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Streszczenie. Walory krajobrazu stanowią jeden z najważniejszych czynników wpły
wających na wartość nieruchomości o funkcji mieszkaniowej i rekreacyjnej. W pracy 
określono wpływ metodyki określania wartości walorów krajobrazowych na wyniki 
szacowania nieruchomości. Do realizacji etapów prac badawczych oraz prezentacji 
wyników wykorzystano pakiet oprogramowania ArcGIS 9.3.1. Za pomocą interpo
lacji liniowej opracowano mapę wartości bonitacyjnych walorów krajobrazowych. 
Opracowano mapy wartości dla metody krzywej wrażeń Wejcherta oraz metody po
równań bezpośrednich. Otrzymane wyniki zastosowano do praktycznej wyceny dzia
łek przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele 
rekreacyjne. Końcowym etapem było porównanie otrzymanych wyników, a tym sa
mym określenie wpływu wyboru metody na oszacowaną wartość.

Słowa kluczowe: krajobraz, wartość, nieruchomość, system informacji geograficznej, 
granice krajobrazowe

WPROWADZENIE

Walory krajobrazu są istotnym wyróżnikiem wartości nieruchomości, a w przy
padku nieruchomości o funkcji rekreacyjnej czy mieszkaniowej -  jednym z naj
ważniejszych. W wielu przypadkach cecha ta jest pomijana, a za jedną z najważ
niejszych cech uważana jest lokalizacja. Jednakże lokalizacja, a ściślej mówiąc jej 
jakość, w dużym stopniu zależy od estetyki otaczającej przestrzeni. Na lokalnych 
rynkach nieruchomości występują dzielnice, w których generowane są wyższe ceny 
transakcyjne. Wpływają na to komponenty krajobrazu. Otoczenie terenami zieleni, 
lasami, wodami oraz wzajemne kompozycje i zależności tych elementów wpływają 
bezpośrednio na odbiór przestrzeni i na jej wartość.
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KRAJOBRAZ

Według geografów termin krajobraz pojawił się pierwszy raz w literaturze nie
mieckiej. Zwraca uwagę jego dwuczłonowość -  L and  (kraj) oraz schaft (całość; 
sugerująca widok, obraz). Armand [1980] tłumaczył ten termin jako „istota” lub 
„ciało” kraju. Wielu autorów zwraca uwagę na wieloznaczność tego pojęcia w róż
nych językach oraz na to, że termin używany jest w nauce i w mowie potocznej 
(język polski -  krajobraz, niemiecki -  die Landschaft, angielski -  landscape, rosyj
ski -  łandszaft, włoski - paesaggio). Powoduje to wiele nieścisłości i nieporozumień 
[por. Kondracki 1976, Trepl 1996, Ostaszewska 2002].

Schmithusen [1949] definiował krajobraz jako kompleksowy system oddziały
wań jednoczący wszystkie formy materii. Na formy te składają się wszelkie szczeb
le bytu ludzkiego, organicznego i nieorganicznego. W definicji tej postrzega się 
krajobraz jako zjawisko dynamiczne. Jest ona zwięzła i oddaje istotę rzeczywisto
ści zgodnie ze wskazówkami heurystycznymi nakazującymi całościowe i systemo
we traktowanie zjawisk. Dowodem na dynamiczny charakter krajobrazu jest to, że 
zmiana jednego komponentu systemu pośrednio lub bezpośrednio wpływa na stan 
jego innych komponentów [Przewoźniak 1987].

Inne podejście do definicji krajobrazu (kompleksu przyrodniczego) oparto na 
tezie, że o jego istnieniu decyduje wzajemne oddziaływanie co najmniej dwóch 
komponentów, które definiowane są jako części przyrody o jednorodnym składzie 
agregacyjnym i obecności (lub braku) życia. Obszary wykazujące względną jedno
rodność komponentów to w rzeczywistości krajobrazy [Armand 1980]. Kolejna defi
nicja ujmuje krajobraz jako „pełną, ale heterogeniczną całość funkcjonującą zgodnie 
z prawami przyrody, obdarzoną zdolnością do samoregulacji i charakteryzującą się 
pewnym indywidualizmem” [Richling i Solon 1996].

W literaturze dla rzeczoznawców majątkowych często przytaczana jest definicja 
o charakterze estetycznym: „Krajobraz to zewnętrzny (wizualny) wyraz aktualnego 
(analizowanego) stanu środowiska geograficznego, w którym zachodzące procesy 
tworzą charakterystyczne cechy określające rodzaj, stan i typ krajobrazu” [Bajerow- 
ski i in. 2007].

