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Wstêp
Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (KPZK) jest dokumentem
którego historia siêga 1995 roku, kiedy to Rz¹dowe Centrum Studiów Strategicznych rozpoczê³o prace zmierzaj¹ce do stworzenia tego opracowania. Koncepcjê opublikowano w 2001
roku (KPZK, 2001), tak wiêc zosta³a przygotowana na d³ugo przed wst¹pieniem Polski do
UE, w innych ni¿ obecnie uwarunkowaniach rozwojowych, w odmiennym systemie instytucjonalnym planowania oraz przy wykorzystaniu metodologii odmiennej od u¿ywanej obecnie
w ramach wspó³czesnych dokumentów planowania spo³eczno-gospodarczego.
Te i wiele innych elementów powoduje, ¿e dokument ten nie by³ w stanie sprostaæ d³ugofalowym wyzwaniom specyficznym dla Polski w kontekcie krajowym i regionalnym. Dlatego te¿ w latach 2004-2005 podjêto próbê aktualizacji KPZK w postaci dokumentu Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju (wraz z Prognoz¹ oddzia³ywania na rodowisko do Zaktualizowanej koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju), który to dokument zosta³ skierowany do Sejmu w 2005 r. Jednak¿e, ze wzglêdu na nie
podjêcie prac nad uchwaleniem KPZK na wniosek Ministra Rozwoju Regionalnego, Rada
Ministrów postanowi³a o wycofaniu z Sejmu RP tego projektu. Obecnie trwaj¹ prace nad
przygotowaniem nowej koncepcji KPZK. Pierwszym krokiem w realizacji tego zadania by³o
przygotowanie Tez i Za³o¿eñ do KPZK 2008-2033 (Korcelli, 2007).
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Wypracowane w nowej KPZK d³ugookresowe wytyczne planistyczne bêd¹ wskazywa³y
kierunki dzia³añ inwestycyjnych i gospodarczych dla osi¹gniêcia trwa³ego zrównowa¿onego
rozwoju i spójnoci przestrzennej kraju. Jest to szczególnie wa¿ne w aspekcie inwestycji
publicznych, realizacji programów i zadañ rz¹dowych, dotycz¹cych rozwoju polskich miast
i terenów niezurbanizowanych, a tak¿e ze wzglêdu na koordynacjê sporz¹dzania planów
zagospodarowania przestrzennego obszarów metropolitalnych. Z punktu widzenia zagospodarowania przestrzeni kraju, nawet budz¹ca wiele emocji sprawa realizacji obiektów potrzebnych dla organizacji Euro 2012, jest tylko jednym z elementów naszej rzeczywistoci.
Jednak¿e, bior¹c pod uwagê tempo rozwoju naszej gospodarki, potrzeba posiadania przez
Polskê nowoczesnego systemu planistycznego jest szczególnie wa¿na.

Rozwój gospodarczy
wyzwaniem dla planowania przestrzennego
Szybko rozwijaj¹ca siê w ostatnich latach gospodarka polska, podobnie jak w innych
krajach Europy rodkowo-wschodniej, zachêca coraz wiêksz¹ rzeszê inwestorów do podejmowania w naszym kraju nowych inwestycji. W 2006 r. do Polski nap³ynê³y inwestycje
zagraniczne o wartoci 11,5 mld euro, a szacunki pozwalaj¹ przewidywaæ podobny poziom
w roku 2007. Najwiêcej inwestuje siê na rynku nieruchomoci handlowych, nast¹pi³ jednak
tak¿e wzrost popytu na powierzchnie biurowe i przemys³owe. Polska po swojej akcesji do
Unii Europejskiej postrzegana jest jako kraj atrakcyjny tak¿e dla inwestycji w nieruchomoci
mieszkaniowe. Szczególnie ze wzglêdu na wystêpuj¹cy w naszym kraju wysoki popyt wewnêtrzny. Rozwój rynku nieruchomoci wymaga coraz to nowych obszarów inwestycyjnych. Niestety zapotrzebowanie nie idzie w parze z przygotowaniem odpowiednich przepisów wykonawczych u³atwiaj¹cych podejmowanie nowych dzia³añ inwestycyjnych. Od wielu
lat najwiêksz¹ bol¹czk¹ jest spowalnianie procesów formalnych przez brak planów zagospodarowania przestrzennego.
