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Gospodarowanie nieruchomościami i przestrzenią odbywa się przy nasila
jącej się konkurencji między samorządami zabiegającymi o wpływ do budżetów 
lokalnych i stojącymi przed koniecznością zapewnienia ładu przestrzennego oraz 
zaspokojenia potrzeb ludności na swoim obszarze a innymi podmiotami po
strzegającymi nieruchomości jako towar rynkowy i atrakcyjne miejsce inwesto
wania kapitału. Sytuacja taka wywołuje konieczność prowadzenia aktywnej 
polityki przestrzennej w ujęciu kompleksowym z uwzględnieniem wzrastającej 
cenności przestrzeni.

Coraz większe znaczenie, jakie przypisuje się równoważeniu rozwoju eko
nomicznego i zachowaniu walorów ekologicznych przestrzeni, rodzi potrzebę 
rozwijania i upowszechniania wiedzy o gospodarowaniu przestrzenią oraz o za
sadach i metodach planowania różnych prac dotyczących elementów tej prze
strzeni. Zagadnieniom tym jest poświęcony także ten numer Acta Scientiarum 
Polonorum Administratio Locorum. Zawiera on opracowania dotyczące zarów
no problematyki konfliktów przestrzennych i możliwości ich minimalizowania 
na podstawie nowej, bo obowiązującej od lipca 2003 r., ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, jak i proponowanych rozwiązań systemu 
planowania prac urządzenioworolnych na obszarach wiejskich, dla którego brak 
przepisów prawnych. Planowanie przestrzenne rolnictwa może być także narzę
dziem ochrony wód Bałtyku, o czym przekonują autorzy artykułu pod takim 
samym tytułem.

W tym numerze przedstawiono także wyniki badań nad gospodarką prze
strzenną na obszarach ekologicznie chronionych ze szczególnym uwzględnie
niem Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Na ochronę przed hałasem miesz
kańców stref podmiejskich zwrócili uwagę autorzy, którzy badali to zjawisko na 
przykładzie okolic Wrocławia. Artykuł dotyczący projektowania zieleni na działce 
siedliskowej jest kontynuacją tematyki przedstawionej przez autora w zeszycie 
nr 1 -2 Acta z 2002 roku.

Autorzy dwóch opracowań wykroczyli z badaniami poza granice Polski. 
W jednym z nich przedstawiono problematykę kształtowania struktury użytko
wania ziemi w Chinach, po wstąpieniu tego kraju w 2001 r. do Światowej Orga
nizacji Handlu. Drugi zaś dotyczy dzierżaw wieloletnich nieruchomości zagra
nicą w odniesieniu do użytkowania wieczystego gruntów w Polsce.

Warto podkreślić, że badania nad gospodarowaniem są prowadzone w wie
lu ośrodkach naukowo-badawczych w kraju. Seria Administratio Locorum jest 
więc dobrym forum do zaprezentowania wielu wartościowych wyników badań 
i przemyśleń dotyczących tak trudnych problemów, jakim jest racjonalne użyt
kowanie przestrzeni.
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