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OCENA MIERNIKÓW STOSOWANYCH 
DO OKREŚLANIA ZAPOTRZEBOWANIA 
NA ZABIEGI URZĄDZENIOWOROLNE

XIX Konferencja Naukowa-
Nowe tendencje w teorii praktyce urządzania obszarów wiejskich 

nt. „Kształtowanie przestrzeni na terenach cennych ekologicznie” –
Szczytno, 4-5 września 2014

Małgorzata Akińcza, Dominik Maruk

Urządzanie terenów wiejskich

Określenie potrzeb obszaru (w tym urządzenioworolnych) = 
ocena dojrzałości do zmian

Plany urządzenioworolne 
Programy prac urządzenioworolnych 

(nazewnictwo zależne od regionu Polski)
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Urządzanie terenów wiejskich

Wieś

Rolnicza przestrzeń 
produkcyjna 

MIERNIKI

Cel i metodyka

Jak w praktyce, różni wykonawcy (biura geodezji i 
terenów rolnych) radzą sobie z doborem mierników?

Jakie mierniki są stosowane?

Porównanie mierników i  metod określania 

zapotrzebowania na zabiegi urządzenioworolne

stosowanych przez biura geodezji i terenów rolnych

(wybrane dokumenty)
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Plany i Programy urządzenioworolne

Dokumenty w swej treści składają się z dwóch części:

Analiza stanu istniejącego - dane, prace terenowe
(różnice pomiędzy stanem w terenie 
a danymi w katastrze nieruchomości)

Ustalenia planu urządzenioworolnego:
 potrzeby urządzenioworolne (lista zabiegów, ankieta)

 łączne zapotrzebowanie na prace urządzenioworolne
(ogólny wskaźnik)

 typowanie kolejności wsi do przeprowadzenia 
prac urządzenioworolnych 
(metoda punktowa, klasyfikacja)

Lista zabiegów urządzenioworolych

1. Melioracje podstawowe

2. Melioracje szczegółowe

3. Zalesianie gruntów

4. Budowa i modernizacja sieci dróg transportu rolnego

5. Scalenie gruntów

6. Inne (w zależności od potrzeb obszaru), odnowa wsi
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Scalenie gruntów
Określenie zapotrzebowania na scalenia

 rozdrobnienie gospodarstw
 kształt rozłogów
 wydłużenie działek
 występowanie szachownicy gruntów
 planowane inwestycje liniowe o znaczeniu ponadlokalnym
 potrzeby wydzielenia gruntów na cele infrastruktury
 planowane zalesienia
 występowanie różniczan
 zainteresowanie rolników powiększeniem swoich gospodarstw
 zainteresowanie rolników scaleniem gruntów
 potrzeby modernizacji infrastruktury

(występowanie różnic pomiędzy katastrem nieruchomości
a księgami wieczystymi)

Wnioski

Autorzy planów urządzenioworolnych (programów prac urządzenioworolnych) 
pomimo braku ustawowej listy zabiegów urządzenioworolnych, 
oraz wytycznych regulujących sposób pomiaru zapotrzebowania na nie,
potrafią je określić - podejście autorskie

Wykonawcy stosują podobne mierniki oceny zapotrzebowania na prace 
urządzenioworolne. 

Analiza wybranych dokumentów wykazała, iż przy ocenie potrzeb zalesiania 
gruntów zasadnym jest uwzględnianie powierzchni do zalesienia 
a nie stosowanie wskaźnika względnego (udział w powierzchni obrębu). 

Przy ustalaniu kolejności prac urządzenioworolnych w gminie należy 
przyznawać 1 punkt za wzrost lesistości o 10% w danym obrębie. 

W przypadku melioracji proponuje się przyznawanie dodatkowego punktu 
za każde 10% wzrostu powierzchni zmeliorowanych użytków rolnych obrębu.
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Dyskusja 

Czy w dobie gospodarki rynkowej w ogóle potrzebna 
jest ocena zapotrzebowania na zabiegi urządzenioworolne? 

Czy nie wystarczy ocena stanu istniejącego obszaru, 
uświadomienie potrzeb, akceptacja społeczności lokalnej 

i obliczenie kosztów?

Czy uzasadniona i możliwa jest integracja 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

i planu (programu) urządzenioworolnego?

Dyskusja 

„Kształtowanie przestrzeni na terenach cennych ekologicznie”
Typy (instrumenty) zagospodarowania terenu (Holandia):

1.Ponowne zagospodarowanie – dla obszarów, na których 
10muszą współistnieć sposoby użytkowania terenu 
potencjalnie pozostające ze sobą w konflikcie

funkcja rolnicza + ważne funkcje pozarolnicze :
tereny będące w sferze wpływów obszarów zurbanizowanych
tereny o wysokich wartościach przyrodniczych i krajobrazowych
2. Scalenie – tereny, gdzie funkcja rolnicza dominuje

3. Readaptacja- tereny z inwestycjami infrastrukturalnymi na poziomie
krajowym, regionalnym (droga, kanał, pas lotniska)

4. Scalenie przez umowę – niewielu właścicieli, mały obszar 
(cel-polepszenie układu działek)
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Dziękuję za uwagę


