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THE IMPACT OF LAND INTEGRATION FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN MOUNTAIN AREAS

Streszczenie

Problematyka zwi zana z gospodark  na obszarach rolnych wymaga pilnie
opracowa  modelowych. Zagro enia utrudniaj ce i spowalniaj ce ich rozwój pro-
wadz  do widocznej degradacji przestrzeni rolniczej i ubo enia spo eczno ci wiej-
skiej. Na szczególn  uwag  zas uguj  tereny górskie ze wzgl du na zasoby rodo-
wiska przyrodniczego. Wyst puj ce w tych rejonach trudne warunki klimatyczne
i terenowe zdecydowanie nie sprzyjaj  rozwojowi rolnictwa. Tereny te wymagaj
sporz dzenia aktualnej koncepcji rozwoju. Jedn  z propozycji ukierunkowania
rozwoju wsi mo e by  turystyka i rekreacja. Sprzyjaj  temu odpowiednie warunki
klimatyczne i przyrodnicze oraz bogactwo w walory krajobrazowe i kulturowe.

W pracy podj to prób  przedstawienia znaczenia scalenia gruntów rolnych
w terenach górskich. Scalenie nie rozwi zuje w pe ni istotnych problemów w tym
rejonie. Wymagane jest przeprowadzenie uwielofunkcyjnienia obszarów wiej-
skich. Okre lone w strategii rozwoju gminy zadania nie s  w a ciwie realizowana
na tych terenach.

Prognoz  efektów scalenia gruntów rolnych przedstawiono na przyk adzie
wsi górskiej po o onej w powiecie nowotarskim województwa ma opolskiego.
Wie  ta charakteryzuje si  du ym rozdrobnieniem gruntów. Przeci tna wielko
gospodarstwa wynosi rednio 5 ha u ytków rolnych i sk ada si  z oko o 42 dzia ek
o redniej powierzchni 11 arów.

S owa kluczowe: scalenie gruntów, obszary rolne, tereny górskie
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Summary

The problem with the economy in rural areas requires urgent studies of
model. Threats impeding and slowing down their development leading to progres-
sive degradation of agricultural land and the impoverishment of the rural commu-
nity. Of special interest are mountain areas due to environmental resources. Oc-
curring in these areas difficult climatic conditions and the terrain is definitely not
conducive to the development of agriculture. These areas require the preparation
of the current development concepts. One of the proposals targeting rural devel-
opment could be tourism and recreation. Favored by suitable climatic conditions
and natural and rich in scenic and cultural values.

This paper attempts to present the importance of land integration in
mountain areas. Land integration does not address fully the essential problems in
this area. Required to perform changes in the function rural areas. Development
strategy set out in the community tasks are not properly implemented in these
areas.

The forecast land integration shown on the example of a mountain village
located in the district of Nowy Targ voivodship. The village is characterized by a
high fragmentation of land. The average farm size is approximately 5 ha of
agricultural land and consists of approximately 42 lots with an average area of 11
acres.

Key words: land integration, agricultural areas, mountainous areas

WST P

Obszary wiejskie, a szczególnie te w terenach górskich, napotykaj  na
wiele problemów oraz niekorzystnych zjawisk, które stanowi  bariery dla pra-
wid owego i racjonalnego ich rozwoju. Na tych terenach rozwój rolnictwa jest
hamowany przez wiele czynników. Du e jawne bezrobocie, nienowoczesno ,
monofunkcyjno , z a struktura przestrzenna gospodarstw, du y udzia  gruntów
marginalnych w ogólnej powierzchni gruntów rolnych, niedorozwój infrastruk-
tury – to tylko niektóre problemy wsi [K odzi ski  1999]. Prowadzi to do zanie-
chania uprawy u ytków rolnych, zmiany w strukturze u ytkowania, emigracji
ludno ci wiejskiej do miast i za granic .