Z punktu widzenia inwestycji jednym z najwa¿niejszych elementów okrelaj¹cych atrakcyjnoæ danej inwestycji jest jej lokalizacja. Instrumenty planowania przestrzennego powinny zapewniæ, oprócz pewnej wizji ³adu przestrzennego, narzêdzia pozwalaj¹ce okreliæ przydatnoæ danego terenu dla inwestycji. Takie podejcie wymaga zarówno posiadania rzetelnych przestrzennych baz danych, jak równie¿ systemu zarz¹dzania przestrzeni¹ w procesie
wspomagania decyzji. Dla zapewnienia maksymalnej porównywalnoci danych na wszystkich poziomach planowania i zarz¹dzania przestrzeni¹: lokalnym, regionalnym, krajowym, a
wkrótce tak¿e europejskim (zgodnie z zasad¹ top-down) zak³ada siê, ¿e do tego celu zostan¹
wykorzystane, zbudowane i odpowiednio do zadañ zwi¹zanych z przygotowaniem KPZK
dostosowane systemy informacji geograficznej (Geographical Information Systems  GIS).
Systemy te zapewniaj¹ funkcjonalnoæ, która jest szczególnie potrzebna w planowaniu przestrzeni, a mianowicie przejrzystoæ informacji oraz dostêp do ka¿dego komponentu w procesie podejmowania decyzji. Efektywne narzêdzia wspomagania tych procesów, jak równie¿
koniecznoæ informowania interesariuszy na ka¿dym szczeblu podejmowania decyzji, wymagaj¹ wprowadzenie systemu monitoringu w celu dostarczania aktualnych informacji.
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Monitoring przestrzeni kraju powinien polegaæ na sta³ym ledzeniu okrelonych cech
informacji (metadanych), gromadzeniu i udostêpnianiu danych oraz wysy³aniu alertów w
okrelonych sytuacjach. A¿eby wdro¿yæ takie rozwi¹zanie konieczna jest identyfikacja sieci
zasobów danych, niezbêdnych w procesie planowania przestrzennego.

Kluczowy zasób systemu
Planowanie przestrzenne odbywa siê na kilku poziomach i jest dziedzin¹ wielodyscyplinarn¹. Stworzenie realnej wizji rozwoju przestrzennego Polski wymaga integracji planów
przestrzennego zagospodarowania powstaj¹cych w skali lokalnej z planowaniem regionalnym. Sporz¹dzenie rzetelnego planu wymaga pozyskania informacji z bardzo ró¿nych róde³
 poczynaj¹c od informacji o charakterze regionalnym, a¿ po szczegó³owe dane katastralne.
Pojawia siê tu podstawowe pytanie  jakie dane s¹ niezbêdne dla okrelenia przydatnoci
danego obszaru dla inwestycji?
O atrakcyjnoci danego terenu stanowi jego otoczenie i na tej podstawie mo¿na ogólnie
okreliæ, jakie dane bêd¹ niezbêdne aby dokonaæ wyboru terenu inwestycyjnego. Niew¹tpliwie podstawowym elementem bêdzie dostêpnoæ infrastruktury. Oczywicie przy ró¿nych
inwestycjach zakres niezbêdnych danych dotycz¹cych otoczenia bêdzie siê nieznacznie ró¿ni³, jednak¿e mo¿na doæ precyzyjnie zidentyfikowaæ ród³a tych danych, a mianowicie:
bêdzie to zarówno kataster, jak równie¿ plany przestrzennego zagospodarowania.
Prowadzone powy¿ej rozwa¿ania dotycz¹ ostatniego etapu analizy przydatnoci terenu
pod inwestycje. Wspomniana wczeniej metoda top-down zak³ada w pierwszym etapie analizy regionalne, a dopiero po wykluczeniu szeregu obszarów niedostêpnych z prawnego
punktu widzenia, przejcie do analizy szczegó³owej.
Rozwa¿aj¹c przydatnoæ terenu dla inwestycji nale¿y braæ pod uwagê wiele elementów,
które mog¹ taki obszar wykluczyæ ze wzglêdu na uwarunkowania przyrodnicze. Wród
najwa¿niejszych nale¿y wymieniæ:
m obszary wystêpowania z³ó¿ kopalin,
m zagro¿enia powodziowe oraz warunki korzystania z wód,
m ochrona zbiorników wód podziemnych,
m obszary prawnie chronione,
m NATURA 2000,
m wystêpowanie geozagro¿eñ, w tym w szczególnoci obszarów nara¿onych na wystêpowanie ruchów masowych (osuwiska),
m naturalne i antropogeniczne ska¿enia rodowiska naturalnego.