Najszersze zastosowanie w teorii i praktyce ma definicja w najprostszej formie. 
„Krajobraz to układ powiązanych komponentów przyrody, powstały na i w pobliżu 
powierzchni Ziemi” [Ostaszewska 2002, por. Richling i Solon 1996, Pietrzak 1998]. 
Autorka definiuje komponenty przyrody jako składowe abiotyczne (budowa geolo
giczna z rzeźbą terenu, woda, przyziemna warstwa atmosfery), składowe biotyczne 
(szata roślinna i zwierzęta) oraz gleby (pomost między tymi dwiema grupami). Od
nosi się to zarówno do komponentów w stanie naturalnym, jak i przekształconych 
przez człowieka. W przestrzeni odznaczającej się znaczną antropopresją w skład 
krajobrazu wchodzą elementy będące wynikiem działalności człowieka modyfikują
ce lub determinujące stan komponentów przyrody. Powiązanie komponentów może 
być rozpatrywane dwojako. Statycznie -  jako ich prawidłowe współwystępowanie. 
Dynamicznie -  jako zależność funkcjonalna.

Większość definicji odwołuje się intuicyjnie do „całościowości” przyrody i zacho
dzących w niej procesów. Unika się podziałów na komponenty (składowe) krajobrazu.

Acta Sci. Pol.



Wynika to nie tylko z przesłanki, iż większy stopień uogólnienia zwiększa zakres 
stosowalności terminu. Powodem są też nieścisłości i niedoskonałości wielu podzia
łów. Podziały uwzględniają jako równouprawnione elementy budowę geologicz
ną (kształtowaną w ciągu milionów lat) oraz szatę roślinną (podlegającą zmianom 
kilkudziesięcioletnim -  lasy -  lub zmianom sezonowym). Stawianie w tym samym 
rzędzie rzeźby terenu jako samodzielnego komponentu jest także nieścisłością, gdyż 
rzeźba terenu beż skały nie jest możliwa [Ostaszewska 2002].

WPŁYW WALORÓW KRAJOBRAZOWYCH NA WARTOŚĆ 
NIERUCHOMOŚCI

Z przytoczonych definicji wynika, że metodyka, którą posługuje się rzeczo
znawca majątkowy powinna ujmować krajobraz jako całość. Rozpatrywanie kom
ponentów należy prowadzić na poziomie podstawowym, ograniczając się do naj
ważniejszych. W dalszej części pracy dotyczącej zasad oceny i wpływu walorów 
krajobrazowych na wartość nieruchomości zaprezentowano metodykę zgodną z tym 
założeniem.

Określając wpływ krajobrazu na wartość, należy mieć wiedzę o jego klasyfika
cji. Na terenach o niskim poziomie urbanizacji występują krajobrazy naturalne, sub- 
naturalne, seminaturalne i rolnicze. Na krajobrazy -  od naturalnego do rolniczego 
-  coraz większy wpływ mają czynniki antropogeniczne. Fauna i flora są mniej spon
taniczne i bardziej kontrolowane przez człowieka. Krajobrazy naturalne praktycz
nie nie występują, a subnaturalne występują rzadko (parki, rezerwaty). Krajobrazy 
zurbanizowane są pod całkowitym wpływem człowieka. Zieleń miejska i osiedlowa 
jest koncepcją i projektem człowieka, dlatego jest daleka od charakteru elementów 
naturalnych.

W literaturze dominują dwa nurty postrzegania i oceny krajobrazu. Z jednej stro
ny, oceniany jest jako nierozerwalna całość złożona z wielu komponentów (wody, 
roślinności, rzeźby terenu, infrastruktury, budynków itp.). Z drugiej strony ocena 
opiera się na analizie tych składników. Zdaniem Romiszewskiego [1983] „ocena 
komponentów jest niewystarczająca, gdyż przy wzajemnym oddziaływaniu zjawisk 
w przyrodzie, całokształt nie oznacza ich sumy. Wyodrębnienie naturalnych kom
pleksów o różnych wielkościach wynika z układów wytworzonych przez kombina
cję nakładających się elementów środowiska stanowiących o zróżnicowaniu krajo
brazów”. Inaczej podchodzimy do struktury krajobrazu, gdy poznajemy organizację 
przestrzenną, inaczej gdy interesuje nas funkcjonowanie przyrody, jeszcze inaczej 
gdy badamy relacje między jej elementami [Krzymowska-Kostrowicka 1997].

Wpływ krajobrazu na wartość nieruchomości jest intuicyjny i brak jednoznacz
nej, empirycznej weryfikacji zagadnienia. Rzeczoznawcy pomijają tę cechę, wpro
wadzając jednocześnie cechy, które są pochodnymi walorów krajobrazowych. Takie 
cechy jak lokalizacja ogólna i szczegółowa zależą w dużym stopniu od estetyki prze
strzeni. Dotyczy to głównie terenów osiedlowych i rekreacyjnych. Dobra lokalizacja 
w tym przypadku wiąże się z dogodnym dojazdem i sąsiedztwem, ale też z umiej
scowieniem pośród atrakcyjnych widoków. Atrakcyjniejsze krajobrazy występują
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w środowisku wolnym od nadmiernej urbanizacji i przemysłu. Jakość środowiska 
i atrakcyjność krajobrazu przekłada się na ważne na rynku nieruchomości cechy, 
gdyż nadmierna urbanizacja i uprzemysłowienie wpływają negatywnie na niedogod
ności związane z hałasem.