Polityka pa stwa w zakresie rolnictwa stanowi wa ny element wp ywaj cy
na rozwój obszarów wiejskich. W Polsce nie wykszta ci y si  jasne i w a ciwe
zasady kszta towania i rozwoju tych obszarów. Wizja rozwoju wsi nie znajduje
tak e swojego odbicia w strategiach rozwoju gmin i w planach zagospodarowa-
nia przestrzennego, które nie spe niaj  oczekiwa  spo eczno ci wiejskiej [Pija-
nowski Z, Pijanowski J 2003]. Obszary wiejskie potrzebuj  opracowania planów
urz dzeniowo-rolnych w systemie planów zagospodarowania przestrzennego.
Pozwol  one na racjonalne gospodarowanie gruntami. Jest to zagadnienie bardzo
wa ne z punktu widzenia poprawnego funkcjonowania gospodarki ca ego kraju,
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poniewa  obszary u ytkowane rolniczo stanowi  62% jego terytorium. Na nich
zaczynaj  si  cykle produkcyjne i przetwórcze, s  dawcami surowców i pro-
duktów dla ró nych dzia ów gospodarki oraz miejscem zachowania rodowiska
naturalnego. Tereny wiejskie maj  zatem do spe nienia szereg zada  wa nych
pod wzgl dem gospodarczym, spo ecznym i ekologicznym [Mazur , Sochacka
2005].

Spo eczno-gospodarczy rozwój kraju powoduje wzrost zainteresowania
przebudow  struktury przestrzennej terenów wiejskich. Obecnie jest ona doko-
nywana poprzez scalenie gruntów, a powinna by  realizowana ca o ciowo, tj.
w ramach kompleksowego scalania gruntów lub kompleksowego urz dzania
(rozwoju) obszarów wiejskich. Podstawowym celem prac urz dzeniowych jest
poprawa warunków pracy i ycia ludno ci wiejskiej w cis ym powi zaniu
z ochron  rodowiska [Woch  2001].

W terenach górskich obserwowa  mo na du e rozdrobnienie gruntów rol-
nych, przy stosunkowo ma ym obszarze gospodarstw, charakteryzuj ce si  nisk
przydatno ci  do produkcji rolnej zwi zanej z wyst puj cymi tu warunkami
fizjograficznymi. G ównymi cechami terenów górskich i podgórskich obok
ostrego klimatu jest zró nicowana rze ba terenu, któr  charakteryzuj  du e de-
niwelacje i nachylenie stoków oraz wyst powanie wielu przeszkód terenowych
i granic naturalnych zwi zanych z sieci  w wozów, cieków wodnych i mozaik
u ytków [Harasimowicz , Mazur R 2003].

Typow  dla obszarów górskich wsi  s  apsze Wy ne, gmina apsze Ni -
ne, znajduj ce si  na Polskim Spiszu w pobli u Nowego Targu. Rolnictwo we
wsi apsze Wy ne zawsze napotyka o na wiele problemów, a racjonalna gospo-
darka gruntami wi za a si  z licznymi trudno ciami. Na jej obszarze wyst puj
wszystkie cechy niekorzystne, charakteryzuj ce warunki gospodarki rolnej:
trudny teren pod wzgl dem urze bienia, s abe gleby, ostry klimat, a do tego
ma e gospodarstwa, maj ce grunty w du ej szachownicy, co wp ywa m.in. na
powstawanie du ych obszarów z gruntami nie u ytkowanymi rolniczo. W ostat-
nim okresie zauwa alny jest nasilaj cy si  proces rezygnacji z uprawy dzia ek
rolnych, zw aszcza tych które maj  nisk  klas  bonitacyjn  oraz po o one s
w du ych odleg o ciach od siedlisk. Przeci tne gospodarstwo w tej wsi o po-
wierzchni 5 ha u ytków rolnych sk ada si  a  z 42 dzia ek, z czego po owa
to dzia ki orne. rednia powierzchnia dzia ki rolnej wynosi niewiele ponad
10 arów.

