
Ryszard Źróbek

Od Redakcji
Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 12/2, 3

2013



OD REDAKCJI

Jesteśmy w przededniu kolejnej oceny czasopism naukowych. Należy mieć nadzieję, 
że kwartalnik Administratio Locorum zostanie dostrzeżony i uzyska właściwą liczbę 
punktów jako czasopismo naukowe o dobrym poziomie -  prezentujące opracowania 
związane z zagospodarowaniem przestrzeni zarówno wiejskiej, jak i zurbanizowanej.

Zeszyt 12(2) zawiera dziewięć artykułów dotyczących między innymi oceny innowa
cyjnej architektury dużego miasta, jak i oceny krajobrazu w strefie podmiejskiej Getyngi.

Zdaniem W. Budnera i K. Pawlickiej atrakcyjność miasta jest ważnym czynnikiem 
tworzącym jego konkurencyjność oraz wizerunek. Miasto, aby być atrakcyjne, musi być 
przyjazne dla ludzi i oferować wiele różnorodnych rozrywek o powszechnym dostępie. 
Nie ma możliwości jednak jednoznacznego zdefiniowania upodobań użytkowników prze
strzeni zurbanizowanej.

W innym opracowaniu autor (T. Dudek) zwraca uwagę na potrzebę określenia zapo
trzebowania na miejsca wypoczynkowe i rekreacyjne w Rzeszowie. W pracy, wytypował 
między innymi fazy wydzielenia drzewostanu o najwyższej przydatności do użytkowania 
rekreacyjnego.

Scalenie gruntów wpływa na kształtowanie krajobrazu wiejskiego. Problemem tym 
zajmują się M. Dudzińska i K. Kocur-Bera, które przeprowadzając analizy porównawcze 
w Polsce i w wybranych krajach europejskich, zaprezentowały procedury szczegółowe 
związane z przekształcaniem granic struktury własności na obszarach wiejskich.

Odrębnym zagadnieniem jest analiza związana z użytkowaniem wyciągów narciar
skich w świetle orzecznictwa. A. Klimach koncentruje się w tym opracowaniu na proble
mach definicji obiektów podlegających opodatkowaniu oraz wskazuje rozbieżności 
w stosownych przepisach szczegółowych.

Artykuł przeglądowy na temat systemu planowania przestrzennego w RFN opracowali 
G. Olejniczak i J. Hiernik. Autorzy analizowali cele i zasady porządku przestrzennego na 
różnych szczeblach.

Specjalistyczna praca M. Osiekowicz i T. Podciborskiego traktuje o zasadach oceny 
ładu przestrzeni cmentarzy za pomocą przyjętych przez autorów wskaźników i mierników. 
T. Podciborski i M. Krukowska zajęli się natomiast oceną atrakcyjności parku miejskiego.

L. Szucs i A. Jaszczak w artykule o wartości krajobrazu i przekształceniach obszarów 
podmiejskich zwracają między innymi uwagę na indywidualny charakter obszaru pod
miejskiego Getyngi.

Ochroną różnorodności biologicznej w mieście zajmowała się natomiast E. Trza
skowska. Autorka zwraca uwagę na potrzebę ochrony tej różnorodności.

Życzę przyjemnej lektury.
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