Na świecie przeprowadzono niewiele badań, które wykazują, jaka jest wartość 
krajobrazu. Metodyka szacowania tej wartości opiera się o dane hipotetyczne uzy
skane od respondentów, albo o dane ekonomiczne o charakterze statystycznym. 
W części przypadków dane ankietowe nie przekładają się na rzeczywistość. Łatwo 
deklarować kwotę za dobra nierynkowe, trudno w rzeczywistości ją  uiścić. Najlep
szą metodą określenia wpływu krajobrazu na wartość jest analiza zależności ceny 
nieruchomości od jego atrakcyjności.

MAPA WARTOŚCI KRAJOBRAZOWYCH

Najtrafniejszym sposobem określenia wpływu krajobrazu na wartość jest w y
znaczenie poprawki klasycznie -  przez porównanie grupy podobnych nieruchomości 
różniących się jedynie tą cechą. Jednak trudno określić racjonalne jednostki, na któ
re przypadają wartości poprawek. W przypadku nieruchomości różniących się jedy
nie krajobrazem oczywiste jest, że wszystkie ów krajobraz mają i różni się on tylko 
w pewnym stopniu w zależności od położenia i warunków przestrzennych. Najtrud
niejszym punktem oceny jest identyfikacja związku między wyznaczoną poprawką 
a różnicą jakości walorów krajobrazowych [Bajerowski i in. 2007]. Postępowanie 
takie w odniesieniu do krajobrazu ma ograniczone zastosowanie, gdyż trudno wyty
pować nieruchomości różniące się jedynie jego jakością. Ocena w warunkach lokal
nych powoduje, że krajobrazy nieruchomości wykorzystanych w wycenie są do sie
bie podobne. Ocena krajobrazu jest oparta głównie na doświadczeniu rzeczoznawcy. 
Jednak tak być nie musi, jeżeli opracowana zostanie mapa wartości krajobrazowych, 
a rzeczoznawcy będą posługiwali się danymi kartograficzno-tabelarycznymi. Mapę 
można opracować na podstawie terenowych metod oceny krajobrazu. Podział na ka
tegorie krajobrazowe, zależne od skali użytej metody, powoduje zróżnicowanie kra
jobrazów. Kartograficzne opracowanie danych pozwala na wydzielenie obszarów 
jednorodnych. Taką regionalizację krajobrazu można stosować do obliczania wag 
cech rynkowych i poprawek kwotowych.

Rozwiązaniem problemu może być portal w formie kartograficzno-tabelarycznej 
z informacjami o estetyce i podziałem na kategorie krajobrazowe. Jeśli opracowa
nia ekspertów będą wykorzystywane w wycenie obligatoryjnie, to wpływ subiekty
wizmu w odbiorze krajobrazu może zostać wyeliminowany. Zasadność działań po
twierdza fakt, iż opracowania takie są pracochłonne, a pojedynczy rzeczoznawcy nie 
są w stanie prowadzić badań na taką skalę. Niezbędne są też zaawansowane techno
logie przetwarzania geoinformacji w formie oprogramowania GIS oraz umiejętność 
dokonywania analiz przestrzennych i ich aktualizacji.
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OBRAZOWANIE WARTOŚCI WALORÓW KRAJOBRAZOWYCH

Krajobraz (i jego wpływ na inne zjawiska) przedstawiany jest w różnej posta
ci. Jednym z najwygodniejszych sposobów pokazania zjawisk przestrzennych są 
izolinie -  ukazujące równe wartości liczbowe w rozmieszczeniu danego zjawiska. 
W XIX w. Humboldt zdefiniował pojęcie izolinii i zastosował do badań geograficz
nych. Uniwersalność tego typu opracowań pozwala na stosowanie izolinii w wielu 
dziedzinach nauki (ekonomii, klimatologii, socjologii itp.). Izolinie mogą przedsta
wiać zjawiska fizyczne i klimatyczne (izobary, izobaty, izotermy, poziomice, ekwi- 
dystanty). Stosowane są też do przedstawień ekonomicznych (mapy wartości) i so
cjologicznych (demografia) [Senetra i Rostek 2009].