W celu wykazania, e scalenie gruntów rolnych jest zabiegiem nie rozwi -
zuj cym do  istotnych problemów dotycz cych wsi górskiej opracowano pro-
gnoz  takiego scalenia we wsi apsze Wy ne. W ramach tego scalenia nast pi
poprawa ukszta towania dzia ek rolnych oraz ich przybli enie do siedlisk. Nie
wp ynie to istotnie na rozwój rolnictwa na tych terenach. Wsie górskie nadal
boryka  si  b d  z problemami. Wymagane jest przeprowadzenie zmian w stra-
tegii rozwoju.
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CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJ CEGO UK ADU GRUNTOWEGO WE WSI

Wie  apsze Wy ne po o ona jest w rodkowo-zachodniej cz ci Spiszu
Polskiego. Pod wzgl dem fizyczno-geograficznym rozpatrywany obszar nale y
do makroregionu zwanego Pogórzem Spiskim. Rze ba terenu ma charakter gó-
rzysty (góry niskie). Z punktu widzenia u ytkowania i pokrycia terenu, we wsi

apsze Wy ne dominuje kulturowy krajobraz rolniczo-le ny. Charakterystyczn
cech  tego krajobrazu jest anowo-szachownicowy uk ad dzia ek, wywodz cy
si  z indywidualnej formy w asno ci oraz gospodarki naturalnej, dostosowanej
do rze by terenu. Linia lasów jest z niewielkim wyj tkiem niewyra na i poszar-
pana, z licznymi enklawami i pó enklawami, które s  malownicze jednak z go-
spodarczego punktu widzenia stanowi  obraz terenu niew a ciwie zagospodaro-
wanego.

Struktura u ytkowania w gospodarstwach indywidualnych przedstawia si
nast puj co: grunty orne – 39,13%, ki – 27,13%, pastwiska – 4,51%, tereny
budowlane – 1,00%, lasy – 27,86%, pozosta e (sady, nieu ytki, drogi, tereny
ró ne) – 0,37%.

Grunty orne ze wzgl du na wysoko  n.p.m., gleby i klimat zajmuj  zbyt
du  powierzchni . ki wyst puj  zazwyczaj w najbli szym s siedztwie obsza-
rów zabudowanych lub w dolnych partiach stoków. ki po o one z dala od
siedlisk s  zazwyczaj enklawami mi dzyle nymi tworz cymi polany i hale. Maj
one mniejsze znaczenie gospodarcze ze wzgl du na niewielk  wydajno , nisk
warto  paszow  oraz du e odleg o ci od siedlisk gospodarstw.

Tabela 1 przedstawia podstawowe charakterystyki roz ogów gospodarstw
po o onych we wsi apsze Wy ne, takie jak ich obszary oraz ilo  i wielko
nale cych do nich dzia ek, okre lone na podstawie danych pochodz cych z
ewidencji gruntów. Przeci tna wielko  gospodarstwa w badanej wsi wynosi
niespe na 5 ha u ytków rolnych, przy redniej powierzchni dzia ki niewiele po-
nad 10 arów.

Tabela 1. Ilo  dzia ek u ytków rolnych oraz ich wielko
w gospodarstwach indywidualnych we wsi apsze Wy ne

Table 1. Number of agricultural land plots and their size in individual farms
in apsze Wy ne village

Rodzaj u ytku

Obszar UR
w gospodarstwach
indywidualnych

[ha]

Przeci tna
wielko

gospodarstwa
[ha]

Przeci tna
wielko  dzia ki
u ytku rolnego

[ha]

Liczba dzia ek
u ytków rolnych
w gospodarstwie

Ogó em
Grunty orne

ki
Pastwiska

841,99
465,51
322,86
53,62

4,76
2,63
1,82
0,30

0,11
0,12
0,11
0,05

44,82
21,57
17,11
6,14

ród o: opracowanie w asne.
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Szczegó owym badaniom poddano roz óg 9 gospodarstw sk adaj cych si
z 229 uprawnych dzia ek, co stanowi oko o 5% ogólnej ilo ci dzia ek we wsi.
Dla ka dej dzia ki okre lono ich powierzchni , d ugo  i szeroko , rednie
nachylenie oraz odleg o  od siedliska i ró nic  wysoko ci. rednie warto ci
tych parametrów przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Charakterystyka roz ogów badanych dzia ek gospodarstw
i mo liwo ci ich poprawy

