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FROM THE LAND REGISTER AND  ANALYSIS
OF THE ACTUAL STATE

Streszczenie

Struktura przestrzenna gospodarstw rolnych na wi kszo ci obszaru Polski
jest bardzo niekorzystna, w szczególno ci dotyczy to Polski po udniowej oraz po-
udniowo-wschodniej. Daleko id ce zmiany wybranych parametrów tej struktury

s  najcz ciej wynikiem prac scaleniowych, realizowanych zgodnie z zapisami
ustawy o scalaniu i wymianie gruntów z dnia 26 marca 1982 roku. Jedn  z naj-
wa niejszych przes anek kwalifikuj cych dany obszar do przeprowadzenia na nim
scalenia jest nadmierne rozdrobnienie gruntów, którego efektem jest du a liczba
dzia ek nale cych do poszczególnych gospodarstw, najcz ciej powi zana z nie-
wielka przeci tna powierzchni  takiej dzia ki.

Dane wykorzystywane przy wykonywaniu analiz rozdrobnienia gruntów
pozyskiwane s  najcz ciej w wyniku przetworzenia cz ci opisowej operatu ewi-
dencji gruntów i budynków. Takie podej cie mo e w niektórych przypadkach by
ród em nieprawid owego opisu faktycznego stanu struktury przestrzennej gospo-

darstw na danym obszarze, co wykazano w prezentowanym artykule na przyk a-
dzie wsi S kowa po o onej w gminie S kowa w powiecie gorlickim. Na jej obsza-
rze mo na zaobserwowa  znaczne rozbie no ci pomi dzy rozdrobnieniem
gruntów wynikaj cym z analizy danych z ewidencji gruntów, a rozdrobnieniem
faktycznym, którego wielko  oszacowano traktuj c s siaduj ce ze sob  grunty
nale ce do jednego w a ciciela jako jedn  dzia k . Po przeanalizowaniu grupy
dwudziestu gospodarstw o najwi kszej liczbie dzia ek, ró nica pomi dzy uzyska-
nymi tymi dwoma sposobami warto ciami przedstawiaj cymi liczb  dzia ek w go-
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spodarstwie oraz przeci tn  wielko  dzia ki w gospodarstwie wynios a 300%
(wzrost przeci tnej powierzchni dzia ki z 0.14 ha do 0.41 ha).

S owa kluczowe: scalanie gruntów, struktura przestrzenna gruntów

Summary

Agricultural spatial structure in Poland is highly disadvantageous in the
extensive area of the country, which especially concerns Southern and South-
Eastern Poland. The far-reaching changes of particular parameters of this struc-
ture are mostly the result of land consolidation works carried out pursuant to the
provisions of the Act on land consolidation and exchange of land dated 26 March
1982.

One of the most important premise qualifying a given area for land con-
solidation is excessive land fragmentation, the effect of which is a large number of
land plots belonging to individual farms which is usually connected with a slight,
average surface of such plot. The data used during the analysis of land fragmen-
tation in a given area is usually obtained via examination of the descriptive part of
land and building register survey. The above approach may sometimes result in an
incorrect description of the real state of farm spatial structure in a given area, as
it was demonstrated in the presented article on the S kowa village, situated in the
S kowa commune, gorlicki district. In this area one can observe significant dis-
crepancies between the land fragmentation shown in data analysis of land register
and the real fragmentation, the scale of which was estimated by treating the adja-
cent lands belonging to one owner as a single land plot. After analyzing a group of
twenty farms with the biggest number of land plots, the difference between the val-
ues obtained by these two ways presenting the number of land plots in a farm and
the average size of a land plot in a farm was 300% (the increase in the average
surface of a land plot from 0.14 to 0.41 ha).

Key words: land consolidation, land spatial structure

WST P

Nadmierne rozdrobnienie gruntów gospodarstw rolnych nale y do najwa -
niejszych wad struktury przestrzennej obszarów wiejskich Polski [Woch 2009],
która powoduje wzrost kosztów ich uprawy do poziomu uniemo liwiaj cego
prowadzenie dochodowej produkcji nawet w przypadku gospodarstw o stosun-
kowo du ej powierzchni [Harasimowicz 2000]. Problem ten dotyka przede
wszystkim obszarów Polski po udniowej i po udniowo-wschodniej [Pijanowski
1992, Woch 2001], jednak nie s  od niego wolne równie  pozosta e rejony kraju.

