Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZPROW) dla
przygotowania postępowania urządzeniowo-rolnego dla sołectw Nieciecza
i Czyżów (Miasto i Gmina Żabno), który stanowić będzie podstawę do
wydania decyzji o wszczęciu postępowania urządzeniowo-rolnego

Herausgeber:
Marschallamt der Wojewodschaft Kleinpolen
ul. Racławicka 56, 30-017 Krakau

Wydawnictwo powstało w ramach projektu pn. „Doskonalenie działań administracji regionalnej odpowiedzialnej za
scalenia gruntów w Małopolsce”, realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
2007-2013.
Nr projektu: MRPO.08.02.00-12-412/10

Die Veröffentlichung entstand im Rahmen des Projektes „Verbesserung der regionalen Verwaltung
für Landentwicklung und Flurneuordnung in Kleinpolen”, im Rahmen des Kleinpolnischen Regionalen
Operationsprogramms 2007-2013
Projekt-Nr.: MRPO.08.02.00-12-412/10

ISBN: 978-83-63091-67-5

ISBN: 978-83-63091-67-5

Kraków 2012 r.

Krakau 2012

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Das Projekt wurde durch die Europäische Union im Rahmen
des Kleinpolnischen Regionalen Operationsprogramms 2007-2013 mitfinanziert

Ministerium für Landwirtschaft,
Forsten, Umwelt und Naturschutz

Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZPROW)
dla przygotowania postępowania urządzeniowo-rolnego
dla sołectw Nieciecza i Czyżów (Miasto i Gmina Żabno),
który ma stanowić podstawę do wydania decyzji
o wszczęciu postępowania urządzeniowo-rolnego

Gemeinde
Neuhaus-Schierschnitz

Projektbezogener Integrierter Ländlicher
Entwicklungsplan (ILEP)
zur Vorbereitung eines Flurbereinigungsverfahrens
in den Gemarkungen Nieciecza und Czyżów
(Stadt/Gemeinde Żabno),
der als Grundlage zur Anordnung
eines Flurbereinigungsverfahrens dienen soll

Projektbezogener Integrierter Ländlicher Entwicklungsplan (ILEP) zur
Vorbereitung eines Flurbereinigungsverfahrens in den Gemarkungen
Nieciecza und Czyżów (Stadt/Gemeinde Żabno), der als Grundlage zur
Anordnung eines Flurbereinigungsverfahrens dienen soll

Wydawca:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

F reistaat T h ü r i n g e n

Fundusze Europejskie dla Małopolski

F reistaat T h ü r i n g e n

Ministerium für Landwirtschaft,
Forsten, Umwelt und Naturschutz

Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZPROW)
dla przygotowania postępowania urządzeniowo-rolnego
dla sołectw Nieciecza i Czyżów (Miasto i Gmina Żabno),
który ma stanowić podstawę do wydania decyzji
o wszczęciu postępowania urządzeniowo-rolnego

Strona 1 z 67

Gemeinde
Neuhaus-Schierschnitz

Projektbezogener Integrierter Ländlicher
Entwicklungsplan (ILEP)
zur Vorbereitung eines Flurbereinigungsverfahrens
in den Gemarkungen Nieciecza und Czyżów
(Stadt/Gemeinde Żabno),
der als Grundlage zur Anordnung
eines Flurbereinigungsverfahrens dienen soll

Seite 1 von 67

F reistaat T h ü r i n g e n

Ministerium für Landwirtschaft,
Forsten, Umwelt und Naturschutz

Gemeinde
Neuhaus-Schierschnitz

Wydawca:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Herausgeber:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Zespół autorski:
Heiko Ender, Rainer Franke, Jacek M. Pijanowski, Wieslaw Smieszko

Autoren:
Heiko Ender, Rainer Franke, Jacek M. Pijanowski, Wieslaw Smieszko

Recenzowali:
Prof. dr hab. Urszula Litwin
Prof. nadzw. dr hab. Franciszek Woch
Jerzy Kozłowski

Rezensiert durch:
Prof. Dr.-Habil. Urszula Litwin
Univ. Prof. Dr.-Habil. Franciszek Woch
Jerzy Kozłowski

Druk:
Grafpol, 53-650 Wrocław, ul. Czarnieckiego 1, www.argrafpol.pl

Druck:
Grafpol, 53-650 Wrocław, ul. Czarnieckiego 1, www.argrafpol.pl

Wydawnictwo powstało w ramach projektu pn. „Doskonalenie działań administracji regionalnej odpowiedzialnej za
scalenia gruntów w Małopolsce”, realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego 2007-2013
Nr projektu: MRPO.08.02.00-12-412/10
Kierownik projektu – dr inż. Jacek M. Pijanowski (Dr. sc. ETH Zürich)
Koordynacja zadań Turyngii w Projekcie – Dipl.-Ing. Knut Rommel
Odpowiedzialny za realizację projektu z ramienia Zarządu Województwa
Małopolskiego – mgr inż. Gustaw Korta

Die Veröffentlichung entstand im Rahmen des Projektes „Verbesserung der regionalen Verwaltung für
Landentwicklung und Flurneuordnung in Kleinpolen”, im Rahmen des Kleinpolnischen Regionalen
Operationsprogramms 2007-2013
Projekt-Nr.: MRPO.08.02.00-12-412/10
Projektleiter – Jacek M. Pijanowski, Dr. sc. ETH Zürich
Koordination der Aufgaben des Freistaates Thüringen im Projekt – Dipl.-Ing. Knut Rommel
Verantwortlich für die Realisierung des Projektes im Namen des Vorstandes der Wojewodschaft Kleinpolen
– mgr inż. Gustaw Korta

Nakład: 200 egzemplarzy

Auflage: 200 Exemplare

ISBN: 978-83-63091-67-5

ISBN: 978-83-63091-67-5

Kraków 2012 r.

Krakau 2012

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Strona 2 z 67

Das Projekt wurde durch die Europäische Union im Rahmen
des Kleinpolnischen Regionalen Operationsprogramms 2007-2013 mitfinanziert

Seite 2 von 67

Sehr geehrte Damen und Herren!

Szanowni Państwo!
Przekazuję na Państwa ręce wydawnictwo będące centralnym elementem realizacji projektu
Województwa Małopolskiego i Kraju Związkowego Turyngia pn. „Doskonalenie działań administracji regionalnej odpowiedzialnej za scalenia gruntów w Małopolsce“.
Celem projektu jest próba wypracowania modelowych rozwiązań dotyczących skuteczności
działań województwa w zakresie poprawy struktur obszarów wiejskich, za pomocą tzw. urządzeń
rolnych – jako istotnego elementu rozwoju regionalnego. Niezwykle ważne jest przy tym usprawnienie funkcjonowania szeroko rozumianej administracji odpowiedzialnej za rozwój obszarów
wiejskich, co nie będzie możliwe bez zmian w obowiązującym w Polsce systemie prawnym – głównie w nieprzystającej do naszej rzeczywistości Ustawie o scalaniu i wymianie gruntów.
Istotnym atutem niniejszego wydawnictwa – do lektury którego Państwa zachęcam – jest fakt,
że w projekt zaangażował się Kraj Związkowy Turyngia, który dopracował się w tym zakresie znakomitych rozwiązań. Turyngia, jako były region Niemieckiej Republiki Demokratycznej, jest modelowym wręcz przykładem właściwego dopasowania struktury i zadań administracji odpowiedzialnej za proces restrukturyzacji i urządzania obszarów wiejskich. Umożliwiło to szybkie zmiany cywilizacyjne na tych obszarach oraz dostosowanie struktur przestrzennych pod kątem regionalnych
wyzwań społeczno-gospodarczych.
W ramach projektu eksperci z Urzędu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urządzeń Rolnych
w Meiningen opracowali przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego „Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich dla przygotowania postępowania urządzeniowo-rolnego wraz z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej oraz przedsięwzięć z zakresu rozwoju i odnowy wsi dla sołectw Nieciecza i Czyżów
(Miasto i Gmina Żabno)”. Bardzo cieszy mnie fakt, że to modelowe opracowanie powstało na przykładzie z naszej małopolskiej ziemi i że może się ono stać przykładem dla całego kraju.
Małopolska jest regionem, który bardzo dużą uwagę w procesach rozwojowych koncentruje na
obszarach pozamiejskich. W wysiłkach tych znaczący udział mają środki europejskie, w tym przede
wszystkim fundusze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Uważam, iż niniejsze opracowanie stanowić winno kanwę dla szeroko pojętej dyskusji różnych środowisk odnośnie
potrzeb i kierunków zmian instrumentów i systemu finansowania rozwoju obszarów wiejskich
w Polsce.
Mam nadzieję, że lektura niniejszego wydawnictwa pozwoli części z Państwa lepiej zrozumieć lub inaczej niż dotychczas spojrzeć na zagadnienia związane z potrzebą zmian systemowych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich
w Polsce.

Ich übergebe Ihnen eine Veröffentlichung, die im Mittelpunkt des Gemeinschaftsprojekts „Verbesserung der regionalen Verwaltung für Landentwicklung und Flurneuordnung in Kleinpolen“
steht, welches von der Wojewodschaft Kleinpolen und dem Freistaat Thüringen bearbeitet wurde.
Das Ziel des Projektes ist die Erarbeitung von Modelllösungen als Grundlage für zielgerichtete
Handlungen einer Region im Bereich der Verbesserung von ländlichen Strukturen mit Hilfe der Flurbereinigung als einem wichtigen Element der regionalen Entwicklung. Es ist dabei äußerst wichtig,
dass die Funktionsweise der regionalen Verwaltung, die in diesem Bereich zuständig ist, entsprechend angepasst wird. Dies wird ohne Änderungen im polnischen Rechtssystem nicht möglich sein
– vor allem nicht mit dem an unserer Realität vorbei gehenden Gesetz über die Zusammenlegung
und den Tausch der Grundstücke.
Ein wichtiger Vorteil dieser Veröffentlichung – zu deren Studium ich Sie ermuntere – ist, dass
sich in diesem Projekt der Freistaat Thüringen engagiert hat, der in dieser Hinsicht sehr gute Lösungen vorweisen kann. Thüringen ist als ehemalige Region der Deutschen Demokratischen Republik
ein Musterbeispiel für eine gelungene Verbindung zwischen der Struktur und den Aufgaben der
Verwaltung, die für die Umstrukturierung und die Entwicklung des ländlichen Raums zuständig ist.
Dies hat einen raschen gesellschaftlichen Wandel in diesen Gebieten und die Anpassung der räumlichen Strukturen an die regionalen sozioökonomischen Herausforderungen erlaubt.
Im Rahmen des Projektes haben Experten aus dem Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung in Meiningen in Zusammenarbeit mit dem Marschallamt der Wojewodschaft Kleinpolen
einen „Projektbezogenen Integrierten Ländlichen Entwicklungsplan zur Vorbereitung eines Flurbereinigungsverfahrens mit Umsetzung investiver Maßnahmen in der Feld- und Waldlage sowie
Dorfentwicklungs- und -erneuerungsmaßnahmen in den Gemarkungen Nieciecza und Czyżów
(Stadt/Gemeinde Żabno)“ erarbeitet. Ich schätze es sehr, dass diese Modellbearbeitung am Beispiel
unserer Region vorgenommen wurde und als ein Beispiel für das ganze Land dienen kann.
Małopolska ist eine Region, die den Entwicklungsprozessen im ländlichen Raum eine hohe Aufmerksamkeit widmet. Bei diesen Bemühungen haben die EU-Fonds, darunter vor allem die Mittel
für die ländliche Entwicklung 2007-2013, einen bedeutenden Anteil. Ich denke, dass die vorliegende
Veröffentlichung die Grundlage für eine breit gefächerte Diskussion der verschiedenen Fachkreise
zur Notwendigkeit und zur Neuausrichtung unserer Instrumente der ländlichen Entwicklung und
dem System der Finanzierung in Polen bildet.
Ich hoffe, dass die Veröffentlichung dieser Lektüre dazu beitragen wird die Verhältnisse besser
zu verstehen und die Fragenkomplexe im Zusammenhang mit der Notwendigkeit einer systemischen Neuausrichtung
im Bereich der ländlichen Entwicklung in Polen unter einem anderen Blickwinkel zu betrachten.

Dr. Stanisław Sorys

Dr Stanisław Sorys

Mitglied des Vorstandes
der Wojewodschaft Kleinpolen

Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego
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Drodzy Czytelnicy,

Liebe Leserinnen und Leser,

Małopolskę i Turyngię od 1997 roku łączy bliska i przyjazna współpraca, która została od 2005
roku bardzo pomyślnie poszerzona i pogłębiona również w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
Po intensywnej wymianie doświadczeń pomiędzy przedstawicielami administracji urządzeniowo-rolnej obydwu regionów realizowany jest obecnie wspólny projekt mający na celu doskonalenie administracji regionalnej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i urządzeń-rolnych w Małopolsce oraz dalsze pogłębienie współpracy i przeprowadzenie konkretnych postępowań urządzeniowo-rolnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na terenach polskich gmin.
Obszary wiejskie obu regionów stoją przed różnorodnymi wyzwaniami. Oprócz dążeń do rozwoju efektywnego i konkurencyjnego rolnictwa i leśnictwa istotne jest również wzmocnienie struktur obszarowych jako samodzielnej przestrzeni życiowej i gospodarczej oraz zachowanie krajobrazu kulturowego i środowiska jako kluczowych zadań zintegrowanego rozwoju tych obszarów.
Ważnym instrumentem rozwoju obszarów wiejskich są postępowania urządzeniowo-rolne.
Poprzez reorganizację struktur przestrzennych i stosunków własnościowych w ramach postępowań urządzeniowo-rolnych można docelowo osiągnąć funkcjonalnie ukształtowane stosunki własnościowe w terenach zabudowanych i rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz pozyskać przy tym
tereny na cele gminne przy jednoczesnej minimalizacji przeznaczania na te cele nowych obszarów.
Prace urządzeniowo-rolne w Turyngii obok reorganizacji struktur przestrzennych i stosunków własnościowych umożliwiają również poprawę i rozwój skomunikowania obszaru poprzez realizację
stosownych przedsięwzięć inwestycyjnych.
Obejmują one przykładowo rozbudowę sieci dróg transportu rolnego, realizację przedsięwzięć
inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej, urządzeń budowlanych oraz pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Postępowanie urządzeniowo-rolne jest przy tym połączeniem w jedną całość prac planistycznych, podejmowania decyzji
i realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Stosunkowo często postępowania urządzeniowo-rolne
przeprowadzane są w związku z realizacją dużych projektów infrastrukturalnych (autostrady, koleje) oraz projektami z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i ochrony przyrody. Uzupełnieniem
postępowań urządzeniowo-rolnych jest przy tym odnowa i rozwój wsi, których głównym celem
jest zachowanie istniejących i rozwój dodatkowych, potrzebnych struktur wspólnotowych w miejscowości. Prace urządzeniowo-rolne połączone z odnową wsi umożliwiają kompleksowy rozwój
obszarów wiejskich.
Naszymi pozytywnymi doświadczeniami z Turyngii w zakresie postępowań urządzeniowo-rolnych, które integrują
działania związane z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych oraz odnowę i rozwój wsi, bardzo chętnie się dzielimy
i przekazujemy dalej.
W ramach przygotowań prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wspólnie
z Ministerstwem Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska i Ochrony Przyrody Turyngii reprezentowanym przez Urząd ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urządzeń Rolnych w Meiningen, do pilotażowego projektu postępowania urządzenioworolnego w Małopolsce, opracowane zostały wg metod praktykowanych w Turyngii „Założenia do projektu postępowania urządzeniowo-rolnego” dla obszaru sołectw Nieciecza i Czyżów przy uwzględnieniu istniejących w Małopolsce
możliwości. Celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowego postępowania urządzeniowo-rolnego w sołectwach
Nieciecza i Czyżów jako postępowania wzorcowego dla innych obiektów.
Mam nadzieję, że niniejsze opracowanie „Założeń do projektu postępowania urządzeniowo-rolnego” zainspiruje
wśród czytelników intensywną dyskusję na temat wykorzystania postępowań urządzeniowo-rolnych oraz odnowy
i rozwoju wsi, jako instrumentu przyszłościowego kształtowania obszarów wiejskich w Polsce.

Kleinpolen und Thüringen verbindet seit 1997 eine enge und freundschaftliche Zusammenarbeit, die seit 2005 auch im Bereich der Landentwicklung sehr erfolgreich praktiziert wird.
Nach einem umfassenden Erfahrungsaustausch beider Landesverwaltungen geht es nun im
Rahmen des Gemeinschaftsprojektes „Verbesserung der regionalen Verwaltung für Landentwicklung und Flurneuordnung in Kleinpolen“ um die weitere Kooperation und die Umsetzung konkreter Landentwicklungsverfahren in polnischen Gemeinden.
Die ländlichen Räume beider Regionen stehen vor vielfältigen Herausforderungen. Neben der
Entwicklung einer leistungs- und wettbewerbsfähigen Land- und Forstwirtschaft bilden die Stärkung der ländlichen Regionen als eigenständige Lebens- und Wirtschaftsräume sowie die Erhaltung unserer Kulturlandschaften und der Umwelt Kernziele der integrierten ländlichen Entwicklung.
Ein wichtiges Instrument zur Landentwicklung ist die Flurbereinigung. Durch die Bodenordnung in der Flurbereinigung können der Grundbesitz in der Orts- und Feldlage zweckmäßig neu
gestaltet und dabei Flächen für Gemeinwohlbelange verfügbar und ein Flächenneuverbrauch
verhindert werden. Die Flurbereinigung in Thüringen beinhaltet neben der Bodenordnung die Gestaltung der Infrastruktur durch die Umsetzung investiver Maßnahmen. Hierzu gehören beispielsweise der ländliche Wegebau sowie die Realisierung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen und die
Herstellung von Bauwerken und landschaftsgestaltenden Anlagen in der Feldlage. Die Flurbereinigung vereint dabei Planung, Entscheidung und Umsetzung in einer Hand. Häufig wird die Flurbereinigung im Zusammenhang mit infrastrukturellen Großvorhaben (Autobahnen, Schienen) und
Vorhaben des Hochwasser- und Naturschutzes durchgeführt. Ergänzt wird die Flurbereinigung
durch die Dorferneuerung und -entwicklung, die auf eine Sicherung und Entwicklung dorfgemäßer Gemeinschaftsstrukturen ausgerichtet ist. Flurbereinigung und Dorferneuerung ermöglichen
dabei eine ganzheitliche Entwicklung ländlicher Räume.
Unsere positiven Erfahrungen in Thüringen mit Flurbereinigungsverfahren, in denen die Umsetzung investiver Maßnahmen und die Dorfentwicklung integriert sind, geben wir gerne weiter.
Zur Vorbereitung eines Pilotverfahrens in Kleinpolen haben das Marschallamt Kleinpolen und
das Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz, vertreten durch
das Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen, für die Gemarkungen Nieciecza
und Czyżów gemeinsam eine Projektbeschreibung nach der in Thüringen angewandten Methode unter Berücksichtigung der kleinpolnischen Verhältnisse erstellt. Ziel ist die Umsetzung eines komplexen Landentwicklungsverfahrens in
Nieciecza und Czyżów als Muster für weitere Verfahren.
Ich wünsche mir, dass die vorliegende Projektbeschreibung bei den Leserinnen und Lesern eine intensive Diskussion
darüber anregt, wie mittels Flurbereinigung und Dorfentwicklung der ländliche Raum Polens zukunftsfähig gestaltet
werden kann.

Jürgen Reinholz
Thüringer Minister für Landwirtschaft, Forsten,
Umwelt und Naturschutz

Jürgen Reinholz
Minister Rolnictwa, Leśnictwa,
Środowiska i Ochrony Przyrody Turyngii
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Niniejsze wydawnictwo opracowane zostało przy wsparciu Wydziału Obszarów Wiejskich i Leśnictwa
w Ministerstwie Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska i Ochrony Przyrody Turyngii oraz Wydziału Geodezji i Kartografii
w Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Szczególne podziękowania składamy:

Panu Prof. Dr. Karl-Friedrich Thöne
Dyrektorowi Wydziału
Radcy Ministerstwa

Herrn Prof. Dr. Karl-Friedrich Thöne
Abteilungsleiter
Ministerialdirigent

Panu mgr inż. Gustawowi Korcie
Z-cy Dyrektora Departamentu
p.o. Geodety Województwa Małopolskiego

Herrn mgr inż. Gustaw Korta
Vize-Direktor des Departements
Hauptgeodät der Wojewodschaft Kleinpolen

Projekt został wykonany przez niżej wymienione osoby, które są również autorami niniejszego
wydawnictwa:

Pan mgr inż. Heiko Ender
Kierownik projektu ze strony Turyngii.
Kierownik grupy projektowej w Urzędzie ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urządzeń Rolnych
w Meiningen.
Inżynier Geodezji i Rolnictwa, od ponad 20 lat pracuje w administracji urządzeniowo-rolnej
Turyngii. Opracował istotne elementy niniejszego wydawnictwa.
Herr Heiko Ender, mgr inż. UR Krakow
Projektleiter für den Freistaat Thüringen
Gruppenleiter im Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen.
weitere Ausbildungen: Dipl.-Ing. FH Vermessungswesen und Agraringenieur, seit über 20 Jahren in der thüringer Landentwicklungsverwaltung tätig. Er erarbeitete wesentliche Teile dieser
Veröffentlichung.

Pan Wieslaw Smieszko (Dipl.-Ing. FH)
Specjalista w Urzędzie ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urządzeń Rolnych w Meiningen.
Od ponad 20 lat pracuje w administracji urządzeniowo-rolnej Turyngii.
Dzięki umiejętnościom językowym oraz doświadczeniu w prowadzeniu prac urządzenioworolnych w Polsce i w Niemczech był ważnym wsparciem dla realizacji projektu i wysokiej jakości niniejszego wydawnictwa.
Herr Wieslaw Smieszko (Dipl.-Ing. FH)
Mitarbeiter des Amtes für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen.
Seit über 20 Jahren in der thüringer Landentwicklungsverwaltung tätig.
Durch seine Sprachkenntnisse und seine Erfahrungen bei der Durchführung von Flurbereinigungsverfahren in Polen und Deutschland war er eine wichtige Stütze bei der Durchführung
und die hohe Qualität dieser Veröffentlichung.
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Die vorliegende Veröffentlichung wurde mit Unterstützung der Abteilung Ländlicher Raum, Forsten im Thüringer
Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz sowie der Abteilung für Geodäsie und
Kartographie im Departement für Umwelt, Landwirtschaft und Geodäsie des Marschallamtes der Wojewodschaft
Kleinpolen bearbeitet.
Ein herzlicher Dank gilt den zuständigen Personen:

Dziękujemy również Dyrektorowi Urzędu ds. Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Urządzeń Rolnych w Meiningen – Panu Dipl. Ing. Knutowi
Rommelowi, Naczelnemu Dyrektorowi Geodezji, którego Urząd
realizował zadania Kraju Związkowego Turyngia we wspólnym projekcie.
Des Weiteren danken wir dem Amtsleiter des Amtes für
Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen – Herrn Leitenden
Vermessungsdirektor, Dipl. Ing. Knut Rommel, der mit seinem Amt
die Aufgaben des Freistaats Thüringen im gemeinsamen Projekt
übernommen hat.

Die direkte Bearbeitung des Projektes erfolgte durch folgende Personen, die auch Autoren dieser
Veröffentlichung sind:

Pan dr inż. Jacek M. Pijanowski (Dr. sc. ETH Zürich)
Inicjator i kierownik projektu.
Pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Pracownik Naukowy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Opracował istotne części niniejszego wydawnictwa. Odpowiadał za kontakty z różnymi instytucjami w Polsce i Turyngii. Znacząco przyczynił się do powstania niniejszego wydawnictwa.
Herr Jacek M. Pijanowski, Dr. sc. ETH Zürich
Initiator und Leiter des Projektes.
Mitarbeiter des Marschallamtes der Wojewodschaft Kleinpolen.
Wiss. Mitarbeiter der Landwirtschaftlichen Universität Krakau.
Er erarbeitete wesentliche Teile dieser Arbeit. Verantwortlich für die Kontakte zu Institutionen in
Polen und Thüringen. Er war maßgeblich bei der Publikation dieser Veröffentlichung.

Pan Rainer Franke, Dipl.-Ing. (TU)
W latach 1990 do 2008 Dyrektor Urzędu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urządzeń Rolnych
w Meiningen.
Na zlecenie i jako Ekspert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego opracował ekspertyzę do niniejszego projektu oraz wspierał i towarzyszył mu swoją wiedzą fachową
i doświadczeniem. Wniósł wartościowe wskazówki co do nowego ukierunkowania prac urządzeniowo-rolnych w Polsce włącznie z nową organizacją administracji.
Herr Rainer Franke, Dipl.-Ing. (TU)
Von 1990 bis 2008 Leiter des Amtes für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen.
Er hat im Auftrag des Marschallamtes der Wojewodschaft Kleinpolen als Experte eine Expertise
zum Projekt erarbeitet sowie mit seinen Kenntnissen und Erfahrungen die Arbeiten tatkräftig
begleitet und unterstützt. Er gab wertvolle Hinweise zur Neuausrichtung der polnischen Flurbereinigung und der notwendigen Verwaltungsstruktur.
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SŁOWO WSTĘPNE

VORWORT

W Rzeczypospolitej Polskiej od wielu lat politycy, naukowcy oraz praktycy podejmują działania mające na celu
zmianę instrumentów rozwoju obszarów wiejskich. Działania w zakresie restrukturyzacji stosunków własnościowych
skoncentrowane dotychczas wyłącznie na sektorze rolniczym powinny zostać zastąpione wielofunkcyjnymi
i zintegrowanymi działaniami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Niniejsze wydawnictwo jest ważnym elementem wspólnego projektu Małopolski i Turyngii pn.: „Doskonalenie
działań administracji regionalnej odpowiedzialnej za scalenia gruntów w Małopolsce”. Celem projektu jest
stworzenie modelowych rozwiązań na rzecz skutecznych działań związanych z urządzaniem obszarów wiejskich
w Województwie Małopolskim. Rozwiązania wypracowane w ramach projektu służyć mogą również jako modelowe
dla innych regionów Polski.
Istotnym problemem jest obecnie w Polsce brak wytycznych, instrukcji oraz wzorcowych opracowań odnośnie
wykonania niezbędnych prac przygotowawczych, mających na celu przeprowadzenie postępowań urządzenioworolnych, w ramach których w szczególny sposób uwzględnione będzie planowanie i realizacja przedsięwzięć
inwestycyjnych,
Ponadto istotną przeszkodą w restrukturyzacji obszarów wiejskich i prowadzeniu prac urządzeniowo-rolnych
(scalenia) jest lokalny sprzeciw części społeczności lokalnych, które postępowanie to postrzegają jako „represję”
a nie jako instrument rozwoju. W świadomości większości potencjalnych uczestników prac scaleniowych funkcjonuje
negatywne nastawienie, mające swoje korzenie jeszcze w okresie ustroju socjalistycznego. Kolejnym problemem
jest często również brak zrozumienia przez administrację szczebla powiatowego, dla potrzeby prowadzenia prac
urządzeniowo-rolnych. Jak się zdaje tylko odpowiednie przykłady mogą ich przekonać do nowatorskich rozwiązań.
Kraj Związkowy Turyngia, jako były region Niemieckiej Republiki Demokratycznej jest znakomitym przykładem
właściwego wykorzystania potencjału kompleksowych prac urządzeniowo-rolnych, jakie stworzone tam zostały
dzięki przejęciu obowiązujących w tym zakresie podstaw prawnych od „starych” Krajów Związkowych Republiki
Federalnej Niemiec. Niezwykle cennym w tym kontekście jest fakt, że w ramach projektu Małopolska wspomagana
jest przez turyngskich ekspertów i specjalistów, którzy przed 20 laty bardzo szybko stworzyli nowoczesną
administrację urządzeniowo-rolną oraz w oparciu o wspomniane podstawy prawne wypracowali cały szereg
wytycznych regionalnych. Jest to również szczególna wartość dodana wzajemnej współpracy Turyngii i Małopolski
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
W ramach niniejszego wydawnictwa zaprezentowano konkretne opracowanie, mianowicie: „Zintegrowany
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZPROW) dla przygotowania postępowania urządzeniowo-rolnego
wraz z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej oraz
przedsięwzięć w zakresie rozwoju i odnowy wsi dla sołectw Nieciecza i Czyżów (Miasto i Gmina Żabno)”, który
stanowić winien podstawę wydania decyzji o wszczęciu postępowania urządzeniowo-rolnego. W Turyngii plany takie
są etapem wstępnym postępowania urządzeniowo-rolnego a ich opracowanie stanowi dokument rozstrzygający
o wydaniu decyzji o wszczęciu postępowania.
Kierownictwo i opiekę nad realizacją zadań Turyngii we Wspólnym Projekcie powierzono panu Dipl.-Ing.
Knutowi Rommelowi – Dyrektorowi Urzędu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urządzeń Rolnych w Meiningen, zaś
bezpośrednie opracowanie tego planu panu mgr inż. Heiko Enderowi – Kierownikowi Grupy ds. Gospodarki Gruntami
i Postępowań Urządzeniowo-rolnych w tym Urzędzie. Przy realizacji tego zadania był on wspomagany przez pana
Dipl.-Ing. Rainera Franke (eksperta w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego). Pan Rainer
Franke był w latach 1990-2008 dyrektorem Urzędu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urządzeń Rolnych w Meiningen
i po przełomie politycznym w 1990 w NRD miał znaczący udział w utworzeniu tego urzędu, jako pierwszego w
tym zakresie urzędu na terenie Turyngii. W pracach nad ZPROW Nieciecza/Czyżów intensywnie uczestniczyli
również pan Wieslaw Smieszko z Urzędu w Meiningen oraz inicjator i kierownik projektu – pan dr inż. Jacek
M. Pijanowski – pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie.
Dobre przykłady, pokazujące, „że się da” stanowią szansę „zreformowania” lub „reorientacji” obecnego podejścia
do rozwoju obszarów wiejskich i urządzeń rolnych w Polsce, co może okazać się istotne dla zmiany filozofii myślenia
i działania w tym zakresie – również wśród przedstawicieli świata polityki.
Kompleksowe rozwiązania zaproponowane w ramach projektu, mogą stać się ważnym impulsem dla zmiany
podejścia do rozwiązywania problemów obszarów wiejskich w ramach postępowań urządzeniowo-rolnych
w Małopolsce i w Polsce oraz służyć poprawie funkcjonowania i zakresu zadań odpowiedzialnej administracji.
Wprowadzenie w życie nowych zasad i metod przekształceń strukturalnych obszarów wiejskich w Polsce powinno
spowodować społeczno-gospodarcze pobudzenie rozwojowe i wspieranie działań mających na celu poprawę
standardów ochrony środowiska naturalnego.
Opracowywanie podobnych planów dla celów przygotowania prac z zakresu urządzeń rolnych oraz poszerzenie
zakresu merytorycznego tych prac w Polsce, mogłyby stanowić bardzo istotny krok w kierunku poprawy potencjału
rozwojowego obszarów wiejskich i skoordynowanej realizacji działań inwestycyjnych w ramach programów unijnych.
Dotyczy to przede wszystkim przyszłego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

In der Republik Polen gibt es seit vielen Jahren Bestrebungen von Politikern, Wissenschaftlern und Praktikern
die Instrumente der Landentwicklung zu erneuern. Die bisher stark auf den agrarischen Sektor bezogene Bodenordnung soll durch eine multifunktionale Landentwicklung für den ländlichen Raum ersetzt werden.
Diese Veröffentlichung ist ein wichtiger Bestandteil des Zusammenarbeitsprojektes „Verbesserung der regionalen Verwaltung für Landentwicklung und Flurneuordnung in Kleinpolen» zwischen Kleinpolen und Thüringen.
Das Projekt zielt auf die Schaffung von Modell-Lösungen für effektive Strukturverbesserungen des ländlichen
Raumes in Kleinpolen. Die Lösungen, die im Rahmen dieses Projekts entwickelt werden, können auch als Modell
für andere Regionen in Polen dienen.
Ein großes Problem für Polen ist der Mangel an Richtlinien, Anweisungen und Muster-Studien, welche die
nötigen Vorbereitungsarbeiten zu Flurbereinigungsverfahren repräsentierten und in denen insbesondere die investiven Maßnahmen berücksichtigt werden.
Darüber hinaus liegt ein großes Hindernis bei der Umstrukturierung des ländlichen Raumes und der Durchführung von Flurbereinigungsverfahren in der Abneigung der lokalen Gemeinschaften, die das Verfahren oft als
«Verdrängung» und nicht als Instrument der Entwicklung wahrnehmen. In den Köpfen der meisten potentiellen
Beteiligten an einer Flurbereinigung herrscht eine negative Einstellung, die ihre Wurzeln vermutlich immer noch
in den schlechten Erfahrungen im sozialistischen System hat. Ein weiteres Problem ist der häufige Mangel an Verständnis für die Notwendigkeit von Neuordnungsarbeiten auf der Landkreisebene. Es scheint, dass nur geeignete
Beispiele die erwähnten Akteure von den Flurbereinigungsarbeiten als innovative Lösungen überzeugen können.
Der Freistaat Thüringen als eine ehemalige Region der Deutschen Demokratischen Republik ist ein perfektes
Beispiel für die ordnungsgemäße Nutzung des Potenzials von umfassenden Flurbereinigungsarbeiten, die dort
seit der Übernahme von Rechtsgrundlagen in diesem Bereich aus den „alten“ Bundesländern ausgeführt werden.
Äußerst wertvoll ist in diesem Kontext die Tatsache, dass Kleinpolen im Rahmen des Projektes durch thüringer Experten und Spezialisten unterstützt wird, die vor 20 Jahren sehr schnell eine moderne Landentwicklungsverwaltung und eine Reihe von regionalen Richtlinien auf der Grundlage des Bundesgesetzes aufgebaut haben. Darin
liegt ein außergewöhnlicher Wert der Kooperation zwischen Thüringen und Kleinpolen im Bereich der ländlichen
Entwicklung.
Im Rahmen dieser Veröffentlichung wird ein konkretes Dokument präsentiert, nämlich ein „Projektbezogener Integrierter Ländlicher Entwicklungsplan (ILEP) zur Vorbereitung eines Flurbereinigungsverfahrens
mit Umsetzung investiver Maßnahmen in der Feld- und Waldlage sowie Dorfentwicklungs- und –erneuerungsmaßnahmen in den Ortslagen in den Gemarkungen Nieciecza und Czyżów (Stadt/Gemeinde Żabno),
der als Grundlage zur Anordnung eines Flurbereinigungsverfahrens dienen soll“. In Thüringen dienen solche Pläne als Vorstufe des Flurbereinigungsverfahrens und werden als Grundlage für den Entscheid über die Einleitung eines Verfahrens angefertigt.
Die Leitung und Betreuung der Umsetzung von Aufgaben des Freistaats Thüringen im gemeinsamen Projekt
wurde Herr Dipl.-Ing. Knut Rommel – Leiter des Amtes für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen anvertraut und die direkte Bearbeitung dieses Plans wurde Herrn Heiko Ender, mgr inż. UR Kraków Gruppenleiter
aus diesem Amt übertragen. In dieser Aufgabe wurde er tatkräftig durch Herrn Rainer Franke (Experte im Auftrag
des Marschallamtes der Wojewodschaft Kleinpolen) unterstützt. Herr Dipl. Ing. Rainer Franke war von 1990-2008
Direktor des ALF Meiningen und hat nach der politischen Wende in der DDR im Jahr 1990 maßgeblichen Anteil an
der Bildung dieses Amtes als erstes Amt für dieses Aufgabengebiet in Thüringen. Die Arbeiten am ILEP Nieciecza/
Czyżów wurden auch von Herrn Wieslaw Smieszko vom Amt in Meiningen begleitet sowie vom Initiator und Leiter des Projektes – Herrn Jacek M. Pijanowski, Dr. sc. ETH Zürich vom Marschallamt der Wojewodschaft Kleinpolen
und von der Landwirtschaftlichen Universität in Krakau intensiv unterstützt.
Gute Beispiele, welche aufzeigen „dass es (doch) geht“ bilden eine Chance zur „Reformierung“ bzw. „Neuausrichtung“ des heutigen Ansatzes zur ländlichen Entwicklung und Flurbereinigung (einschließlich der Zusammenlegung der Grundstücke) in Polen. Sie sind der Schlüssel für eine Änderung der Philosophie des Denkens und
Handelns in dieser Hinsicht – auch unter den Vertretern der Politik.
Umfassende Lösungen, wie sie im Projekt vorgeschlagen werden, können ein wichtiger Impuls für den Wandel
des Ansatzes sowie zur Lösung von Problemen des ländlichen Raums durch Flurbereinigung in Kleinpolen und
Polen sein und der Verbesserung des entsprechenden Verwaltungssystems dienen.
Die Einführung von neuen Grundsätzen und Methoden der strukturellen Veränderung des ländlichen Raums
in Polen soll die sozio-ökonomische Entwicklung beleben und die Verbesserung von Standards des Umweltschutzes fördern.
Die Einführung von ähnlichen Plänen für die Vorbereitung von Flurbereinigungsarbeiten sowie die Erweiterung des Inhalts dieser Arbeiten in Polen könnte ein sehr wesentlicher Schritt zur Verbesserung des Entwicklungspotenzials des ländlichen Raums und einer koordinierten Umsetzung von Investitionen (Maßnahmen) innerhalb
von EU-Programmen im ländlichen Raum sein. Dies gilt vor allem im Rahmen des künftigen Programms für die
Entwicklung des ländlichen Raums 2014-2020.
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Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZPROW)
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1 WPROWADZENIE

1 EINLEITUNG

Niniejsze opracowanie ma charakter praktyczny i zostało przygotowane w oparciu o metody stosowane
w Republice Federalnej Niemiec – a w szczególności w Turyngii.
Ważnym zadaniem opracowania było zaprezentowanie możliwości innego sposobu podejścia do przygotowywania, i przeprowadzania postępowań urządzeniowo-rolnych w Polsce.
Zgodnie z powyższym zdefiniowano następujący zakres opracowania:
n Prezentacja ogólnego zarysu postępowań urządzeniowo-rolnych w Polsce i Niemczech – cechy wspólne
i różnice.
n Zestawienie zadań ogólnych i zawartość Założeń do projektu postępowania urządzeniowo-rolnego.
n Opis obszaru planowanego postępowania urządzeniowo-rolnego.
n Określenie konieczności oraz celów postępowania urządzeniowo-rolnego dla sołectw Czyżów i Nieciecza
(Miasto i Gmina Żabno).
n Opracowanie propozycji ustalenia granicy zewnętrznej planowanego obszaru postępowania.
n Opis niemieckiego/turyngskiego systemu planowania i wdrażania działań inwestycyjnych w ramach urządzeń rolnych.
n Opracowanie wstępnej koncepcji przedsięwzięć inwestycyjnych (koncepcja planu sieci dróg i urządzeń
melioracji wodnych wraz z towarzyszącym planem pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu) na terenie
rolniczej przestrzeni produkcyjnej sołectw Czyżów i Nieciecza.
n Analiza kosztów i korzyści z przeprowadzenia postępowania urządzeniowo-rolnego w sołectwach Czyżów
i Nieciecza.

Die Bearbeitung hat einen praktischen Charakter und wurde basierend auf dem in der Bundesrepublik
Deutschland – und insbesondere im Freistaat Thüringen – geltenden Modell angefertigt.
Eine wichtige Aufgabe der Bearbeitung war, die Möglichkeit einer anderen Vorgehensweise bei der Vorbereitung und Durchführung von Flurbereinigungsverfahren in Polen aufzuzeigen.
Die Zielstellung hat folgenden Umfang der Bearbeitung determiniert:
n Darstellung der Grundzüge der Flurbereinigungsverfahren in Polen und Deutschland – Gemeinsamkeiten
und Unterschiede.
n Darlegung der allgemeinen Aufgaben und des Inhaltes einer Projektbeschreibung zur Vorbereitung von
Flurbereinigungsverfahren.
n Beschreibung des Planungsgebietes.
n Bestimmung der Notwendigkeit und der Ziele des Verfahrens für die Ortsteile Czyżów und Nieciecza.
n Erarbeitung eines Projektvorschlages mit Abgrenzung des voraussichtlichen Verfahrensgebietes.
n Beschreibung des thüringer/deutschen Systems zur Planung und Umsetzung von investiven Maßnahmen
in der Flurbereinigung.
n Aufstellung eines vorläufigen Maßnahmekonzeptes zur Umsetzung investiver Maßnahmen (Entwurf des
Wege- und Gewässerplanes mit landschaftspflegerischem Begleitplan) in der Feldlage in den Ortsteilen
Czyżów und Nieciecza.
n Nutzenanalyse eines Flurbereinigungsverfahrens in den Ortsteilen Czyżów und Nieciecza der Gemeinde
Żabno.

Opracowanie oparte jest metodycznie na obowiązującym sposobie postępowania przy opracowywaniu Założeń do projektu postępowania urządzeniowo-rolnego wraz z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych dla wyłonionych gmin Kraju Związkowego Turyngia.
W pierwszej fazie przeprowadzono ogólne studium dostępnych planów i pozostałych dokumentów dotyczących gminy Żabno. Poza tym rozesłano pisma do różnych urzędów, z prośbą o podanie informacji na temat istniejących i zatwierdzonych planów lub zamierzeniach inwestycyjnych na obszarze planowanego postępowania.
W drugiej fazie, w ramach wizyty w gminie Żabno przeprowadzono dokładną inwentaryzację stanu istniejącego obszaru postępowania. W ramach pobytu przeprowadzone zostały również sondaże uzupełniające pośród
podmiotów reprezentujących interesy publiczne oraz zebrane dalsze niezbędne dokumenty i informacje uzupełniające z wybranych urzędów.
W fazie trzeciej opracowana została część tekstowa wraz z załącznikami, zgodnie z zakresem określonym
w podrozdziale 3.2 niniejszego opracowania. Ważną pomoc techniczną uzyskano dzięki Systemowi Informacji
Geodezyjnej DAVID 3.70 firmy ibR z Bonn z aplikacją urządzeniowo-rolną „Turyngia”.
Opracowanie to powstało w ramach ścisłej współpracy i w szczegółowym uzgodnieniu z przedstawicielami
gminy, właścicielami gospodarstw rolnych i mieszkańcami sołectw Czyżów i Nieciecza.
W fazie czwartej, w ramach organizowanych spotkań informacyjnych, przedstawiono i objaśniono opracowaną koncepcję Założeń do projektu postępowania przedstawicielom podmiotów reprezentujących interesy
publiczne (Urząd Marszałkowski, Starostwo, Gmina, organy właściwe w sprawach rolnictwa, gospodarki wodnej,
ochrony przyrody itd.), przedstawicielom Związków Zawodowych Rolników oraz mieszkańcom sołectw objętych
planowaniem, które spotkało się z bardzo dużą aprobatą.

Die Bearbeitung basiert methodisch auf der geltenden Vorgehensweise bei der Erarbeitung einer Projektbeschreibung zur Vorbereitung von Flurbereinigungsverfahren mit Umsetzung investiver Maßnahmen für konkrete
Gemeinden im Freistaat Thüringen.
In der ersten Phase erfolgte eine allgemeine Studie von zugänglichen Planungen und weiteren Unterlagen
betreffend der Gemeinde Żabno. Darüber hinaus wurde eine schriftliche Befragung von verschiedenen Fachämtern durchgeführt, ob und welche das Verfahrensgebiet berührende Planungen beabsichtigt sind oder bereits
feststehen.
In der zweiten Phase wurde im Rahmen eines Aufenthaltes in der Gemeinde Żabno eine tiefgründige Bestandsaufnahme im Feld durchgeführt. In dieser Zeit wurden auch notwendige Unterlagen und ergänzende Informationen von ausgewählten Fachämtern gesammelt.
In der dritten Phase wurde der Textteil inklusive Anlagen gemäß dem im Unterkapitel 3.2 dargestellten Umfang erarbeitet. Eine wichtige technische Hilfe leistete dabei das Geoinformationssystem DAVID 3.70 der Firma
ibR, Bonn mit der Fachschale Flurbereinigung Thüringen.
Dabei erfolgte eine enge Abstimmung mit Vertretern der Gemeinde, ortsansässigen Landwirten und Einwohnern von Czyżów und Nieciecza.
In der vierten Phase wurde das Projekt in verschiedenen Veranstaltungen den Trägern öffentlicher Belange
(Marschallamt, Landkreis, Gemeinde, Landwirtschaftsverwaltung, Wasserwirtschaftsverwaltung, Naturschutzverwaltung etc.), der landwirtschaftlichen Berufsvertretung und den Bürgern der betroffenen Ortsteile vorgestellt
und erörtert und fand dabei eine große Zustimmung.
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2 GRUNDZÜGE DER FLURBEREINIGUNGSVERFAHREN IN POLEN UND
DEUTSCHLAND – ZIELE, ABLAUF UND VERFAHRENSARTEN DER FLURBEREINIGUNG – GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE

2.1 Podstawy prawne oraz cele postępowań urządzeniowo-rolnych
Podstawę restrukturyzacji stosunków własnościowych w rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce stanowią: Ustawa
z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. nr 11, poz. 80, t.j. z 2011 r.) – zmieniona ostatnio przez Ustawę
z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o scaleniu i wymianie gruntów (Dz. U. nr 185, poz. 1097) – oraz Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. (Dz. U. nr 80, poz. 480), które obowiązują na terenie całego
kraju. Cel postępowań został sformułowany w artykule 1 ustawy:„Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych
warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów
i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu” [Ustawa 1982]. Ustawa składa się z 35 artykułów.
W Republice Federalnej Niemiec postępowania urządzeniowo-rolne realizowane są na podstawie Ustawy o urządzeniach rolnych z dnia 16.03.1976 r. Ustawa jest federalnym aktem prawnym i obowiązuje na terenie całego państwa.
W ramach reformy federalizmu z 2006 r. kompetencje ustawodawcze w zakresie urządzeń rolnych zostały przeniesione na kraje związkowe. Jednak do tej pory żaden z nich nie skorzystał z tego uprawnienia. Oznacza to, że (jeszcze)
we wszystkich krajach związkowych obowiązuje ta sama ustawa o urządzeniach rolnych. Należy jednak tutaj dodać,
że każdy z krajów związkowych dysponuje własnymi ustawami wykonawczymi do ustawy federalnej, które regulują
specyficzne dla danego Kraju Związkowego uwarunkowania szczególne przeprowadzania postępowań urządzeniowo-rolnych. W Niemczech ich cele sformułowane zostały w § 1 federalnej ustawy o urządzeniach rolnych. Paragraf ten
ma następujące brzmienie: „Przedsięwzięcia mające na celu zmianę stosunków własnościowych na terenie obszarów
wiejskich w celu poprawy warunków produkcji i pracy w rolnictwie i leśnictwie, jak również dla wspierania ogólnie pojętych wartości kulturowych oraz rozwoju obszarów wiejskich mogą być realizowane na podstawie niniejszej ustawy
(urządzenia rolne)” [FlurbG 1976]. Dalsze cele wymienione zostały w § 37 ust. 1 ww. ustawy – „Obszar objęty postępowaniem urządzeniowo-rolnym należy ukształtować na nowo z uwzględnieniem danej struktury krajobrazu, tak aby odpowiadało to interesom uczestników postępowania, jak również interesom ogólnej kultury rolnej i rozwoju obszarów
wiejskich oraz tak jak wymaga tego dobro ogółu. Należy dokonać reorganizacji stosunków własnościowych a tereny
rozdrobnione lub uformowane w sposób nienadający się do gospodarczego wykorzystania, scalić według zasad nowoczesnego gospodarowania oraz ukształtować struktury przestrzenne stosowanie do położenia, formy i wielkości; należy stworzyć odpowiednią sieć dróg transportu rolnego, urządzeń melioracji wodnych i innych urządzeń wspólnotowych, podjąć działania w celu ochrony i polepszenia jakości gleb, jak również pielęgnacji i kształtowania krajobrazu oraz
wszelkie inne działania, dzięki którym poprawiona zostanie struktura obszarowa gospodarstw rolnych, zmniejszony
zostanie nakład pracy a gospodarowanie ułatwione. Mogą być realizowane także przedsięwzięcia w zakresie odnowy
wsi; istniejące plany zabudowy i podobne plany nie wykluczają włączenia terenów zabudowanych do postępowania
urządzeniowo-rolnego. Należy uregulować stosunki prawne” [FlurbG 1976]. Ustawa zawiera 159 paragrafów.
W tym miejscu zwraca się uwagę na Ustawę o dostosowaniu rolnictwa, która jako ustawa specjalna dla nowych krajów
związkowych reguluje dostosowanie strukturalne rolnictwa byłego NRD do społecznej i ekologicznej gospodarki rynkowej.
Celem ustawy jest rozwój różnorodnych struktur agrarnych oraz stworzenie wydajnych i konkurencyjnych gospodarstw
rolnych, umożliwiając zatrudnionym w nich osobom współudział w rozwoju poziomu dochodów i dobrobytu (§ 3 ww. ustawy). Zgodnie z tą ustawą należy w pełnym zakresie odtworzyć i zapewnić własność prywatną gruntów (§ 1 ww. ustawy).
Wszelkie formy własności i działalności gospodarczej uzyskają dzięki temu równość szans w konkurowaniu na rynku.
Ważnym punktem ustawy o dostosowaniu rolnictwa jest restrukturyzacja stosunków własnościowych poprzez uregulowanie występujących różnic własności na gruncie i budynkach (wybudowanych przez byłe Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne NRD). Ten szczególny rodzaj reorganizacji stosunków własnościowych i struktur przestrzennych wg ww. ustawy
nie będzie w niniejszym opracowaniu bardziej szczegółowo opisywany. Na podstawie tej ustawy mogą być przeprowadzane postępowania dobrowolnej wymiany gruntów oraz postępowania mające na celu uporządkowanie stosunków
własnościowych byłych Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. Jednak znaczenie postępowań realizowanych na podstawie ustawy o dostosowaniu rolnictwa uległo w ostatnich latach dużemu zmniejszeniu. Wynika to przede wszystkim
z tego, że przepisy wykonawcze do tej ustawy korelują bardzo mocno z przepisami federalnej ustawy o urządzeniach rolnych. Z tego względu w dalszej części opracowania przedstawione zostaną wyłącznie informacje dotyczące postępowań
przeprowadzanych na podstawie przepisów federalnej ustawy o urządzeniach rolnych.

2.2 Przebieg postępowań urządzeniowo-rolnych
Przebieg poszczególnych etapów postępowania urządzeniowo-rolnego jest bardzo złożony, dlatego w tym
miejscu rezygnuje się z ich szczegółowego przedstawienia. Na rysunku 1 przedstawiono uproszczony schemat
postepowania. Szczegółowy schemat etapów postępowania urządzeniowo-rolnego w Niemczech/Turyngii zamieszczony jest w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania.
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2.1 Gesetzliche Grundlagen und Ziele der Flurbereinigung
Grundlage für die Bodenordnung in Polen bildet das Gesetz über die Zusammenlegung und den Tausch
von Grundstücken vom 26. März 1982, welches zuletzt am 29. Juli 2011 novelliert wurde und die vom Minister für Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes erlassenen Ausführungsanweisungen vom 24.
April 2008. Hierbei handelt es sich um ein landesweit geltendes Gesetz. Als Ziel der Verfahren nach diesem
Gesetz ist in Artikel 1 formuliert: „Zweck der Flurbereinigung ist die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen
für die Land- und Forstwirtschaft durch die Verbesserung der Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe, der
Wälder und forstwirtschaftlichen Flächen, die rationelle Gestaltung von Grundstücken und die Anpassung von
Grundstücksgrenzen an das System der wasserwirtschaftlichen Einrichtungen, der Straßen und die Topografie.“
[Gesetz 1982] Das Gesetz umfasst 35 Artikel.
In Deutschland erfolgt die Flurbereinigung auf der Grundlage des Flurbereinigungsgesetzes vom
16.03.1976. Dieses Gesetz wurde als Bundesgesetz mit Gültigkeit für ganz Deutschland erlassen. Im Rahmen
der Föderalismusreform im Jahr 2006 wurde die Gesetzgebungskompetenz für die Flurbereinigung auf die
Bundesländer übertragen. Bisher hat aber kein Bundesland von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht.
Das heißt, dass in allen Bundesländern (noch) ein einheitliches Flurbereinigungsgesetz existiert. In den Bundesländern bestehen Ausführungsgesetze zum Flurbereinigungsgesetz, die im Rahmen des Flurbereinigungsgesetzes länderspezifische Besonderheiten regeln. Für Deutschland sind die Ziele der Flurbereinigung in § 1
des Flurbereinigungsgesetzes definiert. Dieser lautet wie folgt: „Zur Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft sowie zur Förderung der allgemeinen Landeskultur und
der Landentwicklung kann ländlicher Grundbesitz durch Maßnahmen nach diesem Gesetz neu geordnet
werden (Flurbereinigung)“ [FlurbG 1976]. Weitere Ziele sind im § 37 Absatz 1 des Gesetzes benannt. „Das
Flurbereinigungsgebiet ist unter Beachtung der jeweiligen Landschaftsstruktur neu zu gestalten, wie es den
gegeneinander abzuwägenden Interessen der Beteiligten sowie den Interessen der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung entspricht und wie es das Wohl der Allgemeinheit erfordert. Die Feldmark ist
neu einzuteilen und zersplitterter oder unwirtschaftlich geformter Grundbesitz nach neuzeitlichen betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammenzulegen und nach Lage, Form und Größe zweckmäßig zu gestalten; Wege, Straßen, Gewässer und andere gemeinschaftliche Anlagen sind zu schaffen, bodenschützende sowie verbessernde und landschaftsgestaltende Maßnahmen vorzunehmen und alle sonstigen Maßnahmen zu
treffen, durch welche die Grundlagen der Wirtschaftsbetriebe verbessert, der Arbeitsaufwand vermindert und
die Bewirtschaftung erleichtert werden. Maßnahmen der Dorferneuerung können durchgeführt werden; durch
Bebauungspläne und ähnliche Planungen wird die Zuziehung der Ortslage zur Flurbereinigung nicht ausgeschlossen. Die rechtlichen Verhältnisse sind zu ordnen.“ [FlurbG 1976] Das Gesetz umfasst 159 Paragraphen.
Hingewiesen wird an dieser Stelle auf das Landwirtschaftsanpassungsgesetz, welches als spezielles Gesetz für
die neuen Bundesländer die Anpassung der Landwirtschaft der ehemaligen DDR an die soziale und ökologische
Marktwirtschaft regelt. Ziel des Gesetzes ist die Entwicklung einer vielfältig strukturierten Landwirtschaft und die
Schaffung von Voraussetzungen für die Wiederherstellung leistungs- und wettbewerbsfähiger Landwirtschaftsbetriebe, um die in ihnen tätigen Menschen an der Einkommens- und Wohlstandsentwicklung zu beteiligen (§ 3
LwAnpG). Das Privateigentum an Grund und Boden ist in vollem Umfang wiederherzustellen und zu gewährleisten (§ 1 LwAnpG). Alle Eigentums- und Wirtschaftsformen erhalten im Wettbewerb Chancengleichheit.
Ein wichtiger Schwerpunkt des LwAnpG ist die Zusammenführung von getrenntem Gebäude- und Bodeneigentum (entstanden durch die ehemaligen Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften in der DDR)
als Einheit mittels Bodenordnung. Auf diese spezielle Bodenordnung nach LwAnpG wird hier nicht weiter eingegangen. Nach dem Gesetz können Verfahren des freiwilligen Landtausches und Bodenordnungsverfahren
durchgeführt werden. Allerdings ist die Bedeutung der Verfahren nach dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz
in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Dies rührt vor allem daher, dass die Verfahrensvorschriften des
Landwirtschaftsanpassungsgesetzes sehr stark mit denen des Flurbereinigungsgesetzes korrelieren. Daher
werden im Folgenden nur Aussagen zu den Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz getroffen.

2.2 Ablauf der Flurbereinigung
Der Verfahrensablauf von Flurbereinigungsverfahren ist sehr komplex. Daher wird hier auf eine detaillierte
Darstellung verzichtet und nur eine vereinfachte Betrachtung gemäß Abbildung 1 vorgenommen. Ein ausführliches Ablaufschema für den Ablauf der Flurbereinigung in Deutschland/Thüringen ist als Anlage 1 beigefügt.
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1. Analizy istniejącej dokumentacji planistycznej, plany
zagospodarowania przestrzennego

1. Voruntersuchungen,
Raumplanungen

2. Opracowanie Założeń do projektu
postępowania – prace
przygotowawcze

2. Erstellung einer Projektbeschreibung,
Vorbereitung des Verfahrens

3. Wszczęcie postępowania

3. Einleitung des Verfahrens

4. Określenie uczestników,
szacunek gruntów

6. Planowanie przedsięwzięć
inwestycyjnych i ich realizacja

4. Ermittlung der Beteiligten,
Wertermittlung

6. Planung und Ausführung
investiver Maßnahmen

5. Nowe struktury przestrzenne
i stosunki własnościowe

7. Aktualizacja ksiąg publicznych,
zakończenie postępowania
Rysunek 1. Uproszczony schemat przebiegu postępowania urządzeniowo-rolnego
Opis etapów prac wraz z przedstawieniem cech wspólnych i różnic:
1. Zarówno w Polsce jak i w Niemczech sporządzane są plany zagospodarowania przestrzennego oraz inne dokumenty planistyczne. W Polsce są to przykładowo Wojewódzki Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz plany miejscowe. W Niemczech sporządza się opracowania planistyczne takie jak Program Rozwoju Kraju Związkowego, plany regionalne, plany zagospodarowania przestrzennego oraz plany zabudowy. Poza tymi formalnymi koncepcjami
istnieją również nieformalne, jak np. Zintegrowane Koncepcje Rozwoju Obszarów Wiejskich, plany rozwoju
struktur agrarnych, plany odnowy wsi oraz badania wstępne mające na celu przeprowadzenie postępowań na
rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
2. W celu przygotowania postępowania urządzeniowo-rolnego dokonuje się z reguły szczegółowego rozpoznania działań zawartych w istniejących planach zagospodarowania przestrzennego i innych koncepcji wstępnych,
opracowanych dla przewidywanego obszaru postępowania. Wykonywana jest też specjalistyczna inwentaryzacja stanu istniejącego terenu, na podstawie której sporządzany jest zarys koncepcji założeń do projektu postępowania urządzeniowo-rolnego wraz z uzasadnieniem celów i konieczności jego przeprowadzenia oraz koncepcją
realizacji poszczególnych etapów postępowania. W realizację tego etapu prac włączone zostają podmioty reprezentujące interesy publiczne oraz mieszkańcy danego terenu. Wynikiem jest opracowanie założeń do projektu
postępowania, którego istotnym elementem jest m.in. również koncepcja decyzji o wszczęciu postępowania.
Zasadniczo opracowanie tego etapu postępowania przebiega w Polsce i Niemczech podobnie.
3. Zarówno w Polsce jak i w Niemczech zarządzenie postępowania następuje na podstawie wydania formalnej
decyzji administracyjnej o jego wszczęciu, która podawana jest do wiadomości publicznej. W obydwu krajach,
w celu zabezpieczenia interesów uczestników postępowania, wybierane są gremia (w Niemczech zgodnie
z federalną ustawą o urządzeniach rolnych jest to „Zarząd wspólnoty uczestników postępowania urządzeniowo-rolnego”), które reprezentują interesy wspólnotowe wszystkich uczestników postępowania.
4. Po wszczęciu postępowania następuje przygotowanie zestawień starego stanu z ustaleniem wartości działek wniesionych do postępowania oraz opracowanie odpowiednich poświadczeń. W tym celu, na podstawie danych z ksiąg wieczystych i dalszych prac legitymizacyjnych prowadzonych przez organy administracji
urządzeniowo-rolnej, następuje ustalenie właścicieli i posiadaczy praw. W celu określenia wartości działek
przeprowadzany jest szacunek gruntów, którego wyniki podawane są do wiadomości publicznej. Zasadniczo
opracowanie tego etapu następuje w Polsce i Niemczech podobnie. Różnice wynikają ze sposobu i stosowanych metod szacowania. Kataster, legitymacja oraz szacowanie wartości łączone są przy pomocy programów
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5. Neuordnung des
Flurbereinigungsgebietes

7. Berichtigung der öffentlichen Bücher,
Abschluss des Verfahrens
Abbildung 1. Vereinfachtes Ablaufschema eines Flurbereinigungsverfahrens
Beschreibung der Arbeitsabschnitte mit Darstellung der Gemainsamkeiten und Unterscheide:
1. Sowohl in Polen als auch in Deutschland existieren Raumplanungen und sonstige Voruntersuchungen. In Polen sind dies beispielsweise der Raumordnungsplan der Wojewodschaft, die Studie über die Voraussetzungen und die Zielrichtung der Raumbewirtschaftung der Gemeinde und die Ortspläne. In Deutschland sind
Planungen wie das Landesentwicklungsprogramm, Regionalpläne, Flächennutzungspläne und Bebauungspläne vorhanden. Neben diesen formellen Planungen existieren auch informelle Planungen wie Integrierte
ländliche Entwicklungskonzepte, Agrarstrukturelle Entwicklungsplanungen, Dorferneuerungsplanungen und
Voruntersuchungen zur Durchführung von Landentwicklungsverfahren.
2. Zur Vorbereitung eines Verfahrens werden in der Regel die vorhandenen Raumplanungen und sonstigen
Voruntersuchungen für das vorgesehene Gebiet konkretisiert. Es erfolgt eine spezialisierte Bestandsaufnahme des Gebietes und daraus abgeleitet eine Grobplanung für das vorgesehene Flurbereinigungsgebiet,
die Begründung der Notwendigkeit und der Ziele einschließlich Ablauf des Verfahrens. Eingebunden werden hierbei die Öffentlichen Institutionen und die Bürger. Als Abschluss der Arbeiten entsteht eine Projektbeschreibung, die unter anderem als wichtigen Bestandteil auch den Entwurf eines Beschlusses zur
Anordnung eines Verfahrens enthält. Grundsätzlich erfolgt die Bearbeitung dieses Schrittes in Polen und
Deutschland ähnlich.
3. Sowohl in Polen als auch in Deutschland erfolgt die Anordnung des Verfahrens durch einen förmlichen Anordnungsbeschluss, der öffentlich bekannt gemacht wird. In beiden Ländern werden zur Wahrung der Interessen
der Verfahrensteilnehmer Gremien gewählt (in Deutschland gemäß FlurbG «der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft des Flurbereinigungsverfahrens»), die stellvertretend die gemeinschaftlichen Interessen dieser
vertreten.
4. Nach der Anordnung des Verfahrens erfolgt die Aufstellung des Alten Bestandes mit der Ermittlung der Einlagewerte und der Erstellung der entsprechenden Nachweise. Hierzu werden die Eigentümer und die Inhaber
von Rechten auf der Grundlage der Grundbuchdaten und weiterer Ermittlungen der Flurbereinigungsbehörden ermittelt. Zur Festlegung der Grundstückswerte wird eine Wertermittlung durchgeführt, die öffentlich
bekannt gegeben wird. Grundsätzlich erfolgt die Bearbeitung dieses Schrittes in Polen und Deutschland ähnlich. Unterschiede bestehen bezüglich der Schätzungsmethoden. Das Kataster, die Legitimation und die Wertermittlung werden mittels Datenverarbeitungsprogrammen zusammengeführt und so die Einlage für jeden
Teilnehmer ermittelt.
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przetwarzania danych i w ten sposób określana jest wartość nieruchomości wniesionych do postępowania dla
każdego uczestnika.
5. Pierwszą czynnością w ramach prac związanych z reorganizacją struktur przestrzennych obszaru postępowania jest ustalenie i zamierzenie nowych granic kompleksów (granice bloków). Następnie przeniesione zostają
granice konturów dokonanego szacunku gruntów oraz ich dostosowanie do zamierzonych granic nowych
kompleksów. Po ustaleniu wartości wniesionych nieruchomości obliczone zostają wysokości roszczeń odszkodowawczych, po czym następuje wysłuchanie uczestników odnośnie ich życzeń celem ustalenia nowej
struktury własnościowej gruntów (w Niemczech jest to tzw. „termin złożenia życzeń do planu”). Po wykonaniu
prac formalnych związanych z ustaleniem nowych struktur własnościowych, zostają one udokumentowane
w Planie postępowania urządzeniowo-rolnego. Plan ten oprócz dokumentacji dotyczącej reorganizacji struktur przestrzennych i stosunków własnościowych obszaru postępowania zawiera również regulacje ogólne i zestawienia dla nowego stanu, wraz z regulacją odszkodowań. Wyniki nowego podziału przekazywane są do wiadomości właścicieli i okazywane na gruncie. Celem nowego podziału i okazania wykonuje się niezbędne prace
geodezyjne. W celu uregulowania przejścia własności i posiadania, organ administracji urządzeniowo-rolnej
opracowuje stosowne regulacje. Również w przypadku tego etapu postępowania, procedura wykonawcza
w Polsce i w Niemczech jest zasadniczo taka sama.
6. Istotna różnica pomiędzy postępowaniem urządzeniowo-rolnym w Niemczech i postępowaniem scaleniowym
w Polsce polega na tym, że w Niemczech w trakcie trwania postępowania mogą być realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne. W celu nowego ukształtowania obszaru opracowywane są we współpracy z samorządem zawodowym rolników oraz uczestniczącymi organami i organizacjami tzw. Zasady i sposób reorganizacji struktur
przestrzennych i stosunków własnościowych obszaru postępowania. Krok ten rozpoczyna się już w trakcie prac
przygotowawczych, tzn. w ramach opracowywania założeń do projektów postępowań. Konkretne i zobowiązujące prace planistyczne następują dopiero w ramach sporządzania ostatecznej wersji planu urządzeń wspólnotowych i publicznych. Ustawa federalna o urządzeniach rolnych stanowi w § 41, iż: „Organ urządzeniowo-rolny,
po przeprowadzeniu konsultacji z Zarządem wspólnoty uczestników przygotowuje i opracowuje plan urządzeń
wspólnotowych1 i publicznych2, w szczególności dotyczący włączenia do postępowania, zmiany przebiegu lub
nowego wyznaczenia granic ewidencyjnych publicznych dróg i ulic, jak również urządzeń melioracji wodnych,
elementów poprawy jakości gleb oraz pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu (plan sieci dróg i urządzeń
melioracji wodnych wraz z towarzyszącym planem pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu)” [FlurbG 1976].
Plan ten należy przedstawić i omówić z podmiotami reprezentującymi interes publiczny oraz z samorządem
zawodowym rolników. W przypadku osiągnięcia konsensusu3 odnośnie planu, wydawana jest decyzja o jego
zatwierdzeniu (stanowi ona jednocześnie zezwolenie na realizację). Taka forma stała się w Turyngii regułą
i jest praktykowana. Jeżeli nie doszłoby do zgody względem planu, wydanie decyzji administracyjnej stwierdzającej ważność planu następuje po rozważeniu zaprezentowanych sprzeciwów (w przypadku zaskarżenia
ważność decyzji zostaje stwierdzona w drodze postępowania sądowego, realizacja jest możliwa dopiero po
uprawomocnieniu). Wraz z planem sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych opracowuje się plan finansowy.
Zawiera on kalkulację kosztów postępowania oraz źródła finansowania wraz z wykazaniem kwoty wsparcia
i wymaganych środków finansowych w formie udziałów własnych właścicieli. Za realizację przedsięwzięć odpowiedzialni są uczestnicy postępowania urządzeniowo-rolnego, czyli tzw. wspólnota uczestników, która jest
spółką prawa publicznego i powstaje wraz z wydaniem decyzji o przeprowadzeniu postępowania urządzeniowo-rolnego. W Turyngii wszystkie wspólnoty uczestników postępowań zrzeszone są w Związku Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Urządzeń Rolnych (Związek Wspólnot), który w ich imieniu przejmuje m.in. wykonanie
i utrzymanie stanu technicznego zrealizowanych urządzeń wspólnotowych.
Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych następowała wcześniej zazwyczaj dopiero po wejściu w życie nowego stanu prawnego (nowych struktur przestrzennych). Jednak niemiecka ustawa urządzeniowo-rolna do-
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5. Bei der Neuordnung werden zunächst die neuen Gewannegrenzen (Blockgrenzen) festgelegt und vermessen.
Danach erfolgt eine Übertragung der Wertermittlung vom alten auf den neuen Bestand mit Anpassung an die
neuen Gewannegrenzen. Anschließend wird der Abfindungsanspruch ermittelt und es erfolgt eine Anhörung
der Teilnehmer zu ihren Abfindungswünschen (in Deutschland ist dies der sogenannte „Planwunschtermin“).
Danach wird die Zuteilung vorgenommen. Die Neuordnung wird in einem Plan (Flurbereinigungsplan) dokumentiert, der die Ergebnisse des Verfahrens zusammenfasst sowie allgemeine Regelungen und die Nachweise
des Neuen Bestandes mit den Ergebnissen der Abfindung enthält. Die Ergebnisse der Neuordnung werden
den Eigentümern bekanntgegeben und in der Örtlichkeit angezeigt. Zur Neuordnung und zur Anzeige in der
Örtlichkeit werden entsprechende Vermessungsarbeiten durchgeführt. Zur Regelung des Eigentums- und Besitzübergangs werden durch die Flurbereinigungsbehörde Regelungen getroffen. Auch bei diesem Verfahrensschritt ist die Bearbeitungsweise in Polen und Deutschland grundsätzlich gleich.
6. Ein wesentlicher Unterschied zwischen den Flurbereinigungsverfahren in Polen und in Deutschland besteht
darin, dass in Deutschland investive Maßnahmen im Verfahren durchgeführt werden können. Zur Neugestaltung des Gebietes werden im Benehmen mit der landwirtschaftlichen Berufsvertretung und den beteiligten
Behörden und Organisationen sogenannte Neugestaltungsgrundsätze aufgestellt. Dieser Schritt beginnt bereits im Zuge der Projektvorbereitung. Die konkrete Planung erfolgt dann mit dem Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen. Das deutsche Flurbereinigungsgesetz führt hierzu in § 41 aus: „Die
Flurbereinigungsbehörde stellt im Benehmen mit dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft einen Plan auf
über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen, insbesondere über die Einziehung, Änderung oder
Neuausweisung öffentlicher Wege und Straßen sowie über die wasserwirtschaftlichen, bodenverbessernden
und landschaftsgestaltenden Anlagen (Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan).“
[FlurbG 1976].
Der Plan ist mit den Trägern öffentlicher Belange einschließlich der landwirtschaftlichen Berufsvertretung
zu erörtern. Bei Erzielung des Einvernehmens zum Plan wird dieser genehmigt, was in Thüringen der Regelfall ist. Sollte keine Einigung zur Planung erzielt werden, wird der Plan unter Abwägung der vorgebrachten
Einwendungen festgestellt. Mit dem Wege- und Gewässerplan wird ein Finanzierungsplan erstellt. Dieser
beinhaltet die zu erwartenden Kosten für das Verfahren und enthält die Finanzierung mit Ausweisung der
Förderung und der zu erbringenden Eigenanteile der Eigentümer. Verantwortlich für die Umsetzung der
Maßnahmen ist der Zusammenschluss der Beteiligten der Flureinigung, die sogenannte Teilnehmergemeinschaft, die mit Anordnung des Verfahrens als Körperschaft des öffentlichen Rechts entsteht. In Thüringen
sind die Teilnehmergemeinschaften im Verband für Landentwicklung und Flurneuordnung zusammengeschlossen, der für diese unter anderem die Herstellung und Unterhaltung der gemeinschaftlichen Anlagen
übernimmt.
Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgte früher meist nach der Neuordnung der Grundstücke. Das deutsche Flurbereinigungsgesetz lässt aber auch eine Realisierung der Maßnahmen vor Aufstellung des Flurbereinigungsplanes zu. Dieser sogenannte Vorausbau stellt mittlerweile den Regelfall dar. Eine Voraussetzung

Urządzenia wspólnotowe – urządzenia służące wspólnocie uczestników, do których zalicza się drogi transportu rolnego
i urządzenia melioracji wodnych wraz z urządzeniami dodatkowymi (np. przepusty, zasuwy wodne i inne), służące wyłącznie
wykorzystaniu dla celów i w interesie wspólnotowym. Charakter wspólnotowy jest szczegółowo określony w komentarzach
prawnych i decyzjach sądowych do § 39 federalnej ustawy o urządzeniach rolnych.
2
Urządzenia publiczne – urządzenia transportu publicznego lub służące innym interesom publicznym, jak np. ścieżki/
chodniki/ulice, urządzenia kolejowe oraz urządzenia innych instytucji publicznych (transport, wodociągi, sieci energetyczne,
urządzenia odprowadzania i oczyszczania ścieków, wiatrochrony, urządzenia ochrony przeciwpożarowej, ochrony przed zanieczyszczeniami i emisją, place zabaw i boiska sportowe oraz urządzenia ochrony przyrody i zagospodarowania krajobrazu
służące celom rekreacyjnym. Charakter publiczny jest szczegółowo określony w komentarzach prawnych i decyzjach sądowych do § 40 federalnej ustawy o urządzeniach rolnych.
3
Federalna ustawa o urządzenia rolnych zezwala na realizację planowanych przedsięwzięć jeszcze przed wejściem w życie
nowego stanu prawnego. Jednym z warunków jest pisemne oświadczenie instytucji reprezentujących interesy publiczne
o pełnej akceptacji planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz działań wyrównawczych i zastępczych, które (w Republice Federalnej Niemiec) jest równoważne z formalną rezygnacją z zaskarżenia decyzji o zatwierdzeniu planu.
1
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puszcza możliwość realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych jeszcze przed opracowaniem i obowiązywaniem
końcowego planu urządzeniowo-rolnego. Działania takie, tzw. „wcześniejsza realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych” stanowią już obecnie normę. Warunkiem realizacji inwestycji, obok przestrzegania w planie urządzeń
wspólnotowych i publicznych uwarunkowań publiczno-prawnych, jest również gwarancja zabezpieczenia prawa
własności. W przypadku inwestycji o mniejszym zakresie od właścicieli działek, których to dotyczy, uzyskiwane są
pozwolenia budowę. Jeżeli nie zostałyby one udzielone, bądź przeprowadzane są działania o większym zakresie,
to wspólnota uczestników może w ramach wydania decyzji administracyjnej wejść w posiadanie i użytkowanie
niezbędnych gruntów. W celu bezpośredniego wdrożenia inwestycji ogłaszane są przetargi i następuje przekazanie realizacji odpowiednim firmom. Regulacja stosunków własnościowych zrealizowanych urządzeń następuje
w ramach planu końcowego postępowania urządzeniowo-rolnego, które z reguły przekazywane są gminie na
własność i utrzymanie.
7. Po wejściu w życie nowego stanu prawnego korygowane są księgi wieczyste, kataster nieruchomości oraz pozostałe księgi publiczne, jak księgi wodne oraz kataster służebności po czym następuje formalne zakończenie
postępowania. Realizacja tego etapu w Polsce i w Niemczech przebiega podobnie.