Elementy te wskazuj¹, ¿e nie mo¿na przeprowadziæ rzetelnej analizy przydatnoci danego
terenu dla inwestycji bez odpowiednio ocenionych i zwaloryzowanych danych przyrodniczych. Dopiero w nastêpnej kolejnoci mo¿na analizowaæ informacje wp³ywaj¹ce na atrakcyjnoæ danej lokalizacji, takich jak:
m infrastruktura drogowa,
m dostêp do mediów,
m warunki budowlane pod³o¿a,
m walory ekonomiczne przestrzeni i prawa w³asnoci.
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Dla spe³nienia tak wielu wymagañ w procesie analizy inwestycyjnej niezbêdne jest wykorzystanie ró¿norodnych danych zgromadzonych w wielu instytucjach. Jednym z istotnych
róde³ informacji o rodowisku naturalnym s¹ bazy danych Pañstwowego Instytutu Geologicznego. Podstawowym elementem pozwalaj¹cym oceniæ wstêpnie jakoæ pod³o¿a gruntowego jest informacja o utworach geologicznych, gromadzona w zasobach Szczegó³owej
Mapy Geologicznej Polski (SMGP) w skali 1:50 000. Jednak¿e zbytnia szczegó³owoæ tych
zasobów mo¿e powodowaæ dla wielu u¿ytkowników ich nieprzydatnoæ w procesie analizy,
dlatego te¿ w ostatnich latach podjêto prace nad projektem generalizuj¹cym wydzielenia
geologiczne w postaci Mapy litogenetycznej Polski (MLP). Celem tego projektu jest miêdzy
innymi dostosowanie wydzieleñ geologicznych dla realizacji zadañ planowania przestrzennego. Na podstawie wydzieleñ zawartych w MLP mo¿na bêdzie w przybli¿eniu oceniæ jakie
grunty znajduj¹ siê na obszarze, na którym planowane s¹ inwestycje. Podobne informacje,
po wstêpnej waloryzacji, zawarte s¹ w zasobach Mapy Georodowiskowej Polski w skali
1:50 000 (MGP). Klasa obiektów oraz warunki pod³o¿a budowlanego pozwalaj¹ na wybór
terenów, które na podstawie warunków geologicznych oraz wystêpowania wód podziemnych wytypowane zosta³y jako korzystne dla budownictwa (Koz³owski, Sikorska-Maykowska, 1998). Jednak¿e przydatnoæ tych informacji ma charakter regionalny. Chc¹c uzyskaæ
informacje bardziej szczegó³owe, np. dla obszarów miejskich, nale¿y siêgn¹æ po dane geologiczno-in¿ynierskie zawarte w Atlasach geologiczno-in¿ynierskich aglomeracji miejskich,
bêd¹ce podstaw¹ do analiz przydatnoci terenów dla inwestycji. Do tej pory wykonano takie
opracowania dla Warszawy, Katowic i Poznania (atlasy dla pozosta³ych miast s¹ w trakcie
realizacji). Dane do atlasów gromadzone s¹ w skali 1:10 000, co pozwala ju¿ na doæ szczegó³owe analizy przydatnoci gruntów na wybranych terenach aglomeracji.
Wiele obszarów, pomimo dobrych warunków geologiczno-in¿ynierskich dla lokalizacji
inwestycji, musi byæ wykluczona z tego procesu ze wzglêdu na uwarunkowania zwi¹zane z
ochron¹ rodowiska. Jednym z podstawowych kryteriów przyjmowanych w nowoczesnym
procesie planowania przestrzennego jest respektowanie za³o¿eñ zrównowa¿onego rozwoju,
zgodnie z którymi nale¿y chroniæ zarówno rodowisko naturalne jaki i dziedzictwo kulturowe. W zasobach MGP gromadzone s¹ informacje o wystêpowaniu z³ó¿ kopalin, których
lokalizacja automatycznie wyklucza dany obszar z krêgu zainteresowañ inwestorów. Podobnie przedstawia siê kwestia obszarów prawnie chronionych, o których informacje mo¿na
czerpaæ zarówno z zasobów MGP jak i baz danych przygotowywanych przez Instytut Ochrony
rodowiska. Niemo¿noæ inwestycji ma tak¿e miejsce na obszarach w³¹czonych w sieæ
europejsk¹ NATURA 2000.