Nadmierna liczba dzia ek w gospodarstwach oraz ma a przeci tna po-
wierzchnia dzia ki stanowi jedn  z g ównych przes anek do wykonania na da-
nym obszarze zabiegu urz dzeniowo-rolnego w postaci scalenia gruntów
[Hopfer i Urban 1984], zmiany tych parametrów s  równie  jednym z g ównych
elementów oceny efektywno ci wykonanych ju  prac tego typu [Hopfer i Mat-
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kiewicz 1976]. St d niezwykle istotne przy typowaniu obiektów do scale
gruntów jest posiadanie precyzyjnych informacji na temat faktycznego rozdrob-
nienia gruntów poszczególnych gospodarstw na badanym obszarze.

Mo na postawi  pytanie, na ile dane pochodz ce z ewidencji gruntów
i budynków, przedstawiaj  informacje umo liwiaj ce w ka dym przypadku wia-
rygodn  ocen  rzeczywistego stanu struktury przestrzennej danego obszaru. Na
to pytanie przynajmniej cz ciowo mo na odpowiedzie  porównuj c rozdrob-
nienie wykazane wed ug danych ewidencyjnych z rozdrobnieniem rzeczywistym
na jak najwi kszej grupie obr bów ewidencyjnych, zró nicowanej ze wzgl du
na wielko , typ uk adu gruntowego oraz po o enie na obszarze Polski. Badania
w tym kierunku nie by y do tej pory prowadzone, jednak potrzeba takiego opra-
cowania wydaje si  niezb dna, poniewa  mo na wskaza  przyk ady obiektów,
na których ró nice pomi dzy rzeczywist  struktur  przestrzenn  gospodarstw,
a danymi ewidencyjnymi s  bardzo du e.

Celem prowadzonych bada  by o porównanie struktury przestrzennej wsi
S kowa, okre lonej parametrami pozyskanymi w wyniku przetworzenia danych
z ewidencji gruntów i budynków, z danymi pozyskanymi w wyniku analizy
faktycznego rozmieszczenia dzia ek poszczególnych gospodarstw na rozpatry-
wanym obszarze. Wybór wsi nie by  przypadkowy i wi za  si  z obserwacjami
dotycz cymi rzadko spotykanej konfiguracji dzia ek wybranych gospodarstw
dokonanej na etapie wst pnych prac studialnych nad za o eniami do scalenia
gruntów dla tego obszaru.

METODY I MATERIA  BADAWCZY

Przedmiotem opisywanych bada  by a wie  S kowa, która po o ona jest
gminie S kowa, w powiecie gorlickim. Obszar wsi to 1158 ha. Podstawowe
parametry przestrzenne wsi S kowa, b d ce efektem przetworzenia danych
pochodz cych z operatu ewidencji gruntów i budynków, przedstawione zosta y
w tabeli 1.

Na uwag  zas uguje du a liczba dzia ek ewidencyjnych (5638) oraz nie-
wielka przeci tna powierzchnia dzia ki w gospodarstwie indywidualnym (0.16
ha). Na obszarze wsi wyst puje du a liczba dzia ek o nieregularnych kszta tach,
niekorzystnie wp ywaj cych na mo liwo  ich racjonalnej uprawy. Na rysunku
1 przedstawiony zosta  uk ad dzia ek rozpatrywanej wsi, na którym zaznaczono
dodatkowo kolorem ó tym dzia ki nie posiadaj ce dojazdu do drogi publicznej
(dzia ki stanowi ce drogi tego typu zosta y wyró nione kolorem czerwonym).
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Tabela 1. Podstawowe parametry charakteryzuj ce struktur  przestrzenn  wsi S kowa
Table 1. Basic parameters characterizing the area structure of the S kowa village