2.3 Rodzaje postępowań urządzeniowo-rolnych w Niemczech/Turyngii
Polska ustawa o scalaniu i wymianie gruntów nie przewiduje żadnych szczególnych rodzajów postępowań.
Zawiera ona nieliczne przepisy odnośnie sposobu postępowania w przypadku niezbędnego udostępnienia gruntów pod drogi i elementy zaopatrzenia w media oraz reguluje w art. 5. kwestię wymiany działek pomiędzy poszczególnymi właścicielami.
Federalna ustawa o urządzeniach rolnych przewiduje – zależnie od celu – różne rodzaje postępowań, które
skrótowo opisano poniżej.
n Regularne postępowanie urządzeniowo-rolne wg § 1 ustawy urządzeniowo-rolnej
Zawiera rozległe działania na rzecz zapewnienia dojazdu do pól, odnowy wsi, inwestycji z zakresu gospodarki
wodnej na terenach rolnych, ochrony gleb, ochrony przyrody, pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu,
jak również reorganizację stosunków własnościowych. Postępowanie tego rodzaju daje znaczne możliwości
poprawy struktur agrarnych, jak również wspierania ogólnej kultury rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich.
Postępowanie to służy głównie poprawie prywatnej struktury własności, przy jednoczesnym uwzględnieniu
i zagwarantowaniu realizacji interesów publicznych. Ten rodzaj postępowania może wspierać także przedsięwzięcia inwestycyjne osób trzecich. W praktyce już tylko w nielicznych przypadkach zarządza się przeprowadzanie regularnych postępowań urządzeniowo-rolnych, gdyż wymagają one wysokich nakładów i wykazują
się stosunkowo długim okresem realizacji.
n Uproszczone postępowanie urządzeniowo-rolne wg § 86 ustawy urządzeniowo-rolnej
Ten rodzaj postępowania nie umożliwia realizacji tak rozległych zadań jak postępowanie regularne. Postępowania te ukierunkowane są na osiągnięcie ściśle określonych celów. W ramach tego typu postępowań
stwarzane są możliwości realizacji przedsięwzięć na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności
poprawy struktur agrarnych i osadniczych, odnowy wsi, działań urbanistycznych, działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, bliskiego naturalnemu rozwoju cieków melioracyjnych, ochrony przyrody,
pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazów oraz kształtowania i zagospodarowania terenów wiejskich
jednostek osadniczych i ich rozwoju krajobrazowego. Dodatkowo można wyeliminować niedociągnięcia
ogólnej kultury rolnej, rozwiązywać konflikty związane z użytkowaniem ziemi a w razie konieczności również w zakresie restrukturyzacji stosunków własnościowych na niewielkich obszarach gmin lub ich sołectw.
Postępowanie uproszczone przeprowadzane jest również w przypadku gdy mają być wykonane tylko nieliczne i nieskomplikowane przedsięwzięcia inwestycyjne, albo gdy takowe nie są planowane, np. dla celów
regulacji stosunków własnościowych w ramach wtórnych postępowań urządzeniowo-rolnych. Korzyścią
tego rodzaju postępowania jest to, że dzięki skoncentrowaniu się na najistotniejszych celach redukowane są nakłady, osiągając jednocześnie szybszą realizację i tym samym lepszą skuteczność przedsięwzięć
inwestycyjnych. W przeciwieństwie do regularnego postępowania urządzeniowo-rolnego, w postępowaniu uproszczonym można zrezygnować z takich etapów jak opracowanie planu inwestycji wspólnotowych
i publicznych. Planowanie i warunki realizacji ewentualnie niezbędnych przedsięwzięć inwestycyjnych,
uregulowane są w planie końcowym postępowania urządzeniowo-rolnego, w ramach którego mogą zostać podane do wiadomości również wyniki szacunku gruntów.
Uproszczone postępowanie urządzeniowo-rolne może zostać przeprowadzone również dla celów publicznych, jeżeli podmiot realizujący przedsięwzięcie nabył wszystkie działki potrzebne do realizacji swych
inwestycji lub w ramach postępowania będzie mógł nabyć grunty zastępcze i rozchodzi się jedynie o dopasowanie i ustalenie nowych stosunków własnościowych stosownie do granic zrealizowanej inwestycji.
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zur Umsetzung der Maßnahmen bildet neben der Sicherung des öffentlich-rechtlichen Baurechts durch den
Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen die Sicherung des privatrechtlichen Baurechts.
Bei Maßnahmen in kleinerem Umfang werden hierzu von den betroffenen Grundstückseigentümern Bauerlaubnisse eingeholt. Sollten diese nicht erteilt werden bzw. Maßnahmen größeren Umfangs durchgeführt
werden, so wird die Teilnehmergemeinschaft mittels einer vorläufigen Anordnung in den Besitz und die
Nutzung der benötigten Flächen eingewiesen. Zur direkten Umsetzung der Maßnahmen erfolgen öffentliche Ausschreibungen und eine Vergabe an geeignete Firmen. Die hergestellten Anlagen werden über den
Flurbereinigungsplan meist der Gemeinde zugeteilt.
7. Nach Abschluss der Neuordnung werden das Grundbuch, das Liegenschaftskataster und sonstige öffentliche
Bücher wie Wasserbücher und Baulastenverzeichnisse berichtigt und das Verfahren formell abgeschlossen.
Grundsätzlich erfolgt die Bearbeitung dieses Schrittes in Polen und Deutschland ähnlich.

2.3 Verfahrensarten der Flurbereinigung
Im polnischen Flurbereinigungsgesetz sind keine besonderen Verfahrensarten vorgesehen. Es enthält einige Verfahrensvorschriften bezüglich der Verfahrensweise bei der Landbereitstellung für Straßen und Versorgungsanlagen und regelt im Art. 5. die Frage des Tauschs von Grundstücken zwischen willigen Eigentümern.
Das deutsche Flurbereinigungsverfahren sieht entsprechend des Verfahrenszwecks verschiedene Verfahrensarten vor. Diese sind nachfolgend kurz beschrieben.
n Regelflurbereinigungsverfahren nach § 1 FlurbG
Es beinhaltet umfangreiche Maßnahmen zur Erschließung, Dorferneuerung, wasserwirtschaftliche Maßnahmen, Maßnahmen des Bodenschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie eine
Neuordnung des Grundbesitzes. Es bietet umfassende Möglichkeiten zur Verbesserung der Agrarstruktur sowie zur Förderung der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung. Das Verfahren ist privatnützig, wobei die öffentlichen Interessen zu wahren sind. Maßnahmen Dritter können unterstützt
werden. In der Praxis werden nur noch in wenigen Fällen Regelflurbereinigungsverfahren angeordnet,
da diese Verfahren einen hohen Aufwand erfordern und relativ lange Laufzeiten aufweisen.
n Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren nach § 86 FlurbG
Das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren hat nicht den umfassenden Neuordnungsauftrag des Regelflurbereinigungsverfahrens. Die Verfahren sind auf die Erreichung bestimmter Verfahrensziele ausgerichtet. Maßnahmen der Landentwicklung, insbesondere Maßnahmen der Agrarstrukturverbesserung,
der Siedlung, der Dorferneuerung, städtebauliche Maßnahmen, Maßnahmen des Umweltschutzes, der
naturnahen Entwicklung von Gewässern, des Naturschutzes und der Landschaftspflege oder der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes werden ermöglicht oder ausgeführt. Daneben können Nachteile für die allgemeine Landeskultur beseitigt, Landnutzungskonflikte aufgelöst oder eine erforderlich
gewordene Neuordnung des Grundbesitzes in Gemeinden und Gemeindeteilen kleineren Umfanges
durchgeführt werden.
Ein vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren kommt auch zur Anwendung wenn nur wenige und einfachere Baumaßnahmen oder keine Baumaßnahmen, zum Beispiel in Zweitflurbereinigungen, umgesetzt
werden sollen. Der Vorteil dieser Verfahrensart liegt darin, dass durch die Konzentration auf wesentliche
Ziele der Aufwand reduziert und eine schnellere Umsetzung und somit Wirksamkeit der durchgeführten
Maßnahmen erreicht wird. Hierzu kann im Gegensatz zum Regelflurbereinigungsverfahren auf Verfahrensschritte wie die Erstellung eines Planes über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen verzichtet werden. Eventuell umzusetzende Maßnahmen werden dann in den Flurbereinigungsplan aufgenommen. Die Bekanntgabe der Wertermittlungsergebnisse kann zusammen mit der Bekanntgabe des
Flurbereinigungsplanes erfolgen.
Das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren kann auch für öffentliche Vorhaben zur Anwendung kommen, wenn der Träger des Vorhabens alle für seine Maßnahmen benötigten Grundstücke erworben hat
oder im Verfahren Ersatzgrundstücke erwerben kann und lediglich die Grundstückseinteilung an die
neue Situation angepasst werden muss. Diese Verfahrensart wird heute meist der Regelflurbereinigung
vorgezogen. In der Praxis wird es auch zur Unterstützung von Maßnahmen des Hochwasserschutzes
genutzt.

Seite 17 von 67

OGÓLNY ZARYS POSTĘPOWAŃ URZĄDZENIOWO-ROLNYCH W POLSCE I NIEMCZECH – CECHY WSPÓLNE I RÓŻNICE

Taki rodzaj postępowań jest obecnie bardziej preferowany jak postępowania regularne. W praktyce postępowania uproszczone wykonywana są również w przypadku niezbędnego wsparcia dla realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.
n Postępowanie urządzeniowo-rolne wg § 87 federalnej ustawy o urządzeniach-rolnych (Postępowanie infrastrukturalne)
Postępowania infrastrukturalne wszczynane są w przypadku dużych publicznych projektów budowlanych,
które wymagają zajęcia stosunkowo dużej ilości działek na terenach rolnych. Ma to miejsce przykładowo przy
budowie autostrad, dróg federalnych i krajowych, tras kolejowych oraz dużych zbiorników retencyjnych.
Podstawą wydania decyzji o wszczęciu i przeprowadzenie postępowania jest rozpoczęcie prac planistycznych i w okresie późniejszym wydanie decyzji stwierdzającej ważność planu przedsięwzięć inwestycyjnych, dopuszczalność wywłaszczenia, jak również wniosek urzędu ds. wywłaszczeń o przeprowadzenie
postępowania. Postępowania infrastrukturalne pomagają w uniknięciu lub minimalizacji negatywnych
skutków dla struktury przestrzennej i krajobrazu, powstałych przy realizacji inwestycji oraz zapewniają
dalszą egzystencję gospodarstw rolnych. Następuje to poprzez pozyskiwanie nieruchomości zastępczych
(podmiot prowadzący przedsięwzięcie może nabywać działki na całym terenie postępowania, i w ramach
reorganizacji struktur przestrzennych wymienione zostaną z tymi, które znajdują się na terenie realizacji
inwestycji); poprzez wyrównanie skutków wynikających z bezpośredniego oddziaływania inwestycji (reorganizacja struktur przestrzennych oraz dopasowanie do nich i wykonanie niezbędnych dróg transportu
rolnego) oraz ewentualnych odszkodowań za potrącenia terenu rozłożonych na większą liczbę właścicieli,
dzięki czemu można unikać wywłaszczania dotkniętych „przypadkowo” właścicieli gruntów. Koszty postępowania, negatywnych skutków i szkód powstałych w związku z realizacją inwestycji ponosi podmiot realizujący przedsięwzięcie. Za grunty potrzebne do realizacji przedsięwzięcia pozyskane w drodze potrąceń
terenów wypłacane jest przez inwestora odszkodowanie pieniężne.
n Przyspieszone scalenie gruntów wg § 91 ustawy urządzeniowo-rolnej
Taką formę postępowania stosuje się w przypadku, gdy w istniejących strukturach przestrzennych obszaru postępowania możliwe jest wydzielenie działek w nowych granicach bez wykonania nowej sieci dróg
transportu rolnego i większych inwestycji z zakresu gospodarki wodnej. W miarę możliwości dokonuje się
wymiany całych działek. Rezygnuje się też z opracowywania planu sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych wraz z towarzyszącym planem pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu. Nie jest konieczne powoływanie zarządu wspólnoty uczestników a szacunek gruntów można dokonać w formie uproszczonej i jego
wyniki podać do wiadomości publicznej w ramach wyłożenia planu postępowania.
n Dobrowolna wymiana gruntów wg § 103a ustawy urządzeniowo-rolnej
Dobrowolna wymiana gruntów jest szybkim i prostym postępowaniem reorganizacji struktur przestrzennych obszaru postępowania. Taka forma postępowania przydatna jest, gdy ma nastąpić scalenie rozdrobnionych gruntów, nie zachodzi potrzeba realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych a prace geodezyjne wymagane są tylko w nieznacznym zakresie. W postępowaniu mogą być wymieniane całe działki. Postępowanie przeprowadzane jest na zasadzie dobrowolności. Przepisy dotyczące tego rodzaju postępowania są
w porównaniu z innymi rodzajami postępowań znacząco uproszczone.

GRUNDZÜGE DER FLURBEREINIGUNGSVERFAHREN IN POLEN UND DEUTSCHLAND – ZIELE, ABLAUF UND VERFAHRENSARTEN
DER FLURBEREINIGUNG – GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE

n Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbG
Unternehmensflurbereinigungen werden bei öffentlichen Großbauvorhaben mit einer erheblichen Inanspruchnahme ländlicher Grundstücke eingeleitet. Dies ist beispielsweise beim Bau von Autobahnen,
Bundes- und Landesstraßen, Bahntrassen und großen Wasserrückhaltebecken der Fall.
Voraussetzung zur Anordnung und Durchführung eines Verfahrens sind die Einleitung des Planungsverfahrens und später dann die Planfeststellung für die Baumaßnahme, die Zulässigkeit der Enteignung sowie ein Antrag der Enteignungsbehörde. Die Unternehmensflurbereinigung hilft Härten zu vermeiden,
landwirtschaftliche Betriebe zu erhalten und Nachteile für Natur und Landschaft zu verringern. Dies geschieht durch die Beschaffung von Ersatzgrundstücken (der Unternehmensträger kann Grundstücke im
gesamten Verfahrensgebiet erwerben und diese werden dann mit den von ihm benötigten Flächen ausgetauscht), durch den Ausgleich unternehmensbedingter Nachteile (Anpassung der Grundstückseinteilung und des Wegenetzes) und ggf. die Verteilung des Landverlustes auf einen großen Eigentümerkreis.
So können Enteignungen „zufällig“ betroffener Grundeigentümer vermieden werden. Die Kosten des
Verfahrens und zur Behebung der durch das Unternehmen verursachten Nachteile und Schäden trägt
der Unternehmensträger. Für das vom Unternehmen benötigte Land wird eine Geldentschädigung gezahlt.
n Beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren nach § 91 FlurbG
Dieses Verfahren eignet sich, wenn die Neuordnung der Grundstücke in einer weitgehend intakten Infrastruktur möglich ist und somit die Anlage eines neuen Wegenetzes und größere wasserwirtschaftliche
Maßnahmen nicht erforderlich sind. Nach Möglichkeit werden ganze Grundstücke getauscht. Auf die
Erstellung eines Wege- und Gewässerplanes mit landschaftspflegerischem Begleitplan wird verzichtet.
Auch die Bildung eines Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft ist nicht erforderlich. Die Wertermittlung ist in einfacher Form durchzuführen und die Bekanntgabe kann mit dem Zusammenlegungsplan
verbunden werden.
n Freiwilliger Landtausch nach § 103a FlurbG
Der freiwillige Landtausch ist ein schnelles und einfaches Neuordnungsverfahren. Er eignet sich, wenn
zwischen wenigen Eigentümern die Aufsplitterung des Grundbesitzes behoben werden soll, keine Baumaßnahmen erforderlich sind und nur in geringem Umfang Vermessungsarbeiten anfallen. Im Verfahren
können ganze Grundstücke getauscht werden. Das Verfahren beruht auf dem Prinzip der Freiwilligkeit.
Die Verfahrensvorschriften sind im Vergleich zu den anderen Verfahrensarten wesentlich vereinfacht.
Das deutsche Flurbereinigungsrecht ist komplexer als das polnische. Während die polnische Flurbereinigung vorwiegend auf die Neuordnung des Grundbesitzes ausgerichtet ist, besteht in den deutschen Flurbereinigungsverfahren die Möglichkeit zur Umsetzung investiver Maßnahmen.

Niemieckie prawo urządzeniowo-rolne jest bardziej kompleksowe niż polskie. Podczas gdy polskie scalanie
gruntów nakierowane jest przede wszystkim na restrukturyzację stosunków własnościowych, niemieckie regulacje prawne dopuszczają dodatkowo możliwość realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w trakcie trwania postępowania urządzeniowo-rolnego.
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3.1 Cel opracowania założeń do projektu postępowania
Wyczerpujące i szczegółowe wykonanie prac przygotowawczych mających na celu przeprowadzenie postępowania urządzeniowo-rolnego jest warunkiem koniecznym jego skutecznej i ukierunkowanej realizacji. Dlatego przed
wydaniem decyzji o jego wszczęciu należy opracować założenia do projektu postępowania. W opracowanych
założeniach należy wykazać w jaki sposób, za pomocą postępowania urządzeniowo-rolnego można zainicjować,
umożliwić i zrealizować przedsięwzięcia, które zapewnią zrównoważony rozwój obszaru, na którym będzie ono
przeprowadzone.
W ramach opracowania założeń do projektu postępowania należy ustalić przyszłą granicę zewnętrzną obszaru
planowanego postępowania urządzeniowo-rolnego. Dla tego terenu należy szczegółowo zdefiniować konieczność przeprowadzenia i cele postępowania, które są podstawą wyboru stosownego rodzaju postępowania i po
przeprowadzeniu analizy SWOT, określić niezbędne przedsięwzięcia w celu ich osiągnięcia. Udana realizacja postępowania wymaga jak najwcześniejszego włączenia i aktywnego współdziałania w pracach przygotowawczych
i planistycznych podmiotów lokalnych. Dzięki temu jeszcze przed wszczęciem postępowania możliwe jest określenie stopnia akceptacji dla planowanego postępowania. Szczególnie ważne jest w tym przypadku włączenie
do tych prac mieszkańców i rolników/użytkowników gruntów (gospodarstwa rolne), którzy w sposób aktywny
powinni wnosić swoją wiedzę, doświadczenia i propozycje dotyczące rozwoju obszaru postępowania. Dzięki dialogowi ekspertów i mieszkańców osiągnięte zostaje wspólne określenie celów rozwoju, a poprzez zachowanie zasady planowania „od dołu do góry” („Bottom-up”), w krótkim czasie zyskuje się zaufanie i akceptację mieszkańców
i potencjalnych uczestników postepowania. Równocześnie ustalane są z podmiotami reprezentującymi interes
publiczny (gminy, urzędy), stowarzyszeniami i związkami zawodowymi rolników oraz innymi reprezentantami jak
np. stowarzyszeniami ochrony przyrody, metody i zakres prac, co pozwala na wczesne rozpoznanie ewentualnych
przeszkód w realizacji.
Ważnymi komponentami opracowania założeń do projektu postępowania są m.in.:
n wykazanie konieczności i celów postępowania;
n koncepcja ogólna wymaganych działań inwestycyjnych w zakresie reorganizacji stosunków własnościowych i struktur przestrzennych obszaru postępowania oraz zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich
(podstawa opracowania ostatecznej i zobowiązującej wersji planu przedsięwzięć inwestycyjnych określonych w § 41 federalnej ustawy urządzeniowo-rolnej po wydaniu decyzji o przeprowadzeniu postępowania);
n kalkulacja przypuszczalnych kosztów oraz niezbędnego personelu, informacje odnośnie ewentualnej partycypacji w kosztach osób trzecich i możliwości pozyskania dotacji, jak również przypuszczalnych kosztów
własnych uczestników;
n informacje odnośnie okresu czasu niezbędnego do przeprowadzania postępowania, jak również
n projekt decyzji o wszczęciu postępowania.
Opracowanie Założeń do projektu postępowania jest m.in. istotną podstawą przeprowadzenia przed wszczęciem postępowania zebrania informacyjnego z potencjalnymi uczestnikami postępowania urządzeniowo-rolnego. Integralną częścią opracowania założeń do projektu postępowania jest kalkulacja przypuszczalnych kosztów
wykonawczych i niezbędnego personelu. Umożliwia to uświadomienie potencjalnych uczestników postępowania o ewentualnych kosztach realizacji postępowania, podania informacji o możliwościach uzyskania wsparcia
finansowego, i ich ewentualnych kosztach własnych, jak również o przypuszczalnym okresie czasowym niezbędnym do realizacji postępowania.
Kalkulacja kosztów wykonawczych umożliwia przygotowanie ram finansowych planowanego postępowania.
Właściwy urząd ds. urządzeniowo-rolnych może ustalić termin wydania decyzji o wszczęciu i realizacji postępowania, biorąc pod uwagę dostępne środki wsparcia finansowego i zasoby personalne oraz opracowaną w założeniach
do projektu postępowania kalkulację kosztów wykonania. Ze względu na to, że realizacja postępowania urządzeniowo-rolnego wymaga dużych nakładów finansowych ze źródeł publicznych, niezbędnym jest sporządzenie porównania kosztowo-użytkowego odnośnie nakładu kosztów i efektów postępowania urządzeniowo-rolnego.
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3 ALLGEMEINE AUFGABE UND INHALT EINER PROJEKTBESCHREIBUNG ZUR
VORBEREITUNG VON FLURBEREINIGUNGSVERFAHREN
3.1 Aufgabe einer Projektbeschreibung
Eine umfassende und gründliche Vorbereitung der Flurbereinigungsverfahren ist eine unabdingbare Voraussetzung zur effektiven und zielgerichteten Durchführung der Verfahren. Daher sollten vor der Einleitung neuer
Flurbereinigungsverfahren Projektbeschreibungen erstellt werden. Hierbei ist darzustellen, wie mit dem Instrument der Flurbereinigung eine nachhaltige Entwicklung des Gebietes initiiert, ermöglicht und realisiert wird.
In der Projektbeschreibung ist die Gebietsabgrenzung für das geplante Flurbereinigungsverfahren festzulegen. Für dieses Gebiet sind die Notwendigkeit und die Ziele des Verfahrens klar zu definieren, damit abgeleitet
von diesen die geeignete Verfahrensart ausgewählt und nach Durchführung einer Stärken-Schwächen-Analyse
die erforderlichen Maßnahmen zur Zielerreichung dargestellt werden können. Für die erfolgreiche Durchführung
eines Verfahrens ist die frühzeitige Einbindung aller maßgeblichen Akteure erforderlich. Damit kann schon vor
der Anordnung eines Verfahrens die Akzeptanz für das geplante Verfahren ermittelt werden. Besonders wichtig
ist hierbei die Einbeziehung der Bürger und der Bewirtschafter (Landwirtschaftsbetriebe), die ihre Kenntnisse, Erfahrungen und Entwicklungsvorstellungen aktiv einbringen sollen. Durch den Dialog von Experten und Bürgern
wird eine gemeinsame Festlegung der Entwicklungsziele erreicht. Durch diese Planung von „unten nach oben“
(Bottom-up) wird rechtzeitig ein Vertrauensverhältnis zu den voraussichtlichen Verfahrensteilnehmern hergestellt
und die Akzeptanz bei den Bürgern geschaffen. Gleichzeitig wird mit den Trägern öffentlicher Belange (Gemeinden, Behörden), den Berufsvertretungen und sonstigen Vertretungen wie zum Beispiel den Naturschutzvereinen
der Umfang der Verfahrensbearbeitung abgestimmt und eventuelle Umsetzungshindernisse rechtzeitig erkannt.
Wichtige Bestandteile der Projektbeschreibung sind unter anderem:
n der Nachweis der Notwendigkeit und der Ziele des Verfahrens;
n das Grobkonzept für die erforderlichen investiven Maßnahmen zur Neugestaltung und zur integrierten
ländlichen Entwicklung des Gebietes (Grundlage für den nach Anordnung des Verfahrens aufzustellenden
Plan nach § 41 FlurbG);
n die Kalkulation der voraussichtlich entstehenden Kosten und des Personalaufwandes, Aussagen zur eventuellen Kostenbeteiligung Dritter und zur möglichen Förderung sowie der voraussichtlich aufzubringenden Eigenmittel der Teilnehmer;
n Aussagen zur voraussichtlichen Verfahrenslaufzeit sowie
n der Entwurf des Beschlusses zur Anordnung des Verfahrens.
Die Projektbeschreibung ist u. a. wichtige Grundlage für die durchzuführende Aufklärungsversammlung der
voraussichtlichen Teilnehmer am Flurbereinigungsverfahren vor Anordnung des Verfahrens. Ein wichtiger Bestandteil der Projektbeschreibung ist die Kalkulation des Personalaufwandes und der entstehenden Kosten. Dies
ermöglicht die Aufklärung der voraussichtlichen Verfahrensteilnehmer hinsichtlich der entstehenden Kosten einschließlich Aussagen zur Förderung sowie den aufzubringenden Eigenmitteln und der voraussichtlichen Verfahrenslaufzeiten.
Die Kostenermittlung gestattet die Aufstellung eines Finanzierungsrahmens für das anzuordnende Verfahren. Die zuständige Flurbereinigungsbehörde kann anhand der verfügbaren Finanzmittel und Personalressourcen sowie dem in der Projektuntersuchung diesbezüglichen ermittelten Bedarf den geeigneten Zeitpunkt für die
Anordnung der Verfahren festlegen. Da in Flurbereinigungsverfahren in erheblichem Umfang öffentliche Mittel
eingesetzt werden, ist eine Aussage zu den Kosten und den prognostizierten Wirkungen der Flurbereinigung
erforderlich, um damit die Wirtschaftlichkeit eines Verfahrens zu belegen.

3.2 Inhalt einer Projektbeschreibung

Założenia do projektu postępowania zawierają w pierwszej kolejności przedstawienie sytuacji wyjściowej.
Zawiera ona skrócony opis obszaru postępowania, przedstawienie istniejących planów zagospodarowania przestrzennego; planowanych zamierzeń osób trzecich oraz informacji odnośnie terenów chronionych i obiektów wymagających szczególnej ochrony wraz z inwentaryzacją stanu istniejącego oraz dokonaniem analizy i diagnozy
struktur agrarnych i kultury rolnej obszaru postępowania.

Inhalt der Projektbeschreibung ist zunächst eine Darstellung der Ausgangslage. Hierzu erfolgt eine allgemeine Beschreibung des Untersuchungsgebietes und die Darstellung vorhandener Raumplanungen, vorhandener
und beabsichtigter Planungen Dritter sowie von Schutzgebieten und schutzwürdigen Objekten. Eingeschlossen
ist die Erarbeitung einer Bestandsaufnahme des Verfahrensgebietes. Hierbei sind die agrarstrukturellen und landeskulturellen Verhältnisse zu erfassen und zu analysieren.
In Auswertung der vorhandenen Verhältnisse und Rahmenbedingungen werden die Ziele des Verfahrens erarbeitet. Hierzu werden allgemeine Grundsätze für die Neugestaltung des Verfahrensgebietes aufgestellt. Die Aufstellung dieser Grundsätze erfolgt dabei unter Einbeziehung der Bürger und der Gemeinde sowie im Benehmen
mit der landwirtschaftlichen Berufsvertretung und den zu beteiligenden Behörden und Organisationen.
Des Weiteren wird ein Katalog erarbeitet, in dem die Maßnahmen zur Erreichung der Verfahrensziele aufgeführt sind. Dieser Katalog enthält unter anderem Aussagen zur Entwicklung des ländlichen Wegenetzes, zu was-
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Analiza stanu istniejącego i uwarunkowań ramowych jest podstawą do zdefiniowania celów postępowania.
W tym celu, przy współudziale mieszkańców, gminy, Związków Zawodowych Rolników i podmiotów reprezentujących interes publiczny dokonuje się opracowania zasad reorganizacji stosunków własnościowych i struktur
przestrzennych obszaru postępowania. Poza tym opracowywany jest katalog niezbędnych przedsięwzięć inwestycyjnych, umożliwiających osiągnięcie zamierzonych celów postępowania. Katalog ten zawiera m.in. informacje
odnośnie nowej sieci dróg transportu rolnego, działań w zakresie gospodarki wodnej, ochrony przyrody, pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu, rekreacji i turystyki, rozwoju lokalnego i ponadlokalnego, włącznie z planowanymi inwestycjami z zakresu odnowy i rozwoju wsi oraz gospodarki gruntami.
Dla planowanych przedsięwzięć należy dokonać oceny odnośnie możliwych negatywnych skutków oddziaływania na przyrodę i środowisko. O ile nie są one spodziewane, można zrezygnować z opracowywania formalnej
oceny oddziaływania na środowisko. Należy również sprawdzić, czy przewidziana jest realizacja przedsięwzięć
inwestycyjnych na obszarach sieci Natura 2000. W takim przypadku zasadniczo należy z takich inwestycji zrezygnować. Jeżeli jednak byłyby one konieczne, niezbędne jest, stosownie do obowiązujących przepisów prawnych,
przeprowadzenie dalszych badań i uzgodnień z odpowiedzialnym w tym zakresie organem administracyjnym.
Cele postępowania i związana z ich osiągnięciem realizacja niezbędnych przedsięwzięć inwestycyjnych mają
decydujący wpływ na wybór rodzaju postępowania i ustalenie jego granicy zewnętrznej. Decydującą rolę przy
wyborze rodzaju postępowania odgrywa to, czy działania na rzecz zintegrowanego rozwoju mają być wykonane
w szerokim zakresie, co zazwyczaj związane jest z wysokimi nakładami pracy i środków finansowych oraz długim
okresem realizacji postępowania lub to, czy skoncentrowanie działań na kilku znaczących celach zrównoważonego rozwoju pozwoli na szybsze osiągnięcie pożądanych wyników przy znacznie mniejszych nakładach.
Decydującym dla określenia granicy zewnętrznej obszaru postępowania jest to, aby założenia i cele postępowania urządzeniowo-rolnego mogły zostać zrealizowane w możliwie pełnym zakresie. Ważnymi elementami
decydującymi o ustalaniu granicy postępowania są granice gmin/sołectw/obrębów geodezyjnych, topografia
terenu, ewentualne zamierzenia osób trzecich, struktury własnościowe i użytkowanie gruntów oraz możliwie jak
najprostsze geodezyjne wznowienie i stabilizacja granicy zewnętrznej obszaru postępowania. Przy wyborze rodzaju postępowania oraz określeniu granicy jego obszaru należy zwrócić uwagę na to, czy ich wybór pozwoli
na wydajną i skuteczną realizację określonych celów. W założeniach do projektu postępowania należy uzasadnić
wybór rodzaju postępowania oraz kryteria ustalenia granicy obszaru postępowania.
Założenia do projektu postępowania zawierają poza tym kalkulację kosztów oraz informacje odnośnie ich finansowania, określenie nakładów pracy i harmonogram realizacji poszczególnych etapów postępowania.
Zakończenie opracowania założeń do projektu postępowania zawiera uzasadnienie wyboru rodzaju, metody
i konieczności przeprowadzenia postępowania w celu zapewnienia zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich.

serwirtschaftlichen Maßnahmen, zu Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, zur Entwicklung
von Freizeit und Tourismus, zur kommunalen und interkommunalen Dorfentwicklung einschließlich der beabsichtigten Dorferneuerungs- und -entwicklungsmaßnahmen und zur Bodenordnung.
Für die geplanten Maßnahmen ist abzuschätzen, ob erhebliche Nachteile für Natur und Umwelt zu erwarten
sind. Sofern dies nicht der Fall ist, kann gegebenenfalls auf eine formelle Umweltverträglichkeitsprüfung verzichtet werden. Es ist ebenfalls zu prüfen, ob Maßnahmen in einem Natura 2000-Gebiet durchgeführt werden sollen.
Grundsätzlich sollte auf solche Maßnahmen verzichtet werden. Sollte dieser Fall trotzdem gegeben sein, sind
entsprechend der geltenden rechtlichen Vorgaben weitere Untersuchungen und Abstimmungen erforderlich.
Die Ziele des Verfahrens und die zur Erreichung dieser vorgesehenen Maßnahmen haben einen entscheidenden Einfluss auf die Wahl der Verfahrensart und die Abgrenzung des Verfahrensgebietes. Bei der Festlegung der
Verfahrensart ist wesentlich, ob ein umfassender und integraler Entwicklungsauftrag verfolgt werden soll, was
meist einen hohen Aufwand und lange Verfahrenslaufzeiten zur Folge hat, oder ob man das Verfahren auf einige
bedeutende Entwicklungsziele fokussiert und dadurch ein schnelleres Ergebnis mit geringerem Aufwand erreicht.
Maßgeblich für die Abgrenzung des Verfahrensgebietes ist, dass der Zweck des Flurbereinigungsverfahrens
möglichst vollkommen erreicht wird. Wichtige Faktoren bei der Festlegung der Verfahrensgrenze sind die Grenzen von Gebietskörperschaften, die topografischen Gegebenheiten, eventuelle Vorhaben Dritter, die Besitz- und
Bewirtschaftungsverhältnisse und eine möglichst einfache Feststellung der Verfahrensgrenze. Bei der Wahl der
Verfahrensart und der Abgrenzung des Verfahrensgebietes ist darauf zu achten, dass diese zur effizienten und
effektiven Zielerreichung geeignet sind. In der Projektbeschreibung sind die Wahl der Verfahrensart und die Kriterien zur Festlegung der Verfahrensgrenze zu dokumentieren.
Inhalt der Projektbeschreibung sind des Weiteren eine Kalkulation der entstehenden Kosten und Aussagen zur
Finanzierung des Verfahrens, eine Planung der erforderlichen Arbeitsleistungen und eine Planung des zeitlichen
Ablaufs des Verfahrens. Als Abschluss der Projektbeschreibung ist eine Würdigung des geplanten Verfahrens im
Hinblick auf eine gesicherte nachhaltige Entwicklung vorzunehmen.
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4 BESCHREIBUNG DES PLANUNGSGEBIETES – ORTSTEILE CZYŻÓW UND
NIECIECZA DER GEMEINDE ŻABNO

4.1 Opis położenia geograficznego, przyporządkowania naturalnego obszaru, podziału administracyjnego oraz istotnych informacji przestrzennych
Gmina Żabno położona jest w powiecie tarnowskim we wschodniej części województwa małopolskiego, około 70 km na wschód od Krakowa. Na południu graniczy ona z Tarnowem, na zachodzie z gminami Wietrzychowice
i Radłów, na północy z gminą Gremboszów, a na wschodzie z gminami Olesno, Gręboszów jak również Lisia Góra.
Administracyjnie gmina składa się z miasta Żabno i 19 sołectw4. Są one przedstawione na rysunku 2.

4.1 Beschreibung der geografischen Lage, der naturräumlichen Einordnung des Gebietes, der verwaltungsrechtlichen Gliederung sowie der wesentlichen raumordnerischen Aussagen
Die Gemeinde Żabno liegt im Landkreis Tarnów im Osten der Wojewodschaft Kleinpolen (Małopolska), etwa
70 km östlich von Krakau. Angrenzende Gemeinden sind im Süden die Stadt Tarnów; im Westen die Gemeinden Wietrzychowice und Radłów; im Norden die Gemeinde Gremboszów und im Osten die Gemeinden Olesno,
Gręboszów, sowie Lisia Góra. Die Gemeinde besteht administrativ aus der Stadt Żabno und 19 Schultheissbezirken (Ortsteilen)1. Diese sind in der Abbildung 2 dargestellt.

Rysunek 2. Podział administracyjny gminy Żabno (źródło: www.zabno.pl)
Abbildung 2. Administrative Teilung der Gemeinde Żabno (Quelle: www.zabno.pl)
Sołectwa Czyżów i Nieciecza położone są w centrum gminy na północ od miasta Żabno.

Bobrowniki Wielkie, Chorążec, Czyżów, Fiuk, Goruszów, Gorzyce, Ilkowice, Janikowice, Kłyż, Łęg Tarnowski, Nieciecza,
Niedomice, Odporyszów, Otfinów, Pasieka Otfinowska, Pierszyce, Podlesie Dębowe, Siedliszowice, Sieradza.

4
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Czyżów und Nieciecza liegen im Zentrum der Gemeinde nördlich der Stadt Żabno.

Bobrowniki Wielkie, Chorążec, Czyżów, Fiuk, Goruszów, Gorzyce, Ilkowice, Janikowice, Kłyż, Łęg Tarnowski, Nieciecza,
Niedomice, Odporyszów, Otfinów, Pasieka Otfinowska, Pierszyce, Podlesie Dębowe, Siedliszowice, Sieradza.

1
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Rysunek 3. Struktura przestrzenna Niecieczy i Czyżowa
(źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego)

Abbildung 3. Raumstrukturen von Nieciecza und Czyżów
(Quelle: Marschallamt der Wojewodschaft Kleinpolen)
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Gmina zajmuje powierzchnię 10 482 ha5, z czego 490 ha (4,8% powierzchni gminy) przypada na Czyżów
a 199 ha (prawie 1,9% powierzchni gminy) na Niecieczę.
Gmina leży na wysokości 190 m n.p.m. i rozciąga się wzdłuż doliny Dunajca. Pod względem geomorfologicznym gmina położona jest w Kotlinie Sandomierskiej i na pograniczu Podkarpacia.
Patrząc z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego gmina odgrywa dość dużą rolą w dwóch zakresach.
n Po pierwsze chodzi o bliskość miasta Tarnowa i wynikające z tego interakcje przestrzenne jak suburbanizacja, dojazdy do pracy i odejście od pierwotnego charakteru rolniczego sołectw i miejscowości oraz
n po drugie o dobre połączenia komunikacyjne gminy. Istnieje tu:
 25,5 km dróg wojewódzkich (nr 937, 975 i 976),
 liczne drogi powiatowe (nr 301, 308, 318, 329, 330, 331, 333,334, 337, 338 jak również 105 z promem),
 linia kolejowa Tarnów-Szczucin,
 lotnisko w Odporyszowie.
Gmina znajduje się obecnie w fazie rewizji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we
wszystkich sołectwach do aktualnych wymogów rozwoju6.

Die Gemeinde nimmt eine Fläche von 10 482 ha ein2, wovon 490 ha (4,8% der Gemeindefläche) auf Czyżów
und 199 ha (fast 1,9% der Gemeindefläche) auf Nieciecza entfallen.
Die Gemeinde liegt auf einer Höhe von 190 m ü. NHN und zieht sich entlang des Dunajec-Fluss-Tales bis zum
Weichsel-Fluss. Geomorphologisch ist die Gemeinde im Nord-West-Teil des Sandomierski-Beckens und im Grenzland des Karpaten-Vorberges gelegen.
Raumordnerisch gesehen spielt die Gemeinde in zwei Hinsichten eine relativ grosse Rolle.
n Zum Ersten geht es um die Nähe zur Stadt Tarnów und die daraus resultierenden raumrelevanten Interaktionen wie Suburbanisierung, Pendeln und Abgang vom ursprünglichen Agrarcharakter der Schultheissbezirke
und ihrer Dörfer und
n zum Zweiten um die guten verkehrstechnischen Anbindungen der Gemeinde. Es existieren hier:
 25,5 km Wojewodschaftsstrassen (Nr. 973,975 und 976),
 zahlreiche Landkreisstrassen (Nr. 301, 308, 318, 329, 330, 331, 333, 334, 337, 338 sowie 105 mit Fähre),
 die Bahnlinie Tarnów-Szczucin,
 der Flugplatz in Odporyszów.
Die Gemeinde befindet sich gegenwärtig in allen Schultheissbezirken (Ortsteilen) in der Phase der Anpassung
der Bauleitplanung an aktuelle Herausforderungen der Entwicklung3.

4.2 Stan i struktura ludności, prognozy demograficzne, opis gospodarki oraz rynku
pracy

4.2 Kurzdarstellung zur Bevölkerung und voraussichtlichen Bevölkerungsentwicklung, zur Wirtschaft und zum Arbeitsmarkt

Gmina Żabno liczy nieco ponad 19 024 mieszkańców. Gęstość zaludnienia gminy wynosi 187 osób na 1 km2
i przekracza średnią dla powiatu tarnowskiego. W Niecieczy mieszkają 732 osoby (3,85% mieszkańców gminy)
a w Czyżowie 98 osób (0,52% mieszkańców gminy). Gęstość zaludnienia w tych sołectwach wynosi odpowiednio 149 oraz 49 osób na 1 km2. Na 100 mężczyzn w gminie tej przypada 105 kobiet.
Mieszkańcy gminy są w większości w wieku produkcyjnym (57,5%). Znaczącą część ludności stanowią osoby w wieku przedprodukcyjnym (27,7%). W wieku poprodukcyjnym jest 14,8% mieszkańców. Jednak ostatnie
lata pokazały, że zaprezentowane proporcje wykazują raczej negatywną tendencję i w nadchodzących latach
należy spodziewać się wystąpienia w gminie procesu starzenia społeczeństwa.
Sytuacja na rynku pracy jest w gminie ponadprzeciętnie dobra. Istnieje tu łącznie 842 pracodawców
– z czego 808 to prywatne przedsiębiorstwa a 34 instytucje publiczne (urzędy, szkolnictwo itp.). Największą
pozytywną dynamikę rozwoju zatrudnienia wykazuje firma BRUK-BET z Niecieczy – znany w całej Polsce producent kostki brukowej. Dobrze rozwijają się również małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników.
Mimo dobrej sytuacji zatrudnienia, stopa bezrobocia wynosi w gminie 6%. Dotknięci nim są najbardziej
kobiety oraz osoby bez wykształcenia specjalistycznego. Według szacunków Urzędu Gminy Żabno, bezrobocie
w Niecieczy i Czyżowie nie stanowi jednak problemu.

Die Gemeinde Żabno zählt knapp über 19024 Einwohner. Die Bevölkerungsdichte der Gemeinde beträgt 187
Personen pro 1 km2 und ist höher als der Durchschnitt im Landkreis Tarnów. In Nieciecza wohnen 732 Personen
(3,85% der Gemeindebewohner) und Czyżów zählt 98 Einwohner (0,52% der Gemeindebewohner). Die Bevölkerungsdichte in diesen Schultheissbezirken zählt entsprechend 149 und 49 Personen pro 1 km2. Auf 100 Männer
kommen in der Gemeinde im Durchschnitt 105 Frauen.
Die Gemeindebürger sind hauptsächlich im Produktionsalter (57,5%). Ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung befindet sich im Vorproduktionsalter (27,7%). Im Nachproduktionsalter sind 14,8% der Bevölkerung. Die letzten Jahre
zeigen aber, dass die dargestellten Proportionen eine eher negative Tendenz haben und in den kommenden Jahren
in der Gemeinde ein Alterungsprozess zu erwarten ist.
Die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist in der Gemeinde überdurchschnittlich gut. Es fungieren hier insgesamt 842
Arbeitgeber – davon sind 808 private Unternehmen und 34 öffentliche Institutionen (Verwaltung, Schulwesen etc.).
Die größte positive Dynamik der Beschäftigung notiert die Firma BRUK-BET von Nieciecza – ein polenweit bekannter
Produzent von Pflastersteinen. Gut entwickeln sich auch Kleinunternehmen, welche bis zu 9 Angestellten zählen.
Trotz der guten Beschäftigungssituation beträgt die Arbeitslosenquote in der Gemeinde ca. 6%. Am meisten sind
Frauen und Personen ohne Fachausbildung von der Arbeitslosigkeit betroffen. Laut Schätzungen des Gemeindeamtes Żabno stellt die Arbeitslosigkeit in Nieciecza und Czyżów jedoch kein Problem dar.

4.3 Istniejące i przygotowywane plany oraz wynikające z tego konflikty i potrzeba
działania

4.3 Vorliegende Planungen und Planungsabsichten und daraus resultierende
Konflikte und sich ergebender Handlungsbedarf

Najważniejszymi obowiązującymi dokumentami dotyczącymi rozwoju gminy i omawianych sołectw są:
n Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy na lata 2004-2013, jak również
n Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy precyzuje m.in. następujące cele:
n rozwój ducha przedsiębiorczości w społeczeństwie;
n rozwój ekologicznego, wyspecjalizowanego rolnictwa;
n rozwój agroturystyki;
n zachowanie ekologicznie czystego środowiska poprzez jego ochronę i zwiększenie świadomości mieszkańców;
n aktywizacja społeczeństwa i zwiększenie bezpieczeństwa, stopnia wykształcenia, lokalnej dumy i tożsamości.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego jest dokumentem gminnym i nie zawiera żadnych istotnych informacji odnośnie Niecieczy i Czyżowa.

Die wichtigsten geltenden Dokumente zur Entwicklung der Gemeinde und der beiden Schultheissbezirke
sind:
n die Strategie der gesellschaftlich-wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde für die Jahre 2004-2013 sowie
n die Studie zur Raumordnung der Gemeinde.
Die Strategie der gesellschaftlich-wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde präzisiert u. a. folgende Ziele:
n Entwicklung des Unternehmensgeistes in der Bevölkerung;
n Entwicklung der ökologisch qualitativen, spezialisierten Landwirtschaft;
n Entwicklung des Agrotourismus;
n Bewahrung der ökologisch sauberen Umwelt durch Schutz und Erhöhung des Bewusstseins der Bevölkerung;
n Aktivierung der Gesellschaft und Erhöhung der Sicherheit, des Ausbildungsgrades, lokaler Stolz und Identität.
Die Studie zur Raumordnung ist ein behördenverbindlicher Plan und beinhaltet keine relevanten Aussagen
bezüglich Nieciecza und Czyżów.

Porównaj www.pl.wikipedia.org.
Porównaj załącznik nr 3: „Mapa Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Żabno (fragment) oraz opracowywane Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego dla Czyżowa i Niecieczy”.

Vergleiche www.pl.wikipedia.org.
Vergleiche Anlage 3.: „Karte zur aktuellen Flächennutzungsplanung der Gemeinde Zabno (Fragment) und geplanten Bauleitpläne für Czyżów und Nieciecza“.

Strona 23 z 67

Seite 23 von 67

5
6

2
3

OPIS OBSZARU PLANOWANIA – SOŁECTWA CZYŻÓW I NIECIECZA W GMINIE ŻABNO

BESCHREIBUNG DES PLANUNGSGEBIETES – ORTSTEILE CZYŻÓW UND NIECIECZA DER GEMEINDE ŻABNO

Obecnie w fazie uzgodnień znajdują się nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Niecieczy i Czyżowa. Plany te przewidują zwiększenie obecnych terenów budowlanych.
W ramach działań wstępnych do niniejszego opracowania skontaktowano się już z następującymi właściwymi
miejscowo instytucjami odnośnie planowanych i ustalonych już koncepcji obejmujących obszar planowanego
postępowania urzadzeniowo-rolnego:
n Urząd Miasta i Gminy Żabno,
n Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach,
n Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie,
n Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,
n Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie,
n Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie,
n Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie,
n Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie,
n Starostwo Powiatowe w Tarnowie,
n Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Tarnowie.
Żadna z wymienionych powyżej instytucji nie udzieliła informacji nt. planowanych działań, które mogłyby
mieć istotny wpływ na przyszłe postępowanie urządzeniowo-rolne na terenie Niecieczy i Czyżowa.

Zur Zeit befinden sich die neuen Bauleitpläne für Nieciecza und Czyżów in Ausarbeitung. Diese Planungen
sehen eine Vergrößerung der gegenwärtigen Baugebiete vor.
Im Rahmen von Vorbereitungshandlungen zu dieser Arbeit wurden folgende örtlich zuständigen Institutionen bezüglich geplanter oder bereits feststehender, das Verfahrensgebiet berührende Planungen kontaktiert:
n die Stadt- und Gemeindeverwaltung in Żabno,
n die Kleinpolnische Landwirtschaftsberatung in Karniowice,
n die Regionale Direktion für Umweltschutz, Außenstelle Tarnow,
n die Regionale Verwaltung für Wasserwirtschaft in Krakau,
n die Außenstelle für Wojewodschaftsstrassen in Tarnow,
n die Regionale Direktion für Staatswälder in Krakau,
n die Außenstelle Tarnow der Kleinpolnischen Verwaltung für Meliorationen und Wasseranlagen Krakau,
n die Verwaltung für Kreisstraßen in Tarnow,
n das Landkreisamt Tarnow,
n die Außenstelle des Wojewodschaftsamtes für Denkmalschutz in Tarnów.
Keine der oben aufgelisteten Institutionen hat über geplante Vorhaben informiert, welche das künftige Flurbereinigungsverfahren in Nieciecza und Czyżów wesentlich beeinflussen werden.

4.4 Agrarstruktur und Landeskultur

4.4 Struktura agrarna i kultura rolna
Dzięki sytuacji geomorfologicznej na terenie gminy Żabno dominują gleby dobre i bardzo dobre. Szczególnie nadające się pod uprawy są pola w dolnie Dunajca. Bardzo dobre warunki klimatyczne i jeden z najdłuższych w Polsce okresów wegetacji są szczególnie korzystne dla upraw warzyw i zbóż, jak również owoców.
Na obszarach o słabych glebach można zaobserwować zalesianie gruntów, rzadziej ich odłogowanie. Wykorzystanie gleb według klas w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy Żabno zostało przedstawione
w poniższej tabeli nr 1.

Dank der geomorphologischen Situation dominieren in der Gemeinde gute und sehr gute Böden. Besonders
geeignet für den Ackerbau sind die Felder im Dunajec-Fluss-Tal. Die sehr guten klimatischen Bedingungen und
eine der längsten Vegetationsperioden in Polen sind besonders günstig für den Gemüse- und Getreideanbau
sowie für den Obstanbau.
In den Gebieten mit schwachen Böden beobachtet man Aufforstungen, seltener eine Vergandung der Böden.
Die Bodennutzung nach Bodenklassen im landwirtschaftlichen Produktionsraum der Gemeinde Żabno ist in der
folgenden Tabelle 1 zusammengestellt.

Tabela 1. Użytkowanie gruntów według klas bonitacyjnych w rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy
Żabno w ha (źródło: Urząd Gminy Żabno)

Tabelle 1. Bodennutzung nach Bodenklassen im landwirtschaftlichen Produktionsraum der Gemeinde
Żabno in ha (Quelle: Gemeindeamt in Żabno)

Klasa gleby
I

II

IIIa

IIIb

Bodenklassen

IVa

IVb

V

VI

VIz

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

VIz

Tereny uprawne

517

1 041

1 382

961

1 435

1 339

577

75

2

Ackerbau

517

1 041

1 382

961

1 435

1 339

577

75

2

Uprawy owoców

25

41

28

31

33

31

10

0

0

Obstbau

25

41

28

31

33

31

10

0

0

Łąki

0

14

46

90

40

1

Wiesen

0

14

46

90

40

1

Użytki zielone

7

12

83

149

30

47

Grünland

7

12

83

149

30

47

7

W obydwu sołectwach rolnictwo jest zdominowane przez małe gospodarstwa rolne. Własność ziemi w tych
gospodarstwach jest po części mocno rozdrobniona, co ogranicza wydajność ich produkcji.
Na terenie całej gminy działa prawie 3 300 gospodarstw rodzinnych, które uprawiają prawie 7 930 ha terenów
rolnych i leśnych.
91,7% gospodarstw ma powierzchnię do 5 ha. 6,2% gospodarstw ma powierzchnię od 5 do 10 ha. Tylko 2%
gospodarstw jest większych niż 10 ha. W Niecieczy są to następujące gospodarstwa (wielkość – właściciel):
n Gospodarstwo N1,
n Gospodarstwo N2,
n Gospodarstwo N3,
n Gospodarstwo N4,
n Gospodarstwo N5,
n Gospodarstwo N6.
W Czyżowie są to następujące gospodarstwa (wielkość – właściciel):
n Gospodarstwo C1,
n Gospodarstwo C2.
Duże gospodarstwa rolne posiadają nowoczesne maszyny i środki produkcji, również na terenie zabudowań
gospodarczych.
W gminie obserwuje się od połowy lat 90-tych tendencję do rozwoju dużych gospodarstw produkcyjnych w drodze
zakupu ziemi. Korzystne są szerokie możliwości zatrudnienia w branży pozarolniczej na terenie gminy oraz Tarnowa.
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Die Landwirtschaft wird in beiden Schultheissbezirken durch Kleinbetriebe dominiert. Das Grundeigentum
dieser Betriebe ist dazu zum Teil stark zersplittert, was ihre Produktivität behindert.
In der ganzen Gemeinde fungieren knapp 3 300 Familienbetriebe, welche insgesamt fast 7 930 ha Agrar- und
Waldflächen bewirtschaften.
91,7% der Betriebe besitzen eine Fläche bis zu 5 ha. 6,2% der Betriebe haben eine Fläche von 5 bis 10 ha. Nur
2% der Betriebe sind grösser als 10 ha. In Nieciecza sind dies folgende Betriebe (Fläche – Eigentümer):
n Betrieb N1,
n Betrieb N2,
n Betrieb N3,
n Betrieb N4,
n Betrieb N5,
n Betrieb N6.
In Czyżów sind dies folgende Betriebe (Fläche – Eigentümer):
n Betrieb C1,
n Betrieb C2.
Die großen Betriebe besitzen moderne Maschinen und Produktionsmittel auch im Hofbereich.
Generell beobachtet man in der Gemeinde seit Mitte der 90-er Jahre eine Tendenz zur Entwicklung von Waren-/Marktfruchtbetrieben im Zuge des Landkaufs. Günstig sind breite ausserlandwirtschaftliche Anstellungsmöglichkeiten in der Gemeinde und in der Stadt Tarnów.
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Użytki rolne obejmują na terenie gminy Żabno nieco ponad 67% powierzchni gminy (7 053 ha). Z tego
ok. 81% to powierzchnie uprawne (prawie 5 713 ha). Plantacje owoców, łąki, użytki zielone (pastwiska) oraz obszary leśne zajmują odpowiednio 0,5%, 7,6%, 0,8% oraz 3,2% powierzchni gminy.
Gospodarstwa towarowe są w pierwszym rzędzie nastawione na uprawę ziemniaków i zbóż, co odnosi się
w szczególności do kukurydzy oraz pszenicy. Na dalszych miejscach znajdują się rośliny paszowe (owies - pasza
dla koni), warzywa i rzepak (por. tabela 2).

Die landwirtschaftliche Nutzfläche beträgt in der Gemeinde Żabno knapp über 67% der Gemeindefläche
(7053 ha). Davon sind ca. 81% Ackerflächen (fast 5713 ha). Obstanbau, Wiesen, Grünland (Weideland) und Waldflächen nehmen entsprechend 0,5%, 7,6%, 0,8% und 3,2% der Gemeindefläche ein.
Die Waren-/Marktfruchtbetriebe sind primär auf den Kartoffel- und Getreideanbau eingestellt, was insbesondere Mais und Weizen betrifft. Weiter platzieren sich: Fourage (Hafer – Pferdefutter), Gemüse und Raps (Vgl. Tabelle 2).

Tabela 2. Podział użytkowania gruntów rolnych wg liczby gospodarstw i udziału w powierzchni
(źródło: Urząd Gminy Żabno)

Tabelle 2. Gliederung der Nutzung von Agrarflächen je nach Betriebszahl und Flächenanteil
(Quelle: Gemeindeamt in Żabno)

Liczba gospodarstw

Zahl der Betriebe

% udział

% Anteil

Ziemniaki

2 182

41,2

Kartoffeln

2 182

41,2

Zboża

1 967

37,2

Getreide

1 967

37,2

Owies

780

14,7

Fourage

780

14,7

Warzywa

358

6,8

Gemüse

358

6,8

3

0,1

Raps

3

0,1

Rzepak

Ze względu na aktywną pozycję rynkową ponadlokalnej firmy „Polan“ oraz dobre warunki naturalne obserwuje się w gminie wzrastającą tendencję uprawy owoców i warzyw.
W przypadku chowu zwierząt dominuje trzoda chlewna z tendencją wzrostową. Poniższa tabela 3 zawiera
dane dotyczące pogłowia zwierząt hodowlanych w gminie Żabno.

Im Hinblick auf die aktive Marktstellung der überlokalen Firma „Polan” und die guten natürlichen Rahmenbedingungen beobachtet man in der Gemeinde eine steigende Tendenz des Obst- und Gemüseanbaus.
Bei der Tierzucht dominiert die Schweinezucht mit steigender Tendenz. Die folgende Tabelle 3 enthält Daten
zum Bestand der Nutztiere in der Gemeinde Żabno.

Tabela 3. Pogłowie zwierząt hodowlanych w gminie Żabno
(źródło: Urząd Gminy Żabno)

Tabelle 3. Bestand der Nutztiere in der Gemeinde Żabno
(Quelle: Gemeindeamt in Żabno)

Sztuk

Stück

Z tego w gospodarstwach rodzinnych do 10 ha

davon in Familienbetrieben bis 10 ha

bydło
z tego krowy

1 797
1 057

1 445
873

Vieh
davon Mutterkühe

1 797
1 057

1 445
873

trzoda chlewna
z tego maciory

12 407
1 644

7 962
789

Schweine
davon Sauen

12 407
1 644

7 962
789

owce
z tego samice

29
11

29
11

Schafe
davon Mutterschafe

29
11

29
11

kozy

199

199

Ziegen

199

199

konie

187

187

Pferde

187

187

króliki

1 055

1 055

1 055

1 055

38

38

Sonstige

38

38

77 933

77 933

Geflügel

77 933

77 933

pozostałe
drób

Trwale następuje zmniejszenie produkcji mleka krowiego, zarówno w małych gospodarstwach rodzinnych,
jak i w dużych gospodarstwach produkcyjnych.
W zakresie kultury rolnej należy stwierdzić, że większość dróg transportu rolnego znajduje się w złym stanie.
Są to drogi gruntowe o niewystarczających parametrach technicznych. Jak można zauważyć w załączniku nr 2,
również urządzenia melioracyjne oraz rowy są w złym stanie.

Kaninchen

Kontinuierlich verläuft der Rückgang der Kuhmilchproduktion sowohl in kleinen Familien- als auch in Warenbetrieben.
Bezüglich der Landeskultur ist festzustellen, dass sich die meisten Güterwege in einem schlechten Zustand
befinden. Dies sind Erdwege mit ungenügenden technischen Parametern. Wie aus der Anlage 2 zu entnehmen
ist, sind auch die Meliorationsanlagen und Gräben in einem schlechten Zustand.

4.5 Siedlungsstruktur/Siedlungsentwicklung

4.5 Struktura osadnicza/rozwój osadnictwa
Struktura osadnicza w Niecieczy ma raczej formę zwartą, stosunkowo gęsto zabudowaną, z tendencją rozwoju
zabudowy wzdłuż dróg gminnych (w szczególności na południu). Odwrotnie sytuacja wygląda w Czyżowie, gdzie
do czynienia mamy z typową małopolską wsią ulicową o luźnej zabudowie.
Obowiązujące dokumenty planistyczne dla obydwu sołectw zawierają obecną strukturę zabudowy7.

Die Siedlungsstruktur in Nieciecza hat eine eher kompakte, relativ dicht bebaute Form mit der Tendenz zur
Ausdehnung entlang der Gemeindestraßen (insbesondere im Süden). Dagegen ist Czyżów ein für Kleinpolen typisches Straßendorf mit lockerer Bebauung.
Die bisherigen Bauleitpläne für beide Schultheissbezirke behalten die aktuelle Siedlungsstruktur bei4.

Porównaj załącznik nr 3: „Mapa Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Żabno (fragment) oraz opracowywane Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego dla Czyżowa i Niecieczy“.

4

7
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Vergleiche Anlage 3.: „Karte zur aktuellen Flächennutzungsplanung der Gemeinde Zabno (Fragment) und geplante Bauleitpläne für Czyżów und Nieciecza“.
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Jeżeli chodzi o infrastrukturę techniczną, to Nieciecza i Czyżów (podobnie jak cała gmina Żabno) są dobrze
wyposażone. Dotyczy to zaopatrzenia w wodę, gaz i prąd. Istnieje jedynie potrzeba rozbudowy w obszarze kanalizacji. Odprowadzenie ścieków realizowane jest obecnie poprzez przydomowe szamba, co nie jest korzystne
w związku z częstą infiltracją szkodliwych środków do wód gruntowych.
Gmina zapewnia dobre standardy, jeśli chodzi o infrastrukturę społeczną, jak również instytucje oświatowe,
kulturalne czy rekreacyjne. W Niecieczy w zakresie tym wiele zainwestowała firma BRUK-BET (boisko sportowe,
plac kościoła, szkoła).

Bezüglich der technischen Infrastruktur sind Nieciecza und Czyżów (ähnlich wie die ganze Gemeinde Żabno)
gut ausgestattet. Dies betrifft die Wasser-, Gas- und Stromversorgung. Nachholbedarf existiert nur im Bereich
der Kanalisation. Die Abwasserentsorgung beruht zur Zeit auf Absetzanlagen/Faulkammern an den Häusern,
was im Hinblick auf eine häufige Infiltration der Schadstoffe in das Grundwasser nicht günstig ist.
Die Gemeinde sichert gute Standards bei der sozialen Infrastruktur sowie den Bildungs-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen. In Nieciecza hat in diesem Bereich die Firma BRUK-BET viel investiert (Sportplatz, Kirchplatz,
Schule).

4.6 Pozostałe informacje

4.6 Sonstiges

W Niecieczy i Czyżowie nie ma znaczących pomników i zabytków. Znajduje się tu wiele posągów, krzyży przydrożnych oraz kapliczek. Ponadto występuje tu wiele obelisków z okresu I i II Wojny światowej.
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In Nieciecza und Czyżów gibt es keine bedeutenden historischen Denkmäler oder Sehenswürdigkeiten. Hier
befinden sich aber zahlreiche Standbilder, Feldkreuze und Bildstöcke. Darüber hinaus sind auch Trauerdenkmäler
vom 1. und 2. Weltkrieg vorhanden.
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5 POTRZEBY I CELE POSTĘPOWANIA URZĄDZENIOWO-ROLNEGO DLA
CZYŻOWA I NIECIECZY
5.1 Rolnictwo oraz inna działalność gospodarcza
Głównymi celami przeprowadzenia postępowania urządzeniowo-rolnego jest polepszenie warunków produkcji
i pracy w rolnictwie oraz leśnictwie, jak również wspieranie ogólnej kultury rolnej i zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich poprzez przedsięwzięcia mające na celu reorganizację stosunków własnościowych i struktur przestrzennych obszaru postępowania.
Na obszarze planowanego postępowania ma nastąpić wsparcie dla rozwoju wydajnych i efektywnych struktur
gospodarstw rolnych. W tym celu konieczna jest reorganizacja niekorzystnych struktur własnościowych i przestrzennych rozdrobnionych działek oraz ich form, nie odpowiadającym współczesnym wymogom gospodarowania, na terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby zachować, względnie wydzielić nowe,
stosownie i celowo z gospodarczego punktu widzenia, ukształtowane kompleksy uprawne, które będą podstawą do
wielostronnego, ekonomicznego i zgodnego z wymogami środowiskowymi gospodarowania.
Ponadto dla obszaru planowania można sformułować następujące cele dla rolnictwa:
n modernizacja i rozwój sieci dróg transportu rolnego i urządzeń melioracji wodnych,
n poprawa połączeń zabudowań gospodarczych z terenami uprawnymi,
n stworzenie podstaw i warunków dla autopromocji i sprzedaży bezpośredniej,
n zaopatrzenie ludności w wysokiej jakości produkty,
n stworzenie warunków uprawy roślin energetycznych,
n poprawa warunków życia na obszarach wiejskich,
n stworzenie możliwości dalszego rozwoju istniejących gospodarstw,
n polepszenie warunków dzierżawy gruntów.
Należy również polepszyć możliwości pozyskania gruntów w celu zakładania nowych lub powiększenia powierzchni uprawnej istniejących gospodarstw rolnych, jak również dla obiektów użyteczności publicznej, takich jak
np. place zabaw i tereny sportowe. Należy podnieść atrakcyjność miejscowości, co poza polepszeniem atrybutów
wizualnych, możliwe jest również w ramach polepszenia oferty gastronomicznej.
Oprócz tego, dobrymi warunkami środowiskowymi i dobrą infrastrukturą, możliwe jest utrzymanie w miejscowości stabilnego poziomu liczby mieszkańców. Dodatkowo sprzyja to zainteresowaniu osiedlaniem się osób
z zewnątrz, co z kolei będzie prowadziło do zwiększenia inwestycji budowlanych i związanego z tym pozytywnego
wpływu na lokalną sytuację ekonomiczną.