Table  2. Profile of a land expanse of tested land parcels
and their improvement possibilities

Lp. Rozpatrywane cechy dzia ek
i mierniki oceny ich roz ogów

Stan
istniej cy

Stan
projektowany

1 Wielko  gospodarstwa [ha] 4,58 5,00
2 Ilo  dzia ek w gospodarstwie 41,44 3-5
3 Powierzchnia dzia ki [ha] 0,11 1,00
4 Szeroko  dzia ki [hm] 0,11 0,67
5 D ugo  dzia ki [hm] 1,05 1,50
6 Obwód [hm] 2,33 4,39
7 Ilo  pasów nawrotów 0,41 0,45
8 D ugo  pasów nawrotów [hm] 0,06 0,24
9 Nachylenie dzia ki [%] 8,60 8,60
10 Odleg o  od siedliska [hm] 17,36 7,00
11 Ró nica wysoko ci [10 m] 7,97 4,00

ród o: opracowanie w asne.

Jedn  z najbardziej niekorzystnych cech roz ogu dzia ek w badanej wsi
jest ich obszar wynosz cy przeci tnie 0,11 ha. rednia powierzchnia dzia ek
ornych wynosz ca 0,12 ha jest nieco wi ksza ni  dzia ek przeznaczonych pod
u ytki zielone (0,10 ha). Przyjmuje si , e poprawna wielko  dzia ki dla me-
chanizacji konnej powinna by  wi ksza od 20 arów, a dla uprawy ci gnikowej
od 1 ha. Wi kszo  dzia ek we wsi apsze Wy ne nie jest wi c odpowiednia
nawet do ich uprawy zaprz giem konnym. Oko o 50% dzia ek ornych i 70%
przeznaczonych pod u ytki zielone ma obszary mniejsze od 10 arów. Jedynie
15% dzia ek ornych i 10% dzia ek z u ytkami zielnymi jest wi kszych od
20 arów. Dzia ki takie s  wystarczaj co du e do stosowania konnej si y poci -
gowej, która w tym trudnym terenie jest jeszcze do  cz sto wykorzystywana do
uprawy gruntów rolnych. W badanej wsi brak jest zupe nie dzia ek wi kszych
od 1 ha, które mog yby by  efektywnie zagospodarowane przy pomocy ci gni-
ków.

Znacznie korzystniej mo na oceni  d ugo ci dzia ek wyst puj cych w roz-
patrywanej wsi ni  ich powierzchnie. Przeci tna d ugo  badanych dzia ek wy-
nosi 105 m i nie wykazuje wi kszego zró nicowanie zale nie od sposobu u yt-
kowania. D ugo ci tych dzia ek s  zazwyczaj dostosowane do ich obszarów.
Najkorzystniejsza d ugo  dzia ki ornej o powierzchni 12 arów, równej redniej



Marek lusarski

54

powierzchni dzia ki w badanej wsi, wynosi od 90 do 120 m, zale nie od sposobu
dost pno ci do niej z dróg. Przyjmuje si , e poprawne d ugo ci dzia ek dla
stosowania konnej si y poci gowej powinny by  wi ksze od 70-100 m, a dla
ci gników – 150 do 200 m [Cymerman  i in. 1982, Pijanowski Z. 1989]. Istnie-
j ce w badanej wsi d ugo ci dzia ek, przeci tnie bior c, s  odpowiednie dla
uprawy konnej i niewiele odbiegaj  od d ugo ci umo liwiaj cej efektywne sto-
sowanie ci gników.

