowanych projektów na przestrzeñ wiejsk¹
Wed³ug K³odziñskiego [2008], obszary wiejskie przez ostatnich kilkadziesi¹t lat uleg³y
znacznym pozytywnym przeobra¿eniom zarówno dziêki rodkom przedakcesyjnym, rodkom przyznanym pañstwom cz³onkowskim, jak i funduszom pochodz¹cym z innych
pañstw. Inwestycje przeprowadzane w gminach i wspó³finansowane z funduszy UE
w ró¿nym stopniu realizowa³y cele zawarte w ich strategiach [Kutkowska i Stru 2011].
Inwestycje w analizowanych gminach mia³y g³ównie charakter infrastrukturalny.
Zwi¹zane by³y m.in. z budow¹ wodoci¹gów, kanalizacji sanitarnych i oczyszczalni cieków, tak wiêc by³y zgodne z realizacj¹ celu rodowiskowego zrównowa¿onego rozwoju
gminy.
Na obszarach wiejskich obserwuje siê ró¿nice miêdzy d³ugoci¹ sieci wodoci¹gowej
a kanalizacyjnej. Ten wynik przek³ada siê na jakoæ ¿ycia mieszkañców wsi. Udzia³ ludnoci obs³ugiwanej przez sieæ kanalizacyjn¹ jest prawie o po³owê ni¿szy od tego wskanika obliczonego dla sieci wodoci¹gowej. Ta dysproporcja stanowi barierê dla rozwoju
spo³eczno-gospodarczego i mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla degradacji rodowiska. Tylko
równomierny rozwój obu sieci oraz trzeciego elementu  oczyszczalni cieków przyczyni
siê do poprawy ¿ycia ludnoci oraz stanu rodowiska przyrodniczego [Bañski i Czapiewski 2008, Standar i in. 2013].
Obecnie w analizowanych gminach, zw³aszcza w Raczkach i Prostkach obserwuje siê
szczególny rozwój obu tych sieci w realizowanych projektach. Niemniej rozwój ten nie
odbywa siê równomiernie w ca³ej gminie, a najczêciej w jej czêci centralnej, przy miejscowociach gminnych (rys. 1.).
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Rys. 1. Rozmieszczenie na obszarach analizowanych gmin zrealizowanych projektów wspó³finansowanych z UE: a  gmina Raczki, b  gmina Prostki, c  gmina Banie
Fig. 1. Distribution of the realized projects in the areas of the analyzed districts co-financed
by the European Union: a  municipality Raczki, b  municipality Prostki, c  municipality Banie
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own compilation

Nierównomierny rozwój obu sieci jest zjawiskiem powszechnym i wynika z polityki
inwestycyjnej gmin polegaj¹cej na wyposa¿eniu nowych obszarów i likwidacji czêci
starych urz¹dzeñ [Myna 2003, Rakowska i Wojewódzka-Wiewiórska 2010, Dolata 2011].
W gminie Raczki projekty wspó³finansowane ze rodków UE s¹ po³o¿one g³ównie
w centralnej czêci gminy w miejscowoci gminnej i jej s¹siedztwie. Jedynie przydomowe oczyszczalnie cieków zlokalizowane s¹ na obszarze ca³ej gminy (rys. 1).
Podobnie na obszarze gminy Prostki projekty realizowane s¹ w centralnej czêci gminy i na obszarze wzd³u¿ drogi krajowej E65 E³kGrajewo (rys. 1).
W gminie Banie projekty realizowane s¹ na wiêkszej powierzchni gminy w czêci
centralnej i po³udniowej (rys. 1).
W analizowanych gminach wdra¿ane projekty wpisuj¹ siê w przestrzeñ wiejsk¹
i wp³ywaj¹ na zmianê trajektorii rozwoju danej gminy i stanowi¹ now¹ podstawê gospodarki lokalnej.
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WNIOSKI
1. W badanych gminach ró¿na by³a aktywnoæ i skutecznoæ, a co za tym idzie 
skala uzyskanych rodków finansowych na realizacjê projektów inwestycyjnych wspó³finansowanych z UE. Gmina najmniejsza o najni¿szym dochodzie na osobê uzyska³a najwiêksz¹ kwotê wsparcia i zrealizowa³a 12 projektów (1957 z³/mieszkañca, 83 tys. z³/km2 powierzchni gminy). Kutkowska [2015] uwa¿a, i¿ powodów zró¿nicowania w siêganiu po
rodki europejskie upatrywaæ nale¿y w ograniczeniach finansowych zwi¹zanych z koniecznym wk³adem w³asnym oraz ró¿nym dowiadczeniem urzêdników gminnych w pozyskiwaniu wsparcia unijnego. Niewykluczone, ¿e równie¿ w³adze gminne z ró¿n¹ aktywnoci¹ i determinacj¹ dzia³a³y na rzecz pozyskiwania rodków unijnych.
2. Lata 20042006 by³y dla w³adz gmin okresem pierwszych dowiadczeñ zwi¹zanych
z pozyskiwaniem pieniêdzy z funduszy unijnych. Nie wszystkie gminy wykorzysta³y ten
okres i pozyska³y rodki na realizacje projektów. Przyk³adem jest gmina Prostki, która nie
zrealizowa³a przedsiêwziêcia infrastrukturalnego wspó³finansowanego ze rodków UE
w tym czasie.
3. Fundusze unijne wp³ynê³y na podniesienie poziomu ¿ycia mieszkañców obszarów
wiejskich, zwiêkszaj¹c dostêpnoæ do najpotrzebniejszych elementów infrastruktury
technicznej, spo³ecznej i poprawiaj¹c parametry przestrzeni wiejskiej. Na obszarze analizowanych gmin zrealizowano m.in. projekty sieci infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
4. Najwiêksze rodki z UE pozyskiwa³y analizowane gminy na realizacjê gospodarki
wodno-ciekowej. Inwestycje by³y finansowane z kilku programów operacyjnych (gmina
Raczki otrzyma³a dofinansowanie w kwocie 9517 tys. z³, co stanowi³o 85% uzyskanego
dofinansowania, gmina Prostki  7461 tys. z³, co stanowi³o 82% kwoty dofinansowania,
gmina Banie  646 tys. z³  15% uzyskanego dofinansowania). Realizowane te¿ by³y projekty zwi¹zane z sieci¹ internetow¹, budow¹ i remontem domów kultury, przeciwdzia³aniem zagro¿eniom np. wodnym czy w³aciwemu zagospodarowaniu skwerów, k¹pielisk,
placów, boisk itp.
5. Dziêki skutecznemu aplikowaniu w³adz gmin o rodki unijne, zwiêkszy³ siê dochód
gmin i mog³y one zrealizowaæ wiêcej inwestycji infrastrukturalnych.
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SOCIAL AND SPATIAL CONDITIONING OF ARABLE FARMS AS
THE CRITERION OF SELECTING A PLACE FOR THE REALIZATION OF JOINING
AGRICULTURAL LANDS
Summary. The accession of Poland to the European Union enabled districts to raise
funds for social-economic development and increase competitiveness. Districts can carry
out investments that substantially exceed their financial opportunities that are determined by their income. The amount of the support taken by self-government units,
in comparison to other beneficiaries, make the units the biggest recipients of European
help. Hence, it is reasonable to recognize the conditioning of effective raising as well as
effective use of European support by that group of beneficiaries. The article presents
the influence of the realization of investments in rural areas. The research involved 3 districts located in Podlaskie Voivodeship, Warmian-Masurian Voivodeship and West Pomeranian Voivodeship, which have similar amount of inhabitants. The research was conducted with the use of qualitative methods, in particular the analysis and logical
construction, including the identification.
Key words: European Union, structural Funds, rural commune
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SPECYFIKA PRAWNYCH I METODOLOGICZNYCH
UWARUNKOWAÑ WYCENY NIERUCHOMOCI
O CHARAKTERZE ZABYTKOWYM
Janusz Jasiñski
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. Wartoæ nieruchomoci o charakterze zabytkowym wyznacza nie tylko
ich wartoæ materialna, ale równie¿ historyczna, naukowa czy te¿ artystyczna, co w po³¹czeniu z du¿ym zró¿nicowaniem rodzajowym i jakociowym stanowi o specyfice wyceny tego segmentu nieruchomoci. Przek³ada siê to tak¿e na wymóg posiadania przez
rzeczoznawcê maj¹tkowego wiedzy specjalnej oraz indywidualnego podejcia, jak równie¿ szczególnej starannoci przy wyborze i realizacji procedury wyceny. W artykule
dokonano zarówno analizy uwarunkowañ prawnych i metodologicznych wyceny nieruchomoci o charakterze zabytkowym, jak i omówienia cech i czynników wp³ywaj¹cych
na ich wartoæ. W analizie wykazano, ¿e funkcjonuj¹ce w Polsce uregulowania prawne
oraz wytyczne metodologiczne dotyczace nieruchomoci zabytkowych wymagaj¹ pilnych zmian i uzupe³nieñ. W prawodawstwie nie wskazano czynników, które nale¿y
uwzglêdniæ, okrelaj¹c wartoæ nieruchomoci wpisanych do rejestru zabytków z zastosowaniem podejcia mieszanego i kosztowego. Nie wskazano równie¿ zasad wyceny
nieruchomoci o charakterze zabytkowym nieobjêtych wpisem do rejestru zabytków.
Z kolei na obszarze metodologicznym brakuje jednoznacznego wyjanienia (wskazania
procedury), w jaki sposób rzeczoznawca maj¹tkowy winien w wycenie uwzglêdniæ cechy niematerialne wp³ywaj¹ce na wartoæ tych nieruchomoci.
S³owa kluczowe: zabytek, cechy rynkowe, wycena, wartoæ nieruchomoci o charakterze zabytkowym