5.2 Infrastruktura drogowa na obszarze postepowania
Komunikacja drogowa na obszarze postepowania dotyczy zarówno sieci dróg publicznych, jak i dróg wiejskich
i transportu rolnego. W ramach postępowania urządzeniowo-rolnego nie przewiduje się żadnych przedsięwzięć
inwestycyjnych na drogach nadrzędnych. Infrastruktura drogowa w terenach zabudowanych może zostać polepszona poprzez przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w ramach odnowy wsi.
Istniejące drogi transportu rolnego są w większości w złym lub bardzo złym stanie. Sieć dróg nie uwzględnia
obecnego i oczekiwanego w przyszłości stanu własności i warunków gospodarowania. Ich ilość i stan jest niewystarczająca i nie zapewnia odpowiednich warunków dojazdu do gruntów ich właścicielom i dzierżawcom. Funkcjonalność przepustów i rowów przydrożnych jest znacznie ograniczona lub w ogóle ich brak.
Sieć dróg transportu rolnego, która ma zostać wykonana na podstawie planu sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych powinna być tak ukształtowana, aby możliwe było ekonomicznie uzasadnione gospodarowanie na przylegających do nich terenach uprawnych przy jednoczesnym zachowaniu wymogów ekologicznych. Dlatego, poza innymi
przedsięwzięciami inwestycyjnymi należy stworzyć również możliwości transportu rolnego poprzez rozbudowę lub
budowę nowych dróg uwzględniając ich charakter i przeznaczenie. Wydajna, ekonomiczna opłacalna i zgodna z wymaganiami środowiskowymi sieć dróg transportu rolnego jest podstawą wzmocnienia gospodarki, zapewni trwałość
użytkowania gruntów i poza długotrwałym zabezpieczeniem funkcji ekologicznych, zagwarantuje również żywotność
terenów wiejskich dla przyszłych pokoleń. Główne drogi transportu rolnego należy wybudować jako drogi wielofunkcyjne, przez co stworzone zostaną możliwości ich wykorzystania jako szlaków wędrownych i rowerowych.
Wszystkie nowo wydzielone w trakcie postępowania urządzeniowo-rolnego działki własnościowe muszą mieć
dostęp przynajmniej do jednej drogi transportu rolnego. Ten wymóg należy uwzględnić przy opracowywaniu
planu sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych. Prawne określenie właściciela i udokumentowanie w ewidencji
gruntów charakteru działki jako drogi transportu rolnego jest wystarczające. Forma umocnienia (nawierzchnia)
i rodzaj rozbudowy dróg transportu rolnego winna być zależna od intensywności ruchu i uwarunkowań lokalnych. Nieuniknione ingerencje w przyrodę i krajobraz należy zredukować tzn. w pierwszej kolejności rozbudować
istniejące drogi a budowę nowych ograniczyć do niezbędnego minimum.
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5 NOTWENDIGKEIT UND ZIELE EINES FLURBEREINIGUNGSVERFAHRENS
FÜR CZYŻÓW UND NIECIECZA
5.1 Landwirtschaft und weitere wirtschaftliche Aktivitäten
Hauptziele des Verfahrens sind die Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Landund Forstwirtschaft sowie die Förderung der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung durch
Maßnahmen der Bodenordnung und Neugestaltung des Flurbereinigungsgebietes.
Im Verfahrensgebiet soll die Entwicklung leistungsfähiger Landwirtschaftsbetriebe unterstützt werden.
Hierzu ist eine Neueinteilung der Feldmark einschließlich der Zusammenlegung des zersplitterten und unwirtschaftlich geformten Grundbesitzes nach neuzeitlichen betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten erforderlich. Dabei ist darauf zu achten, dass gut geformte und betriebswirtschaftlich sinnvolle Bewirtschaftungsgewanne erhalten bleiben bzw. neu gebildet werden, die die Grundlage für eine vielseitige, flächendeckende, ökonomische und umweltverträgliche Landbewirtschaftung bilden.
Des Weiteren können für die Landwirtschaft im Planungsgebiet folgende Ziele formuliert werden:
n Verbesserung und Erweiterung des landwirtschaftlichen Wege- und Gewässernetzes,
n Verbesserung der Verbindung der Hofstellen zu den Bewirtschaftungsflächen,
n Schaffung von Voraussetzungen zur Durchführung einer Selbstvermarktung,
n Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ hochwertigen Produkten,
n Schaffung von Voraussetzungen zur energetischen und stofflichen Nutzung nachwachsender Rohstoffe,
n Verbesserung der Lebensverhältnisse im ländlichen Raum,
n Schaffung von Möglichkeiten zur Erweiterung bestehender Betriebe,
n Verbesserung der Pachtsituation.
Darüber hinaus ist die Verfügbarkeit der Flächen für Betriebsansiedlungen und -erweiterungen sowie für
Anlagen des Gemeinbedarfs wie zum Beispiel Spiel- und Sportgelände zu verbessern. Die Attraktivität der
Orte ist zu erhöhen, was neben einer Verbesserung des Ortsbildes auch durch eine bessere gastronomische
Versorgung zu erzielen ist.
Durch ein gutes Wohnumfeld und eine gute Infrastruktur kann die Bevölkerungszahl stabil gehalten werden. Darüber hinaus können sich Bewohner aus dem weiteren Umkreis ansiedeln, was wiederum zu einer
erhöhten Bautätigkeit mit den damit verbundenen positiven wirtschaftlichen Folgen führt.

5.2 Erschließung
Die Erschließung bezieht sich sowohl auf das öffentliche Straßennetz, als auch auf das ländliche Wegenetz. Am
übergeordneten Straßennetz sind im Flurbereinigungsverfahren keine Maßnahmen angedacht. Die innerörtliche
Erschließung durch Gemeindestraßen kann über Maßnahmen der Dorferneuerung verbessert werden.
Die vorhandenen Wege sind überwiegend in einem schlechten bis sehr schlechten Zustand. Das Wegenetz ist
unter Berücksichtigung der derzeitigen und künftig zu erwartenden Eigentums- und Bewirtschaftungsverhältnisse in seiner Dichte und Beschaffenheit nicht ausreichend und kann die Erschließung der landwirtschaftlichen
Flächen für die Eigentümer und Bewirtschafter nicht gewährleisten. Rohrdurchlässe und Seitengräben sind größtenteils nicht mehr funktionstüchtig oder fehlen zum Teil gänzlich.
Das mit dem Wege- und Gewässerplan zu schaffende ländliche Wegenetz soll so gestaltet werden, dass eine
ökonomisch sinnvolle und ökologisch vertretbare Bewirtschaftung der erschlossenen Flächen möglich wird. Deshalb muss neben anderen Maßnahmen die Verkehrserschließung durch bedarfsgerechte Wege gesichert sein. Ein
leistungsfähiges, ökonomisch sinnvolles und unter Beachtung ökologischer Erfordernisse gestaltetes Wegenetz
trägt zur Stärkung der Wirtschaftskraft bei und gewährleistet die Nachhaltigkeit der Landnutzung, die – neben
der langfristigen Sicherung ökologischer Funktionen – die Lebensfähigkeit des ländlichen Raumes auch für die
nachfolgenden Generationen garantiert. Die Hauptwege sind als Multifunktionswege herzustellen, damit sie
auch durch Radfahrer und Wanderer genutzt werden können.
In einem Flurbereinigungsverfahren müssen alle neuen Grundstücke durch Wege zugänglich gemacht werden. Diesem Erschließungsgebot ist bei der Aufstellung des Wege- und Gewässerplanes durch die Planung mindestens einer Zuwegung zu jedem Grundstück Rechnung zu tragen. Dabei ist auch eine rein rechtliche Ausweisung von Wegeparzellen im Kataster ausreichend. Die Befestigung und Ausbauart des Wegenetzes wird bestimmt
von der Verkehrsbeanspruchung und den örtlichen Verhältnissen. Nicht vermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft sind dabei auf ein Mindestmaß zu reduzieren, d.h. vorhandene Wege sollen ausgebaut werden, um den
Neubau von ländlichen Wegen auf ein Minimum zu begrenzen.
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W ramach projektowania nowej sieci dróg transportu rolnego należy przestrzegać następujących zasad:
n Należy przede wszystkim w jak największym stopniu zachować i rozbudować istniejącą sieć dróg transportu rolnego i urządzeń melioracji wodnych w celu uniknięcia konfliktów ekologicznych i krajobrazowych.
n Drogi utwardzone będą planowane i rozbudowane wg następującego standardu: szerokość całkowita
podbudowy drogi – 5,00 m; szerokość nawierzchni jezdnej – 3,00 m. W przypadkach szczególnych rozbudowa nastąpi w odstąpieniu od tych reguł.
n Drogi transportu rolnego, połączeniowe i główne, umożliwiające dojazd do dużych kompleksów uprawnych i mające charakter głównych dróg transportu rolnego, będą rozbudowane do nośności 11,5 t na oś,
tj. dla transportu ciężkiego i dużej częstotliwości ruchu. Nawierzchnia jezdna tych dróg z reguły winna być
wykonana z asfaltu.
n Drogi transportu rolnego wewnątrz dużych kompleksów pól uprawnych i użytków zielonych z uciążliwymi warunkami transportu, należy rozbudować z tłucznia kamienia naturalnego, tzn. utwardzenie dla dróg
o średnim natężeniu ruchu.
n Dla skomunikowania pozostałych obszarów pól uprawnych i użytków zielonych należy przewidzieć drogi
gruntowe.
n W celu prawidłowego zagospodarowania obszarów leśnych należy skomunikować je drogami transportu
rolnego, które będą miały bezpośrednie połączenie z drogami publicznymi. W obecnym stadium planowania nie przewidziano budowy nowych lub rozbudowy istniejących dróg dla transportu leśnego.
n Jeśli zajdzie potrzeba uregulowania poprawnego odpływu wód powierzchniowych, to należy zaplanować
i wykonać nowe rowy przydrożne bądź muldy odwadniające lub dokonać modernizacji istniejących.
n Pokrycie nawierzchni dróg transportu rolnego asfaltem lub betonem należy zaplanować wyłącznie w takim
zakresie, jaki konieczny jest ze względu na natężenie i bezpieczeństwo ruchu transportowego oraz niezbędnych wymagań techniczno-budowlanych. Dzięki temu będzie można zredukować do minimum ingerencję
w przyrodę i krajobraz. W przypadku ewentualnej ingerencji wynikającej z budowy sieci dróg transportu rolnego i urządzeń melioracji wodnych w przyrodę i krajobraz, należy zaplanować i funkcjonalnie umiejscowić
konieczne przedsięwzięcia wyrównawcze lub zastępcze. Przedsięwzięcia kompensacyjne mogą być planowane i realizowane na całym obszarze postępowania urządzeniowo-rolnego.
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Für das neu zu schaffende Wegenetz sind folgende Grundsätze zu beachten:
n Größtenteils Erhaltung und Ausbau des vorhandenen Wege- und Gewässernetzes zur Vermeidung von
Eingriffen in Natur und Landschaft.
n Befestigte Wege werden in der Regel mit einer Kronenbreite von 5 m und einer Fahrbahnbreite von 3 m
geplant und gebaut. In besonderen Fällen erfolgt die Ausweisung über die Regelwerte hinaus.
n Verbindungs- und Hauptwirtschaftswege, die größere Bewirtschaftungsgewanne in der Ackerlage erschließen und als landwirtschaftliche Haupttransportwege genutzt werden, sind für eine Belastung von
11,5 t Achslast auszubauen, d.h. für starke Beanspruchung zu befestigen. Sie erhalten in der Regel eine
Asphalttragdeckschicht.
n Wirtschaftswege in Acker- und Grünlandbereichen mit größeren Bewirtschaftungsflächen und hohem
Transportaufwand sind in Gesteinsbauweise auszubauen, d.h. Befestigung der Wege für mittlere Beanspruchung.
n Zur inneren Erschließung von Acker- und Grünlandbereichen sind Erdwege vorzusehen.
n Für eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Waldflächen sollen diese an das landwirtschaftliche
Wegenetz angeschlossen und mit öffentlichen Straßen verbunden werden. Ein Neu- bzw. Ausbau von
Forstwegen ist zunächst nicht vorgesehen.
n Bei Bedarf ist die Anlage von Wegeseitengräben bzw. Entwässerungsmulden bzw. die Wiederherstellung
vorhandener Gräben für die ordnungsgemäße Abführung des Oberflächenwassers vorzusehen.
n Die Versiegelung von Wegen (Asphalt, Beton) ist nur in solchem Umfang zu planen, wie es aus Gründen
des Transportaufkommens, der Verkehrssicherheit sowie aus bautechnischen Erfordernissen notwendig
ist. Somit können Eingriffe in Natur und Landschaft auf ein Mindestmaß reduziert werden. Für evtl. Eingriffe in Natur und Landschaft durch den Wege- und Gewässerbau sind die erforderlichen Ausgleichsund Ersatzmaßnahmen zu planen und funktional zugeordnet festzulegen. Als Kompensationsbereich
gilt das gesamte Flurbereinigungsgebiet.

5.3 Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz
5.3 Gospodarka wodna i ochrona przeciwpowodziowa
Szczególne znaczenie dla obszaru postępowania odgrywa ochrona przeciwpowodziowa i uregulowany stan odpływu wód powierzchniowych.
Istniejący wał przeciwpowodziowy przy Dunajcu znajduje się w dobrym stanie. Dojazd do wału powinien być
zapewniony poprzez roz-/budowę niezbędnej ilości dróg o nawierzchni utwardzonej, tak aby w wyjątkowych sytuacjach powodziowych oraz w celach konserwacyjnych i zabezpieczenia stanu technicznego, można było do niego
bez przeszkód dotrzeć. U podnóża wału, w celu zachowania dostępu i ochrony przed szkodami należy w miarę możliwości zaplanować i wykonać drogi gruntowe. Dla realizacji tego celu należy wydzielić niezbędne grunty w ramach
reorganizacji struktur własnościowych i przestrzennych obszaru postępowania.
Urządzenia melioracji wodnych na obszarze postępowania są w większości w bardzo złym stanie technicznym.
W ramach opracowywania planu sieci dróg transportu rolnego i urządzeń melioracji wodnych należy również zaplanować działania umożliwiające zachowanie lub poprawę zdolności retencyjnych gleb. Urządzenia melioracji wodnych w połączeniu z siecią dróg transportu rolnego należy wykonać zgodnie z zapotrzebowaniem oraz zapewnić
ich pełną funkcjonalność. Poprzez zachowanie istniejących koryt cieków melioracyjnych i zagospodarowanie ich
otoczenia bliskie naturalnemu, należy zabezpieczyć i zachować istniejące biocenozy lub stworzyć warunki dla powstawania nowych siedlisk przyrodniczych.
W ramach dalszego planowania należy uwzględnić następujące zasady:
n Funkcjonalność istniejących urządzeń melioracji wodnych jest ograniczona. W celu zabezpieczenia bezszkodowego odpływu wód, konieczne jest w ramach podstawowych prac budowlanych i konserwacyjnych wykonanie niezbędnych przekrojów i profilów rowów, jak również usuniecie istniejących zanieczyszczeń i przeszkód
uniemożliwiających naturalny odpływ wody. Należy przy tym zabezpieczyć istniejące ujścia drenaży. Ze względu na niewielkie różnice wysokości, w celu zmniejszenia zagrożenia powodziowego w terenie zabudowanym,
należy odpowiednio dostosować kierunek spływu wód. Odcinki cieków melioracyjnych o szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody (w tym biocenoz) należy zachować i zmienić ich przebieg poprzez wykonanie
nowego koryta. W takich przypadkach na istniejącym „starym korycie” nie będą wykonywane żadne przedsięwzięcia budowlane, w ten sposób odcinki te nienaruszone, pozostawione zostaną rozwojowi naturalnemu.
n Należy stworzyć warunki do jak najdłuższego zatrzymania wód w terenie. Celem podstawowym jest poprawa
stanu wód gruntowych poprzez stworzenie możliwości wsiąkania naturalnego, co winno zastąpić szybkie i bezpośrednie odprowadzanie wód powierzchniowych do cieków melioracji podstawowych. Poprzez niezbędne
działania, takie jak np. wydzielenie terenów małej retencji, możliwe będzie ograniczenie szybkości odpływu.
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Im Verfahrensgebiet kommt dem Hochwasserschutz und der Schaffung geordneter Abflussverhältnisse
eine besondere Bedeutung zu.
Der vorhandene Hochwasserschutzdamm am Dunajec befindet sich in einem guten Zustand. Er ist durch
befestige Wege zugänglich zu machen, um bei besonderen Hochwassersituationen und zur Unterhaltung die
Zufahrten zum Damm in ausreichender Anzahl zu gewährleisten. Am Dammfuß sind nach Möglichkeit Grünwege anzulegen, um den Damm zugänglich zu halten und vor Schadeinwirkungen zu schützen. Durch die
Bodenordnung sind die hierfür erforderlichen Flächen verfügbar zu machen.
Die im Verfahrensgebiet vorhandenen Gewässer sind größtenteils in einem sehr schlechten Unterhaltungszustand. Bei der Planung des Wege- und Gewässernetzes ist darauf hinzuwirken, dass das Wasserrückhalteund Speichervermögen des Bodens erhalten bzw. verbessert wird. Das Gewässernetz ist in Verbindung mit
dem ländlichen Wegenetz bedarfsgerecht und funktionsfähig auszubauen. Durch naturnahe Belassung und
Gestaltung der Gewässer ist sicherzustellen, dass die Lebensgemeinschaft im und am Gewässer erhalten bzw.
wiederhergestellt wird.
Für die weiteren Planungen sind nachfolgende Grundsätze anzuhalten:
n Die Funktionsfähigkeit der vorhandenen Gewässer ist nur bedingt gegeben. Durch grundhafte Ausbauund Instandsetzungsmaßnahmen sind der für eine schadlose Wasserführung erforderliche Querschnitt
und das Abflussprofil herzustellen sowie vorhandene Abflusshindernisse zu beseitigen. Dabei sind vorhandene Dränausmündungen entsprechend zu sichern. Auf Grund der herrschenden geringen Höhenunterschiede ist durch die Gestaltung der Entwässerungsrichtung die Hochwassergefahr in den Ortslagen zu verringern. Bei Gewässerabschnitten mit einer hohen Bedeutung für den Natur- und Artenschutz
ist eine teilweise Neuanlage von Gräben erforderlich. An den vorhandenen „alten“ Gewässerabschnitten
erfolgen in diesen Fällen keine baulichen Maßnahmen. Sie werden der natürlichen Entwicklung überlassen.
n Das Wasser ist möglichst lange in der Fläche zu halten. Grundsätzlich ist der Versickerung des Oberflächenwassers zur Verbesserung des Grundwassergehaltes vor Ort gegenüber einer schnellen und direkten Einleitung in die Vorfluter der Vorrang zu geben. Durch geeignete Maßnahmen wie die Schaffung
von Retentionsflächen soll eine Abflussverzögerung bewirkt werden.
n Durch die Schaffung bzw. Wiederherstellung von Wegeseitengräben und Entwässerungsmulden sind
ein geordneter Abfluss des in der Feldlage anfallenden Oberflächenwassers zu gewährleisten und die
Wegekörper vor Schadeinflüssen durch Wasser zu schützen.
n Die Gewässer sind entsprechend den gesetzlichen Regelungen rechtlich zu sichern. Die Zuordnung der

Seite 28 von 67

POTRZEBY I CELE POSTĘPOWANIA URZĄDZENIOWO-ROLNEGO DLA CZYŻOWA I NIECIECZY

n W ramach budowy nowych lub wznowienia funkcjonalności istniejących rowów przydrożnych i muld odwadniających, należy zagwarantować uregulowany spływ wód powierzchniowych z pól oraz zapewnić ochronę
dróg transportu rolnego przed ich szkodliwym działaniem.
n Urządzenia melioracji wodnych należy zgodnie z przepisami zabezpieczyć prawnie. Uregulowanie stosunków
własnościowych i późniejszego utrzymywania stanu technicznego cieków melioracyjnych należy uzgodnić
z właściwym organem ds. gospodarki wodnej oraz gminą.
n Budowa nowych lub korekta istniejących przepustów winna uwzględniać przekrój stosowny do ich przeznaczenia.
n Nasadzenia wzdłuż cieków wodnych mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się substancji szkodliwych i erozji wodnej, jak również zwiększenie wartości ekologicznej wód mogą zostać stworzone lub uzupełnione w ramach postępowania urządzeniowo-rolnego. Niezbędne regulacje przebiegu granic ewidencyjnych i stosunków własnościowych nastąpią w ramach postępowania urządzeniowo-rolnego.

5.4 Ochrona przyrody oraz pielęgnacja i zagospodarowanie krajobrazu
Reorganizacja struktur przestrzennych w ramach postępowań urządzeniowo-rolnych obejmuje również
ochronę przyrody i krajobrazu w celu utrzymania i polepszenia istniejących ekosystemów. Należy przy tym zachować szczególnie wartościowe elementy przyrody i chronić je przed nieuzasadnioną ingerencją. W ramach opracowywania planu sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych należy uwzględnić również wymogi ochrony przyrody.
Istniejące plany z zakresu ochrony przyrody, można włączyć i zrealizować w ramach postępowania urządzenioworolnego pod warunkiem nabycia niezbędnych terenów przez inwestora.
Biorąc pod uwagę podstawy prawne dotyczące ochrony przyrody oraz ochrony krajobrazu, szczególną uwagę
przy reorganizacji struktur własnościowych i przestrzennych na obszarze postępowania należy zwrócić na następujące działania:
n W przypadku ingerencji w przyrodę istnieje prawne zobowiązanie do jej ochrony nakazujące unikania,
zaniechania lub minimalizacji skutków.
n Nieuniknione ingerencje w przyrodzie i krajobraz należy zrekompensować bądź zastąpić.
n Rozwój bogatej i zróżnicowanej struktury krajobrazu poprzez nasadzenia punktowe wzdłuż istniejących
i nowo planowanych dróg transportu rolnego.
n Rozwój istniejących ekosystemów poprzez nasadzenia zagajników śródpolnych, grup drzew lub charakterystycznych drzew pojedynczych w pobliżu dróg, które posiadać będą jednocześnie walory wizualne.
n Zagwarantowanie zachowania szczególnie chronionych elementów krajobrazu, oraz w miarę możliwości
dokonanie zmiany stosunków własnościowych i przekazanie ich na własność organowi publicznemu.
n Zachowanie lub tworzenie nowych naturalnych nadbrzeży ciągów wodnych, a w szczególności stref brzegowych i buforowych.
n Ochrona, odmłodzenie i założenie użytków zielonych z nasadzonymi wolno stojącymi drzewami owocowymi lub
rzędami drzew owocowych wzdłuż sieci dróg transportu rolnego przy wykorzystaniu typowych odmian lokalnych.

5.5 Rekreacja i turystyka
Czynnik ekonomiczno-gospodarczy, jakim jest „rekreacja i turystyka“ jest ważnym elementem promocyjnym
regionu. Dlatego niektóre drogi transportu rolnego powinny pełnić również funkcję szlaków wędrownych i rowerowych. Drogi przewidziane do wykonania na obrzeżach miejscowości powinny spełniać również warunki do
ich wykorzystania dla celów turystyki pieszej i rowerowej. W ramach przedsięwzięć z zakresu odnowy i rozwoju
wsi należy rozszerzyć możliwości spędzania czasu wolnego, a w ramach zazieleniania terenów podnieść wartość
mieszkalno-rekreacyjną miejscowości.

5.6 Działania w terenach zabudowanych
Wartość wypoczynkowo-rekreacyjną, wyjątkowość i piękno wsi oraz krajobrazu należy zachować, a w ramach realizacji odpowiednich przedsięwzięć starać się ją powiększyć. Celem jest stworzenie nowoczesnej wsi z odpowiednią
ofertą w zakresie infrastruktury, wypoczynku i rekreacji. Dlatego w ramach postępowania urządzeniowo-rolnego należy zrealizować również przedsięwzięcia z zakresu odnowy i rozwoju wsi.
Odnowa wsi i rozwój wsi służą również rozwojowi obszarów wiejskich. W ramach tych działań następuje m.in. polepszenie warunków życia i pracy we wsiach, zahamowany zostaje odpływ mieszkańców do miast, co tym samym może być
pozytywnym bodźcem dla osiedlania się nowych zakładów produkcyjno-usługowych. Postępowanie urządzeniowo-rolne, poprzez połączenie planowania, reorganizacji struktur własnościowych i przestrzennych oraz wydzielenie niezbędnych terenów, stanowi podstawę realizacji zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu odnowy wsi.
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Gewässer bezüglich Eigentum und Unterhaltung ist mit der zuständigen Wasserbehörde und der Gemeinde abzustimmen.
n Durchlässe sind entsprechend den Anforderungen an die Dimensionierung neu zu bauen bzw. instand zu
setzen.
n Pflanzungen entlang der Gewässer können im Rahmen der Flurbereinigung hergestellt und vervollständigt werden, um dem Schadstoffeintrag und der Wassererosion entgegen zu wirken sowie eine ökologische Aufwertung der Gewässer zu erzielen. Die erforderlichen Grundstücksregelungen erfolgen im Rahmen der Bodenordnung.

5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Der Neugestaltungsauftrag in der Flurbereinigung schließt unter anderem den Schutz von Natur und
Landschaft zur Erhaltung und Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen ein. Dabei sind die wertvollen Bestandteile der Natur zu bewahren und vor nicht erforderlichen Eingriffen zu schützen. Bei den Planungen sind die Festsetzungen des Naturschutzes zu berücksichtigen. Gegebenfalls vorhandene Planungen des
Naturschutzes können im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens realisiert werden, wenn Land erworben
wird.
Ausgehend von den gesetzlichen Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege finden nachfolgend genannte Maßnahmen bei der Neugestaltung des Verfahrensgebietes besondere Beachtung:
n Für Eingriffe in die Natur gilt das naturschutzrechtliche Vermeidungs- und Minimierungsgebot.
n Unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft sind auszugleichen bzw. zu ersetzen.
n Entwicklung einer abwechslungsreichen Landschaftsstruktur durch vorhandene und neu zu planende
Wege mit punktuellen landschaftsgestaltenden Anlagen.
n Weiterentwicklung von Biotopverbundstrukturen durch Anpflanzung von Feldgehölzen, Baumgruppen
oder markanten Einzelbäumen mit gleichzeitiger Wirkung eines Sichtschutzes in Trassennähe von Straßen.
n Bestandssicherung von besonders geschützten Landschaftselementen, gegebenenfalls durch Änderung
der Eigentumsverhältnisse (Überführung in öffentliches Eigentum).
n Erhaltung bzw. Schaffung naturnaher Uferbereiche, insbesondere notwendiger Saum- und Pufferzonen.
n Erhaltung, Verjüngung und Neuanlage von Streuobstwiesen und Obstbaumreihen entlang von Wegen unter Verwendung ortstypischer Sorten.

5.5 Freizeit und Tourismus
Der Wirtschaftsfaktor ”Fremdenverkehr” ist in der Region zu fördern. Daher sollen geeignete Wirtschaftswege
auch die Funktion von Wander- oder Radwegen übernehmen. Auszubauende Ortsrandwege sollen sich ebenfalls für die Benutzung durch Wanderer und Radfahrer eignen. Über Maßnahmen der Dorferneuerung sind die
Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung zu erweitern und durch grünordnerische Maßnahmen ist der Wohn- und
Erholungswert zu steigern.

5.6 Maßnahmen in der Ortslage
Der Erholungswert, die Eigenart und Schönheit der Dörfer und der Landschaft sind zu sichern und durch entsprechende Maßnahmen zu steigern. Ziel ist ein modernes Dorf mit einem entsprechenden Angebot an Infrastruktur, Freizeit und Erholung. Im Flurbereinigungsverfahren sind daher Maßnahmen der Dorferneuerung und
Dorfentwicklung umzusetzen.
Die Dorferneuerung und Dorfentwicklung dient auch der Landentwicklung, da unter anderem die Lebensund Arbeitsbedingungen in den Dörfern verbessert werden, die Abwanderung der Bevölkerung in die Städte
gebremst wird und dadurch die Ansiedlung von Gewerbetreibenden gefördert werden kann. Das Flurbereinigungsverfahren bietet durch die Zusammenfassung von Planung, Bodenordnung und Bereitstellung der entsprechenden Flächen die Basis für die Umsetzung der Dorferneuerungsmaßnahmen.
Folgende Maßnahmen der Dorferneuerung kommen in den Orten Czyżów und Nieciecza in Betracht:
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Następujące przedsięwzięcia z zakresu odnowy wsi winny być brane pod uwagę w sołectwach Czyżów i Nieciecza:
n Niezbędne remonty i odnowa dróg i placów –
 remont dróg w miejscowości,
 rewitalizacja i zagospodarowanie placu wiejskiego w Niecieczy;
n Urządzenia melioracji wodnych –
 przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Niecieczy jak
najbardziej zbliżone do naturalnego,
 budowa przepompowni przy wale przeciwpowodziowym przy Dunajcu, która w przypadku powodzi umożliwi
szybkie przerzucenie spiętrzonej wody z terenów zabudowanych Niecieczy na teren międzywala (w ramach konkretnych prac planistycznych przedsięwzięcie to należy ująć w planie sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych,
jako inwestycję z zakresu gospodarki wodnej i zrealizować ją w ramach postępowania urządzeniowo-rolnego);
Kształtowanie
terenów zielonych –
n
 zieleń urządzona na obrzeżach miejscowości,
 nasadzenia uzupełniające na terenie dzikich sadów i użytków zielonych,
 zazielenienie poboczy wyremontowanych ulic i dróg;
n Tereny i budynki użyteczności wspólnotowej –
 remont różnych budynków (np. przedszkola, marketu handlowego, zajazdu w Niecieczy oraz domu wiejskiego włącznie z zagospodarowaniem terenów publicznych),
 stworzenie domu wiejskiego z funkcją piekarni lub masarni przy głównym placu w Niecieczy („Dom Rolnika”) w ramach zagospodarowania istniejącej zabytkowej, mocno podupadłej substancji budowlanej,
 udostępnienie terenów na boiska treningowe i parking przy stadionie w Niecieczy;
n Niezbędne prace zachowawcze i renowacyjne oraz regulacja praw własności terenów pomników pamięci narodowej, kapliczek, figur, krzyży przydrożnych itp.
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n Erforderliche Straßen- und Platzsanierungen –
 Sanierung der Ortsstraßen,
 Sanierung und Gestaltung des Dorfplatzes von Nieciecza;
n Wasserwirtschaftliche Anlagen –
 Instandsetzung und naturnahe Gestaltung des Weihers in Nieciecza,
 Bau eines stationären Pumpwerkes am Hochwasserschutzdamm des Dunajec, um bei Hochwasser das
Stauwasser am Damm im Bereich der Ortslage Nieciecza über den Damm zu pumpen (in der konkreten
Planung im Flurbereinigungsverfahren sollte diese Maßnahme als wasserwirtschaftliche Anlage in den
Wege- und Gewässerplan aufgenommen und umgesetzt werden);
Grüngestalterische
Maßnahmen –
n
 Ortsrandeingrünung,
 Ergänzungspflanzungen in und an den Streuobstgärten und -wiesen,
 Straßenbegleitgrün bei sanierten Straßen und Wegen;
n Flächen und Gebäude für den Gemeinbedarf –
 Sanierung verschiedener Gebäude, (z.B. Kindergarten, Einkaufsmarkt, Gaststätte in Nieciecza und des
Dorfgemeinschaftshauses in Czyżów einschließlich Gestaltung der Außenanlagen),
 Bau eines Dorfgemeinschaftsbackhauses oder eines Dorfgemeinschaftsschlachthauses am Dorfplatz in
Nieciecza („Haus der Bäuerinnen und Bauern“) unter Nutzung vorhandener Bausubstanz,
 Bereitstellung von Flächen für ein Trainingsgelände und Parkflächen am Station von Nieciecza;
n Erhaltung und gegebenenfalls Sanierung und eigentumsrechtliche Sicherung von Denkmälern, Bildstöcken, etc.

5.7 Sonstiges
5.7 Pozostałe informacje
Jednym z najważniejszych warunków wykonania remontów i budowy dróg w terenach zabudowanych miejscowości jest uregulowanie kwestii przyszłego oczyszczania ścieków. W przypadku sieci napowietrznych (np. sieć
energetyczna, telefon itd.) należy uzgodnić z dostawcami, czy sieci te pozostaną, będą odnowione lub przebudowane oraz to, jakich przepisów należy przestrzegać w przypadku budowy dróg transportu rolnego i urządzeń
melioracji wodnych oraz nasadzeń na terenie bezpośrednio pod nimi lub do nich przylegających.
W przypadku obszarów chronionych i zabytków kultury, w postępowaniu urządzeniowo-rolnym należy
uwzględnić ich charakter i cel ochrony. W przypadku konieczności ochrony, regulacja praw własności może nastąpić w ramach reorganizacji stosunków własnościowych i struktur przestrzennych obszaru postępowania.

5.8 Reorganizacja struktur przestrzennych i stosunków własnościowych obszaru postępowania
Istniejące w chwili obecnej w większości rozdrobnione struktury własnościowe ograniczają ekonomiczne zagospodarowanie gruntów. W ramach reorganizacji stosunków własnościowych i struktur przestrzennych mało produktywnego
z punktu widzenia nowoczesnego gospodarowania rozłogu i kształtu działek, przy jednoczesnym uwzględnieniu dzierżaw można zachować lub wydzielić nowe, duże kompleksy uprawne, korzystne pod względem gospodarczym.
W wyniku wydzielenia dużych kompleksów uprawnych, można znacząco zredukować nakłady gospodarstw rolnych
(np. poprzez zmniejszenie odległości do uprawianych terenów oraz czasu manewrowania i nawrotów).
Dla dzierżawców i dzierżawiących korzystniejsze są działki o dużej powierzchni. Z jednej strony, u dzierżawiącego następuje redukcja kosztów zarządzania a z drugiej, dzierżawca posiada tereny, które ze względu na kształt i powierzchnię
ułatwiają ich zagospodarowanie a tym samym posiadają wyższą wartość ekonomiczną, co pozwala osiągnąć większe zyski z ich wydzierżawienia.
Na obszarze planowanego postępowania, granice użytkowe dróg transportu rolnego i urządzeń melioracji wodnych,
ze względu na przesunięcia i poszerzenia nie odpowiadają przebiegowi granic udokumentowanych w dokumentacji geodezyjnej. Należy to uregulować w ramach reorganizacji struktur przestrzennych obszaru postępowania.
Na terenach obszarów zabudowanych wsi występują problemy prawno-majątkowe. Istnieją tu samowole budowlane,
przejazdy przez obce działki itp. Granice użytkowania nie są identyczne z granicami własności. Deficyty te uregulować należy w ramach reorganizacji struktur własnościowych i przestrzennych tak, jak to jest najbardziej możliwe i równocześnie
zapewnić odnowę katastru nieruchomości. Z tego względu na terenach wiejskich jednostek osadniczych sołectw Niecieczy
i Czyżowa należy dokonać regulacji granic własnościowo-użytkowych i dokonać nowego pomiaru. Ustabilizowanie nowych
granic ewidencyjnych nieruchomości zwiększy bezpieczeństwo prawne i wpłynie na poprawę stosunków międzysąsiedzkich.
Celem reorganizacji stosunków własnościowych i struktur przestrzennych obszaru postępowania jest stworzenie
zmodernizowanego katastru i ewidencji gruntów oraz aktualizacja ksiąg wieczystych.
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Als wichtige Voraussetzung für den Ausbau der Straßen in den Ortslagen ist die Frage der zukünftigen Abwasserbehandlung zu klären. Für bestehende Freileitungen ist mit den Versorgungsträgern abzustimmen, ob diese
bestehen bleiben, erneuert oder umgebaut werden und welche Vorschriften beim Wege- und Gewässerbau sowie bei Pflanzmaßnahmen im Bereich der Leitungen zu beachten sind.
Bei Schutzgebieten und Denkmälern sind die vorgegebenen Schutzzwecke im Flurbereinigungsverfahren zu
beachten. Gegebenfalls kann im Zuge der Neuordnung eine eigentumsrechtliche Zuordnung an einen bestimmten Träger erfolgen.

5.8 Bodenordnung
Die derzeit vorhandene größtenteils kleinteilige Eigentumsstruktur behindert eine wirtschaftliche Bearbeitung der Flächen. Durch eine Zusammenlegung des zersplitterten und unwirtschaftlich geformten Grundbesitzes nach neuzeitlichen betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten unter Berücksichtigung der Pachtverhältnisse
können gut geformte und betriebswirtschaftlich sinnvolle Bewirtschaftungsgewanne erhalten bleiben bzw. neu
gebildet werden.
Durch die Vergrößerung der Bewirtschaftungsflächen kann der Aufwand für die Landwirte erheblich reduziert werden (zum Beispiel durch die Verringerung der Zufahrtswege zu den Bewirtschaftungsflächen und der Wendezeiten).
Für die Verpächter und die Pächter sind größere Flächen von Vorteil, da sich zum Einen der Verwaltungsaufwand für die Pachtflächen reduziert und sinnvoll verpachtbare Flächen mit einem höheren ökonomischen Wert
vorhanden sind, was zum Anderen einen höheren Pachterlös bewirken kann.
Im geplanten Verfahrensgebiet verlaufen Wege und Gewässer durch Verlegungen und Verbreiterungen teilweise nicht mehr in ihrer Katasterparzelle. Diese Mängel sind durch die Bodenordnung zu beheben.
In den Ortslagen treten bau- und liegenschaftsrechtliche Mängel auf. Es existieren Überbauungen, Fremdüberfahrten etc. Die tatsächliche Nutzung der Grundstücke entspricht verschiedentlich nicht den Eigentumsverhältnissen. Im Zuge der Neugestaltung sind diese Mängel weitgehend zu beheben und gleichzeitig die Erneuerung des Liegenschaftskatasters zu sichern. Daher ist im geplanten Verfahrensgebiet für die Ortslagen Nieciecza
und Czyżów eine Ortsregulierung und -aufmessung durchzuführen. Durch die Herstellung örtlicher Grenzzeichen
wird ein wichtiger Beitrag zur Befriedigung des Rechtsschutzbedürfnisses der Bürger und somit zur Erhaltung des
dörflichen Miteinanders geleistet.
Ziel der Bodenordnung sind darüber hinaus die Erstellung eines modernen Katasternachweises und eine Aktualisierung des Grundbuches.
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W § 7 ust. 1 federalnej ustawy urządzeniowo-rolnej zapisano: „Obszar postępowania urządzeniowo-rolnego
może obejmować jedną lub kilka gmin lub też części gmin. Należy wyznaczyć jego granice tak, aby możliwie jak
najpełniej zrealizowany został cel postępowania urządzeniowo-rolnego”.
Na podstawie przedstawionych założeń i celów proponowane jest przeprowadzenie postępowania urządzeniowo-rolnego wraz z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie sołectw Czyżów i Nieciecza w gminie
Żabno. Obszar postępowania powinien obejmować zarówno tereny rolniczej jak i leśnej przestrzeni produkcyjnej
oraz tereny wiejskich jednostek osadniczych. Przeprowadzenie tego postępowania umożliwi usunięcie występujących obecnie nieprawidłowości, polepszenie warunków pracy w rolnictwie i leśnictwie, jak również struktur
osadniczych oraz warunków mieszkaniowych. Będzie także możliwa realizacja działań wspierających powszechną
kulturę rolną i rozwój obszarów wiejskich.
Propozycja granicy zewnętrznej obszaru postępowania przedstawiona jest na mapie, która stanowi załącznik nr 5 niniejszego opracowania. Przy opracowywaniu przebiegu granic postępowania uwzględnione zostały
warunki topograficzne, struktury własnościowe gospodarstw rolnych oraz użytkowanie terenów, jak również istniejący kataster w połączeniu z ekonomicznie uzasadnionym (minimalizacja kosztów) jej geodezyjnym wyznaczeniem i stabilizacją.
Proponowany obszar postępowania urządzeniowo-rolnego leży na terenie gminy Żabno i obejmuje w całości
obręb geodezyjny Czyżów oraz przeważającą część obrębu Nieciecza. W celu uproszczenia wznowienia granicy zewnętrznej postępowania, włączono do niego również niewielkie części obrębów: Żabno, Podlesie Dębowe,
Gorzyce i Pasieka Otfinowska.
Granica obszaru postępowania przebiega w większości wzdłuż lokalnych urządzeń wspólnotowych i publicznych (ulice, drogi transportu rolnego, urządzenia melioracji wodnych, rowy itp.) oraz wzdłuż granic ewidencyjnych sołectw.
Uzasadnienie proponowanej granicy zewnętrznej dla poszczególnych odcinków zostało przedstawione poniżej. Poszczególne odcinki przebiegu granicy postępowania zaznaczone są również na mapie w załączniku nr 6 do
niniejszego opracowania.

In § 7 Absatz 1 des deutschen Flurbereinigungsgesetzes wird ausgeführt: „Das Flurbereinigungsgebiet kann
eine oder mehrere Gemeinden oder Teile von Gemeinden umfassen. Es ist so zu begrenzen, dass der Zweck der
Flurbereinigung möglichst vollkommen erreicht wird“.
Auf Grund der dargestellten Notwendigkeit und der Ziele wird für die Ortsteile Czyżów und Nieciecza der
Gemeinde Żabno die Durchführung eines Flurbereinigungsverfahrens mit Umsetzung investiver Maßnahmen
vorgeschlagen. In das Verfahren sind sowohl die Feld- und Waldlage als auch die Ortslage einzubeziehen.
Durch dieses Verfahren können die herrschenden Mängel und Defizite behoben, die land- und forstwirtschaftlichen Arbeitsbedingungen sowie die dörfliche Siedlungsstruktur und die Wohnbedingungen verbessert und
Maßnahmen zur Förderung der allgemeinen Landeskultur und Landentwicklung realisiert werden.
Ein Vorschlag zur Abgrenzung des Verfahrensgebietes ist als Anlage 5 in Form einer Gebietskarte enthalten.
Berücksichtigt wurden bei der Abgrenzung topographische Gegebenheiten, Besitz-, Betriebs- und Bewirtschaftungsstrukturen sowie das vorhandene Kataster und die damit verbundene ökonomische (kostengünstige)
Herstellung der Verfahrensgebietsgrenze.
Das vorgeschlagene Verfahrensgebiet der Flurbereinigung liegt vollständig in der Gemeinde Żabno und
umfasst die Gemarkung Czyżów, den überwiegenden Teil der Gemarkung Nieciecza sowie zur zweckmäßigen
Abgrenzung zugezogene Teile der Gemarkungen Żabno, Podlesie Dębowe, Gorzyce und Pasieka Otfinowska.
Die Verfahrensgrenze verläuft vorwiegend an örtlich vorhandenen öffentlichen oder gemeinschaftlichen
Anlagen (Straßen, Wege, Gewässer, Gräben etc.) und entlang der Gemarkungsgrenzen.
Die Gründe für die Abgrenzung des Verfahrensgebietes sind nachfolgend für die einzelnen Abschnitte der
Verfahrensgrenze aufgeführt. Die einzelnen Abschnitte sind in der Gebietskarte, welche als Anlage 6 beigefügt
ist, dargestellt.

n Odcinek 1
Granica sołectwa Nieciecza przebiega na tym odcinku przez duży kompleks uprawny, do którego w chwili obecnej nie ma dostatecznych możliwości dojazdu. W związku z powyższym proponowane jest przyłączenie
do obszaru postępowania niewielkiej ilości działek sołectwa Gorzyce. Przedstawiony kompleks uprawny jest
otoczony dwoma drogami publicznymi: drogą wojewódzką nr 973 i drogą powiatową nr 1330K. Ze względu na
to, że obie drogi posiadają głębokie przydrożne rowy odwadniające, bezpośredni dojazd do sąsiednich działek
jest niewystarczający. W tym przypadku proponowane będzie przyłączenie części działek uprawnych sołectwa
Gorzyce oraz drogi utwardzonej tłuczniem kamiennym, która stanowi połączenie drogi powiatowej nr 1330K
z drogą wojewódzką nr 973. Tym samym będzie możliwe odpowiednie rozbudowanie nawierzchni tej drogi, która
jest jednym z ważniejszych elementów sieci dróg transportu rolnego. Następnie proponowane jest ustalenie granicy postępowania wzdłuż drogi powiatowej nr 1330K. Ze względu na topografię i niezbędne prace geodezyjne
związane ze stabilizacją punktów granicznych obszaru postępowania, takie ustalenie granicy będzie najefektywniejsze również z ekonomicznego punktu widzenia. W związku ze statusem drogi powiatowej nr 1330K jako drogi
komunalnej, nie jest przewidziana jej rozbudowa, dlatego przyłączenie tego odcinka drogi do obszaru postępowania urządzeniowo-rolnego nie jest celowe.
n Odcinek 2
Na tym odcinku proponowana granica obszaru postępowania przebiega wzdłuż granic ewidencyjnych
sołectw Czyżów, Gorzyce a następnie wzdłuż potoku Żymanka, który stanowi granicę obszarów ewidencyjnych sołectw Nieciecza i Polesie Dębowe. W związku z tym, że w chwili obecnej granica ewidencyjna sołectw
Nieciecza i Polesie Dębowe przebiega środkiem potoku Żymanka i rowu melioracyjnego, niezbędne jest jeszcze
przed wszczęciem postępowania lub bezpośrednio po wydaniu decyzji o wszczęciu dokonanie na tym odcinku
aż do drogi komunalnej, która łączy miejscowość Polesie Dębowe z drogą wojewódzką nr 973, podziału działek
w ten sposób, aby granice koryta i nabrzeża obydwu cieków wodnych zostały wprowadzone do ewidencji gruntów i uzyskały numer działki oraz uregulowane zostały zapisy w księdze wieczystej (przeprowadzenie tych czynności zostanie ustalone w ramach przewidzianego zebrania przy współudziale bezpośrednio zainteresowanych
urzędów i obecnych właścicieli). Rozważano również przyłączenie dalszego terenu wzdłuż potoku Żymanka
w celu wybudowania dodatkowej drogi transportu rolnego. Po rozmowach i uzyskanych od właścicieli i miejscowych rolników informacji o gruncie, zrezygnowano z tego wariantu, ponieważ w tym terenie, tego typu przedsięwzięcie ze względów ekonomicznych byłoby niewspółmierne do osiągniętych korzyści.
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n Abschnitt 1
Die Gemarkungsgrenze von Czyżów verläuft in diesem Abschnitt durch einen großen Feldblock, der derzeit
nur unzureichend erschlossen ist. Zur zweckmäßigen Abgrenzung wird vorgeschlagen, Teile der Gemarkung Gorzyce in das Verfahrensgebiet einzubeziehen. Hierdurch könnte eine zweckmäßige Abgrenzung des Flurstückes
der Straße Nr. 1330K im Neuen Bestand vorgenommen werden. Der Feldblock ist im Bereich dieses Abschnittes
des Verfahrensgebietes durch zwei Straßen erschlossen. Da diese über Seitengräben verfügen, ist eine direkte
Erschließung der Eigentumsflächen nur unzureichend gegeben. Daher wurden die Flächen bis zum vorhandenen
Gesteinsbauweiseweg, welcher die Straßen Nr. 973 und Nr. 1330K verbindet, dem Verfahrensgebiet zugeordnet.
Dadurch kann der vorhandene Gesteinsweg im Verfahren ausgebaut und somit eine für den ländlichen Verkehr
wichtige Wegeverbindung verbessert werden. Weiter führt die vorgeschlagene Verfahrensgrenze entlang der
Straße Nr. 1330K die hier topografisch und vermessungstechnisch eine sinnvolle Abgrenzung darstellt. Auf Grund
des Status der Straße würden in einem Verfahren keine Maßnahmen an dieser erfolgen. Daher wurde die Straße
nicht in die Gebietsabgrenzung einbezogen.
n Abschnitt 2
In diesem Abschnitt verläuft die vorgeschlagene Gebietsabgrenzung etwa entlang der Gemarkungsgrenzen
von Czyżów und Nieciecza. Die Einbeziehung weiterer Flächen ist erforderlich, da die Gemarkungsgrenze mitten
im Gewässer Żymanka verläuft. Vor Anordnung des Verfahrens ist eine kastastermäßig eindeutige Abgrenzung
in Zusammenarbeit mit der zuständigen Katasterbehörde festzulegen bzw. durch Sonderungen und neue Flurstücksbildung herzustellen. Die Überlegung in Richtung des Ortes Podlesie Dębowe weitere Flächen einzubeziehen, um entlang des Gewässers Żymanka den Neubau eines Weges realisieren zu können, wurde verworfen, da
nach Auskunft von örtlichen Vertretern der Baugrund nicht geeignet ist, um einen befestigten Weg wirtschaftlich
herzustellen. Da das Gewässer Żymanka entsprechend der beschriebenen Abgrenzung vollständig im geplanten
Verfahrensgebiet liegt, können die notwendigen Maßnahmen bei der vorgeschlagenen Gebietsabgrenzung umgesetzt werden.
n Abschnitt 3
Die Gemarkungsgrenze von Nieciecza verläuft in diesem Abschnitt durch einen großen Feldblock. Daher wird
zur zweckmäßigen Abgrenzung der Vorschlag unterbreitet, Teile der Gemarkung Podlesie Dębowe in das Verfahrensgebiet einzubeziehen. Zur Herstellung der Vorflut und einer ordnungsgemäßen Erschließung wurden hier
die vorhandenen Graben- bzw. Wegeflurstücke in das Verfahrensgebiet einbezogen. Weiter verläuft die Verfahrensgrenze entlang der Straße, welche den Ort Podlesie Dębowe mit der Straße Nr. 973 verbindet, die hier topografisch und vermessungstechnisch eine sinnvolle Abgrenzung darstellt. Auf Grund des Status der Straße würden
in einem Verfahren keine Maßnahmen an dieser erfolgen. Daher wurde die Straße nicht in die Gebietsabgrenzung
einbezogen.
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n Odcinek 3
Granica ewidencyjna sołectwa Nieciecza przebiega na tym odcinku przez duży kompleks uprawny. W związku
z tym proponowane jest przyłączenie do obszaru postępowania części działek sołectwa Polesie Dębowe. W celu
uregulowania stosunków wodnych we wschodniej części obszaru postępowania, proponuje się przyłączenie do
niego istniejącego rowu melioracyjnego i drogi polnej. Następnie ze względów geodezyjno-topograficznych granica postępowania przebiega wzdłuż drogi łączącej miejscowość Polesie Dębowe z drogą wojewódzką nr 973.
W związku ze statusem tej drogi oraz z tym, że nie przewiduje się na niej żadnych przedsięwzięć, droga ta nie
będzie przyłączona do obszaru postępowania.

n Abschnitt 4
Die vorgeschlagene Verfahrensgrenze ist in diesem Bereich identisch mit der Gemarkungsgrenze von Nieciecza und führt entlang der Straße Nr. 973, die hier topografisch und vermessungstechnisch eine sinnvolle Abgrenzung darstellt. Auf Grund des Status der Straße würden in einem Verfahren keine Maßnahmen an dieser erfolgen.
Daher wurde die Straße nicht in die Gebietsabgrenzung einbezogen.

n Odcinek 4
Ten odcinek granicy postępowania jest identyczny z granicą ewidencyjną sołectwa Nieciecza i przebiega
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 973, która w tym miejscu ze względów geodezyjnych i topograficznych stanowi
najbardziej korzystny wariant dla jej wznowienia. Ze względu na status drogi i to, że w ramach postępowania nie
będą na niej prowadzone żadne przedsięwzięcia, nie zostanie ona przyłączona do obszaru postępowania.
n Odcinek 5
Granica ewidencyjna sołectwa Nieciecza przebiega na tym odcinku przez duży kompleks uprawny, dlatego
przyjęcie granicy ewidencyjnej jako granicy postępowania uznano za mało efektywne. W związku z tym, proponuje się przyłączyć do postępowania część działek rolnych oraz działek, które w ewidencji gruntów oznaczone są
jako drogi, położonych na terenie sołectwa Żabno. Tym samym będzie możliwe stworzenie połączeń lokalnych do
przylegających miejscowości, funkcjonalnej sieci dróg transportu rolnego oraz polepszenie efektywności struktur własnościowych. Tak ustalona granica obszaru postępowania przebiega na tym odcinku początkowo wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 973, aż do zjazdu na drogę polną i następnie do granicy ewidencyjnej sołectwa Nieciecza.
n Odcinek 6
Ustalenie granicy postępowania na tym odcinku jest stosunkowo skomplikowane. Granicę ewidencyjną sołectwa Nieciecza charakteryzuje duża ilość punktów załamania oraz ze względu na kształt działek, stosunkowo
trudne możliwości uprawy. Przyłączenie dalszego terenu lub wyłączenie go z postępowania ze względu na istniejący kataster i formy uprawy nie wpłynie na poprawę sytuacji. Wyłączenie tego terenu z postępowania przy założeniu, że obszar postępowania powinien obejmować w miarę możliwości wszystkie działki ewidencyjne sołectwa
Nieciecza, ze względu na możliwość osiągnięcia dobrych rezultatów scalenia gruntów, nie będzie brane pod uwagę. Natomiast znaczne powiększenie obszaru postępowania spowoduje utrudnienia w realizacji postępowania.
Po uwzględnieniu przedstawionych faktów proponuję się ustalenie granicy obszaru scalenia na odcinku nr 6
wzdłuż granicy ewidencyjnej sołectwa Nieciecza.
n Odcinek 7
Na tym odcinku granicę obszaru postępowania stanowi granica ewidencyjna sołectwa Nieciecza, przebiegająca wzdłuż cieku wodnego, który ze względu na erozję naturalną jest nieco zmieniony, dlatego ustabilizowanie
granicy obszaru postępowania wzdłuż granicy ewidencyjnej byłoby niezwykle trudne. Działki leżące na południowym zachodzie i przylegające do tego rowu nie posiadają natomiast należytego dostępu do drogi transportu
rolnego. W związku z tym, w celu ułatwienia ustalenia granicy postępowania, proponowane jest przyłączenie do
jego obszaru niewielkiej ilość działek sołectwa Żabno.
n Odcinek 8
Na tym odcinku granica ewidencyjna sołectwa Nieciecza przebiega częściowo wzdłuż cieku wodnego. Ze
względu na erozję naturalną wznowienie i stabilizacja tej granicy byłaby bardzo skomplikowana. Natomiast przyłączenie dalszego terenu na południu spowodowałoby znaczne powiększenie obszaru postępowania a tym samym utrudnienia w realizacji postępowania. Po uwzględnieniu przedstawionych faktów proponuje się ustalenie
granicy postępowania wzdłuż granicy ewidencyjnej sołectwa Nieciecza. W okolicach wału przeciwpowodziowego na Dunajcu, granica ewidencyjna sołectwa przebiega u jego podnóża i może zostać przyjęta jako granica
obszaru postępowania.
n Odcinek 9
Granica ewidencyjna sołectwa Nieciecza przebiega na tym odcinku wewnątrz dużego bloku uprawnego, dlatego proponuje się przyłączenie do obszaru postępowania niewielkiej ilości działek sołectwa Żabno. Ułatwi to prace
urządzeniowo-rolne oraz umożliwi niezbędną konstrukcję sieci dróg, umożliwiając polepszenie warunków uprawy
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n Abschnitt 5
In diesem Abschnitt führt die Gemarkungsgrenze von Nieciecza durch einen großen Feldblock. Sowohl bodenordnerisch als auch erschließungstechnisch ist die Gemarkungsgrenze in diesem Bereich daher nicht als Gebietsabgrenzung geeignet. Daher wird empfohlen, Teile der Gemarkung Żabno mit den in diesem Bereich vorhandenen Wegen, die durch entsprechende Wegeflurstücke auch katastermäßig abgegrenzt sind, in das Verfahrensgebiet einzubeziehen. Hierdurch werden die Schaffung überörtlicher Wegeverbindungen und die zweckmäßige
Neugestaltung des Eigentums und der Bewirtschaftung durch die Bodenordnung ermöglicht. Somit verläuft die
empfohlene Gebietsgrenze entlang der Straße Nr. 973 bis zur Einfahrt zum landwirtschaftlichen Weg und dann
entlang der vorhandenen katastrierten Wege bis zur Gemarkungsgrenze Nieciecza.
n Abschnitt 6
Die Festlegung der Verfahrensgrenze gestaltet sich in diesem Abschnitt komplizierter, da die Gemarkungsgrenze mehrere Knickpunkte aufweist und relativ schwer zu bearbeitende Bewirtschaftungsflächen vorhanden
sind. Bei einer Einbeziehung oder dem Ausschluss von Flächen in kleinerem Umfang würden auf Grund des vorhandenen Katasters und der Bewirtschaftung aber die gleichen Probleme entstehen. Ein Ausschluss von Flächen
kommt nicht in Betracht, da sich die Flächen von Nieciecza möglichst vollständig im Verfahrensgebiet befinden
sollten, um auch einen möglichst guten Zusammenlegungseffekt zu erzielen. Eine wesentliche Erweiterung des
Verfahrensgebietes über die Gemarkung hinaus würde zu einer größeren Verfahrensfläche und somit zur nachteiligen Verfahrensbearbeitung führen. Unter Abwägung aller Faktoren wird daher im Abschnitt 6 die Gemarkungsgrenze als Abgrenzung des Verfahrensgebietes empfohlen.
n Abschnitt 7
In diesem Abschnitt verläuft die Gemarkungsgrenze von Nieciecza entlang eines Gewässers. Die Herstellung
der Gemarkungsgrenze als Verfahrensgrenze gestaltet sich durch den im Vergleich zum vorhandenen Kataster
etwas geänderten Gewässerverlauf schwierig. Die südwestlich angrenzenden Flurstücke sind nur unzureichend
erschlossen. Zur zweckmäßigen Herstellung der Erschließung und der Verfahrensgrenze sowie der Durchführung
der Bodenordnung wird vorgeschlagen, in diesem Abschnitt einige Flurstücke der Gemarkung Żabno in das Verfahrensgebiet einzubeziehen.
n Abschnitt 8
Im Abschnitt 8 verläuft die Gemarkungsgrenze von Nieciecza teilweise entlang eines Gewässers. Die Herstellung der Gemarkungsgrenze gestaltet sich durch den im Vergleich zum vorhandenen Kataster etwas geänderten
Gewässerverlauf schwierig. Bei einer Einbeziehung von Flächen müsste auf Grund der großen Flurstücke im angrenzenden Bereich eine wesentliche Erweiterung des Verfahrensgebietes über die Gemarkung hinaus erfolgen,
was wiederum zu einer größeren Verfahrensfläche und somit zu einer nachteiligen Verfahrensbearbeitung führen
würde. Daher wird nach Abwägung empfohlen, die Gemarkungsgrenze als Verfahrensgrenze anzuhalten. Im Bereich des Hochwasserschutzdammes des Dunajec verläuft die Gemarkungsgrenze unmittelbar am Dammfuß und
eignet sich somit als Verfahrensgrenze.
n Abschnitt 9
Die Gemarkungsgrenze von Nieciecza verläuft hier durch eine größere Bewirtschaftungseinheit. Vorgeschlagen wird in diesem Bereich die Zuziehung einiger Flurstücke der Gemarkung Żabno, um eine zweckmäßige Neugestaltung des Eigentums und der Bewirtschaftung durch die Bodenordnung sowie eine ordnungsgemäße Erschließung der Flächen zu ermöglichen.
n Abschnitt 10
In diesem Abschnitt wird empfohlen die Flächen der Gemarkung Nieciecza am Dunajec und im Bereich westlich des Flusses nicht in das Verfahrensgebiet einzubeziehen. Ein Neuordnungsvorteil durch bodenordnerische
Maßnahmen ist hier wegen der bedingten Abfindung für die vorhandenen Waldflächen und die großen landwirtschaftlich genutzten Flurstücke nur in geringem Maß zu erwarten. Die bereits vorhandene innere Erschließung
könnte ebenfalls nur geringfügig verbessert werden.
Eine Verbesserung der äußeren Erschließung wäre nur durch die Einbeziehung von Flächen in größerem Umfang zu erzielen. Dies stünde aber einer effizienten Verfahrensabwicklung entgegen. Die landwirtschaftlich genutzten Flächen zwischen dem Hochwasserschutzdamm um Nieciecza und dem Dunajec sollten in das Verfahren
einbezogen werden, da hier Zusammenlegungseffekte zu erwarten sind. Aus vermessungstechnischen Gründen
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oraz pozwalając na wydzielenie nowych działek, które będą miały bezpośredni dostęp do dróg transportu rolnego.

sollte im nördlichen Bereich das Grabenflurstück nicht im Verfahrensgebiet liegen, da der Graben in zwei Gemarkungen liegt und die Flurstücks- und Gemarkungsgrenze mitten im Graben verläuft.

n Odcinek 10
Na tym odcinku proponuje się wyłączenie z obszaru postępowania rzeki Dunajec i terenów leżących po jej
zachodniej stronie. Ze względu na obszar leśny i duże działki orne, efekty postępowania byłyby tam znikome
– zwłaszcza jak chodzi o dostęp działek do dróg wewnętrznych. Natomiast poprawa dróg dojazdowych do kompleksów leśnych byłaby możliwa tylko w przypadku przyłączenia do obszaru postępowania dalszych dużych
kompleksów uprawnych, co byłoby bardzo kosztowne i mało efektywne a zarazem sprzeczne z założeniami postępowania. Ze względu na oczekiwane efekty w zakresie poprawy stosunków własnościowych, teren gospodarowany rolniczo pomiędzy wałem przeciwpowodziowym i rzeką Dunajec należy włączyć do postępowania. Rów
melioracyjny, którego środkiem przybiega granica obrębów geodezyjnych: Nieciecza i Pasieka Otfinowska należy
włączyć do obszaru postępowania, ze względu na ułatwienie prac geodezyjnych i możliwość przeprowadzenia
jego konserwacji8.
n Odcinek 11
Na tym odcinku proponowaną granicę obszaru postępowania stanowi granica obrębu geodezyjnego Czyżów,
która przebiega tu wzdłuż podnóża wału przeciwpowodziowego.
n Odcinek 12
Granica sołectwa Nieciecza przebiega na tym odcinku przez duży kompleks uprawny. Dlatego proponuje
się przyłączenie do obszaru postępowania niewielkiej ilości działek sołectwa Pasieka Otfinowska. Proponowana
część granicy postępowania przebiegałaby u podnóża wału przeciwpowodziowego, a następnie wzdłuż dużego
bloku uprawnego. Przylegające drogi należy przyłączyć do obszaru postępowania i odpowiednio rozbudować
w celu polepszenia dojazdu do obszarów rolnych i wału przeciwpowodziowego. Dalsza rozbudowa drogi w kierunku terenów zabudowanych sołectwa Pasieka Otfinowska związana byłaby z przyłączeniem dużego obszaru
gruntów tego sołectwa, dlatego powinna nastąpić poza projektem postępowania urządzeniowo-rolnego, w ramach możliwości skorzystania z innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
n Odcinek 13
Na tym odcinku proponowana granica postępowania przebiega wzdłuż granicy ewidencyjnej sołectwa
Czyżów i grypy drzew wzdłuż granicy ewidencyjnej drogi wojewódzkiej nr 987.

n Abschnitt 11
Da in diesem Bereich die Gemarkungsgrenze von Czyżów am Fuß des Hochwasserschutzdammes verläuft
bildet sie eine zweckmäßige Gebietsgrenze.
n Abschnitt 12
Die Gemarkungsgrenze von Nieciecza verläuft in diesem Abschnitt durch einen großen Feldblock. Daher wird
zur zweckmäßigen Abgrenzung der Vorschlag unterbreitet, in geringem Umfang Teile der Gemarkung Pasieka
Otfinowska in das Verfahrensgebiet einzubeziehen. Die Verfahrensgrenze verläuft damit in einem Teilbereich entlang des Hochwasserschutzdammes.
In den weiteren Teilbereichen wird zur Herstellung einer ordnungsgemäßen Erschließung des Hochwasserschutzdammes und der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen durch den Bau befestigter Wege
empfohlen, die vorhandenen Wegeflurstücke in das Verfahrensgebiet einzubeziehen. Eine Herstellung des Verbindungsweges zum Ort Pasieka Otfinowska sollte durch einen Wegebau außerhalb des Verfahrens erfolgen, da
sonst eine Einbeziehung von Flächen in größerem Umfang erforderlich wäre, was wiederum einer effizienten
Verfahrensbearbeitung entgegensteht.
n Abschnitt 13
In diesem Bereich verläuft die Gemarkungsgrenze von Czyżów entlang topografischer Grenzen wie einer
Baumgruppe und der Straße Nr. 973 sowie deren Nebenflächen. Daher wird für den Abschnitt 13 die Gemarkungsgrenze als Verfahrensgebietsgrenze vorgeschlagen.
Entsprechend der vorliegenden Gebietsabgrenzung ergibt sich eine Verfahrensgröße von ca. 720 ha mit ca.
610 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche, ca. 10 ha Wald und ca. 25 ha Ortslage.
Nach den Erfahrungen in Thüringen sind Verfahrensgebiete mit einer Fläche zwischen 600 und 800 ha Feldund Waldlage besonders effizient zu bearbeiten. Das vorgeschlagene Verfahrensgebiet liegt mit ca. 620 ha Feldund Waldlage in diesem Bereich.

Zgodnie z przedstawioną i opisaną proponowaną granicą postępowania urządzeniowo-rolnego, jego obszar
będzie miał całkowitą powierzchnię około 720 ha, z tego ok. 610 ha gruntów użytkowanych rolniczo, ok. 10 ha
lasu i ok. 25 ha terenów wiejskich jednostek osadniczych.
Według doświadczeń z Turyngii, postępowania o powierzchni pomiędzy 600 a 800 ha terenów rolniczych
i leśnych są szczególnie efektywne w realizacji. Zaproponowana powierzchnia obszaru postępowania w granicach
ok. 620 ha rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej spełnia te wymogi.

W chwili obecnej granica ewidencyjna sołectw Nieciecza i Pasieka Otfinowska przebiega środkiem rowu melioracyjnego.
W związku z tym niezbędne jest dokonanie na tym odcinku podziału działek w ten sposób, aby granica koryta i nabrzeża rowu
została udokumentowana w ewidencji gruntów i uzyskała samodzielny numer działki oraz uregulowany został zapis w księdze
wieczystej, a następnie winno nastąpić przyłączenie go w całości do obszaru postępowania.
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7 BESCHREIBUNG DES THÜRINGER/DEUTSCHEN SYSTEMS ZUR
PLANUNG UND UMSETZUNG VON INVESTIVEN MASSNAHMEN
IN DER FLURBEREINIGUNG

7.1 Cele planu urządzeń wspólnotowych i publicznych
Plan sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych wraz z towarzyszącym planem pielęgnacji i zagospodarowania
krajobrazu (plan wg § 41 federalnej ustawy o urządzeniach rolnych) stanowi ważną podstawę do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, w ramach postępowań urządzeniowo-rolnych i tym samym reorganizacji stosunków własnościowych i struktur przestrzennych obszaru postępowania. Określone w planie przedsięwzięcia inwestycyjne, mają
na celu realizację założeń postępowania urządzeniowo-rolnego. Są przy tym przygotowywane informacje odnośnie
przedsięwzięć inwestycyjnych dla dróg transportu rolnego, urządzeń gospodarki wodnej i urządzeń budowlanych,
jak również działań związanych z pielęgnacją i zagospodarowaniem krajobrazu oraz pozostałych przedsięwzięć.
Dotyczy to ustaleń odnośnie tych przedsięwzięć oraz nieruchomości, na których mają one zostać zrealizowane.
W związku z tym, że plan opracowywany jest w ramach systematycznych i bieżących ustaleń z różnymi urzędami
i instytucjami, można w nim uwzględnić również działania innych inwestorów. „Zatwierdzenie planu określa dopuszczalność zamierzeń włącznie z koniecznymi kolejnymi przedsięwzięciami na innych urządzeniach, wynikłymi
z naruszenia interesów publicznych, w ramach ich realizacji; poza zatwierdzeniem planu nie są konieczne żadne inne
decyzje administracyjne, w szczególności zezwolenia publiczno-prawne, uchwały, zgody i dodatkowe zatwierdzenia. Zatwierdzenie planu reguluje całkowicie wszelkie stosunki publiczno-prawne pomiędzy jednostką realizującą
działanie a jednostką nim dotkniętą.”9 Plan uwzględnia interesy publiczne, wspólnotowe i prywatne. W przypadku
sprzeczności interesów podejmowane są próby znalezienia rozwiązań alternatywnych. Z reguły plan zawiera ocenę
oddziaływania na środowisko, nawet jeśli formalnie można zrezygnować z jej przeprowadzenia.

7.1 Zweck des Planes über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen
Der Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan (Plan nach § 41 FlurbG) bildet eine
wichtige Voraussetzung zur Umsetzung investiver Maßnahmen in der Flurbereinigung und somit für die Neugestaltung und die Neuordnung des Verfahrensgebietes. Im Plan werden die Maßnahmen ausgewiesen, die zur Verwirklichung der Ziele der Flurbereinigung umgesetzt werden sollen. Dabei werden Aussagen zu den Maßnahmen
an Straßen, Wegen, wasserwirtschaftlichen Anlagen und Bauwerken sowie zu landschaftspflegerischen und sonstigen Maßnahmen getroffen. Dies betrifft Festlegungen zur Ausführung der Maßnahmen und zur Betroffenheit
der Grundstücke von den Maßnahmen. Da der Plan in ständiger Abstimmung mit anderen Behörden aufgestellt
wird, können auch Maßnahmen anderer Träger in der Planung berücksichtigt werden. „Durch die Planfeststellung
wird die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im
Hinblick auf alle von ihm berührten öffentlichen Belange festgestellt; neben der Planfeststellung sind andere
behördliche Entscheidungen, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse,
Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen nicht erforderlich. Durch die Planfeststellung werden alle
öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Träger des Vorhabens und den durch den Plan Betroffenen
rechtsgestaltend geregelt.“5 Der Plan berücksichtigt die öffentlichen, gemeinschaftlichen und privaten Interessen.
Bei Gegensätzlichkeiten versucht man einen gerechten Ausgleich herzustellen. Grundsätzlich enthält der Plan
eine Umweltverträglichkeitsprüfung, auch wenn auf die formelle Erstellung dieser verzichtet werden kann.

7.2 Inhalt des Planes über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen

7.2 Zawartość planu urządzeń wspólnotowych i publicznych
Plan sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych wraz z towarzyszącym planem pielęgnacji i zagospodarowania
krajobrazu składa się z części tekstowej i mapowej. Do części tekstowej zalicza się dokumentację opisową, zestawienie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wykaz przedsięwzięć i elementów pielęgnacji i zagospodarowania
krajobrazu wraz z badaniem i analizą ingerencji w środowisko, wraz ze związanymi z tym niezbędnymi przedsięwzięciami kompensacyjnymi.
Część mapowa zawiera zawsze mapę planu sieci dróg i urządzeń wodnych wraz z towarzyszącym planem
pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu. Na mapie planu odzwierciedlone jest położenie sytuacyjne urządzeń
wspólnotowych i publicznych na obszarze postępowania. Przedstawić należy wszystkie zamierzenia, które wiązały się będą z zajęciem gruntów pod inwestycję. Do tego należą również planowane przedsięwzięcia innych inwestorów, które uzyskały moc prawną wykonania, lub w przypadku gdy zatwierdzenie planu sieci dróg i urządzeń
melioracji wodnych wraz z towarzyszącym planem pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu będzie równoważne z zezwoleniem na ich realizację.
Na mapie należy przedstawić obligatoryjnie następujące elementy:
n stan istniejący katastru,
n granice (np. granica obszaru postępowania, granice administracyjne, jak np. gminy i obrębów geodezyjnych),
n elementy infrastruktury komunikacyjnej (drogi i linie kolejowe),
n drogi transportu rolnego wraz z rodzajem rozbudowy i ew. rowami przydrożnymi,
n urządzenia melioracji wodnych,
n budowle (np. mosty i przepusty),
n elementy zagospodarowania krajobrazu (liniowe i powierzchniowe),
n pozostałe urządzenia (np. wały, hałdy i wykopy),
n inne dane o terenie (np. elementy do usunięcia, tereny podmokłe),
n tereny rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej wraz z rodzajem użytkowania,
n sieci główne zaopatrzenia, utylizacji i odwodnienia – napowietrzne i podziemne,
n tereny wspólnotowe, jak również instalacje zaopatrzenia mediów i utylizacji oraz zieleń publiczną,
n tereny chronione i pomniki kultury objęte ochroną konserwatorską,
n przedsięwzięcia na rzecz poprawy jakości gleb.
Graficzna prezentacja przygotowywanych w Turyngii planów sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych wykonywana jest na podstawie legendy wzorcowej, zawartej w Wytycznych do planowania i przeprowadzania postępowań urządzeniowo-rolnych nr 4 – „Dokumentacja postępowania”, która przedstawiona jest w załączniku nr 7 do
niniejszego opracowania.
9

Der Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan besteht aus einem Karten- und
einem Textteil. Zum Textteil gehört ein Erläuterungsbericht, ein Verzeichnis der Festsetzungen mit Darstellung
der geplanten Maßnahmen und ein Verzeichnis der landschaftsgestaltenden Anlagen mit der Prüfung von Eingriffstatbeständen und den umzusetzenden Kompensationsmaßnahmen.
Der Kartenteil enthält immer die Karte zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan. In dieser Karte erfolgt die lagemäßige Festlegung der gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen
im Verfahrensgebiet. Darzustellen sind alle flächenbeanspruchenden Planungen im Flurbereinigungsgebiet.
Hierzu gehören auch Planungen Dritter, sofern hierfür bereits Baurecht erlangt wurde, der betreffende Planungsträger das Baurecht selbst herbeiführt oder Maßnahmen mit dem Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan festgestellt werden sollen.
In der Karte sind mindestens folgende Elemente darzustellen:
n der „alte“ Katasterbestand,
n Grenzen (z. B. Verfahrensgrenze, politische Grenzen wie Gemeinde- und Gemarkungsgrenzen),
n Verkehrsanlagen (Straßen und Schienenbahnen),
n ländliche Wege mit Ausbauart und ggf. Wegeseitengräben,
n Gewässer,
n Bauwerke (z. B. Brücken und Durchlässe),
n landschaftsgestaltende Anlagen (linien- und flächenhafte),
n sonstige Anlagen (z. B. Aufschüttungen und Abgrabungen),
n sonstige Angaben (z. B. fortfallende Anlagen, Vernässungen),
n land- und forstwirtschaftliche Flächen – Darstellung der Nutzungsarten,
n ober- und unterirdische Hauptversorgungs- und -entsorgungsleitungen,
n Flächen für den Gemeinbedarf sowie Ver- und Entsorgungsanlagen und öffentliche Grünflächen,
n Schutzgebiete und geschützte Denkmale,
n Bodenverbesserungen.
Die Darstellung in den im Freistaat Thüringen aufzustellenden Wege- und Gewässerplänen erfolgt gemäß der
in den Richtlinien zur Planung und Durchführung von Flurneuordnungsverfahren – 4. Verfahrenskarten enthaltenen Musterlegende. Diese ist als Anlage 7 beigefügt.

