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Od Redakcji

Pierwszy numer Administratio Locorum w 2012 roku zawiera zmiany dotyczące no
wych zasad punktacji czasopism. Stosowny wniosek został złożony w lutym 2012 roku 
i oczekujemy na wynik prac Komisji. Chcę zwrócić uwagę, że kwartalnik poszerzył gro
no Rady Naukowej oraz wprowadził stanowisko redaktorów tematycznych i redaktorów 
językowych.

Poszczególne opracowania zawarte w tym wydaniu dotyczą wielu szczegółowych 
problemów gospodarki przestrzennej i gospodarki nieruchomościami.

Artykuł T. Dudka zawiera wyniki oceny wizualnej atrakcyjności krajobrazu okolic 
Rzeszowa. Wyniki badań zaprezentowano na kilku rysunkach.

Praca A. Bielskiej, A. Kupidury i R. Rogozińskiego dotyczy analizy warunków glebo
wych wykonywanych na potrzeby planowania przestrzennego obszarów wiejskich. 
Szczegółowe badania przeprowadzono w wybranych gminach województwa mazowiec
kiego.

Specyfika rynku nieruchomości zabytkowych jest głównym tematem pracy A. Banaszek 
i M. Wasilewicz. Autorki zwracają uwagę na zakres informacji zawarty w rejestrze zabyt
ków. S. Banaszek skoncentrował się z kolei na zasadach restrukturyzacji zasobów nieru
chomości PKP (dworce kolejowe). Przedstawił strukturę tego zasobu oraz podał zasady 
zarządzania.

Wpływ drogi ekspresowej na zmiany w strukturze przestrzennej wybranej wsi był 
przedmiotem badań A. Biłozora i G. Biedrzyckiego. Autorzy dokonali oceny warianto
wej tego wpływu oraz przeprowadzili ocenę struktury przestrzennej działek wybranego 
gospodarstwa rolnego. Praca R. Cellmera wpisuje się w nurt szczegółowych badań zjawi
ska autokorelacji przestrzennej cen transakcyjnych nieruchomości lokalowych. Na pod
stawie badań szczegółowych autor stwierdził występowanie tej autokorelacji oraz przed
stawił jej przestrzenne zróżnicowanie.

Sytuacja społeczno-gospodarcza obszarów wiejskich strefy przygranicznej była 
przedmiotem badań M. Gwiaździńskiej-Goraj. Celem było rozpoznanie istniejącego po
tencjału społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i określenie poziomu ich rozwoju.

Propozycję metodyki kształtowania granicy polno-leśnej zawarła w swoim opracowa
niu K. Pawlewicz (artykuł napisany w jęz. angielskim). Autorka zwraca uwagę na potrze
bę dalszego zalesiania gruntów słabej jakości oraz poprawę przebiegu granic między 
gruntami rolnymi a lasem.
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