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Wstêp
Obecnie trwaj¹ intensywne, ju¿ wysoce zaawansowane prace nad strategi¹ przestrzennego zagospodarowania Polski do 2033 roku, zgodnie z nomenklatur¹ urzêdow¹ prowadzone
w ramach przedsiêwziêcia pod nazw¹ Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
(KPZK), kierowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przy uczestnictwie przedstawicieli wszystkich zainteresowanych resortów administracji pañstwowej, samorz¹dowych
organów województw, zespo³ów eksperckich, kompetentnych instytucji naukowych i zawodowych oraz organu doradczego jakim jest Pañstwowa Rada Gospodarki Przestrzennej
(PRGP). Sieæ Naukowa Systemy Geoinformacyjne, skupiaj¹ca 13 instytutów, w tym 9 resortowych i 4 Polskiej Akademii Nauk, jest potencjalnym ród³em i w pewnym zakresie aktywnym ju¿ wytwórc¹ i dostawc¹ informacji przestrzennej dla potrzeb KPZK oraz, a nawet
zw³aszcza, dla póniejszych prac koncepcyjnych i planistycznych, które bêd¹ implementacj¹
Koncepcji, w perspektywie do 2033 roku. Szczególne zastosowanie geoinformacji bêdzie
zwi¹zane z monitoringiem zagospodarowania przestrzennego, któremu zosta³a powiêcona
zespo³owa ekspertyza, zamieszczona na stronach 679699 IV. tomu Ekspertyz do KPZK
20082033 (Cio³kosz i in., 2008). Niniejszy krótki artryku³ jest w pewnym stopniu uzupe³nieniem cytowanej ekspertyzy w odmiennym ujêciu, mianowicie przez pryzmat typów geoinformacji ze wzglêdu na ich rolê.
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Informacje o aktualnym pokryciu terenu kraju
i województw, szczególnie przydatne do KPZK
Te informacje, dotycz¹ce w zasadzie ca³ego kraju i zawieraj¹ce urzêdowo okrelon¹ treæ, s¹
szczególnie przydatne  w aspekcie KPZK  w odniesieniu do nastêpuj¹cych typów obiektów:
1) obszary (tereny) zlokalizowane w granicach jednostek terytorialnego podzia³u kraju,
w szczególnoci województw z mo¿liwoci¹ wydzielenia jednostek statystycznych
N-3, powiatów i obszarów metropolitalnych (jeszcze nie uregulowanych urzêdowo),
przewidywane do szczególnie intensywnego rozwoju przestrzennego;
2) obszary problemowe okrelone w koncepcji KPZK, obejmuj¹ce czêci jednego województwa (rzadziej) i czêci kilku województw (czêciej), maj¹ce równie¿ kszta³ty
wyd³u¿one (lokalizacja w pamie górskim, rzecznym, nadmorskim);
3) obszary urzêdowo zaliczone do cennych, chronionych ze wzglêdu na szczególne wartoci ekologiczne, w nomenklaturze UE Natura 2000;
4) pasy terenów o du¿ej rozci¹g³oci (d³ugoci), czêsto ³¹cz¹ce przeciwleg³e granice
kraju, ju¿ zabudowane obiektami liniowymi o funkcjach komunikacyjno-transportowych lub przewidywane pod nowe inwestycje typu liniowego: drogi ko³owe, linie
kolejowe, cieki wodne (rzeki), ruroci¹gi, linie elektroenergetyczne (z regu³y wysokiego napiêcia).
Charakterystyczn¹ cech¹ tego typu obiektów jest koniecznoæ operowania informacjami
o bardzo ró¿norodnej rozdzielczoci (szczegó³owoci)  od skali krajowej (i miêdzynarodowej) do skali lokalnej (jednostka osadnicza, gmina, powiat).

Informacje dotycz¹ce zamierzeñ inwestycyjnych
lokalizowanych w terenach (i pasach terenów)
dotychczas u¿ytkowanych ekstensywnie
(rolne, lene, grunty pod wodami)
Te informacje odgrywaj¹ rolê g³ównie prospekcyjn¹. Ze wzglêdu na znaczne zró¿nicowanie warunków wyró¿niamy tu dwie kategorie terenów: pod zabudowê osiedlow¹ (skupione) i pod inwestycje liniowe (liniowe):
1) tereny przewidywane do intensywnej zabudowy typu osiedlowego. Z regu³y dotyczy
to dotychczasowych u¿ytków rolnych po³o¿onych w granicach miast lub poza tymi
granicami. W aspekcie KPZK ten typ informacji nie przedstawia problemów, poniewa¿ typowe inwestycje osiedlowe nie s¹ przedmiotem planowania na poziomie krajowym i regionalnym. Pewne wytyczne i zamierzenia inwestycyjne mog¹ w odniesieniu do tego typu terenów wynikaæ z tzw. polityki miejskiej.