Izolinie ilustrują przebieg granic w krajobrazie. Granice jednostek przestrzen
nych są nieostre. „Charakter granic krajobrazowych, rozumianych jako strefy różnej 
szerokości, oddzielające obszary o odmiennych wartościach środowiska, ma duży 
wpływ na funkcjonowanie krajobrazu” [Kulczyk 2005]. Od sposobu tego funkcjo
nowania zależy postrzeganie i ocena krajobrazu. Przekłada się to na wartość prze
strzeni i elementów z nią związanych -  nieruchomości, które na rynku lokalnym  
mają konkretne ceny, zależne od jakości i zasięgu fizycznego walorów krajobrazu. 
Pomimo takiego przedstawienia zjawiska izolinie są, z praktycznego punktu w idze
nia, jedynym sposobem na podział terenu na kategorie atrakcyjności i wykorzystuje 
się je w celu określenia wag cech rynkowych i poprawek kwotowych. Nieostrość 
granic nie może być powodem dowolnej interpretacji zjawisk. Większość granic na 
mapach nie ma zdecydowanego odbicia w terenie. Przykładem jest granica między 
miastem i wsią (strefa przejściowa). W terenie nie widać, gdzie dokładnie „kończy” 
się miasto, a „zaczyna” wieś. Na mapie jednak wprowadza się granicę (administra
cyjną) dzielącą te układy przestrzenne.

Badaczy nurtuje problem wyznaczania i interpretacji granic krajobrazowych. 
Na mapie granice „mieszczą się” w grubości linii (znak umowny), a w rzeczywisto
ści jest to pas przenikania cech sąsiednich jednostek. Granica prezentowana znaka
mi może być (najczęściej jest) odbierana w rzeczywistości inaczej. Pas graniczny 
jest wyraźniejszy, im pełniejszy jest zestaw do delimitacji i im wyższą rangę mają 
wydzielane jednostki przestrzenne [Armand 1980]. Zdaniem Eichlera [1993] grani
ce biegną w miejscach osłabienia powiązań między składowymi, charakterystyczny
mi dla zjawiska lub systemu. Interpretacja i wskazanie miejsca osłabienia powiązań 
prowadzi do wyznaczenia prawdopodobnego przebiegu granicy.

Konstrukcja map wartości krajobrazu wymaga wyznaczenia jednoznacznych 
granic (linii). W przypadku granic niejednoznacznych wykorzystanie takiej mapy do 
szacowania nieruchomości jest niemożliwe. Zasada ta jest niezmienna niezależnie 
od rangi jednostek i zastosowanej metody regionalizacji. Armand [1980] twierdzi, 
że granica liniowa jest przejawem subiektywizmu, gdyż nabiera charakteru absolut
nego, co jest niezgodne z główną cechą epigosfery -  ciągłością. Ponadto założenie, 
że każdy geokompleks podlega absolutnej izolacji jest niezgodne z pojmowaniem 
ciągłości epigeosfery i z zasadami jej funkcjonowania jako systemu złożonego z ot
wartych podsystemów [Pietrzak 1998, Bezkowska 2000].
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METODYKA BADAŃ

Do celów wyceny przeanalizowano dane uzyskane dwiema terenowymi metoda
mi oceny krajobrazu -  metodą krzywej ważeń Wejcherta i metodą porównań bezpo
średnich. Wyznaczanie kategorii atrakcyjności krajobrazu przebiega etapowo:
1. Wyznaczenie punktów geometrycznej sieci pól podstawowych w kształcie kwa

dratów przesuniętych wobec siebie o pół długości boku („w cegiełkę”). Długość 
boku kwadratu wynosi 50 metrów (rys. 1).

Rys. l.Sieć pól podstawowych -  kwadraty przesunięte o pół długości boku („cegiełka”) 
Fig. l.Basic fields system -  squares put off on half distance (“brick”)
Źródło -  Source: Opracowanie własne -  Own study

Rys. 2. Mapa badanego obszaru -  podział ewidencyjny 
Fig. 2. Map of research area -  land registry 
Źródło -  Source: Opracowanie własne -  Own study
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2. Ocena krajobrazu w polach podstawowych (rys. 1). Krajobraz nie może być oce
niany z każdego miejsca (np. stanowisko w lesie), dlatego w razie niemożliwości 
oceny z miejsca wyznaczonego przez warunki geometryczne, należy dokonać ba
dania w najbliższym miejscu od danego punktu, z zachowaniem dobrej widocz
ności na okolicę. Ostatecznie wartość oceny bonitacyjnej przypisana jest środ
kom ciężkości pól geometrycznej sieci. Oceniono sto stanowisk (dziesięć ciągów  
czasoprzestrzennych po dziesięć punktów).

3. Opracowanie metodą kartograficzną (izolinie) map wartości i zasięgu występo
wania krajobrazu. Wyniki opracowano za pomocą oprogramowania ArcGIS 9.3.1. 
firmy ESRI.