WSTÊP
Fakt, ¿e nieruchomoci o charakterze zabytkowym mog¹ byæ i s¹ przedmiotem obrotu
rynkowego wi¹¿e siê z wystêpuj¹c¹ potrzeb¹ ich wyceny. Okrelona wartoæ tych nieruchomoci, bêd¹ca wynikiem przeprowadzonej przez rzeczoznawcê maj¹tkowego procedury
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wyceny, winna obejmowaæ zarówno ich wartoæ materialn¹ (u¿ytkow¹), jak równie¿ wartoæ niematerialn¹ (wartoæ historyczn¹, naukow¹ i artystyczn¹). Zastosowanie w³aciwej procedury wyceny, w szczególnoci w zakresie okrelania ich wartoci niematerialnych, wymaga od rzeczoznawcy maj¹tkowego posiadania wiedzy specjalnej. O specyfice
wyceny stanowi tak¿e fakt, wystêpuj¹cy w wielu przypadkach brak notowañ cenowych
dla nieruchomoci podobnych powoduje, ¿e rynek tego segmentu nieruchomoci jest
ograniczony. Ograniczenia w zakresie obrotu wynikaj¹ tak¿e z przys³uguj¹cego gminie
prawa pierwokupu, zgodnie z zapisem art. 109, ust 1, pkt 4. Ustawy o gospodarce nieruchomociami [Dz.U. 1997, nr 115 poz. 741, t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 782, 985, 1039].
Zasadniczym celem prezentowanego artyku³u jest dokonanie analizy funkcjonuj¹cych w Polsce uwarunkowañ prawnych i metodologicznych w zakresie okrelania wartoci nieruchomoci o charakterze zabytkowym. Badaniami szczegó³owymi objêto akty
prawne, których zapisy wi¹¿¹ siê z problematyk¹ wyceny tych nieruchomoci. Zaliczono
do nich: Ustawê z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
[Dz.U. z 2003, nr 162, poz.1568, t.j. Dz.U. z 2014, poz.1446 wraz pó. zm.], Ustawê z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami [Dz.U. z 1997, nr 115, poz. 741,
t.j. Dz.U. z 2015 wraz pó. zm.] oraz Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 21 wrzenia
2004 r. w sprawie wyceny nieruchomoci i sporz¹dzania operatu szacunkowego [Dz.U.
z 2004, nr 207, poz. 2109, Dz.U. z 2005, nr 196, poz. 1628 i Dz.U. z 2011, nr 165, poz. 985].
Analiz¹ zapisów wynikaj¹cych z funkcjonuj¹cych opracowañ metodologicznych w tym
zakresie objêto: Tymczasow¹ notê interpretacyjn¹ Wycena nieruchomoci zabytkowych (by³y Standard V.3 opracowany przez Polsk¹ Federacjê Stowarzyszeñ Rzeczoznawców Maj¹tkowych w 1998 r.) oraz Miêdzynarodowy standard wyceny Prawa do
nieruchomoci (MSW 230), wraz z Aneksem Nieruchomoci zabytkowe opracowany
przez Komitet Miêdzynarodowych Standardów Wyceny (International Valuation Standards Council) w 2011 r. [Miêdzynarodowe standardy wyceny 2011].
SPECYFIKA NIERUCHOMOCI O CHARAKTERZE ZABYTKOWYM
Pod pojêciem nieruchomoæ o charakterze zabytkowym nale¿y rozumieæ tak¹ nieruchomoæ, któr¹ wpisano do rejestru zabytków lub objêto ewidencj¹ zabytków (krajow¹,
wojewódzk¹ czy gminn¹), a tak¿e inn¹ ni¿ wymienione nieruchomoci, je¿eli z przepisów
szczególnych prawa wynika jej szczególny charakter dla dziedzictwa kulturowego.
Samo pojêcie zabytku zdefiniowano w Ustawie z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [Dz.U. nr 162, poz.1568, t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1446 wraz
z pón. zm.], dokonuj¹c ich podzia³u na zabytki nieruchome, ruchome i archeologiczne.
Przy czym, za zabytek nieruchomy w ustawie uznano nieruchomoci, ich czêci lub zespo³y, bêd¹ce dzie³em cz³owieka lub zwi¹zane z jego dzia³alnoci¹ i stanowi¹ce wiadectwo minionej epoki b¹d zdarzenia, których zachowanie le¿y w interesie spo³ecznym ze
wzglêdu na posiadan¹ wartoæ historyczn¹, artystyczn¹ lub naukow¹.
Zgodnie z ustaw¹ o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, formami ochrony
zabytków s¹: wpis do rejestru zabytków, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego oraz ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
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albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach
zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji w zakresie lotniska u¿ytku publicznego.
O specyfice zabytków stanowi przede wszystkim ich szczególna ochrona prawna.
Podlegaj¹ one ochronie i opiece, bez wzglêdu na stan zachowania, w szczególnoci: bêd¹ce krajobrazami kulturowymi, uk³adami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespo³ami
budowlanymi, dzie³ami architektury i budownictwa, dzie³ami budownictwa obronnego,
obiektami techniki, a zw³aszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zak³adami
przemys³owymi, cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, miejscami upamiêtniaj¹cymi wydarzenia historyczne b¹d dzia³alnoæ wybitnych osobistoci lub instytucji [Jasiñski 2015].
Ewidencja zabytków prowadzona jest na szczeblu krajowym, wojewódzkim i gminnym. Krajow¹ ewidencjê zabytków w formie zbioru kart ewidencyjnych zabytków znajduj¹cych siê w wojewódzkich ewidencjach zabytków prowadzi generalny konserwator
zabytków. Wojewódzk¹ ewidencjê zabytków w formie kart ewidencyjnych zabytków
znajduj¹cych siê na terenie województwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków.
Z kolei wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminn¹ ewidencjê zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W ewidencji tej
ujête s¹ zabytki nieruchome wpisane do rejestru, zabytki znajduj¹ce siê w wojewódzkiej
ewidencji zabytków oraz inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Gromadzeniem i zarz¹dzaniem zasobem krajowej ewidencji zabytków, na który sk³adaj¹ siê zasoby
wojewódzkich ewidencji zabytków, zajmuje siê w imieniu generalnego konserwatora zabytków Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID). W archiwum dokumentacji ewidencyjnej
NID przechowywane s¹ nastêpuj¹ce karty ewidencyjne: karty ewidencyjne zabytków
wpisanych do rejestru zabytków, karty ewidencyjne zabytków nie wpisanych do rejestru, karty ewidencyjne zabytków ruchomych, karty ewidencyjne zabytków techniki, karty ewidencyjne zabytku archeologicznego, karty adresowe zabytków nieruchomych stosownych dla gminnej ewidencji zabytków. Wed³ug stanu na 31.03.2014 r. ewidencja ta
obejmowa³a ³¹cznie 183 192 kart ewidencyjnych, w tym 147 369 kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa, 9024 kart ewidencyjnych parków i 25 525 kart ewidencyjnych cmentarzy.
Podstawow¹ i jednoczenie najbardziej powszechn¹ form¹ ochrony zabytków jest
wpis do rejestru zabytków. Do rejestru zabytków wpisuje siê zabytek nieruchomy
na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzêdu
b¹d na wniosek w³aciciela zabytku nieruchomego lub u¿ytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje siê zabytek nieruchomy. Z danych NID wynika, ¿e na 23.09.2015 r.
wpisem do rejestru zabytków by³o objêtych 69 381 obiektów nieruchomych. W grupie
tej rodzajowo wyodrêbnia siê nastêpuj¹ce obiekty: urbanistykê (obiekty wieloprzestrzenne), sakralne, obronne, publiczne, zamki, pa³ace, dwory, parki, mieszkalne, gospodarcze,
przemys³owe, cmentarze i inne). Szczegó³owe dane o liczbie zabytków nieruchomych
i ich rodzajach w poszczególnych województwach podano w tabeli 1.
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Tabela 1. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków  stan na 23.09.2015 r.
Table 1. Immovable monuments entered in a list of register of monuments  state on 31.06.2015
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Urbanistyka  za³o¿enia przestrzenne, uk³ady urbanistyczne, ruralistyczne, dzielnice i osiedla, place i ulice (jako wnêtrza urbanistyczne), strefy ochrony konserwatorskiej
krajobrazu, kana³y, linie kolejowe, za³o¿enia rekreacyjne i sportowe, miejsca pamiêci narodowej.
Urban planning  spatial assumptions  urban systems, rural complexes, districts and settlements, squares and streets (as urban interiors), preservationist protection
landscape, canals, railroads, assumptions and recreational sports, a place of national remembrance.
Sakralne  obiekty sakralne  kocio³y ró¿nych wyznañ, klasztory, dzwonnice, kaplice, kaplice cmentarne, kostnice, kapliczki przydro¿ne, figury.
Sacred  religious buildings  churches of various denominations, monasteries, bell towers, chapels, cemetery chapels, mortuary, roadside shrines, statues.
Obronne  obiekty budownictwa obronnego  mury obronne, bramy miejskie, forty, arsena³y.
Defensive  objects of defensive construction  walls, gates, forts, arsenals.
Publiczne  budowle u¿ytecznoci publicznej  siedziby w³adz, szko³y i internaty, banki, poczty, hotele i pensjonaty, teatry i kina, koszary i wiêzienia, dworce kolejowe, szpitale i zak³ady opiekuñcze, budynki administracyjne zak³adów przemys³owych.
Public  public buildings  the seat of government, schools and boarding schools, banks, post offices, hotels and pensions, theaters and cinemas, barracks and prisons, railway stations, hospitals and care facilities, administrative buildings of industrial plants.
Rezydencjonalne  pa³ace i dwory bêd¹ce orodkami dóbr, pa³ace miejskie w zespo³ach rezydencjonalnych, dwory podmiejskie w zespo³ach rezydencjonalnych, a tak¿e
dwory obronne (wie¿e mieszkalne); zagregowane d. klasy pa³ace i dwory.
Residential  palaces and mansions, which are centers of wealth, palaces municipal assemblies residential, suburban mansions in teams residences and mansions defense
(residential towers); aggregated d. classes palaces and courts.
Zieleñ  parki pa³acowe i dworskie, ogrody dworskie, ogrody willowe (jako elementy komponowanych za³o¿eñ), parki miejskie, aleje.
Green  parks, palaces and manor gardens court, gardens of villas (as elements composed of assumptions), city parks, avenues.
Folwarczne  zabudowa folwarczna  oficyny mieszkalne i gospodarcze (w zespo³ach), budynki inwentarskie (w zespo³ach), budynki produkcyjne (w zespo³ach), budynki
mieszkalno-u¿ytkowe pracowników folwarcznych (domki ogrodnika, leniczego, doktora itp.), pojedyncze obiekty pozosta³e po zespo³ach folwarcznych, spichlerze, magazyny.
Farm  farm buildings  residential outbuildings and in complexes, stable (in teams), production buildings (in complexes), residential and utility buildings of farm
workers (cottages gardener, forester, doctor, etc.), isolated objects remaining after the farm complexes granaries, warehouses.
Gospodarcze  budynki gospodarcze  wszelkie pojedyncze obiekty gospodarskie w zagrodach wiejskich, spichlerze, magazyny jako obiekty samoistne poza zespo³ami
folwarcznymi, budynki pomocnicze w obiektach u¿ytecznoci publicznej i domach mieszkalnych.
Economic  outbuildings  all single farm buildings in rural farms, granaries, warehouses as objects spontaneous, outside the farm complexes, ancillary buildings in
public buildings and residential homes.
Mieszkalne  domy mieszkalne  domy, kamienice, cha³upy wiejskie, pa³ace i dwory miejskie, plebanie, wikariaty i organistówki, domy w osiedlach (wyszczególnione
w decyzjach przestrzennych), domy w osiedlach robotniczych (wpisane w zespo³ach zak³adów przestrzennych).
Residential  houses  townhouses, cottages houses, urban palaces and manor houses, presbyteries, vicariates and organist, houses in the settlements (as specified in
the spatial decisions), houses in the settlements of workers (entered in teams plants spatial).
Przemys³owe  budownictwo przemys³owe  hale produkcyjne w zespo³ach fabrycznych, warsztaty, obiekty towarzysz¹ce, parowozownie, kot³ownie, wie¿e szybowe
w kopalniach, pojedyncze budynki produkcyjne, poza zespo³ami folwarcznymi (kunie, olejarnie itp.), m³yny, wiatraki, urz¹dzenia hydrotechniczne, wodoci¹gowe wie¿e
cinieñ, mosty i wiadukty, elektrownie, gazownie i wodoci¹gi.
Industrial  construction industry  production halls in bands factory, workshops, supporting facilities, roundhouse, boiler, mining towers in the mines, individual
production buildings, forges, mills, etc.), mills, windmills, hydro-technical equipment, water towers, bridges and overpasses, power stations, gasworks and waterworks.
Cmentarze  cmentarze komunalne, wojenne, wyznaniowe, kwatery cmentarne, pojedyncze groby i mogi³y.
Cementery  municipal cemeteries, war, religious, family cemetery, single graves and graves.
Inne  ogrodzenia, bramy i kordegardy, pomniki, fontanny i studnie, ma³a architektura parkowa (altany, groty, pawilony), oran¿erie, otoczenia i tereny poza zieleni¹
i cmentarzami przykocielnymi).
Other  fences, gates and guardhouses, monuments, fountains and wells, a small park architecture (gazebos, caves, pavilions), orangeries, environment and areas outside
the greenery and cemeteries at the churches).
ród³o: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Source: Own study on the basis of data of the National Institute of the Legacy
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PODSTAWY PRAWNE WYCENY NIERUCHOMOCI ZABYTKOWYCH
