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1.. Wstęp
Artykuł jest
j próbą odppowiedzi na pytania: czy waalory przyrodnniczze i stan środoowiska wpływaają na wartośćć nieruchomośści i jaki jest ten
t
wppływ, czy obbjęcie ochronąą prawną nieruchomości ppodnosi czy też
t
zm
mniejsza jej waartość.
Nieruchoomość jest dobbrem szczególnym. Specyfiikę nieruchom
mości wywołuje grrupa cech fizyycznych, ekon
nomicznych i instytucjonalnnoprrawnych. Analliza tych cechh prowadzi do
o stwierdzenia, że o poziom
mie
waartości ekonom
micznej nierucchomości decy
ydują nie tylkko cechy charaakterryzujące bezpośrednio danąą nieruchomośść, ale równieeż czynniki tw
worzące szeroko pojęte
p
otoczeniie nieruchomo
ości w tym prrzede wszystkiim
waalory przyrodnnicze.
Standarddy Rzeczoznaw
wców Majątk
kowych zalecaają przy sporzządzzaniu wyceny nieruchomoścci uwzględniaćć wpływ czynnników środow
wiskkowych zarów
wno korzystnyy, jak i niekorrzystny, zwłaszcza wówczaas,
gddy mają one większy
w
wpłyyw na wyceniaaną nieruchom
mość, aniżeli na
innne podobne niieruchomości.
Stan śrrodowiska jesst jednym z atrybutów nieruchomośści
uw
względnianym
m przy wyceniee, wprowadzen
nie ochrony oggranicza swobbodęę korzystania z nieruchomoości, występow
wanie obiektóów chronionyych
(powierzchniow
wych, punktow
wych) na nieru
uchomości lubb w jej sąsieddztw
wie ma znaczennie przy szacow
waniu [2].
Według Bajerowskieggo [1] we wszy
ystkich poczynnaniach związzanyych z zarządzzaniem przesttrzennym naleeży mieć na uwadze przeede
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wszystkim ekonomiczno-finansowe aspekty naszej działalności. Nie
wolno zapominać, że każde przedsięwzięcie będzie rzeczywiście skuteczne, jeśli wraz z różnorodnymi efektami ekologicznymi zostaną osiągnięte przede wszystkim korzyści ekonomiczne a warunkiem minimum
musi być relacja zwrotna – ale tylko warunkiem minimum, ponieważ
planowe działanie w przestrzeni jest domeną człowieka a nie przyrody
i to człowiek zarządza przestrzenią a nie odwrotnie. Żeby jednak miał
czym zarządzać w przyszłości zasady zarządzania przestrzennego muszą
uwzględniać zasady rozwoju zrównoważonego.

2. Materiał i metody badań
Obszar badań obejmował gminę Kórnik w skład, której wchodzą
23 obręby (Żerniki, Koninko, Gądki, Robakowo, Szczytniki, Dachowa,
Borówiec, Szczodrzykowo, Kamionki, Runowo, Dziećmierowo, Kromolice, Pierzchno, Kórnik, Bnin, Konarskie, Biernatki, Radzewo, Skrzynki,
Błażejewko, Czmoń, Czmoniec, Prusinowo).
Gmina Kornik zlokalizowana jest w środkowej części województwa wielkopolskiego, oraz w południowo – wschodniej części powiatu
poznańskiego. Północna część gminy graniczy bezpośrednio z miastem
Poznań, wschodnia z gminą Kleszczewo oraz Środą Wielkopolską, południowa z kolei z gminą Zaniemyśl i gminą Śrem a z zachodu sąsiaduje
z gminą Mosina.
Gmina Kórnik posiada bogate walory przyrodnicze. Rynna Kórnicko-Zaniemyska oraz lasy zlokalizowane głównie na zachód od niej
oraz dolina Głuszynki i wysoczyzna morenowa posiadają funkcję rekreacyjną. W gminie Kórnik zlokalizowane są jeziora: Kórnickie, Bnińskie,
Skrzyneckie Małe, Skrzyneckie Duże i Borówieckie. Lasy stanowią
26,5% powierzchni gminy i należą do kategorii lasów ochronnych. Ponadto teren gminy objęty jest ochroną w najcenniejszych jej obszarach.
Najwyższą formą ochrony objęty jest odcinek doliny Warty, który jest
składową częścią Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Przyjęcie takiego obszaru badań wydaje się uzasadnione ze względu na występowanie
licznych walorów przyrodniczych i różnych form ich ochrony.
Zakres czasowy badań obejmował lata 2004–2007. Dane (ceny
transakcyjne nieruchomości niezabudowanych – łącznie 760 transakcji)
dla obszaru gminy Kórnik pozyskano z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Poznaniu (PODGiK), które
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zoostały następniie wprowadzonne do program
mu Excell. Dlaa każdej transaakcjii na podstawiie analizy mapp: topograficzznej, sozologiccznej, hydrogrraficcznej, katastraalnej oraz mieejscowych plaanów zagospoddarowania przzestrrzennego określono:
¾ odległości nieruchomości
n
i od form ochrrony przyrody i lasów,
o wód powierrzchniowych,
¾ odległości od
o miasta Kórnnik i Poznań,
¾ odległości od
homości.
¾ przeznaczennie terenu badanych nieruch