5
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W celu stworzenia odniesienia do części tekstowej, przedsięwzięcia inwestycyjne podlegające zatwierdzeniu
są numerowane. Jeżeli będzie to konieczne dla zachowania przejrzystości i lepszego zrozumienia, mogą zostać
przygotowane mapy specjalne oraz postery.
Część tekstowa ma za zadanie zaprezentowanie i objaśnienie w sposób zrozumiały całościowej koncepcji planu oraz to, z jakich punktów widzenia został on opracowany. Poza tym należy uzasadnić konkretne elementy
planu, w szczególności wtedy, gdy dyskutowane były również koncepcje alternatywne a plany powstały w procesie oceny jako najkorzystniejszego wariantu. W streszczeniu należy przedstawić zapotrzebowanie na tereny oraz
oczekiwane skutki środowiskowe dla flory i fauny, gleby, wód, powietrza, mikroklimatu, krajobrazu, dóbr kulturowych i innych dóbr materialnych wywołane przez planowane działania.
Ustalenia, które nie wynikają z mapy, zawiera dla wszystkich przedsięwzięć wymagających zatwierdzenia tzw.
Katalog ustaleń (VdF), zwany również katalogiem przedsięwzięć inwestycyjnych.
Należą do nich takie istotne informacje jak: rodzaj utwardzenia, szerokość nawierzchni jezdnej i szerokość
całkowita podbudowy w przypadku dróg; umocnienie, trasowanie oraz przekroje w przypadku cieków wodnych;
klasę obciążenia mostu; materiały budowlane, ukształtowanie wlotów, wylotów i barier ochronnych w przypadku
mostów i przepustów, jak również rodzaj, zagęszczenie i rozpiętość nasadzeń w przypadku elementów pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu.
Dla urządzeń standardowych w Krajach Związkowych najczęściej stosowane są tzw. schematy graficzne
przedsięwzięć. Schematy takie stosowane w Turyngii stanowią część Wytycznych dla planowania i przeprowadzania postępowań urządzeniowo-rolnych nr 7.4 „Przygotowywanie części opisowej do planu urządzeń wspólnotowych i publicznych wg § 41 ustawy urządzeniowo-rolnej”. Schematy graficzno-opisowe do wykazu przedsięwzięć
stanowią załącznik nr 8 do niniejszego opracowania. W przypadkach szczególnych, dla mniej skomplikowanych
przedsięwzięć przygotowywane są dodatkowe schematy. W przypadku inwestycji specjalnych, jak np. większe
mosty, przygotowywane są indywidualne koncepcje. W katalogu ustaleń zwraca się również uwagę na to, czy planowana inwestycja stanowi ingerencję w przyrodę i krajobraz, a jeśli tak, to jakimi przedsięwzięciami może zostać
zrekompensowana. Jeżeli chodzi o późniejsze regulacje geodezyjno-prawne wykonanych urządzeń w planie końcowym postępowania urządzeniowo-rolnego, to katalog ustaleń zawiera również informację na temat inwestora
przedsięwzięcia, przypuszczalnego przyszłego właściciela i odpowiedzialnego za utrzymanie.
Katalog elementów pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu zawiera skrócony opis działań ingerencyjnych
i kompensacyjnych. Dla wszystkich planowanych inwestycji należy zgodnie z prawem ochrony środowiska przeprowadzić badanie stanu faktycznego ingerencji. Należy przy tym opisać jej rodzaj, powierzchnię gruntu jakiej
ona dotyczy, uzasadnienie konieczności ingerencji oraz działania w celu jej uniknięcia i działania prowadzące do
zrównoważenia stanu. Dla planowanych działań wyrównawczych, zastępczych i kształtujących należy przygotować szczegółowe mapy przedsięwzięć.
Wraz z opracowaniem planu sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych następuje opracowanie planu finansowania. Nie jest on wprawdzie częścią tego planu, jednak jest z nim nierozerwalnie związany, gdyż jego zatwierdzenie gwarantuje finansowanie planowanych działań i tym samym ich realizację.

Zur Herstellung des Bezuges zum Textteil werden die der Planfeststellung unterliegenden Anlagen nummeriert. Soweit es zur Übersichtlichkeit und Verständlichkeit erforderlich ist können Sonderkarten und vergrößerte
Darstellungen angefertigt werden.
Der Erläuterungsbericht soll das Gesamtkonzept der Planung erklären und nachvollziehbar darlegen, unter
welchen Gesichtspunkten die Planung entwickelt wurde. Darüber hinaus sind konkrete Planungen zu begründen,
insbesondere dann, wenn Planungsalternativen zur Diskussion standen und Planungen im Abwägungsprozess
entstanden sind. In einer Zusammenfassung sind der Flächenbedarf sowie die zu erwartenden Umweltauswirkungen der geplanten Maßnahmen auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Kleinklima, Landschaft sowie Kultur- und sonstige Sachgüter darzustellen.
Das Verzeichnis der Festsetzungen (VdF), auch Verzeichnis der Anlagen und Maßnahmen genannt, enthält für
alle planfestzustellenden Anlagen die Festsetzungen, die aus der Karte nicht ersichtlich sind.
Hierzu gehören wesentliche Angaben wie die Befestigungsart, die Fahrbahn- und Kronenbreite bei Wegen,
die Befestigung, die Linienführung und der Querschnitt bei Gewässern, die Brückenklasse, der Baustoff, die Gestaltung der Ein- und Ausläufe und die Absturzsicherung bei Brücken und Durchlässen sowie die Bepflanzungsart,
-dichte und Ausdehnung bei landschaftsgestaltenden Anlagen.
Für regelmäßig herzustellende Anlagen verwenden die Bundesländer meist sogenannte Regelzeichnungen.
Die im Freistaat Thüringen verwendeten Regelzeichnungen sind Bestandteil der Richtlinien zur Planung und
Durchführung von Flurneuordnungsverfahren – 7.4. Erstellung des Textteils zum Plan nach § 41 FlurbG. Die Regelzeichnungen zum Verzeichnis der Festsetzungen sind als Anlage 8 beigefügt. Für Sonderfälle werden bei einfacheren Sachverhalten Sonderzeichnungen erstellt. Bei speziellen Vorhaben wie Brücken werden Einzelentwürfe
angefertigt. Im Verzeichnis der Festsetzungen wird darauf hingewiesen, ob eine geplante Maßnahme einen Eingriff in Natur und Landschaft darstellt und wenn ja, durch welche Maßnahmen der Eingriff kompensiert wird. Im
Hinblick auf die spätere Zuteilung der Anlagen im Flurbereinigungsplan wird auf den Träger des Vorhabens sowie
den voraussichtlichen künftigen Eigentümer und Unterhaltungspflichtigen hingewiesen.
Das Verzeichnis der Landschaftsgestaltenden Anlagen (VdLA) enthält eine Kurzbeschreibung der Eingriffsund Kompensationsmaßnahmen. Für alle vorgesehenen Maßnahmen ist eine Prüfung des Eingriffstatbestandes
nach dem Naturschutzrecht durchzuführen. Dabei sind die Art der Beeinträchtigung, die betroffene Grundfläche,
die Eingriffsnotwendigkeit, Vorkehrungen zur Vermeidung von Eingriffen und die Maßnahmen zur Herstellung
eines ausgeglichenen Zustandes zu beschreiben. Für die geplanten Ausgleichs-, Ersatz- und Gestaltungsmaßnahmen sind detaillierte Maßnahmenblätter zu erstellen.
Verbunden mit der Aufstellung des Wege- und Gewässerplanes ist die Aufstellung eines Finanzierungsplanes.
Dieser ist zwar kein Bestandteil des Wege- und Gewässerplanes aber untrennbar mit ihm verbunden, da er die
Finanzierung der geplanten Maßnahmen und somit deren Realisierung gewährleistet.

7.3 Opracowanie planu urządzeń wspólnotowych i publicznych
Podstawę przygotowania planu tworzą:
n cele postępowania zdefiniowane w decyzji o wszczęciu postępowania,
n założenia do projektu postępowania wraz z przeprowadzoną inwentaryzacją stanu istniejącego, włącznie
z określeniem potencjału przyrodniczo-krajobrazowego,
n zasady reorganizacji stosunków własnościowych i struktur przestrzennych obszaru postępowania przygotowane w ustaleniu z administracją publiczną i mieszkańcami,
n konieczne do uwzględnienia interesy osób trzecich, wynikające z wytycznych prawnych lub planów własnych,
n obowiązujące wymogi prawne, wytyczne i przepisy techniczne.
Na podstawie powyższych podstaw organ administracji ds. urządzeń rolnych opracowuje koncepcję planu10.
Opracowania dokonuje się w ramach intensywnych i konkretnych ustaleń z zarządem wspólnoty uczestników,
użytkownikami gruntów, gminą objętą postępowaniem oraz zainteresowaną administracją publiczną i innymi
instytucjami.
Włączenie opinii publicznej następuje poprzez przeprowadzenie zebrań z uczestnikami, wyłożenie planu do
wglądu w gminie lub publikacje w Internecie. W ten sposób zostaje zagwarantowane, że mieszkańcy już od samego początku zostaną zaangażowani w proces planowania i będą mogli poprzez konstruktywne wskazówki i propozycje pozytywnie wpłynąć na jego zawartość. W procesie tym ważne jest, aby uwzględnione zostały również
możliwości finansowania planowanych przedsięwzięć.
W Bawarii zadanie to przejmuje wspólnota uczestników postępowania na podstawie Bawarskiej ustawy wykonawczej do
federalnej ustawy o urządzeniach rolnych.

10
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7.3 Aufstellung des Planes über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen
Grundlage für die Aufstellung des Planes bilden:
n die im Flurbereinigungsbeschluss definierten Verfahrensziele,
n die Projektbeschreibung mit der durchgeführten Bestandsaufnahme des Verfahrensgebietes einschließlich der Erfassung des Natur- und Landschaftspotentials,
n die in Abstimmung mit Behörden und Bürgern aufgestellten Neugestaltungsgrundsätze für das Verfahrensgebiet,
n zu berücksichtigende Belange Dritter, die auf rechtlichen Vorgaben oder Planungen beruhen sowie
n geltende gesetzliche Vorgaben, Richtlinien und technische Regelwerke.
Anhand dieser Vorgaben erarbeitet die Flurbereinigungsbehörde einen Planentwurf6. Die Erarbeitung erfolgt
in intensiver Abstimmung mit dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft, den Bewirtschaftern, der Flurbereinigungsgemeinde und den zu beteiligenden Behörden und Stellen.
Die Einbeziehung der Öffentlichkeit erfolgt durch die Durchführung von Teilnehmerversammlungen, Auslegung der Planung in der Gemeinde oder Veröffentlichungen im Internet. Hierdurch wird gewährleistet, dass die
Bürger rechtzeitig in den Planungsprozess eingebunden sind und die Planung durch konstruktive Hinweise und
Anregungen positiv beeinflussen können. Wichtig ist in diesem Prozess, dass auch die Finanzierung der Maßnahmen berücksichtigt wird.
Dabei ist das Prinzip der Wirtschaftlichkeit einzuhalten, was insbesondere bei der Untersuchung von Planungsalternativen von Bedeutung ist. Die öffentlichen, gemeinschaftlichen und privaten Interessen müssen berücksichtigt und gegebenenfalls gegeneinander abgewogen werden, ohne dass ein Belang von vornherein den
Vorrang in Anspruch nehmen kann.

In Bayern übernimmt diese Aufgabe auf der Grundlage des Gesetzes zur Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes des
Freistaates Bayern die Teilnehmergemeinschaft.

6
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BESCHREIBUNG DES THÜRINGER/DEUTSCHEN SYSTEMS ZUR PLANUNG UND UMSETZUNG VON INVESTIVEN MASSNAHMEN
IN DER FLURBEREINIGUNG

Należy zachować przy tym zasady ekonomiczne/gospodarcze, co ma szczególne znaczenie w przypadku analizy planowania alternatywnego. Należy przy tym rozważyć i uwzględnić interesy publiczne, wspólnotowe i prywatne, unikając przy tym faworyzowania wariantów już w fazie początkowej.
Następnie opracowana jest Koncepcja wstępna planu, zgodnie z zakresem przedstawionym w rozdziale 7.2,
najczęściej sprawdzana przez komórki wewnętrzne urzędu sporządzającego, a na koniec ponownie uzgadniana
z zarządem wspólnoty uczestników, gminą oraz administracją publiczną i innymi instytucjami, których interesy
muszą zostać w planie szczególnie uwzględnione. W razie występowania ewentualnych różnic zdań próbuje się
znaleźć rozwiązanie alternatywne. Odnośnie przejęcia praw własności i utrzymania stanu technicznego zrealizowanych przedsięwzięć, zawarte zostaje z reguły porozumienie pomiędzy inwestorem a przyszłymi właścicielami
i odpowiedzialnymi osobami.
Plan urządzeń wspólnotowych i publicznych należy następnie wyłożyć do wglądu podmiotom reprezentującym interesy publiczne i przedstawicielom Związku Zawodowego Rolników w ramach zebrania mającego na
celu przedstawienie, omówienie i wysłuchanie stron, a następnie przekazać organowi administracji ds. urządzeń
rolnych wyższego stopnia (Ministerstwo), w celu wydania decyzji administracyjnej stwierdzającej prawomocność
planu lub decyzji zatwierdzającej plan (decyzja zatwierdzająca plan jest jednocześnie formalnym zezwoleniem na
realizację planowanych przedsięwzięć na uproszczonych warunkach).

Der Planentwurf wird dann gemäß den in Kapitel 7.2 aufgeführten Inhalten ausgearbeitet, meist behördenintern vorgeprüft und anschließend mit dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft, der Gemeinde und besonders
berührten Behörden und Organisationen nochmals abgestimmt. Dabei wird versucht, gegebenenfalls vorhandene Meinungsunterschiede aufzulösen. In der Regel wird mit den Vorhabensträgern und den voraussichtlichen
künftigen Eigentümern und Unterhaltungspflichtigen eine Vereinbarung abgeschlossen, wer die Anlagen nach
ihrer Herstellung übernimmt.
Der Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen ist dann grundsätzlich in einem Anhörungstermin mit den Trägern öffentlicher Belange einschließlich der landwirtschaftlichen Berufsvertretung zu erörtern
und anschließend an die (obere) Flurbereinigungsbehörde zur Prüfung und Feststellung bzw. Genehmigung abzugeben.

7.4 Stwierdzenie ważności-/zatwierdzenie planu
Istnieją dwie drogi do uprawomocnienia planu urządzeń wspólnotowych i publicznych: decyzja stwierdzająca
ważność planu i decyzja zatwierdzająca plan.
W przypadku procedury stwierdzenia ważności planu należy go opracować w porozumieniu z zarządem
wspólnoty uczestników. Nie oznacza to jednak, że konieczna jest pełna zgoda zarządu. Zgodnie z § 41 ust. 2 federalnej ustawy urządzeniowo-rolnej należy przeprowadzić zebranie – tzw. „Wysłuchanie do planu” z podmiotami
reprezentującymi interesy publiczne i przedstawicielami związku zawodowego rolników, w trakcie którego mogą
być wniesione sprzeciwy wobec planu. Okres powiadomienia o „Wysłuchaniu do planu” wynosi jeden miesiąc.
W celu uniknięcia wykluczenia, sprzeciwy wobec planu mogą być wniesione tylko podczas zebrania, na co należy
zwrócić szczególną uwagę w piśmie z zaproszeniem do wzięcia udziału w ww. zebraniu. Wraz z powiadomieniem
przekazywane są stosowne dokumenty planistyczne. W ramach „Wysłuchania do planu” dyskutowane są przeciwstawne stanowiska i poglądy, mające na celu osiągnięcie konsensusu i uzyskanie całkowitego porozumienia.
Po przeprowadzeniu wysłuchania dokumenty przekazywane są organowi administracji urządzeniowo-rolnej wyższego stopnia w celu stwierdzenia ważności planu. Organ ten sprawdza i ocenia te dokumenty, zarządza
w razie potrzeby dokonanie niezbędnych zmian, a w przypadku sprzeciwów, osobiście przeprowadza uzgodnienia z zainteresowanymi stronami i wydaje następnie decyzję stwierdzającą ważność planu. Do decyzji tej sporządza się uzasadnienie odnośnie rozstrzygnięcia sprzeciwów wniesionych do planu. Decyzja może zawierać wymogi i uwarunkowania.
Decyzja o stwierdzeniu ważności planu odnosi się, zgodnie z § 39 federalnej ustawy o urządzeniach rolnych,
do urządzeń wspólnotowych, które mają zostać wykonane, zmienione lub przeniesione oraz pozostałych urządzeń wspólnotowych, z obszaru postępowania. Może ona poza tym, zgodnie z § 41 wspomnianej ustawy, obejmować także urządzania publiczne, jeżeli ich wykonanie, zmiana przebiegu lub usunięcie będzie służyło celom
postępowania urządzeniowo-rolnego.
Zgodnie z § 41, ust. 5 ustawy decyzja o zatwierdzeniu planu stwierdza dopuszczalność realizacji zatwierdzonych przedsięwzięć, włącznie z niezbędnymi przedsięwzięciami porealizacyjnymi na innych urządzeniach, w odniesieniu do wszystkich naruszonych przez to interesów publicznych; decyzja o zatwierdzeniu planu nie wymaga
podejmowania żadnych innych decyzji administracyjnych, w szczególności dodatkowych zezwoleń publicznoprawnych, pozwoleń, zgód czy porozumień.
Decyzję o stwierdzeniu ważności planu należy doręczyć zarządowi wspólnoty uczestników postępowania,
ewentualnemu inwestorowi oraz zgodnie z wymaganiami prawnymi, również innym organom wraz z pouczeniem o przysługującym prawie do odwołania. Do decyzji tej może być wniesiony sprzeciw, lub może ona zostać zaskarżona w następnej fazie. Zaskarżenia planu może dokonać tylko wspólnota uczestników, a nie każdy
z uczestników postepowania indywidualnie. Jest to uzasadnione tym, że w momencie stwierdzenia ważności
planu nie jest jeszcze określone, w jaki sposób dokonana zostanie reorganizacja stosunków własnościowych
i struktur przestrzennych gruntów, a tym samym nie jest możliwe określenie, którzy z uczestników i w jakiej formie
zostaną dotknięci planowanymi przedsięwzięciami.
Jeżeli przy sporządzaniu planu z zarządem wspólnoty uczestników, podmiotami reprezentującymi interes publiczny i przedstawicielami związku zawodowego rolników osiągnięty zostanie konsensus co do planu, wtedy
rezygnuje się z przeprowadzenia procedury stwierdzającej ważność planu oraz z zebrania w sprawie „Wysłuchania
do planu”. W takim przypadku zatwierdzenie planu może nastąpić w ramach wydania decyzji przez organ administracji ds. urządzeń rolnych wyższego stopnia (Ministerstwo).
W większość krajów związkowych organy administracji ds. urządzeń rolnych wyższego stopnia upoważniły do
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7.4 Planfeststellung/-genehmigung
Zur Erlangung der Rechtskraft des Planes über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen gibt es mit
der Planfeststellung und der Plangenehmigung 2 Möglichkeiten.
Beim Planfeststellungsverfahren ist der Plan im Benehmen mit dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft
aufzustellen. Benehmen bedeutet aber hier, dass nicht das vollständige Einvernehmen des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft zur Planung gegeben sein muss. Gemäß § 41 Absatz 2 des Flurbereinigungsgesetzes
ist mit den Trägern öffentlicher Belange und der landwirtschaftlichen Berufsvertretung ein Anhörungstermin
durchzuführen, in dem Einwendungen gegen den Plan vorgebracht werden können. Die Ladungsfrist zu diesem Termin beträgt einen Monat. Einwendungen gegen den Plan müssen zur Vermeidung des Ausschlusses in
dem Anhörungstermin vorgebracht werden, worauf in der Ladung hinzuweisen ist. Mit der Ladung werden die
entsprechenden Planungsunterlagen übergeben. Im Anhörungstermin wird versucht gegenteilige Auffassungen zu erörtern und nach Möglichkeit eine Einigung herbeizuführen.
Nach Durchführung des Anhörungstermins werden die Unterlagen der oberen Flurbereinigungsbehörde
(Ministerium) zur Planfeststellung vorgelegt. Diese Behörde prüft und bewertet die Planunterlagen, veranlasst
gegebenenfalls Änderungen und führt bei Einwendungen Abstimmungen durch und erlässt anschließend den
Planfeststellungsbeschluss. Im Planfeststellungsbeschluss wird über vorgebrachte Einwendungen entschieden. Er kann Auflagen und Bedingungen enthalten.
Die Planfeststellung bezieht sich gem. § 39 des Flurbereinigungsgesetzes auf die zu schaffenden, zu ändernden und zu verlegenden gemeinschaftlichen Anlagen ebenso wie auf die Einziehung vorhandener gemeinschaftlicher Anlagen. Sie kann darüber hinaus nach § 41 des erwähnten Gesetzes auch öffentliche Anlagen umfassen, wenn deren Errichtung, Änderung oder Beseitigung dem Zweck der Flurbereinigung dient.
Gemäß § 41 Abs. 5 des Flurbereinigungsgesetzes wird durch die Planfeststellung die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm
berührten öffentlichen Belange festgestellt.; neben der Planfeststellung sind andere behördliche Entscheidungen, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen nicht erforderlich.
Der Planfeststellungsbeschluss ist dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft, einem eventuell vorhandenen Unternehmensträger und auf Grund rechtlicher Vorgaben gegebenenfalls weiteren Stellen mit Rechtsbehelfsbelehrung zuzustellen und kann zunächst durch Widerspruch und im Weiteren mittels einer Klage angefochten werden. Dabei kann nur die Teilnehmergemeinschaft den Plan anfechten und nicht jeder einzelne
Teilnehmer. Dies ist gerechtfertigt, da zum Zeitpunkt der Planfeststellung noch nicht bestimmt ist, wie das
Eigentum neu geordnet wird und somit auch keine Betroffenheit einzelner Teilnehmer ermittelbar ist.
Sofern bei der Planaufstellung mit dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft, den Trägern öffentlicher Belange und der landwirtschaftlichen Berufsvertretung das Einvernehmen zu Planung erzielt wird, verzichtet man
auf die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens einschließlich der Durchführung eines Anhörungstermins. In diesem Fall kann der Plan von der oberen Flurbereinigungsbehörde genehmigt werden.
Die meisten Bundesländer haben die Ermächtigung zur Plangenehmigung von der oberen Flurbereinigungsbehörde auf die Flurbereinigungsbehörde übertragen. Dies ist auch im Freistaat Thüringen der Fall. Das
heißt, bei Vorhandensein der Voraussetzungen für den Erlass der Plangenehmigung erlässt diese das zuständige Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung.
Die Rechtsfolgen von Planfeststellung und Plangenehmigung sind identisch.
In den meisten Bundesländern wird grundsätzlich auf eine Planfeststellung verzichtet und die Rechtskraft des Planes nach § 41 FlurbG mittels Plangenehmigung erlangt. Dies ist auch im Freistaat Thüringen der
Regelfall.
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wydawania decyzji o zatwierdzeniu planów właściwym terytorialnie urzędom ds. urządzeń rolnych. Taka sytuacja
ma miejsce również w Turyngii. Oznacza to, że w przypadku spełnienia warunków, decyzję o zatwierdzeniu planów, wydawane są przez Urzędy ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urządzeń Rolnych.
Skutki prawne stwierdzenia ważności i zatwierdzenia planu są identyczne.
W większości krajów związkowych zrezygnowano z przeprowadzania procedury stwierdzającej ważność planu, a prawomocność planu wg § 41 federalnej ustawy o urządzeniach rolnych (planu urządzeń wspólnotowych
i publicznych) następuje w drodze wydania decyzji o zatwierdzeniu planu. Taka zasada praktykowana jest również
w Kraju Związkowym Turyngia.

7.5 Objaśnienia odnośnie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w planie
urządzeń wspólnotowych i publicznych oraz pozyskania terenów niezbędnych do
ich realizacji
Zgodnie z § 42 ust. 1 federalnej ustawy o urządzeniach rolnych, do wykonania urządzeń wspólnotowych zobowiązana jest wspólnota uczestników postępowania, o ile inny podmiot nie przejmie realizacji tego zadania.
Między innymi, w celu wywiązania się z tego zobowiązania, w wielu krajach związkowych, wspólnoty uczestników
postępowań urządzeniowo-rolnych zrzeszyły się w Związek Wspólnot Postępowań Urządzeniowo-rolnych. W Turyngii
jest to Związek Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urządzeń Rolnych (VLF). Dysponuje on odpowiednim wyposażeniem
technicznym oraz niezbędnym zasobem personalnym, posiadającym wiedzą fachową w zakresie opracowywania projektów budowlanych, przygotowywania i przeprowadzania przetargów, kierownictwa i nadzoru budowlanego, prowadzenia księgowości, pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych oraz pobierania wkładu własnego od uczestników.
Z prawnego punktu widzenia inwestorem w postępowaniu urządzeniowo-rolnym jest wspólnota uczestników.
Wydawanie decyzji o zleceniu i odbiorze prac budowlanych należy do wspólnoty uczestników, w imieniu której decyzje te podejmuje wybrany przez nią Zarząd.
Realizacja przedsięwzięć następuje z reguły w ramach zlecenia wykonania robót firmom specjalistycznym. W przypadku, gdy realizacja przedsięwzięć możliwa jest przez samych uczestników postępowania, to mogą one być wykonywane bezpośrednio przez nich a należny ekwiwalent pieniężny zostanie zaliczony każdemu z nich na poczet wkładu
własnego.
Przedsięwzięcia zawarte w planie urządzeń wspólnotowych i publicznych mogą być zrealizowane po wykonaniu
planu końcowego postępowania urządzeniowo-rolnego i od momentu ustalonego w decyzji o okazaniu na gruncie
nowego stanu prawnego (wcześniejszego obowiązywania nowego stanu prawnego).
W praktyce jednak ciągle następowało wywieranie presji na możliwie jak najszybszą realizację zaplanowanych
przedsięwzięć inwestycyjnych. Z tego powodu w federalnej ustawie o urządzeniach rolnych przewidziana została możliwość wydania zezwolenia na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych po uprawomocnieniu się decyzji stwierdzającej
ważność planu lub decyzji o zatwierdzeniu planu urządzeń wspólnotowych i publicznych.
Ta tzw. wcześniejsza realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych należy obecnie do reguły. Warunkiem koniecznym
jest, aby inwestor-wykonawca był właścicielem lub nabył prawo posiadania i użytkowania gruntów niezbędnych do
realizacji przedsięwzięć lub uzyskał zezwolenie na realizację od ich właścicieli i użytkowników.
W przypadku realizacji większych (lub większej ilości na raz) przedsięwzięć inwestycyjnych, negocjacje byłyby bardzo praco- i czasochłonne, dlatego zgodnie z § 36 federalnej ustawy o urządzeniach rolnych istnieje możliwość uregulowania stanu posiadania i użytkowania działek w ramach wydania decyzji zezwalającej na przejęcie w posiadanie
i użytkowanie gruntów przez wspólnotę uczestników postępowania, w celu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych
w trakcie trwania postępowania, która stwarza warunki szybkiej realizacji koniecznych działań. Decyzja ta jest aktem
administracyjnym, wobec którego można stosować środki odwoławcze. Wzór decyzji przejęcia w posiadanie i użytkowanie gruntów przez wspólnotę uczestników postępowania w celu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w trakcie
trwania postępowania stanowi załącznik nr 9 do niniejszego opracowania.
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BESCHREIBUNG DES THÜRINGER/DEUTSCHEN SYSTEMS ZUR PLANUNG UND UMSETZUNG VON INVESTIVEN MASSNAHMEN
IN DER FLURBEREINIGUNG

7.5 Erläuterungen zur Ausführung des Planes über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen sowie zur Flächenbereitstellung zur Umsetzung der Maßnahmen
Gemäß § 42 Abs. 1 FlurbG hat die Teilnehmergemeinschaft die gemeinschaftlichen Anlagen herzustellen, soweit nicht ein anderer den Ausbau übernimmt.
Unter anderem zur Erfüllung dieser Aufgabe haben sich in vielen Bundesländern die Teilnehmergemeinschaften zu einem Verband zusammengeschlossen. In Thüringen ist dies der Verband für Landentwicklung und
Flurneuordnung. Er verfügt über die erforderliche Ausstattung und das nötige Fachwissen zur Erstellung von
Bauentwürfen, zur Vorbereitung und Durchführung der Vergabe an geeignete Firmen, zur Bauleitung und Überwachung, zur Rechnungsprüfung, zur Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln und zur Beschaffung der
Eigenleistungsmittel der Teilnehmer.
Rechtlich gilt aber die Teilnehmergemeinschaft als Bauherr. Die Entscheidung über eine Vergabe und Abnahme von Bauleistungen obliegt daher der Teilnehmergemeinschaft, die diesbezüglich durch ihren gewählten Vorstand vertreten wird.
Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt meist durch eine Vergabe an entsprechende Firmen. Sofern die Maßnahmen geeignet sind, können sie auch von den Teilnehmern als Sachleistungen erbracht werden. Diese Leistungen werden dann auf den zu erbringenden finanziellen Eigenanteil angerechnet.
Die im Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen enthaltenen Maßnahmen können nach
Aufstellung des Flurbereinigungsplanes ab dem in der zu erlassenden (vorzeitigen) Ausführungsanordnung bestimmten Zeitpunkt realisiert werden.
In der Praxis besteht aber regelmäßig der Bedarf, die geplanten Maßnahmen möglichst rasch umzusetzen. Daher gestattet das Flurbereinigungsgesetz eine Umsetzung bereits nach der Planfeststellung bzw. -genehmigung.
Dieser sogenannte Vorausbau stellt mittlerweile den Regelfall dar. Voraussetzung hierfür ist, dass der Träger
der Maßnahme Eigentümer oder Besitzer der beanspruchten Flächen ist oder dass mit den Eigentümern und
Bewirtschaftern Bauerlaubnisvereinbarungen abgeschlossen werden.
Da die Verhandlungen bei größeren Maßnahmen sehr aufwändig wären besteht nach § 36 des Flurbereinigungsgesetzes die Möglichkeit, den Besitz und die Nutzung von Grundstücken mittels einer vorläufigen Anordnung zu regeln und so die Voraussetzungen zur zügigen Umsetzung der Maßnahmen zu schaffen. Die vorläufige
Anordnung ist ein Verwaltungsakt gegen den Rechtsmittel eingelegt werden können. Ein Muster für eine vorläufige Anordnung ist als Anlage 9 beigefügt.
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8 PRZYGOTOWANIE WSTĘPNEJ KONCEPCJI DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU
REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH (PROJEKT PLANU SIECI
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8 AUFSTELLUNG EINES VORLÄUFIGEN MASSNAHMEKONZEPTES ZUR
UMSETZUNG INVESTIVER MASSNAHMEN (ENTWURF DES WEGE- UND
GEWÄSSERPLANES MIT LANDSCHAFTSPFLEGERISCHEM BEGLEITPLAN)
IN DER FELDLAGE IN DEN ORTSTEILEN CZYŻÓW UND NIECIECZA DER
GEMEINDE ŻABNO

8.1 Informacje odnośnie nowych struktur przestrzennych

8.1 Aussagen zur Neugestaltung

8.1.1 Infrastruktura drogowa

8.1.1 Erschließung

Planowane przedsięwzięcia inwestycyjne nie obejmują istniejących na obszarze postępowania dróg publicznych. Jednak w celu zagwarantowania prawidłowego odwodniania nawierzchni i przyległych terenów rolniczej
przestrzeni produkcyjnej, większość leżących wzdłuż nich rowów przydrożnych wymaga gruntownych prac konserwacyjnych. W związku z powyższym należy uzgodnić z urzędami i instytucjami odpowiedzialnymi za stan techniczny tych dróg, wykonanie niezbędnych prac modernizacyjnych rowów. Z powodu dużego rozdrobnienia struktur
osadniczych, nie ma możliwości budowy dróg zewnętrznych, które umożliwiłyby polepszenie połączenia niektórych
dróg transportu rolnego z wewnętrzną siecią dróg w miejscowościach. Wewnętrzna infrastruktura komunikacyjna
terenu wiejskich jednostek osadniczych może zostać polepszona w ramach przedsięwzięć z zakresu odnowy wsi.
Ze względu na znaczenie drogi transportu rolnego łączącej Czyżów i Niecieczę, planowana jest jej rozbudowa
do następujących parametrów: szerokość nawierzchni – 4,00 m i szerokość całkowita podbudowy drogi – 6,00 m.
Parametry te są niezbędne ze względu na duże obciążenie ruchu przez maszyny rolnicze oraz oczekiwane użytkowanie, zarówno przez pieszych, jak i rowerzystów, a w szczególności dzieci dojeżdżające rowerem do szkoły,
kościoła lub klubu sportowego, dla których obecny dojazd drogą publiczną stanowi istotne źródło zagrożenia.
Rozbudowa dróg transportu rolnego łączących Niecieczę z Żabnem i Czyżów z Pasieką Otfinowską, planowana
jest ze względu na ich charakter komunikacyjny do następujących parametrów: szerokość nawierzchni – 3,50 m
i szerokość całkowita podbudowy drogi – 5,50 m. Parametry te są niezbędne ze względu na duże obciążenie
ruchem przez maszyny rolnicze oraz oczekiwaną wielofunkcyjność m.in. dzięki jej wykorzystaniu przez rowerzystów.
Wszystkie istniejące na obszarze postępowania skrzyżowania i węzły komunikacyjne będą rozbudowane
w jednym poziomie. W przypadku budowy nowych skrzyżowań obowiązują następujące zasady:
n Skrzyżowania powinny być dobrze widoczne, rozpoznawalne, proste i o jednolitej formie, jak również łatwo przejezdne.
n Skrzyżowania dróg transportu rolnego o średnim i dużym natężeniu ruchu z drogami publicznymi, winny
być ze względów bezpieczeństwa rozbudowane na odcinku ostatnich 30 m do szerokości nawierzchni
– 4,75 m i szerokości całkowitej podbudowy – minimum 5,75 m. Przepusty znajdujące się w rowach przydrożnych należy poszerzyć lub wymienić na takie, których szerokość pozwoli aby maszyny rolnicze (np.
ciągnik z przyczepą/przyczepami) mogły bezpiecznie i szybko zjechać z drogi nadrzędnej.
n Osie węzłów lub krzyżujących się dróg powinny schodzić się możliwie prostopadle.
n W przypadku węzłów dróg transportu rolnego z drogami publicznymi, należy dokonać wymaganego
oznakowania komunikacyjnego.
W postępowaniu urządzeniowo-rolnym wszystkie nowe działki muszą posiadać dostęp do (minimum jednej)
drogi transportu rolnego. Ten wymóg powinien być wzięty pod uwagę już na etapie opracowywania planu nowej
sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych. Prawne określenie właściciela i udokumentowanie w ewidencji gruntów działki jako drogi transportu rolnego jest wystarczające. Ze względu na to, że wymóg ten możliwy jest do
zrealizowania dopiero po przeprowadzeniu zebrania w sprawie życzeń odnośnie regulacji stosunków własnościowych, drogi takie nie są uwzględnione w planie sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych. Wydzielenie i prawne
zabezpieczenie tych dróg następuje dopiero w ramach ustaleń zawartych w planie końcowym postępowania
urządzeniowo-rolnego.
W zakresie planowania i realizacji budowy dróg transportu rolnego według wzoru obowiązującego w Republice Federalnej Niemiec, miarodajne są „Wytyczne budowy dróg transportu rolnego 2005“.
Wykonanie nawierzchni dróg transportu rolnego z asfaltu planowane jest wyłącznie w takim zakresie, jaki jest
konieczny ze względu na natężenie i bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz warunki budowlano-techniczne.
W ramach planowania rodzaju umocnienia podbudowy i nawierzchni, oprócz wymogu skomunikowania działek, uwzględniono również wymagania transportu rolniczego. Decydującym czynnikiem dla określenia obciążenia i natężenia ruchu transportu rolnego jest dojazd, powierzchnia i rodzaj upraw na przylegającym terenie (np.
uprawa kukurydzy). Zastosowanie nowoczesnych i wydajnych maszyn, osiągających stosunkowo duże prędkości
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An den vorhandenen öffentlichen Straßen sind im vorgeschlagenen Flurbereinigungsverfahren keine Maßnahmen angedacht. Die meisten Straßengräben bedürfen allerdings einer grundhaften Instandsetzung, um
eine ordnungsgemäße Entwässerung des Straßenkörpers und der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen
zu gewährleisten. Mit den Baulast- und Rechtsträgern der öffentlichen Straßen ist deshalb die grundhafte
Instandsetzung der Seitengräben abzustimmen und zu veranlassen. Auf Grund der starken Zersiedlung der
Ortslagen sind kaum Ortsrandwege möglich, weshalb einige ländliche Wege an das innerörtliche Straßennetz
anbinden. Die innerörtliche Erschließung über Gemeindestraßen kann über Maßnahmen der Dorferneuerung
verbessert werden.
Der Verbindungsweg zwischen Czyżów und Nieciecza wird auf Grund seiner Verkehrsbedeutung mit einer
Fahrbahnbreite von 4,00 m und einer Kronenbreite von 6,00 m geplant. Dieser Ausbau ist wegen der hohen Verkehrsbelastung durch den landwirtschaftlichen Verkehr und die zu erwartende Mischnutzung mit Fußgängern
und Radfahrern, insbesondere Kinder die mit dem Rad zur Schule, Kirche oder dem Sportverein fahren und für
die der Weg über die Straße eine erhebliche Gefahrenquelle darstellt, erforderlich. Die Verbindungswege von
Nieciecza nach Żabno und von Czyżów nach Pasieka Otfinowska werden auf Grund ihrer Verkehrsbedeutung
mit einer Fahrbahnbreite von 3,50 m und einer Kronenbreite von 5,50 m geplant. Dieser Ausbau ist wegen der
hohen Verkehrsbelastung durch den landwirtschaftlichen Verkehr und die zu erwartende Mischnutzung unter
anderem mit Radfahrern notwendig.
Alle im Verfahrensgebiet vorkommenden Einmündungen und Kreuzungen (Knotenpunkte) werden
plangleich (in einer Ebene) ausgeführt. Bei der Anlage der Knotenpunkte gelten folgende Grundsätze:
n Die Knotenpunkte sollen gut sichtbar, erkennbar und übersichtlich, einfach und einheitlich gestaltet sowie leicht befahrbar sein.
n Bei Knotenpunkten von mittel und hoch beanspruchten Wegen mit den Straßen wird aus Gründen
der Verkehrssicherheit bei den ländlichen Wegen auf einer Länge von ca. 30 m jeweils die Fahrbahn
auf 4,75 m aufgeweitet und eine Kronenbreite von mindestens 5,75 m berücksichtigt. Dabei sind
ggf. in den Straßengräben vorhandene Durchlässe zu verbreitern oder zu erneuern, so dass eine
schadlose und zügige Ausfahrt von landwirtschaftlichen Maschinen (z. B. Zugmaschine mit Hänger)
möglich ist.
n Die Achsen der einmündenden bzw. sich kreuzenden Verkehrswege sollen sich möglichst rechtwinklig
schneiden.
n An Knotenpunkten von ländlichen Wegen zu öffentlichen Straßen sind die erforderlichen Verkehrszeichen aufzustellen.
In einem Flurbereinigungsverfahren müssen alle neuen Grundstücke durch Wege zugänglich gemacht werden. Diesem Erschließungsgebot wird bei der Aufstellung des Wege- und Gewässerplanes weitgehend Rechnung getragen. Dabei ist auch eine rein rechtliche Ausweisung von Wegeparzellen im Kataster ausreichend. Da
der Bedarf hierfür erst nach Durchführung des Planwunschtermins im Zuge der Neuzuteilung feststellbar ist,
werden diese Katasterwege nicht in den Wege- und Gewässerplan aufgenommen. Die Festlegung und Sicherung dieser Wege erfolgt mit dem Flurbereinigungsplan.
Für die Planung und die technische Umsetzung des Wegebaus nach deutschem Muster ist das von der
Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) - Fachausschuss 4.4 - Naturnahe
Gestaltung und Bau ländlicher Wege in 2005 herausgegebene „Arbeitsblatt DWA-A 904 - Richtlinien für den
ländlichen Wegebau“ maßgebend.
Die Versiegelung von Wegen (Asphalt) ist nur in solchem Umfang geplant, wie es aus Gründen des Transportaufkommens, der Verkehrssicherheit sowie aus bautechnischen Gründen erforderlich ist. Neben dem Erfordernis der Erschließung der Flurstücke durch Wege wurden unter Beachtung der Bewirtschaftung der Flächen
auch die Anforderungen durch den landwirtschaftlichen Fahrverkehr bei der Planung einer bedarfsgerechten
Befestigungsart berücksichtigt. Maßgebend für die Befestigungsart ist die Belastung durch landwirtschaftliche
Transporte, das Einzugsgebiet und die Größe der zusammenhängenden Bearbeitungsflächen sowie die Art der
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wymaga uwzględnienia wyższego standardu budowlanego. Tego rodzaju drogi zostaną rozbudowane zgodnie
z ich przeznaczeniem komunikacyjnym i umocnieniem podbudowy, stosownie do oczekiwanego obciążenia
i natężenia ruchu a nawierzchnia jezdna pokryta asfaltem.
Łączące się z tymi drogami drogi dojazdowe do dużych kompleksów uprawnych i użytków zielonych, będą
rozbudowane z przeznaczeniem dla średniego natężenia ruchu z zastosowaniem podbudowy z tłucznia kamienia
naturalnego (bez środków wiążących) a nawierzchnia jezdna pokryta zostanie warstwą drobnoziarnistą. Drogi te
otrzymają w większości profil dachowy a w strefie zakrętów jednostronne nachylenie.
W celu skomunikowania użytków zielonych, wykorzystywanych jako pastwiska oraz mniejszych obszarów
gruntów ornych, zaplanowano wyłącznie drogi gruntowe. Będą one posiadały szerokość jezdną – 4,0 m i szerokość całkowitą podbudowy – minimum 5,0 m.
Wszystkie połączenia dróg transportu rolnego z drogami o planowanej nawierzchni asfaltowej, otrzymają
również (w zależności od uwarunkowań lokalnych) nawierzchnię asfaltową na długości od 5 do 10 m. Połączenia
dróg gruntowych z drogami o planowanej nawierzchni jezdnej materiałem bez środków wiążących, otrzymają
również taką nawierzchnię na długości od 3 do 5 m. Wszystkie drogi transportu rolnego o rozbudowanej nawierzchni jezdnej mogą być również wykorzystane jako wędrowno-rowerowe szlaki turystyczne.
W celu zagwarantowania prawidłowego odwodnienia nawierzchni dróg oraz odprowadzania wód powierzchniowych wykonane zostaną nowe rowy przydrożne a istniejące poddane winny zostać gruntownej modernizacji
w ramach oczyszczenia i wznowienia profili dna i koryta. Odpływ wód powierzchniowych jest częściowo ograniczony poprzez nawarstwienia przy obrzeżach dróg, jak również nieodpowiednią konstrukcję wjazdów na tereny
uprawne. Wraz z rozbudową dróg transportu rolnego problemy te mają zostać usunięte, tak aby ponownie możliwy był nieograniczony odpływ wód powierzchniowych.
W przypadku dróg transportu rolnego bez rowów przydrożnych, należy dążyć do stworzenia na poboczach
możliwości naturalnego wsiąkania wód spływających z drogi. Przepusty, które ze względu na stan technicznobudowlany nie odpowiadają obecnym wymogom, będą odnawiane i otrzymają taką samą lub większą średnicę
przepływu. Decydujące dla rodzaju i zakresu działań odwadniających są warunki glebowo-terenowe oraz sposób
użytkowania terenów przyległych.
Podczas budowy dróg transportu rolnego należy zachować bądź odtworzyć obecną funkcjonalność terenów
zdrenowanych (ewentualnie w przypadku przecięcia, założyć nowe zbieracze równolegle do dróg).

Feldbewirtschaftung (wie Maisanbau). Der Einsatz moderner leistungsfähiger Maschinen mit relativ hohen Transportgeschwindigkeiten erfordert hier einen höheren Ausbaustandard. Diese Feldwege werden entsprechend ihrer Verkehrsbedeutung mit einer Befestigung für hohe Beanspruchung und Asphaltbefestigung ausgebaut.
An diese Wege anbindende Feldwege in Ackerlagen und in Grünlandbereichen, die große Bewirtschaftungsgewanne erschließen, werden für mittlere Beanspruchung und in der Regel in Gesteinsbauweise (Bauweise ohne Bindemittel) mit einer Deckschicht ausgebaut. Diese Wege erhalten meist ein Dachprofil. In Kurvenbereichen wird eine einseitige Neigung hergestellt.
Zur Erschließung von Grünlandbereichen mit vorrangiger Weidenutzung und der Bewirtschaftung kleinerer
Flächen sind nur Grün-/Erdwege vorgesehen. Diese erhalten eine Fahrbahnbreite von 4,0 m, wobei die Wegegrundstücksbreite mindestens 5,0 m beträgt.
Alle Wegeanbindungen an Wege mit der geplanten Ausbauart Asphalttragdeckschicht werden nach örtlicher Gegebenheit auf 5 bis 10 m Länge ebenfalls mit einer Asphalttragdeckschicht befestigt. Die Wegeanbindungen von Erd-/Grünwegen an Wege mit der geplanten Ausbauart Befestigung ohne Bindemittel werden auf
3 bis 5 m Länge ebenfalls ohne Bindemittel befestigt.
Alle befestigt auszubauenden Wege können auch als Rad- und Wanderwege genutzt werden.
Zur Gewährleistung der Wegeentwässerung werden Wegeseitengräben angelegt bzw. sind vorhandene
Wegeseitengräben zur ordnungsgemäßen Abführung des Oberflächenwassers teilweise durch eine Sohlräumung instandzusetzen. Der Abfluss des Oberflächenwassers ist teilweise durch Verwallungen am Wegerand
sowie ungeeignete Feldauffahrten behindert. Mit dem Ausbau der Wege sollen diese Beeinträchtigungen beseitigt werden, so dass ein ungestörter Abfluss wieder möglich ist.
Bei Wegen ohne Seitengräben wird aufgrund örtlicher Gegebenheiten eine flächenhafte Versickerung des
Wegeoberflächenwassers über Wegeseitenräume angestrebt. Durchlässe, die aufgrund ihres baulichen Zustandes den heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht werden, werden in gleicher oder größerer Nennweite
erneuert. Maßgebend für die Art und den Umfang der Entwässerungsmaßnahmen sind die Boden- und Geländeverhältnisse sowie die Nutzung der angrenzenden Flächen.
Beim Bau der Wege ist die Funktionsfähigkeit vorhandener Dränflächen zu erhalten bzw. wiederherzustellen (ggf. neue Sammler parallel zu Wegen wenn Saugeranschlüsse durch den Wegebau unterbrochen werden).

8.1.2 Gospodarka wodna

8.1.2 Wasserwirtschaft

Proponowany obszar postępowania charakteryzuje się częściowo silnym podmakaniem terenów uprawnych.
Wynika to z braku prawidłowej funkcjonalności istniejącego systemu cieków melioracyjnych. Rowy odwadniające
są mocno zamulone i zarośnięte. Powoduje to, że przy dużych opadach lub roztopach śniegu, gromadząca się
woda występuje z koryta i rozlewa się na sąsiadujące tereny. Ze względu na to, że położone tam są również drogi
transportu rolnego, następuje wypłukiwanie ich nawierzchni oraz erozja. Tereny rolne przylegające do cieków
wodnych mogą przyjmować gromadzącą się na nich wodę tylko w ograniczonym zakresie, w wyniku czego powstają częściowe podmoknięcia i tym samym nie są one przydatne do dalszego rolniczego użytkowania. To samo
wynika w wielu przypadkach z powodu niedrożnych lub zniszczonych drenaży.
Głównym ciekiem melioracyjnym dla wschodniej części obszaru postępowania (pomiędzy drogą wojewódzką
nr 973 a południową granicą obszaru) jest potok Żymanka. Stan utrzymania tego cieku można określić jako zły lub
bardzo zły, w wyniku czego, w tej części obszaru postępowania nie funkcjonuje prawidłowo odpływ wód z rowów
odwadniających. Również rowy te są w złym lub bardzo złym stanie utrzymania, co prowadzi od intensywnego
podmakania terenów uprawnych oraz do częściowej sukcesji.
Właściwy terytorialnie zarząd melioracji i urządzeń wodnych planuje gruntowną przebudowę cieku wodnego
Żymanka. Jednak nie istnieją jeszcze w tym zakresie żadne konkretne opracowania techniczne, co oznacza, że
termin przebudowy nie jest jeszcze ustalony.
Niezwykle pilne jest ustalenie i zaplanowanie jak najszybszej realizacji tego przedsięwzięcia wspólnie przez zarząd melioracji i jednostkę właściwą w sprawie wsparcia finansowego. Zwraca się szczególną uwagę, że gruntowna przebudowa potoku Żymanka jest podstawą dla realizacji w ramach planowanego postępowania
urządzeniowo-rolnego wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych na urządzeniach melioracji wodnych
we wschodniej części obszaru postępowania, oraz że jest ona niezbędna dla minimalizacji podmakania
terenów uprawnych. Realizacja tego przedsięwzięcia skutkować będzie również zmniejszeniem zagrożenia powodziowego na terenach zabudowanych Niecieczy i Czyżowa.
Dodatkowo proponuje się, aby w ramach planowania i realizacji gruntownej rozbudowy potoku Żymanka
w okolicach terenów zabudowanych Polesia Dębowego, sprawdzić i ewentualnie przewidzieć przełożenie oraz
częściową renaturyzację koryta cieku w kierunku zachodnim, z jednoczesnym wykorzystaniem na ten cel terenów
podlegających już sukcesji naturalnej (samosiejka).
W części zachodniej obszaru postępowania (pomiędzy drogą wojewódzką nr 973 a Dunajcem) głównym
ciekiem wodnym jest rzeka Dunajec (krajowa droga wodna). Również w tej części obszaru postępowania stan
techniczny urządzeń melioracji wodnych jest zły lub bardzo zły i wymagają one gruntownej modernizacji. Tereny

Das vorgeschlagene Verfahrensgebiet ist gekennzeichnet durch zum Teil starke Vernässung der landwirtschaftlichen Flächen in Folge der zum größten Teil nicht mehr gegebenen Funktionsfähigkeit des vorhandenen
Grabensystems. Die Gewässer sind stark verlandet und verkrautet. Das hat zur Folge, dass bei stärkerem Regen
oder bei der Schneeschmelze das anfallende Wasser seinen ursprünglichen Lauf verlässt und auf die angrenzenden Flächen fließt. Da dies z. T. Wege sind, werden diese ausgewaschen, es kommt zu Erosionserscheinungen. An die Gewässer angrenzende landwirtschaftliche Flächen können das anfallende Oberflächenwasser
ebenfalls nur bedingt aufnehmen und vernässen dadurch teilweise und sind somit für die Landwirtschaft nicht
mehr bewirtschaftbar. Gleiches wird durch die in vielen Fällen zugesetzten oder zerstörten Drängen bewirkt.
Hauptvorfluter für den östlichen Bereich des Verfahrensgebietes (zwischen der Öffentlichen Straße 973 und
der östlichen Verfahrensgrenze) ist das Fließgewässer „Żymanka“ (zuständig Kreis Tarnów). Dieses Gewässer ist
in einem schlechten bis sehr schlechten Unterhaltungszustand. Durch diese Situation ist der ordnungsgemäße
Abfluss der Gräben im östlichen Bereich des Verfahrensgebietes nicht mehr gegeben. Auch die Gräben sind in
einem schlechten bis sehr schlechten Unterhaltungszustand. Dies führt zu zum Teil starken Vernässungen der
landwirtschaftlichen Flächen und teilweise bereits zur Sukzession.
Die zuständige Wasserwirtschaftsverwaltung beabsichtigt den grundhaften Ausbau des Fließgewässers
„Żymanka“. Eine konkrete Planung ist allerdings noch nicht vorhanden und der Zeitpunkt für den grundhaften
Ausbau steht noch nicht fest.
Es ist dringend erforderlich, mit der Wasserwirtschaftsverwaltung und den Fördermittelgebern die schnellstmögliche Realisierung dieser Maßnahme abzustimmen und festzulegen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der grundhafte Ausbau des Fließgewässers „Żymanka“ die Voraussetzung für die mit der
Flurbereinigung vorgesehenen Maßnahmen an den Gräben im östlichen Teil des Verfahrensgebietes
ist und zur Minimierung der Vernässung der landwirtschaftlichen Flächen notwendig ist. Des Weiteren
kann die Maßnahme auch zur Minderung der Hochwassergefährdung in den Ortslagen Nieciecza und
Czyżów beitragen.
Ferner wird vorgeschlagen bei der Planung und Realisierung des grundhaften Ausbaues des Fließgewässers
„Żymanka“ im Bereich der Ortslage Podlesie Dębowe eine Verlegung und teilweise Renaturierung des Gewässers in westliche Richtung unter Nutzung der bereits der Sukzession an Heim gefallenen Flächen zu prüfen und
zu berücksichtigen.
Im westlichen Teil des Verfahrensgebietes (zwischen der öffentlichen Straße 973 und dem Fluss „Dunajec“)
ist der Fluss „Dunajec“ (Landesgewässer) der Hauptvorfluter. Auch im westlichen Teil des Verfahrensgebietes
sind die Gräben in einem schlechten bis sehr schlechten Unterhaltungszustand und bedürfen eines grund-
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Niecieczy i Czyżowa, położone w zachodniej części obszaru postępowania, odwadniane są w kierunku Dunajca.
W związku ze złym stanem urządzeń melioracji wodnych występuje tu czynne zagrożenie powodziowe terenów
zabudowanych. Gruntowna przebudowa rowów, jak również wydzielenie obszaru małej retencji na południe od
Niecieczy pozwoliłoby zminimalizować to zagrożenie. Poza tym przy wale przeciwpowodziowym na terenie sołectwa Nieciecza pilnie konieczna jest budowa przepompowni, która w przypadku powodzi umożliwi szybkie
przerzucenie piętrzącej się wody na terenach zabudowanych przylegających bezpośrednio do wału przeciwpowodziowego na teren międzywala.
Przy planowaniu sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych uwzględniono również uregulowanie odprowadzania wód powierzchniowych zarówno dla dróg transportu rolnego jak i rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Zaproponowano szeroko zakrojoną gruntowną rozbudowę urządzeń melioracji wodnych. Przedstawione przedsięwzięcia, począwszy od modernizacji urządzeń melioracji wodnych, poprzez wydzielenie terenów małej retencji i budowę przepompowni w okolicach wału przeciwpowodziowego w Niecieczy są przedsięwzięciami, które wykonane
będą w interesie wspólnotowym uczestników proponowanego postępowania urządzeniowo-rolnego. Istniejące
wyloty drenaży należy odszukać i podłączyć zgodnie z wymaganiami, ponieważ jest to równocześnie szczególnie
ważne dla realizacji przedsięwzięć z zakresu pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu terenów przylegających
bezpośrednio do cieków wodnych (uniknięcie nasadzeń na drenażach i w okolicach ich wylotów). Niedrożne przepusty należy oczyścić, a przepusty które ze względu na swój stan techniczny stwarzają ryzyko niedrożności, lub
których wymiary są niewystarczające, należy wymienić. Rozbudowa urządzeń melioracji wodnych i zagospodarowanie przylegających terenów w sposób jak najbardziej zbliżony do warunków naturalnych ma zagwarantować
zachowanie siedlisk biocenoz istniejących w pobliżu lub bezpośrednio w wodzie, bądź stworzyć możliwości ich
ponownego zasiedlenia. Poprawa i zwiększenie funkcji ekologicznych niektórych części obszaru postępowania
osiągnięte zostanie w ramach realizacji przedsięwzięć z zakresu pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu.
Szczególnie ważnym jest, aby w ramach realizacji postępowania urządzeniowo-rolnego podjęte zostały jednoznaczne i wiążące ustalenia w zakresie uregulowania stosunków własnościowych i obowiązku utrzymywania stanu technicznego urządzeń melioracji wodnych. Proponuje się, aby za wyjątkiem rzeki Dunajec i potoku Żymanka,
wszystkie pozostałe urządzenia melioracji wodnych zostały przekazane na własność i utrzymanie gminie Żabno.
Skomplikowane problemy związane z odwodnieniem obszaru postępowania, wynikające z uwarunkowań topograficznych wymagają, aby po wydaniu decyzji o przeprowadzeniu postępowania urządzeniowo-rolnego, w ramach
opracowywania ostatecznej i zobowiązującej wersji planu sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych wraz z towarzyszącym planem pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu, zlecono specjalistycznemu biuru planistycznemu opracowanie projektu koncepcji wariantowych w tym zakresie (wraz z podaniem preferowanej alternatywy uwzględniającej analizę kosztów i korzyści) Przedsięwzięcia wynikające z tego opracowania (najkorzystniejszy wariant) należy uwzględnić w tym planie jako przedsięwzięcia wspólnotowe uczestników postępowania. W ww. opracowaniu
należy podać również szczegóły konstrukcyjne przepompowni, włącznie z rozwiązaniem techniczno-budowlanym
(przedsięwzięcie oznaczone na mapie do planu i w katalogu przedsięwzięć pod numerem 519 – porównaj załączniki
nr 10 i 12 do niniejszego opracowania) oraz wymaganą kubaturę niezbędnego w tym celu małego zbiornika wodnego, przylegającego bezpośrednio do wału przeciwpowodziowego. Opracowaniem należy również objąć meandrowanie wraz z wydzieleniem terenu małej retencji na urządzeniach melioracji wodnych, oznaczonych na mapie do
planu i katalogu przedsięwzięć numerami 416 i 417, jak również sprawdzenie możliwości modernizacji istniejących
drenaży i związanej z tym konieczności realizacji niezbędnych przedsięwzięć.

haften Ausbaues. Die Ortslagen Nieciecza und Czyżów, die im westlichen Teil des Verfahrensgebietes liegen,
entwässern in Richtung des Flusses „Dunajec“. Bedingt durch den schlechten Zustand der Gräben ist eine Hochwassergefährdung der Ortslagen zu verzeichnen. Der grundhafte Ausbau der Gräben sowie die Schaffung von
Retentionsfläche südlich der Ortslage Nieciecza soll diese Hochwassergefährdung minimieren. Des Weiteren
ist am Hochwasserschutzdamm im Bereich der Ortslage Nieciecza der Bau eines einfachen stationären Pumpwerkes dringend erforderlich, um bei Hochwasser in der Ortslage das Stauwasser am Damm über den Damm
in den Polder zu pumpen.
Bei der Planung des Wege- und Gewässernetzes wurde berücksichtigt, dass die geordnete Ableitung des
Oberflächenwassers für die Wege und Straßen als auch für die landwirtschaftlichen Nutzflächen zu gewährleisten ist. An den vorhandenen Fließgewässern werden umfangreiche grundhafte Ausbaumaßnahmen vorgeschlagen. Diese grundhaften Ausbaumaßnahmen an den Gräben, die teilweise Schaffung von Retentionsfläche
und der Bau des einfachen Pumpwerkes am Hochwasserschutzdamm in Nieciecza sind im gemeinschaftlichen
Interesse der Teilnehmer des vorgeschlagenen Flurbereinigungsverfahrens. Die vorhandenen Dränausläufe
sind aufzusuchen und fachgerecht anzubinden. Dies bildet auch eine wichtige Voraussetzung für die Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen an den Gewässern (keine Pflanzung auf Dränungen und Dränageausläufen). Verlandete Durchlässe sollen geräumt werden und Durchlässe, die aufgrund ihres baulichen
Zustandes ein Risiko darstellen oder deren Dimensionierung unzureichend ist, werden erneuert. Durch eine
naturnahe Belassung und Gestaltung der Gewässer ist sicherzustellen, dass die Lebensgemeinschaft im und
am Gewässer erhalten bzw. wiederhergestellt wird. Eine ökologische Aufwertung wird in Teilbereichen durch
Maßnahmen der Landschaftspflege erreicht.
Außerordentlich wichtig ist, dass im Rahmen der Durchführung des Flurbereinigungsverfahrens eindeutige
Regelungen in Bezug auf das Eigentum und die Unterhaltungspflicht für die Gewässer getroffen und verbindlich geregelt werden. Es wird empfohlen, dass alle Gräben und Vorfluter (Ausnahmen Fluss „Dunajec“ (zuständig Land Polen) und Fließgewässer „Żymanka“ (zuständig Kreis Tarnów) in Eigentum und Unterhaltung an die
Gemeinde Żabno übertragen werden.
Die komplizierten Entwässerungsprobleme und die Topografie des Verfahrensgebietes erfordern, dass bei
der Aufstellung des Planes nach § 41 FlurbG (Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischen Begleitplan) nach Anordnung des Flurbereinigungsverfahrens durch ein geeignetes Fachplanungsbüro eine Entwurfsplanung mit Varianten (und Herausarbeitung der Vorzugsvariante unter Berücksichtigung Kosten/Nutzen) erarbeitet wird. Die sich aus der Entwurfsplanung ergebenen Maßnahmen (Vorzugsvariante) sind in den
Plan nach § 41 FlurbG als gemeinschaftliche Vorhaben der Teilnehmergemeinschaft des Flurbereinigungsverfahrens zu übernehmen. In dieser Entwurfsplanung sind auch die Dimensionierung des einfachen Pumpwerkes einschließlich der baulichen Lösung (Bauwerk 519) und die Dimensionierung des erforderlichen kleinen
Entwässerungsbeckens im Bereich Nieciecza/ Hochwasserschutzdamm, die Mäandrierung und Schaffung von
Retentionsflächen an den Gewässern 416 und 417 sowie die Instandsetzung vorhandener Dränsysteme zu untersuchen und die erforderlichen Maßnahmen aufzunehmen.

8.1.3 Ochrona przyrody oraz pielęgnacja i zagospodarowanie krajobrazu
Szczególnie wartościowe elementy przyrodnicze należy zachować i chronić przed ingerencją. W ramach reorganizacji struktur przestrzennych obszaru postępowania należy stworzyć warunki dla zrównoważonego zagospodarowania krajobrazu kulturowego. Działania w zakresie pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu służą zachowaniu
i rozwojowi zasobów naturalnych. Dlatego należy minimalizować wszelką ingerencję a tą niezbędną zredukować
do minimum. Generalnie rzecz biorąc przedsięwzięcia mające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne będą
realizowane wyłącznie w niezbędnym zakresie. Równolegle przewidziano przedsięwzięcia kompensacyjne, które
są tak zaplanowane, aby po ich realizacji nie pozostały żadne znaczące negatywne skutki a środowisko naturalne
i zagospodarowanie krajobrazu zostało odtworzone lub na nowo ukształtowane. Te działania wyrównawcze i zastępcze będą wykonane na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej przy zachowaniu obowiązujących przepisów
z zakresu ochrony środowiska oraz przy uwzględnieniu istotnych potrzeb rolnictwa. W ramach realizacji nasadzeń
należy uwzględnić położenie istniejących systemów drenaży, tak aby nie spowodować utraty ich funkcjonalności.
Jako działania wyrównawcze, zastępcze i kształtujące11, szczególnie przydatne dla obszaru postępowania będą:
n przeznaczenie terenów na cele małej retencji i ich zagospodarowanie,
n nowe nasadzenia i uzupełnienie istniejących nabrzeży cieków melioracyjnych,

8.1.3 Naturschutz und Landschaftspflege
Wertvolle Bestandteile der Natur sind zu bewahren und vor Eingriffen zu schützen. Durch die Neugestaltung
des Verfahrensgebietes sollen die Voraussetzungen für eine nachhaltige Bewirtschaftung der Kulturlandschaft
geschaffen werden. Die Maßnahmen der Landschaftspflege dienen der Erhaltung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes. Eingriffe werden grundsätzlich vermieden und soweit nicht vermeidbar minimiert.
Beeinträchtigungen werden nur im erforderlichen Umfang vorgenommen. Hierfür sind entsprechende Kompensationsmaßnahmen konzipiert, so dass keine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung des Naturhaushaltes
zurückbleibt und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wieder hergestellt oder neu gestaltet wird. Die Einordnung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach naturschutzrechtlichen Vorschriften auf landwirtschaftlichen
Flächen erfolgt unter maßgeblicher Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Belange. Bei den durchzuführenden Pflanzmaßnahmen sind die vorhandenen Dränsysteme zu berücksichtigen, so dass keine Beeinträchtigungen entstehen.
Als Ausgleichs-, Ersatz- und Gestaltungsmaßnahmen sind im Verfahrensgebiet besonders geeignet:
n die Ausweisung und Gestaltung von Retentionsflächen,
n die Anlage und Ergänzung von Uferbegleitpflanzungen,
n die Erhaltung bzw. Schaffung naturnaher Uferbereiche an den Gewässern, insbesondere notwendiger
Saum- und Pufferzonen,
n Flächenbereitstellungen für eine natürliche Entwicklung von landwirtschaftlichen Grenzertragsstandorten
auf Grund der Wasserverhältnisse (größere Nassstellen),
n Bepflanzungen an Wegen zur Schaffung linienhafter Strukturelemente mit dem Ziel der Schaffung und
Weiterentwicklung eines Biotopverbundes,

Działania kształtujące są dobrowolnymi działaniami wspólnoty uczestników postępowania na rzecz ochrony przyrody oraz
dalszego dodatkowego rozwoju ekosystemów i elementów przyrodniczych krajobrazu.
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n zachowanie bądź stworzenie nowych naturalnych nabrzeży cieków melioracji wodnej, w szczególności niezbędnych stref brzegowych i buforowych,
n przeznaczenie/pozostawienie gruntów położonych na obszarach ograniczonego użytkowania (duże powierzchnie podmokłe) rozwojowi naturalnemu,
n nasadzenia wzdłuż istniejących i planowanych dróg transportu rolnego dla stworzenia liniowych elementów
strukturalnych, mających na celu powstanie nowych i dalszy rozwój istniejących ekosystemów,
n zachowanie, odmłodzenie, uzupełnienie i tworzenie nowych użytków zielonych z nasadzonymi pojedynczymi drzewami owocowymi lub ich rzędami przy wykorzystaniu typowych lokalnie odmian,
n zachowanie istniejących i założenie nowych pasów zieleni wokół terenów zabudowanych i zabudowań gospodarstw rolnych.
Postępowanie urządzeniowo-rolne daje gwarancję, że działania wyrównawcze i zastępcze, jak również kształtujące nie będą spełniały swojej funkcji tylko przejściowo. Podczas gdy plan sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych
wraz z towarzyszącym planem pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu reguluje realizację ww. przedsięwzięć
uwzględniając przy tym wszystkie interesy publiczne, to w planie końcowym postępowania urządzeniowo-rolnego
uregulowane zostają dla tych elementów stosunki własnościowe i sprawy związane z ich utrzymaniem. W ramach
postępowań urządzeniowo-rolnych przewiduje się także regulacje odnośnie własności i użytkowania gruntów, na
których zostały takie przedsięwzięcia zrealizowane i w ramach reorganizacji struktur własnościowych z reguły przekazuje się je na własność jednostek publicznych.
Wszystkie przewidziane do realizacji urządzenia z zakresu pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu zwiększają
wartość estetyczną i wizualną obszaru postepowania, służąc jednocześnie wzbogaceniu i urozmaiceniu jego wartości
strukturalnych. W ramach niniejszego opracowania nie dokonano bilansu ingerencji oraz przyporządkowania im konkretnych działań wyrównawczo-zastępczych, gdyż istnieje wiele możliwości ich określenia, a procedurę ich wyboru
należy szczegółowo ustalić wspólnie z organem właściwym miejscowo w sprawach ochrony przyrody.

n Erhaltung, Verjüngung, Ergänzung und Neuanlage von Streuobstwiesen und Obstbaumreihen unter Verwendung regionaltypischer Sorten,
n Erhaltung und Schaffung eines Grüngürtels um die Ortslage und um landwirtschaftliche Betriebsstätten,
In einem Flurbereinigungsverfahren wird sichergestellt, dass die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (A/EMaßnahmen) sowie die Gestaltungsmaßnahmen nicht nur vorübergehend ihre Funktion erfüllen. Während der
Wege- und Gewässerplan mit dem landschaftspflegerischen Begleitplan die Schaffung der Anlagen für die A/EMaßnahmen und die Gestaltungsmaßnahmen im Hinblick auf alle berührten öffentlichen Belange regelt, werden
das Eigentum und die Unterhaltung der mit A/E- und Gestaltungsmaßnahmen beplanten Flächen im Flurbereinigungsplan geregelt. In der Flurbereinigung ist im Regelfall vorgesehen, diese Flächen dauerhaft der privaten
Nutzung zu entziehen und in das Eigentum der öffentlichen Hand zu überführen.
Alle zu schaffenden landschaftspflegerischen Anlagen werten das Erscheinungsbild der Landschaft auf und
dienen einer Strukturanreicherung. Eine direkte Zuordnung und Bilanzierung von Eingriffen und Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen erfolgt nicht, da hier verschiedene Modelle zur Verfügung stehen und die Auswahl der Verfahrensweise einer umfassenden Abstimmung mit der Naturschutzverwaltung bedarf.