Ca kowita liczba dzia ek ewidencyjnych 5638
Liczba dzia ek gospodarstw indywidualnych 3605
Liczba gospodarstw o pow. od 1 do 2 ha 123
Liczba gospodarstw o pow. od 2 do 5 ha 117
Liczba gospodarstw o pow. od 5 do 10 ha 10
Liczba gospodarstw o pow > 10 ha 2

rednia pow. dzia ek w obr bie [ha] 0.21
rednia pow. dzia ek gospodarstwie indywidualnym [ha] 0.16
rednia powierzchnia gospodarstwa indywidualnego [ha] 2.34
rednia liczba dzia ek w gospodarstwach rolnych o powierzchni do 2 ha 9.72
rednia liczba dzia ek w gospodarstwach rolnych o powierzchni od 2.do 5 ha 18.54
rednia liczba dzia ek w gospodarstwach rolnych o powierzchni od 5 do 10 ha 24.5
rednia liczba dzia ek w gospodarstwach rolnych o powierzchni powy ej 10 ha 59

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych ewidencyjnych pochodz cych z 2010 roku

Rysunek 1. Uk ad dzia ek wsi S kowa wraz z identyfikacja gruntów pozbawionych
po czenia z sieci  dróg publicznych (dzia ki wyró nione kolorem ó tym) oraz istniej -

cej sieci drogowej na rozpatrywanym obszarze (dzia ki koloru czerwonego)
Figure 1. The land plots layout together with the identification of lands detached from

municipal roads (plots marked in yellow) and the existing road network in the area
(plots marked in red)
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Przedstawione wadliwe parametry struktury przestrzennej rozpatrywanej
wsi, w tym przede wszystkim nadmierna liczba dzia ek, ich ma a powierzchnia
i nieregularny kszta t oraz du e tereny pozbawione dojazdu do drogi publicznej
niew tpliwie kwalifikuj  wie  do przeprowadzenia na jej obszarze prac scale-
niowych, oczywi cie w po czeniu z zadeklarowan  przez spo eczno  lokaln
ch ci realizacji takich prac w postaci z o enia przez wystarczaj c  liczb  poten-
cjalnych uczestników wniosku o przeprowadzenia tego zabiegu.

Analiz  obj to dwadzie cia gospodarstw na obszarze wsi S kowa, zaliczo-
nych do grupy rejestrowej 7.1, czyli stanowi cych gospodarstwa indywidualne.
Wybrane zosta y gospodarstwa o najwi kszej liczbie dzia ek ewidencyjnych na
obszarze obr bu. czny obszar tej grupy gospodarstw to 94,27 ha, a w ich sk ad
wchodzi 683 dzia ek ewidencyjnych. Liczebno  dzia ek w poszczególnych
gospodarstwach z tej grupy zawiera si  w przedziale od 28 do 46 (przeci tnie 34
dzia ki). Przestrzenne rozmieszczenie gruntów tej grupy gospodarstw przedsta-
wia rysunek 2.

Rysunek 2. czny obszar zaj ty pod grunty nale ce do dwudziestu analizowanych
jednostek rejestrowych

Figure 2. The total area used for land belonging to twenty registered
units which are being analyzed ród o: opracowanie w asne
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Dla ka dego gospodarstwa z wybranej grupy wykonano analiz  faktycz-
nego rozmieszczenia dzia ek, a nast pnie wykonano czynno  po czenia s sia-
duj cych ze sob  dzia ek, aby uzyska  faktyczn  liczb  odr bnych, nie s siadu-
j cych ze sob  dzia ek danego gospodarstwa.

WYNIKI

Wyniki procesu obliczeniowego porównuj cego liczb  dzia ek ewidencyj-
nych z faktycznie funkcjonuj cymi w ramach wybranych gospodarstw zosta y
zestawione w tabeli 2.

Na uwag  zas uguj  zaobserwowane zmiany liczby dzia ek w praktycznie
ka dym z rozpatrywanej grupy gospodarstw, co wi e si  automatycznie ze
zmian  powi zanej z nim przeci tnej powierzchni dzia ki. Zakres zmian tych
warto ci waha si  w przedziale od nieca ych dwóch do ponad dziesi ciu, nato-
miast rednia dla ca ego zbioru oznacza prawie trzykrotne zmniejszenie faktycz-
nej liczby dzia ek oraz trzykrotny wzrost przeci tnej powierzchni dzia ki (z 0.14
do 0.41 ha).