4. Podział walorów krajobrazu na trzy proporcjonalne kategorie atrakcyjności.
5. Wycena prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej z zastosowa

niem podejścia porównawczego, metody korygowania ceny średniej i porównanie 
wyników dwóch metod określania walorów krajobrazowych. Porównanie to po
maga w wyborze metody oceny i umożliwia wykorzystanie danych do szacowa
nia. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego badany teren prze
znaczono na cel rekreacyjny (rys. 2).

METODA KRZYWEJ WRAŻEŃ WEJCHERTA

Metodę bonitacyjną opisaną przez Wejcherta zaadaptowano do oceny krajobra
zu otwartego. Przedstawia graficznie wrażenia obserwatora w trakcie poruszania się 
ciągiem czasoprzestrzennym. Obserwator rejestruje obrazy w odstępach czasu, zwią
zanych z ukształtowaniem trasy [Senetra i Cieślak 2004]. Do oceny atrakcyjności 
poszczególnych stanowisk zastosowano założenia metodyczne zawarte w tabeli 1.

Wartość bonitacyjna krajobrazu wynosi 0 -12  punktów. Skalę podzielono propor
cjonalnie na trzy kategorie atrakcyjności krajobrazu: I kategoria (9-12) -  atrakcyjny; 
II kategoria (5-8) -  średnio atrakcyjny; III kategoria (0-4) -  nieatrakcyjny.

Tabela 1. Kryteria oceny walorów estetycznych krajobrazu obszarów wiejskich
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Table 1. Criteria for evaluation of country areas land estetics values

Punkty
Points

Parametry oceny krajobrazu 
Parameters for landscape evaluation

stopień 
różnorodności 
variety level

poziom dewastacji 
level of devasta

tion

nasycenie infrastrukturą 
level of infrastructured 

density
harmonia kompozycji 

harmony of composition

1 2 3 4 5
0 monotonny,

jednorodny
monotonous,
homogeneous

ponad 50% 
obszaru zdewasto
wanego
over 50% of area 
devastated

w zasięgu wzroku 
elementy infrastruktury 
stanowią ponad 50% 
obrazu
over 50% of area of view 
consist of elements 
infrastructure

brak harmonii 
lack of hormony
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1 2 3 4 5
1 monotonny 

z pojedynczymi 
elementami 
ożywiającymi 
monotonous with 
individual elements 
to liven it

obszary zniszczo
ne zajmują 
10-50% 
devastated in 
10-50%

pojedyncze elementy 
infrastruktury; które 
w zasięgu wzroku 
zajmują 10-50% obszaru 
individual elements 
of infrastructure which 
occupy 10-50% of the 
field of view

część elementów stanowi 
dobrą kompozycję, pozos
tałe nie, np. są wpasowane 
w rzeźbę; brak kompozycji 
z szatą roślinną 
some elements make good 
composition, other do not 
fit it, no composition with 
plant covering

2 duża różnorodność 
krajobrazu; dużo 
pojedynczych drzew, 
grupy krzewów 
great variety of 
landscape; numerous 
single trees, groups 
of bushes

obszary zniszczo
ne zajmują do
10%
devastated area up 
to 10% of the field 
of view

pojedyncze elementy 
infrastruktury; w zasięgu 
wzroku zajmują poniżej 
10% obrazu 
individual element sof 
infrastructure; take up to 
10% of the field of view

większa część elementów 
stanowi dobrą kompozy
cję, tylko pojedyncze 
wymagają naprawy 
majority of elements form 
good composition and only 
individual elements 
require correction

3 największa różno
rodność krajobrazu, 
dużo pojedynczych 
drzew, grupy 
krzewów
greatest variety of 
landscape, numerous 
single trees, groups 
of bushes

krajobraz nie 
zdewastowany 
no devastation 
landscape

brak infrastruktury 
no infrastructure

wszystkie elementy stano
wią dobrą kompozycję; 
infrastruktura wkompono
wana w rzeźbę i szatę 
roślinną
all elements form good 
composition; elements 
of infrastructure fit into the 
shape and plant

Źródło -  Source: Cymerman i in. [1988]

METODA PORÓWNAŃ BEZPOŚREDNICH

Obserwator oceniający krajobraz zaznacza w diagramie (rys. 3) punkty, w któ
rych jego zdaniem krajobraz był mniej, bardziej lub tak samo wartościowy, w po
równaniu z aktualnym punktem obserwacji. Jest to porównywanie parami obiektów 
we wszystkich możliwych zestawieniach („każdy z każdym”). Eliminuje trudność 
w określeniu wartości krajobrazu w arbitralnie przyjętej skali. Matematyczne opra
cowanie wyników obserwacji umożliwia ocenę [Bajerowski i in. 2007].