Ryys. 1. Mapa położenia gminy Kórnik
K
Fig. 1. A map of location of anallyzed communee Kórnik

Następniie uporządkow
wane dane wg obrębów i lat zostały poddaane
annalizie dwukieerunkowej okrreślenia czynn
ników wpływaających na waartość nieruchomoości niezabudoowanych:
¾ pierwszy kiierunek: obliczzenie wag poszzczególnych czynników,
¾ drugi kierunnek: analiza prrzestrzenna.
Pierwszyy kierunek poolegał na anallizie porównaw
wczej w paraach
wyybranych trannsakcji, które różniły się wyłącznie
w
jeddną analizowaaną
ceechą, a pozostaałe cechy byłyy identyczne lub
l bardzo zblliżone do siebie.
Doo obliczeń wagg wykorzystanno relację [3]:
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∆

gdzie:

– waga cechy i,
– cena jednostkowa najwyższa,
– cena jednostkowa najniższa,
∆ – przedział zmienności cen na lokalnym rynku.
Po zestawieniu kilku par wagę analizowanej cechy możemy ustalić jako średnią otrzymanych wyników. Według przedstawionej zasady
ustalone zostały wagi dla wszystkich atrybutów wpływających na wartość nieruchomości.
Drugi kierunek obejmował analizę przestrzenną określenia czynników wpływających na wartość nieruchomości niezabudowanych w tym
celu wykonano w programie MapInfo Professional 9,5 mapy tematyczne:
¾ ilość transakcji w analizowanych obrębach i latach,
¾ średnie ceny za 1 m2 nieruchomości niezabudowanych w zależności
od przeznaczenia w mpzp,
¾ gęstości zaludnienia w analizowanych obrębach,
¾ gęstości sieci dróg głównych jako stosunek łącznej długości dróg
w danym obrębie do powierzchni tego obrębu,
¾ atrakcyjności przyrodniczej jako średnia arytmetyczna wag z zakresu
od 0–5 dla lasów i wód. Wagi zostały przypisane dla lasów na podstawie długości rzek i kanałów (bez rowów) przypadające na dany obręb.
Wykonane mapy tematyczne w postaci kartogramów miały na celu analizę przestrzenną zmian cen transakcyjnych nieruchomości niezabudowanych oraz przedstawienie wartości nieruchomości niezabudowanych w badanych obrębach, a przede wszystkim zobrazowanie kształtowania się czynników mających wpływ na ich wartość.

3. Wyniki badań
3.1. Analiza czynników wpływających na wartość nieruchomości
niezabudowanych w gminie Kórnik w latach 2004–2007 przy
zastosowaniu metody porównawczej
Na podstawie wyników badań (tabela 1) można stwierdzić, że
przeznaczenie w mpzp na cele budowlane wpływało na wzrost cen trans-
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akcyjnych nieruchomości niezabudowanych (średnia wartość tego czynnika utrzymywała się na poziomie od 30% do 32% i była najwyższa spośród badanych atrybutów).
Tabela 1. Zestawienie wartości średnich wag czynników wpływających na
wartość nieruchomości niezabudowanych w gminie Kórnik w latach
2004–2007
Table 1. A list of mean values for weights of factors affecting the value of
undeveloped property in the Kórnik commune in the years 2004–2007
Cecha
Attribute
Przeznaczenie terenu w mpzp
Land function in local physical
development plan
Odległość od Poznania
Distance from Poznań
Odległość od Kórnika
Distance from Kórnik
Jakość dróg dojazdowych
Quality of access roads
Odległość od obszarów chronionych
Distance from protected areas
Odległość od wód
Distance from waters
Odległość od lasów
Distance from forests
Razem [%]
total sum of