8.1.4 Rekreacja i turystyka
Na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej istnieje możliwość dostosowania niektórych dróg transportu rolnego dla ich wykorzystania jako szlaki wędrowne i rowerowe oraz trasy dla rolkarzy. Ważniejsze drogi transportu
rolnego łączące tereny zabudowane pomiędzy sąsiednimi miejscowościami zostaną poszerzone i rozbudowane
z przeznaczeniem na ww. cele. Dotyczy to drogi łączącej Czyżów z Niecieczą, jak również dróg łączących Niecieczę z Żabnem i Czyżów z Pasieką Otfinowską, których nawierzchnia jezdna winna być rozbudowana do szerokości
4,00 m względnie 3,50 m. Jednoczesna realizacja przedsięwzięć z zakresu pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu zwiększy dodatkowo wartość rekreacyjną obszaru postępowania. Poprzez wydzielenie terenów w szczególnie
atrakcyjnych miejscach i wykonanie na nich wiat z miejscami do siedzenia, stworzone zostaną dodatkowo punkty
relaksacyjno-obserwacyjne. Tereny, na których planowane jest zorganizowanie takich miejsc zaznaczone są na mapie planu dróg i urządzeń melioracji wodnych (załącznik nr 12) oraz opisane w wykazie przedsięwzięć publicznych
i wspólnych (załącznik nr 10).
8.1.5 Pozostałe informacje
Inne przedsięwzięcia na razie nie są planowane. Nie jest jednak wykluczone, że nie wynikną one w trakcie dokonywania dalszych prac planistycznych i stosownych ustaleń z podmiotami reprezentującymi interesy publiczne. Należy je
następnie uwzględnić w opracowywanym planie.

8.2 Wykaz przedsięwzięć publicznych i wspólnotowych
W celu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach postępowania urządzeniowo-rolnego w Czyżowie
i Niecieczy opracowany został wykaz przedsięwzięć publicznych i wspólnotowych, tzw. Wykaz ustaleń. Wykaz ten
zawarty jest w załączniku nr 10.
Poniżej zawarto wskazówki dotyczące tego wykazu dla inwestycji publicznych i wspólnotowych:
n Drogi transportu rolnego, na których nie jest przewidziana realizacja jakichkolwiek przedsięwzięć inwestycyjnych nie są przedmiotem planu sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych. Regulacja stosunków własnościowych i wykazanie ich w katastrze nieruchomości jako działek transportu rolnego nastąpi w ramach
ustaleń zawartych w planie końcowym postępowania urządzeniowo-rolnego. Miejsca wydzielenia niezbędnych mijanek i zjazdów na tereny uprawne nastąpi dopiero po uzgodnieniu z uczestnikami postępowania i użytkownikami gruntów.
n Przepusty o średnicy nominalnej od 600 mm otrzymają numer urządzenia i opis planowanych przedsięwzięć. Przepusty o średnicy nominalnej mniejszej niż 600 mm zaliczają się do części składowych przedsięwzięć inwestycyjnych na drogach i urządzeniach melioracji wodnych i nie będą numerowane. Ewentualne
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8.1.4 Freizeit und Tourismus
In der Feldlage besteht die Möglichkeit, geeignete Wirtschaftswege auch für Wanderer, Inlineskaterfahrer
oder Radfahrer nutzbar zu machen. Wichtige Verbindungswege zwischen den Ortslagen werden hierzu in einer größeren Breite ausgebaut. Dies betrifft den Verbindungsweg zwischen Czyżów und Nieciecza sowie die
Verbindungswege von Nieciecza nach Żabno und von Czyżów nach Pasieka Otfinowska die mit einer Fahrbahnbreite von 4,00 m bzw. 3,50 m geplant sind. Die herzustellenden landschaftspflegerischen Maßnahmen
erhöhen den Erholungswert. Durch die Aufstellung von Sitzgruppen an markanten Punkten können Ruheund Beobachtungsstellen geschaffen werden. Vorgeschlagene Stellplätze der Sitzgruppen sind im Entwurf der
Maßnahmen enthalten.
8.1.5 Sonstiges
Sonstige Maßnahmen sind vorerst nicht geplant. Im Zuge der weiteren Bearbeitung und der entsprechenden
Abstimmungen mit den Trägern öffentlicher Belange können sich solche Maßnahmen ergeben. Diese sind dann
entsprechend in die Planung aufzunehmen.

8.2 Maßnahmenverzeichnis für öffentliche und gemeinschaftliche Anlagen
Für die Umsetzung investiver Maßnahmen im Rahmen der Flurbereinigung in Czyżów und Nieciecza wurde
ein Maßnahmenverzeichnis für öffentliche und gemeinschaftliche Anlagen, das sogenannte Verzeichnis der Festsetzungen, erarbeitet. Dieses Verzeichnis ist als Anlage 10 beigefügt.
Hinweise zum Maßnahmenverzeichnis für öffentliche und gemeinschaftliche Anlagen:
n Nur im Kataster auszuweisende Erschließungswege ohne örtliche Baumaßnahmen sind nicht Gegenstand
des Wege- und Gewässerplanes. Die Ausweisung und rechtliche Sicherung dieser Wege erfolgt mit dem
Flurbereinigungsplan. Eine Ausweisung von Ausweichstellen und Feldzufahrten erfolgt erst nach der Abstimmung mit den Teilnehmern und Bewirtschaftern.
n Durchlässe mit einer Nennweite ab 600 mm erhalten eine Anlagennummer und eine Maßnahmenbeschreibung. Durchlässe mit einer Nennweite kleiner 600 mm sind Bestandteil von Wegen oder Gewässern und
erhalten keine Anlagennummer. Eventuell zur Erschließung einzelner Flurstücke benötigte Feldabfahrten
und Durchlässe (Nennweite kleiner 600 mm) gelten als geringfügige Planungsabweichungen und können,
ohne Bestandteil des Wege- und Gewässerplanes zu sein, im Flurbereinigungsverfahren hergestellt werden.
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dodatkowo niezbędne przepusty (średnica nominalna mniejsza od 600 mm) w celu umożliwienia zjazdu na pojedyncze działki, uznawane są za drobiazgowe odstępstwo od planu i mogą być wykonywane
w ramach postępowania urządzeniowo-rolnego, bez potrzeby dodatkowego uwzględniania w planie sieci
dróg i urządzeń melioracji wodnych.
n Przeprowadzenie prawno-środowiskowej oceny ingerencji przedsięwzięć oraz przyporządkowanie przedsięwzięć wyrównawczych i zastępczych następuje dopiero po szczegółowym uzgodnieniu planu sieci dróg
i urządzeń melioracji wodnych z zarządem wspólnoty uczestników, użytkownikami gruntów, gminą na terenie której przeprowadzane jest postępowanie oraz z podmiotami reprezentującymi interes publiczny
i dlatego pozostaje zawieszone do momentu dalszej kontynuacji prac projektowych.
n Podane w wykazie ustaleń informacje o przyszłych właścicielach i zobowiązanych do utrzymania mają charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczne regulacje w tym zakresie nastąpią w ramach ustaleń wykazanych w planie końcowym postępowania urządzeniowo-rolnego lub w ramach podpisania zobowiązującego porozumienia. Podpisanie takiego porozumienia było by korzystniejsze, ponieważ przejęcie w posiadanie i odpowiedzialności za utrzymanie mogłoby nastąpić bezpośrednio po zrealizowaniu przedsięwzięcia.
Załącznik nr 11 zawiera dokumentację fotograficzną z wzorcowymi przykładami wariantów planowanych
przedsięwzięć inwestycyjnych.

8.3 Mapa koncepcji planu sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych wraz z towarzyszącym planem pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu
Mapa koncepcji planu sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych wraz z towarzyszącym planem pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu zawiera informacje odnośnie stanu istniejącego, a przede wszystkim ustaleń odnośnie
planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych podanych w wykazie. W zakresie lokalizacji i przebiegu liniowego tych
urządzeń obowiązuje sytuacja przedstawiona na mapie, stanowiącej załącznik nr 12 do niniejszego opracowania.

8.4 Plan finansowy wraz z kalkulacją kosztów planowanych działań
Na podstawie koncepcji przedsięwzięć inwestycyjnych opracowano wstępny plan finansowy. Plan ten obok
kalkulacji kosztów realizacji przedsięwzięć wspólnotowych i publicznych zawiera również kalkulację kosztów geodezyjno-administracyjnych. Kalkulacji tej dokonano na podstawie kosztów orientacyjnych realizacji takich urządzeń w Turyngii, ponieważ ustalenie wg. tej metodyki stawek obowiązujących w Polsce, uwzględniając ewentualne inne wytyczne i wymagania techniczno-budowlane oraz inne czynniki, nie było możliwe. Dlatego w celu
uniknięcia błędnej interpretacji, kalkulację kosztów opracowano w euro. Na przykładzie porównania posiadanych
do dyspozycji kosztów orientacyjnych z rejonu Żabna/Tarnowa przyjęto, że koszty te odpowiadają ok. 70-80%
kosztów turyngskich. Dokładniejszą i bardziej miarodajną kalkulację kosztów będzie można opracować dopiero
po przeprowadzeniu w Polsce kilku wzorcowych postępowań urządzeniowo-rolnych.
Plan finansowy zawarty jest w załączniku nr 13.
Poniżej zestawiono wskazówki dotyczące planu finansowego wraz z kalkulacją kosztów planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych:
n Udział własny zależeć będzie od możliwości finansowych wspólnoty uczestników postępowania. Procentowy udział własny określany jest w Turyngii w następujący sposób:
 „Postępowania urządzeniowo-rolne wszczęte przed 31.12.2006 r.
Udział własny wynosi połowę, zmniejszonej o liczbę 40, średniej klasy bonitacyjnej gruntów obszaru
postępowania (liczba porównawcza – skrót niem. LVZ), wkład własny = (liczba porównawcza – 40) / 2,
jednak nie mniej niż 10 % kosztów realizacji podlegających wsparciu finansowemu.
 Postępowania urządzeniowo-rolne wszczęte po 31.12.2006 r.
Udział własny wynosi połowę, zmniejszonej o liczbę 40, średniej klasy bonitacyjnej gruntów obszaru
postępowania (LVZ), wkład własny = (liczba porównawcza – 40) / 2, jednak nie mniej niż 30 % kosztów
realizacji podlegających wsparciu finansowemu.
Jeżeli
postępowanie ma na celu wdrożenie zintegrowanej koncepcji rozwoju obszarów wiejskich lub pon
równywalnego planu, zakończonego przed dniem 01.01.2007 r. albo wdrożenie nastąpi w ramach projektu
LEADER, to fundusz wsparcia finansowego może zostać zwiększony, jednak maksymalnie tylko do 10 punktów procentowych.“12
W Polsce do tej pory nie ma wytycznych odnośnie procentowego udziału wsparcia finansowego dla przeprowadzenia postępowań urządzeniowo-rolnych wraz z wdrożeniem przedsięwzięć inwestycyjnych. Ze względu na
[Kraj Związkowy Turyngia 2011] (Wytyczne dotyczące planowania i przeprowadzania postępowań urządzeniowo-rolnych, 8. Finansowanie postępowań, 8.1 Wytyczne dotyczące finansowania działań wykonawczych w postępowaniach zgodnych z federalną ustawą
urządzeniowo-rolną i ustawą o strukturalnym dostosowaniu rolnictwa (wytyczne finansowe wytyczne z dnia 17.03.2011 r.).

12
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n Die Durchführung der naturschutzrechtlichen Eingriffsbeurteilung und die Zuordnung von Ausgleichsund Ersatzmaßnahmen erfolgt erst nach umfangreicher Abstimmung des Wege- und Gewässerplanes mit
dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft, den Bewirtschaftern, der Flurbereinigungsgemeinde und den
zu beteiligenden Behörden und Stellen und bleibt somit einer Fortführung der Planung vorbehalten.
n Die im Verzeichnis der Festsetzungen getroffenen Aussagen zum künftigen Eigentümer und Unterhaltungspflichtigen sind nur informativ. Eine abschließende Festlegung hierzu erfolgt im Flurbereinigungsplan bzw. durch den Abschluss von verbindlichen Vereinbarungen mit dem künftigen Eigentümer und
Unterhaltungspflichtigen. Letzeres hat den Vorteil, dass die Anlagen unmittelbar nach der Herstellung
übergeben werden können.
Für die geplanten Maßnahmen sind für ausgewählte Herstellungsvarianten Musterbilder als Anlage 11 beigefügt.

8.3 Karte zum Entwurf des Wege- und Gewässerplanes mit landschaftspflegerischem
Begleitplan
Die Karte zum Entwurf des Wege- und Gewässerplanes mit landschaftspflegerischem Begleitplan enthält Informationen zum Bestand und vor allem die im Verzeichnis der Festsetzungen aufgeführten Maßnahmen. Hinsichtlich der
Lage und Linienführung dieser Anlagen gelten die Darstellungen in der Karte. Die Karte ist als Anlage 12 beigefügt.

8.4 Finanzierungsplan mit Kostenermittlung zu den geplanten Maßnahmen
Auf der Grundlage des vorläufigen Maßnahmenkonzeptes wurde ein Finanzierungsplan als vorläufiges Finanzierungskonzept erstellt. Der Finanzierungsplan enthält neben der Kostenschätzung für die Umsetzung der gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen auch eine Ermittlung der Vermessungs- und Verwaltungskosten. Die
Kosten wurden anhand der in Thüringen anfallenden Kosten kalkuliert, da für eine Umsetzung in Polen auf Grund
der neuen Methodik, eventuell anderer bautechnischer Vorgaben und anderer Einflüsse nicht durchgängig polnische Kostenansätze zur Verfügung standen. Daher erfolgt die Ausweisung der geplanten Kosten in Euro, um mögliche Verwechselungen auszuschließen. Anhand der vorliegenden Kostensätze für den Raum Zabno/Tarnow wird
davon ausgegangen, dass die Kosten im Verfahrensgebiet ca. 70 – 80 % der thüringer Kosten betragen werden.
Eine verlässliche Kostenschätzung wird erst nach Durchführung einiger Musterverfahren möglich sein.
Der Finanzierungsplan ist als Anlage 13 beigefügt.
Hinweise zum Finanzierungsplan mit Kostenermittlung zu den geplanten Maßnahmen:
n Die Eigenleistung richtet sich nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Teilnehmergemeinschaft.
Die prozentuale Höhe der Eigenleistung wird dabei in Thüringen wie folgt ermittelt:
 „Verfahren die bis zum 31.12.2006 angeordnet wurden
Die Eigenleistung beträgt die Hälfte der um die Zahl 40 verminderten landwirtschaftlichen Vergleichszahl (LVZ), Eigenleistung (E in v. H.) = (LVZ – 40) / 2, mindestens jedoch 10 v. H. der zuwendungsfähigen
Ausgaben.
 Verfahren die nach dem 31.12.2006 angeordnet wurden
Die Eigenleistung beträgt die Hälfte der LVZ E in v. H. = LVZ / 2, mindestens jedoch 30 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben.
Dient das Verfahren der Umsetzung eines integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes oder einer
vor dem 01.01.2007 abgeschlossenen vergleichbaren Planung oder erfolgt die Umsetzung im Rahmen
von LEADER, so kann der Fördersatz um bis zu 10 Prozentpunkte erhöht werden.“7
Zur Förderquote für Flurbereinigungsverfahren mit Umsetzung investiver Maßnahmen sind in Polen bisher
keine Vorgaben vorhanden. Auf Grund des erheblichen Entwicklungsbedarfes wird von einer 80 bis 90%igen
Förderung ausgegangen.
Grundlage für die Festlegung der Einheitspreise bildet ein Preisspiegel, der vom Verband für Landentwicklung
und Flurneuordnung Thüringen, welcher die Ausschreibung, Umsetzung und Abrechnung der Baumaßnahmen
im Auftrag der Teilnehmergemeinschaften der Flurbereinigung durchführt, erstellt wird. Im Preisspiegel sind die
aktuellen Preise als Mittelung der letzten Ausschreibungen (Mittelpreise) und eventuelle regionale Besonderheiten für Standartbauweisen ausgewiesen. Für örtliche Besonderheiten wie beispielsweise schlechter Baugrund,
anzulegende Durchlässe oder Seitengräben oder vorhandene Befestigungen werden Zu- oder Abschläge auf diese Mittelpreise vorgenommen. Das Ergebnis sind die ausgewiesenen Einheitspreise.
[Freistaat Thüringen 2011] (Richtlinien zur Planung und Durchführung von Flurneuordnungsverfahren, 8. Finanzierung der
Verfahren, 8.1 Richtlinie zur Finanzierung der Ausführungsmaßnahmen in Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz und
dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz (Finanzierungsrichtlinie Richtlinie vom 17.03.2011).

7
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znaczne zapotrzebowanie na prace w zakresie rozwoju obszarów wiejskich wychodzi się z założenia, że wsparcie
wynosić będzie w granicach ok. 80-90%.
Podstawą ustalenia cen orientacyjnych stanowi przegląd poziomów cen, przygotowywany przez Związek ds.
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urządzeń Rolnych Turyngii (zrzeszenie wspólnot uczestników wszystkich postępowań
urządzeniowo-rolnych w Turyngii), które w imieniu wspólnot uczestników przeprowadza przetargi, zleca realizację
i dokonuje rozliczeń zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. W przeglądzie poziomu cen podane są aktualne
ceny z ostatnich przetargów (ceny uśrednione) oraz ewentualne szczególne wymagania regionalne, odbiegające od
standardów budowlanych. W przypadku szczególnych uwarunkowań lokalnych, jak np. złe podłoże gruntowe, niezbędne położenie dodatkowych przepustów lub potrzeby wykonania nowych rowów przydrożnych albo umocnień,
ceny zostają uśrednione stosownie powiększone lub pomniejszone. Rezultatem tych prac jest opracowany katalog
cen orientacyjnych.
Przedstawienie udziału kosztów „osób trzecich“ możliwe będzie dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich
ustaleń i po złożeniu przez nie stosownych oświadczeń. Dlatego ich określenie uzależnione jest od dalszego postępu prac projektowych. Partycypacja w kosztach „osób trzecich” jest możliwa m.in. w następujących przypadkach:
n gruntowna rozbudowa/modernizacja rowów odwadniających przy drogach publicznych (przedsięwzięcia
i koszty z tym związane nie zostały jeszcze uwzględnione w koncepcji planu sieci dróg i urządzeń melioracji
wodnych; koszty realizacji muszą być przejęte przez organ odpowiedzialny za stan techniczny dróg i urządzeń towarzyszących),
n przedsięwzięcie inwestycyjne nr 404 (gruntowna przebudowa potoku Żymanka – koszty realizacji muszą być
przejęte przez właściwy terytorialnie zarząd melioracji i urządzeń wodnych (uwzględniono już w planie finansowym) oraz
n budowla 519 (przepompownia ze zbiornikiem na wodę w obszarach zabudowanych Niecieczy) – koszty
realizacji muszą być przejęte przez właściwy organ jako działanie z zakresu ochrony przeciwpowodziowej
(uwzględniono już w planie finansowym).
Dalszy udział w kosztach planowanych przedsięwzięć przez osoby trzecie może nastąpić np. poprzez udostępnienie środków z funduszy ochrony przyrody w celu nabycia gruntów niezbędnych do zakładania biotopów wodnych, obszarów retencyjnych, renaturyzacji cieków melioracyjnych lub z funduszy rozwoju agroturystyki np. w celu
adaptacji dróg transportu rolnego jako szlaków turystycznych i rowerowych. Działania te i przejęcie części/całości
kosztów realizacji należy omówić i uzgodnić z właściwymi jednostkami.
Koszty wykonania ewentualnych dodatkowych przepustów i zjazdów na grunty uprawne, zostały uwzględnione
w planie finansowym w pozycji A 01.09.01 – „Modernizacja i wykonanie urządzeń gwarantujących równowartość
odszkodowań” (porównaj załącznik nr 13).

Die Ausweisung einer Kostenbeteiligung „Dritter“ ist erst nach der Durchführung entsprechender Abstimmungen und Vorlage diesbezüglicher Erklärungen möglich und bleibt somit der Fortführung der Planung vorbehalten. An Kostenbeteiligungen „Dritter“ kommen unter anderem in Frage:
n Der grundhafte Ausbau / die Instandsetzung der Straßengräben an öffentlichen Straßen (Maßnahmen und
Kosten sind im Konzept zum Wege- und Gewässerplan noch nicht berücksichtigt; Übernahme der Kosten
durch den jeweiligen Baulastträger der Straße),
n die Maßnahme 404 (grundhafter Ausbau des Fließgewässers „Żymanka“; Kostenübernahme durch die zuständige Wasserwirtschaftsverwaltung (im Finanzierungsplan bereits berücksichtigt) und
n das Bauwerk 519 (Pumpstation mit Entwässerungsbecken im Bereich der Ortslage Nieciecza); Kostenübernahme durch die Wasserwirtschaft als Hochwasserschutzmaßnahme (im Finanzierungsplan bereits berücksichtigt).
Weitere Kostenbeteiligungen, zum Beispiel die Bereitstellung von Mitteln aus dem Bereich Naturschutz für
den Flächenerwerb und die Anlage von Feuchtbiotopen, Retentionsräumen, Renaturierungsmaßnahmen oder
dem ländlichen Tourismus für die Nutzung der Wege als Radwege sollte mit den zuständigen Stellen beraten und
vereinbart werden.
Die Kosten für eventuell im Zuge der Neuzuteilung erforderliche Feldzufahrten oder Durchlässe sind in der
Position A 01.09.01 – Instandsetzung zur Herstellung wertgleicher Abfindung im Finanzierungplan erfasst.
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9 ANALIZA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA URZĄDZENIOWO-ROLNEGO
W SOŁECTWACH CZYŻÓW I NIECIECZA W GMINIE ŻABNO
9.1 Informacje ogólne dotyczące oddziaływania postępowania urządzeniowo-rolnego
Postępowania urządzeniowo-rolne są efektywnym instrumentem zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich.
Poprzez połączenie działań z zakresu reorganizacji stosunków własnościowych i struktur przestrzennych oraz realizacji prac inwestycyjnych mamy do dyspozycji szerokie spektrum działań umożliwiających realizację założeń postępowania a tym samym uzyskanie pożądanych efektów. W powyższym zakresie postępowaniom urządzenioworolnym stawiane są wysokie wymagania. Należy w nich uwzględnić cele ekonomiczne, ekologiczne, społeczne oraz
kulturowe i doprowadzić do jak najpełniejszej harmonii pomiędzy nimi. To samo dotyczy konkurencyjnych często
roszczeń odnośnie zagospodarowania i użytkowania gruntów. Tak samo kompleksowe jak zadania i cele postępowań urządzeniowo-rolnych, są również możliwe do osiągnięcia efekty. Beneficjentami postępowań urządzenioworolnych mogą być właściciele gruntów, mieszkańcy w szerokim znaczeniu, przemysł i gospodarka (włącznie z rolnictwem i leśnictwem), instytucje realizujące przedsięwzięcia publiczne oraz administracja.
W Republice Federalnej Niemiec w ostatnich latach coraz częściej dochodziło do konieczności przeprowadzenia analizy kosztów i efektów postępowań urządzeniowo-rolnych, chcąc w ten sposób udowodnić korzyści
ekonomiczne i efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w ramach postępowań. W przypadku
tych analiz rozróżnia się pomiędzy efektami mierzalnymi i niemierzalnymi. Podczas gdy w przypadku efektów
mierzalnych, które najczęściej są znane i definiowane jako cele postępowania, to w przypadku efektów niemierzalnych, uwzględniane są one często tylko w nieznacznym stopniu, pomimo że ich jakość i wartość nie jest tu bez
znaczenia. Jednym z problemów takiej oceny jest to, że ocena efektów postępowania jest często subiektywna,
dotyczy to na przykład oceny efektów socjalnych i ekologicznych, które nie zawsze można bezpośrednio wiązać
z postępowaniami urządzeniowo-rolnymi.
Ponieważ dokonanie analizy kosztów i efektów dla planowanego postępowania urządzeniowo-rolnego jest bardzo skomplikowane, jak również ze względu na brak danych wyjściowych (koszty i nakłady prac) odnośnie realizacji
podobnych postępowań wraz z przedsięwzięciami inwestycyjnymi w Polsce, przeprowadzenie takiej analizy jest
w ramach niniejszego opracowania trudne do zrealizowania. Bardziej znaczące będzie opisanie w kolejnych podrozdziałach niniejszego opracowania korzystnych efektów postępowania urządzeniowo-rolnego.

9.2 Korzyści wynikające z przeprowadzenia postępowania urządzeniowo-rolnego
w sołectwach Czyżów i Nieciecza w Gminie Żabno
9.2.1 Korzyści dla rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
Istotnym celem postępowania urządzeniowo-rolnego w Czyżowie i Niecieczy jest polepszenie warunków
produkcji i pracy w rolnictwie oraz leśnictwie. Dokonywana w ramach postępowania urządzeniowo-rolnego reorganizacja struktur przestrzennych umożliwia wydzielenie dużych działek uprawnych o formie odpowiadającej zasadom nowoczesnego gospodarowania. Efektem tego jest stworzenie rolnikom możliwości wykorzystania
w procesie produkcji nowoczesnych maszyn. Dzięki temu skrócony będzie mógł zostać czas na dojazd i na nawroty, co zaowocuje zwiększeniem wydajności przy jednoczesnym skróceniu czasu produkcji. Stworzy to użytkownikom nową perspektywę zorientowaną na powiększenie powierzchni gospodarstwa, otworzy możliwości
uzyskania dodatkowych dochodów (na przykład w ramach samodzielnej sprzedaży produktów) lub alternatywnych sposobów uzyskiwania dochodów z działalności pozarolniczej. Redukcja terenu niezbędnego na nawroty
spowoduje zmniejszenie uszkodzeń struktur glebowych. Dzięki nowej ewidencji oraz aktualizacji ksiąg wieczystych zwiększone zostanie bezpieczeństwo prawne własności ziemi oraz dostępność terenów dla potencjalnych
dzierżawców, co ustabilizuje bądź zwiększy wartość ziemi. Dzięki nowej ewidencji gruntów zmniejszone także zostaną w gospodarstwach nakłady biurokratyczne. Wraz ze stworzeniem większych działek oraz udostępnieniem
terenów pod dzierżawę polepszone zostają możliwości upraw roślin jako surowców energetycznych (uprawa kukurydzy dla biogazowi, uprawa rzepaku do produkcji biopaliwa).
Poprzez rozbudowę oraz budowę nowej sieci dróg w ramach postępowań urządzeniowo-rolnych możliwe
staje się natychmiastowe skomunikowanie na nowo ukształtowanych terenów. Dzięki ulepszeniu sieci drogowej
można poprawić transport w rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej niezależnie od warunków atmosferycznych i zwiększyć prędkości przejazdu. Dzięki temu następuje redukcja zużycia paliwa i maszyn a tym samym kosztów eksploatacji i amortyzacji. Na skutek rozdzielenia ruchu rolniczego i leśnego od publicznego zwiększone zostaje bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ze względu na uznanie dróg za wielofunkcyjne mogą być one używane
również przez spacerowiczów, rowerzystów oraz osoby jeżdżące na rolkach itp. Daje to korzyści dla turystyki lokalnej i funkcji rekreacyjnych. Dzięki tym inwestycjom koszty utrzymania dobrego stanu technicznego sieci dróg
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9 NUTZENANALYSE EINES FLURBEREINIGUNGSVERFAHRENS IN DEN
ORTSTEILEN CZYŻÓW UND NIECIECZA DER GEMEINDE ŻABNO
9.1 Allgemeine Aussagen zur Wirkung der Flurbereinigung
Die Flurbereinigung ist ein wirkungsvolles Instrument zur integrierten Entwicklung ländlicher Räume. Durch
die Kombination von Bodenordnungsmaßnahmen und die Umsetzung investiver Maßnahmen steht ein großes
Spektrum an möglichen Maßnahmen zur Zielerreichung zur Verfügung. Dabei werden hohe Anforderungen an
die Flurbereinigung gestellt. Ökonomische, ökologische, soziale und kulturelle Zielsetzungen sind zu berücksichtigen und nach Möglichkeit in Einklang zu bringen. Gleiches gilt für die konkurrierenden Flächenansprüche. So
umfangreich wie die Aufgaben und Ziele der Flurbereinigung sind auch die durch sie erzielbaren Wirkungen.
Nutznießer der Flurbereinigung können die Grundstückseigentümer, die Bevölkerung allgemein, die Wirtschaft
(einschließlich Land- und Forstwirtschaft), Projektträger für öffentliche Bauvorhaben und die öffentliche Verwaltung sein.
In Deutschland hat sich in den letzten Jahren immer mehr die Notwendigkeit ergeben, die Flurbereinigungsverfahren einer Kosten- und Wirkungsanalyse zu unterziehen, um so die Wirtschaftlichkeit und Effektivität der
Verfahren nachzuweisen. Bei diesen Analysen unterscheidet man zwischen tangiblen (messbaren) und intangiblen (nicht quantifizierbaren) Effekten. Während die tangiblen Effekte oft bekannt sind und als Verfahrensziele
definiert werden, finden die intangiblen Effekte meist nur geringe Berücksichtigung, obwohl ihr Wertschöpfungsbeitrag nicht unbedeutend ist. Ein Problem liegt hier darin, dass die Bewertung der Effekte sehr subjektiv erfolgt,
dies gilt zum Beispiel für die Bewertung sozialer oder ökologischer Auswirkungen, und dass sich die Wirkungen
nicht mittelbar der Flurbereinigung zuordnen lassen.
Da die Erstellung einer Kosten-Nutzen-Analyse für das geplante Flurbereinigungsverfahren zu umfangreich
und auf Grund fehlender Ausgangsdaten (Kosten und Bearbeitungsaufwand) für die Durchführung von Flurbereinigungsverfahren mit Umsetzung investiver Maßnahmen in Polen auch nicht realisierbar ist, wird im Folgenden
nur die Darstellung wesentlicher Vorteilswirkungen durch die Flurbereinigung vorgenommen.

9.2 Vorteile eines Flurbereinigungsverfahrens in den Ortsteilen Czyżów und
Nieciecza der Gemeinde Żabno
9.2.1 Vorteile für die Feld- und Waldlage
Wesentliches Ziel der Flurbereinigung in Czyżów und Nieciecza ist die Verbesserung der Produktions- und
Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft. Durch die Zusammenlegung und Neuordnung der Eigentumsflächen nach neuzeitlichen betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten ist die Neuausweisung größerer und
gut geformter Grundstücke möglich. Daraus resultierend wird den Landwirten die Möglichkeit zum wirtschaftlichen Einsatz moderner Maschinen gegeben. Die unwirtschaftlichen Wege- und Wendezeiten können verkürzt
werden, was zu einem Produktivitäts- und Zeitgewinn führt. Dies schafft für die Bewirtschafter Freiräume, um Betriebsvergrößerungen vorzunehmen, zusätzliche Erwerbsmöglichkeiten im Betrieb zu generieren (zum Beispiel
durch Selbstvermarktung) oder Einkommensalternativen in außerlandwirtschaftlichen Bereichen zu erschließen.
Mit der Verringerung von Vorgewendeflächen reduzieren sich die Schädigungen des Bodengefüges. Durch die
Verbesserung des Liegenschaftskatasters und die Aktualisierung der Grundbücher werden die Rechtssicherheit
des Grundeigentums und die Flächenverfügbarkeit für potentielle Pächter erhöht, was in der Folge eine Sicherung oder Steigerung des Bodenwertes zur Folge hat. Durch die neuen Flächennachweise wird eine Verringerung der Bürokratiekosten für die Betriebe bewirkt. Mit der Schaffung größerer Bewirtschaftungseinheiten und
die Verfügbarmachung von Pachtflächen werden die Möglichkeiten zur stofflichen und energetischen Nutzung
(Maisanbau für Biogasanlagen, Rapsanbau zur Herstellung von Biokraftstoff ) verbessert.
Durch den Aus- und Neubau ländlicher Wege im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens wird eine sofortige
Erschließung der neugeordneten Flächen möglich. Durch die Verbesserung des Wegenetzes können land- und
forstwirtschaftliche Transporte bei jeder Witterung und mit höheren Geschwindigkeiten durchgeführt werden.
Durch die neuen Wege tritt eine Reduzierung des Maschinenverschleißes und des Kraftstoffverbrauches ein.
Durch die Entflechtung/Trennung des land- und forstwirtschaftlichen Verkehrs vom öffentlichen Verkehr wird die
Verkehrssicherheit erhöht. Da die Wege als Multifunktionswege ausgewiesen werden sind diese auch für Wanderer, Radfahrer, Inlineskater usw. nutzbar. Dies bietet Vorteile für den lokalen Tourismus und die Erholungsfunktion.
Durch die Investitionen werden die Unterhaltungskosten am Wegenetz für einen Zeitraum von ca. 10 bis 15 Jahren erheblich geringer sein. Die Wirtschaft profitiert von den Aufträgen zur Bauausführung. Ebenso positiv sind
die dabei erzielbaren Beschäftigungs- und Einkommenseffekte. Durch die Gestaltung der Bewirtschaftungseinheiten und die Umsetzung von Pflanzmaßnahmen kann die Bodenerosion durch Wind verringert werden.
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przez okres ok. 10 – 15 lat będą znacznie niższe. Lokalna gospodarka skorzysta na zleceniach budowlanych na
ich wykonanie. Pozytywne będą również efekty, które zostaną osiągnięte w strukturze zatrudnienia i dochodów.
Poprzez nowe ukształtowanie struktur przestrzennych obszaru postępowania oraz przeprowadzenie nowych, dodatkowych nasadzeń może zostać zmniejszona erozja wietrzna gleby.
Działania budowlane na drogach dojazdowych do kompleksów leśnych służą polepszaniu ich skomunikowania i analogicznie jak dla dróg transportu rolnego są one dostosowane do transportu ciężkiego, nie tylko pod
względem większej wytrzymałości podbudowy drogi ale również jak chodzi o możliwości ich wykorzystywania
przy złych warunkach atmosferycznych.
Dzięki polepszeniu dostępu/dojazdu do wału przeciwpowodziowego poprzez umocnienie podbudowy i nawierzchni dróg, podniesiona zostanie również efektywność realizacji zadań w zakresie ochrony przed powodzią.
W ten sposób o wiele szybciej i efektywniej będzie można wykonać ewentualne konieczne miejscowo podniesienie bądź umocnienie wału w przypadku sytuacji powodziowych.
Istotna korzyść równoczesnego przeprowadzania reorganizacji stosunków własnościowych i struktur przestrzennych oraz działań inwestycyjnych leży w tym, że nie istnieją ograniczenia odnośnie przejęcia w użytkowanie gruntów w celu szybkiej realizacji szczególnie ważnych przedsięwzięć. Dzięki temu można wykonywać drogi
o wymaganej szerokości, z odpowiednimi rozwinięciami i promieniami zakrętów, czy też niezbędnymi rowami
przydrożnymi. Optymalizacja prac geodezyjnych, a tym samym zmniejszenie nakładu pracy i środków finansowych, mogą zostać osiągnięte przy dalszym opomiarowaniu poprzez celowe wykorzystanie obecnych możliwości postępu technologicznego w dokładności sporządzania materiałów fotogrametrycznych, umożliwiających
wykorzystanie zdjęć lotniczych dla celów ustalania współrzędnych z dokładnością błędu niższą od wymaganej.
W tym celu zlecane jest przez administrację urządzeniowo-rolną w Turyngii wykonanie cyfrowych zdjęć lotniczych
o szczególnych parametrach, które później – niezależnie czynników takich jak pogoda – mogą być wykorzystane
przez służby wewnętrzne jako materiał pomiarowy. Metoda ta jest bardzo ekonomiczna i praktykowana w Turyngii od kilku lat z pozytywnym oddźwiękiem ze strony urzędów i specjalistów ze służb geodezyjnych. Stosowanie
tej metody poleca się nie tylko dla opisanego obszaru planowanego postępowania urządzeniowo-rolnego.
Poprzez wydzielenie i zagospodarowanie powierzchni buforowych przy ciekach wodnych w trakcie wykonywania inwestycji wspólnotowych można np. zmniejszyć ilość odprowadzanych szkodliwych związków chemiczno-organicznych, poprawić stan zacienienia oraz innych czynników mających znaczący wpływ na jakość wody. Ważnym
dla ochrony przeciwpowodziowej jest stworzenie dla cieków wodnych terenów małej retencji celem umożliwienia
powierzchniowego zatrzymania wód i tym samym zredukowania prędkości ich odpływu siecią rowów. Efekty te
odnoszą skutek nie tylko na obszarze postępowania, ale mają również duże znaczenie dla niżej położonych terenów.
Efekty te mogą być osiągnięte w ramach reorganizacji stosunków własnościowych i struktur przestrzennych m.in.
poprzez wydzielenie gruntów na cele realizacji takich działań inwestycyjnych jak zakładanie małych stawów, renaturyzację i odkrycie dotychczasowego systemu cieków rurowych, czy też w ramach stosownego ukształtowania profili
rowów przydrożnych, których dotychczasową funkcją podstawową było tylko odwadnianie przylegających dróg.
Ważnym aspektem postępowania urządzeniowo-rolnego jest, aby w ramach dobrowolnych działań wspólnoty uczestników postępowania zachowany i poprawiony został stan i struktury elementów przyrodniczych i krajobrazowych. W ramach restrukturyzacji stosunków własnościowych można w tym celu nie tylko zabezpieczyć
istniejące tereny, ale i udostępnić na ich realizację nowe.

Die Baumaßnahmen an Waldrandwegen dienen zur Verbesserung der Erschließung. Die neuen Wege sind für
stärkere Belastungen als bisher ausgelegt und auch bei schlechten Witterungsverhältnissen nutzbar.
Durch die Verbesserung der Zuwegung zum Hochwasserschutzdamm durch die Befestigung von Wegen können die Maßnahmen des Hochwasserschutzes effektiver realisiert werden. So ist eine in Hochwassersituationen
gegebenenfalls erforderliche punktuelle Dammerhöhung- oder -verstärkung wesentlich besser möglich.
Ein erheblicher Vorteil der gleichzeitigen Durchführung von Bodenordnung und investiven Maßnahmen besteht darin, dass für den Ausbau keine Zwänge durch eine vorgegebene Flächeninanspruchnahme bestehen. Dadurch können Wege in erforderlicher Breite, mit entsprechenden Aufweitungen und Kurvenradien oder Wegeseitengräben hergestellt werden. Eine Optimierung der Vermessungsarbeiten kann bei der nachfolgenden Aufmessung durch die Anwendung der Photogrammetrie erreicht werden. Hierzu werden digitale Orthofotos erstellt, die
dann, unabhängig von Faktoren wie der Witterung, im Innendienst ausgewertet werden können. Diese Methode
ist äußerst wirtschaftlich, wird in Thüringen seit einigen Jahren erfolgreich praktiziert und ist für das geplante
Verfahrensgebiet sehr gut anwendbar.
Durch die Bereitstellung von Pufferflächen an den Gewässern und einer Gestaltung der Gewässerrandstreifen im Zuge der Herstellung gemeinschaftlicher Anlagen kann der Stoffeintrag in die Gewässer verringert, die
Beschattung verbessert und letztlich die Wasserqualität erhöht werden. Wichtig für den Hochwasserschutz sind
die Schaffung von Retentionsräumen für das Gewässer, die Rückhaltung von Wasser in der Fläche und die Verringerung der Abflussgeschwindigkeit. Diese Effekte wirken nicht nur im Verfahrensgebiet sondern haben großräumige Auswirkungen. Sie können durch Flächenbereitstellung durch die Bodenordnung und die Umsetzung
investiver Maßnahmen wie die Anlage von Tümpeln, die Renaturierung und Offenlegung von Gewässern oder die
Gestaltung der Wegeseitengräben erzielt werden.
Ein wichtiger Aspekt des Flurbereinigungsverfahrens ist die Erhaltung und Verbesserung von Natur und Landschaft durch freiwillige Gestaltungsmaßnahmen. Mittels Neuordnung des Bodeneigentums können hierzu Flächen gesichert und verfügbar gemacht werden. Durch geeignete landschaftspflegerische Maßnahmen sind die
Entwicklung wertvoller Bereiche des Naturschutzes und der Aufbau eines Biotopverbundes möglich. Durch eine
sinnvolle Sortenwahl und die Aufstellung kleiner Erklärungstafeln an Bäumen und Sträuchern können Lehrpfade,
die der Ökobildung dienen, angelegt werden. Durch Maßnahmen der Flurbereinigung entstehende Eingriffe in
den Naturhaushalt sind durch die Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu kompensieren. Auch
hier ist die Umsetzung durch Bodenordnung und Investivmaßnahmen möglich.
Für öffentliche Maßnahmen wie Straßen, Kläranlagen usw. können durch einen Landzwischenerwerb Flächen
bereit gestellt werden. Dies gilt ebenso für geplante Betriebsvergrößerungen. Hierzu können die Flächen im Flurbereinigungsverfahren von verkaufswilligen Eigentümern erworben und bei der Neuzuteilung an öffentliche
Maßnahmenträger oder Landwirtschaftsbetriebe zugeteilt werden.
Öffentliche Maßnahmen kleineren Umfangs können in den Wege- und Gewässerplan integriert und hierüber
das Baurecht geschaffen werden. Auch eine Umsetzung ist über den Abschluss entsprechender Vereinbarungen
im Verfahren realisierbar.
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Dzięki odpowiednim przedsięwzięciom z zakresu pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu możliwe jest nie
tylko zachowanie istniejących, ale także rozwój nowych, szczególnie ważnych i charakterystycznych dla obszaru
postępowania, terenów ochrony przyrody i sieci biotopów. Poprzez odpowiedni dobór gatunków i ustawienie
małych tablic informacyjnych przy drzewach i krzewach, istnieje możliwość zakładania ścieżek edukacyjnych,
służących podniesieniu świadomości ekologicznej. Ingerencje w przyrodę wynikające z realizacji przedsięwzięć
inwestycyjnych należy zrekompensować poprzez działania wyrównawcze i zastępcze. Realizacja również i tych
przedsięwzięć możliwa jest w ramach reorganizacji stosunków własnościowych i struktur przestrzennych.
Na cele realizacji przedsięwzięć publicznych takich jak drogi, oczyszczalnie ścieków itp. można przeznaczyć
zakupione w międzyczasie tereny. Dotyczy to również planowanych powiększeń obszarowych gospodarstw rolnych. W ramach postępowania urządzeniowo-rolnego należy zakupić grunty od osób zainteresowanych sprzedażą i w ramach nowego podziału w niezbędnym zakresie przydzielić inwestorom przedsięwzięć publicznych lub
zainteresowanym gospodarstwom rolnym.
Inwestycje publiczne w mniejszym zakresie mogą zostać uwzględnione i uzyskać prawo realizacji w ramach
zatwierdzenia planu sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych wraz z towarzyszącym planem pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu. Ich realizacja w ramach postępowania urządzeniowo-rolnego możliwa jest po zawarciu
stosownych porozumień odnośnie sposobu wykonania i finansowania.
9.2.2 Korzyści dla wiejskich jednostek osadniczych

NUTZENANALYSE EINES FLURBEREINIGUNGSVERFAHRENS IN DEN ORTSTEILEN CZYŻÓW UND NIECIECZA DER GEMEINDE ŻABNO

9.2.2 Vorteile für die Ortslagen
Die Flurbereinigung in der Ortslage kann mit der Ortslagenregulierung und -aufmessung als Bodenordnungskomponente und der Dorferneuerung und -entwicklung als Komponente der Investitionsmaßnahmen eine nachhaltige positive Entwicklung der Ortslagen bewirken. Die erzielbare Steigerung der allgemeinen Attraktivität der
Dörfer wird weitere Maßnahmen der Eigentümer initiieren. Die Bodenordnung schafft Möglichkeiten zur Schaffung von Bauplätzen unter Berücksichtigung einer Arrondierung der Dörfer und kann damit Zersiedlungstendenzen einschränken.
Durch das Flächenmanagement in der Flurbereinigung können Erweiterungsflächen für Privateigentümer,
Betriebe und öffentliche Institutionen verfügbar gemacht werden. Die Beseitigung baurechtswidriger Zustände
(Überbauten, Nichteinhaltung von Grenzabständen) sowie die Erneuerung von Kataster und Grundbuch führen
zur Erhöhung der Rechtssicherheit.
Durch Investitionsmaßnahmen wie Straßenbau, die Erhöhung des Grades der innerörtlichen Begrünung und
die Unterstützung weiterer kommunaler und öffentlicher Infrastrukturmaßnahmen wird das allgemeine Lebensniveau verbessert. Durch die Anlage und den Ausbau von Ortsrandwegen kann der landwirtschaftliche Verkehr
in der Ortslage vermindert werden. Dies dient der Verkehrssicherheit, erhöht den Wohnwert und verbessert die
rückwärtige Erschließung für die Hofstellen.
Durch finanzielle Unterstützung mittels Förderprogrammen können die Fassaden der älteren Wohnhäuser
saniert, landwirtschaftliche Bausubstanz erneuert oder gegebenenfalls auch durch Baumaßnahmen einer geänderten Nutzung zugeführt werden.

Regulacja granic własnościowych i użytkowania na terenie wiejskich jednostek osadniczych oraz pomiar ich
obrzeży, jako element reorganizacji stosunków własnościowych i struktur przestrzennych obszaru postępowania
z zakresu odnowy i rozwoju wsi (jako elementu umożliwiającego realizację przedsięwzięć inwestycyjnych), może
mieć znacząco pozytywny wpływ na zrównoważony, rozwój miejscowości. Możliwy do osiągnięcia wzrost ogólnej
atrakcyjności terenów zabudowanych może stanowić podstawę do realizacji dalszych przedsięwzięć inwestycyjnych przez ich właścicieli. Reorganizacja stosunków własnościowych i struktur przestrzennych stworzy nie tylko
możliwość wydzielenia działek budowlanych i tym samym sprzyjać rozwojowi zabudowy zwartej oraz przyczynić
się do ograniczenia tendencji do jej rozproszenia.
Dzięki nowej organizacji przestrzennej obszaru postępowania można udostępnić tereny na cele rozwoju
nieruchomości prywatnych, gospodarstw rolnych i instytucji publicznych. Likwidacja przypadków niezgodności
granic użytkowych i służebności wynikających z przepisów prawa budowlanego (np. nadbudowy czy niedotrzymywanie ustawowych odstępów od granic), jak również aktualizacja katastru i ksiąg wieczystych zagwarantuje
podniesienie bezpieczeństwa prawnego.
Poprzez przedsięwzięcia inwestycyjne takie jak budowa dróg, zwiększenie stopnia zazielenienia w miejscowościach oraz wsparcie innych przedsięwzięć infrastrukturalnych, zarówno komunalnych jak i publicznych, podniesione zostaną ogólne standardy życiowe. Dzięki rozbudowie istniejących i budowie nowych dróg na obrzeżach miejscowości może zostać zmniejszony przejazd maszyn rolniczych przez centrum miejscowości. Służy to
bezpieczeństwu komunikacyjnemu, podnosi jakość mieszkaniową i przyczynia się do poprawy skomunikowania
zabudowań gospodarczych z terenami rolnymi.
Dzięki uzyskaniu pomocy finansowej z programów wsparcia należy zrekonstruować i wyremontować fasady
starszych domów mieszkalnych, odnawiać elementy rolniczej substancji budowlanej a w razie potrzeby przebudować i zmienić użytkowanie.
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Celem niniejszego wydawnictwa było przedstawienie opracowanych założeń do projektu postępowania urządzeniowo-rolnych wraz z wdrożeniem przedsięwzięć inwestycyjnych na terenach rolniczej i leśnej przestrzeni
produkcyjnych w Polsce na przykładzie Czyżowa i Niecieczy (Miasto i Gmina Żabno, Małopolska).
Ze względu na fakt, że założenia do projektu postępowania urządzeniowo-rolnego, które stanowić mają nową
metodykę dla rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, opracowane zostały na podstawie pozytywnych doświadczeń w Niemczech, a szczególnie Turyngii, niezbędne jest aby w ramach wspólnego projektu Małopolski i Turyngii
nastąpiło rozwinięcie dalszej współpracy celem pogłębienia i udoskonalenia dotychczasowych rezultatów oraz
zrealizowania projektu jako wspólnego, wzorcowego postępowania urządzeniowo-rolnego.
Dla celów opracowania założeń do projektu postępowania urządzeniowo-rolnego konieczna była znajomość
podstaw regulacji stosunków własnościowych i struktur przestrzennych w ramach procesu scalania gruntów
w Polsce oraz zasady przeprowadzania postępowań urządzeniowo-rolnych w Republice Federalnej Niemiec.
Z tego względu przeanalizowano podstawy prawne, cele i przebieg postępowań oraz ich rodzaje, a następnie
określono cechy wspólne i różnice.
Reasumując, w ramach wykonanych prac przedstawiono zadania i treść założeń do projektu postępowania,
które stanowiły podstawę opracowania niniejszego opracowania. Biorąc pod uwagę określone założenia oraz
analizę stanu istniejącego, przedstawiono cele i zasadność realizacji zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach postępowania urządzeniowo-rolnego na obszarze sołectw Czyżów i Nieciecza w gminie Żabno.
Ustalono przy tym, że ze względu na występujące problemy i niedociągnięcia w zakresie prawidłowego rozwoju
obszarów wiejskich, niezbędne jest jak najszybsze przeprowadzenie postępowania urządzeniowo-rolnego wraz
z wdrożeniem przedsięwzięć inwestycyjnych. W tym celu opracowano założenia do projektu postępowania wraz
z propozycją granicy zewnętrznej przyszłego obszaru postępowania. Ze względu na to, że realizacja przedsięwzięć
inwestycyjnych w ramach scaleń gruntów w Polsce jest czymś zupełnie nowym, wyczerpująco opisano turyngski/
niemiecki system planowania reorganizacji stosunków własnościowych i struktur przestrzennych w ramach przeprowadzania postępowań urządzeniowo-rolnych wraz z jednoczesną realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych
(porównawczo w Polsce – realizacja zagospodarowania poscaleniowego w ramach postępowania scaleniowego).
W projekcie jako wstępną koncepcję działań mających na celu wdrożenie przedsięwzięć inwestycyjnych opracowano koncepcję planu nowej sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych wraz z towarzyszącym planem pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu. Realizacja tej koncepcji, jak już napisano, powinna zostać pogłębiona
i uszczegółowiona w ramach kolejnego wspólnego projektu Małopolski i Turyngii. Szczególne znaczenie będzie
w nim miało ustalenie procesów realizacji tak zaplanowanych form przeprowadzania postępowań z właścicielami i użytkownikami gruntów, gminą w której realizowane jest postępowania oraz podmiotami reprezentującymi
interesy publiczne i innymi zainteresowanymi. Ze względu na to, że jest to proces, który jak wiemy z doświadczenia trwa kilkanaście miesięcy, nie było to możliwe do realizacji w ramach niniejszego opracowania.
Dodatkowo, przeprowadzono analizę korzyści wynikających z realizacji postępowania urządzeniowo-rolnego
w Czyżowie i Niecieczy, w wyniku której stwierdzono, że zaplanowane postępowanie urządzeniowo-rolne pozwoli na różnorodny i przyszłościowy rozwój oraz długotrwałe korzyści, zarówno dla terenów rolniczej i leśnej
przestrzeni produkcyjnej, jak i dla wiejskich jednostek osadniczych obydwu sołectw.
Rezultatem wspólnych prac w ramach projektu jest opracowanie założeń do projektu postępowania urządzeniowo-rolnego a poniższa tabela przedstawia szkic projektowy jego przeprowadzenia na terenie sołectw Czyżów
i Nieciecza w gminie Żabno, jako modelowego postępowania urządzeniowo-rolnego.
W celu zarządzenia postępowania urządzeniowo-rolnego dla Czyżowa i Niecieczy przygotowano na podstawie obowiązujących w Turyngii przepisów, wzorcowy projekt decyzji o wszczęciu postępowania urządzenioworolnego, który zawarty jest w załączniku nr 14. Dalsze etapy prac przygotowawczych niezbędne do wydania decyzji o wszczęciu postępowania i harmonogram czasowy zawarte są w podrozdziale 11.5.

Ziel der vorliegenden Projektarbeit war die Erstellung einer Projektbeschreibung zur Vorbereitung von Flurbereinigungsverfahren mit Umsetzung investiver Maßnahmen in der Feld- und Waldlage in Polen am Beispiel
von Czyżów und Nieciecza (Gemeinde Żabno, Kleinpolen).
Da dies für die Landentwicklung in Polen eine neue Methodik darstellt, wurde auf die Erfahrungen in
Deutschland und insbesondere in Thüringen aufbauend eine Projektbeschreibung erstellt, die in einem Zusammenarbeitsprojekt zwischen Kleinpolen und Thüringen weiter vertieft und verfeinert und als Musterverfahren umgesetzt werden soll.
Für die Erstellung einer Projektbeschreibung zur Vorbereitung von Flurbereinigungsverfahren ist die Kenntnis der Grundzüge der Flurbereinigung in Polen und Deutschland unerlässlich. Daher wurden die gesetzlichen
Grundlagen, die Ziele der Flurbereinigung, der Verfahrensablauf und die verschiedenen Verfahrensarten untersucht und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet.
Anschließend wurden die Aufgaben und der Inhalt von Projektbeschreibungen erläutert. Diese Vorgaben
bildeten die Grundlage für die Erarbeitung der Projektbeschreibung. Ausgehend von einer Beschreibung und
Analyse des Verfahrensgebietes wurden die Notwendigkeit und die Ziele eines Flurbereinigungsverfahrens für
die Ortsteile Czyżów und Nieciecza der Gemeinde Żabno dargelegt. Dabei ergab sich, dass auf Grund der vorhandenen Mängel und Defizite die Durchführung eines Flurbereinigungsverfahrens mit Umsetzung investiver
Maßnahmen kurzfristig erforderlich ist. Hierzu wurde ein Projektvorschlag mit der Abgrenzung des voraussichtlichen Verfahrensgebietes erarbeitet. Da die Umsetzung investiver Maßnahmen in der polnischen Flurbereinigung Neuland darstellt, wurden das thüringer/deutsche System zur Planung und Umsetzung investiver
Maßnahmen in der Flurbereinigung ausführlich beschrieben.
Im Projekt wurde als vorläufiges Maßnahmekonzept zur Umsetzung investiver Maßnahmen der Entwurf
eines Wege- und Gewässerplanes mit landschaftspflegerischem Begleitplan erarbeitet. Diese Planung soll, wie
bereits beschrieben wurde, in einem Zusammenarbeitsprojekt zwischen Kleinpolen und Thüringen weiter vertieft und verfeinert werden. Hierbei ist insbesondere die Abstimmung mit den Eigentümern, den Bewirtschaftern, der Flurbereinigungsgemeinde und den zu beteiligenden Behörden und Stellen von besonderer Bedeutung. Da dies ein Prozess ist, der erfahrungsgemäß mehrere Monate beansprucht, konnten die erforderlichen
Abstimmungen im Rahmen der vorliegenden Projektarbeit nur bedingt absolviert werden.
Abschließend wurde eine Nutzenanalyse für ein Flurbereinigungsverfahren Czyżów und Nieciecza durchgeführt. Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass ein Flurbereinigungsverfahren vielfältige und nachhaltige
Vorteile sowohl für die Feld- und Waldlage als auch für die Ortslage bringt.
Als Zusammenfassung der Projektbeschreibung wurde nachfolgende Projektskizze für das geplante Flurbereinigungsverfahren Czyżów und Nieciecza erstellt.
Zur Anordnung des Flurbereinigungsverfahrens Czyżów und Nieciecza wurde ein Flurbereinigungsbeschluss nach Thüringer Muster erstellt. Dieser ist als Anlage 14 beigefügt. Für die weitere Bearbeitung bis zur
Anordnung der Flurbereinigung wurden im Kapitel 11.5 Vorschläge zur Realisierung der nächsten Arbeitsschritte bis zur Anordnung verfasst.
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Szkic projektowy planowanego postępowania urządzeniowo-rolnego dla Czyżowa i Niecieczy

Projektskizze zum geplanten Flurbereinigungsverfahren Czyżów und Nieciecza

Organ urządzeniowo-rolny:

............................................................................

Flurbereinigungsbehörde:

............................................................................

Nazwa postępowania:

Czyżów i Nieciecza

Name des Verfahrens:

Czyżów und Nieciecza

Powiat:

Tarnów

Landkreis:

Tarnów

Gmina:

Żabno

Gemeinde:

Żabno

Sołectwa:

Czyżów i Nieciecza

Gemarkungen:

Czyżów und Nieciecza

Rodzaj postępowania:

Postępowanie
urządzeniowo-rolne wraz
z wdrożeniem inwestycji

Verfahrensart:

Flurbereinigung mit
Umsetzung investiver
Maßnahmen

Wielkość:

ok. 720 ha

Größe:

ca. 720 ha

Planowany przebieg czasowy:

Geplanter zeitlicher Ablauf:

Wszczęcie:

......................... (nastąpi po zatwierdzeniu przez właściwy organ)

Einleitung:

......................... (erfolgt nach Festlegung der zuständigen Behörde)

Plan sieci dróg i urządzeń
melioracji wodnych
wraz z towarzyszącym
planem pielęgnacji
i zagospodarowania
krajobrazu:

Plan ok. 2 lata po wszczęciu, realizacja pomiędzy 3 a 6 rokiem po wszczęciu

Wege- und Gewässerplan:

Plan ca. 2 Jahre nach Einleitung, Umsetzung ca. 3-6 Jahre nach Einleitung

Wertermittlung:

ca. 2-7 Jahre nach Einleitung (Bewertung der Feldlage vor Umsetzung
der Maßnahmen, Feststellung der Wertermittlung unmittelbar vor dem
Planwunschtermin)

Szacunek gruntów:

Pomiędzy 2 a 7 rokiem po wszczęciu (szacunek gruntów w rolniczej
przestrzeni produkcyjnej przed realizacją inwestycji, zatwierdzenie
szacunku gruntów bezpośrednio przed ustalonym terminem składania
życzeń)

Ortsregulierung und
aufmessung:

ca. 6-8 Jahre nach Einleitung

Neuzuteilung:

ca. 8 Jahre nach Einleitung

Flurbereinigungsplan:

ca. 10 Jahre nach Einleitung

Abschluss:

ca. 12 Jahre nach Einleitung

Regulacja stosunków
własnościowo-użytkowych,
nowy pomiar miejscowości:

Pomiędzy 6 a 8 rokiem po wszczęciu

Nowy przydział:

Ok. 8 lat po wszczęciu

Plan końcowy
postępowania
urządzeniowo-rolnego

Ok. 10 lat po wszczęciu

Zakończenie postępowania:

Ok. 12 lat po wszczęciu

Konflikty:

Konflikte:

- Braki w zakresie kultury rolnej i struktury agrarnej na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
szczególnie ilość i stan techniczny obecnych dróg transportu rolnego, które nie spełniają wymogów
techniczno-budowlanych i wynikające z tego niedostateczne skomunikowanie terenów rolnych.
- Rozdrobnienie gruntów i ich nieekonomiczne ukształtowanie.
- Nie ujęte w katastrze odcinki dróg i cieków wodnych na terenach rolnych.
- Brakujące drogi na skrajach miejscowości; skomplikowane i niewystarczające możliwości przejazdu
ciężkich maszyn oraz sprzętu rolniczego i leśnego przez częściowo wąskie ulice w terenach
zabudowanych.
- Niedostateczna ilość głównych cieków melioracyjnych, istniejące cieki melioracyjne silnie zamulone,
przepusty o niewystarczających wymiarach i w złym stanie technicznym.

- landeskulturelle und agrarstrukturelle Mängel in der Feldflur, insbesondere nicht den Anforderungen
entsprechender Ausbau der Wege und damit mangelhafte Erschließung in der Feldflur
- zersplitterter und unwirtschaftlich geformter Grundbesitz
- nicht katastrierte Wege- und Gewässerabschnitte in der Feldflur
- fehlende Ortsrandwege; große land- und forstwirtschaftliche Maschinen und Geräte müssen durch die
teils engen Ortslagen
- fehlende Vorflut, Gräben stark verlandet und Bauwerke unzureichend dimensioniert und in schlechtem
baulichen Zustand
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Poprawa sieci dróg transportu rolnego poprzez rozbudowę istniejących oraz budowę nowych dróg o parametrach stosownych do potrzeb
i przekazanie ich na własność gminy.

Agrarstrukturelle Ziele:

Verbesserung des ländlichen Wegenetzes durch Ausbau vorhandener
Wege sowie bedarfsgerechter Neuausweisung von Wegen und deren
Überführung in das Eigentum der Gemeinde.

Wykonanie dróg transportu rolnego na obrzeżach miejscowości, celem
przekierowania transportu rolniczego poza tereny mieszkalne.

Schaffung von Ortsrandwegen, um den landwirtschaftlichen Verkehr
aus der Ortslage heraus zu verlagern.

Reorganizacja struktur przestrzennych obszaru postępowania przy szeroko zakrojonym uwzględnieniu kultury rolnej.

Zusammenlegung von Grundeigentum unter Beachtung der
Landeskultur.

Cele związane z rolnictwem:

Lepsze skomunikowanie terenów rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej poprzez stosowną do potrzeb rozbudowę dróg transportu rolnego,
co umożliwi wzrost produkcji i efektywność gospodarowania.

Landwirtschaftliche Ziele:

Bessere Erschließung land- und forstwirtschaftlicher Flächen durch
bedarfsgerechten Ausbau von Wegen und damit verbundene
Steigerung der Produktivität und Effektivität.

Cele pozarolnicze:

Poprawa warunków pracy i życia w miejscowości poprzez inwestycje
z zakresu odnowy wsi oraz reorganizację stosunków własnościowych
i struktur przestrzennych wiejskich jednostek osadniczych.

Außerlandwirtschaftliche Ziele:

Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen im Ort durch
Dorferneuerungsmaßnahmen und Ortsregulierung.
Verbesserung der Vorflut durch wasserwirtschaftliche Maßnahmen.

Poprawa stanu urządzeń melioracji wodnych w ramach przedsięwzięć
inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej.

Entwicklung von Natur, Landschaft, Freizeit und Tourismus durch
die Umsetzung von landschaftspflegerischen Maßnahmen, durch
Dorferneuerungsmaßnahmen, durch die Mitnutzung der zu
schaffenden Wege durch Radfahrer, Fußgänger und Inlineskater.

Rozwój przyrody, krajobrazu, poprawa możliwości rekreacyjnych
i turystyki w ramach realizacji przedsięwzięć z zakresu pielęgnacji krajobrazu i odnowy wsi, oraz wielofunkcyjna roz-/ i budowa zaplanowanych dróg transportu rolnego umożliwiająca ich użytkowanie przez
rowerzystów, pieszych i rolkarzy.
Voraussichtliche Maßnahmen:

Przewidywane inwestycje:
Drogi wiejskie:
(Liczba / długość w km)

Ländliche Wege:
(Anzahl / Länge in km)

59 / 30

59 / 30

Cieki:
(Liczba / długość w km)

Gewässer:
(Anzahl / Länge in km)

25 / 14

25 / 14

Budowle:
(Liczba)

Bauwerke:
(Anzahl)

20

20

Urządzenia kształtujące
krajobraz:
(Liczba / długość w km –
liczba / powierzchnia w ha)

7 / 3 km

7 / 3 km
6 / 1,5 ha

Landschaftsgestaltende
Anlagen:
(Anzahl / Länge in km Anzahl Fläche in ha)

Pozostałe urządzenia:

6

Sonstige Anlagen:

6

Przewidywane koszty:
Koszty postępowania:

Voraussichtliche Kosten:
Przeprowadzenie postępowania nastąpi przez właściwy organ.
Koszty poniesie województwo (rezygnuje się tu ze szczegółowych
ustaleń).

Koszty wykonania:

Verfahrenskosten:

Die Bearbeitung erfolgt durch die zuständige Behörde.
Die Kosten trägt das Land (es erfolgt keine Berechnung hierfür).

Ausführungskosten:

Łączny koszt wykonania: ok. 3.156.700 EUR.
Koszty realizacji podlegające dofinansowaniu: 2.848.200 EUR.

Wyniki ustaleń wstępnych:
Zgoda przypuszczalnych
uczestników postępowania:

6 / 1,5 ha

Gesamtausführungskosten: ca. 3.156.700 €
zuwendungsfähige Ausführungskosten: 2.848.200 €

Ergebnis der Vorabstimmung:
Przypuszczalnych uczestników postępowania powiadomiono
o planowanym postępowaniu urządzeniowo-rolnym w ramach
zebrania z mieszkańcami w dniu 17.04.2012 r. w którym wzięło udział
ok. 100 osób. Ze strony uczestników nie zostały wniesione żadne
zastrzeżenia.
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Akzeptanz bei den
voraussichtlich Beteiligten:

Die voraussichtlichen Teilnehmer wurden im Rahmen einer
Bürgerversammlung am 17.04.2012 über das geplante Verfahren
informiert. Erschienen sind ca. 100 Personen. Es wurden keine
Bedenken vorgebracht.
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Wynik ustaleń wstępnych
z instytucjami reprezentującymi
interesy publiczne:

Podmioty reprezentujące interesy publiczne powiadomiono
o planowanym postępowaniu oraz poproszono o stanowisko
w ramach zebrania informacyjnego w dniu 16.04.2012 r. w Żabnie.
Nie przedstawiono żadnych zastrzeżeń odnośnie przeprowadzenia
postępowania. Przedstawiono rozliczne wskazówki i sugestie, które
zostały uwzględnione w opracowanych założeniach do projektu
postępowania.

ZUSAMMENFASSUNG / SCHLUSSFESTSTELLUNGEN

Ergebnis der Vorabstimmung
mit den Trägern öffentlicher
Belange:

Die Träger öffentlicher Belange wurden in einer Informationsveranstaltung am 16.04.20122 in der Gemeinde Zabno zum geplanten
Verfahren informiert und um Abgabe einer Stellungnahme ersucht.
Einwände gegen das Verfahren wurden nicht erhoben. Es wurden
zahlreiche Hinweise und Anregungen gegeben. Diese wurden im
Projektvorschlag berücksichtigt.

Gebietsübersichtskarte:

Mapa poglądowa obszaru:

Mapa poglądowa terenu
Postępowanie urządzeniowo-rolne: Czyżów i Nieciecza
Gmina:

Żabno

Obręby:

Czyżów, Nieciecza,
Żabno, Polesie
Dębowe, Gorzyce
i Pasieka Otwinowska

Powiat:

Tarnów

Legenda:
Granica obszaru postępowania
Granica obrębów geodezyjnych,
gdy nie jest ona jednocześnie
granicą postępowania

Badania przeprowadzone w ramach wspólnego projektu Małopolski i Turyngii potwierdzają słuszność i ważność
starań mających na celu opracowanie nowych instrumentów rozwoju obszarów wiejskich a w tym w przypadku
nowej metodyki przygotowywania postępowań urządzeniowo-rolnych wraz z wdrożeniem działań inwestycyjnych.
Polska w ramach przynależności do Unii Europejskiej ma dużą szansę, aby w następnych latach w szeroki i zrównoważony sposób wspierać rozwój obszarów wiejskich. Będzie to jednak możliwe wyłącznie w przypadku, gdy przygotowane zostaną odpowiednie programy i instrumenty.
Z uwagi na fakt, iż w 2014 r. rozpoczyna się nowy unijny okres finansowania, należy szybko podjąć w tym kierunku niezbędne kroki. Problematyka ta powinna być dokładanie znana decydentom polityki i administracji publicznej.
Należy przy tym wykazać szanse pozytywnego rozwoju obszarów wiejskich jakie otwierają się przed Polską dzięki
realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych przy wykorzystaniu wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej.
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Die im Rahmen des Zusammenarbeitsprojektes zwischen Thüringen und Kleinpolen durchgeführten Untersuchungen bestätigen die Richtig- und Wichtigkeit der Bestrebungen zur Entwicklung neuer Landentwicklungsinstrumente und
hierbei insbesondere die Neuausrichtung von Flurbereinigungsverfahren mit der Umsetzung investiver Maßnahmen.
Polen hat im Rahmen der Zugehörigkeit zur Europäischen Union sehr gute Voraussetzungen, um in den nächsten
Jahren den ländlichen Raum umfassend und nachhaltig zu fördern und zu entwickeln. Dies ist aber nur möglich, wenn
die entsprechenden Programme und Instrumente zur Verfügung stehen.
Da 2014 eine neue Förderperiode beginnt, ist hier entsprechende Eile geboten. Diese Problematik sollte den Verantwortlichen in Politik und Verwaltung eingehend verdeutlicht werden. Dabei sollte aufgezeigt werden, welche positiven
Entwicklungschancen für den ländlichen Raum Polens bestehen und nicht zuletzt welche Investitionen mit Hilfe von
EU-Fördermitteln in Polen getätigt werden können.
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11.1 Uwagi wstępne

11.1 Vorbemerkungen

Kraj Związkowy Turyngia Republiki Federalnej Niemiec oraz Województwo Małopolskie od dziesięciu lat ściśle
ze sobą współpracują w oparciu o umowę w sprawie współpracy międzyregionalnej.
Dotychczasowa wieloletnia współpraca została niedawno poszerzenia również o rozwój obszarów wiejskich i urządzenia rolne, co znalazło wyraz w Liście intencyjnym jako podstawy do zawarcia Umowy partnerskiej, dotyczącej wspólnego opracowania projektu, którego przedmiotem są założenia do przygotowania postępowania urządzeniowo-rolnego
wraz z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej oraz przedsięwzięć
w zakresie rozwoju i odnowy wsi dla konkretnie określonego obszaru, jako projektu modelowego w Małopolsce.
Umowa partnerska w sprawie projektu została zawarta pomiędzy Województwem Małopolskim a Ministerstwem Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska i Ochrony Przyrody Turyngii (TMLFUN) oraz turyngską gminą NeuhausSchierschnitz (powiat Sonneberg). Opracowanie projektu zrealizowane zostało w latach 2011-2012 przy znaczącym współudziale turyngskiego Urzędu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urządzeń Rolnych (ALF) w Meiningen.
Opracowany projekt oraz zawarte w nim wnioski i propozycje mogą stanowić podstawę do podjęcia stosownych decyzji, które w przyszłości stanowić będą wytyczne dla przygotowania postępowań urządzeniowo-rolnych
wraz z uwzględnieniem i realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie Małopolski.
Ponadto projekt ma na celu wskazanie możliwości odnośnie doskonalenia działań i stworzenia w Małopolsce
efektywnych struktur administracji regionalnej, odpowiedzialnej za rozwój obszarów wiejskich i programowanie
prac urządzeniowo-rolnych.
Rezultaty opracowanego projektu powinny zostać wzięte pod uwagę w przypadku dokonywania ewentualnych zmian ustawowych i wytycznych wykonawczych w zakresie zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich
w Rzeczypospolitej Polskiej i Małopolsce.
Po zjednoczeniu Niemiec, w Kraju Związkowym Turyngia, stworzone zostały efektywne struktury administracyjne w zakresie. zarządzania rozwojem obszarów wiejskich. Dysponują one bardzo dobrymi doświadczeniami
w zakresie określenia priorytetów i procesów wdrażania niezbędnych przedsięwzięć, które umożliwiły obszarom
wiejskim szybkie przejście z systemu socjalistycznej gospodarki planowej do socjalnej gospodarki rynkowej.
Doświadczenia te mają służyć wspólnej wymianie poglądów i analiz z polskimi partnerami z Województwa
Małopolskiego.
Projekt ma zainicjować również stopniowe rozpoczęcie wdrażania zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich
wraz z przygotowaniem i realizacją postępowań o roboczej nazwie „Rozwój Obszarów Wiejskich – Urządzenia Rolne”.
Jako obszar opracowania modelowego projektu postępowania wybrane zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego sołectwa Nieciecza i Czyżów w gminie miejsko-wiejskiej Żabno w powiecie tarnowskim.
W ramach pracy dyplomowej napisanej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie, pan mgr inż. Heiko Ender z Urzędu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urządzeń Rolnych w Meiningen, przeprowadził w roku 2011 niezbędne badania obszaru modelowego projektu postępowania. Opiekunem pracy był pan
dr inż. Jacek M. Pijanowski – pracownik naukowy Katedry Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii UR Kraków.
Województwo Małopolskie, reprezentowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego powierzyło panu Dipl. Ing Rainer Franke (Dyrektor Budownictwa w stanie spoczynku – Ltd. BD i.R.), jako turyngskiemu
ekspertowi, uczestnictwo w pracach. W zakres prac techniczno-planistycznych oraz specjalistycznego i merytorycznego tłumaczenia technicznego na język polski opracowanych „Założeń do projektu postępowania” włączony
był również pan Wieslaw Smieszko z Urzędu w Meiningen.
W kolejnych podrozdziałach przedstawiono wycinkowo priorytetowe elementy ekspertyzy pana Rainera Franke.
Ekspertyza jest w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, gdzie można w całości pozyskać ją do wglądu.
Ekspertyza zawiera – poza przedstawionymi w dalszej części zagadnieniami priorytetowymi – również informacje o przeprowadzonych badaniach terenowych, m.in. odnośnie:
n potrzeb, celów i podstaw nowego ukształtowania obszaru objętego procesem rozwoju obszarów wiejskich
w ramach planowanego postępowania urządzeniowo-rolnego „Nieciecza/Czyżów”,
n infrastruktury drogowej na obszarze postępowania,
n gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej,
n ochrony przyrody oraz pielęgnacji i zagospodarowaniu krajobrazu,
n wypoczynku i agroturystyki,
n rozwoju i odnowie wiejskich jednostek osadniczych,
n reorganizacji struktur przestrzennych i stosunków własnościowych obszaru postępowania,
n określenia granicy zewnętrznej planowanego postępowania urządzeniowo-rolnego Nieciecza/Czyżów,
n wstępnej koncepcji przedsięwzięć inwestycyjnych na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej włącznie
z zestawieniem kosztów.