\ X x x 2 X i z

X x X <r * 2 <r

x 2 * X = 2 *

* 3 <r = X 5

■ 1 pkt

Rys. 3. Diagram oceny walorów krajobrazowych dla metody porównań bezpośrednich 
Fig. 3. Diagram illustrating the effect of landscape in the direct comparison approach 
Źródło -  Source: Opracowanie własne -  Own study
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Strzałka wskazuje punkt obserwacji o atrakcyjniejszym krajobrazie np. obserwa
tor twierdzi, że wartościowszy jest krajobraz w punkcie X1 (2 pkt) niż w punkcie X 2 
(0 pkt), a w punkcie X 2 (1 pkt) jest tak samo wartościowy jak w punkcie X3 (1 pkt). 
Taki zapis pozwala przeanalizować wszystkie pary obserwacji i zsumować punk
ty dla każdego stanowiska. Diagram zawiera stałą liczbę możliwych do uzyskania 
punktów, zależną od liczby stanowisk (n), którą obliczamy ze wzoru:

S = n (n -  1)

W przypadku dziesięciostanowiskowych marszrut (n = 10) suma punktów dia
gramu wynosi 90. Wartość bonitacyjna krajobrazu na stanowisku waha się od 0 
(stanowisko mniej wartościowe od wszystkich) do 18 punktów (stanowisko bardziej 
wartościowe od wszystkich). Podobnie jak w metodzie krzywej wrażeń Wejcherta 
podzielono skalę proporcjonalnie na trzy kategorie atrakcyjności krajobrazu: I ka
tegoria (13-18) -  atrakcyjny; II kategoria (6-12) -  średnio atrakcyjny; III kategoria 
(0-5) -  nieatrakcyjny.

ZASTOSOWANIE GIS

Do analiz i prezentacji wykorzystano pakiet oprogramowania ArcGIS 9.3.1, 
który jest kompletnym systemem do analiz, wizualizacji i zarządzania informacją 
geoprzestrzenną. System umożliwia wizualizacje zjawisk na podstawie baz danych, 
które są integralną jego częścią. Analizy dotyczą zjawisk materialnych i niematerial
nych zachodzących w przestrzeni. System zaopatrzony jest w narzędzia poszukują
ce, statystyczne, pomiarowe i symbolizacyjne.

Analizy przeprowadzono metodą kartograficzną. Pierwszy etap to opracowanie 
map wartości krajobrazowych (rys. 4, 5). Dokonano interpolacji izolinii natężenia 
zjawiska w układzie pól podstawowych. Środkom geometrycznym pól przypisano 
wartości bonitacyjne i dokonano kategoryzacji obiektu pod względem walorów kra
jobrazowych.

Następnym etapem jest nałożenie na analizowany obszar treści ewidencyjnej. 
Otrzymano bazę do analizy atrakcyjności poszczególnych działek. W celu jedno
znacznego przypisania obiektom kategorii atrakcyjności przyjęto założenie, że działka 
przyjmuje kategorię, która zajmuje największą powierzchnię w jej obrębie (rys. 6, 7).

Z map przedstawionych rys. 6 i 7 można wywnioskować przynależność dzia
łek ewidencyjnych do kategorii krajobrazowych. Na przykład szacowana działka 
nr 8-34/17 należy do I kategorii atrakcyjności po zastosowaniu metody krzywej wra
żeń Wejcherta, a do II kategorii po zastosowaniu metody porównań bezpośrednich. 
Zestawienie działek należących do poszczególnych kategorii krajobrazowych zawiera 
tabela 2.

Bardzo ważnym wnioskiem z badań jest fakt, że w metodzie krzywej wrażeń 
większość działek należy do I kategorii. Świadczy to o niewielkim zróżnicowaniu 
badanego krajobrazu. W metodzie tej takie wyniki są normą w przypadku małej 
zmienności cech badanego krajobrazu. W metodzie porównań bezpośrednich naj
częściej występuje kategoria II. Bardziej równomierny rozkład atrakcyjności jest
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Rys. 4. Mapa wartości krajobrazowych -  metoda krzywej wrażeń Wejcherta 
Fig. 4. Map of landscape value -  Wejchert’s curve impression approach 
Źródło -  Source: Opracowanie własne -  Own study

Rys. 5. Mapa wartości krajobrazowych -  metoda porównań bezpośrednich 
Fig. 5. Map of landscape value -  direct comparison approach 
Źródło -  Source: Opracowanie własne -  Own study
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Rys. 6. Klasyfikacja działek ewidencyjnych -  metoda krzywej wrażeń Wejcherta 
Fig. 6. Parcels classification -  Wejchert’s curve impression approach 
Źródło -  Source: Opracowanie własne -  Own study

działki nieklasyfikowane. not classified

I kategoria, I grade

II kategoria, II grade

III kategoria. III grade

punkty obserwacji, observation post 

działki, parcels

Rys. 7. Klasyfikacja działek ewidencyjnych -  metoda porównań bezpośrednich 
Fig. 7. Parcels classification -  direct comparison approach 
Źródło -  Source: Opracowanie własne -  Own study
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Tabela 2. Kategorie atrakcyjności krajobrazów dla działek ewidencyjnych 
Table 2. Scenic attractiveness rating for parcels in the studied site

