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OD REDAKCJI

Trzeci numer Acta Scientiarum Polonorum -  Administrate Locorum w 2015 roku 
poświęcony jest głównie gospodarowaniu specyficznymi nieruchomościami oraz pozy
skaniu środków unijnych na przedsięwzięcia infrastrukturalne. Dynamika inwestycji ma 
ogromne znaczenie nie tylko gospodarcze, ale także przestrzenne. Korzyści, które niosą 
ze sobą programy pomocowe, mają istotny wpływ na aktywność zmian przestrzeni. Nie
zwykle istotne jest więc monitorowanie tych zjawisk, aby realizować założenia zrówno
ważonego rozwoju przestrzeni.

Zapraszam do lektury publikacji Małgorzaty Dudzińskiej na temat rozpoznania sku
teczności pozyskania i efektywnego wykorzystania unijnego wsparcia na przedsięwzięcia 
infrastrukturalne w gminach. Dzięki funduszom unijnym jednostki samorządu terytorial
nego są w stanie realizować inwestycje znacznie przekraczające ich możliwości finanso
we ograniczone poziomem osiąganych dochodów. W artykule przedstawiono nie tylko 
analizę uwarunkowań skutecznego pozyskania oraz efektywnego wykorzystania unijnego 
wsparcia na przykładzie trzech specyficznych gmin z trzech regionów Polski, ale również 
zaprezentowano wpływ realizacji analizowanych przedsięwzięć na przestrzeń wiejską.

Pozostając w temacie przestrzeni rolniczej, proponuję lekturę artykułu Justyny Cwa- 
lińskiej, Pauli Dąbek oraz Arkadiusza Stankiewicza na temat wykorzystania środków 
z UE na program „Zalesianie gruntów rolnych” i ich wpływu na zmianę sposobu użytko
wania terenu. Autorzy pokazują chłonność badanej przestrzeni wobec Programu rozwoju 
obszarów wiejskich w latach 2007-2013 oraz rozmieszczenie analizowanych gruntów. 
W artykule przedstawiono optymalizację użytkowania gruntów poprzez zalesienie na 
podstawie wizualizacji przestrzennych. Uwzględniając zmiany w powierzchniach grun
tów ornych, leśnych oraz nieleśnych przeznaczonych pod zalesienie, wyznaczono kierun
ki i natężenie zmian przestrzeni.

Odrębne zagadnienie poruszają Agnieszka Dawidowicz, Anna Klimach oraz Agata 
Szpara, ukazując problematykę gospodarowania mieniem portowym i mieniem gminnym. 
Autorki wskazują różnice i podobieństwa w gospodarowaniu publicznymi zasobami nie
ruchomości utrzymywanymi na różne cele. Wyodrębniono czynniki wewnętrzne i ze
wnętrzne gospodarowania zasobami zidentyfikowane na podstawie analizy strategicznej 
SWOT, dając szersze spojrzenie na rozbieżności gospodarowania mieniem publicznym.

Zapraszam do zapoznania się również z pozostałymi artykułami. Stanowią oryginalne 
opracowania naukowe poruszające istotne problemy dotyczące zagospodarowania prze
strzeni w Polsce.

Wszystkim autorom dziękuję za interesujące opracowania, a czytelnikom życzę miłej 
lektury.
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