Na wstêpie nale¿y stwierdziæ, ¿e w podstawowym akcie prawnym reguluj¹cym zasady i procedury wyceny nieruchomoci w Polsce, którym jest ustawa o gospodarce nieruchomociami, brak jest zapisów dotycz¹cych zasad wyceny nieruchomoci o charakterze zabytkowym. W ustawie tej w art. 68.3 odniesiono siê tylko do zasad ustalania ceny
nieruchomoci Skarbu Pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego wpisanych do rejestru zabytków, wskazuj¹c, ¿e cenê nieruchomoci lub jej czêci wpisanej do rejestru zabytków obni¿a siê o 50%. Jednoczenie w³aciwy organ mo¿e, za zgod¹ odpowiednio
wojewody albo rady lub sejmiku, podwy¿szyæ lub obni¿yæ tê bonifikatê.
Prawne regulacje dotycz¹ce czynników, które nale¿y uwzglêdniæ w trakcie okrelania
wartoci nieruchomoci wpisanych do rejestru zabytków po zastosowaniu podejcia porównawczego i dochodowego, zawiera akt wykonawczy do ustawy o gospodarce nieruchomociami  Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 21 wrzenia 2004 r. w sprawie
wyceny nieruchomoci i sporz¹dzania operatu szacunkowego [Dz.U. z 2004 r. nr 207,
poz. 2109, Dz.U. z 2005 r. nr 196, poz. 1628 i Dz.U. z 2011 r. nr 165, poz. 985]. W § 44.
ustêp 1 i 2 znalaz³y siê nastêpuj¹ce zapisy:
1. Przy stosowaniu podejcia porównawczego w celu okrelenia wartoci nieruchomoci wpisanych do rejestru zabytków uwzglêdnia siê:
1) cechy materialne oraz mo¿liwoci rozwojowe nieruchomoci, wynikaj¹ce z ustaleñ
s³u¿by ochrony zabytków;
2) cechy niematerialne, w tym wartoæ artystyczn¹ i historyczn¹, estetykê formy
architektonicznej i unikalny charakter nieruchomoci;
3) ceny transakcyjne nieruchomoci podobnych, uzyskiwane na rynku lokalnym,
krajowym lub zagranicznym;
4) inne okolicznoci zwi¹zane z zabytkowym charakterem nieruchomoci.
2. Przy stosowaniu podejcia dochodowego w celu, o którym mowa w ust. 1, uwzglêdnia siê dochody, jakie mo¿na osi¹gn¹æ z nieruchomoci oraz ograniczenia i koszty, jakie nale¿y ponosiæ ze wzglêdu na objêcie nieruchomoci ochron¹ konserwatorsk¹.
Analizuj¹c przytoczone zapisy, nale¿y stwierdziæ, ¿e w rozporz¹dzeniu brak jest wskazania czynników, które nale¿y uwzglêdniæ, okrelaj¹c wartoci nieruchomoci wpisanych
do rejestru zabytków za pomoc¹ podejcia mieszanego i kosztowego, jak równie¿ wskazania zasad wyceny nieruchomoci o charakterze zabytkowym nieobjêtych wpisem do rejestru zabytków. Brakuje tak¿e wyjanienia, w jaki sposób rzeczoznawca maj¹tkowy ma
uwzglêdniæ w wycenie cechy niematerialne wp³ywaj¹ce na wartoæ tych nieruchomoci.
PODSTAWY METODOLOGICZNE WYCENY NIERUCHOMOCI ZABYTKOWYCH
Standardy zawodowe
Podstawy metodologiczne stanowi¹ce uszczegó³owienie zapisów rozporz¹dzenia
w sprawie wyceny nieruchomoci i sporz¹dzania aparatu szacunkowego zawiera uchwalony w 1998 r. przez Radê Krajow¹ Polskiej Federacji Stowarzyszeñ Rzeczoznawców Maj¹tkowych i przyjêty do stosowania przez rzeczoznawców maj¹tkowych Standard V.3
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Wycena nieruchomoci zabytkowych. Standard ten zosta³ opracowany wraz z komentarzem (w którym znajduje siê s³ownik podstawowych pojêæ) i od 2008 r. wchodzi
w sk³ad Tymczasowych not interpretacyjnych funkcjonuj¹cych w ramach Powszechnych
krajowych zasad wyceny Polskiej Federacji Stowarzyszeñ Rzeczoznawców Maj¹tkowych.
W standardzie wskazano na szczególne cechy nieruchomoci o charakterze zabytkowym odró¿niaj¹ce je od innych nieruchomoci. Do cech tych zaliczono: szczególn¹
ochronê prawn¹ tych nieruchomoci, wartoæ architektoniczn¹, historyczn¹, naukow¹
lub artystyczn¹, ograniczenia w zakresie: korzystania i rozporz¹dzania nimi, zmiany przeznaczenia lub sposobu u¿ytkowania oraz dokonywania zmian i prac modernizacyjnych,
obowi¹zek udostêpniania spo³eczeñstwu i wykorzystywania do celów naukowych i dydaktyczno-owiatowych.
Omawiaj¹c ogólne zasady okrelania wartoci tych nieruchomoci, w standardzie
stwierdzono m.in., ¿e okrelenie wartoci nieruchomoci o charakterze zabytkowym winno byæ ka¿dorazowo poprzedzone uzyskaniem opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków o przeznaczeniu i sposobie u¿ytkowania przedmiotowej nieruchomoci w sposób zgodny z zasadami opieki nad zabytkami oraz odpowiadaj¹cej jej wartoci
zabytkowej. Jednoczenie rzeczoznawca maj¹tkowy, realizuj¹c proces wyceny nieruchomoci zabytkowej jest zobowi¹zany uwzglêdniæ obowi¹zuj¹ce kryteria wyboru w³aciwego podejcia oraz metody i techniki szacowania nieruchomoci, maj¹c na uwadze szczególnie:
 ustalenia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub s³u¿b konserwatorskich jemu
podleg³ych;
 ustalenia wynikaj¹ce z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu nieruchomoci i obszaru jej po³o¿enia i otoczenia;
 cel dla jakiego wycena i operat szacunkowy bêdzie wykorzystany;
 dostêpnoæ danych i informacji rynkowych do wyceny;
 stan techniczny i funkcjonalno-u¿ytkowy przedmiotu wyceny;
 inne okolicznoci wynikaj¹ce z zabytkowego charakteru nieruchomoci.
Wartoæ takiej nieruchomoci o charakterze zabytkowym winno okrelaæ siê, maj¹c
na uwadze stan pe³nej technicznej i funkcjonalnej u¿ytecznoci (u¿ywalnoci) oraz wymaganego standardu zabytkowego uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków i pomniejsza siê o wielkoæ nak³adów inwestycyjnych (kosztów), niezbêdnych na
doprowadzenie nieruchomoci do tego standardu.
Je¿eli nieruchomoæ lub jej czêæ sk³adowa zosta³y wpisane do rejestru zabytków,
w procesie wyceny nie powinny byæ w ¿adnym wypadku uwzglêdniane szczególne warunki b¹d zasady sprzeda¿y lub oddania w u¿ytkowanie wieczyste, trwa³y zarz¹d lub
inne formy w³adania, w szczególnoci w zakresie bonifikat od ceny lub od op³at, zwolnieñ od podatku i inne. Zachowanie tej zasady winno byæ te¿ potwierdzone w operacie
szacunkowym odpowiedni¹ klauzul¹.
Omawiaj¹c zasady okrelania wartoci rynkowej nieruchomoci o charakterze zabytkowym, w omawianym standardzie wskazano, ¿e rzeczoznawca maj¹tkowy powinien
okrelaæ jej wartoæ z zastosowaniem podejcia dochodowego lub porównawczego,
dzia³aj¹c przede wszystkim w oparciu o pe³ne rozeznanie aktualnych zachowañ rynku nieruchomoci w³aciwego dla po³o¿enia nieruchomoci, a tak¿e klasy, rodzaju i charakteru
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nieruchomoci zabytkowej. W zakresie wykorzystywanych róde³ informacji w wycenie tych
nieruchomoci oraz z uwagi na szczególny, unikatowy ich charakter, rzeczoznawca maj¹tkowy winien posi³kowaæ siê informacjami i danymi zebranymi w kolejnoci: z rynku miejscowego (lokalnego), s¹siednich o zasiêgu regionalnym, o szerszym zasiêgu: ponadregionalnym lub krajowym (w odniesieniu do nieruchomoci podobnych rodzajów
i zbli¿onym charakterze przestrzenno-u¿ytkowym), oraz o zasiêgu miêdzynarodowym
(w odniesieniu do nieruchomoci o szczególnym znaczeniu, unikatowej wartoci np. zakwalifikowanych jako zabytki klasy O).
W standardzie wskazano, ¿e wartoæ rynkow¹ nieruchomoci zabytkowej, która przynosi lub mo¿e przynosiæ dochód, okrela siê z zastosowaniem podejcia dochodowego
i wykorzystaniem metod i technik szacowania w³aciwych dla tego podejcia. W procesie wyceny rzeczoznawca maj¹tkowy powinien uwzglêdniæ zarówno korzyci, które mo¿e
osi¹gn¹æ jej w³aciciel (u¿ytkownik), jak równie¿ koszty i ograniczenia w u¿ytkowaniu
zwi¹zane z jej zabytkowym charakterem. Elementy te w standardzie podlegaj¹ szczegó³owej specyfikacji.
W standardzie podano tak¿e przypadki i zasady okrelenia wartoci odtworzeniowej.
Stwierdzono, ¿e do wyceny nieruchomoci o charakterze zabytkowym nie nale¿y stosowaæ metody kosztów zast¹pienia. Jednoczenie, okrelanie wartoci odtworzeniowej nieruchomoci obliguje rzeczoznawcê maj¹tkowego do dokonania szczególnie wnikliwej
oceny jej stanu techniczno-u¿ytkowego, rozumianej jako wzajemna relacja tradycyjnie
definiowanego zu¿ycia technicznego obiektu zabytkowego, poszerzonego o dodatkow¹
ocenê zu¿ycia detalu architektonicznego (utrata wartoci architektonicznej) oraz jego
zu¿ycia funkcjonalno-u¿ytkowego (budynków, budowli i innych elementów, sk³adowych
nieruchomoci b¹d ca³ego zespo³u tych elementów, je¿eli wystêpuj¹ one jako zabytkowy kompleks, zespó³ architektoniczny b¹d zespó³ urbanistyczny). Szczególnie pomocne
rzeczoznawcy maj¹tkowemu w okreleniu poziomu wymienionych rodzajów zu¿ycia
bêdzie w tym wypadku dodatkowo wykonanie analizy ustalaj¹cej szacunkow¹ wartoæ
niezbêdnych nak³adów inwestycyjnych koniecznych do: doprowadzenia obiektu (zespo³u obiektów) do odzyskania pe³nej u¿ytecznoci (u¿ywalnoci) technicznej, odzyskania
pe³nej wartoci architektonicznej, zabytkowej czy kulturowej oraz odzyskania pe³nej u¿ytecznoci funkcjonalno-u¿ytkowej  zgodnie z wytycznymi uzgodnionymi z konserwatorem zabytków. Okrelona wartoæ niezbêdnych nak³adów inwestycyjnych koniecznych
do odzyskania pe³nej wartoci nieruchomoci zabytkowej mo¿e byæ uto¿samiana w tym
rozumieniu jako wymierna wielkoæ utraconej rzeczywistej wartoci przedmiotowej nieruchomoci.
Reasumuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e omawiany Standard V.3 (obecna Tymczasowa nota
interpretacyjna), mimo ¿e zosta³ opracowany w 1998 r., nie straci³ w wiêkszoci zapisów
swojej aktualnoci i nadal jest stosowany przez rzeczoznawców maj¹tkowych. Wiêkszoæ
definicji pojêæ  konserwatorskich, architektonicznych i urbanistycznych zawartych
w komentarzu do standardu V.3 nie straci³a tak¿e swojej aktualnoci. Bior¹c jednak pod
uwagê z jednej strony znacz¹cy rozwój zawodu rzeczoznawcy maj¹tkowego, z drugiej
za zmiany w zakresie postrzegania zabytku, pojawia siê pilna potrzeba aktualizacji standardu, a w szczególnoci bardziej precyzyjnego omówienia zasad okrelania wartoci
materialnych i niematerialnych. Potrzeba opracowania zaktualizowanego standardu wynika
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z faktu, ¿e w procesie wyceny nieruchomoci zabytkowych wielokrotnie wystêpuj¹ trudnoci zwi¹zane z niemo¿liwoci¹ literalnego zastosowania obecnego standardu do konkretnego przypadku i specyfiki rynku tych nieruchomoci [Bogdani 2015 i in. 2015].
Miêdzynarodowe standardy wyceny
Problematyka specyfiki wyceny nieruchomoci zabytkowych zawarta jest równie¿
w Miêdzynarodowych standardach wyceny (MSW) z 2011 r. opracowanych przez Komitet Miêdzynarodowych Standardów Wyceny (IVSC). Wród standardów dotycz¹cych
aktywów funkcjonuje MSW 230 Prawa do nieruchomoci wraz z aneksem Nieruchomoci zabytkowe [Miêdzynarodowe standardy wyceny 2011, PFSRM, wyd. III].
W standardzie tym zawarto definicjê nieruchomoci zabytkowej, która jest rozszerzeniem
zarówno definicji zabytku, podanej w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jak i definicji nieruchomoci zabytkowej przyjêtej dla potrzeb Standardu V.3. Zgodnie
z MSW, nieruchomoæ zabytkowa to nieruchomoæ publicznie uznana lub oficjalnie desygnowana przez organ administracji publicznej za obiekt posiadaj¹cy wartoæ kulturow¹
lub historyczn¹ z powodu swego zwi¹zku z wydarzeniem lub okresem historycznym, stylem architektonicznym lub dziedzictwem narodowym. W Miêdzynarodowych standardach
wyceny podano, ¿e nieruchomoci zabytkowe zazwyczaj posiadaj¹ cechy wspólne:
 maj¹ znaczenie historyczne, architektoniczne i/lub kulturowe;
 podlegaj¹ ochronie prawnej;
 podlegaj¹ ograniczeniom dotycz¹cym ich wykorzystania, przebudowy lub zbycia;
 czêsto wystêpuje tak¿e wymóg udostêpniania nieruchomoci dla spo³eczeñstwa.
Podana w MSW definicja w szczególnoci zwraca uwagê na spo³eczny wymiar nieruchomoci zabytkowej, w tym czêsty wymóg udostêpniania nieruchomoci dla spo³eczeñstwa. W standardzie stwierdzono, ¿e nieruchomoæ zabytkowa jest pojemnym terminem
odnosz¹cym siê do ró¿nych typów nieruchomoci. Niektóre nieruchomoci zabytkowe
przywrócono do ich oryginalnego stanu, niektóre odrestaurowano czêciowo (np. jedynie fasadê), inne w ogóle nie zosta³y odrestaurowane. Nieruchomoci zabytkowe obejmuj¹ tak¿e nieruchomoci czêciowo zaadaptowane do obecnych standardów (np. wnêtrza) oraz nieruchomoci, które by³y przedmiotem rozleg³ej modernizacji.
Miêdzynarodowe standardy wyceny odnosz¹ siê tak¿e do problematyki ochrony
nieruchomoci zabytkowych, wskazuj¹c jednoczenie na ich cechy szczególne oraz ró¿norodnoæ czynników wp³ywaj¹cych na ich wartoæ (w³¹cznie z ich ochron¹ prawn¹
której podlegaj¹, ró¿norodnymi ograniczeniami ich u¿ytkowania, przebudowy, zbycia
oraz ewentualnymi dotacjami finansowymi lub ulgami/zwolnieniami podatkowymi, które
mog¹ byæ zastosowane wobec ich w³acicieli). W dokumencie wskazano, ¿e w zale¿noci od rodzaju wycenianej nieruchomoci zabytkowej oraz celu wyceny koszty jej odrestaurowania oraz utrzymania mog¹ byæ znacznie zró¿nicowane, co w istotny sposób
mo¿e wp³ywaæ na wartoæ tych nieruchomoci. Ponadto instrumenty prawne chroni¹ce
