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____________

RENEWAL OF VILLAGES IN THURINGIA
AS AN ELEMENT OF INTEGRATED ELEMENT

OF RURAL AREAS DEVELOPMENT

Streszczenie

W artykule zarysowano histori  odnowy wsi w Turyngii, aktualne jej kie-
runki, instytucje zajmuj ce si  zintegrowanym rozwojem terenów ruralnych i sto-
j ce przed nimi zadania, skal  prac oraz ich efekty. Najwi ksze koszty poch ania
rewitalizacja sieci drogowej, urz dze  melioracyjnych oraz restrukturyzacja sub-
stancji budowlanej. Znacz ce osi gni cia Turyngii w zakresie odnowy wsi uwa-
runkowane s  odpowiednim poziomem finansowania dzia a , istnieniem wyspe-
cjalizowanych instytucji oraz aktywnym wsparciem spo ecze stwa.

S owa kluczowe: odnowa wsi, rozwój zintegrowany, Turyngia

Summary

The paper outlines the history of village renewal in Thuringia, its up to date
directions, institutions involved in the integrated development of rural areas and
tasks to be realised, scale and effects. The highest cost is paid for revitalisation of
road network, water melioration, and reconstruction of building structure. Im-
posing achievements of Thuringia in the range of village renewal are conditioned
by proper level of financial support of activities, existance of highly specialized in-
stitutions and active social support.
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WPROWADZENIE

Zrównowa ony rozwój oraz rewitalizacja obszarów ruralnych polega na
znalezieniu racjonalnych rozwi za  dotycz cych zagospodarowania przestrzeni,
ochrony rodowiska, zachowania to samo ci kulturowej, edukacji itp. Istot  tych
przemian jest wprowadzenie tzw. adu zintegrowanego maj cego na celu stop-
niow  eliminacj  dotychczas ukszta towanych dysproporcji i deformacji, kre-
owanie uk adów minimalizuj cych konflikty przestrzenne, funkcjonalne, ekolo-
giczne i spo eczne na drodze poprawy jako ci ycia, racjonalnego u ytkowania
zasobów, ochrony rodowiska naturalnego i kulturowego, podnoszenia sprawno-
ci funkcjonowania i efektywno ci kszta towania struktur. Odbywa si  to po-

przez kreowanie warto ci i zrównowa onej spo eczno– ekonomicznie pozycji
obszarów wiejskich.

Zrównowa one kszta towanie rodowiska i zagospodarowanie przestrzeni
wiejskiej w krajach UE realizowane jest poprzez system planowania przestrzen-
nego, w ramach odnowy wsi, urz dze  rolnych czy planowania ekologiczno–
krajobrazowego [Koreleski 2007].

Artyku  niniejszy ma na celu zarysowanie aktualnej problematyki odnowy
wsi w Turyngii i jej miejsca w ramach zrównowa onego rozwoju obszarów ru-
ralnych, instytucji odpowiadaj cych za realizacj  zamierze  oraz uzyskiwanych
efektów.

Opracowanie powsta o na kanwie wspó pracy naukowej pomi dzy Wy-
dzia em In ynierii rodowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
a Ministerstwem Rolnictwa Turyngii w ramach Programu Leonardo da Vinci.

ZARYS HISTORII ODNOWY WSI

Odnowa wsi w Niemczech ma d ug  tradycj  datuj c  si  od XVI wieku –
okresu silnych napi  spo ecznych i konfliktów religijnych wyra aj cych si
licznymi wojnami wewn trznymi i zniszczeniami. W ramach tzw. scale  kemp-
te skich powsta y stowarzyszenia zajmuj ce si  odnow  wsi i stan taki trwa  do
po owy XIX w., w którym zacz y tworzy  si  towarzystwa upi kszania wsi.

Po I i II wojnie wiatowej mia a miejsce intensywna odbudowa i odnowa
wsi.

Pocz tki nowoczesnej odnowy wsi dotuj  si  od lat 50. XX w. – odnowa
wsi zostaje zintegrowana z urz dami rolnymi, a nast pnie w czona do zada
w zakresie urz dzania obszarów wiejskich [por. Koreleski 2003].

