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ANALIZA WYBORU OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH
SPORZĄDZENIA PLANÓW MIEJSCOWYCH
DLA GMINY OPOCZNO
____________
ANALYSIS OF THE CHOICE OF AREAS REQUIRING
OF LOCAL PLANS FOR OPOCZNO
Streszczenie
W artykule przeprowadzono ocenĊ sposobu wyznaczenia granic obszarów
niezbĊdnych do wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego metodą wielowartoĞciową, autorstwa Waleriana Wierzchowskiego opracowaną
w 1996 r. dla obszaru gminy Opoczno leĪącej w województwie áódzkim. Metoda
ta uwzglĊdnia wielowartoĞciowe kryteria wyboru obszarów wymagających najpilniejszego sporządzania planów miejscowych. Pozwala ona dokonywaü wyboru
w sposób profesjonalny i obiektywny. Uzyskane wyniki potwierdziáy skutecznoĞü
zastosowanej metody, jej przydatnoĞü w praktyce planistycznej, a takĪe moĪliwoĞü
przystosowania do innych uwarunkowaĔ lokalnych.
Sáowa kluczowe: wybór obszarów planów miejscowych, metoda wielowartoĞciowa, kierunki rozwoju planowania
Summary
The article presents a surface assessment of Opoczno commune in Nizina
ĝrodkowo-Polska environment. This assessment was conducted for designation of
areas delimitation involving local planning. In research was used multiple-valued
method invented by Walerian Wierzchowski in 1996. The main aim has been
achieved by working out a method respecting the multiple-valued choice criteria
of immediately areas requiring local plans. Such a method offers this kind of
choice in a professional and objective. The results confirmed the efficiency of the
method, its usefulness for planning practice and its appropriateness in the prevailing, another local conditions.
Key words: choice of local plan area, multiple-valued method, directions of planning development
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WSTĉP

Jednym z gáównych zadaĔ planowania przestrzennego jest ksztaátowanie
áadu przestrzennego na wszystkich poziomach agregacji: na poziomie caáego
kraju, regionu, miasta, gminy czy niewielkiej jednostki przestrzennej.
OkreĞlenie funkcji terenu oraz sposobu podziaáu przestrzeni, zawiera prawo lokalne, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. WiĊkszoĞü gmin nie posiada planów zagospodarowania przestrzennego lub obowiązujące plany nie są aktualne. O braku planów miejscowych i chaosie
przestrzennym w Polsce mówi siĊ juĪ od wielu lat. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania przestrzennego w przeciwieĔstwie do studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy, które wyraĪa jedynie politykĊ przestrzenną gminy; nieobowiązkowy
aczkolwiek mający przymiot prawa miejscowego, a zatem powszechnie obowiązujący.
Wszystkie poziomy i rodzaje planowania realizowane są w przestrzeni
geodezyjnej tworząc stale zmieniające siĊ formy zagospodarowania przestrzennego. KaĪdy rodzaj planowania ma swoje zasady normowania, planowania
i realizacji zadaĔ. [Dembowska, 1989].
Celem pracy jest przeprowadzenie analiz funkcjonalno-przestrzennych dla
caáego obszaru gminy Opoczno, z zastosowaniem metody wielowartoĞciowej
opracowanej przez Waleriana Wierzchowskiego. W pierwszej kolejnoĞci okreĞlono wystĊpujące uwarunkowania na terenie gminy, nastĊpnie scharakteryzowano badany obszar pod wzglĊdem wybranych cech odpowiadających konkretnym uwarunkowaniom, a w koĔcowym etapie, okreĞlono rodzaje celów i funkcji
oraz obszarów ich wystĊpowania.
MATERIAà I METODY BADAē