Metoda krzywej wrażeń Wejcherta 
Liczba działek/powierzchnia [m2] 

Wejchert’s curve impression approach 
Parcels quantity/land area [m2]

Metoda porównań bezpośrednich 
Liczba działek/powierzchnia [m2] 

Direct comparison approach 
Parcels quantity/land area [m2]

Kat. I kat. II kat. III kat. I kat. II kat. III
90/148 319 79/157 483 5/4 868 40/79 468 109/180 411 25/50 791

Źródło -  Source: Opracowanie własne -  Own study

oczywisty. Nawet na terenach o małym zróżnicowaniu cech krajobrazu występują 
różnice powodujące, że krajobrazy widziane w różnych punktach nie są uznawane 
za równowartościowe.

W YCENA PRAWA WŁASNOŚCI DZIAŁKI REKREACYJNEJ

Geoinformacje w postaci baz danych i map wartości krajobrazu można wykorzy
stać do szacowania nieruchomości. Takie podejście pozwala określić skalę ocen:
-  I kategoria -  krajobrazy atrakcyjne;
-  II kategoria -  krajobrazy średnio atrakcyjne;
-  III kategoria -  krajobrazy nieatrakcyjne.

W przypadku stwierdzenia przez rzeczoznawcę majątkowego, że trzystopniowa 
skala jest zbyt mała, można zastosować skalę cztero- lub pięciostopniową. Ma to 
miejsce w szczególności, gdy szacujemy na obszarach zróżnicowanych pod w zglę
dem walorów krajobrazowych. Zastosowana metodyka prowadzi do ustalenia wagi 
cechy, a tym samym jej wpływu na wartość szacowanej nieruchomości.

Do wyceny wartości prawa własności działki nr 8-34/17 zastosowano podejście 
porównawcze, metodę korygowania ceny średniej. Zebrano dane z aktów notarial
nych kupna-sprzedaży dla 22 nieruchomości objętych badaniem. Stwierdzono, że na 
wartość w decydującym stopniu wpływa pięć cech, dla których określono wartości 
atrybutów (w nawiasie skróty nazw cech zastosowane w tabeli 3):
1. Lokalizacja ogólna (LO) -  general location: dobra, średnia, zła.
2. Walory krajobrazowe (WK) -  value o f landscape: atrakcyjne, średnio atrakcyjne, 

nieatrakcyjne.
3. Infrastruktura techniczna (IT) -  utilities supply: korzystna, przeciętna, nieko

rzystna.
4. Powierzchnia działki (PD) -  parcel area: korzystna (800-1300 m2), średnia 

(500-800 m2 i 1300-1500 m2), niekorzystna (poniżej 500 m2-powyżej 1500 m2).
5. Odległość od jeziora (OJ) -  distance to lake: korzystna (do 500 m), przeciętna 

(500-1200 m), niekorzystna (powyżej 1200 m).
Wartości walorów krajobrazowych określono dwiema metodami i określono 

wartość z zastosowaniem dwóch wariantów. W pierwszym wariancie, po zastoso
waniu metody krzywej wrażeń Wejcherta, walory krajobrazowe nieruchomości 
szacowanej zakwalifikowano do I kategorii, a w drugim, po zastosowaniu metody 
porównań bezpośrednich, do II kategorii atrakcyjności. Zestaw pozostałych cech 
pozostał bez zmian. Lokalizacja ogólna -  dobra, infrastruktura techniczna -  korzystna,
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powierzchnia działki -  korzystna, odległość od jeziora -  przeciętna. Zmieniła się 
kategoryzacja walorów krajobrazowych 22 działek poddanych analizie rynkowej. 
W metodzie krzywej wrażeń I kategorię otrzymało 13 działek, II kategorię -  8 dzia
łek, a III kategorię 1 działka. W metodzie porównań bezpośrednich było to odpo
wiednio: I kategoria -  5 działek, II kategoria -  14 działek, III kategoria -  3 działki. 
14 działek zmieniło kategorię atrakcyjności (maksymalnie o jedną kategorię). Tak 
zmieniający się zestaw cech do określenia wag cech rynkowych wpłynął na zróżni
cowanie wartości tych wag, a co za tym idzie na różnice w wartości szacowanej nie
ruchomości. W tabeli 3 podano dane do szacowania uwzględniające wyniki otrzy
mane dwiema metodami.