Od lat 80. wi e si  odnow  z rozwojem regionalnym, przy pe nym
uwzgl dnieniu zasad ekorozwoju.

Odnowa wsi  w Turyngii (by a NRD) w nowoczesnym wydaniu datuje si
od zjednoczenia Niemiec i ma na celu dostosowanie dawnych socjalistycznych
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struktur organizacyjno- przestrzennych do warunków i wymogów UE [Koreleski
2009].

Obecnie, dla potrzeb rozwoju wsi i rolnictwa w Turyngii, powo ano
15 grup dzia ania w obr bie programu LEADER, którego bud et na lata
2007–2013 wynosi 100,2 mln euro. Pieni dze te, pochodz ce z funduszy wspól-
nej Polityki Rolnej UE, rz du centralnego i kraju zwi zkowego rozdysponowy-
wane s  w ramach Zintegrowanego programu rozwoju obszarów wiejskich
g ównie na urz dzenia rolne, odnow  wsi, budow  dróg, rewitalizacj  terenów
zdegradowanych i nieu ytków.

ODNOWA WSI – INSTYTUCJE, ZADANIA

Ca o  prac zwi zanych z realizacj  programów rozwoju terenów rural-
nych nadzoruje Tury skie Ministerstwo Rolnictwa , Przyrody i rodowiska
(TMLNU) poprzez podleg e mu Urz dy ds. rozwoju obszarów wiejskich (ALF)
w Gera, Gotha i Meiningen.

Dla przyk adu teren dzia ania Urz du (ALF) w Meiningen obejmuje po u-
dniow  Turyngi  z 31 miastami i 159 gminami o powierzchni 4092 km2 i ludno-
ci  485,5 tys. mieszka ców. Wyst puje tutaj 999 gospodarstw rolnych funkcjo-

nuj cych na powierzchni 146,1 tys. ha u ytków rolnych, z czego 47% stanowi
u ytki zielone [Urz d...2009].

W strukturze organizacyjnej ALF, obok dyrekcji, dzia u kadr, organizacji
i finansów – wyst puj  zespo y:

– ds. koncepcji rozwoju obszarów wiejskich (ILEK),
– ds. rozwoju wsi (TÖB),
– ds. gospodarki gruntami (zarz dzanie i gospodarka ziemi  Skarbu Pa -

stwa, sprzeda  i dzier awa dzia ek rolniczych).
W ramach zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich do zada  i obo-

wi zków ALF nale :
– odnowa wsi,
– scalenie i wymiana gruntów,
– projekty infrastrukturalne na obszarach wiejskich,
– procedury porz dkowania stosunków w asno ciowych,
– koncepcje rozwoju obszarów wiejskich.
Odnowa i rozwój wsi sprowadza si  przede wszystkim do [Urz d…2009]:
– zmiany sposobu u ytkowania by ych zabudowa  rolniczych,
– poprawy i modernizacji infrastruktury drogowej i publicznej oraz tere-

nów zieleni wiejskiej przy jednoczesnym zachowaniu i ochronie dziedzictwa
kulturowego,

– poprawy ochrony przeciwpowodziowej oraz modernizacji i sanacji wód
oraz urz dze  melioracyjnych w terenach zabudowanych,

– odnowy, adaptacji i modernizacji obiektów u yteczno ci publicznej,
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– podnoszenia atrakcyjno ci turystycznej i kulturowej oraz zachowania
tradycji i integracji lokalnej  spo eczno ci.

Poprzez wspieranie odnowy wsi, na drodze ich rozwoju i odbudowy, osie-
dla te podtrzymuj  i podnosz  swoje walory jako miejsca pracy, ycia, zamiesz-
kania i wypoczynku.

Ogromn  rol  w procesach odnowy wsi odgrywa aktywna wspó praca
mieszka ców (tzw. grupy dzia ania), praca informacyjna, edukacyjna (tzw.
szko y odnowy wsi) czy doradztwo.

