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Jednym z istotnych parametrów ekonomicznych dotyczących przestrzeni jest wartość 
nieruchomości. Jest ona uwzględniana między innymi w procesie rozmieszczenia funkcji 
użytkowych oraz w naliczaniu opłat planistycznych wynikających z opracowania miej
scowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany. Wartość ta jest szaco
wana przez rzeczoznawców majątkowych zwykle za pomocą podejścia porównawczego. 
W artykule A. Bitner porównano trzy techniki wyznaczania wskaźnika zmiany cen nieru
chomości na podstawie analizy par nieruchomości podobnych. Z przeprowadzonych ba
dań wynika, że uwzględnienie długości interwału czasowego ma istotny wpływ na war
tość wskaźnika zmiany cen. Opracowanie A. Kluski dotyczy natomiast wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej na obrzeżach miast. Autorka, na podstawie badań w strefie 
przejściowej Wrocławia, stwierdza między innymi, że na cele inwestycyjne wyłączono 
kilkaset ha gruntów chronionych klas I-III.

Kolejna praca, K. Kocur-Bery, poświęcona jest wykorzystaniu platformy GIS w za
rządzaniu kryzysowym. Ten ogólny tytuł w szczególności odnosi się do sytuacji związa
nych z substancjami niebezpiecznymi. Ukazano możliwości zastosowania systemów in
formacyjnych w różnych branżach, w tym w oszacowaniu skutków awarii. Kolejne 
zagadnienie, opracowane przez A. Muczyńskiego, dotyczy lokalnej polityki mieszkanio
wej. Sprawy związane z zarządzaniem nieruchomościami zostały zawarte w opracowa
niu M. Ogniewskiego i R. Źróbka. Badania dotyczą przeciwpożarowego systemu wodo
ciągowego oraz jego wpływu na bezpieczeństwo obiektów kubaturowych. Na podstawie 
badań szczegółowych sformułowano konkretne wskazania i wnioski praktyczne.

Trudnego metodycznie zagadnienia oceny ładu przestrzennego na obrzeżach wsi war
mińskiej podjął się zespół autorski T. Podciborski oraz K. Jędrzejewska. Przedstawiono 
ocenę tego ładu oraz dokonano jej weryfikacji.

Problemy percepcji, oceny i społecznego odbioru bezpiecznej przestrzeni zostały za
warte w opracowaniu A. Szczepańskiej. Pracę tę napisano w języku angielskim. Zdaniem 
autorki odbiorca może odczuwać różne emocje związane z otaczającą go przestrzenią. Nie
co innej problematyce związanej z przestrzenią poświęcono uwagę w artykule A. Źróbek- 
Sokolnik i P. Dynowskiego. Dotyczy on sporządzenia dokumentacji kartograficznej na po
trzeby europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Autorzy zwracają między innymi uwagę 
na potrzebę opracowania spójnego standardu gromadzenia danych przestrzennych. Taki sys
tem znacznie usprawniłby przepływ informacji w obrębie kraju i całej Unii Europejskiej.

Zaprezentowane badania w tym wydaniu Administratio Locorum  odnoszą się więc do 
różnych aspektów gospodarki przestrzennej. Różny jest też stopień generalizacji i szcze
gółowości badań (od pojedynczego obiektu do obszaru Unii Europejskiej). Wiele ztych 
zagadnień wymaga dalszych badań i uściśleń.
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