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Cel badań
Próba analizy i oceny przestrzennego rozmieszczenia gospodarstw
w konfrontacji ze stanem infrastruktury drogowej, do której
gospodarstwa posiadają bezpośredni dostęp.
Podział gospodarstw domowych na gospodarstwa rolnicze
i nierolnicze z uwzględnieniem struktury liczby i funkcji zabudowań
w gospodarstwie.
Ocena stanu infrastruktury drogowej
w dziesięciostopniowej skali.
Opracowanie metody automatycznej realizacji wyżej wymienionych
celów.

Identyfikacja gospodarstw domowych z podziałem na rolnicze i nierolnicze

Szachownica nieruchomości (na podstawie jednostki rejestrowej)

Zdefiniowanie gospodarstwa domowego bez względu na jego powierzchnię
SELECT * FROM dzialki WHERE ST_UNION (dzialki.jr , dzialki.the_geom )  JR

Identyfikacja gospodarstw domowych

- nierolniczych

SELECT * FROM JR WHERE $ area <1.0

Identyfikacja gospodarstw domowych - rolniczych
SELECT * FROM JR WHERE $ area >=1.0

Zdefiniowanie Kategorii Drogi stycznej do gospodarstwa

domowego

DECLARE @ query = VARCHAR(3000);
BEGIN
FOR stan_drogi IN (SELECT kat_drogi , stan_drogi FROM drogi order by
LOOP
SELECT * FROM JR, drogi
WHERE ST_INTERSECTS ( ST_BUFFER (10, drogi.the_geom ) JR.the_geom );
PREPARE stmt FROM @ query ;
EXECUTE stmt ;
DEALLOCATE PREPARE stmt ;
END LOOP;
END;

Klasyfikacja gospodarstw domowych wg

kat_drogi );

kryterów :

Klasyfikacja rolnicze wg struktury powierzchni w obrębach
SELECT count (*), stan_drogi , obreb ( select count (*) from JR, budynki where
ST_INTERSECTS (JR.the_geom , BUDYNKI_the_geom )as zabudowane from JR WHERE $ area >=1
AND zabudowane >=1 GROUP BY obreb asc ;
Klasyfikacja rolnicze wg stanu dróg w obrębach
SELECT count (*), stan_drogi , obreb ( select count (*) from JR, budynki where
ST_INTERSECTS (JR.the_geom , BUDYNKI_the_geom )as zabudowane from JR WHERE $ area >=1
AND zabudowane >=1 GROUP BY
stan_drogi asc ;
Klasyfikacja nierolnicze wg struktury powierzchni w obrębach
SELECT count (*), stan_drogi , obreb ( select count (*) from JR, budynki where
ST_INTERSECTS (JR.the_geom , BUDYNKI_the_geom )as zabudowane from JR WHERE $ area <1
AND zabudowane >=1 GROUP BY
obreb asc ;
Klasyfikacja nierolnicze wg stanu dróg w obrębach
SELECT count (*), stan_drogi , obreb ( select count
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WNIOSKI
• Wielokryterialna analiza przestrzennych danych źródłowych
pozwala na powierzchniowo-ciągłą ocenę wybranych elementów
i zjawisk np. rozkładu jakości stanu dróg publicznych w konfrontacji
z położeniem gospodarstw domowych.
• Zmiany suburbanizacyjne widoczne są w liczbie oraz funkcjach
budynków. Rośnie liczba budynków użytkowanych w celach
mieszkaniowych. Wzrasta odsetek budynków „towarzyszących”
o funkcji „inny”.

•We wszystkich obrębach można zaobserwować znaczne rozproszenie
gospodarstw. Trudno mówić o podziale poszczególnych miejscowości
na części rolnicze oraz części związane z zabudową działkową.
Zabudowa skupiona jest wokół dróg przebiegających przez centra
miejscowości.
•Miejscowości posiadające wykształcone centra, z kościołem oraz
zapleczem usługowo-handlowym, wyróżniają się większą powierzchnią
zajętą pod zabudowę, w stosunku do miejscowości, na terenie których
przeważa funkcja rolnicza.

•Średni stan dróg w gminie został oceniony jako przeciętny i waha się
w przedziale 4,2-4,3 w 10-cio stopniowej skali.
•Im dalej od miasta Wadowice (i Tomice) tym niższa ocena stanu dróg.
Potwierdza to ogólnie przyjęty pogląd, że problemem związanym z
infrastrukturą drogową na wsiach nie jest mała gęstość dróg, lecz ich
stan techniczny. Jest więcej dróg nieutwardzonych.
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