Der Freistaat Thüringen der Bundesrepublik Deutschland und die Wojewodschaft Kleinpolen arbeiten seit
über 10 Jahren auf der Grundlage eines Freundschaftsvertrages eng zusammen.
Die mehrjährige positive Zusammenarbeit war Anlass auch für den Bereich Landentwicklung und Flurneuordnung die Arbeit zu vertiefen und hierfür über eine Absichtserklärung mit darauf aufbauenden Partnerschaftsabkommen für ein konkretes Projekt gemeinsam eine Projektbeschreibung zur Vorbereitung eines Flurbereinigungsverfahrens mit investiven Maßnahmen als Modellprojekt in Kleinpolen zu bearbeiten.
Das Partnerschaftsabkommen für das Projekt wurde abgeschlossen durch die Wojewodschaft Kleinpolen, das
Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz (TMLFUN) und die thüringer Gemeinde Neuhaus-Schierschnitz (Landkreis Sonneberg). Die Bearbeitung des Projektes soll in den Jahren 2011/2012
unter maßgeblicher Mitwirkung des thüringer Amtes für Landentwicklung und Flurneuordnung (ALF) Meiningen
erfolgen.
Auf der Grundlage des konkreten Projektes sollen Schlussfolgerungen und Entscheidungen zur künftigen Vorbereitung von Flurbereinigungsverfahren unter Berücksichtigung investiver Maßnahmen für Kleinpolen abgeleitet werden.
Des Weiteren soll das Projekt Entscheidungen zur Verbesserung der Regionalen Verwaltung für die ländliche
Entwicklung und den Aufbau effizienter Strukturen in Kleinpolen ermöglichen.
Die Ergebnisse des Projektes sollen auch einfließen in die evtl. erforderliche Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und Richtlinien für eine integrierte ländliche Entwicklung in der Republik Polen und in Kleinpolen.
Der Freistaat Thüringen hat nach der Wiedervereinigung Deutschlands eine effiziente Landentwicklungsverwaltung aufgebaut. Er verfügt über sehr gute Erfahrungen in Bezug auf die notwendigen Maßnahmen und
Schwerpunkte bei der schnellstmöglichen Veränderung von der sozialistischen Planwirtschaft zur sozialverträglichen Marktwirtschaft im ländlichen Raum.
Gemeinsam mit den polnischen Partnern der Wojewodschaft Kleinpolen sollen diese Erfahrungen vermittelt
und ausgewertet werden.
Das Projekt soll dazu beitragen, in Kleinpolen den integrierten Ansatz der ländlichen Entwicklung einschl. Vorbereitung und Umsetzung von „Landentwicklungsverfahren – Flurbereinigung“ an Hand eines Modellprojektes
schrittweise in Angriff zu nehmen.
Als Gebiet für das Modellprojekt wurden durch das Marschallamt der Wojewodschaft Kleinpolen die Ortsteile
und Gemarkungen Nieciecza und Czyżów der Stadt/Gemeinde Żabno im Landkreis Tarnów ausgewählt.
Für dieses Gebiet und Modellprojekt hat Herr Dipl. Ing. Heiko Ender vom ALF Meiningen im Jahr 2011 als Abschluss seines Fernstudiums an der Landwirtschaftlichen Universität Krakau, Fakultät für Umwelttechnik und Geodäsie, in einer Diplomarbeit erfolgreich entsprechende Untersuchungen durchgeführt. Die Diplomarbeit wurde
von Herrn Dr. Jacek M. Pijanowski, Dr. sc. ETH Zürich – Adjunkt im Lehrstuhl für Agrargeodäsie, Kataster und Photogrammetrie UR Kraków betreut.
Durch die Wojewodschaft Kleinpolen, vertreten durch das Marschallamt als Auftraggeber, wurde zur Begleitung des Projektes Herr Dipl. Ing Rainer Franke (Leitender Baudirektor im Ruhestand – Ltd.BD i. R.) als thüringer
Experte eingebunden und mit der Erarbeitung einer Expertise beauftragt. In die technischen Arbeiten wurde
auch Herr Wieslaw Smieszko vom ALF Meiningen einbezogen.
In den folgenden Abschnitten des Kommentars werden auszugsweise einige Schwerpunkte der Expertise von
Herrn Dipl. Ing. Rainer Franke wiedergegeben. Die gesamte Expertise kann im Marschallamt der Wojewodschaft
Kleinpolen eingesehen werden bzw. von dort bezogen werden.
Die Expertise beinhaltet – neben den nachfolgend auszugsweise dargestellten Schwerpunkten – auch Aussagen zu den bisherigen Ergebnissen der Untersuchungen, u. a. zu/zur:
n Notwendigkeit, Ziele und Grundsätze für die Neugestaltung des Landentwicklungsgebietes „Flurbereinigung Nieciecza/Czyżów“,
n Erschließung,
n Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz,
n Naturschutz und Landschaftspflege,
n Freizeit und Tourismus,
n Dorfentwicklung/Dorferneuerung,
n Bodenordnung,
n Abgrenzung des voraussichtlichen Verfahrensgebietes für das „Landentwicklungsverfahren – Flurbereinigung Nieciecza/Czyżów“,
n dem vorläufigen Konzept für die investiven Maßnahmen in der Feldlage einschl. Kosten.
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11.2 Zakres działań i zawartość założeń do projektu postępowania
W Turyngii przed wszczęciem i przeprowadzeniem postępowania pn. „Rozwój Obszarów Wiejskich – Urządzenia Rolne”, należy opracować „Założenia do projektu postępowania”.
W oparciu o „Zbiór wytycznych do planowania i realizacji postępowań urządzeniowo-rolnych w Turyngii”13,
wytyczne nr 1.1 „Opis założeń do projektu postępowania”, zakres niezbędnych prac obejmuje w szczególności:
n opracowanie dokumentacji odnośnie zasadności i celów postępowania, w ramach której, w połączeniu
z analizą i oceną przeprowadzonej inwentaryzacji stanu istniejącego14, wskazać należy występujące deficyty i konflikty;
n opracowanie, w porozumieniu z właściwymi władzami i instytucjami, zasad reorganizacji struktur przestrzennych i stosunków własnościowych na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej i wiejskich jednostek osadniczych;
n przeprowadzenie analizy i opracowanie propozycji określenia granicy zewnętrznej obszaru postępowania
urządzeniowo-rolnego;
n opracowanie wstępnej koncepcji przedsięwzięć inwestycyjnych, wraz z planem sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych wraz z towarzyszącym planem pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu (w tym również
wstępnej koncepcji finansowania postępowania), niezbędnych dla usunięcia lub zredukowania istniejących niedociągnięć, deficytów i konfliktów w ramach reorganizacji struktur przestrzennych i stosunków
własnościowych obszaru postępowania;
n dokonanie kalkulacji niezbędnego personelu i wydatków związanych z obsługą postępowania;
n dokonanie oceny stopnia akceptacji postępowania przez jego potencjalnych uczestników.
Zgodnie z federalną ustawą o urządzeniach rolnych (FlurbG), w Niemczech za wyjątkiem „Postępowań infrastrukturalnych” (postępowania urządzeniowo-rolne dla realizacji przedsięwzięć i inwestycji publicznych), wydanie
decyzji o przeprowadzeniu postępowania urządzeniowo-rolnego, należy tylko i wyłącznie do kompetencji organów administracji urządzeniowo-rolnej.
W oparciu o wspomniany wcześniej „Zbiór wytycznych” opisany zostanie skrótowo proces prac przygotowawczych niezbędnych do wszczęcia postepowania urządzeniowo-rolnego.
Właściwy terytorialnie organ administracji urządzeniowo rolnej rozpoczyna działania w przypadku gdy zainteresowanie przeprowadzeniem postępowania urządzeniowo-rolnego zostanie wyrażone w postaci nieformalnego
wniosku wraz z uzasadnieniem.
Potencjalnymi zainteresowanymi, a tym samym wnioskodawcami, są z reguły gminy, rolnicy (gospodarstwa rolne),
właściciele działek itp. Podstawą wszczęcia prac przygotowawczych mających na celu przeprowadzenie postępowania urządzeniowo-rolnego (opracowanie założeń do projektu postępowania) mogą być również propozycje zawarte
w opracowanych wcześniej „Zintegrowanych Koncepcjach Rozwoju Obszarów Wiejskich” (skrót z niem.: ILEK).
Złożone wnioski o wszczęcie postepowań urządzeniowo-rolnych lub propozycje wynikające z opracowanych
ILEK zostają zarejestrowane przez właściwy organ administracji urządzeniowo-rolnej (właściwy terytorialnie Urząd
ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urządzeń Rolnych), po czym następuje ustalenie kolejności ich rozpatrzenia wg.
potrzeb/priorytetów.
Stosownie do kolejności/konieczności przeprowadzenia (wydania decyzji o wszczęciu) zamierzonego postępowania urządzeniowo-rolnego, opracowany zostaje skrócony opis, stanowiący propozycję projektu postępowania wraz z uzasadnieniem, określeniem celów ogólnych oraz przewidywanego zakresu prac.
Ten skrócony opis (opisy) zostają następnie przekazane do organu urządzeniowo-rolnego wyższego stopnia
(w Turyngii do TMLFUN15) w celu kontroli zasadności, a następnie uzgodnienia i podjęcia decyzji wykonawczej.
W celu przedstawienia i omówienia konieczności i celów, korzystne a nawet wskazane jest przeprowadzenie wizji
lokalnej obszaru planowanego postępowania, przy współudziale organu urządzeniowo-rolnego wyższego stopnia.
Skrócony opis propozycji projektu postępowania powinien zawierać następujące informacje:
n nazwa postępowania,
n rodzaj/charakter postępowania,
n powiat, gmina(y), sołectwo(a)/obręb(y) geodezyjny(e),
n inwestor – publiczna osoba prawna (w przypadku postępowań infrastrukturalnych),
n przewidywana wielkość obszaru postępowania (ha), w tym powierzchnia gruntów rolnych oraz leśnych,
n ilość miejscowości i powierzchnia obszaru zabudowań (terenów wiejskich jednostek osadniczych) (ha),
n przewidywana liczba uczestników postępowania,
n cele postępowania,
n skrócony opis postępowania (powód, cele, konflikty).
Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska i Ochrony Przyrody Turyngii – Materiały niepublikowane przeznaczone dla
użytku wewnętrznego administracji urządzeniowo-rolnej.
14
M.in. użytków rolnych i leśnych, dróg transportu rolnego, urządzeń melioracji wodnych i elementów ekologiczno-przyrodniczych krajobrazu.
15
TMLFUN – Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz (Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa,
Środowiska i Ochrony Przyrody Turyngii).

11.2 Aufgaben und Inhalt der Projektbeschreibung
In Thüringen sind vor der Anordnung und Durchführung von „Landentwicklungsverfahren – Flurbereinigung“
Projektbeschreibungen zu erarbeiten.
In Anlehnung an die thüringer „Richtlinien zur Planung und Durchführung von Flurneuordnungsverfahren“8;
Nr. 1.1 „Projektbeschreibung“ lassen sich die Aufgaben einer Projektbeschreibung wie folgt zusammenfassen.
Auf der Grundlage intensiver und umfangreicher Vorarbeiten sind insbesondere:
n die Notwendigkeit und Ziele des Verfahrens herauszuarbeiten und die Mängel und Konflikte aufzuzeigen
(einschl. Durchführung einer landeskulturellen Bestandaufnahme und Bewertung);
n die allgemeinen Neugestaltungsgrundsätze im Benehmen mit den zu beteiligenden Behörden und Organisationen aufzustellen;
n die Abgrenzung des voraussichtlichen Flurbereinigungsgebietes zu untersuchen und vorzuschlagen;
n ein vorläufiges Maßnahmenkonzept einschl. Konzept des Wege- und Gewässerplanes mit landschaftspflegerischem Begleitplan (einschl. vorl. Finanzierungskonzept) für die Neugestaltung des Flurbereinigungsgebietes zur Behebung bzw. Milderung der Mängel, Defizite und Konflikte aufzustellen;
n die erforderlichen personellen und finanziellen Aufwendungen für das Verfahren zu kalkulieren;
n die Akzeptanz der voraussichtlichen Teilnehmer des Verfahrens zu prüfen.
Mit Ausnahme der Verfahrensart „Unternehmensflurbereinigung“, liegt in Deutschland die Einleitung von Flurbereinigungsverfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) allein im Ermessen der Flurbereinigungsbehörde.
Nachfolgend wird in Kurzform die Bearbeitungsweise der Vorbereitung von Flurbereinigungsverfahren an
Hand der aufgeführten Richtlinie beschrieben.
Die Flurbereinigungsbehörde handelt, wenn das Interesse an der Durchführung eines Flurbereinigungsverfahrens durch einen formlosen Antrag mit Begründung vorliegt.
Potentielle Interessenten und somit Antragsteller sind in der Regel Gemeinden, Landwirte (Landwirtschaftsbetriebe), Grundstückseigentümer usw. Grundlagen für einzuleitende Flurbereinigungsverfahren und im Vorfeld
der Bearbeitung von entsprechenden „Projektbeschreibungen“ können auch „Integrierte Ländliche Entwicklungskonzepte“ (ILEK) sein.
Vorliegende Anträge für die Einleitung von Flurbereinigungsverfahren bzw. die Ergebnisse vorliegender ILEK
werden durch die zuständige Flurbereinigungsbehörde (zuständiges ALF) erfasst und nach Dringlichkeit/Priorität
sortiert.
Entsprechend der Rangfolge/Dringlichkeit der beabsichtigten Einleitung (Anordnung) der Flurbereinigungsverfahren wird eine kurze Beschreibung als Projektvorschlag für das jeweilige Verfahren mit Aussagen zur Veranlassung, grober Zielstellung und möglichen Umfang erarbeitet.
Diese kurze Beschreibung (en) wird (werden) an die obere Flurbereinigungsbehörde (in Thüringen an das
TMLFUN) zur Prüfung, Abstimmung und Entscheidung eingereicht. Günstig und zweckmäßig ist, mit der oberen
Flurbereinigungsbehörde im Ergebnis der Kurzbeschreibung einen Vor – Ort - Termin zur Erörterung der Notwendigkeit und der Ziele durchzuführen.
Die Kurzbeschreibung als Projektvorschlag sollte folgende Angaben zum Inhalt haben:
n Verfahrensname,
n Verfahrensart,
n Landkreis, Gemeinde(n), Gemarkung(en),
n Unternehmensträger (bei vorgesehener Unternehmensflurbereinigung),
n Voraussichtliche Größe des Verfahrens (ha), darunter: landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Fläche,
n Anzahl der Ortslagen und Gesamtfläche der Ortslagen (ha),
n Voraussichtliche Anzahl der Teilnehmer,
n Verfahrenszweck,
n Kurze Beschreibung des Verfahrens (Zweck, Ziele, Konflikte).
In den jährlichen Geschäftsbesprechungen der oberen Flurbereinigungsbehörde (TMLFUN) mit den Ämtern
für Landentwicklung und Flurneuordnung (ÄLF) wird festgelegt, wann mit der Bearbeitung der konkreten „Projektbeschreibung“ durch das jeweilig zuständige ALF zu beginnen ist und wann die Projektbeschreibung der
oberen Flurbereinigungsbehörde (TMLFUN) vorzulegen ist.
Die Projektbeschreibungen sind eine wichtige Entscheidungsgrundlage für das TMLFUN hinsichtlich der Aufnahme der(des) Verfahren(s) in das mittelfristige Flurbereinigungsprogramm Thüringens und für die Genehmigung der Anordnung der(des) Verfahren(s) durch das zuständige ALF.

13
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Na corocznych naradach służbowych administracji urządzeniowo-rolnej wyższego stopnia (TMLFUN) z urzędami ds. rozwoju obszarów wiejskich i urządzeń rolnych (ÄLF), dla każdego planowanego postępowania ustala
się termin rozpoczęcia przez właściwy terytorialnie ALF wykonania opracowań „Założeń do projektu“ oraz termin
przedłożenia rezultatów organowi administracji urządzeniowo-rolnej wyższego stopnia.
Opracowanie założeń do projektu/-ów postępowania/-ń są dla TLMFUN ważną podstawą do podjęcia decyzji
w sprawie przyjęcia postępowania/postępowań do średnioterminowego programu postępowań urządzenioworolnych Turyngii. Zatwierdzenie ww. programu jest dla właściwego terytorialnie ALF równoważne z zezwoleniem
na wydanie w stosownym czasie decyzji o wszczęciu postepowania.
W Turyngii opracowanie „Założeń do projektu postępowania” wykonywane jest zasadniczo przez Urząd ds.
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urządzeń Rolnych (ALF), na którego terenie działania leży obszar zamierzonego
postepowania urządzeniowo-rolnego. Urzędy te mogą w ramach umowy zlecić takie opracowania również stosownemu usługodawcy (biurom projektowym/planistycznym).
Po ewentualnym zorganizowaniu odpowiednich struktur administracji urządzeniowo-rolnej w Małopolsce,
proponuje się przyjąć analogiczny tok postępowania w przygotowaniu takich opracowań.
Jest przy tym niezwykle ważne, żeby przy opracowywaniu „Założeń do projektu postępowania”, w ramach
działań promujących urządzenia rolne podjąć ścisłą współpracę z gminami, Lokalnymi Grupami Działania LEADER,
zainteresowanymi urzędami i podmiotami reprezentującymi interesy publiczne (TÖB) oraz innymi organizacjami
takimi jak np. stowarzyszenia ochrony przyrody, związki zawodowe rolników itp.
Instytucje te należy poinformować o planowanym postępowaniu urządzeniowo-rolnym oraz wnioskować
o przekazanie przez nie informacji na temat posiadanych zatwierdzonych/zamierzonych planów względem obszaru przyszłego postępowania oraz wskazówek dotyczących ich realizacji.
Dodatkowo ważną zasadą przy opracowaniu „Założeń do projektu postępowania” jest implementacja zasady
„Bottom-Up“ (opracowanie projektu „od dołu do góry“) zamiast sposobu „Top-Down“ (opracowanie projektu „od
góry do dołu“).
Z powyższego wynikają następujące ważne czynności przy opracowaniu „Założeń do projektu postępowania”:
n Przeprowadzenie zebrania informacyjnego z mieszkańcami obszaru planowanego postępowania w celu
objaśnienia/przedyskutowania przewidzianych prac i zaproszenie do konsultacji, aktywnej współpracy
oraz przedstawiania własnych propozycji i uwag.
n W ramach zebrania mieszkańców należy powołać do życia pewnego rodzaju „Przedstawicielstwo interesów mieszkańców“, które będzie aktywnie towarzyszyło opracowaniu „Założeń do projektu postępowania”.
Przedstawicielstwo to powinno składać się z 5 do 8 osób oraz posiadać zaufanie mieszkańców i właścicieli
gruntów obszaru objętego opracowaniem. W pracach „Przedstawicielstwa interesów mieszkańców” powinni uczestniczyć:
 Burmistrz, Sołtys;
 Rolnicy;
 Właściciele gruntów ze znajomością aktualnej sytuacji w rolniczej przestrzeni produkcyjnej i na obszarze wiejskich jednostek osadniczych.
„Przedstawicielstwo Interesów” powinno być przede wszystkim aktywnie włączone i współdziałać przy:
 przeprowadzeniu inwentaryzacji, analizy i oceny stanu istniejącego oraz w wizjach lokalnych na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej i wiejskich jednostek osadniczych reprezentowanych przez
nich miejscowości;
 opracowaniu zasad reorganizacji stosunków własnościowych i struktur przestrzennych, łącznie z opracowaniem koncepcji planu sieci dróg transportu rolnego i urządzeń melioracji wodnych wraz z towarzyszącym planem pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu (koncepcja przedsięwzięć inwestycyjnych);
 przedstawieniu wstępnych propozycji przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących rozwoju-/odnowy wsi;
 opracowaniu wstępnej koncepcji finansowania planowanych zamierzeń.

Die Bearbeitung der Projektbeschreibung erfolgt in Thüringen grundsätzlich durch das jeweilige ALF, in dessen Amtsbereich das beabsichtigte Flurbereinigungsgebiet liegt. Mit der Bearbeitung kann das ALF auch einen
geeigneten Dienstleister (Planungsbüro) auf vertraglicher Grundlage binden.
Es wird empfohlen nach Schaffung der entsprechenden Behördenvoraussetzungen in Kleinpolen in analoger
Weise zu verfahren
Außerordentlich wichtig ist dabei, dass bei der Bearbeitung der Projektbeschreibung eine intensive Öffentlichkeitsarbeit mit den Gemeinden, der „Regionalen Aktionsgruppe LEADER“, den zu beteiligenden Behörden (Träger
öffentlicher Belange (TÖB)) und Organisationen (z. B. Naturschutzverbänden, der landwirtschaftlichen Berufsvertretung usw.) stattfindet.
Diese Stellen sind über das geplante Flurbereinigungsverfahren zu unterrichten und aufzufordern, alle das
geplante Verfahrensgebiet betreffende Planungen sowie Hinweise zum Verfahren mitzuteilen.
Ein weiterer wichtiger Grundsatz für die Erarbeitung der Projektbeschreibung ist die Durchsetzung des „Bottum-up“ Prinzips (Entwicklung des Projektes von „Unten nach Oben“) an Stelle von TOP – Down“ (Entwicklung des
Projektes von „Oben nach Unten“).
Hieraus ergeben sich für die Bearbeitung der Projektbeschreibung folgende wichtigen Arbeitsschritte:
n Durchführung einer Bürgerversammlung zur Erläuterung/Erörterung der vorgesehenen Arbeiten und Aufforderung zur aktiven Mitwirkung und Einbringung von Vorschlägen und Hinweisen.
n Bildung einer Art „Interessenvertretung´“ im Rahmen der Bürgerversammlung, die die Bearbeitung der
Projektbeschreibung intensiv begleitet. Die „Interessenvertretung“ sollte aus 5 bis 8 Personen bestehen
und das Vertrauen der Bürger und Grundstückseigentümer des zu bearbeitenden Gebietes besitzen. In der
„Interessenvertretung“ sollten mitwirken:
 Bürgermeister, Ortsteilbürgermeister
 Landwirte
 Grundstückseigentümer mit Kenntnissen zur Gemarkung (Feldflur) und zum Dorf/Dörfern
Die „Interessenvertretung“ sollte vor allen intensiv eingebunden werden und mitwirken bei:
 der landeskulturellen Bestandsaufnahme und Bewertung einschl. Teilnahme an den Feld- und Ortsbegehungen;
 der Aufstellung der Neugestaltungsgrundsätze einschl. Konzept zum Wege- Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan (Maßnahmenkonzept);
 der Ableitung von ersten Vorschlägen zu Maßnahmen der Dorfentwicklung/Dorferneuerung
 der Aufstellung des vorläufigen Finanzierungskonzeptes.
Zu beachten ist:
Die „Interessenvertretung“ ist nicht gleichzusetzen mit dem nach deutschem Flurbereinigungsrecht
nach der Anordnung des Flurbereinigungsverfahrens durch die Teilnehmer zu wählenden „Vorstand
der Teilnehmergemeinschaft“. Zweckmäßig ist jedoch, die Personen der „Interessenvertretung“
auch als Kandidaten für den „Vorstand der Teilnehmergemeinschaft zu gewinnen.
n Beratung und Erörterung der Ergebnisse mit den zu beteiligenden Behörden und Organisationen.
n Vorstellung und Erörterung der Ergebnisse in einer Bürgerversammlung einschl. Feststellung der Akzeptanz der voraussichtlich Beteiligten am Verfahren. Nach deutschem Flurbereinigungsrecht ist eine nummerische Abstimmung der Beteiligten bzgl. des Interesses am Verfahren nicht erforderlich. Maßgebend

Należy uwzględnić:
„Przedstawicielstwa interesów mieszkańców“ nie należy utożsamiać z przewidzianym w federalnej
ustawie o urządzeniach rolnych „Zarządem wspólnoty uczestników postępowania”, który wybierany jest przez wszystkich uczestników postępowania dopiero po wydaniu decyzji o jego przeprowadzeniu. Byłoby jednak wskazane aby osoby z „Przedstawicielstwa interesów“ można było pozyskać
również jako kandydatów do „Zarządu wspólnoty uczestników postępowania”.
n Konsultacje i przedstawienie wyników wstępnych opracowań z podmiotami reprezentującymi interes publiczny.
n Przedstawienie i omówienie na zebraniu informacyjnym mieszkańców wyników dokonanych prac planistycznych, włącznie z oceną stopnia akceptacji przez potencjalnych uczestników postępowania. Według
federalnej ustawy o urządzeniach rolnych, nie jest konieczne liczebne głosowanie uczestników w sprawie
przeprowadzenia postępowania. Miarodajnym jest dobrze zrozumiany interes i obiektywne zainteresowa-
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nie realizacją postępowania przez ogół mieszkańców a nie ewentualne subiektywne zdanie pojedynczych
uczestników.
Należy uwzględnić:
Zgodnie z federalną ustawą o urządzeniach rolnych, ww. zebranie informacyjne z mieszkańcami nie
zastępuje konieczności przeprowadzenia (§ 5 ust. 1) „Zebrania objaśniającego formę i etapy realizacji postępowania wraz z informacją o ewentualnych kosztach własnych” z potencjalnymi uczestnikami postępowania na krótko przed wydaniem decyzji o wszczęciu postępowania urządzenioworolnego.
W Turyngii wyniki opracowania „Założeń do projektu postępowania” zostają przedłożone, wraz ze szkicem projektu (porównaj rozdział 10) oraz wymaganymi załącznikami, organowi administracji urządzeniowo-rolnej wyższego stopnia (TMLFUN) w celu kontroli zasadności oraz postanowienia w kwestii wydania decyzji o wszczęciu
i przeprowadzeniem postępowania urządzeniowo-rolnego. Wstępny Plan finansowania postępowania, jako część
składowa opracowania założeń do projektu, jest dla TMLFUN ważną podstawą do ustalenia budżetu oraz wysokości kwoty dofinansowania.
Szczegółową wzorcową propozycję struktury opracowania „Założeń do projektu postępowania urządzeniowo-rolnego” (wraz ze wskazówkami odnośnie treści) w celu jego przygotowania i wszczęcia zawarta jest w załączniku nr 15.
Opracowanie założeń do projektu postępowania dla jednego lub większej ilości postępowań urządzenioworolnych może również być również przedmiotem i częścią kompleksowego opracowania „Zintegrowanej Koncepcji Rozwoju Wsi” (ZKRW). Propozycja przykładowej struktury i treści opracowania takiej ZKRW przedstawiona
została w załączniku nr 16.

11.3 Uwagi odnośnie kosztów postępowania urządzeniowo-rolnego
Zgodnie z niemieckim prawem o urządzeniach rolnych rozróżnia się pomiędzy:
n kosztami postępowania
i
n kosztami wykonawczymi.
11.3.1 Koszty postępowania
Koszty postępowania są to koszty właściwego organu administracji urządzeniowo-rolnej związane z wykonywaniem czynności zarządzania operacją, sprawowania nadzoru geodezyjnego, prowadzenia postępowania administracyjnego, koszty organizacyjne i sprzętu technicznego z kosztami wynagrodzenia personelu pomocniczego
włącznie. Koszty te są kosztami własnymi Kraju Związkowego.
Obowiązuje to również w przypadku, gdy wykonanie ww. zadań zlecone zostanie do wykonania osobom „trzecim” (odpowiedni usługodawcy), np. opracowanie założeń do projektu postępowania.
Do kosztów postępowania zalicza się m.in.:
n Wszelkie niezbędne prace wstępne/badania mające na celu wydanie decyzji o wszczęciu postępowań
urządzeniowo-rolnych (np. „Założenia do projektów postępowań”);
n Zadania urzędowe, takie jak:
 pisemne zebranie niezbędnych opinii/informowanie właściwych organów i organizacji oraz zorganizowania zebrania informacyjnego potencjalnych uczestników postępowania;
 wydanie decyzji o wszczęciu postępowania (np. koszty ogłoszeń w prasie lub innych ustawowo przewidzianych form informacji);
 zebranie związane z wyborem „Zarządu wspólnoty uczestników postępowania” oraz ich udziałem
w zwoływanych zebraniach roboczych oraz niezbędnych lub okresowych zebraniach informacyjnych
z uczestnikami postępowania;
 opracowanie zasad reorganizacji stosunków własnościowych i struktur przestrzennych oraz opracowanie ostatecznej wersji planu sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych wraz z towarzyszącym planem
pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu, jak również planu finansowania;
 sporządzenie kompletnej dokumentacji (rejestrów, spisów, wykazów) „stanu istniejącego“ oraz przeprowadzenia, ujawnienia i stwierdzenia ważności szacunku gruntów;
 ustalenie wartości nieruchomości wniesionych do postępowania, przeprowadzenie zebrania w sprawie
składania życzeń oraz niezbędnych konsultacji i uzgodnień odnośnie „nowego stanu”;
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ist, dass das objektive Interesse an der Durchführung des Verfahrens gegeben ist und nicht evtl. subjektive
Meinungen einzelner Beteiligter, sondern das wohlverstandene Interesse der Beteiligten.
Zu beachten ist:
Die Bürgerversammlung ersetzt nicht die nach deutschem Flurbereinigungsrecht vor der Anordnung des Verfahrens durchzuführende „Aufklärung“ (Aufklärungsversammlung) der voraussichtlich am Verfahren Beteiligten.
Nach Fertigstellung der Projektbeschreibung wird diese in Thüringen mit Projektskizze (siehe Kapitel 10) sowie den erforderlichen Anlagen an die obere Flurbereinigungsbehörde (TMLFUN) zur Prüfung, Entscheidung/
Genehmigung der Anordnung und Durchführung des Flurbereinigungsverfahrens eingereicht. Das mit der Projektbeschreibung aufzustellende vorläufige Finanzierungskonzept ist für das TMLFUN eine wichtige Grundlage
für die Festlegung des Finanzbudget und den Fördermittelanteil für das Verfahren.
Der detaillierte Muster-Gliederungsvorschlag für eine Projektbeschreibung (mit Hinweisen zum Inhalt) zur
Vorbereitung der Einleitung und Durchführung von „Landentwicklungsverfahren – Flurbereinigung“ ist der Anlage 15 zu entnehmen.
Die Projektbeschreibung für ein bzw. mehrere Flurbereinigungsverfahren kann auch Gegenstand und Inhalt
komplexer „Integrierter Ländlicher Entwicklungskonzepte“ (ILEK) sein. Ein Vorschlag für die Gliederung und den
Inhalt derartiger ILEK ist in der Anlage 16 enthalten.

11.3 Anmerkung zu den Kosten der Flurbereinigung
Nach deutschem Flurbereinigungsrecht ist zu unterscheiden zwischen
n Verfahrenskosten
und
n Ausführungskosten
11.3.1 Verfahrenskosten
Kosten, die aus der Einrichtung der Flurbereinigungsbehörde und ihrer Tätigkeit einschl. des Hilfspersonals
entstehen. Die Kosten hat das Land zu tragen.
Dies gilt auch dann, wenn bestimmte Leistungen der behördlichen Bearbeitung des Verfahrens an „Dritte“
(geeignete Dienstleister) vergeben werden, z. B. die Projektbeschreibung.
Zu den Verfahrenskosten gehören demzufolge u.a.:
n sämtliche Vorarbeiten/Untersuchungen zur Vorbereitung der Anordnung von Flurbereinigungsverfahren
(z. B. Projektbeschreibungen);
n die behördlichen Aufgaben wie
 Anhörung/Unterrichtung der zu beteiligenden Behörden und Organisationen sowie die Aufklärungsversammlung der voraussichtlichen Teilnehmer des Verfahrens;
 Anordnung des Verfahrens;
 Wahl des „Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft“ einschl. Teilnahme an Vorstandssitzungen und Teilnehmerversammlungen;
 Aufstellung der Neugestaltungsgrundsätze und des Wege- und Gewässerplanes mit landschaftspflegerischen Begleitplan sowie Finanzierungsplan;
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 sporządzenie planu końcowego postępowania urządzeniowo-rolnego/planu końcowego reorganizacji
struktur przestrzennych i stosunków własnościowych obszaru postępowania, włącznie z publicznym
ogłoszeniem i wydaniem decyzji o wejściu w życie obowiązującego stanu prawnego;
 przekazanie dokumentacji w celu dokonania zmian w księgach wieczystych, dokumentacji geodezyjnej i innych prawnie ustalonych rejestrach i księgach publicznych a po ich uaktualnieniu stwierdzenia
i wydania decyzji stwierdzającej zakończenia postępowania;
 pomiary geodezyjne (za wyjątkiem kosztów pracowników pomiarowych, kamieni granicznych, słupków itd. – są to koszty wykonawcze).
W Turyngii jako stopę referencyjną kosztów postępowania kalkuluje się: 60% kosztów geodezyjnych dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej; 60% dla ustalenia stałych punktów osnowy geodezyjnej i 40% kosztów
regulacji/pomiarów dla terenów wiejskich jednostek osadniczych (porównaj załącznik 13).
Na cele niniejszego wydawnictwa, w oparciu o wartości referencyjne z Turyngii, opracowano kalkulację
kosztów pomiarów geodezyjnych planowanego postępowania urządzeniowo-rolnego Nieciecza/Czyżów, które
przedstawiają się następująco:
Koszty pomiarów geodezyjnych ogółem:

ok. 496.700,- EUR

z tego koszty postępowania:

ok. 198.700,- EUR
ponosi kraj związkowy

koszty wykonawcze:

ok. 298.000,- EUR
ponosi wspólnota uczestników postępowania

KOMMENTAR

 Aufstellung der Register, Verzeichnisse und Nachweise „Alter Bestand“ und Wertermittlung, deren Offenlegung und Feststellung;
 Ermittlung Abfindungsansprüche und Durchführung Planwunschtermin;
 Aufstellung Flurbereinigungsplan/Bodenordnungsplan einschl. Bekanntgabe und Erlass der Ausführungsanordnung;
 Veranlassung der Berichtigung der öffentlichen Bücher und Schlussfeststel lung;
 Vermessung (mit Ausnahme der Kosten für Meßgehilfen, Grenzsteine, Pfähle usw. – dies sind Ausführungskosten).
Als Richtsatz werden in Thüringen bei den Vermessungskosten für die Feldlage 60% und bei den Ortslagen
für die Katasterfestpunktbestimmung 60% und die Ortsregulierung/Ortsaufmessung 40% als Verfahrenskosten
kalkuliert (siehe hierzu auch Anlage 13 mit Kostenermittlung).
Für das geplante Flurbereinigungsverfahren Nieciecza/Czyżów bedeutet dies nach der Kostenkalkulation auf
der Grundlage der thüringer Richtwerte:

Vermessungskosten gesamt:

ca. 496.700,- EUR

davon: Verfahrenskosten

ca. 198.700,- EUR
trägt das Land

Ausführungskosten

ca. 298.000,- EUR
trägt die Teilnehmergemeinschaft

11.3.2 Ausführungskosten

11.3.2 Koszty wykonawcze
Koszty wykonawcze to koszty, które są niezbędne dla realizacji postępowania urządzeniowo-rolnego. Koszty
te ponosi wspólnota uczestników postępowania. W Niemczech, we wszystkich krajach związkowych,
koszty wykonawcze podlegają dotowaniu. Podstawą jest unijne „Rozporządzenie EFRROW16“, na podstawie
którego ustalone zostały przez Rząd Federalny zasady wspierania „Zadań wspólnego polepszenia struktury agrarnej i ochrony wybrzeża” oraz oparte o te zasady wytyczne wspierania działań poszczególnych krajów związkowych
(w Turyngii: Inicjatywa Wspierania Rozwoju Obszarów Wiejskich Turyngii (FILET) 2007-2013). W Turyngii,
w chwili obecnej, wsparcie kosztów wykonawczych przypadających na wspólnotę uczestników postępowania
w ramach nowo wszczynanych postępowań urządzeniowo-rolnych wynosi zasadniczo 80% (wcześniej 90%).
Do kosztów wykonawczych zalicza się w szczególności:
n Wykonanie urządzeń wspólnotowych oraz utrzymanie ich stanu technicznego (aż do momentu przekazania na własność i utrzymanie odpowiedzialnej za to osobie, z reguły jest to gmina);
wykonanie urządzeń wspólnotowych oznacza:
 sporządzenie dokumentacji wykonawczej dla inwestycji zatwierdzonych w planie sieci dróg i urządzeń
melioracji wodnych wraz z towarzyszącym planem zagospodarowania krajobrazu,
 przetargi i zlecenie prac budowlanych,
 koszty realizacji przedsięwzięć,
 kierownictwo budowy, nadzór budowlany, odbiór oraz nadzór gwarancyjny;
n koszty personelu pomocniczego przy szacunku gruntów, pomiarowych, kamieni granicznych i palików;
n koszty prowadzenia finansów Wspólnoty uczestników postępowania;
n koszty administracyjne Wspólnoty uczestników postępowania np. praca Zarządu wspólnoty, wizytowanie
terenu, koszty ściągania zaliczek na poczet-/lub kwoty ostatecznej wkładu własnego od uczestników.
Ponizej przedstawiono zestawienie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wynikających z tego orientacyjnych
kosztów realizacji zaplanowanego postępowania pn. „Rozwój Obszarów Wiejskich – Urządzenia Rolne Nieciecza/
Czyżów“.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

16

Strona 55 z 67

Kosten, die zur Ausführung der Flurbereinigung erforderlich sind. Diese Kosten trägt die Teilnehmergemeinschaft. Die Ausführungskosten sind in Deutschland in den einzelnen Bundesländern förderfähig.
Grundlagen sind die ELER – Verordnung9 der EU, die durch die Bundesregierung festgelegten Fördergrundsätze
der „Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ und die durch die einzelnen Bundesländer darauf aufbauenden Förderrichtlinien (in Thüringen: Förderinitiative Ländliche Entwicklung in Thüringen (FILET) 2007-2013). In Thüringen beträgt z. Zt. für neu einzuleitende Flurbereinigungsverfahren die Förderung der der Teilnehmergemeinschaft zur Last fallenden Ausführungskosten grundsätzlich 80%
(bisher 90%).
Zu den Ausführungskosten zählen insbesondere:
n die Herstellung der gemeinschaftlichen Anlagen und deren Unterhaltung (bis zur Übergabe an den Unterhaltungspflichtigen, i. R. die Gemeinde);
zur Herstellung der gemeinschaftlichen Anlagen gehören:
 Ausführungsplanung für die gemäß dem Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan festgestellten bzw. genehmigten Maßnahmen;
 Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen
 Kosten der Ausführung;
 Bauleitung, Bauüberwachung, Bauabnahme und Überwachung der Gewährleistung (Garantie);
n die Kosten für Grabhelfer für die Wertermittlung, für Meßgehilfen, Grenzsteine, Pfähle;
n die Kosten für die Führung der Kassengeschäfte der Teilnehmergemeinschaft;
n die Verwaltungskosten der Teilnehmergemeinschaft, z.B. für Vorstandsarbeit, Feldbegänge, Kosten für Hebung der Beiträge von den Teilnehmern.
Nachfolgend wird eine Zusammenfassung des Maßnahmenkataloges und der sich daraus ergebenden voraussichtlichen Ausführungskosten für das geplante „Landentwicklungsverfahren – Flurbereinigung Nieciecza/
Czyżów“ dargestellt.

VERORDNUNG (EG) Nr. 1698/2005 DES RATES vom 20. September 2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen
Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)

9
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Zusammenfassung der Maßnahmen und Ausführungskosten

Zestawienie kosztów inwestycji i kosztów realizacji
Rozbudowa i budowa nowych dróg transportu rolnego
w tym: § z utwardzeniem (nawierzchnia asfaltowa)

§ bez materiałów wiążących (nawierzchnia z kamienia
naturalnego)

§ drogi zielone/drogi gruntowe

30,05 km

1.659.000,- EUR

Budowle (szczególnie przepusty) oraz przpompownia ze
zbiornikiem wodnym w miejscowości Nieciecza
Elementy pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu
Inne urządzenia (wiaty z miejscami do siedzenia)
Ogółem: przedsięwzięcia inwestycyjne

§ ohne Bindemittel (Gesteinsbauweise)

8,30 km

§ Grün-/Erdwege

14,00 km

225.400,- EUR

20 szt.

221.500,- EUR

3,00 km
1,50 ha

29.100,- EUR

6 szt.

12.000,- EUR

Koszty wykonawcze pomiarów geodezyjnych

298.000,- EUR

Pozostałe koszty wykonawcze

424.700,- EUR
722.700,- EUR

Ogółem: cześć inwestycyjna i nieinwestycyjna
Koszty nieprzewidziane (10% kosztów ogólnych)
Koszty wykonawcze łącznie

2.869.800,- EUR
287.000,- EUR

1.659.000,- EUR

9,25 km
8,30 km
12,50 km

Gewässerbau einschl. Anlage von Retentionsflächen

2.147.100,- EUR

Ogółem: przedsięwzięcia nieinwestycyjne

30,05 km

davon: § mit Befestigung (Asphalttragdeckschicht)

9,25 km

12,50 km

Modernizacja urządzeń melioracji wodnych wraz z
wydzieleniem i zagospodarowaniem terenów małej retencji
włącznie

Aus- und Neubau Ländlicher Wege

14,00 km

225.400,- EUR

20 Stck.

221.500,- EUR

Landschaftsgestaltende Anlagen

3,00 km
1,50 ha

29.100,- EUR

Sonstige Anlagen (Sitzgruppen)

6 Stck.

12.000,- EUR

Bauwerke (insbes. Durchlässe) sowie Rückhaltebecken mit
Pumpwerk Ortslage Nieciecza

Gesamt: investive Maßnahmen

2.147.100,- EUR

Ausführungskosten Vermessung

298.000,- EUR

Sonstige Ausführungskosten

424.700,- EUR

Gesamt: nicht investive Maßnahmen

722.700,- EUR

Gesamt: Investiver und nicht investiver Teil

2.869.800,- EUR

Unvorhergesehenes (10% der Gesamtkosten)

287.000,- EUR

Ausführungskosten gesamt

3.156.800,- EUR
(ca. 4.385,- EUR/ha Verfahrensfläche)

3.156.800,- EUR
(ok. 4.385,- EUR/ha terenu postępowania)

11.3.3 Wskazówki do zestawienia kosztów wykonawczych
1. Ustalenie orientacyjnych kosztów wykonawczych nastąpiło przy uwzględnieniu wartości referencyjnych
podobnych przedsięwzięć zrealizowanych w postępowaniach na terenie Turyngii. Wychodząc z założenia
niższego poziomu cen w Polsce, szacuje się, że przypuszczalne koszty wykonawcze będą wahały się w granicach ok. 70% – 80% ww. sumy (czyli ok. 2,2 do 2,5 mln EUR).
2. W ramach realizacji dalszych prac w projekcie po wydaniu decyzji o wszczęciu postępowania, a w szczególności
podczas sporządzania ostatecznej wersji planu sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych wraz z towarzyszącym
planem pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu, niezbędne jest dokonanie konkretnych ustaleń i podpisania
wiążących porozumień odnośnie partycypacji w kosztach„osób trzecich”. Rozchodzi się tutaj przede wszystkim o:
n przejęcie kosztów gruntownej modernizacji/przebudowy koryta potoku „Żymanka“ w wysokości
ok. 120.400,- EUR oraz częściowo innych kosztów wykonawczych i kosztów nieprzewidzianych przez
właściwy organ;
n przejęcie kosztów budowy przepompowni i zbiornika na wodę w terenie zabudowanym miejscowości
Nieciecza w wysokości ok. 188.100,- EUR oraz dodatkowo części niezbędnych kosztów wykonawczych
i kosztów nieprzewidzianych przez odpowiedzialny urząd ds. gospodarki wodnej;
Zgodnie z federalną ustawą o urządzeniach rolnych, koszty wykonawcze „osób trzecich“ nie podlegają dotacji
z funduszy przeznaczonych na realizację postępowań urządzeniowo-rolnych, dlatego kosztów tych nie
uwzględnia się przy ustalaniu wysokości dotacji do kosztów wykonawczych przedsięwzięć realizowanych przez
wspólnotę uczestników.
Przy uwzględnieniu przedstawionych kosztów wykonawczych „osób trzecich”, koszty wykonawcze wspólnoty uczestników, obliczone wg. turyngskich wartości referencyjnych zostaną zredukowane o ok. 308.500,- EUR
i będą oscylować w granicach ok. 2,85 mln EUR a przy uwzględnieniu polskiego poziomu cen, będą oscylować w granicach ok. 2,0 do 2,3 mln EUR (2 800,- do 3 200,- EUR/ha powierzchni postępowania).
Dodatkowo możliwe byłoby współfinansowanie przez „osoby trzecie“, jak np. organy/urzędy/instytucje
odpowiedzialne za ochronę przyrody takich działań jak: założenie nowych biotopów wodnych, renaturyzacji, zakup gruntów, czy też przez organy/urzędy/instytucje odpowiedzialne za rozwój turystyki np. przy
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11.3.3 Hinweise zur Zusammenfassung der Ausführungskosten
1. Die Ermittlung der voraussichtlich anfallenden Ausführungskosten erfolgte anhand Thüringer Richtwerte
für analoge Verfahren. Es ist davon auszugehen, dass auf Grund eines niedrigeren Preisniveaus in Polen die
Ausführungskosten bei ca. 70% - 80% liegen (also bei ca. 2,2 bis 2,5 Mill. EUR).
2. Die Kostenbeteiligung „Dritter“ bedarf bei der weiteren Bearbeitung des Projektes, insbesondere bei der
verbindlichen Aufstellung des Wege- und Gewässerplanes mit landschaftspflegerischem Begleitplan nach
Anordnung des Verfahrens, konkreter Abstimmungen und Vereinbarungen. In Betracht kommen hierfür:
n Übernahme der Kosten für den grundhaften Ausbau des Fließgewässers „Żymanka“ durch den Landkreis Tarnów; ca. 120.400,- EUR einschl. anteilige sonstige Ausführungskosten und Unvorhergesehenes;
n Übernahme der Kosten für die Pumpstation mit Entwässerungsbecken im Bereich der Ortslage Nieciecza durch die Wasserwirtschaft; ca.188.100,- EUR einschl. anteiliger sonstiger Ausführungskosten und
Unvorhergesehenes.
Die Kostenbeteiligung „Dritter“ an den Ausführungskosten ist nach deutschem Flurbereinigungsrecht
nicht förderfähig und demzufolge als besondere Deckungsmittel/Erstattungen „Dritter“ bei der Ermittlung
der für die Teilnehmergemeinschaft anfallenden förderfähigen Ausführungskosten abzuziehen.
Wird dem oben unterbreiteten Vorschlag der Kostenbeteiligung Rechnung getragen, reduzieren sich die
Ausführungskosten für die Teilnehmergemeinschaft nach thüringer Richtwerten um ca. 308.500,- EUR auf
ca. 2,85 Mill. EUR bzw. unter Berücksichtigung des polnischen Preisniveaus auf ca. 2,0 bis 2,3 Mill. EUR
(2.800,- bis 3.200,- EUR/ha Verfahrensfläche).
Eine weitere Kostenbeteiligung „Dritter“, z. B. des Naturschutzes für die Anlage von Feuchtbiotopen, für
Renaturierungsmaßnahmen, für Flächenerwerb sowie durch den Bereich Tourismus für den Ausbau bestimmter Wege auch zur Nutzung als Rad – und Wanderwege, wäre denkbar. Dies ist noch mit den zuständigen Stellen ebenfalls bei der weiteren Bearbeitung des Projektes abzustimmen und zu vereinbaren.
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docelowej rozbudowie określonych dróg, jako ścieżki rowerowe i szlaki wędrowne. Działania te należałoby
uzgodnić z właściwymi organami w ramach dalszej realizacji projektu i zawrzeć stosowne porozumienia.
3. Planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i kosztów w zakresie gruntownej rozbudowy lub modernizacji
rowów przydrożnych na drogach publicznych (drogi wojewódzkie i powiatowe) nie należy już do zakresu
koncepcji planu sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych wraz z towarzyszącym planem pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu. Inwestycje te muszą być zaplanowane, realizowane i finansowane we własnym
zakresie organów właściwych w sprawach dróg publicznych.
4. W planowanych kosztach nie uwzględniono również przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie rozwoju i odnowy wsi obydwu miejscowości. Szacunkowe określenie tych kosztów należy wykonać w ramach opracowania samodzielnych planów rozwoju i odnowy wsi oraz dla konkretnych pojedynczych przedsięwzięć indywidualnych.
Koszty wykonania przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze komunalnym szacowane są na minimum 4 mln
EUR, zaś w sektorze prywatnym na około 1 mln EUR. Oznacza to, że przy uwzględnieniu turyngskich wytycznych
odnośnie dotowania inwestycji z zakresu rozwoju i odnowy wsi, niezbędne będzie pozyskanie środków w wysokości co najmniej 3 mln EUR.

1. Nicht Bestandteil des Konzeptes des Wege- und Gewässerplanes und auch nicht der Kosten sind die
erforderlichen Maßnahmen des grundhaften Ausbaues und der Instandsetzung der Straßengräben an
den öffentlichen Straßen (Wojewodschafts- und Landkreisstraßen). Diese Maßnahmen sind durch den
jeweiligen Baulastträger der Straßen in Eigenregie durchzuführen und zu finanzieren.
2. Ebenfalls in den Kosten nicht enthalten sind die investiven Maßnahmen der Dorfentwicklung/Dorferneuerung in den beiden Ortslagen. Die Ermittlung der Kosten ist im Rahmen der aufzustellenden
Dorfentwicklungs-/Dorferneuerungspläne sowie der Projekte für die Einzelmaßnahmen vorzunehmen.
Es wird eingeschätzt, dass für die vorgeschlagenen Maßnahmen im kommunalen Bereich mind. 4 Mill. EUR
und für die Maßnahmen im privaten Bereich ca. 1 Mill. EUR Kosten entstehen. Dies würde nach den thüringer
Förderinstrumenten für die Dorfentwicklung/Dorferneuerung einen Fördermittelbedarf von mind. 3 Mill. EUR
ergeben.

Należy wziąć pod uwagę:
Koncepcja planu sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych wraz z towarzyszącym planem pielęgnacji
i zagospodarowania krajobrazu jest etapem wstępnym do opracowania planu obowiązującego, który
w porozumieniu z Zarządem wspólnoty uczestników postępowania musi zostać sporządzony po wszczęciu postępowania urządzeniowo-rolnego. Tak więc opracowana koncepcja nie zastępuje planu,
jest jednak istotną podstawą opracowania jego wersji ostatecznej.

Zu beachten ist:
Das Konzept des Wege- und Gewässerplanes mit landschaftspflegerischem Begleitplan ist die
Vorstufe des nach der Anordnung des Flurbereinigungsverfahrens verbindlich aufzustellenden
Planes im Benehmen mit dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft. Das Konzept ersetzt also
nicht den aufzustellenden Plan nach der Anordnung des Verfahrens, ist allerdings eine wichtige
Grundlage.

11.4 Przemyślenia i propozycje odnośnie przygotowywania i realizacji prac urządzeniowo-rolnych w Małopolsce/Polsce

11.4 Überlegungen und Vorschläge zur Einleitung und Durchführung von Flurbereinigungsarbeiten in Kleinpolen/Polen

Postępowanie urządzeniowo-rolne jest nowoczesnym instrumentem zintegrowanego rozwoju obszarów
wiejskich, służącym kompleksowemu kształtowaniu i zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.
Reorganizacja struktur przestrzennych i stosunków własnościowych w ramach postępowania urządzenioworolnego jest ściśle zharmonizowana z działaniami m.in. w zakresie zarządzania i gospodarki gruntami,
likwidacji konfliktów i uregulowaniu spraw użytkowania gruntów, polepszenia infrastruktury obszarów wiejskich z infrastrukturą turystyczną włącznie, integracji i uwzględnienia interesów ochrony przyrody, krajobrazu, zasobów wodnych oraz rozwoju i odnowy wsi, które odgrywa szczególną i decydującą rolę
w przyszłościowym, zrównoważonym rozwoju lokalnym.
Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania pn. „Rozwój Obszarów Wiejskich – Urządzenia
Rolne“ stwarza szerokie możliwości koordynacji działań inwestycyjnych w celu zapewnienia komplementarności
oraz wykorzystania efektów synergii. Dalszą korzyścią jest możliwość harmonizacji konkurujących ze sobą planów
specjalistycznych, w jeden kompleksowy plan oraz realizacja zaplanowanych przedsięwzięć przy współudziale
zainteresowanych stron.
„Wspólne planowanie – wspólne kształtowanie – wspólna i szybka realizacja”
to przy tym istotna zasada i ważny punkt ciężkości opisywanego modelu działania.
Ustawa federalna o urządzeniach rolnych jest bardzo ważnym instrumentem polityki strukturalnej dla obszarów
wiejskich, ponieważ wraz z reorganizacją struktur własnościowych zagwarantowane jest kompleksowe dofinansowanie szerokich inwestycji infrastrukturalnych i innych, co gwarantuje całościowy rozwój obszarów wiejskich.
Postępowanie urządzeniowo-rolne nadal przyczynia się co prawda znacząco do poprawy warunków produkcyjnych i warunków pracy w gospodarce rolnej i leśnej, lecz nie jest to już jego jedynym aspektem.
W czasach obecnych, kompleksowe postępowania urządzeniowo-rolne służą
n odczuwalnej poprawie struktur agrarnych,
n rozwiązywaniu konfliktów w użytkowaniu gruntów,
n minimalizacji utraty gruntów na cele nierolnicze,
n perspektywicznemu rozwojowi regionalnemu i lokalnemu oraz rozwojowi i odnowie wsi,
n wdrażaniu celów z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu oraz gospodarki wodnej,
n poprawie infrastruktury obszarów wiejskich,
n podniesieniu wartości dodanej i tym samym uatrakcyjnieniu regionu oraz wzmocnieniu siły ekonomicznej i gospodarczej obszarów wiejskich itd.,
uwzględniając przy tym w postępowaniach całościowo wszystkie aspekty zintegrowanego rozwoju obszarów
wiejskich.
Powyższe byłoby również konieczne w Województwie Małopolskim, mimo że z pewnością tak samo jak wcześniej, głównym zakresem działań w procesie postępowania urządzeniowo-rolnego pozostanie polepszenie warunków produkcji i pracy w gospodarce rolnej i leśnej, mające na celu podniesienie jej konkurencyjności.

Die Flurbereinigung ist ein maßgebendes modernes Instrument der integrierten ländlichen Entwicklung für
die Gestaltung und ganzheitliche Entwicklung der ländlichen Räume.
Durch die ländliche Bodenordnung u. a. in Verbindung und Verzahnung mit Bodenmanagement, der Auflösung von Landnutzungskonflikten, der Verbesserung der ländlichen Infrastruktur einschl. dem ländlichen Tourismus, der Einbindung und Berücksichtigung der Belange von Natur-, Landschafts- und Gewässerschutz, der Dorfentwicklung/Dorferneuerung trägt die Flurbereinigung entscheidend bei zur zukunftsorientierten und nachhaltigen Gemeindeentwicklung.
Das komplexe Herangehen bei der Vorbereitung und Durchführung von „Landentwicklungsverfahren – Flurbereinigung“ sichert eine maßnahmenübergreifende Koordination zur Gewährleistung von Komplementär – und
Synergieeffekten. Weitere Vorteile dabei sind, die Zusammenführung konkurrierender Fachplanungen zu einem
Planungsverbund und die Umsetzung der Maßnahmen mit den Beteiligten.
„Gemeinsam planen – gemeinsam gestalten – gemeinsam und zügig umsetzen“
sind dabei wesentliche Merkmale und Schwerpunkte.
Das deutsche Flurbereinigungsrecht als wichtiges Instrument der ländlichen Strukturpolitik ist hierbei zur Umsetzung dieser Zielstellungen ein wichtiges Rüstzeug, da neben der ländlichen Bodenordnung die Förderung der
allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung explizit integriert sind.
Die Flurbereinigung ist zwar ein bedeutender Beitrag zur Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land – und Forstwirtschaft, aber dies nicht mehr als alleiniger Aspekt.
Vielmehr sind in der heutigen Zeit ganzheitliche Verfahren zur
n spürbaren Verbesserung der Agrarstruktur,
n Auflösung von Landnutzungskonflikten,
n Minimierung des Flächenverbrauches,
n zukunftsorientierten regionalen und gemeindlichen Entwicklung einschl. Dorfentwicklung/Dorferneuerung,
n Umsetzung der Ziele des Natur – und Landschaftsschutzes und der Wasserwirtschaft,
n Verbesserung der ländlichen Infrastruktur,
n Erhöhung der Wertschöpfung und der Wirtschaftskraft in den ländlichen Räumen usw.,
also Verfahren, die diesen Aspekten im Komplex Rechnung tragen, erforderlich.
Dies dürfte auch in der Wojewodschaft Kleinpolen ebenfalls notwendig sein, obwohl hier sicherlich nach wie
vor die Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land – und Forstwirtschaft einschl. Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit im Mittelpunkt der Flurbereinigung stehen wird.
Ein weiterer wichtiger Beitrag der „Landentwicklungsverfahren – Flurbereinigung“ ist der mögliche konzentrierte Finanzmitteleinsatz verschiedener Partner, z. B. der Förderbereiche der ländlichen Entwicklung, des Naturschutzes, der Wasserwirtschaft, der Wirtschaft, des Tourismus usw.
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Kolejną bardzo ważną funkcją jaką spełniają postępowania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i urządzeń
rolnych jest stworzenie możliwości skoncentrowanego uruchamiania środków inwestycyjnych różnych
partnerów np. w celu wsparcia finansowego rozwoju obszarów wiejskich, ochrony przyrody, gospodarki wodnej,
gospodarki, turystyki itd.
W ramach realizacji postępowania urządzeniowo-rolnego pilne i konieczne jest tworzenie partnerstw finansowych umożliwiając tym samym, na zasadach wzajemnego porozumienia, kompleksową realizację perspektywicznych celów zrównoważonego rozwoju oraz stworzenie nowych lub zabezpieczenie istniejących miejsc pracy.
Instrument rozwoju obszarów wiejskich jakim są urządzenia rolne, w doskonały sposób uwzględnia w ramach prac
planistycznych i realizacyjnych zasadę „Bottom-Up” czyli planowania – wdrażania – kształtowania „od dołu do góry”.
Integracja wszystkich aktorów lokalnych w ramach
n aktywnego uczestnictwa mieszkańców oraz właścicieli,
n uczestnictwo gminy (gmin), ważnych urzędów branżowych, organizacji ochrony przyrody, związków zawodowych rolników itd.
zapewnia wzajemne powiązania, transparentność, akceptację, konsensus i zrównoważone działanie.
Jednolity i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich możliwy jest tylko przy ścisłym, kompleksowym połączeniu i uwzględnieniu przyszłościowych założeń i celów strategicznych oraz wspólnych działań wszystkich aktorów.

Die Bildung von Finanzpartnerschaften in den Flurbereinigungsverfahren ist dringend notwendig für eine
komplexe und einvernehmliche Realisierung der Ziele im Hinblick auf die nachhaltige Entwicklung sowie zur
Schaffung bzw. Sicherung von Arbeitsplätzen.
Das Landentwicklungsinstrument „Flurbereinigung“ berücksichtigt in hervorragender Weise bei der Planung
und Umsetzung den Grundsatz des „Bottom-up – Prinzips“, also den Ansatz „von unten nach oben“ planen – gestalten – umsetzen.
Die Einbeziehung aller Akteure des ländlichen Raumes wie
n die intensive Bürger – und Eigentümerbeteiligung,
n die Beteiligung der Gemeinde(n), der relevanten Fachbehörden, der Naturschutzverbände, der landwirtschaftlichen Berufsvertretung usw.
sichern Vernetzung, Transparenz, Akzeptanz, Konsens und Nachhaltigkeit.
Nur unter Berücksichtigung einer engen Verzahnung der komplexen Belange und Ziele, einer zukunftsorientierten Strategie und einem Miteinander aller Akteure ist die ganzheitliche und nachhaltige Entwicklung der
ländlichen Räume möglich.

Najważniejszym aktualnie aspektem urządzeń rolnych w Polsce jest scalanie i wymiana gruntów.
Zintegrowane podejście i realizacja określonych przedsięwzięć inwestycyjnych na rzecz całościowego rozwoju obszarów wiejskich w ramach postępowań urządzeniowo-rolnych w Polsce nabiera dopiero
znaczenia i dlatego w wielu przypadkach uwzględniane jest w bardzo ograniczonym stopniu. Niezbędne przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu reorganizację struktur przestrzennych i stosunków
własnościowych w ramach postępowania oraz rozwój obszarów wiejskich są w polskim postępowaniu
scaleniowym realizowane dopiero po zakończeniu prac geodezyjnych lub w ogóle nie są realizowane.
Dlatego też kształtowanie i rozwój obszarów wiejskich przy pomocy i na zasadach tak ważnego instrumentu jak „Postępowanie urządzeniowo-rolne“ jest utrudnione lub prawie niemożliwe.
Biorąc pod uwagę ww. deficyty pojawiają się istotne potrzeby działania, które uwzględniając postępowania urządzeniowo-rolne będą mogły w Polsce odgrywać decydującą rolę w rozwoju obszarów
wiejskich.

In der Republik Polen bilden z. Zt. die Zusammenlegung und der Tausch von Grundstücken den Schwerpunkt der Flurbereinigung. Der integrierte Entwicklungsansatz und die integrierte Umsetzung entsprechender Maßnahmen zur ländlichen Gesamtentwicklung durch Flurbereinigung finden in Polen noch nicht
bzw. kaum Berücksichtigung. Notwendige investive Maßnahmen zur Neugestaltung und Entwicklung des
ländlichen Raumes werden in den polnischen Flurbereinigungsverfahren erst nach Abschluss der Bodenordnung und des Verfahrens nur schrittweise bzw. gar nicht realisiert. Dadurch wird die Gestaltung und
Entwicklung der ländlichen Räume durch das wichtige Landentwicklungsinstrument „Flurbereinigung“
erschwert bzw. ist kaum möglich. Unter Berücksichtigung dieser Defizite ergeben sich die im folgenden
Unterkapitel dargestellten Handlungsfelder, um durch Flurbereinigung einen entscheidenden Beitrag für
die Entwicklung der ländlichen Räume in Polen leisten zu können.

11.4.1 Przemyślenia odnośnie niezbędnych zmian ustaw i wytycznych wykonawczych, które mogłyby
stanowić gwarancję polepszenia przyszłościowego, kompleksowego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

11.4.1 Prüfung der Möglichkeiten der kurzfristigen Überarbeitung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Flurbereinigung zur Sicherung einer umfassenden zukunftsorientierten und nachhaltigen Entwicklung der ländlichen Räume

Biorąc pod uwagę prawo o urządzeniach rolnych Republiki Federalnej Niemiec, szczególną uwagę przy modyfikacji/nowym opracowaniu polskiego prawa z zakresu urządzeń rolnych proponuje się rozważyć następujące aspekty:
n stworzenie różnych form postępowań urządzeniowo-rolnych w zależności od celów i ich charakteru;
n kompetencje rzeczowe i miejscowe dla wszczęcia i realizacji postępowania urządzeniowo-rolnego;
n ustalenie zakresu zadań, praw i obowiązków wspólnoty uczestników oraz zarządu wspólnoty uczestników;
n opracowywanie zasad reorganizacji struktur przestrzennych i stosunków własnościowych obszaru postępowania przy szczególnym uwzględnieniu m.in. nowej struktury własnościowej gospodarstw i zarządzania
gruntami, poprawy stanu skomunikowania (sieć dróg transportu rolnego), ochrony gruntów, modernizacji
i rozbudowy urządzeń melioracji wodnych, ochrony wód, ochrony przyrody i krajobrazu z połączeniem
biotopów włącznie oraz przedsięwzięć z zakresu rozwoju- i odnowy wsi;
n opracowanie planu sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych wraz z towarzyszącym planem pielęgnacji
i zagospodarowania krajobrazu (na podstawie ustalonych zasad reorganizacji struktur przestrzennych
i stosunków własnościowych obszaru postępowania) z planem finansowania włącznie;
n regulacje odnośnie zasad przeprowadzania procedury stwierdzającej ważność planu lub zatwierdzenia
planu przy uwzględnieniu materialnego i formalnego wpływu skoncentrowanego oddziaływania przedsięwzięć zawartych w planie sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych wraz z towarzyszącym planem pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu (procedura stwierdzająca ważność planu lub zatwierdzająca plan
jako planu kompleksowego, które są podstawą do jego realizacji);
n stworzenie możliwości wejścia w posiadanie przez wspólnotę uczestników postępowania określonego
terenu jeszcze przed wydaniem decyzji stwierdzającej wejście w życie obowiązującego nowego stanu
prawnego (decyzja tymczasowa) celem wcześniejszej realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych
w planie, które zostały zatwierdzone lub na których realizację wydano zezwolenie;
n zasady ustalania odszkodowań i potrąceń gruntowych;
n treść planu końcowego postępowania urządzeniowo-rolnego (zawartość, przedmiot, zatwierdzenie planu,
realizacja planu);
n uregulowania specjalne dla „infrastrukturalnych postępowań urządzeń-rolnych“;

In Anlehnung an das deutsche Flurbereinigungsrecht wäre z. B. denkbar, dass bei der Modifizierung/Neufassung des polnischen Flurbereinigungsgesetzes u. a. folgende Schwerpunkte Berücksichtigung finden:
n mögliche Verfahrensarten der Flurbereinigung;
n sachliche und örtliche Zuständigkeit für die Anordnung und Durchführung von Flurbereinigungsverfahren;
n Aufgaben, Rechte und Pflichten der Teilnehmergemeinschaft und des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft;
n Aufstellung von Neugestaltungsgrundsätzen unter besonderer Beachtung u. a. der Bodenordnung und
Bodenmanagement, der Verbesserung der ländlichen Infrastruktur (Erschließung durch ländliche Wege),
des Bodenschutzes, des Gewässerbaues und des Gewässerschutzes, des Natur – Landschaftsschutzes einschl. Biotopverbund sowie der Dorfentwicklung/Dorferneuerung;
n Bearbeitung des Wege- und Gewässerplanes mit landschaftspflegerischem Begleitplan (auf der Grundlage
der Neugestaltungsgrundsätze) einschl. Finanzierungsplan;
n Regelungen zur Planfeststellung bzw. Plangenehmigung unter Berücksichtigung der materiellen und formellen Konzentrationswirkung des Wege- und Gewässerplanes mit landschaftspflegerischem Begleitplan
(Planfeststellung bzw. Plangenehmigung für den Gesamtplan);
n Schaffung der Möglichkeiten der vorzeitigen Besitzeinweisung (vorläufige Anordnung) in die benötigten
Flächen für den Ausbau der planfestgestellten bzw. plangenehmigten investiven Maßnahmen durch die
Teilnehmergemeinschaft als Vorausbau vor Abschluss der Bodenordnung;
n Grundsätze für die Landabfindung und den Landabzug;
n Flurbereinigungsplan (Inhalt, Gegenstand, Genehmigung des Planes, Ausführung des Planes);
n Spezifische Regelungen für „Unternehmensflurbereinigungen“;
n Kosten der Flurbereinigung (Verfahrenskosten und Ausführungskosten).
Aufbauend auf einem novellierten (oder auch neuen) polnischem Flurbereinigungsrecht könnten dann als
Arbeitsgrundlagen für die zuständige(n) Behörde(n) für „Landentwicklung/Ländlicher Raum“ in Kleinpolen durch
das Marschallamt der Wojewodschaft fachspezifische Richtlinien zur Planung und Durchführung von Flurberei-
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n koszty przeprowadzenia postępowania urządzeniowo-rolnego (koszty postępowania, koszty wykonawcze).
Znowelizowane (lub nowe) polskie prawo o urządzeniach rolnych, mogłyby stanowić dla Urzędu Marszałkowskiego podstawę do opracowania i wydania dla administracji regionalnej odpowiedzialnej za „Rozwój Obszarów
Wiejskich i Urządzenia Rolne” w Małopolsce przedmiotowych wytycznych do planowania i realizacji postępowań
urządzeniowo-rolnych. Przez turyngską Administrację ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich na pewno będą mogły
być przekazane do dyspozycji przykłady takich wytycznych.
Nowelizacja lub całkowicie nowe opracowanie polskiego prawa o urządzeniach rolnych (o ile taka nowelizacja/nowe opracowanie w ogóle jest możliwa) może zająć bardzo długi okres czasu.
Dlatego też było by wskazane, żeby przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zbadane zostało,
w jakim stopniu możliwe jest wcześniejsze opracowanie i wydanie perspektywicznych wytycznych do planowania
i realizacji postępowań urządzeniowo-rolnych w Małopolsce.
Pierwszym krokiem mogłoby być np. opracowanie i zatwierdzenie wytycznych odnośnie „Opracowania założeń do projektu postępowania urządzeniowo-rolnego” dla Małopolski/Polski w oparciu o niniejsze wydawnictwo.
Jednak tylko w ramach zmiany/nowelizacji polskich ram prawnych stworzone mogą zostać warunki
do powszechnego przeprowadzania postępowań urządzeniowo-rolnych mających na celu zintegrowany rozwój obszarów wiejskich.
Przeprowadzenie tego rodzaju kompleksowego, zintegrowanego postępowania realizowane jest z reguły
w okresie 2 okresów programowania UE. Dlatego niezwykle ważnym jest, aby również w Polsce i w Małopolsce
stworzone zostały odpowiednie warunki ramowe (możliwość realizacji i dotowania przez minimum 2 okresy programowania).

nigungsverfahren erarbeitet und erlassen werden. Beispiele derartiger Richtlinien könnten sicherlich durch die
thüringer Landentwicklungsverwaltung zur Verfügung gestellt werden.
Die Novellierung bzw. komplette Neufassung des polnischen Flurbereinigungsrechts kann (falls überhaupt
eine Novellierung/Neufassung möglich ist) einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.
Es wäre deshalb zweckmäßig, dass durch das Marschallamt der Wojewodschaft Kleinpolen geprüft wird, inwieweit für Kleinpolen vorab perspektivweisende Richtlinien zur Planung und Durchführung von Flurbereinigungsverfahren erarbeitet und erlassen werden können.
Als erster Schritt ist z. B. die Bearbeitung und der Erlass einer Richtlinie „Vorbereitung von Flurbereinigungsverfahren mittels Projektbeschreibung“ in Anlehnung an vorliegende Bearbeitung denkbar.
Jedoch nur durch eine Änderung/Anpassung der polnischen Rahmenbedingungen ist die Durchführung von Flurbereinigungsverfahren als integrierte Landentwicklungsverfahren zur Entwicklung der
ländlichen Räume möglich.
Die Durchführung derartiger komplexer, integraler Landentwicklungsverfahren erstreckt sich in der Regel
über mindestens 2 EU-Förderperioden. Deshalb ist es außerordentlich wichtig, dass auch in der Republik Polen
und in Kleinpolen für die Förderung die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden (also Durchführung und Förderung über mind. 2. Förderperioden).