Średnie wag [%]
the average weights [%]

Średnie wag dla lat
2004–2007
Average weights for
2004 2005 2006 2007
the years 2004-2007
35

31

30

32

32

15

24

22

15

19

10

10

13

8

10

6

7

7

9

7

4

2

5

8

5

18

20

17

18

18

12

6

6

10

9

100

100

100

100

100

Drugim istotnym czynnikiem wpływającym na wartość nieruchomości niezabudowanych w gminie Kórnik była odległość od Poznania.
Bliskość miasta Poznania wpływa na podwyższenie cen transakcyjnych
gruntów niezabudowanych (średnia waga tego czynnika wyniosła 19%).
Wpływ odległości gruntów niezabudowanych od obszarów chronionych i wód powierzchniowych jest kolejnym ważnym czynnikiem
decydującym o wartości nieruchomości, W przypadku odległości od obszarów chronionych, bliskość ich powodowała spadek wartości nieruchomości. Powodem tego spadku mogą być ograniczenia w użytkowaniu
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wynikające z bliskiego sąssiedztwa obszaarów chronionnych. Średnia waga
tego czynnikaa wyniosła 5%
%.
Odleggłość od wód powierzchniow
p
wych wpływałła dodatnio naa wartość nieruchoomości (waga cechy 18%) zw
wiązane jest too przede wszysstkim
z różnorodnoością przyrodniczą i dużą atrrakcyjnością toowarzyszącą obszao
rom przywoddnym. Podobnnie jak w przzypadku wód powierzchniowych
dodatnio na wartość nieruuchomości wp
pływa sąsiedzttwo lasów (śrrednia
waga cechy 9%). Na warttość nieruchom
mości wpływ ma również odległość od sieddziby gminy miasta
m
Kórnik
k (średnia waga tej cechy 13%)
oraz jakość dróg
d
dojazdow
wych (średnia waga
w
cechy 5%
%).
3.2. Analiza przestrzennaa czynników wpływających
w
h na wartość
nieruchoomości niezab
budowanych oraz
o
liczba traansakcji w gm
minie
Kórnik w latach 20044–2007
Z przzeprowadzonejj analizy przesstrzennej liczbby transakcji nierun
chomości nieezabudowanycch w latach 2004–2007 (ryys. 2, 3) możnna zauważyć, że największy
n
w
wzrost
liczby transakcji
t
we wszystkich latach
l
można zaobbserwować w obrębach zlokalizowanyych w półnoocnozachodniej czzęści gminy Kórnik
K
(obręby
y: Kamionki, B
Borówiec, Konninko,
Szczytniki, Żerniki,
Ż
Gądki,, Skrzynki).

2004 r.

2005 r.

Rys. 2. Liczbaa transakcji nierruchomości niezzabudowanych w gminie Kórnnik
Fig. 2. The nuumber of transacctions for undev
veloped properties in selected
commuune in the yearss
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r.
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20007 r.

Ryys. 3. Liczba traansakcji niezabuudowanych w gminie
g
Kórnik
Fig. 3. The number of transactionns for undevelo
oped properties in selected
communee in the years

Na podstawie map tem
matycznych śrrednich cen za 1 m2 gruntóów
prrzeznaczonychh na cele budoowlane w latacch 2004–20077 (rys. 4) i śreednicch cen za 1 m2gruntow przzeznaczonych na cele rolne w latach 2000420007 (rys. 5). można
m
stwierdzzić, że najwyżższe ceny transsakcyjne zarów
wnoo o przeznaczzeniu budowlanym i rolny
ym występująą na północnyym
i północno-zach
p
hodnim obszarrze gminy. Do
odatkowo cenyy gruntów przzeznnaczonych w mpzp
m
pod buddownictwo wzzrastają w pobbliżu lokalizacji
miiasta Kórnik, a także w paśśmie rynny Kó
órnicko-Zaniem
myskiej. Terenny
wsschodnie orazz południowe gminy charak
kteryzują się nniższymi cenam
mi
traansakcyjnymi.