Kolejn¹ grup¹ zasobów, które nie wykluczaj¹ przydatnoci danego obszaru dla inwestycji, lecz mog¹ byæ pomocne w ocenie jego atrakcyjnoci, s¹ informacje o wystêpowaniu
geozagro¿eñ. Prawdopodobieñstwo pojawienia siê tego typu zagro¿eñ znacznie zmniejsza
walory ekonomiczne danej lokalizacji. Niektóre rodzaje geozagro¿eñ mog¹ w przysz³oci
znaleæ odzwierciedlenie w odpowiednich przepisach prawnych i automatycznie wykluczyæ
tereny z mo¿liwoci podejmowania tam inwestycji. Taka sytuacja dotyczy obszarów nara¿onych na wystêpowanie ruchów masowych (osuwisk) oraz powodzi. Zakaz podejmowania
prac budowlanych na tych obszarach mo¿e zostaæ zapisany np. w planie przestrzennego
zagospodarowania terenu. Informacje dotycz¹ce wystêpowania osuwisk dostêpne s¹ w zasobach MGP, jednak¿e ze wzglêdu na skalê tych opracowañ maj¹ zastosowanie tylko przy
planowaniu regionalnym. W roku 2006 w Pañstwowym Instytucie Geologicznym rozpoczêty zosta³ projekt budowy Systemu Ochrony Przeciwosuwiskowej kraju. Jednym z istotnych
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elementów tego systemu bêdzie inwentaryzacja i monitoring obszarów nara¿onych na wystêpowanie ruchów masowych. Zasoby gromadzone bêd¹ w skali 1:10 000, która to dok³adnoæ pozwoli na wykorzystanie ich w planowaniu przestrzennym na poziomie lokalnym.
Równie wa¿nym zagro¿eniem naturalnym wp³ywaj¹cym na proces inwestycyjny s¹ powodzie. Informacje o zasiêgu terenów zalewowych mo¿na uzyskaæ z zasobów regionalnych
zarz¹dów gospodarki wodnej oraz z opracowañ wykonywanych przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej. W przysz³oci ród³em pozyskiwania informacji dotycz¹cych wód
powierzchniowych powinien staæ siê kataster wodny prowadzony przez Krajowy Zarz¹d
Gospodarki Wodnej.
Inn¹ grup¹ zagro¿eñ, które mog¹ wp³yn¹æ na op³acalnoæ inwestycji na danym terenie s¹
zanieczyszczenia gleb. Informacja o geochemii gleb jest szczególnie cenna w aspekcie przepisów, zgodnie z którymi za zanieczyszczenia i co za tym idzie za rekultywacjê terenu odpowiada w³aciciel. Do wstêpnego rozpoznania geochemii rodowiska mog¹ pos³u¿yæ zasoby
Atlasów geochemicznych opracowanych przez Pañstwowy Instytut Geologiczny.
Oczywicie zbiór dostêpnych danych niezbêdnych do analizy przydatnoci ich w procesie inwestycyjnym jest zbiorem otwartym i mo¿e byæ regulowany w zale¿noci od potrzeb.
Wród bardzo cennych zasobów, które mog¹ byæ kolejnym elementem w procesie analizy,
s¹ niew¹tpliwie zasoby katastru lenego (numeryczne mapy lene) gromadzone przez Lasy
Pañstwowe, a tak¿e informacje o glebach Instytutu Uprawy, Nawo¿enia i Gleboznawstwa.
Na podstawie przedstawionych powy¿ej zasobów mo¿na wstêpnie dokonaæ selekcji terenów, na których nie powinna byæ prowadzona dzia³alnoæ inwestycyjna. W nastêpnym etapie analizy nale¿y dokonaæ oceny róde³ informacji przestrzennej na poziomie lokalnym.
Jednym z podstawnych róde³ dla szczegó³owego planowania inwestycji powinny byæ cyfrowe zasoby katastru geodezyjnego gromadzone przez powiatowe orodki dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej. Na bazie zgromadzonych tam informacji mo¿na bêdzie okreliæ
dostêpnoæ infrastruktury drogowej, jak równie¿ podstawowych mediów niezbêdnych do
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Jednym z istotnych dokumentów, które powinny
byæ tak¿e dostêpne w postaci cyfrowych zasobów przestrzennych s¹ plany zagospodarowania przestrzennego. Zasoby te powinny byæ gromadzone i udostêpniane przez gminy. Na
ich podstawie mo¿na szybko stwierdziæ jakie jest przeznaczenie danego obszaru i czy planowany rodzaj inwestycji jest mo¿liwy.