W badanej wsi wyst puje jednostronny dost p z dróg do dzia ek. Ten spo-
sób dost pno ci do dzia ek zmniejsza ilo  dróg i ich obszar i jest w a ciwy dla
du ego rozdrobnienia gruntów, jakie wyst puje tu wyst puj . Jednostronny do-
st p z dróg do dzia ek powinien by  równie  utrzymany po reorganizacji struk-
tury przestrzennej wsi zak adaj cej wzrost ich powierzchni do 1 ha.

Bior c pod uwag  przeci tn  d ugo  dzia ki wynosz c  105 m mo na
oszacowa  odleg o  mi dzy s siednimi drogami na oko o 200-250 m. Odle-
g o  taka pozwala na projektowanie w a ciwie ukszta towanych dzia ek o ob-
szarze 1 ha, jakie prawdopodobnie b d  wyst powa  po scaleniu gruntów. Ist-
niej ca sie  drogowa mo e wi c by  w znacznym stopniu wykorzystana do
opracowania koncepcji nowego uk adu drogowego.

Szeroko ci dzia ek w badanej wsi podobnie jak ich obszary oceni  nale y
zdecydowanie niekorzystnie. Przeci tna szeroko  badanych dzia ek wynosi
zaledwie 11 m i przyczynia si  do istotnego obni enia efektów gospodarowania
g ównie przez wzrost strat w zbiorach produktów rolnych powstaj cych przy
granicach dzia ki wzd u  d u szych jej boków. Poprawna szeroko  dzia ki po-
winna by  wi ksza od 30-50 m [Harasimowicz , Ostr gowska  2001]. Zmiana
roz ogów dzia ek we wsi apsze Wy ne powinna dotyczy  przede wszystkim
wzrostu ich obszarów po czonego z przyrostem szeroko ci.

Badane dzia ki posiadaj  przewa nie kszta ty prostok tne o rednim wy-
d u eniu 1:10. Ukszta towanie tych dzia ek jest w a ciwie dostosowane do ich
wielko ci. Najkorzystniejsze wyd u enie dzia ek wyst puj cych na rozpatrywa-
nym obszarze o redniej powierzchni 11 arów wynosi 1:7 do 1:10 zale nie od
sposobu ich u ytkowania i dost pno ci z dróg.

Zagrody rolnicze umiejscowione s  wzd u  jednej z g ównych dróg we wsi
w systemie zwartym. Stwarza to trudno ci w rozmieszczeniu gruntów w pobli u
siedlisk i zwi ksza ich odleg o  od zabudowa . Po o enie gruntów w stosunku
do o rodków gospodarczych w analizowanych gospodarstwach jest niekorzyst-
ne, poniewa  rednia odleg o  mi dzy siedliskiem a uprawianymi dzia kami
wynosi 1736 m i ulega znacznym wahaniom od 107 do 2271 m. Du a odleg o
gruntów od siedlisk jest obok zbyt ma ych powierzchni i szeroko ci dzia ek
g ówn  przyczyn  niekorzystnego ukszta towania ich roz ogów. Przy tych odle-
g o ciach do dzia ek, du ych ró nicach wysoko ci w stosunku do siedlisk, ich
rolnicze wykorzystanie jest w tpliwe. Efektem tego jest cz sto spotykana w
ostatnich latach na badanym terenie rezygnacja z uprawy dzia ek o niskich kla-
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sach bonitacyjnych po o onych w du ych odleg o ciach od zabudowa . Popra-
wa rozmieszczenia uprawianych dzia ek w stosunku do siedlisk umo liwi
zmniejszenie odleg o ci do gruntów o ponad po ow  do oko o 600-700 m.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY

Gmina zawsze mia a charakter typowo rolniczy. W strategii jej rozwoju
przyj to dla rolnictwa funkcj  uzupe niaj c , o ograniczonym rozwoju – typu
górskiego, w oparciu o gospodarstwa indywidualne. Po o ono g ównie nacisk na
rozwój rekreacji i turystyki. Sprzyjaj  temu g ównie po o enie, warunki klima-
tyczne i przyrodnicze. Gmina usytuowana jest na polskim Spiszu i bezpo rednio
graniczy ze S owacj . Jest bogata w walory krajobrazowe i kulturowe. Rozwój
rekreacji wymaga przede wszystkim realizacji urz dze  infrastruktury spo ecznej
– powinna si  ona rozwija  przede wszystkim jako turystyka krajoznawcza i
wypoczynek pobytowy na bazie kwater prywatnych, ma ych pensjonatów i bu-
downictwa letniskowego realizowanego w zabudowie skupionej. Wed ug za o e
strategii rozwoju spo eczno-gospodarczego  ma by  gmin  przedsi biorcz , z
rozwini t  ca oroczn  turystyk , z aktywnym ekologicznym rolnictwem.