Ryys. 4. Mapa średdnich cen za 1m
m2gruntów przezznaczonych na cele budowlanee
w latach 2004–2007
2
Fig. 4. A map meean price for 1 square
s
meter of undeveloped prroperties in
analysed commune
c
destinned for building
g purposes
in the yearrs 2004–2007
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Rys. 5. Mapa średnich cen zaa 1m2gruntów prrzeznaczonych na cele rolne
w latacch 2004–2007
Fig. 5. A map mean price for 1 square meterr of undevelopedd properties in
analyseed commune deestined for agriccultural purposees
in the years
y
2004–20007

Na poodstawie rysunnków 6 i 7 gęsstości zaludnieenia w latach 2004–
2
2007 można stwierdzić, żee liczba ludności stale wzraastała a porównując
gęstość zaluddnienia ze średdnimi cenami gruntów niezzabudowanychh (rys.
4, 5) i liczbąą transakcji (ryys. 2, 3) widać zależność (iim większa gęęstość
zaludnienia tym
t
wyższe ceny
c
transakcy
yjne osiągane za nieruchom
mości
niezabudowaane w gminie Kórnik
K
i więkssza ilość transaakcji).

2004 r.

2005 r.

Rys. 6. Gęstośść zaludnienia w obrębach gmiiny Kórnik w laatach 2004–20055
Fig. 6. Populaation density witthin the Kórnik commune in 20004–2005

Najwiiększa gęstośćć zaludnienia w gminie Kórnnik w latach 2004–
2
2007 wystąpiiła w północnoo-zachodniej części
c
gminy ooraz w pobliżuu miasta Kórnik. Powyższe
P
analizy dotyczące liczby zawarttych transakcjii oraz
2
średnich cenn za 1m podoobnie wykazałły, że północnno-zachodni obszar
o
gminy charaakteryzuje się najwyższymii średnimi waartościami gruuntów
niezabudowaanych.
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20077 r.

Ryys. 7. Gęstość zaludnienia
z
w obbrębach gminy Kórnik w latachh 2006–2007
Fig. 7. Populationn density withinn the Kórnik com
mmune in 20066–2007

Analizując gęstość sieeci dróg (rys. 8) można zauuważyć, że naajwiiększe zagęszcczenie sieci dróg w gminie Kórnik stwieerdzono w obrrębaach Gądki, Daachowa oraz Kórnik. Tak wysoki stopieeń zagęszczennia
wyynika z faktuu, iż obręby tee zajmują maałe powierzchnnie przy dobrrze
rozwiniętej sieci dróg. Gęstośść sieci dróg ty
ylko w pewnyym stopniu przzekłada się na cenny transakcyjnne nieruchomo
ości niezabudoowanych. Dottyczzy to głównie obrębów najbbardziej wysun
niętych na półłnoc i zlokalizzowaanych w pobliżu Kórnika gdzie
g
zarówno
o wartości cenn transakcyjnyych
jakk i gęstości sieeci dróg są wyysokie. Mimo zanotowanychh wysokich waartości cen nieruchhomości niezaabudowanych w północno-zaachodniej częśści
gm
miny, zagęszczzenie sieci dróóg mieściło sięę w dolnym prrzedziale warttości. Wynika to z faktu dużej powierzchni tych obrębów
w w stosunku do
licczby dróg (obrręby: Kamionkki, Borówiec, Skrzynki).
S

Ryys. 8. Gęstość sieci dróg w gmiinie Kórnik
Fig.8. Density of road network inn the Kórnik co
ommune
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Rys. 9. Kartoggram atrakcyjnoości przyrodniczzej na obszarze gminy Kórnik
Fig. 9. Cartogrram of nature attractiveness in the Kórnik com
mmune

