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SZANOWNI CZYTELNICY,

Pierwszy num er Acta Scientiarum Polonorum -  Administratio Locorum  w  2015 roku 
rozpoczynam y pięciom a artykułami z zakresu zagospodarowania przestrzennego, rynku 
nieruchomości oraz m onitoringu i reakcji na zagrożenia przestrzenne. Nowe tematy uka
zują istotę problem u nieplanowanego rozszerzania się zabudowy wskazując na trend ba
dań w  tym  kierunku. Inny w ażki kierunek badań stanow ią problem y natury zagrożeń 
przyrodniczych.

W  tym  numerze kwartalnika Acta Scientiarum Polonorum -  Administratio Locorum  
zapraszam  do lektury publikacji zespołu autorów  M arty Bieńkow skiej oraz D ariusza 
Korpetty na tem at Rozlewanie się zabudow y a planow anie przestrzenne w strefie p o d 
miejskiej miasta Płocka. W  artykule podjęto próbę odpowiedzenia na pytanie: czy polski 
system  planow ania przestrzennego jest narzędziem  zapobiegającym , czy sprzyjającym  
rozlew aniu się zabudowy. Proces suburbanizacji w  strefach podm iejskich został skon
frontowany z realiam i polskiego systemu przestrzennego. Pokrewne zagadnienie prezen
tuje Pan Sławomir Sobotka analizując dynam ikę w ydanych decyzji o warunkach zabu
dow y i zagospodarow ania terenu  w e w siach  strefy  podm iejskiej O lsztyna. A rtykuł 
potw ierdza nasilony proces suburbanizacji oraz ukazuje słabości systemu planistycznego 
w  Polsce.

Pozostając w  temacie nieruchomości proponuję zapoznanie się z zagadnieniem jako
ści danych o cenach transakcyjnych odnotowywanych na rynku nieruchomości. Sebastian 
Kokot z Uniwersytetu Szczecińskiego dokonuje specyfikacji elementarnych problem ów 
dotyczących jakości tych danych oraz zawiera sugestie postulowanych zm ian organiza
cyjno-prawnych, które m ogą wpłynąć na poprawę ich jakości.

Odrębne zagadnienie porusza Ewelina Smorzewska z Uniwersytetu Jana Kochanow
skiego w  K ielcach. A utorka opisuje problem  rekultyw acji i m onitoringu składow isk 
odpadów na przykładzie obiektu w  Liniewskich Górach, jako przykładu poprawnie prze
prowadzonej rekultywacji obiektu stwarzającego potencjalne zagrożenie dla środowiska 
przyrodniczego.

W  innym opracowaniu Paweł Bobrowski, Piotr Trybuś oraz Robert Kasperek doko
nują określenia stopnia redukcji fali powodziowej przepływającej przez projektowany su
chy zbiornik „Rzym ówka” na rzece Kaczawie. Autorzy podkreślają zalety suchych zbior
ników retencyjnych jako elementów ochrony terenów przed powodziami.

W szystkim autorom dziękuję za interesujące opracowania, a czytelnikom życzę przy
jem nej lektury.
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