Lokalne grupy dzia ania bior  udzia  w opracowywaniu planów rozwoju
wsi, podejmowaniu decyzji szczegó owych, jak zmiana u ytkowania budynków,
kszta towanie terenów otwartych, ochrona przyrody itp.

SKALA I EFEKTY ODNOWY WSI W TURYNGII

W latach 1991 – 2008 rozwój wsi w Turyngii obj  2699 gmin wiejskich
i miejscowo ci, a w 1768 gminach zrealizowano projekty odnowy wsi. cznie
wydano na te cele 1,8 mld euro [Statistische…2009].

Na odnow  wsi w tym czasie wydano ogó em 717,4 mln euro, z czego na:
– „ekologizacj ” wsi 23,3 mln euro,
– ulepszanie sieci drogowej i melioracje wodne 298,9 mln euro,
– zmian  u ytkowania gruntów 15,6 mln euro,
– odnow  i przebudow  substancji budowlanej 197,6 mln euro,
– potrzeby instytucji gminnych 159,0 mln euro,
– planowanie odnowy wsi i doradztwo 23,0 mln euro.
Z danych wynika, i  najwi ksze koszty poch ania rewitalizacja sieci dro-

gowej oraz restrukturyzacja substancji budowlanej.
Kwestie dotycz ce przeobra e  funkcji u ytkowych budynków w ramach

odnowy wsi w Turyngii przedstawione s  w odr bnym artykule autora [Korele-
ski 2009]. Zakres zmian u ytkowania budynków jest szeroki, od rewitalizacji
prywatnej substancji budowlanej (stodo y, stajnie), obiektów zabytkowych
(dwory, pa ace, plebanie) po budynki dawnych szkó  i przedszkoli, które obec-
nie wymagaj  nowego przeznaczenia. Najcz stszym sposobem zagospodarowa-
nia budynków po renowacji b d  rewitalizacji s  w Turyngii cele mieszkalne,
agroturystyczne i biurowe [Die Umnutzung…2003].

ZAKO CZENIE

Odnowa wsi w Niemczech ma d ugie tradycje i spore osi gni cia. Turyn-
gia, po zjednoczeniu pa stwa, aktywnie nadrabia dystans dziel cy jej wsie od
s siadów z zachodnich landów. Ju  obecnie uzyskane wyniki napawaj  optymi-
zmem. Likwidowane s  dawne struktury organizacyjno- przestrzenne b d ce
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pozosta o ci  b. NRD, porz dkowane s  stosunki w asno ciowe. Projekty urz -
dzenioworolne i w zakresie odnowy wsi uwzgl dniaj  wszystkie aspekty roz-
woju zrównowa onego – w tym w znacznej mierze potrzeby ochrony przyrody,
rodowiska i krajobrazu. W ramach tych prac tworzy si  m.in. korytarze ekolo-

giczne s u ce ochronie zanikaj cej populacji dzikiego kota, w cza si  do pro-
jektów tereny tzw. Zielonego Pasa Turyngii.

Pas ten, b d cy cz ci  Europejskiego Zielonego Pasa powsta ego na gra-
nicy dwóch systemów polityczno- gospodarczych, podlega g bokim przeobra-
eniom w kierunku zachowania go jako pomnika przyrody i historii s u cego

celom dydaktycznym i rekreacyjnym. W ramach odnowy wsi odtwarza si  tutaj
po czenia komunikacyjne pomi dzy przeci tymi przez by  granic  jednostka-
mi osadniczymi, dokonuj  si  swoistego rodzaju scalania i rekonstrukcje wsi.

Turyngia posiada wszelkie dane do szybkiego nadrobienia zaleg o ci
w dziedzinie odnowy i rozwoju wsi – posiada dost p do obfitych funduszy, ma
dobrze zorganizowane i wyspecjalizowane s u by instytucjonalne oraz wiado-
me celów dobra wspólnego spo ecze stwo udzielaj ce si  w pracach projekto-
wych i doradczych w ramach lokalnych grup dzia ania.
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