Tabela 3. Wartości współczynników korygujących -  krzywa wrażeń/porównania bezpośrednie 
Table 3. Values of corrected factories -  curve impression/direct comparison approach

Cechy rynkowe 
Attribu-ties

Waga cechy [%] 
Balance indicator [%]

CW -  CM
Zakres współczynników korygujących 

Spectrum of corrected factories

Wartości 
współczynników ui 

Values 
of factories ut^ c H i  100%

LO 29/30 0,249/0,257 0,340/0,351 0,340/0,351
WK 24/25 0,206/0,215 0,281/0,293 0,281/0,254
WT 21/21 0,180/0,180 0,246/0,246 0,246/0,246
PD 17/14 0,146/0,120 0,199/0,164 0,199/0,164
OJ 9/10 0,077/0,086 0,105/0,117 0,082/0,102
Suma 100 0,858 1,171 1,148/1,117

Źródło -  Source: Opracowanie własne -  Own study

Dla analizowanego rynku określono cenę minimalną (Cmin = 97,20 zł/m2), cenę 
maksymalną (Cmax = 132,72 zł/m2) i cenę średnią (Cśr = 113,31 zł/m2). Różnica 
wartości wynosi 35,52 zł/m2 (AC = Cmax -  Cmin). Zakres sumy współczynników ko
rygujących waha się od 0,858 (Cmin/Cśr) do 1,171 (Cmax/Cśr). Wagi poszczególnych  
cech rynkowych wynoszą od 9 do 29% (krzywa wrażeń Wejcherta) i od 10 do 30% 
(metoda porównań bezpośrednich). Określono współczynniki korygujące uv Osta
teczną wartość rynkową 1 m2 nieruchomości obliczono jako korektę ceny średniej, 
zgodnie z formułą:

j  = Cśr •

Wartość 1 m2 w przypadku metody krzywej wrażeń wynosi 130,08 zł, a w przy
padku metody porównań bezpośrednich -  126,57 zł. Całkowita wartość nieruchomości 
wynosi odpowiednio 128 390 zł i 124 926 zł. Różnica w wartości otrzymanej z za
stosowaniem różnych danych krajobrazowych wynosi 3 464 zł, co stanowi ok. 2,7%.

Otrzymane wyniki zwracają uwagę na wpływ metodyki określania walorów kra
jobrazowych na wartość nieruchomości rekreacyjnych. Jednakże w tym przypadku 
rozbieżności nie są duże, co wynika z faktu małej powierzchni opracowanej prezen
towaną metodą kartograficzną oraz z faktu niewielkiego zróżnicowania krajobrazu 
na badanym obszarze. Jednak w wielu przypadkach tak być nie musi i wyniki mogą 
znacznie od siebie odbiegać. Powoduje to konieczność prawidłowego doboru meto
dyki i technik badawczych w szacowaniu nieruchomości.
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1. Zastosowanie terenowych metod oceny krajobrazu i opracowanie uzyskanych 
wyników metodami kartograficznymi pozwala na ustalenie skali ocen i wagi walo
rów krajobrazowych w procesie szacowania nieruchomości.

2. Wykorzystanie geoinformacji i przetwarzanie ich wpływa na uniezależnienie 
wyników wyceny od osobistych preferencji rzeczoznawcy. Zastosowana metodyka 
pozwala jednoznacznie określić prawdopodobny przebieg granic krajobrazowych 
i zdefiniować walory badanego obiektu. Jedynym punktem, w którym mogą wystą
pić elementy oceny o charakterze subiektywnym, jest proces terenowej oceny krajo
brazu.

3. Na podstawie zaprezentowanej metodyki należy stwierdzić, że zasadne jest 
budowanie baz danych geograficznych i przetwarzanie ich za pomocą oprogramo
wania GIS na potrzeby szacowania nieruchomości. Umożliwia to ograniczenie su
biektywności prowadzonych prac poprzez udostępnienie jednorodnych informacji 
dla rzeczoznawców majątkowych.

4. Ostateczne wyniki wyceny za pomocą dwóch metod terenowej oceny walo
rów krajobrazowych różnią się o 2,7%. Większych rozbieżności należy się spodzie
wać na obszarach o dużym zróżnicowaniu walorów krajobrazowych oraz na obsza
rach o znacznej powierzchni, co potwierdza zasadność zastosowanej metodyki.
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THE EFFECT OF THE METHODOLOGY OF SCENIC VALUE ESTIMATION  
ON THE RESULTS OF PROPERTY APPRAISAL

Abstract. Scenic value is one of the most important criteria contributing to the value 
of residential and recreational property. This study describes the impact of selected 
methods for estimating the scenic value of landscape on the results of property 
appraisal. The ArcGIS 9.3.1. software package was used to conduct research and 
present its results. Linear interpolation was used to develop a classification map 
of scenery attributes. Scenic value maps were developed for Wejchert’s impression 
curve and the direct comparison method. The obtained results were deployed in 
a practical valuation of plots designated as recreational land under the local zoning 
plan. In the final part of the study, the results were compared to determine the 
impact of the selected estimation method on the appraised value of property.

Key words: landscape, value, property, Geographic Information System, landscape 
boundaries
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