Tabela 2. Porównanie rozdrobnienia dwudziestu gospodarstw o najwi kszej liczbie
dzia ek wed ug danych ewidencyjnych z danymi pochodz cymi z analizy rzeczywistego

ich rozmieszczenia na obszarze wsi S kowa
Table 2. The comparison between the fragmentation of twenty farms of the biggest

number of land plots based on register data and the data obtained from the analysis of
their real arrangement in the area of S kowa
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1 175 3.98 3.96 46 0.09 10 0.40 442.22
2 562 5 4.88 41 0.12 18 0.28 231.48
3 418 8.66 8.33 39 0.22 15 0.58 262.42
4 899 3.74 3.55 38 0.1 14 0.27 267.14
5 58 4.93 4.39 38 0.13 13 0.38 291.72
6 23 6.33 6.23 36 0.18 8 0.79 439.58
7 202 3.79 3.79 34 0.11 10 0.38 344.55
8 720 4.78 4.75 34 0.14 9 0.53 379.37
9 184 3.63 3.58 34 0.11 11 0.33 300.00
10 89 4.57 4.49 34 0.13 16 0.29 219.71
11 247 4.78 4.75 33 0.14 14 0.34 243.88
12 294 3.81 3.75 33 0.12 13 0.29 244.23
13 69 3.11 3.05 32 0.1 17 0.18 182.94
14 953 3.7 3.68 32 0.12 10 0.37 308.33
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15 357 3.02 2.87 31 0.1 14 0.22 215.71
16 200 3.39 3.36 31 0.11 12 0.28 256.82
17 366 2.84 2.8 31 0.09 3 0.95 1051.85
18 173 5.72 5.7 30 0.19 9 0.64 334.50
19 411 7.7 6.9 28 0.28 4 1.93 687.50
20 288 6.79 6.55 28 0.24 8 0.85 353.65
Ra-
zem 94.27 91.36 683 0.14 228 0.41 299.56

ród o: opracowanie w asne

Rysunek 3 przedstawia przestrzenne rozmieszczenie wi kszo ci dzia ek
sze ciu z dwudziestu analizowanych gospodarstw (oprócz widocznych na ry-
sunkach wyst puj  jeszcze w przypadku wi kszo ci gospodarstw dzia ki zloka-
lizowane w innym miejscu obr bu, ale stanowi  zdecydowan  mniejszo ).
Mo na na tej podstawie wywnioskowa , e niezale nie od redukcji rzeczywistej
liczby dzia ek posiadanych przez poszczególne gospodarstwa, s  one po o one
najcz ciej (w przypadku danego gospodarstwa) w niedalekiej odleg o ci od
siebie, przez co ogólne parametry roz ogu tych gospodarstw nale y uzna  za
bardzo korzystne (zw aszcza uwzgl dniaj c specyfik  terenów podgórskich
Ma opolski, gdzie niezwykle trudno o warunki umo liwiaj ce tworzenie du ych
dzia ek o regularnych kszta tach zbli onych do prostok tów).

ród o: opracowane w asne

Rysunek 3. Rozmieszczenie wi kszo ci dzia ek przyk adowych jednostek rejestrowych
z analizowanej grupy (jednostki rejestrowe o numerach 23,184,202,366,411,720).

Figure 3. The distribution of the majority of land plots of sample registered units from
the analyzed group (Farms No. 23,184,202,366,411,720).
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Ró nice pomi dzy wynikami analizy stanu ewidencyjnego oraz stanu
faktycznego na gruncie mo na zauwa y  na rozpatrywanym obszarze równie  w
odniesieniu do zagadnienia braku dost pno ci dzia ek do sieci drogowej. Jednak
w tym celu nale y przyj  za o enie, e dost p realizowany poprzez drogi sta-
nowi ce w asno  prywatn  mo e stanowi  stan przej ciowy do czasu uregulo-
wania tej sytuacji poprzez wykup tych gruntów przez gmin  lub inn , okre lon
odpowiednimi przepisami, form  przej cia tych gruntów przez samorz d lokal-
ny. Rysunek 4 przedstawia sie  transportu rolnego uwzgl dniaj c  równie  dro-
gi prywatne, najcz ciej stanowi ce wspó w asno ci du ej grupy w a cicieli
posiadaj cych grunty s siaduj ce z dan  drog , chocia  w niektórych przypad-
kach nale ce tylko do jednego w a ciciela.