Z przzeprowadzonejj analizy karto
ogramu atrakccyjności przyrrodniczej (rys. 8) wynika, że najbardziej
n
atraakcyjnymi obrrębami pod wzglęw
dem przyrodniczym są: Kaamionki, Boró
ówiec, Czmonniec, Czołowo,, Błażejewko, Raddzewo, Skrzynnki. Wysokie wartości
w
atrakccyjności przyrrodniczej tych obsszarów związaane są z wystęępowaniem naa terenie tych obrębów dużej poowierzchni lassów oraz liczn
nych cieków i jezior. Zachoodnia
część gminy odznacza sięę największą leesistością, wyystępują tu rów
wnież
liczne formy ochrony przyyrody oraz tereeny nadwarciaańskie i Rogalliński
Park Krajobrrazowy. Wschoodnia część gm
miny odznaczaa się bardzo niiskim
stopniem lesiistości, a dodaatnia wartość atrakcyjności
a
pprzyrodniczej określona jest na podstawie wyystępowania wó
ód powierzchnniowych. Poróównując średnie ceeny transakcyjjne nieruchom
mości niezabudoowanych (rys.. 4, 5)
i liczbę transakcji (rys. 2, 3)
3 z atrakcyjno
ością przyrodnniczą gminy (ryys. 9)
można stwierrdzić, że obszaary atrakcyjnee przyrodniczoo podnoszą waartość
nieruchomości jak równieżż na tych obszarach można oodnotować więększą
ilość transakccji w stosunkuu do terenów mniej
m
atrakcyjnnych przyrodniczo.

4. Wnioskii
Analiza atrybutów
a
majjących istotny wpływ na kszztałtowanie się cen
transakcyjnycch nieruchom
mości niezabud
dowanych w ggminie Kórnikk wykazała, że:
¾ największy wpływ i naajwyższą wag
gę cechy (32%
%) posiada przeznaczenie w miejscowym
m planie zag
gospodarowannia przestrzennnego.
Przeznacczenie terenu na
n cele budow
wlane zwiększaa ceny transakkcyjne
nieruchom
mości niezabuudowanych w stosunku do ggruntów o przeznaczeniu roolnym.
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¾ odległość od miasta Poznań wpływa na wartość nieruchomości niezabudowanych (im mniejsza odległość tym większa waga cechy 19%),
¾ odległość od wód powierzchniowych podnosi wartość nieruchomości
(im mniejsza odległość tym wartość nieruchomości większa, chodzi tu
głównie o występowanie jezior na badanym obszarze co wiąże się z
wykorzystaniem rekreacyjnym tych zbiorników, nie występują rzeki,
które mogą powodować zagrożenie powodziowe – waga cechy 18%).
¾ odległość od ośrodka urzędu gminy miasta Kórnik podnosi wartość
nieruchomości (im mniejsza odległość tym wartość wyższa dotyczy
tych nieruchomości, które są w najbliższym sąsiedztwie do 5 km
w dalszej odległości w kierunku Poznania oddziaływania zmniejsza
się – waga cechy 10%),
¾ odległość od lasów zwiększa wartość nieruchomości (bliskie sąsiedztwo lasów podnosi wartość nieruchomości – waga cechy 9%),
¾ jakość dróg dojazdowych i dostępność komunikacyjna podnoszą
wartość nieruchomości – waga cechy 7%,
¾ odległość od obszarów chronionych obniża wartość nieruchomości –
waga cechy 5% (obniżenie wartości nieruchomości wiąże się z ograniczeniami w użytkowaniu na obszarach objętych ochroną i w ich
najbliższym sąsiedztwie).
Badania wykazały również, że największe zagęszczenie ludności
występuje w północno-zachodniej części gminy oraz w mieście Kórnik.
W obrębach o dużej gęstości zaludnienia obserwujemy wysoką ilość zawieranych transakcji oraz wyższe ceny transakcyjne.
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Identification of Factors Affecting Value
of Undeveloped Properties Against Natural Values
in Kórnik Commune
Abstract
The aim of the study was to analyse the effect of nature value on the
value of undeveloped property based on the Kórnik commune. The analysis was
conducted in two aspects: (1) to calculate weights of individual characteristics
by comparing pairs of undeveloped landed properties, and (2) to conduct spatial
analyses using the MapInfo Professional 9,5 program, in which thematic maps
were prepared, presenting analysed attributes affecting the value of undeveloped
property.
Analyses made it possible to determine the effect of individual factors
on the value of undeveloped property. The greatest effect on the value of undeveloped property (increasing the value) was found for land function in the local
physical development plan (weight of the characteristic 32%), distance from the
city of Poznań (weight of the characteristic 19%), distance from surface waters
(weight of the characteristic 18%), distance from the town of Kórnik (weight of
the characteristic 10%), quality of access roads (weight of the characteristic 7%)
and distance from forests (weight of the characteristic 9%). In contrast, the vicinity of protected areas decreased the property value (weight of the characteristic 5%), which was caused by the limitations in the use of these areas.