nieruchomoci zabytkowe mog¹ ograniczaæ ich u¿ytkowanie, intensywnoæ wykorzystania lub mo¿liwoæ przebudowy, np.:
 obci¹¿enia gruntu ograniczaj¹ce ka¿dorazowo w³aciciela;
 s³u¿ebnoci bierne, które zakazuj¹ dokonywania okrelonych zmian fizycznych, a ich
treæ zale¿y od stanu nieruchomoci zaraz po zakoñczeniu jej rewitalizacji;
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 s³u¿ebnoci ograniczaj¹ce przysz³e wykorzystanie nieruchomoci, ze wzglêdu na
ochronê otwartej przestrzeni, cech naturalnych lub siedlisk zwierz¹t.
W Miêdzynarodowych standardach wyceny podkrelono, ¿e wycena nieruchomoci zabytkowych wymaga od rzeczoznawcy maj¹tkowego szczególnej starannoci ze
wzglêdu na naturê poprzednio stosowanych metod budowy i stosowanych materia³ów, mo¿liwoci spe³niania przez nie wspó³czesnych funkcji w porównaniu z ich nowoczesnymi odpowiednikami, mo¿liwoci prowadzenia napraw, remontów, renowacji, rewitalizacji i rehabilitacji oraz ze wzglêdu na ich charakter i zakres ochrony prawnej. Równie¿
obszar, na którym znajduje siê nieruchomoæ zabytkowa, mo¿e podlegaæ ograniczeniom
w zakresie mo¿liwoci jego gospodarczego wykorzystania. W konsekwencji mo¿e to
równie¿ wp³ywaæ na wartoæ nieruchomoci znajduj¹cych w tym obszarze (w strefie oddzia³ywania tych ograniczeñ). Jednoczenie wiarygodna wycena nieruchomoci zabytkowych, w przypadku braku notowañ cenowych dla nieruchomoci podobnych, które
jednoczenie nie posiadaj¹ potencja³u generowania dochodu, mo¿e byæ utrudniona,
a czasem wrêcz niemo¿liwa.
Miêdzynarodowe standardy wyceny wskazuj¹ tak¿e na mo¿liwoci i uwarunkowania zastosowania trzech g³ównych podejæ do wyceny nieruchomoci zabytkowych 
podejcia porównawczego (rynkowego), dochodowego i kosztowego. Stosuj¹c podejcie porównawcze jest szczególnie wa¿ne, by rzeczoznawca maj¹tkowy znalaz³ porównywalne nieruchomoci o cechach historycznych (niematerialnych) podobnych do nieruchomoci wycenianej. W standardzie opisano kryteria doboru nieruchomoci
podobnych i wskazano na uwzglêdnienie takich cech jak: styl architektoniczny, wielkoæ
nieruchomoci, szczególne kulturowe lub historyczne powi¹zania wycenianej nieruchomoci oraz podobieñstwo po³o¿enia (np. przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego, dozwolone wykorzystanie, ochrona prawna i liczba pobliskich nieruchomoci zabytkowych). Ró¿norodnoæ tych cech, ich specyfika i ocena mo¿e powodowaæ
potrzebê wprowadzenia wielu poprawek do notowañ cen transakcyjnych nieruchomoci
uznanych za podobne. Poprawki powinny przede wszystkim odzwierciedlaæ ró¿nice
w po³o¿eniu, koszty renowacji lub rewitalizacji oraz konkretne obci¹¿enia (ograniczenia
w gospodarowaniu). Poprawki wprowadzane s¹ zazwyczaj w nastêpuj¹cych sytuacjach:
 gdy w celu odrestaurowania lub rehabilitacji nieruchomoci wycenianej nieuniknione
jest poniesienie kosztów, a nie dotyczy to nieruchomoci podobnych;
 gdy konkretne obci¹¿enia wycenianej nieruchomoci, takie jak np. ograniczenia
w gospodarowaniu nimi lub ustanowione s³u¿ebnoci, ró¿ni¹ siê od tych, które dotycz¹ nieruchomoci podobnych.
W wielu wypadkach stosowanie podejcia porównawczego winno wykorzystywaæ
metody podejcia kosztowego, w szczególnoci do kalkulacji kosztów poniesionych lub
niezbêdnych nak³adów (np. remontowych czy te¿ konserwatorskich) w obiekcie wycenianym oraz w obiektach przyjêtych do porównañ.
W standardzie stwierdzono, ¿e podejcie dochodowe znajduje zastosowanie do wyceny nieruchomoci zabytkowych o charakterze komercyjnym, generuj¹cych dochód. Je¿eli charakterystyczne cechy fizyczne i aura nieruchomoci zabytkowej przyczyniaj¹
siê do wysokoci generowanego dochodu, wa¿ne jest, aby w wycenie uwzglêdniæ koszt
wszelkich prac maj¹cych na celu odrestaurowanie, adaptacjê lub utrzymanie cech nieruActa Sci. Pol.
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chomoci zabytkowej. Tam, gdzie konieczne jest przeprowadzenie tych prac, nale¿y
uwzglêdniæ czas oraz koszt uzyskania wszelkich zezwoleñ wymaganych przez prawo.
Z kolei MSW wskazuj¹, ¿e stosuj¹c podejcie kosztowe rzeczoznawca maj¹tkowy powinien sprawdziæ relacje wartoci materialnych do wartoci niematerialnych  powinien
odpowiedzieæ na podstawowe pytanie, czy i jak¹ wartoæ maj¹ jej cechy historyczne
(niematerialne) na rynku w³aciwym dla wycenianej nieruchomoci. Je¿eli wartoci niematerialne nie bêd¹ podwy¿sza³y wartoci nieruchomoci, a wrêcz j¹ obni¿a³y, nale¿y dokonaæ kalkulacji kosztu odtworzenia obiektu nowego budynku wzniesionego wed³ug
standardowych nowoczesnych rozwi¹zañ. Z kolei wielkoæ zu¿ycia nieruchomoci zabytkowej powinna odzwierciedlaæ wy¿szy koszt jej utrzymania i utratê jej elastycznoci
w adaptacji do zmieniaj¹cych siê potrzeb jej posiadacza. Niektóre obiekty zabytkowe
mog¹ mieæ du¿¹ wartoæ tylko ze wzglêdu na swój status symboliczny (standard jako
przyk³ad podaje s³ynn¹ galeriê sztuki, gdzie budynek mo¿e mieæ podobn¹, jeli nie wiêksz¹, wartoæ ni¿ funkcja, któr¹ pe³ni). W takiej sytuacji nie jest mo¿liwe oddzielenie wartoci potencja³u u¿ytkowego (cech materialnych) budynków od wartoci ich cech zabytkowych (niematerialnych). Wspó³czesny odpowiednik takich nieruchomoci musia³by
odzwierciedlaæ albo koszt stworzenia repliki, albo jeli jest to mo¿liwe ze wzglêdu na niedostêpnoæ oryginalnych materia³ów lub technik, koszt nowoczesnego budynku posiadaj¹cego cechy szczególne równie istotne, jak te wystêpuj¹ce w wycenianym budynku.
W wielu przypadkach cechy historyczne (niematerialne) nie bêd¹ podwy¿sza³y wartoci
nieruchomoci, a wrêcz bêd¹ dla kupuj¹cego przeszkod¹, np. szpital mieszcz¹cy siê w zabytkowym budynku. W takich przypadkach nowoczesny odpowiednik przedstawia³by
koszt nowego budynku wzniesionego wed³ug standardowych nowoczesnych rozwi¹zañ.
We wszystkich przypadkach poprawki wynikaj¹ce z fizycznego i funkcjonalnego zu¿ycia
nieruchomoci powinny odzwierciedlaæ wy¿szy koszt utrzymania nieruchomoci zabytkowej i utratê elastycznoci w adaptacji budynku do zmieniaj¹cych siê potrzeb jej posiadacza.
PODSUMOWANIE
Przedstawiona analiza prawnych i metodologicznych uwarunkowañ wyceny nieruchomoci o charakterze zabytkowym upowa¿nia do wyci¹gniêcia nastêpuj¹cych wniosków:
1. Szczególna ochrona prawna zabytków w Polsce, polegaj¹ca przede wszystkim na
dzia³aniach umo¿liwiaj¹cych trwa³e ich zachowanie, zagospodarowanie i utrzymanie, jak
równie¿ zró¿nicowanie ich rodzajów, form oraz zakresu ochrony, powoduje, ¿e stanowi¹
one odrêbn¹ i specyficzn¹ grupê nieruchomoci.
2. Specyfika nieruchomoci o charakterze zabytkowym przek³ada siê na specyfikê ich
wyceny oraz funkcjonowania rynku tego segmentu nieruchomoci.
3. Wartoæ nieruchomoci o charakterze zabytkowych zdeterminowana jest przede
wszystkim przez obowi¹zuj¹ce w Polsce przepisy prawa, które chroni¹ wszystkie zabytki,
a jednoczenie zobowi¹zuj¹ ich w³acicieli i posiadaczy do opieki nad nimi bez wzglêdu
na ich stan zachowania czy fakt wpisu do urzêdowych rejestrów.
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4. Wartoæ nieruchomoci o charakterze zabytkowym obejmuje zarówno wartoæ ich
cech materialnych (u¿ytkowych), jak i niematerialnych (nieu¿ytkowych).
5. Podstawowym aktem prawnym odnosz¹cym siê do problematyki wyceny nieruchomoci zabytkowych, obok ustawy o gospodarce nieruchomociami reguluj¹cej ogólne zasady wyceny nieruchomoci, jest przepis wykonawczy do niej  rozporz¹dzenie
w sprawie wyceny i sporz¹dzania operatu szacunkowego. Zapisy rozporz¹dzenia ograniczaj¹ siê jednak tylko do podania czynników, które nale¿y uwzglêdniæ w trakcie okrelania wartoci nieruchomoci z zastosowaniem podejcia porównawczego i dochodowego.
6. Brak jest w rozporz¹dzeniu regulacji prawnych w zakresie wskazania czynników,
które nale¿y uwzglêdniæ w okrelaniu wartoci nieruchomoci wpisanych do rejestru zabytków z zastosowaniem podejcia mieszanego i kosztowego.
7. W regulacjach prawnych brakuje zasad wyceny nieruchomoci nieobjêtych wpisem do rejestru zabytków, a objêtych ewidencj¹ zabytków (krajow¹, wojewódzk¹ czy
gminn¹), a tak¿e inn¹, je¿eli z przepisów szczególnych prawa wynika jej szczególny charakter dla dziedzictwa kulturowego.
8. W przepisach prawnych i wytycznych metodologicznych brakuje równie¿ wyjanienia (wskazania czytelnej procedury), w jaki sposób rzeczoznawca maj¹tkowy winien
w wycenie wyodrêbniæ i uwzglêdniæ cechy niematerialne wp³ywaj¹ce na wartoæ tych
nieruchomoci. Pozostawienie rzeczoznawcy maj¹tkowemu do indywidualnej interpretacji
wyboru i zasad okrelenia wartoci cech niematerialnych mo¿e powodowaæ, ¿e ta sama
nieruchomoæ posiadaj¹ca charakter zabytkowy bêdzie mia³a znacznie ró¿ni¹ce siê wartoci okrelone przez ró¿nych rzeczoznawców maj¹tkowych.
9. Aktualnie funkcjonuj¹cymi i praktycznie stosowanymi przez rzeczoznawców maj¹tkowych podstawami metodologicznymi w zakresie wyceny nieruchomoci zabytkowych
s¹ Tymczasowa nota interpretacyjnych (dawny Standard V.3) Wycena nieruchomoci
zabytkowych funkcjonuj¹ca w ramach Powszechnych krajowych zasad wyceny opracowanych przez Polsk¹ Federacjê Stowarzyszeñ Rzeczoznawców Maj¹tkowych oraz Miêdzynarodowe standardy wyceny  Aneks do MSW 230 Nieruchomoci zabytkowe.
10. Z uwagi na zachodz¹ce zmiany w postrzeganiu zabytku i jego wartoci oraz rozwoju zawodu rzeczoznawcy maj¹tkowego wystêpuje pilna potrzeba aktualizacji Standardu V.3, w tym bardziej precyzyjnego omówienia w nim zasad i procedur okrelania wartoci niematerialnych tego typu nieruchomoci.
11. Wycena nieruchomoci zabytkowych wymaga od rzeczoznawcy maj¹tkowego
dysponowania wiedz¹ specjaln¹, indywidualnego podejcia oraz szczególnej starannoci
ze wzglêdu na charakter tych nieruchomoci, potrzebê wyodrêbnienia i oceny ich cech
materialnych i niematerialnych, uwzglêdnienia mo¿liwoci spe³niania wspó³czesnych
funkcji, mo¿liwoci i kosztów remontów, renowacji, konserwacji i rewitalizacji, jak równie¿
ze wzglêdu na charakter i zakres ochrony prawnej.
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THE SPECIFICITY OF LEGAL AND METHODOLOGICAL CONDITIONS
OF THE HISTORIC PROPERTIES VALUATION
Summary. The value of the historic properties determines not only their material value,
but also a historical, a scientific or an artistic value. This combined with their wide diversity of genre and quality about the specifics of this segment real estate valuation.
This translates into a requirement for the appraiser specialist knowledge and its individual approach and special care in the selection and implementation of the evaluation
procedures. The article analyses the legal and methodological valuation of a historical
properties, as well as discuss the characteristics and factors affecting their value.
The analysis showed that the existing Polish legislation and methodological guidelines require urgent changes and additions. In the area of legislation, there is no indication of the
factors to be taken into account when determining the value of the property listed in the
register of monuments using a mixed approach and costs approach. No indication principles of the valuation of the historic properties not entered into the register of monuments. Also, there is no conclusive explanation how the valuer should take into account
in the valuation of intangible characteristics affecting the value of these properties.
Key words: monument, market characteristics, valuation, historic properties valuation
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IDENTYFIKACJA SUBPOPULACJI O PODOBNYCH
CHARAKTERYSTYKACH W ASPEKCIE EKSTREMALNYCH
ZJAWISK POGODOWYCH
Katarzyna Kocur-Bera
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. Zmiany klimatu oraz wystêpowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych,
które m.in. s¹ ich skutkiem, stanowi¹ przedmiot zainteresowania gremiów naukowych,
a tak¿e rz¹dów wielu pañstw. Na terenie Polski coraz czêciej zauwa¿amy kumulacjê
tego typu zjawisk w pewnych regionach. Badaniem objêto obszary wiejskie województwa warmiñsko-mazurskiego. W tym województwie g³ówne kierunki gospodarki stanowi
rolnictwo i turystyka, które s¹ bezporednio uzale¿nione od naturalnych warunków pogodowych. Do celów wyodrêbnienia podobnych subpopulacji (gmin) wykorzystano piêæ
technik analiz. Najlepsze wyniki osi¹gniêto po zastosowaniu metody Warda, gdy¿ skupienia tworzy³y siê na bardzo wczesnym poziomie agregacji. Wyró¿niono cztery jednorodne grupy gmin. Wykorzystane metody s¹ wygodnym narzêdziem analiz przestrzeni
w aspekcie mo¿liwoci wprowadzania dzia³añ zapobiegawczych i adaptacyjnych na ka¿dym z etapów zarz¹dzania przestrzeni¹.
S³owa kluczowe: ekstremalne zjawiska pogodowe, analiza skupieñ, grupy gmin
o podobnych charakterystykach