Badaniem objĊto gminĊ Opoczno, poáoĪoną w poáudniowo-wschodniej
czĊĞci województwa áódzkiego, w powiecie opoczyĔskim. Gmina ta nie posiada
aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego
caáy jej obszar. Ostatni uchwalony plan miejscowy jest z roku 1994, w związku,
z czym zachodzi koniecznoĞü wskazania w gminie obszarów o najpilniejszych
potrzebach wykonania tych planów.
W pracy zastosowano metodĊ wielowartoĞciową opracowaną przez Waleriana Wierzchowskiego, która jest próbą przedstawienia algorytmu nie intuicyjnego, lecz opartego na wielowartoĞciowych i wymiernych kryteriach wyboru
obszarów do sporządzenia planu miejscowego. Zostaáa ona opracowana z myĞlą
o potrzebach polskiej praktyki planistycznej z uwzglĊdnieniem nowego kierunku
w dziedzinie planowania przestrzennego. Obszarem odniesienia jest obszar gminy, dlatego jest gáównie kierowana do samorządów gminnych.
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WyróĪniü w niej moĪna nastĊpujące etapy postĊpowania:
1. Wybór rodzaju i skali mapy oraz podziaá analizowanego obszaru na
sektory pomiarowe.
2. OkreĞlenie celów przeznaczenia obszarów i wybór uwarunkowaĔ do
jego oceny.
3. Dobór cech do oceny obszaru i ich kwantyfikacja.
4. OkreĞlenie macierzy wartoĞci cech i macierzy wartoĞci wag.
5. Wybór sektorów pomiarowych speániających zaáoĪone wartoĞci celów
przeznaczenia.
6. Kompleksowa ocena obszaru badaĔ (wybór obszarów wymagających
sporządzania planów miejscowych).
W celu okreĞlenia obszarów w badanej gminie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjĊto zestaw 16 cech i 4 uwarunkowaĔ. W wyniku przeprowadzonych badaĔ otrzymano 4 róĪne funkcje
przeznaczenia obszarów, dla których okreĞlono zasiĊg wystĊpowania. W trakcie
wyboru obszarów wymagających sporządzenia planów miejscowych w gminie
Opoczno, wykorzystano „Opracowanie Ekofizyczne do Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy” oraz materiaá zgromadzony
do sporządzenia Studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno [Deka 2011].
Do analizy opracowania wykorzystano mapĊ w skali 1:25 000, która
zostaáa podzielona na sektory pomiarowe o bokach 500x500 m w skali mapy.
W ten sposób na obszarze gminy wyróĪniono 668 sektorów.
Na podstawie analizy zebranych danych charakteryzujących gminĊ, wyznaczono, iĪ gáównymi kierunkami rozwoju gminy są: tereny mieszkalnictwa,
administracji i usáug, tereny przemysáowe, skáadów i budownictwa, tereny rolnictwa i leĞnictwa oraz tereny komunikacji i infrastruktury technicznej.
Wyniki te uzyskano na drodze eliminacji obszarów chronionych oraz nienadających siĊ do rozwoju tych funkcji, a takĪe przy jednoczesnym wyodrĊbnieniu obszarów wykazujących szczególne predyspozycje do ich peánienia
i rozwoju. Uwarunkowania przyjĊte do powyĪszej analizy to: ekologiczne, ekonomiczne, spoáeczne, prawne i estetyczne. Zbiorem C = {1,2,3, …, c} oznaczono zbiór wyĪej wyszczególnionego przeznaczenia terenu. Natomiast w postaci
zbioru S = {1,2,3, …, s} oznaczono zbiór wszystkich numerów poszczególnych
sekcji wystĊpujących na obszarze gminy i podlegających ocenie. Kierując siĊ
odpowiednimi kryteriami i uwarunkowaniami kaĪdy z sektorów podlega ocenie
o róĪnym stopniu wartoĞci. Metoda dopuszcza przyjĊcie dowolnej iloĞci uwarunkowaĔ, káadąc jednak nacisk na to, aby owe uwarunkowania byáy jak najbardziej adekwatne do ustalonych uprzednio celów przeznaczenia. Wedáug
W. Wierzchowskiego, są to uwarunkowania wynikáe z kategorii: fizyczno-geograficznych, spoáeczno – gospodarczych i funkcjonalno – przestrzennych.
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ħródáo: Wierzchowski W. 1996.
Information source: Wierzchowski W. 1996.