ród o: opracowanie w asne

Rysunek 4. Sie  transportu rolnego uwzgl dniaj ca drogi prywatne
(fragment wsi praktycznie pozbawiony dróg o charakterze publicznym)

Figure 4. The agricultural transport network, including private roads
(the part of village with virtually no access to municipal roads)

Na przedstawionym obszarze, który swoim zasi giem odpowiada cz ci
wsi nie posiadaj cej adnego po czenia z sieci  dróg publicznych, faktyczna
sie  transportu rolnego jest stosunkowo dobrze rozwini ta i zapewnie dojazd do
wi kszo ci dzia ek na tym obszarze (w szczególno ci je eli za dzia ki uznamy
grunty s siaduj ce ze sob  i nale ce do tego samego w a ciciela).
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WNIOSKI

Niew tpliwie post powanie scaleniowe daje szans  na kompleksowe ure-
gulowanie spraw zwi zanych z w asno ci  sieci dróg transportu rolnego na ob-
szarze analizowanej wsi S kowa, w po czeniu z niezb dnymi korektami jej
przebiegu, poszerzeniem oraz popraw  stanu nawierzchni na wybranych frag-
mentach, przy czym skala tych inwestycji jest uzale niona od ograniczonych co
do zasady rodków finansowych przeznaczonych na zagospodarowanie poscale-
niowe. Jednak w tym celu, z uwagi na du  powierzchni  zaj t  pod drogi pry-
watne, niezb dna b dzie zgoda wi kszo ci uczestników scalenia na potr cenia
warto ci swoich gruntów z przeznaczeniem na cele zwi zane z przej ciem ist-
niej cej sieci drogowej przez gmin .

Szczegó owa analiza uk adu gruntowego wsi S kowa nakazuje z du
ostro no ci  traktowa  istniej ce wyniki opracowa  przedstawiaj cych poziom
rozdrobnienia gospodarstw rolnych w Polsce. Wykazane zosta y mo liwe istotne
ró nice pomi dzy rozdrobnieniem gruntów, którego uj cie liczbowe jest efektem
przetworzenia danych zapisanych w operacie ewidencji gruntów i budynków,
a rozdrobnieniem wynikaj cym ze szczegó owej analizy rozmieszczenia dzia ek
poszczególnych gospodarstw. Na obszarze prezentowanej wsi S kowa te ró nice
s  wyj tkowo du e, jednak nie mo na na podstawie analizy tej jednej wsi wy-
ci ga  wniosków dotycz cych zarówno obszaru pozosta ej cz ci gminy S ko-
wa, powiatu gorlickiego czy w wi kszej skali - dla obszaru Ma opolski lub Pol-
ski. Ocena znaczenia przedstawionego zjawiska wymaga niew tpliwie dalszych
bada  obejmuj cych wi ksza liczb  obiektów testowych, maj cych na celu za-
równo identyfikacj  nat enia jego wyst powania jak równie  róde  zaobser-
wowanych rozbie no ci. Mo na jednak juz na tym etapie wskaza  na celowo
opracowania mapy faktycznego rozdrobnienia gruntów obszarów wiejskich
Polski, co jest w chwili obecnej technicznie mo liwe z uwagi na coraz szersz
dost pno  danych z zakresu cz ci opisowej i graficznej operatu ewidencji
gruntów w postaci numerycznej, umo liwiaj cych automatyczn  analiz  wyst -
powania s siaduj cych ze sob  gruntów nale cych do tej samej jednostki
rejestrowej. Wyniki takiej analizy powinny stanowi  dobre ród o informacji
o faktycznej lokalizacji obszarów o najwi kszym rozdrobnieniu gruntów
w gospodarstwach rolnych.
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