2) tereny przewidywane (brane pod uwagê) pod lokalizacjê nowych dróg ko³owych i
linii kolejowych. Dla tego typu nowych obiektów z regu³y zachodzi potrzeba (i celowoæ) rozwa¿ania kilku wariantów. Z tego wynika potrzeba dysponowania bogatymi
zbiorami geoinformacji.
3) tereny przewidywanych kopalñ odkrywkowych, elektrowni, ruroci¹gów, przesy³owych
linii energetycznych i innych obiektów przemys³owych o randze krajowej i regionalnej.
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W odniesieniu do inwestycji wymienionych w pp. 2 i 3 warto wyprzedzaj¹co zwracaæ
szczególn¹ uwagê na nastêpuj¹ce warunki:
m wysoka przydatnoæ rolnicza; niska przydatnoæ rolnicza; tereny zalewowe i bagienne; tereny zagro¿one osuwiskami; potrzeba ochrony z³ó¿ surowców mineralnych 
równie¿ takich, które s¹ rozpoznane lecz jeszcze nie udostêpnione do eksploatacji;
m tereny trudne do wykupu i wykupu przymusowego (wyw³aszczenia) z ró¿nych powodów, pomimo tzw. specustawy drogowej, gro¿¹ce du¿¹ przewlek³oci¹ procedury
ich przejêcia pod inwestycje celu publicznego ze wzglêdu na uci¹¿liwy opór spo³eczny ich w³acicieli i u¿ytkowników;
m tereny o nieuregulowanym statusie w³asnociowym gro¿¹ce  z tego powodu  przewlek³oci¹ procesu ich przejmowania.

Typowe problemy i konflikty lokalizacyjne
1. Sprzecznoæ interesów grup spo³ecznych, przewa¿nie mieszkañców terenów inwestowania, z potrzebami publicznymi wy¿szej rangi. Interesy grupowe dotycz¹ g³ównie zagro¿enia dotychczasowych warunków ¿ycia mieszkañców wprowadzeniem lub zwiêkszeniem uci¹¿liwoci ze strony nowych lub modernizowanych dróg ko³owych i linii kolejowych. Typowe uci¹¿liwoci to: niebezpieczeñstwo utraty zdrowia i ¿ycia wskutek zwiêkszenia ruchu pojazdów mechanicznych na zmodernizowanej lub zupe³nie nowej drodze; obni¿enie komfortu ¿ycia mieszkañców na skutek wzrostu lub wprowadzenia ha³asu komunikacyjnego i innych uci¹¿liwoci (drgania, ryzyko mechanicznych uszkodzeñ domów).
2. Spadek wartoci nieruchomoci okrelonego rodzaju wskutek inwestycji w ich s¹siedztwie, wykluczaj¹cej lub ograniczaj¹cej dotychczasowe u¿ytkowanie tych nieruchomoci. Warto przy tym zauwa¿yæ, i¿ interesy w³acicieli i u¿ytkowników nieruchomoci mog¹
byæ zdecydowanie zró¿nicowane, co utrudnia uzyskiwanie spo³ecznego konsensusu.
3. Typowe konflikty ekologiczne pomiêdzy nowymi lub modernizacyjnymi inwestycjami
a rodowiskiem przyrodniczym; powszechnie zreszt¹ popularyzowane i znane. Mog¹ budziæ
zdziwienie nader liczne przypadki spónionego podejmowania wariantowych studiów lokalizacyjnych, komplikuj¹cego proces inwestycyjny i podnosz¹cego koszty projektowania i realizacji przedsiêwziêæ.
Jeli do typowych, wy¿ej wymienionych konfliktów przestrzennych dodamy  powszechnie
znane  przewlek³oci i wrêcz mielizny przetargowe, to otrzymujemy obraz niskiej efektywnoci i kultury inwestowania w przestrzeni geograficznej. W³aciwa geoinformacja, systemowo ujêta, jest dobrym narzêdziem, pomocnym i wrêcz niezbêdnym w racjonalizacji procesów rozwoju przestrzennego.
Z satysfakcj¹ podkrelamy, i¿ instytuty tworz¹ce Naukow¹ Sieæ Geoinformacji aktywnie
uczestnicz¹ w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i dystrybucji informacji przestrzennych, wyszczególnionych w trzech rozdzia³ach i ogó³em 34. tematach danych przestrzennych, okrelonych w za³¹czniku pt. Tematy danych przestrzennych do projektu ustawy INSPIRE.
Zasoby informacyjne tworzone i zarz¹dzane przez uczestników Naukowej Sieci Geoinformacyjnej pokrywaj¹ w bardzo wysokim stopniu potrzeby KPZK i znakomicie dope³niaj¹
informacje referencyjne i tematyczne zarz¹dzane przez S³u¿bê Geodezyjn¹ i Kartograficzn¹.
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Abstract
The works on spatial development of Poland in perspective of 2033, conducted by Ministry of Regional
Development are advanced. General remarks concerning types of geoinformation, characteristics of
the spatial objects, problems and conflicts of locations are presented in this paper.
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