Rysunek 1. Schemat postĊpowania zastosowany przy wdroĪeniu
metody W. Wierzchowskiego
Figure 1. Activity outline used in method implementation
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Na podstawie tych kategorii moĪliwe byáo wyszczególnienie konkretnych
uwarunkowaĔ tj.: ekologicznych, fizjograficznych, technicznych, estetycznych,
spoáecznych, ekonomicznych, funkcjonalnych, przestrzennych i innych. W zaleĪnoĞci od potrzeb zbiór ten moĪna powiĊkszyü lub pomniejszyü [Deka 2011].
Wykorzystując informacje na temat uwarunkowaĔ i ocen dotychczas zamieszczonych w pracy, stworzono wielowartoĞciową ocenĊ sektora dla okreĞlonego celu stanowiącego nastĊpujący ciąg liczb (v1, v2, v3, …, vm, c, s), gdzie:
s – numer ocenianego sektora, c – cel przeznaczenia, v1 – wartoĞü oceny celu
przeznaczenia.
PrzyjĊto, iĪ kaĪda z cech posiada jednakową skalĊ ocen, skáadającą siĊ
z trzech stopni swobody (0,1/2,1), a takĪe wagi cech są identyczne dla kaĪdego
z czterech zaáoĪonych celów przeznaczenia. KaĪdy ze stopni swobody przedstawia inną wartoĞü i odpowiada innemu odczuciu identyfikowanej preferencji
lub ograniczeniu lokalizacji dla zaáoĪonego celu przeznaczenia:
1 – ocena wskazuje na warunki wybitnie korzystne i brak ograniczeĔ dla
danej cechy;
½ – ocena wskazuje na Ğrednio korzystne warunki dla danej cechy;
0 – ocena wskazuje na warunki niekorzystne.
W ten sposób powstaáa macierz wag – W, bĊdąca wielowskaĨnikową tablicą, w której wiersze stanowią cechy terenu, natomiast kolumny – cele przeznaczenia. Elementy macierzy W są liczbami rzeczywistymi przyjmującymi
wartoĞci liczbowe od -100 do 100 oraz:
ni=1 Wi,j,k = 100
gdzie:
i
j
k

– numer cechy,
– numer celu przeznaczenia,
– numer uwarunkowania.

NastĊpnie okreĞlono zbiór T = {1,2,3, …,}, bĊdący zbiorem wszystkich
numerów identyfikacyjnych cech terenu. W zaleĪnoĞci od sektora, kaĪda z cech
przyjmuje inną wartoĞü. MoĪliwe jest okreĞlenie takiego zbioru skáadającego siĊ
jedynie z dwóch elementów [0, 1], gdzie o – stanowi stan minimalny, natomiast
1 – stan maksymalny lub zbiór zawierający wiĊkszą iloĞü elementów, gdzie
oprócz 0 i 1 wystąpią teĪ inne wartoĞci stanowiące tzw. stan poĞredni pomiĊdzy
nimi. W tabeli nr 1 przedstawiono przykáadowe moĪliwe wartoĞci pewnej cechy
terenu w zaleĪnoĞci od przyjĊtej liczby stopni swobody dla tej cechy [Wierzchowski 1996].
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Tabela 1. WartoĞci cech terenu
Table 1. Value features of ground
Liczba stopni swobody cechy terenu

MoĪliwe wartoĞci ocen

2

0; 1

3

0, 1/2, 1

4

0, 1/3, 2/3, 1

5

0, 1/4, 2/4, 3/4, 1

6

0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1

ħródáo: W.Wierzchowski, 1996.
Information source: Wierzchowski W. 1996.

W celu uporządkowania wartoĞci cech dla kaĪdego z sektorów, stworzono
macierz „wartoĞci cech terenu” oznaczoną VT, gdzie: wiersze to poszczególne
sektory, a kolumny to odpowiednie cechy terenu. Iloczyn skalarny oznaczony
symbolem o, n - tego wiersza macierzy VT, oznaczony jako VTn• oraz k – tej
kolumny warstwy macierzy VT (czyli wagi j – tego celu przeznaczenia wszystkich cech dla kaĪdego k – tego uwarunkowania), oznaczony jako W•jk wyraĪa siĊ
wzorem:
VTn • ż W • jk = ci=o VTni•Wijk
Mając na uwadze hierarchiĊ waĪnoĞci uwarunkowaĔ, pojawiáa siĊ
koniecznoĞü weryfikacji ocen cech terenu, wag oraz aktualizacji bazy danych
o analizowanym obszarze. PrzyjĊto zatem wektor wag uwarunkowaĔ w celu
okreĞlenia rangi waĪnoĞci kolejnych uwarunkowaĔ:
WWU = (www1, www2, www3, …, wwwm)
gdzie poszczególne wspóárzĊdne speániają nastĊpujące warunki:
dla kaĪdego i = 1,2,3, …, m 0  wwwi  1, mi=1wwu i =1
Generalna ocena oznaczana symbolem VGc,s dla celu przeznaczenia c
i sektora s jest obliczana wedáug nastĊpującego wzoru:
VGc,s = mi=1wwu i · vi,
gdzie:
vi