WSTÊP
Klêski ¿ywio³owe i antropogeniczne zagro¿enia przestrzeni i rodowiska wp³ywaj¹ na
dzia³ania spo³eczno-ekonomiczne. Wystêpowanie naturalnych ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak: powodzie, susze, osuwiska, tr¹by powietrzne, po¿ary czy przymrozki mog¹ prowadziæ do nieurodzaju, utraty bezpieczeñstwa, mienia i ¿ycia, migracji
ludnoci oraz strat w gospodarce. Ronie tak¿e koncentracja skutków takich zjawisk
w rolnictwie i lenictwie. Dlatego te¿ nale¿y stworzyæ nowe wymagania w zakresie informacji
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i oceny potencjalnych skutków zdarzeñ ekstremalnych. Obecnie postêp w nauce i technologii umo¿liwia prognozê wystêpowania ekstremalnych zjawisk oraz okrelenie potencjalnego charakteru zniszczeñ z wiêksz¹ dok³adnoci¹. Dostêpnoæ tak istotnych informacji z góry w znacznym stopniu pomaga w podejmowaniu skutecznych rodków zapobiegawczych maj¹cych na celu z³agodzenie skutków strat zwi¹zanych z ich wyst¹pieniem.
Wiele badañ naukowych skupia siê nad wystêpuj¹cymi zdarzeniami ekstremalnymi
w aspekcie strat finansowych oraz ich oddzia³ywania na gospodarkê kraju [Pielke 2008,
Zhang i in. 2008, Okuyama i Chang 2004]. Od dekady badania zmierzaj¹ tak¿e w kierunku
znalezienia korelacji pomiêdzy gwa³town¹ urbanizacj¹ przestrzeni a wystêpowaniem klêsk
¿ywio³owych [Sanchez-Rodriguez i in. 2005, Hardoy i in. 2001, Pelling 2003]. Dlatego te¿
w systemie planowania przestrzeni wa¿nym kierunkiem jest ujêcie terenów zagro¿onych
nadzwyczajnymi zjawiskami naturalnymi i antropogenicznymi oraz wskazanie takiego sposobu wykorzystania terenu, który zminimalizowa³by straty powsta³e w wyniku zaistnienia
tych zdarzeñ [Olsen i Bindi 2002, Falloon i Betts 2010]. Znalezienie czynników lokalnych
charakterystycznych dla terenów zagro¿onych jest istotnym etapem badañ nad tym zagadnieniem. Bazuj¹c na historycznych informacjach o zaistnia³ych zjawiskach oraz podobieñstwie uwarunkowañ cech przestrzennych, geograficznych i rodowiskowych, mo¿liwe jest wy³onienie podobnych zbiorów obiektów nara¿onych na ekstremalne zjawiska
pogodowe. Badania takie mog¹ pos³u¿yæ do dalszych analiz nad podatnoci¹ terenu na
zjawiska ekstremalne w skali lokalnej oraz wykazania lokalizacji obszarów wysokiego ryzyka. Wed³ug OBrien i in. [2008], w skali globalnej na zjawiska ekstremalne najbardziej
nara¿one s¹ obszary nizinne, obszary wybrze¿y, zamieszkane przez ludnoæ oraz z wysok¹ koncentracj¹ kapita³u. Nale¿y równie¿ braæ pod uwagê tereny wiejskie, gdy¿ produkowana jest tam ¿ywnoæ dla ludzi. Gospodarka na terenach rolnych w Polsce oparta jest
na naturalnych uwarunkowaniach pogodowych, dziêki czemu ich wra¿liwoæ na wszelkie
zmiany jest podwy¿szona.
W pracy skupiono siê na mo¿liwoci zastosowania metod analizy skupieñ do wydzielania terenów jednorodnych pod wzglêdem cech przestrzennych, geograficznych
i rodowiskowych (agrotechnicznych) w aspekcie wystêpowania tam ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wy³onienie homogenicznych zbiorów obiektów podatnych na zjawiska ekstremalne w skali lokalnej pozwala na implikacjê zdobytej wiedzy do dokumentów
planistycznych oraz wprowadzenie dzia³añ adaptacyjnych [Olsen i in. 2011, Dudziñska
i in. 2014]. Umo¿liwi to tak¿e poprawê zdolnoci ludnoci do adaptacji nowych warunków, które wystêpuj¹ w danej przestrzeni.
OPIS ZASTOSOWANEJ METODOLOGII
Nauki empiryczne opieraj¹ siê na dowiadczeniach, w których badany jest wp³yw
ró¿nych czynników istotnych dla badanego problemu  zjawiska lub procesu. Czêsto
w wielu dziedzinach ¿ycia istotne czynniki trzeba dopiero identyfikowaæ (okrelane jako
wspólne). Do tego celu przydatne s¹ metody, za pomoc¹ których mo¿na zbadaæ bezporednie korelacje miêdzy wieloma zmiennymi obserwowalnymi i na podstawie tych
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zwi¹zków przeprowadza siê identyfikacjê czynników wspólnych [Laudañski i in. 2012].
Przestrzeñ ¿yciowa i pracy cz³owieka zagro¿ona jest przez ekstremalne zjawiska pogodowe,
które maj¹ pewne cechy i mo¿na je po³¹czyæ wed³ug pewnego klucza. Analizy skupieñ
zaprojektowano w³anie do tego typu problemów. Grupowanie obiektowe (ang. cluster
analysis) jest narzêdziem do eksploracyjnej analizy danych. Jej celem jest u³o¿enie obiektów w grupy w taki sposób, aby stopieñ ich powi¹zania z obiektami nale¿¹cymi do tej
samej grupy by³ jak najwiêkszy, a z obiektami z pozosta³ych grup jak najmniejszy.
Z jednej strony procedury taksonomiczne wykorzystywane w analizie skupieñ s¹ tak
skonstruowane, by homogenicznoæ wewn¹trz skupieñ by³a jak najwiêksza, z drugiej
strony heterogenicznoæ miêdzy skupieniami powinna byæ tak¿e jak najwiêksza. W tego
typu analizach nie wyodrêbnia siê zmiennych zale¿nych i niezale¿nych oraz nie jest wymagana normalnoæ rozk³adów zmiennych [Kowal 1998]. Mechanizmy grupowania
danych mog¹ byæ zastosowane do takich danych, które mog¹ zostaæ opisane za pomoc¹ atrybutów (cech). Do ka¿dego atrybutu przypisane s¹ okrelone zestawy wartoci,
które atrybut ten mo¿e przyj¹æ. Najczêciej wykorzystuje siê trzy ró¿ne techniki analizy
skupieñ:
 algorytmy oparte na podziale (ang. partitioning algorithms), które polegaj¹ na próbie
znalezienia optymalnego podzia³u zbioru przyk³adów na okrelon¹ liczbê skupieñ
(grup);
 algorytmy hierarchiczne (ang. hierarchical algorithms), które polegaj¹ na hierarchicznej próbie odkrycia struktury skupieñ;
 algorytmy oparte na gêstociach (ang. density-based algorithms), które dziel¹ zbiory
przyk³adów, korzystaj¹c z modelu probabilistycznego dla bazowych skupieñ.
Po wyborze rodzaju algorytmu nale¿y podj¹æ decyzjê co do miary odleg³oci miêdzy
obiektami. Dwa skupienia s¹ dostatecznie do siebie podobne, jeli mo¿emy zastosowaæ
metodê:
a) pojedynczego wi¹zania (odleg³oæ miêdzy dwoma skupieniami jest okrelona przez
odleg³oæ miêdzy dwoma najbli¿szymi obiektami nale¿¹cymi do ró¿nych skupieñ);
b) pe³nego wi¹zania (odleg³oæ miêdzy skupieniami jest zdeterminowana przez najwiêksz¹ z odleg³oci miêdzy dwoma dowolnymi obiektami nale¿¹cymi do ró¿nych skupieñ
tzn. najdalszymi s¹siadami);
c) rednich po³¹czeñ (odleg³oæ miêdzy dwoma skupieniami oblicza siê jako redni¹ odleg³oæ miêdzy wszystkimi parami obiektów nale¿¹cych do po³¹czeñ dwóch ró¿nych
skupieñ);
d) rednich po³¹czeñ wa¿onych (podobna do rednich po³¹czeñ, z tym wyj¹tkiem, ¿e
w obliczeniach uwzglêdnia siê wielkoæ odpowiednich skupieñ jako wagê);
e) rodków ciê¿koci (rodek ciê¿koci skupienia jest rednim punktem w przestrzeni
wielowymiarowej zdefiniowanej przez te wymiary);
f) wa¿onych rodków ciê¿koci (w obliczeniach wprowadza siê wa¿enie, aby uwzglêdniæ
ró¿nice miêdzy wielkociami skupieñ);
g) Warda (do oszacowania odleg³oci miêdzy skupieniami wykorzystuje podejcie analizy wariancji); metoda ta zmierza do minimalizacji sumy kwadratów odchyleñ dowolnych dwóch skupieñ, które mog¹ zostaæ uformowane na ka¿dym etapie [Ward 1963,
Sneath i Sokal 1973].
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Przedstawione metody analizy skupieñ s¹ stosowane przez wielu badaczy do wydzielania np. jednorodnych zlewni (pod wzglêdem czynników fizjograficznych i meteorologicznych) [Laacha i Blöschl 2006], w analizie rejonów opadowych [Guttman 1993], w poszukiwaniu podobieñstw miêdzy ekosystemami lenymi [Grajewski 2006] i analizie
konfliktów po wyst¹pieniu katastrof naturalnych [Kowalczak 2007]. Przeprowadzone badania dotycz¹ gmin po³o¿onych w województwie warmiñsko-mazurskim, w obrêbie których w latach 20102014 wyst¹pi³y straty finansowe z powodu ekstremalnych zjawisk
pogodowych na terenach u¿ytkowanych rolniczo. Zestaw cech przedstawiono w tabeli 1,
uwzglêdniono tak¿e informacjê zwi¹zan¹ z zastosowanymi jednostkami porównawczymi.
Do badañ wykorzystano metody: pojedynczego wi¹zania, pe³nego wi¹zania, rednich
po³¹czeñ i metodê Warda. Zdecydowano siê na wybór wielu metod, aby móc porównaæ
uzyskane wyniki i wybraæ najlepsz¹ z metod. Istotnym ograniczeniem by³y mo¿liwoci
oprogramowania Statistica 10 wykorzystywanego do analiz, gdy¿ liczebnoæ danych
w niektórych metodach nie mog³a przekraczaæ 50, za obszar badañ dotyczy³ 60 gmin.
Tabela 1. Zestawienie cech, które poddano badaniu
Table 1. List of features that were tested
Nazwa
zmiennej
Name of the
variable

