Rozwój Kraju Związkowego, Rozwój terenów, Rozwój obszarów
wiejskich, Urządzenia rolne, Gospodarka gruntami
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Źródło: Die Zwiebel Landesentwicklung (von Magel überarbeitete Fassung nach J. Thomas)
Opracowanie własne na podstawie: Thomas J.: „Cebula” Rozwoju Kraju Związkowego

Odnośnie przyszłości naszych wsi i krajobrazów

Rozwój terenów
„Rozwój terenów oznacza urzeczywistnienie wyznaczonych
celów rozwojowych zagospodarowania przestrzennego i
planowania krajowego (kraju związkowego) dla obszarów
wiejskich, a więc planowanie, przygotowanie
i przeprowadzenie wszystkich działań, które stosowne są,
do zachowania i poprawy funkcji mieszkaniowej,
gospodarczej i wypoczynkowej, w szczególności obszarów
wiejskich, by przez to długotrwale wspierać i poprawiać
warunki życia poza obszarami miast.“
Źródło: Quadflieg, Kommentar zum FlurbG
Quadflieg, Komentarz do federalnej ustawy o urządzeniach rolnych – FlurbG

Nadrzędne cele urządzeń rolnych
Wsparcie dla
ROZWOJU TERENÓW

Wsparcie dla
struktury przestrzennej
obszarów wiejskich
Poprawa warunków
produkcji i pracy
w rolnictwie
i leśnictwie

Źródło: Inhaltlicher Aufbau des § 1 FlurbG (nach Quadflieg)
Zakres rzeczowy § 1 Ferderalnej ustawy o urządzeniach rolnych (za Quadflieg)

Zintegrowany Rozwój Obszarów Wiejskich (ZROW)
w Republice Federalnej Niemiec
kompleksowość

Scalenia
gruntów

przekrojowość
PZROW
Programy Zintegrowanego
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Odnowa
wsi

Rozbudowa
wsi

Wiodące wdrożenia

kim i
na jakim
szczeblu
są partnerzy?

„ Tradycyjne, hierarchiczne struktury
administracyjne mogą być
niewystarczające do skutecznego
prowadzenia tej polityki i dlatego
potrzebne są korekty w trzech
kluczowych wymiarach zarządzania:
horyzontalnym – zarówno na
poziomie centralnym, jak i lokalnym
– oraz wertykalnym na wszystkich
poziomach administracji ”

Źródło: OECD, 2006: The New Rural Paradigm: Policies and Governance. S. 17
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, 2006: Nowy paradygmat obszarów wiejskich: Polityka i zarządzanie, str. 17

Jak chodzi o przyszłość naszych wsi i krajobrazu

Projekt naukowy
Odnowa wsi 2020
Koncepcja i strategie rozwoju odnowy wsi w Bawarii
Zlecenie badawcze Wydziału Zadań Centralnych
Bawarskiej Administracji ds. Rozwoju
Obszarów Wiejskich
Opracowanie:
Uniwersytet Techniczny w Monachium
Katedra Gospodarki Gruntami i Rozwoju
Terenów
O. Univ.-Prof. Dr.-Ing. Holger Magel
Dipl. Geogr. Anne Ritzinger
Dipl.-Ing. Christiane Groß

Jak chodzi o przyszłość naszych wsi i krajobrazu

Projekt naukowy Katedry Prof. Magela
Rozwój krajobrazu kulturowego przez zróżnicowane użytkowanie ziemi
Wytyczne i instrumenty innowacyjnego planowania krajobrazowego
w rozwoju obszarów wiejskich

Opracowanie nowego instrumentarium planistycznego dla
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w sferze krajobrazu
i użytkowania ziemi.
Cel:
Utrzymanie i zrównoważone ukształtowanie zasobów naturalnych
obszarów wiejskich jako ich istotnego kapitału dla rozwoju regionów
stabilnych ekologicznie i ekonomicznie, bazując na koncepcji
zróżnicowanego użytkowania ziemi opracowanej przez Prof. Habera.

Badania naukowe w zakresie rozwoju terenu i
zarządzania gruntami
Magel, H. (2003): Landmanagement – Die neue Herausforderung an
Bodenordnung und Landentwicklung. In: Flächenmanagement und
Bodenordnung. Zeitschrift für Liegenschaftswesen, Planung und Vermessung
(FuB), Heft 1/2003, S. 11-15.
Magel, H. (2003): Zarządzanie gruntami – nowe wyzwanie dla gospodarki gruntami
i terenami. [W:] Zarządzanie Terenami i Gospodarka Gruntami. Zeszyty Gospodarki
Nieruchomościami, Planowania i Miernictwa (FuB), Zeszyt 1/2003, str. 11-15.

Zukunftsorientiertes Landmanagement für die Verwaltung für Ländliche
Entwicklung – Teil 2 (in Zusammenarbeit mit auweck GmbH, München)
Auftraggeber: Bereich Zentrale Aufgaben der Bayerischen Verwaltung für
Ländliche Entwicklung, 2007-2010
Przyszłościowe zarządzanie terenami przez Administrację ds. Rozwoju Obszarów
Wiejskich – Część 2 (we współpracy z auweck sp. z o. o., Monachium)
Zleceniodawca: Wydział Zadań Centralnych Bawarskiej Administracji ds. Rozwoju Obszarów
Wiejskich, 2007-2010

Punkty ciężkości badań
Aktualne projekty naukowe
Rola zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich w rozwoju przestrzennym
(we współpracy z Katedrą Zrównoważonej Urbanizacji TUM, Prof. Michaeli)
Finansowanie: Bawarskia Administracjia ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich

Osoba do kontaktu: Sebastian Büchs

Rozwój narzędzi planowania przestrzennego wraz z pakietem szkoleniowym
(we współpracy z Federalnym Towarzystwem Współpracy Międzynarodowej GIZ)
Zleceniodawca: Program Narodów Zjednoczonych ds. Osadnictwa Ludności UN-HABITAT
Osoba do kontaktu : Dr. Eugene Chigbu, Anna Leitmeier

Zakończone projekty naukowe
Współpraca miast i wsi – potencjały zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich
Zleceniodawca: Bawarskia Administracjia ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich

Letnie kolokwium Bawarskiej Akademii d/s Obszarów Wiejskich i
Akademii Polityki i Spraw Bieżących Fundacji Hannsa-Seidela
„Wiejski styl życia” Kultura Wiejska jako Kotwica Ratunkowa
Czwartek, 17 lipca 2014 r.
Centrum Konferencyjne Fundacji Hannsa-Seidela w Monachium
Dlaczego coraz więcej ludzi przybywa do aglomeracji? Czy nie da się już urzeczywistnić marzenia o życiu na
wsi? Czy w centrach miejskich miejsca pracy są atrakcyjniejsze, czy ma to bardziej związek z „urbanlifestyle”? Jak może temu przeciwdziałać „rural-lifestyle”?

Tymi pytaniami zajmowaliśmy się podczas tegorocznego wspólnego letniego kolokwium Bawarskiej
Akademii d/s Obszarów Wiejskich i Akademii Polityki i Spraw Bieżących Fundacji Hannsa-Seidela.

Prezydium Kolokwium: Prof. Dr. Holger Magel i Silke
Franke z burmistrzem Dr. Uwe Grandl
(zdjęcie: Fundacja Hannsa-Seidela)

PENTAFONIA Zarządzania terenami
Zagwarantowanie
równoważnych warunków życia
w mieście i na wsi

Porządkowanie i rozwiązywanie
konfliktów (na gruncie)
Aktualizacja katastru nieruchomości
oraz ksiąg wieczystych

Zatwierdzanie planów,
realizacja
i finansowanie

Aktywizacja poprzez
doradztwo
i ukierunkowywanie

Inwentaryzacja,
planowanie, łączenie
i koordynacja
© Magel 2010

Polityka zarządzania terenami
- Wartości
- Cele
- Ramy prawne

Infrastruktura dla realizacji
polityki zarządzania terenami
i strategii zarządzania
– Dostęp do katastru i referencyjnych
geodezyjnych baz danych
– Interoperacyjność informacji katastralnej
i innych informacji

System
administracji
terenami
Infrastruktura
danych
przestrzennych

– Integralność przestrzenna i jednoznaczna
identyfikacja działek
– Udostępnienie linku do zabezpieczenia praw i
kontrolowania użytkowania

Triada Zarządzania terenami
Źródło: Magel, Klaus, Espinoza 2009

Paradygmat
zarządzania terenami

Kataster
nieruchomości

– Odzwierciedlenie tego, jak ludzie użytkują grunty
– Kluczowe obiekty do identyfikacji praw, ograniczeń i
obowiązków w zakresie użytkowania gruntów
– Połączenie między ludźmi i „systemem”

Działka

Zasady dobrego zarządzania terenami
(z uwzględnieniem zasad, procesów i struktur)
jako podstawa zrównoważonej polityki zarządzania
terenami, zapewniającej efektywny, uczciwy,
sprawiedliwy, przejrzysty i odpowiedzialny sektor
zarządzania terenami.

– Własność gruntów
– Użytkowanie gruntów
– Wartość i rynek
– Rozwój i struktura przestrzenna

Planowanie przestrzenne i ramy instytucjonalne

Całość jest
większa niż suma
poszczególnych
części.
Zarządzanie
terenami
musimy
rozumieć jako
system, a nie
jako niezależne
lub oddzielne
składniki.

„Tereny w społeczeństwie”

Sekcja Zarządzania Terenami i Nieruchomościami
w Niemieckiej Komisji Geodezji (DGK) Bawarskiej Akademii Nauk

Rozwój terenów /
rozwój obszarów
wiejskich

Zarzadzanie
geodanymi

Zarządzanie
i wycena
nieruchomości

Rozwój
miast

Zarządzanie
terenami i
nieruchomościami

Doradztwo/
pomoc dla
samopomocy

Źródło: DGK – Sektion Land- und Immobilienmanagement, 2009
Federalna Komisja Geodezji – Sekcja Zarządzania terenami i nieruchomościami, 2009

Jeżeli mówimy o równoważnych warunkach życia w mieście i na wsi, musimy mówić
o godności człowieka i prawach człowieka. A przez to o trzech rodzajach sprawiedliwości:

Sprawiedliwość
„wewnątrzpokoleniowa”

Godność ludzka
Prawa człowieka
(Umowa cywilna i społeczna)

Sprawiedliwość
międzypokoleniowa

1. Sprawiedliwość
dla
równych
możliwości

2. Sprawiedliwość w zaspokajaniu
codziennych potrzeb
(wymagania podstawowe)

Rozwój
oddolny

3. Sprawiedliwość procedur
(dobre zarządzanie,
sprawiedliwe procedury
między rządem i obywatelami)

Źródło: GLOBAL ABER GERECHT Klimawandel bekämpfen, Entwicklung ermöglichen – Ein Report C.H.BECK
GLOBALNIE ALE SPRAWIEDLIWIE. Przeciwdziałanie zmianom klimatu, umożliwienie rozwoju – Raport C.H.BECK