– wartoĞü oceny celu przeznaczenia ze wzglĊdu na i - te uwarunkowanie.
W wyniku mnoĪenia k – tą warstwĊ macierzy W przez macierz VT otrzymano macierz OCk o jednym wierszu i liczbie kolumn odpowiadającym iloĞci
uwarunkowaĔ. W ten sposób uzyskano macierze OC1, OC2, OC3, …, OCk.
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NastĊpnie wybierano z macierzy OCk elementy (s, c) mając na wzglĊdzie ustalony sektor s oraz cel przeznaczenia c. W ten sposób otrzymano ciąg wartoĞci
ocen sektora s dla celu przeznaczenia c, gdzie elementy ciągu odpowiadają kolejnym uwarunkowaniom [W. Wierzchowski, 1996].
Obszary wymagające sporządzenia miejscowego planu okreĞlono w pracy
wg kryteriów szeroko pojĊtego áadu przestrzennego. PrzyjĊto, Īe są to obszary
predysponowane do peánienia róĪnych funkcji przestrzennych, tym samym
o potencjalnie najwiĊkszej liczbie konfliktów wynikáych z istniejących uwarunkowaĔ i zaáoĪonych celów przeznaczenia, co ilustruje rysunek 2.

A

B

C
C

W pierwszej kolejnoĞci
At once
Sukcesywnie
Gradually
ħródáo: Wierzchowski W. 1996.
Information source: Wierzchowski W. 1996.

Rysunek 2. Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych.
A, B, C – funkcje przestrzenne obszaru (cele przestrzeni)
Figure 2. Areas requiring local planning elaboration. A, B, C – Spatial functions

167

Beata SzafraĔska, Urszula Litwin

WYNIKI BADAē I DYSKUSJA

Zgodnie z zaáoĪeniami, dokonano oceny badanej gminy, wydzielając tereny, o najwiĊkszych potrzebach wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W wyniku przeprowadzonej oceny kompleksowych warunków na terenie gminy Opoczno stwierdzono:
 WystĊpowanie obszarów przeznaczonych dla rozwoju rolnictwa oraz
leĞnictwa.
 WystĊpowanie obszarów przeznaczonych dla rozwoju mieszkalnictwa,
administracji i usáug.
 WystĊpowanie obszarów przeznaczonych do rozwoju komunikacji,
transportu oraz infrastruktury.
 WystĊpowanie obszarów dla których wskazana jest kontynuacja oraz
rozwój przemysáu.
 Wyznaczenie obszarów o najwaĪniejszych potrzebach sporządzenia planów miejscowych (rys. 3).
Wyniki badaĔ potwierdzają sáusznoĞü zastosowania metody wielowartoĞciowej, doboru wáaĞciwych cech oraz ocen, gdyĪ w zdecydowanej wiĊkszoĞci
przypadków dokonane w trakcie analizy przypisanie funkcji konkretnym obszarom pokrywa siĊ z planowanym przeznaczeniem okreĞlonym w studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno.
Rezultat badaĔ przedstawiono na rys. 3
PODSUMOWANIE – WNIOSKI

Przeprowadzone badania w celu wyznaczenia obszarów do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nasuwają wnioski związane z kierunkami rozwoju gminy, jej moĪliwoĞciami i ograniczeniami.
Rozwój kaĪdego obszaru jest procesem dynamicznym. Zmiany zachodzą
ciągle, są spowodowane najrozmaitszymi czynnikami i wpáywają nieustannie na
rozwój, ewentualnie regres kaĪdego obszaru. Analizy oparte na danych, wydawaáoby siĊ zupeánie aktualnych, nie zawsze muszą prowadziü do rozsądnych
wyników [Litwin 1997].
Metoda wielowartoĞciowa stwarza moĪliwoĞci zarówno konstruowania
wielowariantowych rozwiązaĔ, jak i ich póĨniejszych ocen i porównaĔ. UmoĪliwia przede wszystkim porównanie stopnia przydatnoĞci poszczególnych obszarów wyróĪnionych jako cele przeznaczenia. NaleĪy podkreĞliü, iĪ system cech
przyjĊty na potrzeby oceny konkretnej gminy powinien przede wszystkim
uwzglĊdniaü potrzeby i aspiracje jej mieszkaĔców, musi byü otwarty i uniwersalny oraz winien byü traktowany jako zestaw przykáadowy do dalszych modyfikacji i doskonalenia [Wierzchowski 1996].
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obszary o najwiĊkszych potrzebach wykonania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Rysunek 3. Wyniki badaĔ
Figure 3. The results of the research
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