Chocia  rolnictwo potraktowane jest jako funkcja uzupe niaj ca, na obsza-
rze gminy wyst puj  cechy sprzyjaj ce rozwojowi produkcji rolnej charaktery-
styczne dla obszaru Polski po udniowej:

– dobry stan ekologiczny rodowiska rolniczego umo liwiaj cy rozwój
produkcji ywno ci,

– mo liwo  rozwoju pracoch onnych kierunków produkcji rolniczej,
mog cych by  konkurencj  dla produkcji krajowej i eksportu.

Potraktowanie rolnictwa jako uzupe niaj cej funkcji gminy, opartej na tra-
dycyjnej gospodarce hodowlano-wypasowej wymaga przede wszystkim:

– przeprowadzenia prac urz dzeniowo-rolnych,
– wdro enia transformacji u ytków rolnych,
– rejonizacji produkcji ro linnej wraz ze zmian  w strukturze upraw,
– ochrony gleb o najwy szych klasach.
Rozwój rolnictwa powinien by  realizowany w sposób zabezpieczaj cy

prawid owy i bezkolizyjny rozwój funkcji rekreacyjnych oraz ochron  rodowi-
ska cz owieka.

Znaczny odsetek (ponad 60%) ludno ci w wieku produkcyjnym jest ak-
tywnie zwi zany z rolnictwem, co wiadczy o utrzymywaniu si  znacz cej po-
zycji gospodarki rolnej jako ród a utrzymania mieszka ców gminy. Zachodz ce
aktualnie procesy integracyjne Polski z krajami Unii Europejskiej i zwi zane z
tym zmiany w strukturze gospodarki kraju, spowoduj  obni enie op acalno ci
rolnictwa, co wymusi odej cie z niego cz ci ludno ci.
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PROGNOZA ZAKRESU POPRAWY UK ADU GRUNTOWEGO WE WSI

Prognoz  poprawy roz ogu gruntów jaka nast pi w wyniku ich scalenia,
opracowano na podstawie wybranej wcze niej grupy gospodarstw, która pos u-
y a do charakterystyki istniej cego przed scaleniem rozdrobnienia gruntów we

wsi. Opracowany nowy uk ad sieci drogowej sta  si  podstaw  do zaprojektowa-
nia nowych roz ogów gruntów wybranych gospodarstw. Zaprojektowane gospo-
darstwa maj  identyczny obszar oraz zbli on  struktur  u ytkowania jak w sta-
nie wyj ciowym. Wydzielone zosta y dzia ki tak, aby ich rednia odleg o  od
siedliska by a równa redniej odleg o ci przed scaleniem pomniejszonej o osza-
cowan  wcze niej mo liwo  ich przybli enia. Przeci tna zmiana roz ogu, jaka
nast pi w wybranych gospodarstwach, mo e by  traktowana jako prognoza po-
prawy przestrzennego ich uformowania, która mo e by  osi gni ta na skutek
przeprowadzenia scalenia gruntów.