Dla racjonalnej oceny przydatnoci inwestycyjnej terenów niezbêdne jest przeanalizowanie szeregu wymienionych elementów dotycz¹cych rodowiska naturalnego jak równie¿
infrastruktury. Wykonanie tych dzia³añ w sposób tradycyjny by³oby niezmiernie trudne. Systemy informacji przestrzennej, przez swoje mo¿liwoci analityczne, pozwalaj¹ na automatyzacjê tego procesu. Jednak¿e ze wzglêdu na dynamikê procesów zachodz¹cych w rodowisku naturalnym, a tak¿e ci¹g³ych zmian infrastruktury, system taki wymaga zdalnych narzêdzi dostêpu do danych. System analizy i monitoringu danych niezbêdnych do planowania
przestrzennego powinien wykorzystywaæ technologie internetowe umo¿liwiaj¹ce dostêp do
rozproszonych baz danych. Oprócz systemu zarz¹dzaj¹cego, drugim niezbêdnym elementem jest odpowiednio przygotowana infrastruktura danych przestrzennych. Niestety Polska
jest dopiero na starcie budowy takiej infrastruktury. Przy obecnym systemie zarz¹dzania
danymi przestrzennymi, ze wzglêdu na nieuporz¹dkowane i niezharmonizowane zasoby rozproszone po ró¿nych instytucjach, zadanie analizy przestrzeni kraju by³oby niezmiernie trudne. W wyniku braku spójnych dzia³añ na poziomie pozyskiwania danych niejednokrotnie
wytworzone zosta³y zduplikowane zasoby. Do tej pory nie zosta³y w ¿aden sposób okrelone
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tematyczne zasoby normatywne, które powinny byæ wykorzystane w takiej analizie. Szans¹
na uporz¹dkowanie zaistnia³ej sytuacji bêdzie proces wdra¿ania dyrektywy INSPIRE, której
za³o¿eniem jest miêdzy innymi publiczny dostêp do informacji przestrzennej oraz eliminacja
redundancji danych.

Zakoñczenie
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju jest dokumentem d³ugofalowym, w
którym powinna zostaæ przedstawiona wizja rozwoju przestrzeni Polski do roku 2033. Jednym z istotnych elementów niezbêdnych do zaplanowania procesów rozwoju przestrzennego s¹ odpowiednio zaplanowane inwestycje. Dla powodzenia zaplanowanych dzia³añ niezbêdne jest zastosowanie odpowiednich narzêdzi oraz wypracowanie odpowiednich algorytmów wdra¿aj¹cych wariantowe rozwi¹zania przystosowane do konkretnego zadania. Zastosowanie systemu informacji przestrzennej wydaje siê naturalnym rozwi¹zaniem wspomagaj¹cym prace planistyczne, jak równie¿ umo¿liwiaj¹cym prowadzenie analizy przydatnoci
terenów dla lokalizowania tam zaplanowanych inwestycji. Przez zaproponowanie i wdro¿enie odpowiednich standardów w zakresie GIS budowa takiego systemu bêdzie mia³a podstawowe znaczenie dla informatyzacji procesów zarz¹dzania przestrzeni¹ w Polsce. Sam system nie wystarczy do prawid³owego wykonania za³o¿onego zadania. Drugim niezbêdnym
elementem s¹ wysokiej jakoci, aktualne dane przestrzenne z dziedziny ochrony rodowiska
oraz infrastruktury. Niestety, mimo istniej¹cych bogatych zasobów, niezbêdna jest przebudowa krajowej infrastruktury informacji przestrzennej wraz z okreleniem systemu zarz¹dzania zasobami przestrzennymi przez poszczególne instytucje oraz dostêpu do informacji.
Bez podjêcia takiej inicjatywy bardzo trudna bêdzie realizacja systemu wspomagaj¹cego planowanie przestrzenne Beneficjentem systemu w zakresie analizy polskiej przestrzeni, jako
jednego z podstawowych instrumentów planowania, powinna byæ administracja.
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Summary
Investment processes are the main component determining spatial development on the local, regional
and national level. The selection of proper localization of investment is an extremely important task for
the success of the whole process. Every investment is closely connected with spatial planning. A
modern planning approach taking into consideration the principles of sustainable development needs
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to accept many environmental issues and their harmonization with infrastructure requirements that
are essential for the investment. A rational planning of investment is a complicated process and it
needs to use appropriate, up-to-date tools. Geographic Information Systems (GIS) seem to be an
efficient tool for analyses of land usefulness for investors. While creating The national concept of land
development, the system that allows to process spatial data analyses should be planned. It should
answer the question if the land is suitable for investment and what are the possible dangers. National
institutions have numerous spatial databases, which would be suitable to support analytical processes
of the system. However, it requires data harmonization and establishment of a spatial data infrastructure.
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