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Od Redakcji

Na treść numeru 1-2 czasopisma naukowego Administratio Locorum składa się 
11 artykułów naukowych przygotowanych przez pracowników naukowych z wielu uczelni 
w Polsce. Omawiają zagadnienia z różnych dziedzin, ale wszystkie są istotne z punktu 
widzenia teorii i praktyki gospodarki przestrzennej.

Pierwsze dwa artykuły dotyczą teorii gospodarki przestrzennej, jej definiowania i roli 
w życiu społecznym i gospodarczym kraju. Autorzy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurs
kiego w Olsztynie przedstawili w nich próbę oceny dotychczasowego dorobku w zakresie 
gospodarki przestrzennej, na który, ich zdaniem, składają się m.in.: nowy kierunek 
kształcenia, myślenie ekologiczne, uwypuklenie roli społeczeństwa w procedurach planis
tycznych, zainteresowanie obszarami wiejskimi.

Następny artykuł dotyczy powiązania gospodarki przestrzennej z zarządzaniem nieru
chomościami ze szczególnym uwzględnieniem szczebla gminnego. Podkreślono w nim 
funkcję strategii rozwoju gminy jako modelu kształtowania zrównoważonego.

Kolejne artykuły traktują o wybranych zagadnieniach związanych z użytkowaniem 
przestrzeni i kształtowaniem się rynku nieruchomości. Autorzy z AR we Wrocławiu ocenili 
uwarunkowania rozwoju agroturystyki na obszarze województwa dolnośląskiego i przed
stawili cenę w turystyce wiejskiej jako stymulantę aktywizacji i rozwoju obszarów 
wiejskich.

Analizy statystycznej krakowskiego rynku nieruchomości gruntowych dokonali pra
cownicy naukowi z Zakładu Zastosowań Matematyki AR w Krakowie.

Dalsze dwa artykuły, które powstały w UWM w Olsztynie, dotyczą modelowania 
wydzielenia ceny gruntu z ceny całej nieruchomości oraz zasad określania powierzchni 
gruntu, niezbędnego do korzystania z nieruchomości lokalowych.

W Katedrze Kształtowania Krajobrazu KUL powstało opracowanie dotyczące oceny 
lesistości województwa lubelskiego.

W kolejnym artykule autorka przedstawiła tendencje rozwojowe sieci nowoczesnych 
obiektów handlowych w Polsce z uwzględnieniem badań własnych przeprowadzonych 
w Olsztynie.

Dwa ostatnie opracowania dotyczą elementów malej architektury w parkach dworskich 
(autorzy z Instytutu Budownictwa i Architektury Krajobrazu) i projektowania zieleni na 
działce siedliskowej (autor z Instytutu Architektury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo
wej w Nysie).
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