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__ Hanna Borucińska-Bieńkowska, 
Wpływ transformacji społeczno-
-gospodarczej aglomeracji na 
kierunki rozwoju gmin, s. 150, B5, 
oprawa miękka, Oficyna Wydaw-
nicza UZ, Zielona Góra 2013, ISBN 
978-83-7842-091-0

Przedmiotem badań podjętych w ni-
niejszej pracy jest próba wykazania 
wzajemnych powiązań funkcjonalno-
-przestrzennych, społeczno-ekono-
micznych, przyrodniczych i kulturo-
wych zachodzących między miastem 

centralnym a otaczającymi je gminami tworzącymi aglomerację, 
z określeniem kierunków przekształceń i rozwoju na tle obecnych 
uwarunkowań oraz czynników decydujących o tym procesie.
Przyjętą tezą badawczą jest stwierdzenie, że o przemianach prze-
strzennych, aktywizacji i rozwoju gmin decyduje zarówno ich lokaliza-
cja w strefie oddziaływania miasta centralnego aglomeracji, jak rów-
nież istniejący potencjał społeczno-gospodarczy, predyspozycja lokal-
nych społeczności oraz władz samorządowych do przemian i rozwoju. 
Przeprowadzone badania gmin na podstawie studium Aglomeracji Po-
znańskiej w oparciu o metody analizy warstwowej i porównawczej 
określiły zakres merytoryczny oraz terytorialny przyjętych badań.
Podejmując problematykę wpływu miasta centralnego na kierunki 
przemian i rozwoju gmin aglomeracji będących w strefie jego od-
działywania, podjęto próbę odpowiedzi na niżej wymienione pytania:
1. Czy miasto centralne ma określony wpływ na przemiany i rozwój 
gmin tworzących obszar aglomeracji?
2. Jakie znaczenie ma lokalizacja gmin w I lub II strefie oddziaływania 
miasta centralnego i jakie zachodzą relacje między gminami a mia-
stem centralnym aglomeracji? 
3. Czy gminy zlokalizowane w obszarze aglomeracji mogą funkcjono-
wać niezależnie od miasta centralnego i co o tym decyduje?
4. Jakie znaczenie dla procesu przemian i rozwoju gmin będących 
w strefie oddziaływania miasta centralnego ma zjawisko migracji 
ludności?
Badania dotyczące analizy wybranych czynników, uwarunkowań 
i relacji zachodzących pomiędzy gminami a miastem centralnym 
aglomeracji pozwoliły zarówno na diagnozę istniejącego stanu 
gminy, jak i prognozę potencjalnych przemian oraz kierunków roz-
woju zawartych w scenariuszu rozwoju.
Spodziewanym efektem badawczym jest stworzenie narzędzia pla-
nistycznego umożliwiającego: identyfikację oraz ocenę przemian 
funkcjonalno-przestrzennych gmin aglomeracji w nowych uwarunko-

waniach, określenie wpływu miasta centralnego na przemiany oraz 
rozwój gmin aglomeracji, przy uwzględnieniu ich typu funkcjonal-
nego i podziału na gminy miejskie, miejsko-wiejskie oraz wiejskie.
Uzyskane rezultaty badawcze mogą być przydatne zarówno dla 
celów teoretycznych, jak i praktycznych w kreowaniu przestrzeni 
gmin aglomeracji.

__ Tadeusz Biliński, Emilia 
Kucharczyk, Prawo budowlane 
z omówieniem i komentarzem, 
s. 366, B5, oprawa twarda, 
Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 
2013, ISBN 978-83-7842-113-9

Książka ma także charakter dydaktycz-
ny. Jest przeznaczona dla studentów 
budownictwa, architektury i urbani-
styki oraz uczestników procesu budow-
lanego. Dla pełniejszego zrozumienia 
przepisów prawa w ramach wprowa-
dzenia przedstawiono otoczenie praw-

ne i instytucjonalne procesu inwestycyjno-budowlanego oraz jego 
strukturę i uwarunkowania.
Zasadnicza część książki ma strukturę ustawy. W poszczególnych 
rozdziałach omówiono zakres tematyczny, przedstawiono orygi-
nalne brzmienie przepisów prawnych na dzień 1 października 2013 
r., zamieszczono komentarz do niektórych ważniejszych lub kon-
trowersyjnych rozwiązań prawnych. Przy opracowaniu komentarzy 
często wykorzystano glosy Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
stanowiska Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i orzecze-
nia instytucji orzekających.
W pierwszej części książki zwrócono dużą uwagę na proces inwe-
stycyjno-budowlany, jego organizację i uwarunkowania, otoczenie 
prawne i instytucjonalno-gospodarcze, by przedstawione w dal-
szych częściach książki przepisy prawa budowlanego były bardziej 
zrozumiałe, przystępne, by łatwiej było odnieść je do rzeczywi-
stych procesów budowlanych.
W książce dużo uwagi poświęcono otoczeniu instytucjonalnemu 
i prawnemu procesu inwestycyjno-budowlanego, by w ten sposób 
widoczna była złożoność tego procesu.
Autorzy mają nadzieję, że książka będzie pomocna zarówno dla 
studentów budownictwa, architektury i urbanistyki, jak i dla 
uczestników procesu budowlanego, a tym samym dla osób przygo-
towujących się do egzaminu na uprawnienia budowlane.

zebrała Ewa Popiłka
Oficyna Wydawnicza
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Efekt pleneru studentów Instytutu Sztuk Wizu-
alnych WA w Brzeźnicy można oglądać od stycznia 
br. na wystawie w siedzibie rektoratu Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej 9. Zna-
lazły się na niej prace dziewięciorga studentów 
malarstwa, grafiki i architektury wnętrz: Cezare-
go Bednarczyka, Darii Cholewy, Marty Greszty, 
Agnieszki Jacyno, Liwii Liteckiej, Marty Rajew-
skiej, Edyty Skiert, Sylwii Szydlak, Anny Wiesz-
czyczyńskiej. Wystawę przygotowali prof. Stani-
sław Kortyka i mgr Jarosław Jeschke przy współ-
pracy z mgr inż. Lucyną Andrzejewską.
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