Wykonanie scalenia gruntów we wsi apsze Wy ne przyczyni si  do
znacznej poprawy roz ogów gospodarstw rolnych. G ównie nast pi wzrost ob-
szaru dzia ek rolnych oraz ich przybli enie do zabudowa  gospodarczych.

redni obszar dzia ki ulegnie blisko dziesi ciokrotnemu powi kszeniu
z 11 arów przed scaleniem, do oko o 1 ha po jego wykonaniu. W podobnej pro-
porcji zmniejszy si  ilo  dzia ek w gospodarstwie z oko o 42 do kilku
,zachowuj c istniej cy ju  jednostronny dost p z dróg do dzia ek, przy stosun-
kowo niedu ym wzro cie odleg o ci mi dzy drogami i d ugo ci dzia ek. Przewi-
duje si , e przeci tna d ugo  dzia ek w badanej wsi wynosz ca obecnie 105 m
wzro nie do oko o 150 m. Wi kszy wzrost d ugo ci dzia ek uniemo liwiaj
trudne warunki terenowe dotycz ce zarówno ukszta towania pionowego jak
i zmienno ci u ytkowania gruntów.

Scalenie gruntów da mo liwo  znacznego przybli enia uprawianych
dzia ek do siedlisk gospodarstw. Wyst puj ca obecnie du a odleg o  gruntów
od siedlisk wynikaj ce z niew a ciwego ich rozmieszczenia na terenie wsi wy-
nosz ca oko o 1,7 km mo e zosta  obni ona o ponad po ow .

Tabela 3. Przewidywane parametry roz ogu dzia ki i gospodarstwa
Table 3. Expected parameters of a land expanse of a plot and a farm

Cechy roz ogu gospodarstwa i dzia ki Stan i istniej cy Po scaleniu

Obszar gospodarstwa [ha] 4,58 5,0
Obszar dzia ki [ha] 0,11 1,0-2,0
D ugo  dzia ki [m] 105 150-200
Odleg o  od siedliska [m] 1730 700
Dost pno  z dróg do dzia ek jednostronna jednostronna
ród o: opracowanie w asne.
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Scalenie gruntów przeprowadzone w chwili obecnej nie wp ynie na wiel-
ko  gospodarstw rolnych, która przeci tnie nie przekracza 5 ha u ytków rol-
nych (tab. 2). Pe na modernizacja struktury przestrzennej we wsi apsze Wy ne
wymaga wi c nie tylko poprawy ukszta towania przestrzennego dzia ek grunto-
wych i sieci drogowej, ale w podobnym stopniu dotyczy przeobra e  struktury
obszarowej gospodarstw rolnych.

WNIOSKI

Wykonanie scalenia gruntów we wsi apsze Wy ne przyczyni si  do
znacznej poprawy roz ogów gospodarstw rolnych przejawiaj cej si  g ównie w
postaci wzrostu obszaru dzia ek uprawnych i przybli enia ich do siedlisk. Jed-
nak zbyt ma y obszar gospodarstw nie przekraczaj cy rednio 5 ha u ytków
rolnych, mimo korzystnego roz ogu dzia ek, nadal hamowa  b dzie w a ciwy
rozwój rolnictwa na tych terenach. Przeprowadzenie scalenia gruntów nie wp y-
nie w istotny sposób na struktur  obszarow  gospodarstw rolnych, która na ba-
danym terenie nie jest w a ciwa.

Jednym z mo liwych rozwi za , które harmonizuje wype nianie przez te-
reny wiejskie funkcji zrównowa onych jest rozwój gospodarczy, spo eczny
i ekologiczny. G ównym celem polityki rolnej powinno sta  uwielofunkcyjnie-
nie obszarów wiejskich. Model gospodarki na terenach wiejskich powinien by
uzale niony od warunków ekologicznych i krajobrazowych, które b d  wy-
znacznikiem profilu gospodarki i dzia alno ci cz owieka na tych obszarach.

Obszary górskie wymagaj  znacznej uwagi i znajomo ci problemów i pro-
cesów przyrodniczych, które na tym terenie wyst puj . Nie mo na rozwi za  ich
za pomoc  sprecyzowania zmian w sposobie zagospodarowania. Nale y wspie-
ra  dzia ania zmierzaj ce do ochrony i utrzymania górskiego rodowiska przy-
rodniczego w takim stanie, aby mog o s u y  przysz ym pokoleniom [Dzikow-
ska 2008].
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