11.4.2 Organizacja i efektywnych struktur administracji regionalnej odpowiedzialnej za rozwój obszarów wiejskich w Województwie Małopolskim
Poprawa efektywności działań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich możliwa jest tylko w przypadku zorganizowania odpowiednich struktur administracji regionalnej odpowiedzialnej za rozwój obszarów wiejskich.
W oparciu o istniejący potencjał specjalistów, Małopolska posiada bardzo dobre przesłanki dla stopniowej organizacji i stworzenia silnych i efektywnych struktur administracji regionalnej, której praca zapewni skonsolidowanie
i udoskonalenie działań na rzecz zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich.
Celowym jest, jak pokazują doświadczenia okresu transformacji w Turyngii, utworzenie dwustopniowej struktury administracji regionalnej ds. rozwoju obszarów wiejskich. Oznacza to utworzenie wydziału/departamentu
w zakresie organizacyjno-sterującym, udzielania zezwoleń i kontroli, spraw strategicznych, reprezentacji interesów itd. na poziomie województwa, odpowiedzialnego za „Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich“.
Przyporządkowanie zadań z zakresu urządzeń rolnych powiatom należy uznać za wyjątkowo problematyczne.
Powodem jest m.in. brak możliwości ujednoliconego i strategicznego zarządzania środkami na rozwój obszarów
wiejskich, niemożliwość kompleksowej reprezentacji interesów oraz wątpliwa „neutralność“.
W oparciu o pozytywne doświadczenia okresu przemian i osiągnięte rezultaty w Turyngii, pod rozwagę poddaje
się stworzenie w Małopolsce następującej struktury administracyjnej dla zadań z zakresu rozwoju obszarów wiejskich:
n Utworzenie specjalistycznego wydziału/departamentu „Rozwój wsi/obszary wiejskie” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, realizującego zadania z zakresu zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich, jak np.:
 zintegrowane koncepcje rozwoju obszarów wiejskich (ZKROW),
 program LEADER,
 postępowanie urządzeniowo-rolne wraz z budową dróg transportu rolnego, urządzeń melioracji wodnych oraz pielęgnacją i zagospodarowaniem krajobrazu, jak również zarządzaniem
i gospodarką gruntami,
 rozwój wsi/odnowa wsi,
 infrastruktura wsi wraz z agroturystyką,
 wspieranie finansowe zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich.
n Powołanie do życia subregionalnych „urzędów/organów ds. rozwoju obszarów wiejskich i urządzeń rolnych” jako „organów o szczególnych uprawnieniach“, podlegających bezpośrednio
właściwemu departamentowi Urzędu Marszałkowskiego, które na powierzonych im częściach
Małopolski byłyby odpowiedzialne za przygotowanie i powadzenie postepowań oraz finansowe
wspieranie rozwoju obszarów wiejskich przy aktywnej współpracy z regionalnymi aktorami, takimi jak gminy, gospodarstwa rolne i rolnicy indywidualni, organy ds. ochrony przyrody i gospodarki wodnej oraz mieszkańcy i właściciele nieruchomości.
W pierwszej fazie tworzenia takich urzędów/organów wystarczającym było by powołanie do życia jednego urzędu/organu oraz niezbędną ilość delegatur.
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11.4.2 Aufbau einer effizienten Landentwicklungsverwaltung in der Wojewodschaft Kleinpolen
Eine effiziente Landentwicklungsverwaltung ist unabdingbar für eine erfolgreiche Gestaltung und Entwicklung der ländlichen Räume. Auf Grund des vorhandenen Fachpersonals bestehen in Kleinpolen sehr gute Voraussetzungen, um schrittweise eine schlagkräftige und effiziente derartige Verwaltung mit Bündelung und Konzentration der Aufgaben der integrierten ländlichen Entwicklung zu schaffen.
Zweckmäßig, so belegen die Erfahrungen Thüringens, ist ein zweistufiger Aufbau der Landentwicklungsverwaltung. Dies bedeutet, Schaffung einer Abteilung/eines Dezernates für die Steuerungs-, Genehmigungs- und
Kontrollfunktion, der strategischen Ausrichtung, der Interessenvertretung usw. für den Aufgabenbereich „Integrierte Ländliche Entwicklung/Ländlicher Raum.
Eine Kommunalisierung der Aufgaben (also Wahrnehmung der Verantwortung durch die Landkreise) wird als
außerordentlich problematisch angesehen und abgelehnt. Dies u. a. vor allen bzgl. der nicht gegebenen einheitlichen strategischen Ausrichtung und Steuerung, der nicht möglichen komplexen Interessenvertretung, der kaum
gesicherten „Neutralität“ usw..
In Anlehnung an die positiven Erfahrungen und Ergebnisse Thüringens wäre es denkbar in Kleinpolen folgende Verwaltungsstruktur für die Aufgaben der Landentwicklung/Ländlicher Raum aufzubauen:
n Einrichtung einer Fachabteilung/Fachdezernat „Landentwicklung/Ländlicher Raum“ im Marschallamt der Wojewodschaft mit Zuordnung der Aufgaben der integrierten ländlichen Entwicklung z. B.:
 Integrierte ländliche Entwicklungskonzepte (ILEK)
 LEADER
 Flurbereinigung einschl. ländlicher Wege- und Gewässerbau und Landschaftspflege sowie Flächenmanagement
 Dorfentwicklung /Dorferneuerung
 Ländliche Infrastruktur einschl. ländlicher Tourismus
 Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung
n Einrichtung regionaler Ämter/Behörden „Landentwicklung/Ländlicher Raum“ als „Sonderbehörden“, die direkt der Fachabteilung/dem Fachdezernat des Marschallamtes unterstellt sind und in
den einzelnen Regionen vor Ort mit Akteuren wie den Gemeinden, den Landwirten, dem Naturschutz, der Wasserwirtschaft sowie den Bürgerinnen und Bürgern den ländlichen Raum zukunftsgerecht gestalten und fördern.
In der ersten Phase des Aufbaues derartiger Ämter/Behörden dürfte es ausreichend sein, vorerst ein
Amt/Behörde mit entsprechenden Außenstellen in den Regionen einzurichten.
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Jedną z możliwości byłoby np. przekazanie tych obowiązków Krakowskiemu Biuru Geodezji
i Terenów Rolnych w Krakowie i przekształcenie go w „Urząd ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Urządzeń Rolnych“.
Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na jego działania i ilości projektów postępowań urządzeniowo-rolnych, docelowo było by wskazane utworzenie w Małopolsce ok. trzech takich urzędów.
Bardzo ważne jest przy tym powierzenie takiemu urzędowi/urzędom również zadań z zakresu
zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich.
W załączniku nr 17 przedstawiono przykładowy schemat struktury takiego Urzędu ds. „Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Urządzeń Rolnych“.
n Możliwość przekazywania zadań z zakresu zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich fachowo kompetentnym wykonawcom/partnerom współpracy w ramach umów opartych na zasadach „Public – Private
– Partnership“, pod kierunkiem i nadzorem Urzędu/Urzędów ds. rozwoju obszarów wiejskich i urządzeń
rolnych (prywatyzacja zadań pod kierunkiem i nadzorem administracji samorządowej).
W tym przypadku możliwe jest przekazywanie opracowywania poszczególnych etapów lub całości prac przygotowawczych i realizacji postępowań urządzeniowo-rolnych usługodawcom (zlecenie kompletnej realizacji). Wyłączone z tego winny być prace, które należą wyłącznie do kompetencji Urzędu (wydawanie decyzji administracyjnych).
W Małopolsce istnieje również potrzeba rozważenia zadań i obowiązków uczestników postępowania urządzeniowo-rolnego. W przypadku przyjęcia proponowanego modelu, były by to w szczególności:
n realizacja i utrzymanie urządzeń wspólnotowych zatwierdzonych planem sieci dróg i urządzeń melioracji
wodnych wraz z towarzyszącym planem pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu (drogi transportu rolnego, urządzenia melioracji podstawowych i szczegółowych, inne budowle, zagospodarowanie krajobrazu
itd.), do czego należy:
 planowanie wykonawcze urządzeń,
 rozpisanie przetargów i przekazanie usług budowlanych,
 kierownictwo budów, nadzór budowlany, odbiór budowlany oraz nadzór gwarancyjny;
n prowadzenie spraw finansowych wspólnoty uczestników postępowania wraz z występowaniem o dotacje
finansowe, prowadzenie dokumentacji prawidłowego wykorzystania dotacji, ściąganie zaliczek/składek
wkładu własnego uczestników postępowania, zatrudnienie personelu pomocniczego (niezbędnego np.
podczas prac terenowych związanych z szacunkiem gruntów i pomiarów).
Zgodnie z federalną ustawą o urządzeniach rolnych, w Turyngii realizacja tych zadań należy właśnie do obowiązków wspólnoty uczestników a nie organów administracji publicznej (urzędów). Organizacja i realizacja tych
obowiązków wykonywana jest tam w imieniu wspólnot uczestników postępowań przez, „Związek ds. Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Urządzeń Rolnych w Turyngii“ (związek wspólnot uczestników postępowań urządzeniowo-rolnych). Związek ten podlega nadzorowi specjalistycznemu Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska
i Ochrony Przyrody Turyngii (funkcjonalny odpowiednik właściwego departamentu Urzędu Marszałkowskiego)
oraz właściwych terytorialnie Urzędów ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urządzeń Rolnych.
Zaleca się w tej sprawie przeprowadzenie osobnych konsultacji z właściwymi organami/instytucjami odnośnie
znalezienia rozwiązań w powyższym zakresie dla Małopolski i Polski.

KOMMENTAR

Denkbar wär, dem Krakauer Amt für Geodäsie und Agrarflächen die Aufgaben zu übertragen und
diese Behörde als „Amt für ländliche Entwicklung/Ländlicher Raum“ zu entwickeln.
Mit Zunahme der Aufgaben und der Anzahl der Projekte könnte dann die Einrichtung von ca. 3 derartigen Ämtern/Behörden in Kleinpolen zweckmäßig sein.
Wichtig ist, dem(den) Amt(Ämtern) ebenfalls die Aufgaben der integrierten ländlichen Entwicklung
zu übertragen.
Als Anlage 17 ist ein Vorschlag für die mögliche Struktur eines Amtes „Landentwicklung/Ländlicher Raum“
beigefügt.
n Übertragung von Aufgaben der integrierten ländlichen Entwicklung an geeignete Dienstleister/Arbeitspartner im Auftrag und unter Leitung des(der) Amtes(Ämter) auf vertraglicher Grundlage; „Public –
Private – Partnership“ (Privatisierung von Aufgaben unter staatlicher Leitung).
Hierbei können sowohl Teilabschnitte der Vorbereitung und Durchführung von Flurbereinigungsverfahren als auch die komplette Bearbeitung der Verfahren (ganzheitliche Vergabe und Bearbeitung) an geeignete
Dienstleister/Arbeitspartner vergeben werden. Davon ausgenommen ist die Vergabe der Aufgaben, die durch
das/die Amt/Behörde wahrzunehmen sind(Erlass der hoheitlichen Verwaltungsakte).
Klärungsbedarf besteht nach Einschätzung des Verfassers der Expertise in Kleinpolen auch bzgl. der Wahrnehmung der Aufgaben, die den Teilnehmergemeinschaften der Flurbereinigungsverfahren obliegen. Dies sind
insbesondere:
n die Herstellung und Unterhaltung der mit dem Wege- und Gewässerplan einschl. landschaftspflegerischem Begleitplan genehmigten gemeinschaftlichen Anlagen (Wege, Gewässer, Bauwerke, Landschaftsbau usw.), hierzu gehört vor allen auch
 die Ausführungsplanung für die Anlagen,
 die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen,
 die Bauleitung, Bauüberwachung, Bauabnahme und Überwachung der Gewährleistung (Garantie);
n die Führung der Kassengeschäfte der Teilnehmergemeinschaften einschl. Beantragung der Fördermittel,
der Nachweisführung der ordnungsgemäßen Verwendung der Fördermittel, der Hebung von Beiträgen
von den Teilnehmern, die Bereitstellung von Hilfskräften (Grabhelfer für die Wertermittlung, Meßgehilfen).
Nach deutschem Flurbereinigungsrecht obliegt die Wahrnehmung dieser Aufgaben den Teilnehmergemeinschaften und nicht der staatlichen Verwaltung (Amt/Behörde). In Thüringen werden diese Aufgaben
für die Teilnehmergemeinschaften durch den „Verband für Landentwicklung und Flurneuordnung Thüringen“ (Verband der Teilnehmergemeinschaften) wahrgenommen. Dieser Verband steht unter Fachaufsicht
des TMLFUN und der ÄLF.
Es wird hierzu empfohlen in einer gesonderten Erörterung mit dem polnischem Partner Lösungswege für
Kleinpolen zu beraten.

11.4.3 Podstawy oraz możliwości wsparcia finansowego (dotowania) „Zintegrowanego Rozwoju
Obszarów Wiejskich” włącznie z postępowaniami urządzeniowo-rolnymi

11.4.3 Neuausrichtung der Fördergrundsätze und der Fördermöglichkeiten für die „Integrierte ländliche Entwicklung“ einschl. Flurbereinigung

Przy uwzględnieniu dotychczasowego (2007-2013) i przyszłego (2014-2020) „Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” (EFRROW) należy zrewidować dotychczasowe zasady wsparcia finansowego
obszarów wiejskich i w uzgodnieniu z właściwymi organami państwowymi oraz unijnymi, opracować nowe i następnie wdrożyć, wytyczne wsparcia finansowego dla „Zintegrowanego Rozwoju Obszarów Wiejskich” w Małopolsce.
Istotnym warunkiem powinna być tu m.in. możliwość dotowania zadań priorytetowych w zakresie:

Unter Berücksichtigung des derzeitigen (2007-2013) und künftigen (2014-2020) „Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Erhaltung und Entwicklung des ländlichen Raumes“ (ELER) sollten die Fördergrundsätze
überarbeitet werden und in einer neuen Förderrichtlinie für die „Integrierte ländliche Entwicklung“ in Kleinpolen
abgestimmt mit den entsprechenden Stellen des Landes und der EU in Kraft gesetzt werden.
Als wichtige Rahmenbedingungen sollte dabei u. a. die Förderung für folgende Schwerpunkte Berücksichtigung finden:

n opracowań Zintegrowanych Koncepcji Rozwoju Wsi (ZKRW),
n programu LEADER,
n przeprowadzania postępowań urządzeniowo-rolnych wraz z budową dróg transportu rolnego,
urządzeń melioracji wodnych oraz pielęgnacją i zagospodarowaniem krajobrazu,
n poprawy infrastruktury obszarów wiejskich wraz z turystyką wiejską (agroturystyką),
n realizacji przedsięwzięć z zakresu rozwoju wsi/odnowy wsi.
Szczególnie ważne jest przy tym, żeby dla każdego przedsięwzięcia wymagającego dotowania, ze
wszystkich 3 osi finansowania funduszu EFRROW, zabezpieczone zostały niezbędne środki finansowe.
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Integrierte Ländliche Entwicklungskonzepte (ILEK)
LEADER
Flurbereinigung einschl. Wege- und Gewässerbau und Landschaftspflege
Ländliche Infrastruktur einschl. ländlicher Tourismus
Dorfentwicklung/Dorferneuerung

Außerordentlich wichtig ist, dass für die einzelnen Fördertatbestände über die 3 Schwerpunktachsen
des ELER – Fonds ausreichende Mittel für die „Integrierte ländliche Entwicklung“ bereitgestellt werden.
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Przy wykorzystaniu obowiązującej w Małopolsce kwoty dotacji do kosztów wykonawczych (wynoszącej 900,- EUR/ha) realizacja opracowanego w oparciu o doświadczenia turyngskie, pilotażowego projektu postępowania urządzeniowo-rolnego pn. „Rozwój Obszarów Wiejskich – Urządzenia Rolne Nieciecza/
Czyżów“, jest prawie lub w ogóle niemożliwa. Dlatego też przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego powinno zostać zasięgnięta opinia na temat możliwości zastosowania regulacji szczególnych
i zwiększenia dotacji finansowej na pilotażową realizację przedmiotowego projektu postępowania urządzeniowo-rolnego. Poza tym powinno zostać sprawdzone, czy gmina Żabno, w celu zminimalizowania obciążeń uczestników nie mogłaby przejąć części ich wkładu własnego do kosztów wykonawczych. W tym
celu podaje się następujące przykładowe obliczenie (w oparciu o turyngskie wartości referencyjne):

Mit den in Kleinpolen derzeitig gültigen Förderquoten für die Ausführungskosten (nach den dem Verfasser der Expertise vorliegenden Informationen 900,00 EUR/ha) sind „Landentwicklungsverfahren – Flurbereinigung“ entsprechend dem für „Nieciecza/Czyżów“ entwickelten Modell in Anlehnung an die thüringer Erfahrungen kaum bzw. nicht umsetzbar. Durch das Marschallamt der Wojewodschaft sollte deshalb geprüft werden, ob für das Modellprojekt über Sonderregelungen die Förderung angehoben werden
kann. Des Weiteren sollte geprüft werden, ob die Gemeinde Żabno zur Minimierung der Belastung der
Teilnehmer einen Teil des Eigenleistungsanteils an den Ausführungskosten übernehmen könnte. Hierzu
folgende Beispielsrechnung (in Anlehnung an die thüringer Möglichkeiten):

Koszty wykonawcze (bez ewentualnego
udziału finansowego „Osób trzecich“):

ok. 2,00 – 2,30 mln EUR

Ausführungskosten
(ohne evtl. zu zahlenden Anteil „Dritter“):

ca. 2,00 – 2,30 Mill. EUR

Dotacja 80%:

ok. 1,60 – 1,85 mln EUR

Förderung 80%:

ca. 1,60 – 1,85 Mill. EUR

Kwota udziału własnego wspólnoty uczestników:
(ewentualnie pokryta przez gminę)

ok. 0,40 – 0,45 mln EUR

Zu tragender Anteil durch die Teilnehmergemeinschaft:
(evtl. Übernahme durch die Gemeinde)

ca. 0,40 – 0,45 Mill. EUR

11.5 Propozycja kontynuacji prac w ramach postępowania urządzeniowo-rolnego
pn. „Rozwój Obszarów Wiejskich – Urządzenia Rolne Nieciecza/Czyżów” wraz
z opisem realizacji kolejnych etapów

11.5 Empfehlungen zur Fortführung der Arbeiten am konzipierten „Landentwicklungsverfahren – Flurbereinigung Nieciecza/Czyżów“ einschl. weiterer Bearbeitungsablauf

Niniejsze opracowanie stanowi dobrą podstawę dla kontynuacji prac przy modelowym postępowaniu pn.
„Rozwój Obszarów Wiejskich – Urządzenia Rolne Nieciecza/Czyżów“. Wykazana została pilna konieczność przeprowadzenia postępowania wraz z działaniami inwestycyjnymi w celu usunięcia lub zmniejszenia konfliktów
i deficytów występujących na badanym obszarze.
Podstawową barierą dla szybkiego przeprowadzania zaproponowanego postępowania, a szczególnie dla
szybkiej realizacji pilnie potrzebnych przedsięwzięć inwestycyjnych, jako ważnej części składowej zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich, jest obowiązująca w Polsce ustawa o scaleniu i wymianie gruntów, określająca
scalenie gruntów jako priorytetowy cel poprawy struktur przestrzennych terenów rolnych oraz system wsparcia
finansowego.
Dlatego też w interesie realizacji opracowanego modelowego projektu postępowania urządzeniowo-rolnego
(jak również przyszłych analogicznych postępowań) proponowane jest przeprowadzenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, sondażu w zakresie możliwości uzyskania zezwolenia, które pozwoliłoby
na kompleksową kontynuację postępowania wraz z zapewnieniem wsparcia finansowego dla kosztów wykonawczych, związanych z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych (reorganizacja struktur przestrzennych i stosunków własnościowych obszaru postępowania).

Vorliegende Bearbeitung bildet eine ausgezeichnete Grundlage zur Fortführung der Arbeiten am Modellprojekt „Landentwicklungsverfahren – Flurbereinigung Nieciecza/Czyżów“. Das dringende Erfordernis der Durchführung des Verfahrens mit Umsetzung investiver Maßnahmen zur Behebung bzw. Milderung der Konflikte und
Mängel im Untersuchungsgebiet wurde umfassend nachgewiesen.
Kernprobleme für eine zügige Durchführung des Verfahrens, insbesondere der dringend notwendigen investiven Maßnahmen als wichtiger Bestandteil der integrierten ländlichen Entwicklung, dürften das derzeitig in
Polen gültige Flurbereinigungsrecht und die darauf aufbauenden Fördergrundsätze sein. Das polnische Flurbereinigungsgesetz hat als Schwerpunkt die Bodenordnung zum Inhalt.
Es wird deshalb im Interesse der erforderlichen Realisierung dieses Modellprojektes (sowie auch künftiger
analoger Projekte) empfohlen, dass durch das Marschallamt der Wojewodschaft Kleinpolen geprüft wird, ob über
Sonderregegelungen eine komplexe Weiterbearbeitung des Verfahrens einschl. Förderung der ausgewiesenen
Ausführungskosten (Bodenordnung und Investitionen) ermöglicht werden kann.

Jest to warunkiem osiągnięcia celów przewidzianych dla modelowego projektu tj. opracowania,
w oparciu o doświadczenia z Turyngii, nowej metodyki sporządzania „Założeń do projektu postepowania” i przeprowadzania postępowań pn. „Rozwój Obszarów Wiejskich – Urządzenia Rolne” (ze szczególnym
uwzględnieniem zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich).

Dies ist die Voraussetzung für die Erreichung der mit der Aufgabenstellung für das Modellprojekt vorgesehenen Ziele „Anwendung einer neuen Methodik zur Planung und Durchführung von Landentwicklungsverfahren – Flurbereinigung (mit integrierten Ansatz der ländlichen Entwicklung) an Hand der Erfahrungen Thüringens.
Für die Weiterbearbeitung des wichtigen Modellprojekts ergeben sich die nachfolgend aufgeführten Arbeitsschritte.

Dalsza kontynuacja realizacji przedmiotowego projektu modelowego wiązała by się z realizacją przedstawionych poniżej działań.
Proponowany opis i orientacyjne terminy realizacji kolejnych etapów prac w projekcie
1. Ustalenie możliwości dalszej kompleksowej kontynuacji prac
w projekcie (reorganizacja struktur przestrzennych i stosunków własnościowych wraz z realizacją zaplanowanych
przedsięwzięć inwestycyjnych) oraz uzyskanie wsparcia finansowego na ich realizację.

4. kwartał 2012
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego (UMWM) we współpracy
z powiatem i gminą

2. Przedstawienie i omówienie opracowanych „Założeń do projektu postępowania”:
 z właściwymi organami/gminą,
 zebranie informacyjne z mieszkańcami Niecieczy i Czyżowa.

Koniec 4. kwartału 2012
przy współudziale ALF Meiningen (Urzędu
ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urządzeń
Rolnych w Meiningen) i ekspertów
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Vorschläge für die nächsten Arbeitsschritte zur Weiterbearbeitung des Projektes
1. Klärung der komplexen Weiterbearbeitung des Projektes
(Bodenordnung und Investitionen) einschl. Förderung der
Ausführungskosten

4. Quartal 2012
Marschallamt der Wojewodschaft
Kleinpolen (UMWM) in Zusammenarbeit
mit dem Landkreis und der Gemeinde

2. Vorstellung und Erörterung der Ergebnisse der Projektbeschreibung
 mit Behörden/Gemeinde
 Bürgerversammlung Nieciecza/Czyżów

Ende 4. Quartal 2012
unter Mitwirkung ALF Meiningen und
Experten
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3. Uwzględnienie opinii i wniosków wynikających z przeprowadzonych konsultacji (w ramach opracowywania wspólnego
Projektu Małopolski i Kraju Związkowego Turyngia).

1. kwartał 2013
przy współudziale ALF Meiningen

4. Uzgodnienie współfinansowania kosztów przez „osoby trzecie“ (np. gospodarka wodna, powiat tarnowski, instytucje
ochrony przyrody, turystyki itd.) wraz z zawarciem wiążących
porozumień.

1. kwartał 2013
UMWM przy współpracy
z powiatem i gminą

5. Ustalenie możliwości sfinansowania całkowitej realizacji
postępowania wraz z zabezpieczeniem niezbędnej kwoty
wsparcia finansowego w okresie 2014-2020.

1. kwartał 2013
UMWM przy współpracy
z powiatem i gminą

6. Zatwierdzenie „Założeń do projektu postępowania” jako zobowiązującej podstawy do wydania decyzji o wszczęciu i realizacji postępowania, łącznie z ustaleniem właściwego organu/
urzędu kierującego i odpowiedzialnego za jego wykonanie.

3. Einarbeitung der Ergebnisse der Vorstellung und Erörterung
(im Rahmen der Bearbeitung des Gemein- schaftsprojektes
Kleinpolen/Freistaat Thüringen

1. Quartal 2013
unter Mitwirkung ALF Meiningen

4. Abstimmung der Kostenbeteiligung „Dritter“ (z. B.
Wasserwirtschaft, Landkreis Tarnów, Naturschutzbehörde,
Tourismus usw.) einschl. Abschluss der Vereinbarungen

1. Quartal 2013
UMWM in Zusammenarbeit mit dem
Landkreis und der Gemeinde

5. Klärung der Gesamtfinanzierung des Verfahrens einschl.
Bereitstellung der Fördermittel im Zeitraum 2014-2020

1. Quartal 2013
UMWM in Zusammenarbeit mit dem
Landkreis und der Gemeinde

Koniec 1. kwartału 2013
UMWM przy współpracy
z powiatem

6. Genehmigung der Projektbeschreibung als verbindliche
Arbeitsgrundlage für die Anordnung und Durchführung des
Verfahrens einschl. Festlegung der zuständigen Behörde/
Amt zur Leitung und Durchführung des Verfahrens

Ende 1. Quartal 2013
UMWM in Zusammenarbeit mit dem
Landkreis

7. Przeprowadzenie, przed wszczęciem postępowania, zebrania „informacyjno-objaśniającego” (po zebraniu niezbędnej
ilości podpisów właścicieli gruntów wymaganej przez polskie ustawodawstwo).

3. kwartał 2012
właściwe władze/Urząd (przy współudziale
ALF Meiningen i ekspertów)

7. Durchführung der Aufklärungsversammlung zur Anordnung
des Verfahrens (nach Vorliegen der nach polnischem
Flurbereinigungsrecht erforderlichen Unterschriften der
Landeigentümer

3. Quartal 2012
zust. Behörde/Amt (unter Mitwirkung ALF
Meiningen und Experten)

8. Wszczęcie postępowania (wydanie decyzji o wszczęciu
postępowania urządzeniowo-rolnego).

Koniec 3. kwartału/
początek 4. kwartału 2012
właściwe organy/Urząd

8. Anordnung des Verfahrens (Erlass Flurbereinigungsbeschluss)

Ende 3. Quartal/
Anfang 4. Quartal 2012
zust. Behörde/Amt

9. Przeprowadzenie zebrania uczestników postępowania
w celu wybrania Zarządu wspólnoty uczestników.

Koniec 4. kwartału/
początek 1. kwartału 2013
właściwe organy /urząd (przy współudziale
ALF Meiningen i ekspertów)

9. Durchführung der Teilnehmerversammlung zur Wahl
des Vorstandes

Ende 4.Quartal/
Anfang 1. Quartal 2013
zust. Behörde/Amt (unter Mitwirkung ALF
Meiningen und Experten)

10. Sporządzenie ostatecznej i zobowiązującej wersji planu sieci
dróg i urządzeń melioracji wodnych wraz z towarzyszącym
planem pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu oraz
planu finansowania postępowania, na podstawie opracowanych „Założeń do projektu postępowania” i w porozumieniu
z Zarządem wspólnoty uczestników postępowania.

Opracowanie
4. kwartał 2013 do
1. kwartału 2015
właściwe organy /urząd
(przy współudziale ALF Meiningen
i ekspertów)

10. NAufstellung des verbindlichen Wege- und Gewässerplanes
mit landschaftspflegerischem Begleitplan einschl.

Bearbeitung
4. Quartal 2013 bis
1. Quartal 2015
zust. Behörde/Amt (unter Mitwirkung ALF
Meiningen und Experten)

Zlecenie fachowo kompetentnemu biuru projektowemu
przeprowadzenia niezbędnych badań i opracowania koncepcji w zakresie gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej (patrz rozdział 5.3) przy jednoczesnym uwzględnieniu i wprowadzeniu wyników opracowania do ww. planu.
Uwaga:

Badania i opracowanie w zakresie „Gospodarka wodna i ochrona przed powodzią“ zlecone
polskiemu biuru projektowemu, mogłoby być w oparciu o umowę (o ile zaistnieje takie życzenie
i potrzeba), realizowane przy współpracy i wsparciu jednego z biur specjalistycznych z Turyngii.

11. Zatwierdzenie planu sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych wraz z towarzyszącym planem pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu jako Planu kompleksowego (skoncentrowane oddziaływanie planu) jako podstawa do realizacji
przedsięwzięć inwestycyjnych (prawo budowlane).

2. kwartał 2015
UMWM (wzgl. właściwy organ/urząd)

12. Zlecenie fachowo kompetentnemu odpowiedniemu biuru
projektowemu opracowania planów rozwoju i odnowy wsi
dla miejscowości Nieciecza i Czyżów w ramach dotacji do
jego opracowania przez UMWM (wzgl. przez właściwy
organ/urząd).

4. kwartał 2013 do
2. kwartału 2015
(realizacja, dokonanie ostatecznych
uzgodnień i przedłożenie planów)
(współpraca doradcza właściwego
organu/urząd jak i ewent. ALF Meiningen)
zlecenie wykonania przez Miasto
i Gminę Żabno
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Finanzierungsplan im Benehmen mit dem Vorstand der
Teilnehmergemeinschaft auf der Grundlage der Projektbeschreibung einschl. Vergabe der erforderlichen Untersuchungen und Bearbeitung der Entwurfsplanung für den
Teilbereich „Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz“ (siehe
Pkt. 4.1.2 der Expertise) an ein geeignetes Planungsbüro
sowie Berücksichtigung und Einarbeitung der Ergebnisse in
den o. a. aufzustellenden Plan

Hinweis: Das polnische Fachplanungsbüro für den Teilbereich „Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz“
könnte, soweit der Wunsch und das Erfordernis bestehen, auf vertraglicher Grundlage durch ein
thüringer Planungsbüro beratend unterstützt werden.
11. Genehmigung des Wege- und Gewässerplanes mit
landschaftspflegerischem Begleitplan als Gesamtplan
(Konzentrationswirkung des Planes) als Voraussetzung für
die investiven Maßnahmen (Baurecht)

2. Quartal 2015
UMWM (bzw. zust. Behörde/Amt)

12. Vergabe der Bearbeitung der Dorfentwicklungs-/
Dorferneuerungsplanungen für die beiden Ortsteile
Nieciecza/Czyżów an ein geeignetes Fachplanungsbüro
einschl. Förderung der Bearbeitung durch das UMWM
(bzw. durch zust. Behörde/Amt)

4. Quartal 2013 bis
2. Quartal 2015
(Abschluss und Vorlage der Pläne)
(beratende Mitwirkung zust. Behörde/
Amt sowie ggbfs. ALF Meiningen) Vergabe
durch die Gemeinde Żabno
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13. Rozpoczęcie realizacji zatwierdzonych w planie sieci dróg
i urządzeń melioracji wodnych wraz z towarzyszącym
planem pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu
przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zapewnienie
niezbędnej dotacji przez UMWM.

od 2. kwartału 2015
zakończenie 2018/2019
 wspólnota uczestników pod nadzorem
właściwego organu/urzędu
 Miasto i Gmina Żabno

13. Beginn des Vorausbaues der mit dem Wege- und
Gewässerplan und landschaftspflegerischem Begleitplan
genehmigten Maßnahmen einschl. Bereitstellung der
erforderlichen Fördermittel durch UMWM

ab 2. Quartal 2015
Abschluss 2018/2019
 Teilnehmergemeinschaft unter Aufsicht
zust. Behörde/Amt
 Gemeinde Żabno

14. Realizacja przedsięwzięć w zakresie rozwoju i odnowy
wsi wynikających z planu rozwoju-/odnowy wsi wraz
z zapewnieniem przez UMWM (ewent. właściwy
organ/urząd) niezbędnych na ich realizację środków
finansowych.

Rozpoczęcia prac w roku 2015
- 2 kwartał 2015
Termin końcowy ~ rok 2020/2021
Miasto i Gmina Żabno

14. Umsetzung der Dorfentwicklungs-/Dorferneuerungsmaßnahmen im Ergebnis der Dorfentwicklungs-/Dorferneuerungspläne einschl. Bereitstellung der hierfür erforderlichen Fördermittel durch das UMWM (bzw. durch die
zust. Behörde/Amt)

Beginn 2015
Abschluss 2020/2021
Gemeinde Żabno

Równolegle z realizacją przedsięwzięć zawartych w planie sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych wraz
z towarzyszącym planem pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu przez organ odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, winny być również realizowane wszystkie niezbędne prace związane z ustaleniem nowego
stanu władania.
Celem powinno być przy tym sporządzenie i zatwierdzenia planu urządzeniowo-rolnego, łącznie z ogłoszeniem wyników, okazaniem i zakończeniem postępowania w roku 2019/2020.

Parallel zu den Arbeiten am Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan einschl. Realisierung der Maßnahmen sind die erforderlichen Arbeiten der Bodenordnung durch die für das Verfahren zust.
Behörde/Amt durchzuführen.
Ziel sollte sein, die Aufstellung und Genehmigung des Flurbereinigungsplanes einschl. dessen Ausführung im
Jahr 2018/2019 abzuschließen.

W załączniku nr 18 przedstawiono schemat przebiegu prac przygotowawczych w celu opracowania „Założeń
do projektu postępowania” urządzeniowo-rolnego.

Als Anlage 18 ist der Vorschlag des Bearbeitungsablaufes für die Vorbereitung von Flurbereinigungsverfahren
„Bearbeitung von Projektbeschreibungen“ beigefügt.

Uproszczony schemat etapów realizacji postępowania urządzeniowo-rolnego w Niemczech/Turyngii wraz
z krótkimi objaśnieniami przedstawiono w załączniku nr 1.

Ein vereinfachtes Ablaufschema der Flurneuordnung mit Kurzerläuterungen ist in der Anlage 1 dargestellt.

Informacja:
W celu dalszego wsparcia ze strony Urzędu w Meiningen (ALF) w zakresie doradztwa wykonawczego przy realizacji projektu modelowego po wydaniu decyzji o wszczęciu „Postępowania urządzeniowo-rolnego Nieciecza/Czyżów“, niezbędna jest aktualizacja porozumienia partnerskiego zawartego pomiędzy Województwem Małopolskim a Ministerstwem Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska
i Ochrony Przyrody Turyngii.
Pan Dipl.-Ing. Rainer Franke, w podsumowaniu swojej ekspertyzy, jest zdania, że
n dotychczasowe badania wykazały jednoznacznie pilną potrzebę przeprowadzenia postepowania „Rozwój
obszarów Wiejskich – Postępowanie urządzeniowo rolne Nieciecza/Czyżów“ wraz z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych;
n w Polsce jako kraju członkowskim Unii Europejskiej istnieją bardzo dobre możliwości kształtowania i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich przy pomocy instrumentów rozwojowych jakimi są postępowania urządzeniowo-rolne;
n dotychczasowe badania i wyniki uzyskane w ramach projektu modelowego pokazują, iż jego realizacja
mogłyby pokazać decydentom, jakie szanse rozwoju obszarów wiejskich dają działania inwestycyjne realizowane w ramach postępowań urządzeniowo-rolnych przy wykorzystaniu dotacji ze środków unijnych.
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Hinweis:
Für die weitere Begleitung des Modellprojektes durch das ALF Meiningen nach Anordnung des
„Flurbereinigungsverfahrens Nieciecza/Czyżów“ und die beratende Mitwirkung bedarf es nach
Einschätzung des Verfassers der Expertise einer Fortschreibung/Ergänzung des zwischen der Wojewodschaft Kleinpolen und dem Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und
Naturschutz abgeschlossenen Partnerschaftsabkommens.
Der Verfasser der Expertise, Herr Dipl. Ing. Rainer Franke, schätzt in der Zusammenfassung der Expertise ein,
dass
n die bisherigen Untersuchungen eindeutig das dringende Erfordernis der Durchführung des „Landentwicklungsverfahrens – Flurbereinigung Nieciecza/Czyżów“ mit Umsetzung investiver Maßnahmen der ländlichen Entwicklung belegen;
n in der Republik Polen als Mitglied der Europäischen Union sehr gute Möglichkeiten bestehen die ländlichen Räume mit Hilfe der Instrumente der Landentwicklung zu gestalten und nachhaltig zu entwickeln;
n mit den bisher durchgeführten Untersuchungen und Ergebnissen des Modellprojektes einschl. dessen
Umsetzung den Verantwortlichen aufgezeigt werden kann, welche Chancen für die ländlichen Räume bestehen und wie durch investive Maßnahmen der Landentwicklung ein entscheidender Beitrag mit Hilfe
von EU – Fördermittel geleistet werden kann.
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ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9
Załącznik 10
Załącznik 11
Załącznik 12
Załącznik 13
Załącznik 14
Załącznik 15
Załącznik 16
Załącznik 17
Załącznik 18
Załącznik 19

ANLAGEN

Schemat przebiegu „Postępowania urządzeniowo-rolnego“ w Republice Federalnej Niemiec/Turyngii
Mapa inwentaryzacji stanu istniejącego
Mapa Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Żabno (fragment) oraz opracowywane Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego dla
Czyżowa i Niecieczy
Mapa topograficzna obszaru postępowania
Mapa obszaru z naniesioną granicą zewnętrzną obszaru postępowania
Mapa obszaru postępowania na zdjęciu lotniczym z naniesionymi odcinkami granicy postępowania
Wzór legendy planu urządzeń dróg i wód wraz z towarzyszącym planem pielęgnacji krajobrazu wg
§ 41ustawy urządzeniowo-rolnej17
Schematy do wykazu przedsięwzięć18
Wzór decyzji o przejęciu w posiadanie i użytkowanie przez wspólnotę uczestników postępowania
gruntów na cele realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych19
Wykaz ustaleń – wykaz przedsięwzięć publicznych i wspólnotowych
Fotografie z przykładami planowanych inwestycji
Mapa z koncepcją planu sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych wraz z towarzyszącym planem
pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu
Plan finansowy
Projekt decyzji o wszczęciu postępowania urządzeniowo-rolnego wg wzoru obowiązującego
w Turyngii
Propozycja wzorcowej struktury Założeń do projektu postępowania pn. „Rozwój Obszarów
Wiejskich – Urządzenia Rolne Nieciecza/Czyżów“ (Miasto i Gmina Żabno)
Propozycja struktury „Zintegrowanej Koncepcji Rozwoju Wsi“ (ZKRW)
Propozycja struktury „Urzędu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urządzeń Rolnych“
Propozycja etapów prac przygotowawczych niezbędnych do wszczęcia postępowania urządzeniowo-rolnego – opracowanie Założeń do projektu postępowania
Dokumentacja fotograficzna z wybranymi zdjęciami z inwentaryzacji stanu istniejącego obszaru planowanego postępowania pn. „Rozwój Obszarów Wiejskich – Urządzenia Rolne Nieciecza
/Czyżów“ (Miasto i Gmina Żabno)

Kraj Związkowy Turyngia, Wytyczne do planowania i prowadzenia postępowań urządzeniowo-rolnych – 4. Mapy do celów
postępowania.
18
Kraj Związkowy Turyngia, Wytyczne do planowania i prowadzenia postępowań urządzeniowo-rolnych – 7.4. Sporządzenie
części tekstowej do Planu urządzeń wspólnych i publicznych wraz z towarzyszącym planem pielęgnacji krajobrazu wg § 41
FlurbG.
19
Kraj Związkowy Turyngia, Wytyczne do planowania i prowadzenia postępowań urządzeniowo-rolnych – 25. Przepisy pozostałe.

Anlage 1
Anlage 2
Anlage 3
Anlage 4
Anlage 5
Anlage 6
Anlage 7
Anlage 8
Anlage 9
Anlage 10
Anlage 11
Anlage 12
Anlage 13
Anlage 14
Anlage 15
Anlage 16
Anlage 17
Anlage 18
Anlage 19

Ablaufschema „Flurbereinigungsverfahren“ in Deutschland/Thüringen
Karte zur Bestandsaufnahme
Karte zur aktuellen Flächennutzungsplanung der Stadt und Gemeinde Żabno (Fragment) und geplanten Bauleitpläne für Czyżów und Nieciecza
Topografische Karte für das Verfahrensgebiet
Gebietskarte mit Vorschlag zur Abgrenzung des Verfahrensgebietes
Gebietskarte mit Luftbild und Grenzabschnitten Verfahrensgrenze
Musterlegende zur Karte zum Plan nach § 41 FlurbG10
Regelzeichnungen zum Verzeichnis der Festsetzungen11
Muster für eine vorläufige Anordnung12
Verzeichnis der Festsetzungen – Maßnahmenverzeichnis für öffentliche und gemeinschaftliche Anlagen
Beispielbilddokumentation zu geplanten Maßnahmen
Karte zum Entwurf des Wege- und Gewässerplanes mit landschaftspflegerischem Begleitplan
Finanzierungsplan
Entwurf eines Anordnungsbeschlusses zur Flurbereinigung nach thüringer Muster
Vorschlag für die Muster-Gliederung der Projektbeschreibung zur Vorbereitung des „Landentwicklungsverfahrens – Flurbereinigung“
Vorschlag für eine mögliche Gliederung für ein „Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept“ (ILEK)
Vorschlag für eine mögliche Struktur eines „Amtes Landentwicklung/Ländlicher Raum“
Vorschlag für den Bearbeitungsablauf zur Vorbereitung von Flurbereinigungsverfahren – Bearbeitung von Projektbeschreibungen
Bilddokumentation mit ausgewählten Bildern der landeskulturellen Bestandsaufnahme im vorgesehenen „Landentwicklungsverfahrens – Flurbereinigung Nieciecza/Czyżów“ (Stadt/Gemeinde
Żabno)

17
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Freistaat Thüringen, Richtlinien zur Planung und Durchführung von Flurneuordnungsverfahren – 4. Verfahrenskarten.
Freistaat Thüringen, Richtlinien zur Planung und Durchführung von Flurneuordnungsverfahren – 7.4. Erstellung des Textteils
zum Plan nach § 41 FlurbG.
12
Freistaat Thüringen, Richtlinien zur Planung und Durchführung von Flurneuordnungsverfahren – 25. Sonstige Vorschriften.
10
11
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Objaśnienie skrótów używanych w wersji niemieckiej
ABl.
A/E-Maßnahmen
A/GR
ALF
ÄLF
AT
BGBl.
DN
E in v. H.
ELER
EG
EU
EUR
e. V.
Fb
FlurbG
Fw
GAP
Gde
Ggf.
GmbH
herst.
Kbr
künft. Eigent.
Lkr
LVZ
LwAnpG
NW
RZ
S.
TG
TMLFUN
Träger d. Vorh.
Unterh.Pfl.
u.s.w.
uv
VdF
VdLA
z. B.

Dziennik urzędowy Unii Europejskiej
przedsięwzięcia wyrównawcze i zastępcze
rola/użytki zielone
Urząd do spraw Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urządzeń Rolnych
Urzędy do spraw Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urządzeń Rolnych
dni pracy
Federalny Dziennik Ustaw
Przekrój nominalny przepustu
Wkład własny w procentach
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wspólnota Europejska
Unia Europejska
euro
zarejestrowane stowarzyszenie
szerokość nawierzchni jezdnej
Federalna Ustawa o urządzeniach rolnych
droga gruntowa transportu rolnego
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej
gmina
ewentualnie/w danym przypadku
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
wznowienie/modernizacja/nowa budowa
szerokość drogi wraz z poboczem
przyszły właściciel
powiat
rolnicza liczba porównawcza
Ustawa o dostosowaniu rolnictwa
szerokość nominalna
schemat graficzny
strona
Wspólnota uczestników postępowania urządzeniowo-rolnego
Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska i Ochrony Przyrody Turyngii
wykonawca zamierzenia
odpowiedzialny za utrzymanie/stan techniczny
i tak dalej
bez zmian
wykaz ustaleń
Wykaz elementów zagospodarowania krajobrazu
na przykład
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Abkürzungsverzeichnis
ABl.
A/E-Maßnahmen
A/GR
ALF
ÄLF
AT
BGBl.
DN
E in v. H.
ELER
EG
EU
EUR
e. V.
Fb
FlurbG
FNO
Fw
GAP
Gde
Ggf.
GmbH
herst.
Kbr
künft. Eigent.
Lkr
LVZ
LwAnpG
NW
RZ
S.
TG
TMLFUN
Träger d. Vorh.
Unterh.Pfl.
u.s.w.
uv
VdF
VdLA
z.B.

Amtsblatt der Europäischen Union
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Acker/Grünland
Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung
Ämter für Landentwicklung und Flurneuordnung
Arbeitstage
Bundesgesetzblatt
Durchlassnennweite
Eigenleistung
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
Europäische Gemeinschaft
Europäische Union
Euro
eingetragener Verein
Fahrbahnbreite
Flurbereinigungsgesetz
Flurneuordnung
Feldweg
Gemeinsamen Agrarpolitik der EU
Gemeinde
gegebenenfalls
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
herstellen
Kronenbreite
künftiger Eigentümer
Landkreis
landwirtschaftliche Vergleichszahl
Landwirtschaftsanpassungsgesetz
Nennweite
Regelzeichnung
Seite
Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung
Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz
Träger des Vorhabens
Unterhaltungspflichtiger
und so weiter
unverändert
Verzeichnis der Festsetzungen
Verzeichnis der Landschaftsgestaltenden Anlagen
zum Beispiel
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ANLAGE 1 Ablaufschema „Flurbereinigungsverfahren“ in
Deutschland/Thüringen

Prace przygotowawcze
do wszczęcia postępowania

Vorbereitung
des Verfahrens

Informacja/wysłuchanie podmiotów reprezentujących interesy publiczne (§ 5 FlurbG*)
Zebranie informacyjne z potencjalnymi uczestnikami postępowania (§ 5 FlurbG)

Anhörung/Unterrichtung TöB (§5 FlurbG)
Aufklärungsversammlung (§5 FlurbG)

Decyzja o wszczęciu postępowania
urządzeniowo-rolnego
(Zarządzenie postępowania)

Einleitungsphase

Faza wprowadzenia

ZAŁĄCZNIK 1 Schemat przebiegu „Postępowania urządzeniowo-rolnego“
w Republice Federalnej Niemiec/Turyngii

Flurbereinigungsbeschluss
(Anordnung des Verfahrens)

Wybór Zarządu wspólnoty
uczestników (§ 21 FlurbG)

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych urządzeń wspólnotowych
zgodnie z planem wg § 41 FlurbG

Legitymacja uczestników
(§§ 10 do 14 FlurbG)
Szacunek gruntów
(§§ 27 do 32 FlurbG)
Publiczne wyłożenie/Wysłuchanie
stron. Wyniki szacunku gruntów
(§ 32 FlurbG)
Zatwierdzenie wyników szacunku
gruntów (§ 32 FlurbG)

Faza przeprowadzenia

Określenie wartości ekwiwalentu przysługującego
w nowym stanie i wysokości odszkodowań
Termin składania życzeń odnośnie nowego stanu
zgodnie z § 57 FlurbG
Sporządzenie planu końcowego postępowania
urządzeniowo-rolnego / planu reorganizacji struktur przestrzennych i stosunków własnościowych
obszaru postępowania

Planung der Neuordnung und Umsetzung investiver Maßnahmen

Planowanie

Opracowanie wersji ostatecznej planu
wg § 41 FlurbG (Plan sieci dróg
i urządzeń melioracji wodnych wraz
z towarzyszącym planem pielęgnacji
i zagospodarowania krajobrazu)
włącznie z planem finansowania

Zestawienie rejestrów, spisów, poświadczeń. Stary stan

Durchführungsphase

Opracowanie wersji ostatecznej zasad
reorganizacji struktur przestrzennych
i stosunków własnościowych obszaru
postępowania wg § 38 FlurbG

Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft (§21 FlurbG)

Realizacja postanowień zawartych w Planie końcowym postępowania urządzeniowo-rolnego
i okazanie na gruncie nowego stanu prawnego
(§ 61 do 64 FlurbG)
Aktualizacja ksiąg publicznych
(§§ 79 i następne FlurbG)

Faza zakończenia

Decyzja o zakończeniu postępowania
(§ 149 FlurbG)

* FlurbG – Flurbereinigungsgesetz – Federalna ustawa o urządzeniach rolnych

Aufstellung Register, Verzeichnisse,
Nachweise Alter Bestand
Legitimation der Teilnehmer
(§§10 - 14 FlurbG)

Abschließende Aufstellung Plan § 41
FlurbG (Wege- und Gewässerplan mit
landschaftspflegerischem Begleitplan)
einschließlich Finanzierungsplan

Ausbau gemeinschaftlicher Anlagen
gemäß dem Plan nach § 41 FlurbG

Wertermittlung (§§ 27 - 32 FlurbG)
Offenlegung/Anhörung
Ergebnisse der Wertermittlung
(§ 32 FlurbG)
Feststellung der Wertermittlung
(§ 32 FlurbG)

Ermittlung des Abfindungsanspruchs
Planwunschtermin
gemäß § 57 FlurbG)

Aufstellung Flurbereinigungsplan
(§ 58 FlurbG)

Bekanntgabe Flurbereinigungsplan (§ 59 FlurbG)

Ausführung

Wykonanie

Ogłoszenie wyników zawartych w planie końcowym postępowania urządzeniowo rolnego
(§ 59 FlurbG)

Abschließende Aufstellung der Neugestaltungsgrundsätze § 38 FlurbG

Ausführungsanordnung
(§ 61 - 64 FlurbG)

Berichtigung öffentlicher Bücher
(§§ 79 ff FlurbG)
Schlussphase

Schlussfestellung
(§ 149 FlurbG)

Skrócone objaśnienia do etapów postępowania urządzeniowo-rolnego

Kurzerläuterungen zu den Verfahrensabschnitten einer Flurbereinigung

Prace przygotowawcze przed wszczęciem postępowania
n Planowanie i analizy wstępne.
n Inwentaryzacja stanu istniejącego i koncepcje wstępne (opracowanie wstępnej koncepcji zasad
reorganizacji struktur przestrzennych i stosunków własnościowych obszaru postępowania i planu sieci
dróg i urządzeń melioracji wodnych wraz z towarzyszącym planem pielęgnacji i zagospodarowania
krajobrazu oraz planu finansowania postępowania).
n Ustalenia z gminą, przedstawicielami rolników, ważnymi podmiotami reprezentującymi interesy
publiczne oraz przedstawicielami reprezentującymi interesy właścicieli gruntów.
n Sporządzenie Założeń do projektu postępowania.

Vorbereitung Verfahren
n Vorplanungen, Vorüberlegungen
n Bestandsaufnahme und Grobplanung (Entwurf der Neugestaltungsgrundsätze sowie des Planes nach
§ 41 FlurbG und der Verfahrensfinanzierung)
n Abstimmungen mit der Gemeinde, Vertretern der Landwirtschaft, wichtigen Träger öffentlicher Belange
und Interessenvertretern der Grundeigentümer
n Erstellung der Projektbeschreibung

Informacja/wysłuchanie podmiotów reprezentujących interesy publiczne oraz zebranie informacyjne
(§5 FlurbG)
n Pisma informujące podmioty reprezentujące interesy publiczne o planowanym przeprowadzeniu
postępowana z prośbą o informacje odnośnie zamierzeń własnych na obszarze postępowania,
poinformowanie przez urząd ds. rozwoju obszarów wiejskich i urządzeń rolnych podmiotów
reprezentujących interesy publiczne odnośnie obszaru planowanego postępowania, a z najważniejszymi
z nich dodatkowo narada(y) odnośnie szczegółowego przedstawienia i omówienia planowanych
przedsięwzięć inwestycyjnych.
n Zebranie informacyjno-objaśniające z potencjalnymi uczestnikami postępowania (właścicielami
nieruchomości).

Anhörung/Unterrichtung Träger öffentlicher Belange und Aufklärungsversammlung (§ 5 FlurbG)
n Anschreiben der Träger öffentlicher Belange mit Bitte um Informationen zum voraussichtlichen
Verfahrensgebiet, Information der Träger öffentlicher Belange zum geplanten Verfahren, mit wichtigsten
Träger öffentlicher Belange Erörterung der geplanten Maßnahmen
n Aufklärung der voraussichtlich beteiligten Grundstückseigentümer

Decyzja o wszczęciu postępowania urządzeniowo-rolnego (§4 FlurbG)
n Wydanie decyzji administracyjnej zarządzającej wszczęcie postępowania urządzeniowo-rolnego.

Flurbereinigungsbeschluss (§ 4 FlurbG)
n Anordnung der Flurbereinigung

Wybór Zarządu wspólnoty uczestników postępowania (§§16 – 26 FlurbG)
n Zaproszenie uczestników postępowania na zebranie wyborcze przez obwieszczenie publiczne.
n Przeprowadzenie wyborów Zarządu wspólnoty uczestników postępowania.
n Wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego wspólnoty uczestników.
n Podjęcie uchwały o wstąpieniu do Związku ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urządzeń Rolnych (związek
wspólnot uczestników postępowań urządzeniowo-rolnych).

Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft (§§ 16 – 26 FlurbG)
n Ladung durch öffentliche Bekanntmachung
n Durchführung der Wahl
n Wahl des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden der Teilnehmergemeinschaft
n Beschlussfassung zum Beitritt zum Verband für Landentwicklung und Flurneuordnung

Opracowanie zasad reorganizacji stosunków własnościowych i struktur przestrzennych obszaru postępowania
(§ 38 FlurbG)
n Uzgodnienie podstaw i ustalenie zasad ogólnych reorganizacji stosunków własnościowych i struktur
przestrzennych obszaru postępowania urządzeniowo-rolnego we współpracy i porozumieniu
z przedstawicielami społeczno-zawodowych organizacji rolników, podmiotami reprezentującymi interesy
publiczne, gminą i innymi.

Aufstellung der Neugestaltungsgrundsätze (§ 38 FlurbG)
n Erörterung und Aufstellung der allgemeinen Grundsätze für zweckmäßige Neugestaltung des
Flurbereinigungsgebietes im Benehmen mit der Landwirtschaftlichen Berufsvertretung, Trägern
öffentlicher Belange, der Gemeinde, anderen

Realizacja urządzeń wspólnotowych
n Sporządzenie planu wg §41 FlurbG („Plan sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych wraz z towarzyszącym
planem pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu”, zwany również „Planem urządzeń wspólnotowych
i publicznych).
n Decyzja stwierdzająca ważność planu/Decyzja zatwierdzająca plan (§41 FlurbG) – uzyskanie publicznoprawnych pozwoleń na realizację zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych (§§41, 42 FlurbG).
n Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych urządzeń wspólnotowych w trakcie trwania postępowania
urządzeniowo-rolnego (realizacja przedsięwzięć dopiero po zakończeniu postępowania następuje tylko
w przypadkach wyjątkowych).
n Zapewnienie finansowania (§§104, 105, 106 FlurbG).
n Zabezpieczenie prywatno-prawnych pozwoleń na realizację planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych
w ramach zawarcia wiążących porozumień z właścicielami gruntów lub wydanie decyzji administracyjnej
o przejęciu w posiadanie i użytkowanie terenów niezbędnych do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć
inwestycyjnych (§36 FlurbG).
n Ogłoszenie przetargów, zlecenie wykonania i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych zgodnie
z rozporządzeniem o zleceniach i umowach na wykonanie robót budowlanych.

Ausbau gemeinschaftlicher Anlagen
n Erstellung des Planes nach § 41 FlurbG (Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem
Begleitplan oder Plan der gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen)
n Planfeststellung/Plangenehmigung (§ 41 FlurbG) – Sicherung des öffentlich-rechtlichen Baurechts (§§ 41,
42 FlurbG)
n Vorausbau (Regelfall) bzw. Ausbau (in Ausnahmefällen nach der Neuordnung des Grundbesitzes) der
gemeinschaftlichen Anlagen
n Sicherung der Finanzierung (§§ 104, 105, 106 FlurbG)
n Sicherung der privatrechtlichen Bauerlaubnis durch Abschluss von Bauerlaubnissen oder den Erlass einer
vorläufigen Anordnung (§ 36 FlurbG)
n Ausschreibung, Vergabe der Bauleistungen, Bauausführung nach VOB

Sporządzenie rejestrów, wykazów i dokumentacji ewidencyjnej starego stanu
n Ustalenie uczestników postępowania (uczestnicy bezpośredni i uczestnicy pośredni) (§10 i następne
FlurbG).
n Przeprowadzenie szacunku gruntów (§§27 i następne FlurbG).

Aufstellung der Register, Verzeichnisse, Nachweise Alter Bestand
n Ermittlung der Beteiligten (Teilnehmer und Nebenbeteiligte) (§ 10 folgende FlurbG)
n Durchführung des Wertermittlungsverfahrens (§§ 27 ff FlurbG)
n Auswertung der amtlichen Bodenschätzungsunterlagen

n
n
n
n
n
n

Analiza i ocena urzędowej dokumentacji klasyfikacji bonitacyjnej gleb
Zebranie w celu określenia zasad szacunku gruntów (ustalenie zasad ramowych/kryteriów ekwiwalentności)
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i szacunek gruntów obszaru postępowania
Zebranie przedstawiające wyniki dokonanego szacunku gruntów
Digitalizacja map szacunku gruntów
Wykonanie dokumentacji szacunku gruntów dla każdego z uczestników postępowania

n
n
n
n
n

Termin zur Einleitung der WE (Aufstellung Wertermittlungsrahmen)
örtliche Wertermittlung
Termin zum Abschluss der WE
Digitalisierung der Wertermittlungskarten
Wertermittlung - alter Bestand - für jeden Teilnehmer

Publiczne wyłożenie / wysłuchanie stron i wydanie decyzji administracyjnej stwierdzającej ważność dokonanego szacunku gruntów (§ 32 FlurbG)
n Obwieszczenie rezultatów szacunku gruntów – rozpatrzenie zastrzeżeń
n Wydanie decyzji administracyjnej stwierdzającej prawidłowość dokonania i zatwierdzenającej wyniki
dokonanego szacunku gruntów

Offenlegung / Anhörung und Feststellung der Ergebnisse Wertermittlung (§ 32 FlurbG)
n Bekanntgabe der WE-Ergebnisse – Überprüfung von Einwendungen
n Feststellung der WE-Ergebnisse

Ustalenie ekwiwalentu wartości przysługującej w nowym stanie
n Wznowienie granicy zewnętrznej postępowania i przejęcie rezultatów dla nowego stanu
n Wykonanie map kompleksów podziałowych (ustalenie granic kompleksów na podstawie dygitalizacji
wykonanych specjalnie dla tego procesu map ortofoto lub pomiarów geodezyjnych po zrealizowaniu
przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w planie wg §41 FlurbG)
n Transformacja granic szacunkowych gruntów – stary stan – do map kompleksów podziałowych nowego
stanu
n Sporządzenie mapy kompleksów podziałowych z oznaczeniem numerem,
powierzchnią i wartością
n Ustalenie potrąceń (odliczenie wartości potrąceń na cele przewidziane w §47 FlurbG.1
Ustalenie ostatecznej wartości ekwiwalentu przysługującego w nowym stanie

Ermittlung des Abfindungsanspruchs
n Herstellung der Verfahrensgrenze und Übernahme für den neuen Bestand
n Herstellung der Blockkarten (Blockgrenzen gemäß Orthofotoauswertung oder Vermessung der Anlagen
des §-41-Plans)
n Übernahme der WE-Ergebnisse - alter Bestand - in Blockkarten
n Herstellung von Blockteilkarten, Blockteilverzeichnis (Wertverhältnisse in den Blockteilen)
n Ermittlung des Landabzuges (Wertabzug für Landbeitrag nach § 47 FlurbG)
n Ermittlung des Abfindungsanspruches

Termin składania życzeń odnośnie nowego stanu
n Prawo do ekwiwalentności wymiany gruntów wg §44 FlurbG
n Złożenie przez uczestników postępowania życzeń odnośnie lokalizacji i charakteru użytków nowych
działek (§57 FlurbG)

Planwunschtermin
n Anspruch auf wertgleiche Abfindung in Land nach § 44
n Planwunschanhörung der Teilnehmer (§ 57 FlurbG)

Sporządzenie planu końcowego postępowania urządzeniowo-rolnego
n Sporządzenie dokumentacji ostatecznej dla nowo przydzielonych gruntów
n Koncepcja wstępna lokalizacji nowych działek
n Sporządzenie mapy z geodezyjnym projektem postępowania – (obliczenie współrzędnych punktów
załamania nowych granic działek)
n Opracowania planu końcowego postępowania urządzeniowo-rolnego (część tekstowa, rejestry i mapy),
ostateczna wewnętrzna kontrola planu (§58 FlurbG)
n Ewentualnie wcześniejsze wprowadzenie w nowy stan posiadania jeszcze przed uzyskaniem
prawomocności planu (§65 FlurbG)

Aufstellung des Flurbereinigungsplanes
n Zuteilungsberechnung
n Entwurf des Rohplanes der neuen Einteilung
n Erstellung der Zuteilungskarten – Absteckungsriss (Berechnung der Soll-Koordinaten der neuen
Grenzpunkte)
n Aufstellung des Flurbereinigungsplanes (textlicher Teil, Nachweise und Karten), Prüfung (§ 58 FlurbG)
n eventuell vorläufige Besitzeinweisung (§ 65 FlurbG)

Ogłoszenie wyników zawartych w planie końcowym postępowania urządzeniowo-rolnego
n Obwieszczenie, przeprowadzenie wysłuchania do planu (§59 FlurbG)
n Ew. rozpatrzenie odwołań / zaskarżeń (§§59, 60, 141, 142) aż do osiągnięcia prawomocności

Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes
n Bekanntgabe, Durchführung eines Anhörungstermines (§ 59 FlurbG)
n - ggf. Widerspruchsverfahren / Klageverfahren (§§ 59, 60, 141, 142) bis zur Unanfechtbarkeit

Decyzja o realizacji postanowień zawartych w planie końcowym postępowania urządzeniowo-rolnego
n Wydanie decyzji o uprawomocnieniu się Planu końcowego postępowania urządzeniowo-rolnego i
okazaniu (możliwe jest także przed uprawomocnieniem) na gruncie nowego stanu prawnego (§§61, 63)
 Wejście w życie nowego stanu prawnego, nowe stosunki własnościowe i struktury przestrzenne przed
aktualizacją księg wieczystych.2
 Księgi wieczyste oraz ewidencja gruntów i budynków stają się nieaktualne
i wymagają korekty.

Ausführungsanordnung
n Erlass der (vorzeitigen) Ausführungsanordnung (§§ 61, 63)
 Eintritt des neuen Rechtszustandes, Eigentumsübergang außerhalb des Grundbuches!
 Grundbuch und Liegenschaftskataster werden unrichtig und müssen berichtigt werden!

Np. konieczne potrącenia na cele regulacji stosunków własnościowych na urządzeniach wspólnotowych lub ew. w wyjątkowych przypadkach, niezbędnie koniecznych minimalnych potrąceń dla tych samych celów dla urządzeń publicznych.
2
Od chwili wydania decyzji o uprawomocnieniu się planu końcowego postępowania urządzeniowo-rolnego i okazaniu nowego stanu prawnego na gruncie aż do momentu faktycznego uaktualnienia ksiąg wieczystych i dokumentacji geodezyjnej,
Urząd ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urządzeń Rolnych sprawuje dla nieruchomości położonych na obszarze postępowania rolę „Sądu wieczystoksięgowego” i Urzędu katastralnego.
1

Korekta ksiąg publicznych
n Korekta księgi wieczystej:
 na wniosek organu urządzeniowo-rolnego po uprawomocnieniu się planu końcowego postępowania
(§79 FlurbG);
 sporządzenie i przekazanie dokumentacji niezbędnej do aktualizacji i korekty ksiąg wieczystych
(wyciąg z rejestrów planu końcowego postępowania urządzeniowo-rolnego) (§80 FlurbG);
 ew. aktualizacja i koreka ksiąg wieczystych przed całkowitym uprawomocnieniem się planu
końcowego postępowania urządzeniowo-rolnego (§82 FlurbG);
Korekta
ewidencji gruntów i budynków:
n
na
wniosek
organu urządzeniowo-rolnego po uprawomocnieniu się planu końcowego postępowania

(§79 FlurbG);
 sporządzenie i przekazanie niezbędnej do aktualizacji i korektury dokumentacji geodezyjnej do
urzędu katastralnego (§81 FlurbG);
Aktualizacja
i korekta pozostałych ksiąg publicznych, jak spis służebności lub księga wodna;
n

Berichtigung der öffentlichen Bücher
n Berichtigung des Grundbuches
 auf Ersuchen der Flurbereinigungsbehörde nach dem Flurbereinigungsplan (§ 79 FlurbG)
 Erstellung der Berichtigungsunterlagen (Auszug aus Flurbereinigungsplan) (§ 80 FlurbG)
 gegebenenfalls vorzeitige GB-Berichtigung (§ 82 FlurbG)
n Berichtigung des Liegenschaftskatasters
 auf Ersuchen der Flurbereinigungsbehörde nach dem Flurbereinigungsplan (§ 79 FlurbG)
 Abgabe der Berichtigungsunterlagen an Katasterbehörde (§ 81 FlurbG)
n Berichtigung sonstiger öffentlicher Bücher wie Baulastenverzeichnis oder Wasserbuch

Zakończenia postępowania urządzeniowo-rolnego
n Wydanie decyzji administracyjnej stwierdzającej zakończenie postępowania (§149)

Schlussfestellung
n Abschluss des Verfahrens (§ 149)

ZAŁĄCZNIK 2 Mapa inwentaryzacji stanu istniejącego

ANLAGE 2 Karte zur Bestandsaufnahme

Wersja w skali oryginalnej znajduje się na CD

Die Karten im Originalmaßstab befinden sich auf der beigelegten CD-ROM

Postępowanie urządzeniowo-rolne Czyżów i Nieciecza

Mapa inwentaryzacji stanu istniejącego
Inwentaryzacja urządzeń drogowych, melioracji wodnych, budowli, elementów
środowiskowo-krajobrazowych itd.
Okres opracowania:

09-13.05.2011 r.