Opis cechy badanej jednostki
A description of the characteristics of the audited entity

1

2

X1

strata finansowa [ty. PLN] oszacowana przez jednostki samorz¹dowe powsta³a w wyniku
nadzwyczajnego zjawiska pogodowego na terenie badanej jednostki administracyjnej (gminy)
financial loss [thousands PLN] as estimated by the local government units is the result of extraordinary
weather phenomena in the audited administrative unit (municipalities)

X2

powierzchnia badanej jednostki administracyjnej (gminy) [ha]
surface audited administrative unit (municipalities) [ha]

X3

powierzchnia wód p³yn¹cych i stoj¹cych w badanej jednostce administracyjnej [ha]
surface waters flowing and standing in the audited administrative unit [ha]

X4

powierzchnia terenów bagiennych oraz terenów podmok³ych w badanej jednostce administracyjnej [ha]
area of wetlands and wetlands in the study administrative unit [ha]

X5

powierzchnia terenów rolniczych w badanej jednostce administracyjnej [ha]
area of agricultural land in the audited administrative unit [ha]

X6

powierzchnia ³¹k i pastwisk w badanej jednostce administracyjnej [ha]
area of meadows and pastures in the audited administrative unit [ha]

X7

powierzchnia lasów i terenów zadrzewionych w badanej jednostce administracyjnej [ha]
the forests and wooded areas in the audited administrative unit [ha]

X8

wskanik lesistoci w badanej jednostce administracyjnej [%]
forest coverage rate in the study administrative unit [%]

X9

wskanik jakoci i przydatnoci rolniczej gleb (wskanik niemianowany) wg Witek i in. [1981]
indicator of the quality and usefulness of agricultural soils (unitless ratio) by Witek and al. [1981]
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cd. tabeli 1
cont. table 1
1

2

X10

wskanik agroklimatu (wskanik niemianowany) okrelaj¹cy ocenê zdolnoci plonotwórczej
w odniesieniu do podstawowych upraw, skala 4-punktowa uwzglêdniaj¹ca powierzchniê gruntów
rolnych w danym województwie wg Witek i in. [1981]
agroclimate ratio (unitless ratio) setting out an assessment of the ability of yield-forming with respect
to basic crops, the scale of 4 points, taking into account the surface of agricultural land in the
province by Witek et al. [1981]

X11

wskanik rzeby terenu (wskanik niemianowany), skala 10-punktowa, wg Witek i in. [1981]
rate relief (unitless ratio), 10-point scale, according to Witek et al. [1981]

X12

wskanik warunków wodnych (wskanik niemianowany), skala 6-punktowa uwzglêdniaj¹ca
powierzchniê gruntów rolnych w danym województwie wg Witek i in. [1981]
indicator of water conditions (indicator unitless), 6-point scale taking into account the area
of agricultural land in the province by Witek et al. [1981]

X13

ogólny wskanik rolniczej przestrzeni produkcyjnej (wskanik niemianowany) wg Witek i in. [1981])
general indicator of agricultural production space (unitless ratio) by Witek et. al.. [1981]

X14

wskanik bonitacji gruntów ornych (wskanik niemianowany) wg Witek i in. [1981]
index grading of arable land (unitless ratio) by Witek et al. [1981]

X15

wskanik bonitacji u¿ytków zielonych (wskanik niemianowany) wg Witek i in. [1981]
grading index of grassland (unitless ratio) by Witek et al. [1981]

X16

przydatnoæ rolnicza gruntów ornych (wskanik niemianowany) wg Witek i in. [1981]
the usefulness of agricultural arable land (unitless ratio) by Witek et al. [1981]

X17

przydatnoæ rolnicza u¿ytków zielonych (wskanik niemianowany) wg Witek i in. [1981]
the usefulness of agricultural grassland (unitless ratio) by Witek et l.. [1981]

X18

wskanik syntetyczny gruntów ornych (wskanik niemianowany) wg Witek i in. [1981]
synthetic index of arable land (unitless ratio) by Witek et al. [1981]

X19

wskanik syntetyczny u¿ytków zielonych (wskanik niemianowany) wg Witek i in. [1981]
synthetic index grassland (unitless ratio) by Witek et al. [1981]

X20

wskanik okrelaj¹cy zaliczenie gruntów rolnych do grupy terenów o utrudnionych warunkach
gospodarowania ONW (dwustopniowy), wg Ministerstwa Rolnictwa 2015
an indicator of the completion of agricultural land to a group of areas favored LFA's (two-stage),
by Ministerstwo Rolnictwa 2015

ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

WYNIKI I DYSKUSJA
Na rysunkach 13 przedstawiono rezultaty grupowania gmin z uwzglêdnieniem strat
finansowych oraz wskazanych charakterystyk rodowiskowych, przestrzennych i agrotechnicznych. Aglomeracja metod¹ pojedynczego wi¹zania cechuje siê tym, i¿ obiekty
formuj¹ skupienia, tworz¹c ³añcuch (rys. 1a). Brak widocznych, jednoznacznych grup,
które wykazywa³yby w³aciwoci skupiania obszarów jednorodnych.
Administratio Locorum 14(3) 2015

80

Katarzyna Kocur-Bera

Odmienny przebieg skupiania widoczny jest w metodzie pe³nego wi¹zania (rys. 1b).
Na wysokoci 70% maksymalnej odleg³oci wi¹zania uformowa³y siê cztery skupienia.
W tabeli 2 zestawiono poszczególne gminy nale¿¹ce do odpowiednich skupieñ. Z analiz
dotycz¹cych badanych parametrów wynika, i¿ w subpopulacji pierwszej znalaz³y siê gminy o zbli¿onej powierzchni: ogólnej (rednia 39 146 ha); ³¹k i pastwisk (rednia 7867 ha);
warunkach agrokilmatycznych (przy redniej 8,12); wskaniku syntetycznym (przy redniej 60,82) oraz po³o¿one g³ównie na terenach o utrudnionych warunkach gospodarowania. W drugiej subpopulacji znalaz³y siê gminy o zbli¿onym wspó³czynniku przydatnoci
rolniczej gruntów oranych (rednia 69,64) oraz gminy po³o¿one poza terenami o utrudnionych warunkach gospodarowania (ONW). W trzeciej i czwartej subpopulacji nie odnotowano wskaników, które wyró¿nia³yby siê w nadzwyczajny sposób, zauwa¿yæ jednak mo¿na, i¿ wiêkszoæ gmin po³o¿ona jest na terenach o utrudnionych warunkach
gospodarowania (ONW).

Rys. 1. Aglomeracja metod¹ pojedynczego wi¹zania (a) oraz pe³nego wi¹zania (b)
Fig. 1. Agglomeration by single bond (a) and a full bond (b)
ród³o: opracowanie w³asne za pomoc¹ programu Statistica 10
Source: own with the help of Statistica 10
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Rys. 2. Aglomeracja metod¹ rednich po³¹czeñ (a) i rednich po³¹czeñ wa¿onych (b)
Fig. 2. The agglomeration method calls (a) and the average call-weighted averages (b)
ród³o: opracowanie w³asne za pomoc¹ Statistica 10
Source: own with the help of Statistica 10

Rys. 3. Aglomeracja metod¹ Warda
Fig. 3. The agglomeration method of Ward

ród³o: opracowanie w³asne za pomoc¹ Statistica 10
Source: own with the help of Statistica 10
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Tabela 2. Przyporz¹dkowanie gmin do poszczególnych subpopulacji wed³ug metody pe³nego
wi¹zania
Table 2. Summary of municipalities to individual subpopulations according to the method of
full binding
Numer subpopulacji
Number
of subpopulation

Nazwa gminy
Name of the community

Subpopulacja 1
Subpopulation 1

Bartoszyce, Górowo I³aweckie, Lidzbark Warmiñski, Ostróda, Wêgorzewo

Subpopulacja 2
Subpopulation 2

Markusy, Barciany, Pas³êk, Frombork, Godkowo, Milejewo, Rychliki, Srokowo, Kiwity,
Lubomino, wi¹tki, Bisztynek, Korsze, Kêtrzyn, Kolno, Sêpopol, M³ynary, Braniewo,
Wilczêta

Subpopulacja 3
Subpopulation 3

Bia³a Piska, Mr¹gowo, Purda, Lidzbark Welski, wiêtajno (Olecko), Barczewo, Piecki,
E³k, Banie Mazurskie, Olecko, Wieliczki, Sorkwity, Wydminy

Subpopulacja 4
Subpopulation 4

Dzia³dowo, Janowiec Kocielny, Olsztyn, Grodziczno, Kurzêtnik, Nowe M. Lubawskie,
Jonkowo, Pasym, I³owo Osada, P³onica, Rybno, Biskupiec Pomorski, Prostki,
Dwierzuty, Lubawa, Kisielice, Reszel, Budry, Kalinowo, Biskupiec Reszelski, Dobre
Miasto, Zalewo

ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

W metodzie rednich po³¹czeñ na wysokoci prawie 80% maksymalnej odleg³oci
wi¹zania uformowa³o siê szeæ skupieñ. Z tym, ¿e dwa skupienia tworz¹ obiekty jednoelementowe, za pozosta³e dwa s¹ to subpopulacje wieloelementowe. Podzia³ na grupy
jest doæ niejednorodny, o mocno dobiegaj¹cej od siebie liczebnoci. W tabeli 3 zestawiono nazwy gmin nale¿¹ce do poszczególnych subpopulacji.
Tabela 3. Przyporz¹dkowanie gmin do poszczególnych subpopulacji wed³ug metody rednich po³¹czeñ
Table 3. Summary of municipalities to individual subpopulations according to the method
of secondary connections
Numer subpopulacji
Number
of subpopulation

Nazwa gminy
Name of the community

Subpopulacja 1
Subpopulation 1

Bia³a Piska

Subpopulacja 2
Subpopulation 2

Mr¹gowo

Subpopulacja 3
Subpopulation 3

Wêgorzewo

Subpopulacja 4
Subpopulation 4

Zalewo, Wydminy, Wieliczki, Wiczêta, wiêtajno (Olecko), wi¹tki, Srokowo, Sorkwity,
Sêpopol, Rychliki, Rybno, Reszel, Purda, Prostki, P³onica, Piecki, Pasym, Pas³êk,
Ostróda, Olsztyn, Olecko, Nowe Miasto Lubawskie, M³ynary, Milejewo, Markusy,
Lubomino, Lubawa, Lidzbark Welski, Lidzbark Warmiñski, Kurzêtnik, Korsze, Kolno,
Kiwity, Kisielice, Kêtrzyn, Kalinowo, Jonkowo, Janowiec Kocielny, I³owo Osada,
Grodziczno, Górowo I³aweckie, Godkowo, Frombork, E³k, Dwierzuty, Dzia³dowo,
Dobre Miasto, Budry, Braniewo, Bisztynek, Biskupiec Pomorski, Biskupiec, Bartoszyce,
Barczewo, Barciany, Banie Mazurskie

ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study
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W metodzie rednich po³¹czeñ wa¿onych na wysokoci podobnej  prawie 80%
maksymalnej odleg³oci wi¹zania uformowa³y siê cztery skupienia. Podobnie jak w metodzie rednich po³¹czeñ, uformowa³y siê dwa skupienia jednoelementowe oraz dwa skupienia o du¿ej liczebnoci. W tabeli 4 przedstawiono poszczególne gminy nale¿¹ce do
badanych subpopulacji.
W metodzie Warda ju¿ na wysokoci oko³o 30% maksymalnej odleg³oci wi¹zania
uformowa³y siê cztery skupienia (rys. 3). Ich liczebnoæ jest zbli¿ona, brak zbiorów jednoelementowych. Subpopulacje powsta³y na wczesnym poziomie odleg³oci wi¹zania, co
wiadczy o tym, i¿ metoda ta najlepiej ujmuje charakter zmiennych, które zosta³y poddane
badaniu. W tabeli 5 zestawiono gminy, które zbudowa³y poszczególne skupienia (subpopulacje).
Tabela 4. Przyporz¹dkowanie gmin do poszczególnych subpopulacji wed³ug metody rednich
po³¹czeñ wa¿onych
Table 4. Summary of municipalities to individual subpopulations according to the method
of weighted averages connections
Numer subpopulacji
Number
of subpopulation

Nazwa gminy
Name of the community

Subpopulacja 1
Subpopulation 1

Bia³a Piska

Subpopulacja 2
Subpopulation 2

Mr¹gowo

Subpopulacja 3
Subpopulation 3

Biskupiec Pomorski, Prostki, Dzia³dowo, Janowiec Kocielny, Olsztyn, Grodziczno,
Kurzêtnik, Nowe Miasto Lubawskie, Jonkowo, Pasym, I³owo Osada, P³onica, Rybno,
Purda, E³k, Barczewo, Piecki, Lidzbark Welski, wiêtajno (Olecko)

Subpopulacja 4
Subpopulation 4

Wêgorzewo, Zalewo, Wydminy, Wieliczki, Wiczêta, wi¹tki, Srokowo, Sorkwity,
Sêpopol, Rychliki, Reszel, , Pas³êk, Ostróda, Olecko, M³ynary, Milejewo, Markusy,
Lubomino, Lubawa, Lidzbark Warmiñski, Korsze, Kolno, Kiwity, Kisielice, Kêtrzyn,
Kalinowo, Górowo I³aweckie, Godkowo, Frombork, Dwierzuty, Dobre Miasto, Budry,
Braniewo, Bisztynek, Biskupiec Reszelski, Bartoszyce, Barciany, Banie Mazurskie

ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

Do pierwszej subpopulacji nale¿y 11 gmin. Charakteryzuje siê ona tym, ¿e gminy posiadaj¹ podobny poziom wskanika jakoci i przydatnoci rolniczej gleb (X9)  rednia
43,07, wskanik agroklimatu (X10)  rednia 8,18, rzeby terenu (X11)  rednia 3,32, warunków wodnych (X12)  rednia 2,55, bonitacji u¿ytków zielonych (X15)  rednia
38,28, syntetyczny u¿ytków zielonych (X15)  rednia 39,25 oraz wiêkszoæ gmin po³o¿onych jest na terenach o utrudnionych warunkach gospodarowania (ONW).
Liczebnoæ drugiej subpopulacji wynosi 10 gmin. Badan¹ grupê gmin stanowi zespó³
terenów doæ odmiennych pod wzglêdem badanych wskaników. Jedyn¹ spójnoæ mo¿na dostrzec we wskaniku powierzchni terenów rolniczych w gminie (X5), gdzie rednia
dla subpopulacji wynosi 14 338 ha. Do badanej subpopulacji nale¿y tak¿e wiêkszoæ
gmin zaliczonych do grupy o utrudnionych warunkach gospodarowania (ONW), jest
ona jednak najmniejsza wród wszystkich badanych subpopulacji.
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Tabela 5. Przyporz¹dkowanie gmin do poszczególnych subpopulacji wed³ug metody Warda
Table 5. Summary of municipalities to individual subpopulations according to the method
of Ward
Numer subpopulacji
Number
of subpopulation

Nazwa gminy
Name of the community

Subpopulacja 1
Subpopulation 1

Grodziczno, Kurzêtnik, N. Miasto Lubaw., Dzia³dowo, Janowiec Kocielny, Olsztyn,
Jonkowo, Pasym, I³owo Osada, P³onica, Rybno

Subpopulacja 2
Subpopulation 2

Biskupiec Pomorski, Prostki, Mr¹gowo, Bia³a Piska, E³k, Barczewo, Piecki, Purda,
Lidzbark Welski, wiêtajno (Olecko)

Subpopulacja 3
Subpopulation 3

Frombork, M³ynary, Godkowo, Milejewo, Rychliki, Kiwity, Lubomino, wi¹tki, Markusy,
Barciany, Pas³êk, Bisztynek, Korsze, Braniewo, Wilczêt

Subpopulacja 4
Subpopulation 4

Bartoszyce, Górowo I³aweckie, Lidzbark Warmiñski, Ostróda, Wêgorzewo, Banie
Mazurskie, Olecko, Wieliczki, Sorkwity, Wydminy, Dwierzuty, Lubawa, Kisielice, Reszel,
Budry, Kalinowo, Sêpopol, Kêtrzyn, Kolno, Srokowo, Biskupiec Reszelski, Dobre
Miasto, Zalewo

ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

Liczebnoæ trzeciej subpopulacji wynosi 15 gmin. Grupa ta charakteryzuje siê tym, ¿e
wystêpuje ma³a rozpiêtoæ w obrêbie takich wskaników, jak: wskanik warunków wodnych (X12)  rednia 4,20, bonitacji gruntów ornych (X13)  rednia 79,44, przydatnoci
rolniczej gruntów ornych (X16)  rednia 70,27, wskanik syntetyczny gruntów ornych
(X18)  rednia 65,74. Wszystkie gminy po³o¿one s¹ tak¿e na terenie, na którym nie wystêpuj¹ utrudnienia w warunkach gospodarowania gruntami (X20).
Liczebnoæ ostatniej subpopulacji wynosi 23 gminy. W tej grupie wystêpuj¹ gminy
podobne pod wzglêdem wskanika jakoci i przydatnoci rolniczej gleb (X9) (rednia
52,43), pozosta³e wskaniki s¹ doæ odmienne pod wzglêdem wysokoci, gminy tak¿e
w wiêkszoci nale¿¹ do grupy o utrudnionych warunkach gospodarowania.
Szczegó³owe wysokoci badanych wskaników oraz ich wartoci najmniejsze i najwiêksze podano w tabeli 6.
Na rysunku 4 pokazano rozk³ad przestrzenny badanych subpopulacji. Jak mo¿na
zauwa¿yæ, na obszarze badanego województwa wystêpuj¹ pasmowo jednorodne skupienia gmin. Subpopulacja pierwsza zlokalizowana jest g³ównie na po³udniu województwa 
na Pojezierzu Brodnickim, subpopulacja druga  g³ównie na Pojezierzu E³ckim, subpopulacja trzecia w pó³nocno-zachodniej i rodkowej czêæ województwa (g³ównie obszary
z du¿¹ powierzchni¹ terenów wodnych i uwilgotnionych) oraz subpopulacja czwarta 
g³ównie w rodkowej czêci badanego województwa.
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X8

X9

X10

X11

X12

X13

X14

3

2

1
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46,5

62,3

3,0

4,0

8,8

47,8

38,65

6 500

2 943

12 107

2 302

1 639

16 625

2 187 353

4

r.

40,79

58,64

2,82

3,32

8,08

44,40

33,05

9 024

4 759

14 338

1 645

1 311

29 878

3 521 358

5

Aver.

24,8

44,9

1,8

2,4

7,6

29,8

2,33

17

2 700

9 264

347

126

21 500

11 000

6

Min.

Min.

Max.

Min.

Min.

r.

Aver.

Max.

Subpopulacja 2
Subpopulation 2

Subpopulacja 1
Subpopulation 1
Max.

48,1

67,3

3,4

4,8

8,8

49,9

52,75

17 043

8 095

21 022

3 823

3 216

42 014

1 189 673

7

Max.

r.

59,93

79,44

4,20

3,85

8,97

62,64

16,81

3 258

3 825

12 088

977

667

17 653

1 487 888

8

Aver.

52,4

75,9

3,9

2,6

8,00

58,9

2,36

516

1 236

4 707

15

19

9 581

4 364

9

Min.

Min.

Subpopulacja 3
Subpopulation 3
Max.

68,3

84,2

4,6

4,5

10,4

67,5

38,92

7 670

6 421

24024

2 901

3 956

30 693

7648593

10

Max.

r.

51,13

66,62

3,48

3,11

7,84

52,43

23,45

6 189

4 838

15 979

693

1 148

21 983

829 289

11

Aver.

44,9

59

2,8

2,5

5,6

47,1

4,47

591

1 579

9 820

155

14

14 071

2 677

12

Min.

Min.

Max.
13

Max.

61,8

77,9

4,1

4,4

8,8

62,3

38,19

15 883

8 958

31 276

1 751

6 138

42 800

4 979 602

Subpopulacja 4
Subpopulation 4

Tabela 6. Wysokoci minimalnych, maksymalnych i rednich wielkoci badanych wskaników subpopulacji wyró¿nionych metod¹ Warda
Table 6. Highness minimum, maximum and average value indicators examined the subpopulation highlighted by Ward
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37,2

36,6

34,8

1

47,64

40,41

45,17

39,25

1,91

X16

X17

X18

X19

X20

ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

34,5

34,8

38,28

X15

3

2

1

2

44,6

50,9

47,6

55,2

42,4

4

1,80

36,02

44,33

38,03

47,35

34,93

5

1

27,3

26,7

29,2

28,7

25,5

6

2

42,5

50,6

43,2

61,8

42,5

7

1,0

53,38

65,74

50,97

70,27

54,93

8

1,0

48,1

62,0

45,6

67,5

49,4

9

1,0

62,2

70,9

58,7

75,8

69,2

10

1,87

44,15

55,51

45,10

62,50

45,53

11

1,0

38,1

51

37,1

54,9

34,2

12

2,0

52,5

65,5

51,3

69,5

69,1

13

cd. tabeli 6
cont. table 6
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gminy – subpopulacja – communities subpopulation
subpopulacja 1 – subpopulation 1
subpopulacja 2 – subpopulation 2
subpopulacja 3 – subpopulation 3
subpopulacja 4 – subpopulation 4

Rys. 4. Wydzielone subpopulacje metod¹ Warda
Fig. 4. The isolated subpopulations Ward method
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

WNIOSKI
Jednym z podstawowych za³o¿eñ metod analizy skupieñ jest znalezienie jednolitej
grupy parametrów, które umo¿liwi¹ wyodrêbnienie terenów o podobnych charakterystykach. Na badanym obszarze województwa warmiñsko-mazurskiego najczêciej wystêpuj¹
takie zdarzenia ekstremalne jak: huragany, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania i wiatry nawalne. Powodzie oraz osuwiska wystêpuj¹ tylko lokalnie, nie stanowi¹c
zjawisk o du¿ej skali strat finansowych.
W pracy, chc¹c po³¹czyæ badane grupy wed³ug wystêpuj¹cego podobieñstwa uwarunkowañ, wykorzystano metodê pojedynczego wi¹zania, pe³nego wi¹zania, rednich
po³¹czeñ, rednich po³¹czeñ wa¿onych oraz metodê Warda. Nie wykorzystano dwóch
metod: rodków ciê¿koci oraz wa¿onych rodków ciê¿koci ze wzglêdu na ograniczonoæ wykorzystania pakietu Statistica 10 do obliczeñ (pakiet aglomeruje tylko do
50 obiektów). Wiêkszoæ zastosowanych metod aglomeracji ma tendencjê do tworzenia
ma³o przejrzystych skupieñ lub skupieñ tworzonych dopiero w 7080% odleg³oci wi¹zania. Najlepsze rezultaty grupowania uzyskano, stosuj¹c metodê Warda, dziêki której
wydzielono cztery jednorodne subpopulacje pod wzglêdem wybranych wskaników na
poziomie 30% odleg³oci wi¹zania i jest to najni¿szy poziom, na którym tworz¹ siê grupy.
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W ka¿dym z wyró¿nionych skupieñ w metodzie Warda badane gminy s¹ zbli¿one pod
wzglêdem odmiennych wskaników diagnostycznych.
Badanie terenów jednorodnych pod wzglêdem cech diagnostycznych za pomoc¹
analizy skupieñ mo¿e stanowiæ podstawê do opracowania map terenów o wysokim ryzyku wystêpowania ekstremalnych zjawisk pogodowych ze wzglêdu na wystêpowanie wybranych cech diagnostycznych. Metody te mog¹ byæ wygodnym narzêdziem analiz
przestrzeni nara¿onej na nadzwyczajne zjawiska pogodowe, zw³aszcza w aspekcie mo¿liwoci wprowadzania dzia³añ zapobiegawczych i adaptacyjnych na ka¿dym z etapów zarz¹dzania przestrzeni¹.
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IDENTIFICATION SUBPOPULATIONS WITH SIMILAR CHARACTERISTICS
IN TERMS OF EXTREME WEATHER EVENTS
Summary. Climate change and the occurrence of extreme weather events, which are one
of the consequences of change are of interest to scientific bodies and the governments
of many countries. On the Polish territory we see the accumulation of these phenomena
in some regions. The research was conducted on rural Warmia and Mazury. In this area,
the main economic trends are agriculture and tourism that depend on natural weather conditions. For the purpose of isolating similar subpopulations (municipalities) used five analysis techniques. The best results are achieved Wards method, because focusing formed
at a very early level of aggregation. Distinguished four homogeneous groups of municipalities. The methods used are a convenient tool for analysis of space in terms of the possibility of introducing preventive actions and adaptation at each stage space management.
Key words: extreme weather events, cluster analysis, groups of municipalities with
similar characteristics
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