Opracowali:		
			
			
			

Heiko Ender
Wieslaw Smieszko
Rainer Franke
Dr. Jacek Pijanowski

Flurbereinigungsverfahren Czyżów und Nieciecza

Landeskulturelle Bestandsaufnahme
Bestandsaufnahme von Straßen, Wegen, Gewässern, Bauwerken etc.
Bearbeitungszeitraum:

09.-13.05.2011

Bearbeiter:		
			
			
			

Heiko Ender
Wieslaw Smieszko
Rainer Franke
Dr. Jacek Pijanowski

ZAŁĄCZNIK 3 Mapa Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Żabno (fragment) oraz opracowywane MPZP

ANLAGE 3 Karte zur aktuellen Flächennutzungsplanung der Stadt und Gemeinde Żabno
(Fragment) und geplanten Bauleitpläne für Czyżów und Nieciecza

Wersja w skali oryginalnej znajduje się na CD

Die Karten im Originalmaßstab befinden sich auf der beigelegten CD-ROM

ZAŁĄCZNIK 4 Mapa topograficzna obszaru postępowania

ANLAGE 4 Topografische Karte für das Verfahrensgebiet

Wersja w skali oryginalnej znajduje się na CD

Die Karten im Originalmaßstab befinden sich auf der beigelegten CD-ROM

ZAŁĄCZNIK 5 Mapa obszaru z naniesioną granicą zewnętrzną obszaru postępowania

ANLAGE 5 Gebietskarte mit Vorschlag zur Abgrenzung des Verfahrensgebietes

.
P a s i e ka
O t f i n owska

Podlesie
Dębowe

ZAŁĄCZNIK 6 Mapa obszaru postępowania na zdjęciu lotniczym z naniesionymi
odcinkami granicy postępowania

ANLAGE 6 Gebietskarte mit Luftbild und Grenzabschnitten Verfahrensgrenze

P a s i e ka
O t f i n owska

Podlesie
Dębowe

ZAŁĄCZNIK 7 Wzór legendy planu sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych
wraz z towarzyszącym planem pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu
wg § 41ustawy urządzeniowo-rolnej

Kolej szynowa
Drogi publiczne
Droga łącząca -, rolnicza / lub leśna,
nawierzchnia utwardzona

Granica kraju związkowego
Granica powiatu
Granica gminy
Granica obrębu geodezyjnego/sołectwa

Rów przydrożny
Granica użytkowania
Numer urządzenia drogowego

Przewody podziemne

Tereny infiltracji

Gospodarstwo na terenach ekstensywnej zabudowy
Granica zabudowy wg Planu zag. przestrzennego

Bród

Przepompownia

Studzienka wpływowa/wypływowa

Stacja uzdatniania wody

Próg zwalniający

Studnia
Stacja transformatorowa
Basen/pływalnia otwarta

Mur

Cmentarz
Numer urzadzenia budowlanego

Boisko sportowe
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
Pole kempingowe
Miejsce na grilla/ognisko
Pozostałe tereny i urządzenia
Użytki zielone z drzewami
owocowymi

2. 6 Tereny chronione i pomniki przyrody
Granica prawnej ochrony przyrody

Urządzenia i tereny ochrony przyrody,
pielęgnacji krajobrazu, wypoczynku itp.

Rezerwat przyrody

Strefa graniczna o znaczeniu
przyrodniczym

Obszar ochrony krajobrazu
Rezerwat biosfery

Numer elementu krajobrazu
Urządzenie

Park przyrodniczy

1.5 Inne urządzenia

Park narodowy
Poprawa jakości gleb

Biotopy podlegające ochronie szczególnej

BD – Tereny do zdrenowania
D – System drenaży
P – Rekultywacja (plantowanie)

Chroniony element krajobrazu

Pozostałe urządzenia wspólnotowe

Granica prawnej ochrony wód

Pomnik przyrody

Strefa ochrony wody pitnej (klasa I, II, III)

Nasyp/Wał

Strefa ochrony źródła wód leczniczych

Wykopalisko/Zagłębienie

Teren zalewowy

Numer urządzeń pozostałych

Granice prawnej ochrony zabytków
Zabytek kulturowy

1.6 Inne informacje
Urządzenie do likwidacji

2. 7 Poprawa jakości gleb i gruntów

Numer urządzenia do likwidacji

M – Nawożenie
L – Spulchnianie

Granica urządzenia
Granica urządzenia
lub odcinka przedsięwzięcia

RD – Drenaże bezprzewodowe

2. 8 Pozostałe informacje
Kierunek uprawy
Warunkowa granica uprawy
Tereny podmokłe

ANLAGE 7 Musterlegende zur Karte zum Plan nach § 41 FlurbG

ZAŁĄCZNIK 8 Schematy graficzno-opisowe do wykazu przedsięwzięć

ANLAGE 8 Regelzeichnungen zum Verzeichnis der Festsetzungen

RZ

Beispiel zur Anwendung der Regelzeichnungen
Przykład zastosowania schematu

Festsetzung:
Ustalenia:

Gewünschter Regelungsinhalt:
Opis przedsięwzięcia:
Weg mit Befestigung durch Betonplattenspur, 5,0 m

Regelzeichnungen (RZ)
Schematy

Kronenbreite,

mit

Wegebefestigung

für

mittlere

Beanspruchung und Oberflächenentwässerung durch
Seitengraben
Droga

dwuśladowa

z

płyt

betonowych,

szerokość

całkowita podłoża 5,0 m, umocnienie drogi dla transportu
o średnim obciążeniu; odwadnianie rowem przydrożnym

zum Verzeichnis der Festsetzungen (VdF)
do wykazu przedsięwzieć

durch:
przez:

Anwendung der festgelegten Kennziffern:
Zastosowanie schematu:

Regelzeichnung
Schemat
Anlage: / przedsięwzięcie:
ländlicher Weg / droga rolnicza
Bauweise: / rodzaj budowy:
Weg mit Befestigung durch Betonplattenspur
Dwuśladowa droga rolnicza z płyt betonowych

Beanspruchung: / Zastosowanie:
Wegebefestigung für mittlere Beanspruchung
Umocnienie dla transportu o średnim obciężeniu

Oberflächenentwässerung: / Odwadnianie:
Seitengraben
Rów przydrożny

RZ-W 10.3.2

Regelzeichnungen für ländliche Wege
Schematy dla dróg rolniczych
RZ-W
Nr.

Beschreibung
Opis przedsięwzięcia

RZ-W
Zeichnerische Darstellung
Rysunek schematu

Regelzeichnungen für ländliche Wege
Schematy dla dróg rolniczych
RZ-W

Beschreibung
Opis przedsięwzięcia

Nr.

Bauweise
Rodzaj budowy

RZ-W
Zeichnerische Darstellung
Rysunek schematu

Befestigung
Rodzaj umocnienia

1

Grünweg (Erdweg)
„Droga zielona“ – droga ziemna

1

Ohne Befestigung
Bez utwardzenia

_______

2

Weg mit Befestigung ohne Bindemittel, ohne
Deckschicht
Droga utwardzona bez środków wiążących, bez
nawierzchni

2

Wegebefestigung für geringe Beanspruchung
Utwardzenie dla małego obciążenia
(max. 3,0 t na oś)

_______

3

Wegebefestigung für mittlere Beanspruchung
Utwardzenie dla średniego obciążenia
(max. 5,0 t na oś)

_______

3

Weg mit Befestigung ohne Bindemittel, mit
Deckschicht
Droga utwardzona tłuczniem kamiennym bez
środków wiążących, z nawierzchnią z tłucznia

4

Wegebefestigung für hohe Beanspruchung
Utwardzenia dla dużego obciążenia
(max. 11,5 t na oś)

_______

5

Wegebefestigung für hohe Beanspruchung,
Schichtenaufbau nach RStO, Bauklasse VI
Utwardzenia dla dużego obciążenia, budowa
o strukturze warstwowej (max. 11,5 t na oś)

_______

4

Weg mit Befestigung durch Asphaltdecke
Droga o nawierzchni asfaltowej

5

Weg mit Befestigung durch Asphaltspur
Droga dwuśladowa o nawierzchni asfaltowej

6

Weg mit Befestigung durch Betondecke
Droga dwuśladowa o nawierzchni betonowej

1

Ohne Entwässerungsanlage
Bez odwadniania

7

Weg mit Befestigung durch Betonspur
Droga dwuśladowa o nawierzcni betonowej

2

Seitengraben
Rów przydrożny

8

Weg mit Befestigung durch Pflasterdecke
Droga utwardzona kostką brukową

3

Mulde
Zagłębienie/Mulda

9

Weg mit Befestigung durch
Betonsteinpflasterspur
Droga dwuśladowa utwardzona kostką betonową

4

Bordrinne
Rynna

5

Längssickerung
Drenaż

10

Weg mit Befestigung durch Betonplattenspur
Droga z płyt betonowych

11

Weg mit Befestigung durch hydraulisch
gebundene Tragdeckschicht (HGTD)
Droga z hydraulicznie wzmocnioną warstwą
nośną

12

Weg mit Befestigung durch hydraulisch
gebundene Deckschicht (HGD)
Droga o hydralicznie wzmocnionej nawierzchni

Oberflächenentwässerung
Odwadnianie nawierzchni

_______

Regelzeichnungen für Gewässer
Schematy dla urządzeń wodnych
RZ-G

Beschreibung
Opis przedsięwzięcia

Nr.

RZ-G
Zeichnerische Darstellung
Rysunek schematu

Linienführung:
Przebieg liniowy

RZ-G

Beschreibung
Opis przedsięwzięcia

Nr.

Gewässersicherung
Zabezpieczenie cieków

Gradlinig
Prosty

1

Regelzeichnungen für Gewässer (RZ-G)
Schematy dla urządzeń wodnych

5

Steinschüttung
Nasyp z kamienia

6

Steinsatz (am Böschungsfuß)
Wzmocnienie podnóża nasypu z kamienia

7

Setzpack
Utwardzenie koryta kamieniem

8

Pflaster auf Betonunterlage
Kostka betonowa na podkładzie z betonu

9

Setzpack auf Betonunterlage
Utwardzenie koryta kamieniem na podkładzie
z betonu

leicht geschlängelt
Lekko falujący

2

Mäandrierend
Meandrujący

3

Querschnitt
Przekrój
Regelmäßig
Równomierny

1

10

Sohlschalen
Muszle betonowe

11

Trapezschalen/Doppeltrapezschalen
Muszle betonowe w kształcie trapezu/
podwójnego trapezu

12

Rasengittersteine
Ażurowa płyta betonowa

Unregelmäßig
Nierównomierny

2

Gewässersicherung
Zabezpieczenie cieków
1

Keine Maßnahmen
Bez żadnych działań

_______

2

Lebendbau-Maßnahmen mit Gräsern und
Kräutern
Rozwój naturalny – zasianie trawą i ziołami

3

Lebendbau-Maßnahmen mit
bewurzelungsfähigen Gehölzteilen
Rozwój naturalny – nasadzenia krzewów silnie
korzeniących

_______

4

Sicherung unter Verwendung von Rundholz,
Schnittholz und nicht bewurzelungsfähigem
Reisig
Zabezpieczenie okrągłymi belkami, tarcicą
i drzewem ciętym niezdolnym do ukorzenienia

_______

RZ-G
Zeichnerische Darstellung
Rysunek schematu

Regelzeichnungen für Brücken und Unterführungen
Schematy dla mostów i przejazdów podziemnych
RZ-B
Nr.

Beschreibung
Opis przedsięwzięcia

RZ-B

Zeichnerische Darstellung
Rysunek schematu

Regelzeichnungen für Brücken und Unterführungen
Schematy dla mostów i przejazdów podziemnych
RZ-B

Beschreibung
Opis przedsięwzięcia

Nr.

Art und Querschnitt
Rodzaj i przekrój

1

Einspurige Brücke
Most jednośladowy

2

Zweispurige Brücke
Most dwuśladowy

3

Geh- und Radwegbrücke
Most dla ruchu pieszego i rowerowego

4

Einspurige Unterführung
Przejazd podziemny jednośladowy

5

Zweispurige Unterführung
Przejazd podziemny dwuśladowy

RZ-B

Zeichnerische Darstellung
Rysunek schematu

Baustoff
Materiał budowlany

_______

Verkehrsregellasten
Obciążenie
1

Gemäß Brückenklasse 60/30
Wg mostów klasy 60/30

_______

2

Gemäß Brückenklasse 30/30
Wg mostów klasy 30/30

_______

3

Gemäß Brückenklasse 12/12
Wg mostów klasy 12/12

_______

1

Stahl
Konstrukcje stalowe

_______

2

Holz
Konstrukcje drewniane

_______

3

Beton
Konstrukcje betonowe

_______

Regelzeichnungen für Durchlässe, Furten und Rohrleitungen
Schematy dla przepustów, brodów i rurociągów
RZ-D

Beschreibung
Opis przedsięwzięcia

Nr.

RZ-D

Zeichnerische Darstellung
Rysunek schematu

Regelzeichnungen für Durchlässe, Furten und Rohrleitungen
Schematy dla przepustów, brodów i rurociągów
RZ-D

Beschreibung
Opis przedsięwzięcia

Nr.

Querschnittsform
Formy profilu
Rohrdurchlaß
Przepustowe rury betonowe

_______

2

Rahmendurchlaß
Przepust ramowy

_______

3

Rohrleitung
Rurociąg

_______

1

Ohne Absturzsicherung
Bez ochrony

2

Geländer
Poręcze/Balustrada

3

Mauer
Mur

4

Schutzplanken
Barierki

Furt
Bród

Ein-/Auslaufgestaltung
Forma wlotu i wylotu

1

Ohne besondere Gestaltung
Bez specjalnej konstrukcji

2

Ein-/Auslauf mit Stirnstück, Sicherung aus
Steinschüttung, Natursteinpflaster o.a.
Wlot i wylot ze ścianek oporowych,
zabezpieczony kamieniem, kostką naturalną lub
innym materiałem z kruszywa naturalnego

3

Ein-/Auslauf mit senkrechtem Endbauwerk,
Sicherung aus Steinschüttung, Natursteinpflaster
o.a.
Wlot i wylot z prostopadlych elementów
końcowych, zabezpieczony kamieniem,kostką
naturalną lub innym materiałem z kruszywa
naturalnego

Zeichnerische Darstellung
Rysunek schematu

Absturzsicherung
Ochrona przed upadkiem

1

4

RZ-D

_______

_______

Regelzeichnungen für landschaftsgestaltende Anlagen
Schematy dla elementów krajobrazowych
RZ-L

Beschreibung
Opis przedsięwzięcia

Nr.

RZ-L

Zeichnerische Darstellung
Rysunek schematu

Regelzeichnungen für landschaftsgestaltende Anlagen
Schematy dla elementów krajobrazowych
RZ-L

Beschreibung
Opis przedsięwzięcia

Nr.

Ausdehnung
Rozprzestrzenienie

Bepflanzungsart
Rodzaj zasadzeń
Bäume
Drzewa

1

2

Sträucher
Krzewy

3

Bäume und Sträucher
Drzewa i krzewy

4

Gras- und Krautvegetation mit Einzelgehölzen
Wegetacja traw i ziół z pojedynczymi drzewami

Bepflanzungsdichte
Gęstość nasadzeń
1

Offene regelmäßige Bepflanzung
Nasadzenia otwarte, regularne

2

Offene unregelmäßige Bepflanzung
Nasadzenia nieregularne, otwarte

3

Halboffene regelmäßige Bepflanzung
Nasadzenia regularne, półotwarte

4

Halboffene unregelmäßige Bepflanzung
Nasadzenia nieregularne, półotwarte

5

Geschlossene regelmäßige Bepflanzung
Nasadzenia regularne, zamknięte

6

Geschlossene unregelmäßige Bepflanzung
Nasadzenia nieregularne, zamknięte

1

Einreihig
Jednorzędowe

2

Dreireihig
Trzyrzędowe

3

Fünfreihig
Pięciorzędowe

4

Mehrreihig
Wielorzędowe

5

Flächenhaft
Powierzchniowe

6

Alleeförmig
Aleja

RZ-L

Zeichnerische Darstellung
Rysunek schematu

Regelzeichnungen für Stützmauern
Schematy dla murów/ścian oporowych
RZ-S
Nr.

Beschreibung
Opis przedsięwzięcia

RZ-S
Zeichnerische Darstellung
Rysunek schematu

Konstruktionsform
Forma konstrukcji

1

Schwergewichtsmauer
Mur oporowy z elementów ciężkich

A

2

Schwergewichtsmauer
Mur oporowy z elementów ciężkich

B

Bauweise
Rodzaj budowy

1

Trockenmauerwerk
Mur suchy

_______

2

Trockenmauerwerk mit Drahtschotterkästen
Mur suchy w polach z drutu

_______

3

Natursteinmauerwerk
Mur z kamienia naturalnego

_______

4

Kombination 1-3
(Trockenmauer u. a.)
Kombinacja 1-3
(Mur suchy i in.)

_______

ZAŁĄCZNIK 9 Wzór decyzji o przejęciu w posiadanie i użytkowanie przez wspólnotę uczestników postępowania gruntów na cele realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych
Urząd ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Urządzeń Rolnych w …………
(Adres)
(Organ urządzeniowo-rolny)

(Miejscowość), dnia ……………

Postępowanie urządzeniowo-rolne ………………, Powiat ……………, Nr akt: …
I.

Decyzja o przejęciu w posiadanie i użytkowanie przez wspólnotę uczestników postępowania gruntów na cele realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych
W postępowaniu urządzeniowo-rolnym …………………. wg § ……. Ustawy
o urządzeniach rolnych (FlurbG) organ urządzeniowo-rolny wydaje na podstawie
§ 36 FlurbG w brzemieniu ogłoszonym w dniu 16 marca 1976 roku (BGBl. I S.
546), ostatnio zmienionej przez Ustawę ……………… (BGBl. I S. ………..)
niniejszą
Decyzję o przejęciu w posiadanie i użytkowanie przez wspólnotę uczestników postępowania gruntów na cele realizacji
przedsięwzięć inwestycyjnych
1. Na podstawie sporządzonego przez Organ urządzeniowo-rolny w porozumieniu i w uzgodnieniu z Zarządem wspólnoty uczestników (TG) postępowania …………………. Planu sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych wraz
z towarzyszącym planem pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu (plan
wg § 41 FlurbG) oraz decyzji o zatwierdzeniu planu/decyzji o stwierdzeniu
ważności planu z dnia ............... , dotychczasowe prawo posiadania i użytkowania na niżej wymienionych nieruchomościach zostaje uchylone
i z dniem ................. przechodzi na Wspólnotę uczestników postępowania.

Obręb
geodezyjny/
Sołectwo

Nr/Nazwa
części obszaru

Obszar przejęty przez
Obszar przejęty przez
Wspólnotę uczestników
Pow.
Wspólnotę uczestników
w posiadanie
Nr
całkow.
w posiadanie
i przejściowe
działki działki
i użytkowanie na stałe
użytkowanie
[m²]
[m²]
[m²]

Dokładny zakres uchylenia dotychczasowych praw posiadania i użytkowania
tych działek określony jest na mapie, stanowiącej integralną część niniejszej
decyzji. Mapa ta nie będzie opublikowana. Będzie ona zgodnie z ustaleniami
ust. 2. wyłożona do wglądu publicznego.

ANLAGE 9 Muster für eine vorläufige Anordnung

2. Po jednym egzemplarzu niniejszej decyzji wraz mapą wyłożone zostają
w godzinach urzędowania na okres dwóch tygodni od pierwszego dnia po
publicznym ogłoszeniu w gminie/gminach postępowania urządzenioworolnego
………………………

………………………….. (pełny adres)
…………………………..
…………………………..

………………………

………………………….. (pełny adres)
…………………………..
…………………………..

jak również w gminie/gminach z nią/nimi sąsiadujących
………………………

………………………….. (pełny adres)
…………………………..
…………………………..

………………………

………………………….. (pełny adres)
…………………………..
…………………………..

do wglądu osób, których dotyczy.
3. Postanowienia niniejszej decyzji obowiązują dla
− terenów, na których uchylone zostało prawo posiadania i użytkowania na
stałe aż do dnia okazania na gruncie nowego stanu po uprawomocnieniu
się Planu końcowego postępowania urządzeniowo-rolnego (§ 61 FlurbG)
lub do dnia okazania na gruncie nowego stanu jeszcze przed uprawomocnieniem się Planu końcowego postępowania urządzeniowo-rolnego
(§ 63 FlurbG), względnie do dnia wydania decyzji o wcześniejszym okazaniu na gruncie przyszłych struktur przestrzennych i stosunków własnościowych (§ 65 FlurbG),
− terenów, na których uchylone zostało prawo posiadania i użytkowania
tylko przejściowo aż do momentu ostatecznego zakończenia realizacji
danego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
II. Wymagania
1. Wspólnota uczestników postępowania …………………. ma zapewnić, żeby
w trakcie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, zagwarantowana była
możliwość swobodnego użytkowania pozostałej powierzchni poszczególnych
działek.
2. Jeżeli musiałyby zostać usunięte ogrodzenia, Wspólnota uczestników postępowania …………………. zobowiązana jest ogrodzić pozostałą część działki.
3. Wspólnota uczestników postępowania …………………. musi w trakcie realizacji przedsięwzięć zagwarantować prawidłowe warunki nawadniania i odwadniania.
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4. W okresie realizacji przedsięwzięć należy podjąć wszelkie niezbędne środki
w celu zapewnienia bezpieczeństwa, także w przypadku dróg dojazdowych
do terenów inwestycji.
5. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych Wspólnota uczestników postępowania …………………. musi przywrócić ponownie uporządkowany stan lub zrekultywować teren przejściowo zajęty. Dotyczy to również
dróg rolniczych, które wykorzystywane były jako drogi dojazdowe do terenów
inwestycji.
III. Odszkodowania
Osoby, które wskażą wspólnocie uczestników postępowania …………………. lub
organowi urządzeniowo-rolnemu powstałe dla nich ujemne skutki, które przekraczają średnie obciążenie pozostałych uczestników postępowania, otrzymają od
Wspólnoty uczestników postępowania …………………. odszkodowanie. Wysokość odszkodowania zostanie ustalona przez organ urządzeniowo-rolny i podana
do wiadomości w osobnej decyzji administracyjnej.
Uzasadnienie
Zgodnie z postanowieniami § 36 FlurbG, organ urządzeniowo-rolny upoważniony
jest w przypadkach koniecznych, jeszcze przed uprawomocnieniem się Planu
końcowego postępowania urządzeniowo-rolnego, do podjęcia niezbędnych decyzji odnośnie regulacji praw posiadania i użytkowania nieruchomości lub ich
części.
Decyzja o przejęciu w posiadanie i użytkowanie gruntów na cele realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych jest dopuszczalna i zasadna ponieważ
1. Decyzja (Organu) Urzędu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urządzeń Rolnych w …………….. z dnia ....... o wszczęciu postępowania urządzenioworolnego jest prawomocna.
2. Plan sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych wraz z towarzyszącym planem
pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu (Plan wg § 41 FlurbG) dla postępowania
urządzeniowo-rolnego
………………….
decyzją
z
dnia
……………… został zatwierdzony/stwierdzono jego ważność oraz
3. Zarząd wspólnoty uczestników postępowania …………………. na podstawie
decyzji z dnia …………………. wnioskował o wydanie Decyzji o wcześniejszym przejęciu w posiadanie i użytkowanie gruntów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarze postępowania urządzenioworolnego …………………. oraz uzasadnił Organowi urządzeniowo-rolnemu
charakter i konieczność wykonania tych inwestycji.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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Realizacja zamierzeń, o których mowa winna więc zostać zrealizowana niezwłocznie, w związku z czym konieczne jest podjęcie stosownych uregulowań
odnośnie przekazania praw posiadania i użytkowania niezbędnych terenów
Wspólnocie uczestników postępowania …………………. jeszcze przed uprawomocnieniem się nowego stanu prawnego (uzyskanie mocy prawnej postanowień
Planu końcowego postępowania urządzeniowo-rolnego).
Pouczenie o prawie do odwołania
Od niniejszej decyzji o przejęciu w posiadanie i użytkowanie przez wspólnotę
uczestników postępowania gruntów na cele realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych można wnieść odwołanie w okresie jednego miesiąca, licząc od pierwszego
dnia po publicznym obwieszczeniu. Odwołanie należy złożyć pisemnie lub
w formie zapisu sporządzonego w obecności pracownika urzędu, do
Urzędu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Urządzeń Rolnych w ………………………………………
…………………………….………………………………….
…………………………………….………………………….
W przypadku złożenia odwołania w formie pisemnej, termin złożenia odwołania
(zdanie 1) zachowany jest tylko wówczas, gdy odwołanie wpłynęło do urzędu
jeszcze przed upływem tego terminu
(pieczęć urzędowa)
Dyrektor Urzędu
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ZAŁĄCZNIK 10 Wykaz ustaleń – wykaz przedsięwzięć publicznych i wspólnotowych

ANLAGE 10 Verzeichnis der Festsetzungen – Maßnahmenverzeichnis für öffentliche und gemeinschaftliche Anlagen

Postępowanie urządzeniowo-rolne: Czyżów i Nieciecza
Znak akt: …

Flurbereinigungsverfahren: Czyżów und Nieciecza
Az: …

ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ

VERZEICHNIS DER FESTSETZUNGEN

Postanowienia ogólne

Allgemeine Festsetzungen

1 Zestawienie zawiera tylko przedsięwzięcia podlegające zatwierdzeniu decyzją stwierdzającą
ważność planu lub decyzją zatwierdzającą realizację planu równoważną z wydaniem pozwolenia
na realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Zestawienie składa się z postanowień ogólnych
i przedstawionych w formie tabelarycznej poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych wraz
z technicznymi ustaleniami szczegółowymi oraz schematami graficzno-opisowymi urządzeń.
Schematy graficzno-opisowe zawarte są w załączniku nr 8 do niniejszego opracowania.

1 Das Verzeichnis enthält nur planfestzustellende/planzugenehmigenden Anlagen einschließlich der
sie betreffenden Festsetzungen. Es besteht aus allgemeinen Festsetzungen, den in Tabellenform
zusammengestellten auf die einzelnen Anlagen bezogenen besonderen Festsetzungen sowie den
Regelzeichnungen. Die Regelzeichnungen sind in der Anlage 8 enthalten.

2 Urządzenia wspólnotowe i publiczne, na których nie będą planowane żadne przedsięwzięcia
inwestycyjne nie są wyszczególnione w niniejszym zestawieniu.
3 Planowane przedsięwzięcia osób trzecich, które nie podlegają konieczności wydania decyzji
stwierdzającej ważność lub zezwalającej na realizację nie będą wyszczególnione w niniejszym
zestawieniu.
4 Odnośnie położenia w terenie i liniowego przebiegu zaplanowanych przedsięwzięć obowiązuje
sytuacja przedstawiona na mapie planu wg § 41 FlurbG (patrz załącznik nr 12 do niniejszego
opracowania).
5 Dalszych postanowień nie ustalono.

2 Öffentliche und gemeinschaftliche Anlagen, die unverändert erhalten bleiben sind in diesem
Verzeichnis nicht enthalten.
3 Fremdplanungen, die nicht an der flurbereinigungsrechtlichen Planfeststellung/ Plangenehmigung
teilnehmen, sind nicht Bestandteil des Verzeichnisses.
4 Hinsichtlich der Lage und Linienführung der Anlagen gelten die Darstellungen in der Karte
(Anlage 12).
5 Andere Festsetzungen werden nicht getroffen.

Rodzaj

2

Nr urządzenia

1

4

Długość (m),
Pow. (m²)
5

Opis

Stan istniejący

6

Długość (m),
Pow. (m²)
7

Opis/Schemat

Planowane przedsięwzięcia

8

Postanowienia
szczególne
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11

Uwagi

Wskazówki uzupełniajace

a) Inwestor
tak/nie b) Przyszły właśc.
c) Odpow. za utrz.
9
10

Inger.
ekolog.

Obecnie nie są przewidziane żadne przedsięwzięcia.
Proponowana gruntowna sanacja/wznowienie drożności rowów przydrożnych
należy uzgodnić z właścicielem drogi.

3

Długość (m),
Pow. (m²)

1. Drogi i urządzenia publiczne

Zestawienie przedsięwzięć

Postępowanie urządzeniowo-rolne Czyżów i Nieciecza
Znak akt: ........................

2
Fw

Fw

Fw

Fw

Fw

1
100

101

102

103

104

360

300

390

1040

3
950

Długość (m),
Pow. (m²)

Droga gruntowa
Tereny rolne/zielone

40
290

Droga gruntowa
Droga gruntowa

270
30

Droga gruntowa

Tereny rolne/zielone

30

390

Tereny rolne/zielone
Tereny rolne/zielone

760
30

Droga z tłucznia
Droga z tłucznia

310
30
Droga gruntowa

Droga z tłucznia

580

250

5
Droga z tłucznia

Opis

4
30

Długość (m),
Pow. (m²)

Stan istniejący

Naw. jezd. - utwardzona szerokość nawierzchni jezdnej;
Szer. kor. - szerokość podbudowy - szerokość całkowita roz-/budowy drogi

Rodzaj

Nr urządzenia

2. Drogi transportu rolnego

Zestawienie przedsięwzięć

Postępowanie urządzeniowo-rolne: Czyżów i Nieciecza
Znak akt: ........................

40
290

30

270

30

390

760
30

250

310
30

580

6
30

Długość (m),
Pow. (m²)

RZ-W 1.1.1
RZ-W 1.1.1

RZ-W 4.3.1

RZ-W 1.1.1

RZ-W 4.3.1

RZ-W 1.1.1

RZ-W 2.3.1
RZ-W 4.3.1

RZ-W 2.3.2

RZ-W 4.4.1
RZ-W 4.4.1

RZ-W 4.4.2

7
RZ-W 4.4.2

Opis/Schemat

Planowane przedsięwzięcia

Naw. jezd. 4,75 m;
szer. kor. 5,75 m
-

Naw. jezd. 4,75 m;
szer. kor. 5,75 m
-

-

Naw. jezd. 4,75 m;
szer. kor. 5,75 m

-

Naw. jezd. 4,75 m;
szer. kor. 5,75 m

8
Naw. jezd. 4,75 m;
szer. kor. 5,75 m
-

Postanowienia
szczególne

Nie

Nie

Nie

Nie

9
Tak

tak/nie

Inger.
ekolog.

Wspóln. uczestn.
Gmina
Gmina

Inwestor Przyszły
właśc. Odpow. za
utrz.

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a)
b)
c)
10
a)
b)
c)
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1 Przepust (DN 400, 15
m) odnowić

1 Przepust (DN 400, 15
m) odnowić

Bez wjazdu na drogę
wojewódzką

1 Przepust (DN 400, 10
m) wykonać

11
1 Przepust (DN 400, 15
m) odnowić
2 Przepusty (DN 400,
10 m) i wykonać zjazdy
na pola

Uwagi

Wskazówki uzupełniajace

2
Fw

Fw

Fw

Fw

Fw

Fw

Fw

1
105

106

107

108

109

110

111

590

660

320

220

750

170

3
950

Długość (m),
Pow. (m²)

Droga gruntowa
Droga gruntowa

140
30

Droga gruntowa

120

Droga gruntowa
Tereny rolne/zielone

630
470

Droga gruntowa

Tereny rolne/zielone

30

320

Tereny rolne/zielone

Droga gruntowa

550

220

Droga gruntowa

Droga gruntowa

30

170

230
70

Droga z tłucznia

230
390
Droga z tłucznia
Droga z tłucznia
Droga z tłucznia

5
Droga z tłucznia

Opis

4
30

Długość (m),
Pow. (m²)

Stan istniejący

Naw. jezd. - utwardzona szerokość nawierzchni jezdnej;
Szer. kor. - szerokość podbudowy - szerokość całkowita roz-/budowy drogi

Rodzaj

Nr urządzenia

2. Drogi transportu rolnego

Zestawienie przedsięwzięć

Postępowanie urządzeniowo-rolne: Czyżów i Nieciecza
Znak akt: ........................

120

470

630

30

320

220

140
30

550

30

170

230
70

230
390

6
30

Długość (m),
Pow. (m²)

RZ-W 1.1.1

RZ-W 1.1.1

RZ-W 1.1.1

RZ-W 4.3.1

RZ-W 2.3.1

RZ-W 1.1.1

RZ-W 2.3.1
RZ-W 4.3.1

RZ-W 2.3.2

RZ-W 4.3.2

RZ-W 1.1.2

RZ-W 4.4.1
RZ-W 2.3.1

RZ-W 4.4.1
RZ-W 4.4.2

7
RZ-W 4.4.1

Opis/Schemat

Planowane przedsięwzięcia

-

-

Naw. jezd. 4,75 m;
szer. kor. 5,75 m
-

-

-

-

Naw. jezd. 4,75 m;
szer. kor. 5,75 m
-

-

-

8
Naw. jezd. 4,75 m;
szer. kor. 5,75 m
-

Postanowienia
szczególne

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

9
Tak

tak/nie

Inger.
ekolog.

Wspóln. uczestn.
Gmina
Gmina

Inwestor Przyszły
właśc. Odpow. za
utrz.

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a)
b)
c)
10
a)
b)
c)
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1 Przepust (DN 400, 10
m) wykonać

Utwardzenie poboczy

2 Przepusty (DN 400,
10 m) wykonać

2 Przepusty (DN 400,
10 m) odnowić

11
1 Przepust (DN 400, 15
m) wykonać

Uwagi

Wskazówki uzupełniajace

2
Fw

Fw

Fw

Fw

Fw

Fw

Fw

Fw

Fw

1
112

113

114

115

116

117

118

119

120

1580

310

1410

530

390

650

620

330

3
750

Długość (m),
Pow. (m²)

Droga gruntowa

380

Droga z tłucznia

Droga z tłucznia

Droga z tłucznia

280
1580

Droga z tłucznia

30

Droga z tłucznia
Droga gruntowa

500
1010
400

Droga z tłucznia

Droga gruntowa
Tereny rolne/zielone

240
120
30

Droga gruntowa

Tereny rolne/zielone
Tereny rolne/zielone

Tereny rolne/zielone

30

30
620

620

Tereny rolne/zielone

Droga gruntowa

340

330

5
Droga gruntowa

Opis

4
30

Długość (m),
Pow. (m²)

Stan istniejący

Naw. jezd. - utwardzona szerokość nawierzchni jezdnej;
Szer. kor. - szerokość podbudowy - szerokość całkowita roz-/budowy drogi

Rodzaj

Nr urządzenia

2. Drogi transportu rolnego

Zestawienie przedsięwzięć

Postępowanie urządzeniowo-rolne: Czyżów i Nieciecza
Znak akt: ........................

1580

280

30

1010
400

500

30

240
120

30

30
620

620

330

380

340

6
30

Długość (m),
Pow. (m²)

RZ-W 4.4.1

RZ-W 4.4.1

RZ-W 4.4.1

RZ-W 4.4.1
RZ-W 4.4.1

RZ-W 4.4.1

RZ-W 4.4.1

RZ-W 2.3.1
RZ-W 2.3.1

RZ-W 4.3.1

RZ-W 4.3.1
RZ-W 1.1.1

RZ-W 1.1.1

RZ-W 1.1.1

RZ-W 1.1.1

RZ-W 4.4.2

7
RZ-W 4.4.2

Opis/Schemat

Planowane przedsięwzięcia

Naw. jezd. 3,5 m;
szer. kor. 5,5 m

Naw. jezd. 4,75 m;
szer. kor. 5,75 m
-

-

Naw. jezd. 4,75 m;
szer. kor. 5,75 m
-

Naw. jezd. 4,75 m;
szer. kor. 5,75 m
-

-

-

-

-

8
Naw. jezd.4,75 m,
szer. kor. 5,75 m
-

Postanowienia
szczególne

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

9
Tak

tak/nie

Inger.
ekolog.

Wspóln. uczestn.
Gmina
Gmina

Inwestor Przyszły
właśc. Odpow. za
utrz.

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a)
b)
c)
10
a)
b)
c)
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1 Przepust (DN 400, 10
m) wykonać

11

Uwagi

Wskazówki uzupełniajace

2
Fw

Fw

Fw

Fw

Fw

Fw

Fw

Fw

Fw

Fw

1
121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

200

250

510

840

230

350

380

100

400

3
1470

Długość (m),
Pow. (m²)

200

250

510

840

230

130
220

380

100

400

4
1470

Długość (m),
Pow. (m²)

Tereny rolne/zielone

Droga gruntowa

Droga gruntowa

Droga gruntowa

Droga gruntowa

Droga gruntowa
Tereny rolne/zielone

Droga gruntowa

Tereny rolne/zielone

Droga gruntowa

5
Droga gruntowa/Tereny
rolne/zielone

Opis

Stan istniejący

Naw. jezd. - utwardzona szerokość nawierzchni jezdnej;
Szer. kor. - szerokość podbudowy - szerokość całkowita roz-/budowy drogi

Rodzaj

Nr urządzenia

2. Drogi transportu rolnego

Zestawienie przedsięwzięć

Postępowanie urządzeniowo-rolne: Czyżów i Nieciecza
Znak akt: ........................

200

250

510

840

230

130
220

380

100

400

6
1470

Długość (m),
Pow. (m²)

RZ-W 1.1.1

RZ-W 1.1.1

RZ-W 1.1.1

RZ-W 2.3.1

RZ-W 1.1.1

RZ-W 1.1.1
RZ-W 1.1.1

RZ-W 1.1.1

RZ-W 1.1.1

RZ-W 1.1.1

7
RZ-W 1.1.1

Opis/Schemat

Planowane przedsięwzięcia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8
-

Postanowienia
szczególne

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

9
Nie

tak/nie

Inger.
ekolog.

Wspóln. uczestn.
Gmina
Gmina

Inwestor Przyszły
właśc. Odpow. za
utrz.

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a)
b)
c)
10
a)
b)
c)
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1 Przepust (DN 500, 10
m) wykonać

11

Uwagi

Wskazówki uzupełniajace

2
Fw

Fw

Fw

Fw

Fw

Fw

Fw

Fw

Fw

1
131

132

133

134

135

136

137

138

139

590

750

490

250

200

340

520

350

3
510

Długość (m),
Pow. (m²)

590

Tereny rolne/zielone

Tereny rolne/zielone
Droga gruntowa

Droga gruntowa
Droga gruntowa

400
50
150
600

Droga z tłucznia

Tereny rolne/zielone

Tereny rolne/zielone

Droga gruntowa
Tereny rolne/zielone

Droga z tłucznia
Droga gruntowa

40

250

200

120
240

100
420

Droga gruntowa

Droga gruntowa

480
350

5
Droga gruntowa

Opis

4
30

Długość (m),
Pow. (m²)

Stan istniejący

Naw. jezd. - utwardzona szerokość nawierzchni jezdnej;
Szer. kor. - szerokość podbudowy - szerokość całkowita roz-/budowy drogi

Rodzaj

Nr urządzenia

2. Drogi transportu rolnego

Zestawienie przedsięwzięć

Postępowanie urządzeniowo-rolne: Czyżów i Nieciecza
Znak akt: ........................

590

150
600

400
50

40

250

200

120
240

100
420

350

480

6
30

Długość (m),
Pow. (m²)

RZ-W 1.1.1

RZ-W 1.1.1
bz.

RZ-W 2.3.1
RZ-W 4.3.1

RZ-W 4.3.1

RZ-W 1.1.1

RZ-W 1.1.1

RZ-W 1.1.1
RZ-W 1.1.1

RZ-W 2.3.1
RZ-W 2.3.1

RZ-W 2.3.1

RZ-W 2.3.1

7
RZ-W 4.3.1

Opis/Schemat

Planowane przedsięwzięcia

-

-

Naw. jezd. 4,75 m;
szer. kor. 5,75 m
Naw. jezd. 4,75 m;
szer. kor. 5,75 m

-

-

-

-

-

8
Naw. jezd. 4,75 m;
szer. kor. 5,75 m
-

Postanowienia
szczególne

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

9
Nie

tak/nie

Inger.
ekolog.

Wspóln. uczestn.
Gmina
Gmina

Inwestor Przyszły
właśc. Odpow. za
utrz.

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a)
b)
c)
10
a)
b)
c)
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1 Przepust (DN 400, 15
m) wykonać

11

Uwagi

Wskazówki uzupełniajace

2
Fw

Fw

Fw

Fw

Fw

Fw

Fw

Fw

Fw

1
140

141

142

143

144

145

146

147

148

980

30

1370

470

160

140

390

1210

3
920

Długość (m),
Pow. (m²)

Droga gruntowa

980

30

620
350
400

470

160

Tereny rolne/zielone

Droga gruntowa

Droga gruntowa
Tereny rolne/zielone
Droga gruntowa

Droga gruntowa

Droga gruntowa

Droga kamienna

360
140

Droga gruntowa

Droga z tłucznia

5
Droga z tłucznia
Droga gruntowa
Tereny rolne/zielone
Droga gruntowa

Opis

30

1210

4
230
510
80
100

Długość (m),
Pow. (m²)

Stan istniejący

Naw. jezd. - utwardzona szerokość nawierzchni jezdnej;
Szer. kor. - szerokość podbudowy - szerokość całkowita roz-/budowy drogi

Rodzaj

Nr urządzenia

2. Drogi transportu rolnego

Zestawienie przedsięwzięć

Postępowanie urządzeniowo-rolne: Czyżów i Nieciecza
Znak akt: ........................

980

30

620
350
400

470

160

140

360

30

1210

6
230
510
80
100

Długość (m),
Pow. (m²)

RZ-W 1.1.1

RZ-W 2.3.1

RZ-W 4.4.1
RZ-W 4.4.1
RZ-W 4.4.1

RZ-W 2.3.1

RZ-W 4.4.1

RZ-W 2.3.1

RZ-W 2.3.1

RZ-W 4.3.1

RZ-W 4.4.1

7
bz.
bz.
RZ-W 1.1.1
bz.

Opis/Schemat

Planowane przedsięwzięcia

-

-

Naw. jezd. wszystkich
odcinków 3,5 m;
szer. kor. 5,5 m

-

-

-

Naw. jezd. 4,75 m,
szer. kor. 5,75 m
-

Naw. jezd. 4,0 m;
szer. kor. 6,0 m

8
-

Postanowienia
szczególne

Nie

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Nie

Tak

9
Nie

tak/nie

Inger.
ekolog.

Wspóln. uczestn.
Gmina
Gmina

Inwestor Przyszły
właśc. Odpow. za
utrz.

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a)
b)
c)
10
a)
b)
c)
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11

Uwagi

Wskazówki uzupełniajace

2
Fw

Fw

Fw

Fw

Fw

Fw

Fw

Fw

Fw

1
149

150

151

152

153

154

155

156

157

240

540

540

130

360

460

60

1000

3
470

Długość (m),
Pow. (m²)

100
140

20
520

540

130

Droga gruntowa
Tereny rolne/zielone

Droga gruntowa
Droga gruntowa

Tereny rolne/zielone

Droga gruntowa

Droga gruntowa

Droga z tłucznia
Droga gruntowa

320
110
360

Droga z tłucznia

Droga gruntowa
Droga gruntowa
Droga gruntowa

Droga gruntowa
Tereny rolne/zielone
Droga gruntowa

5
Tereny rolne/zielone

Opis

30

20
20
20

680
260
60

4
470

Długość (m),
Pow. (m²)

Stan istniejący

Naw. jezd. - utwardzona szerokość nawierzchni jezdnej;
Szer. kor. - szerokość podbudowy - szerokość całkowita roz-/budowy drogi

Rodzaj

Nr urządzenia

2. Drogi transportu rolnego

Zestawienie przedsięwzięć

Postępowanie urządzeniowo-rolne: Czyżów i Nieciecza
Znak akt: ........................

100
140

20
520

540

130

360

320
110

30

20
20
20

680
260
60

6
470

Długość (m),
Pow. (m²)

RZ-W 1.1.1
RZ-W 1.1.1

RZ-W 3.3.1
RZ-W 1.1.1

RZ-W 1.1.1

Tereny rolne/zielone

RZ-W 2.3.1

RZ-W 2.3.1
RZ-W 2.3.1

RZ-W 4.3.1

RZ-W 4.4.1
RZ-W 4.4.1
RZ-W 4.4.1

RZ-W 2.3.1
RZ-W 2.3.1
RZ-W 2.3.1

7
RZ-W 1.1.1

Opis/Schemat

Planowane przedsięwzięcia

-

-

-

Likwidacja

-

Naw. jezd. 4,75 m,
szer. kor. 5,75 m
-

Naw. jezd. 4,75 m;
szer. kor. 5,75 m

-

8
-

Postanowienia
szczególne

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

9
Nie

tak/nie

Inger.
ekolog.

Wspóln. uczestn.
Gmina
Gmina

Inwestor Przyszły
właśc. Odpow. za
utrz.

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a)
b)
c)
10
a)
b)
c)
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11

Uwagi

Wskazówki uzupełniajace

2
Fw

1
158

3
380

Długość (m),
Pow. (m²)

4
380

Długość (m),
Pow. (m²)
5
Droga gruntowa

Opis

Stan istniejący

Naw. jezd. - utwardzona szerokość nawierzchni jezdnej;
Szer. kor. - szerokość podbudowy - szerokość całkowita roz-/budowy drogi

Rodzaj

Nr urządzenia

2. Drogi transportu rolnego

Zestawienie przedsięwzięć

Postępowanie urządzeniowo-rolne: Czyżów i Nieciecza
Znak akt: ........................

6
380

Długość (m),
Pow. (m²)
7
Tereny rolne/zielone

Opis/Schemat

Planowane przedsięwzięcia

8
Likwidacja

Postanowienia
szczególne

9
Nie

tak/nie

Inger.
ekolog.
a)
b)
c)
10
a)
b)
c)

Wspóln. uczestn.
Gmina
Gmina

Inwestor Przyszły
właśc. Odpow. za
utrz.
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11

Uwagi

Wskazówki uzupełniajace

Rodzaj

2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nr urządzenia

1
400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

890

1250

250

300

530

1880

230

840

340

3
440

Długość (m),
Pow. (m²)

3. Urządzenia melioracji wodnych

Zestawienie przedsięwzięć

890

1250

250

300

530

1880

230

840

340

4
440

Długość (m),
Pow. (m²)

RZ-G 1.2.1

RZ-G 1.2.1

RZ-G 1.1.1

RZ-G 1.1.1

RZ-G 1.1.1

RZ-G 1.2.1

RZ-G 1.1.1

RZ-G 1.2.1

RZ-G 1.1.1

5
RZ-G 1.1.1

Opis

Stan istniejący

Postępowanie urządzeniowo-rolne: Czyżów i Nieciecza
Znak akt: ........................

890

1250

250

300

530

1880

230

840

340

6
440

Długość (m),
Pow. (m²)

RZ-G 1.2.1

RZ-G 1.2.1

RZ-G 1.1.1

RZ-G 1.1.1

RZ-G 1.1.1

RZ-G 1.2.1

RZ-G 1.1.1

RZ-G 1.2.1

RZ-G 1.1.1

7
RZ-G 1.1.1

Opis/Schemat

Planowane przedsięwzięcia

Kompletna
konserwacja i
rozbudowa

Kompletna
konserwacja i
rozbudowa

Kompletna
konserwacja i
rozbudowa

Kompletna
konserwacja i
rozbudowa

Kompletna
konserwacja i
rozbudowa

Kompletna
konserwacja i
rozbudowa

Kompletna
konserwacja i
rozbudowa

Kompletna
konserwacja i
rozbudowa

Kompletna
konserwacja i
rozbudowa

8
Kompletna
konserwacja i
rozbudowa

Postanowienia
szczególne

Wspóln. uczestn.
Gmina
Gmina

Inwestor Przyszły
właśc. Odpow. za
utrz.

patrz 1) i 2)

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina
Nie

Strona 10 z 18

patrz 1)
a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

patrz 1)
a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina
Nie

Nie

patrz 1)

patrz 1)

Inwestycja powiatu;
Konieczny odrębny
projekt

patrz 1)

patrz 1)

patrz 1)

11
patrz 1)

Uwagi

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Landkreis
c) Landkreis

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a)
b)
c)
10
a)
b)
c)

Wskazówki uzupełniajace

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

9
Nie

tak/nie

Inger.
ekolog.

Rodzaj

2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nr urządzenia

1
410

411

412

413

414

415

416

417

418

540

1640

520

180

450

800

670

320

3
220

Długość (m),
Pow. (m²)

3. Urządzenia melioracji wodnych

Zestawienie przedsięwzięć

RZ-G 1.1.1

RZ-G 1.1.1

1150

540

RZ-G 1.1.1

Terreny rolne/zielone

RZ-G 1.1.1

RZ-G 1.2.1

RZ-G 1.2.1

RZ-G 1.1.1

RZ-G 1.1.1

5
RZ-G 1.1.1

Opis

490

520

180

450

800

670

320

4
220

Długość (m),
Pow. (m²)

Stan istniejący

Postępowanie urządzeniowo-rolne: Czyżów i Nieciecza
Znak akt: ........................

540

1150

490

520

180

450

800

670

320

6
220

Długość (m),
Pow. (m²)

RZ-G 1.1.1

RZ-G 1.3.1

RZ-G 1.1.1

RZ-G 1.3.1

RZ-G 1.1.1

RZ-G 1.2.1

RZ-G 1.2.1

RZ-G 1.1.1

RZ-G 1.1.1

7
RZ-G 1.1.1

Opis/Schemat

Planowane przedsięwzięcia

Kompletna
konserwacja i
rozbudowa

Kompletna
konserwacja i
rozbudowa

Wybudowanie

Kompletna
konserwacja i
rozbudowa

Kompletna
konserwacja i
rozbudowa

Kompletna
konserwacja i
rozbudowa

Kompletna
konserwacja i
rozbudowa

Kompletna
konserwacja i
rozbudowa

8
Kompletna
konserwacja i
rozbudowa

Postanowienia
szczególne

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

9
Nie

tak/nie

Inger.
ekolog.

Wspóln. uczestn.
Gmina
Gmina

Inwestor Przyszły
właśc. Odpow. za
utrz.

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a)
b)
c)
10
a)
b)
c)
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patrz 1)

patrz 3)
Konieczny odrębny
projekt

patrz 1)

Konieczny odrębny
projekt

patrz 1)

patrz 1)

patrz 1)

patrz 1)

patrz 1)

11
patrz 1)

Uwagi

Wskazówki uzupełniajace

2
-

-

-

-

-

-

1
419

420

421

422

423

424

210

140

590

380

660

3
130

Długość (m),
Pow. (m²)

210

140

230
160
200

380

660

4
130

Długość (m),
Pow. (m²)

RZ-G 1.1.1

RZ-G 1.1.1

RZ-G 1.1.1
RZ-G 1.1.1
RZ-G 1.1.1

RZ-G 1.1.1

RZ-G 1.1.1

5
RZ-G 1.1.1

Opis

Stan istniejący

210

140

230
160
200

380

660

6
130

Długość (m),
Pow. (m²)

RZ-G 1.1.1

RZ-G 1.1.1

bz.
RZ-G 1.1.1
bz.

RZ-G 1.1.1

RZ-G 1.1.1

7
RZ-G 1.1.1

Opis/Schemat

Planowane przedsięwzięcia

Kompletna
konserwacja i
rozbudowa

Kompletna
konserwacja i
rozbudowa

Kompletna
konserwacja i
rozbudowa

Kompletna
konserwacja i
rozbudowa

Kompletna
konserwacja i
rozbudowa

8
Kompletna
konserwacja i
rozbudowa

Postanowienia
szczególne

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

9
Nie

tak/nie

Inger.
ekolog.

Wspóln. uczestn.
Gmina
Gmina

Inwestor Przyszły
właśc. Odpow. za
utrz.

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a)
b)
c)
10
a)
b)
c)
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patrz 1)

patrz 1)

patrz 1)

patrz 1)

patrz 1)

11
patrz 1)

Uwagi

Wskazówki uzupełniajace

1) Oczyszczenie rowu, odszukanie ujść drenaży (o ile istnieją) i zabezpieczenie klapkami przeciwko żabom; usunięcie roslinności z dna oraz skarp; brak działań budowlanych na skarpach.
2) Uzgodnienie z organami właściwymi w sprawach ochrony przyrody i gospodarki wodnej;
przeprowadzić ewentualnie stworzenie nowych cieków; na pewnych odcinkach zainicjować meandrowanie.
3) Budowa nowego koryta przy równoczesnej likwidacji starego przebiegu cieku.

Rodzaj

Nr urządzenia

3. Urządzenia melioracji wodnych

Zestawienie przedsięwzięć

Postępowanie urządzeniowo-rolne: Czyżów i Nieciecza
Znak akt: ........................

Rodzaj

2
Przepust

Przepust

Przepust

Przepust

Przepust

Bród

Przepust

Przepust

Nr urządzenia

1
500

501

502

503

504

505

506

507

4. Budowle

10

10

10

10

10

10

10

3
10

Długość (m),
Pow. (m²)

Zestawienie przedsięwzięć

4

-

-

6

5

5

-

Długość (m),
Długość (m) x
szer. (m)
4
-

RZ-D 1.1.1, NW 400

-

-

RZ-D 1.1.1, NW 600

RZ-D 1.3.1, NW 600

RZ-D 1.1.1, NW 500

-

5
-

Opis

Stan istniejący

Postępowanie urządzeniowo-rolne: Czyżów i Nieciecza
Znak akt: ........................

10

10

10

10

10

10

10

Długość (m),
Długość (m) x
szer. (m)
6
10

RZ-D 1.2.1

RZ-D 1.2.1

RZ-D 4.1.1

RZ-D 1.2.1

RZ-D 1.2.1

RZ-D 1.2.1

RZ-D 1.2.1

7
RZ-D 1.2.1

Opis/Schemat

Planowane przedsięwzięcia

NW 800

NW 800

Podwyższenie o ok. 1
m ponad dno cieku i
utwardzenie asfaltem
lub kostką kamienną
osadzoną w betonie

NW 1000

NW 800

NW 800

NW 600

8
NW 600

Postanowienia
szczególne

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

9
Nie

tak/nie

Inger.
ekolog.

Wspóln. uczestn.
Gmina
Gmina

Inwestor Przyszły
właśc. Odpow. za
utrz.

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a)
b)
c)
10
a)
b)
c)
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Koniecze uzgodnienia,
alternatywnie możliwy
przepust ramowy

11

Uwagi

Wskazówki uzupełniajace

Rodzaj

2
Przepust

Przepust

Przepust

Przepust

Przepust

Przepust

Przepust

Przepust

Przepust

Nr urządzenia

1
508

509

510

511

512

513

514

515

516

4. Budowle

15

10

10

10

10

10

10

15

3
15

Długość (m),
Pow. (m²)

Zestawienie przedsięwzięć

7

-

4 x 15

4 x 15

-

-

-

6

Długość (m),
Długość (m) x
szer. (m)
4
6

RZ-D 1.1.1, NW 400

-

RZ-D 1.3.1, NW 600,
h=2,0

RZ-D 1.3.1, NW 600,
h=2,0

-

-

-

RZ-D 1.1.1, NW 500

5
RZ-D 1.1.1, NW 500

Opis

Stan istniejący

Postępowanie urządzeniowo-rolne: Czyżów i Nieciecza
Znak akt: ........................

15

10

4 x 15

4 x 15

10

10

10

15

Długość (m),
Długość (m) x
szer. (m)
6
15

RZ-D 1.2.1

RZ-D 1.2.1

bz.

bz.

RZ-D 1.2.1

RZ-D 1.2.1

RZ-D 1.2.1

RZ-D 1.2.1

7
RZ-D 1.2.1

Opis/Schemat

Planowane przedsięwzięcia

NW 600

NW 600

bz.

bz.

NW 600

NW 600

NW 600

NW 600

8
NW 600

Postanowienia
szczególne

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

9
Nie

tak/nie

Inger.
ekolog.

Wspóln. uczestn.
Gmina
Gmina

Inwestor Przyszły
właśc. Odpow. za
utrz.

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a)
b)
c)
10
a)
b)
c)
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Odnowa klapy
piętrzącej

Odnowa klapy
piętrzącej

Wymagane
podwyższone pokrycie

11

Uwagi

Wskazówki uzupełniajace

Rodzaj

2
Przepust

Przepust

Zbiornik na wodę
z przepompownią

Nr urządzenia

1
517

518

519

4. Budowle

-

15

3
15

Długość (m),
Pow. (m²)

Zestawienie przedsięwzięć

-

7

Długość (m),
Długość (m) x
szer. (m)
4
6

-

RZ-D 1.1.1, NW 400

5
RZ-D 1.1.1, NW 400

Opis

Stan istniejący

Postępowanie urządzeniowo-rolne: Czyżów i Nieciecza
Znak akt: ........................

30

15

Długość (m),
Długość (m) x
szer. (m)
6
15

Zbiornik na wodę z
przepompownią

RZ-D 1.2.1

7
RZ-D 1.2.1

Opis/Schemat

Planowane przedsięwzięcia

-

NW 600

8
NW 600

Postanowienia
szczególne

Nie

Nie

9
Nie

tak/nie

Inger.
ekolog.

Wspóln. uczestn.
Gmina
Gmina

Inwestor Przyszły
właśc. Odpow. za
utrz.

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a)
b)
c)
10
a)
b)
c)
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Konieczny odrębny
projekt

11

Uwagi

Wskazówki uzupełniajace

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

601

602

603

604

605

606

607

608

300

120

950

100 x 100

30 x 50

30 x 80

15 x 15

15 x 15

3
15 x 15

2
1)

1
600

Długość (m),
Pow. (m²)

Rodzaj

dzenia

Nr urzą-

300

120

950

10000

1500

2400

225

225

Długość (m),
Długość (m) x
szer. (m)
4
225

Tereny rolne/zielone

Tereny rolne/zielone

Tereny rolne/zielone

Tereny rolne/zielone

Tereny rolne/zielone

Tereny rolne/zielone

Grupa drzew

Grupa drzew

5
Grupa drzew

Opis

Stan istniejący

5. Elementy pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu

Zestawienie przedsięwzięć

Postępowanie urządzeniowo-rolne: Czyżów i Nieciecza
Znak akt: ........................

300

120

950

10000

1500

2400

225

225

Długość (m),
Długość (m) x
szer. (m)
6
225

RZ-L 1.1.1

RZ-L 1.1.1

RZ-L 1.1.1

RZ-L 3.2.5 i sukcesja

RZ-L 3.2.5 i sukcesja

RZ-L 3.2.5 i sukcesja

RZ-L 1.2.1

RZ-L 1.2.1

7
RZ-L 1.2.1

Opis/Schemat

Planowane przedsięwzięcia

-

-

-

-

-

-

-

-

8
-

szczególne

Postanowienia

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

9
Nie

tak/nie

Inger.
ekolog.

Wspóln. uczestn.
Gmina
Gmina

Inwestor Przyszły
właśc. Odpow. za
utrz.

2)

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina
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2)

2)
a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

2)

2)

2)

2)
Zasadzenie 3 - 4 drzew
wolnostojących

2)
Zasadzenie 3 - 4 drzew
wolnostojących

11
2)
Zasadzenie 3 - 4 drzew
wolnostojących

Uwagi

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a)
b)
c)
10
a)
b)
c)

Wskazówki uzupełniajace

1)

1)

1)

610

611

612

750

380

200

Długość (m),
Długość (m) x
szer. (m)
4
350

Tereny rolne/zielone

Tereny rolne/zielone

Tereny rolne/zielone

5
Tereny rolne/zielone

Opis

Stan istniejący

750

380

200

Długość (m),
Długość (m) x
szer. (m)
6
350

RZ-L 1.1.1

RZ-L 1.1.1

RZ-L 1.1.1

7
RZ-L 1.1.1

Opis/Schemat

Planowane przedsięwzięcia

-

-

-

8
-

szczególne

Postanowienia

Nie

Nie

Nie

9
Nie

tak/nie

Inger.
ekolog.

Wspóln. uczestn.
Gmina
Gmina

Inwestor Przyszły
właśc. Odpow. za
utrz.

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a)
b)
c)
10
a)
b)
c)
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2)

2)

2)

11
2)

Uwagi

Wskazówki uzupełniajace

1) Przyporzadkowanie działań wyrównawczych, zastępczych i kształtujących nastąpi w ramach oceny ingerencji ekologicznej planowanych urządzeń wspólnotowych i publicznych.
2) Ustalenie liczby i gatunków drzew i krzewów nastąpi w ramach postępowania. Jeżeli to możliwe sadzonki winny mieć pochodzenie lokalne.
Odstępy pomiędzy roślinami wynosić powinny około 15 m. Pielęgnacja: Powierzchnia wegetacyjna i zagajniki pielęgnowane będą przez trzy lata
(jednoroczna pielęgnacja wykańczająca i dwuletnia pielęgnacja rozwojowa). Ogrodzenie zagajników w celu ochrony przed obgryzaniem kory przez dzikie zwięrzeta.

750

380

200

3
350

2
1)

1
609

Długość (m),
Pow. (m²)

Rodzaj

dzenia

Nr urzą-

5. Elementy pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu

Zestawienie przedsięwzięć

Postępowanie urządzeniowo-rolne: Czyżów i Nieciecza
Znak akt: ........................

Rodzaj

2
-

-

-

-

-

-

Nr urządzenia

1
950

951

952

953

954

955

6. Urządzenia inne

-

-

-

-

-

3
-

Długość (m),
Pow. (m²)

Zestawienie przedsięwzięć

-

-

-

-

-

Długość (m),
Długość (m) x
szer. (m)
4
-

-

-

-

-

-

5
-

Opis

Stan istniejący

Postępowanie urządzeniowo-rolne: Czyżów i Nieciecza
Znak akt: ........................

-

-

-

-

-

Długość (m),
Długość (m) x
szer. (m)
6
-

Zadaszone miejsca
siedzące

Zadaszone miejsca
siedzące

Zadaszone miejsca
siedzące

Zadaszone miejsca
siedzące

Zadaszone miejsca
siedzące

7
Zadaszone miejsca
siedzące

Opis/Schemat

Planowane przedsięwzięcia

-

-

Nie

Nie

Nie

Nie

-

-

Nie

Wspóln. uczestn.
Gmina
Gmina

Inwestor Przyszły
właśc. Odpow. za
utrz.

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina
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11

Uwagi

Wskazówki uzupełniajace

a) Wspóln. uczestn.
b) Gmina
c) Gmina

a)
tak/nie b)
c)
9
10
Nie
a)
b)
c)

Inger.
ekolog.

-

8
-

Postanowienia
szczególne

ZAŁĄCZNIK 11 Fotografie z przykładami planowanych inwestycji
ANLAGE 11 Beispielbilddokumentation zu geplanten Maßnahmen
Beispiele für Wegebau mit Asphalttragdeckschicht –
Fahrbahnbreite 3,5 m

Beispiele für Wegebau mit Asphalttragdeckschicht –
Fahrbahnbreite 4,5 m

Beispiele für Wegebau mit Asphalttragdeckschicht –
Fahrbahnbreite 3,0 m

Przykłady dróg asfaltowych – szerokość nawierzchni jezdnej 3,5 m

Przykłady dróg asfaltowych – szerokość nawierzchni jezdnej 4,5 m

Przykłady dróg asfaltowych – szerokość 3,0 m

Beispiele für Wege mit Befestigung ohne Bindemittel
(Gesteinswege)
Przykłady dróg utwardzonych bez środków wiążących
(drogi żwirowe)

Beispiele für Grünwege

Beispiele für Durchlässe

Przykłady dróg zielonych

Przykłady przepustów

Beispiele für Pflanzmaßnahmen

Beispiele für eine Sitzgruppe

Przykłady przepustów

Przykłady nasadzeń

Przykłady miejsc do siedzenia

tu będzie wklejona mapa a0 - zał. 12

Beispiele für Durchlässe

ZAŁĄCZNIK 12 Mapa z koncepcją planu sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych wraz
z towarzyszącym planem pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu

ANLAGE 12 Karte zum Entwurf des Wege- und Gewässerplanes mit landschaftspflegerischem Begleitplan

ZAŁĄCZNIK 13 Plan finansowy

ANLAGE 13 Finanzierungsplan

Administracja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urządzeń Rolnych

Postępowanie urządzeniowo-rolne: Czyżów i Nieciecza
Nr akt: ………………………….

Plan finansowy nr 1
Załączniki
- Zestawienie kosztów przedsięwzięć inwestycyjnych
- Mapa inwestycji
- Objasnienie kalkulacji kosztów pomiarów geodezyjnych
- Określenie kosztów administracyjnych Związku Wspólnot Uczestników
Postępowań (VLF)

Sporządzono w uzgodnieniu z Zarządem wspólnoty uczestników.

Data

Wykonał

Zatwierdził

Nazwisko,
Stanowisko

Podpis

2. Kalkulacja kosztów
nr

Rodzaj inwestycji

Suma kosztów
EUR

1

2

3

A 01.01

01.05.01
A 01.06

0

225 400

96 000

221 500

150 000

29 100

0

12 000

0

298 000

0

0

0

2 445 100

246 000

Elementy pielęgnacji i
zagospodarowania krajobrazu
Elementy pielęgnacji i
zagospodarowania krajobrazu
Urządzenia inne

01.06.01 Urządzenia inne
A 01.07

1 659 100

Urządzenia budowlane

01.04.01 Urządzenia budowlane
A 01.05

0

Urządzenia melioracji wodnych

01.03.01 Urządzenia melioracji wodnych
A 01.04

0

Drogi transportu rolnego

01.02.01 Drogi transportu rolnego
A 01.03

4

Uwagi i
wskazówki,
ponoszący
koszty
5

Drogi i urządzenia publiczne

01.01.01 Drogi i urządzenia publiczne
A 01.02

Z tego
zwrot kosztów
EUR

Pomiary geodezyjne

01.07.01 Pomiary geodezyjne
Odnowa wsi dofinansowana w
ramach postępowania
urządzeniowo-rolnego
Odnowa wsi dofinansowana w
01.08.01 ramach postępowania
urządzeniowo-rolnego

A 01.08

Suma

nr

Rodzaj inwestycji

Suma kosztów
EUR

1

2

3

Z przeniesienia
A 01.09
01.09.01

Z tego
zwrot kosztów
EUR
4

Uwagi i
wskazówki,
ponoszący
koszty
5

2 445 100

246 000

20 000

0

10 000

0

3 000

0

10 000

0

Inne koszty wykonawcze
Przedsięwzięcia dla wyrównania
wartości odszkodowań

01.09.02 Szacunek gruntów
Odszkodowania wg § 36 FlurbG
01.09.03 (inwestycje Wspólnoty
uczestników)
Ogólne koszty administracyjne,
01.09.04 dodatkowe koszty wg §§ 44(3), 50,
51 i 52 FlurbG, inne koszty
01.09.05

Koszty administracyjne VLF
wg § 15 (1) statutu

381 700

34 500

01.09.06

Koszty administracyjne VLF
wg § 15 (2) statutu

0

0

424 700

34 500

2 869 800

280 500

Koszty nieprzewidziane
(maks. 10% A 01.01 do A 01.09)

286 900

28 000

Suma kosztów wykonawczych
(Suma A 01.01 do A 01.10)

3 156 700

308 500

Suma A 01.09
Suma A 01.01 do A 01.09
A 01.10
01.10.01

Koszty nieprzewidziane

nr

Rodzaj inwestycji

Suma kosztów
EUR

1

2

3

Z przeniesienia

Z tego
zwrot kosztów
EUR
4

Uwagi i
wskazówki,
ponoszący
koszty
5

3 156 700

308 500

0

0

0

0

Szczególne źródła finansowania

E 05
05.01

Odszkodowania wg § 52 ust. 1
FlurbG

05.02 Dochody wg § 46 zdanie 3 FlurbG
05.03

Wkład finansowy uczestników wg
§106 FlurbG

0

0

05.04

Dofinansowanie przez osoby
trzecie

0

0

Zwrot kosztów za inwestycje
05.05 wg § 62 LwAnpG
przez kraj związkowy

0

0

308 500

0

308 500

0

05.06 Inne zwroty kosztów
Suma E 05
Koszty wykonawcze
podlegające dofinansowaniu
(Suma A 01.01 do A 01.10
wyłączając E 05)

2 848 200

1. Informacje ogólne
1.1 Decyzja o wszczęciu postępowania z dnia …………………..
1.2 Wkład własny
10%

Udział własny wspólnoty uczestników

1.4 Powierzchnia opracowania (ha) postępowania (obszar objęty postępowaniem)
W sumie:

720

UR (użytki rolne):
UL (użytki leśne):
WJO (wieś):
Pozostałe:

610
10
25
75
720

1.5 Odbiorca dotacji
Wspólnota uczestników postępowania Czyżów i Nieciecza
z siedzibą w ……………………………………
reprezentowana przez Związek Wspólnot Uczestników (VLF)

2. Wkład własny i obciążenia finansowe
2.1 Koszty wykonawcze podlegające dotacji w euro
Wkład własny:
Dofinansowanie:

10,00% =
90,00% =

Suma:

284 820,00
2 563 380,00

100,00% =

2 848 200,00

2.2 Przypuszczalne obciążenie uczestników
Obszar
naliczania
kosztów
1
2
Suma

Przypuszczalna
powierzchnia
podlegająca naliczaniu
kosztów w ha
695
25
720

Koszty
wykonawcze
podlegające
dotacji w euro
2 729 700,00
118 500,00
2 848 200,00

Koszty własne
Koszty
uczestników
własne w
postępowania w
euro/ha
euro
272 970,00
11 850,00
284 820,00

392,76
474,00
395,58

tu będzie wklejona mapa a0 - zał. 13

Mapa inwestycji – Mapa do planu finansowego (ZAŁĄCZNIK 13)

Ausbaukarte – Karte zum Finanzierungsplan (ANLAGE 13)

Załącznik do kalkulacji kosztów

Anlage zur Kostenermittlung

Postępowanie urządzeniowo-rolne: Czyżów i Nieciecza
Nr akt: …

Flurbereinigungsverfahren: Czyżów und Nieciecza
Az.: …

Objaśnienia do kalkulacji kosztów pomiarów geodezyjnych – udział kosztów wykonawczych

Erläuterung zur Ermittlung der Vermessungskosten – Anteil Ausführungskosten

Planowane postępowanie urządzeniowo-rolne: Czyżów i Nieciecza posiadało będzie przypuszczalnie
powierzchnię ok. 720 ha. Podstawę kalkulacji stanowiły Wytyczne 9.3 (Nowy pomiar) i 9.4 (Regulacja i
nowy pomiar obszaru wiejskich jednostek osadniczych) turyngskiej administracji urządzeniowo-rolnej
oraz wartości znane z doświadczenia.

Das geplante Flurbereinigungsverfahren Czyżów und Nieciecza hat eine voraussichtliche Größe von
ca. 720 ha. Grundlage für die Berechnung sind die Richtlinien 9.3 (Neuvermessung) und 9.4 (Regulierung und Neuvermessung der Ortslage) der Thüringer Landentwicklungsverwaltung sowie Erfahrungswerte.

Obszar 720 ha dzieli się jak następuje:

Die Fläche von 720 ha wird wie folgt aufgeteilt:
685 ha Feldlage
10 ha Wald
25 ha Ortslage

685 ha rolniczej przestrzeni produkcyjnej
10 ha lasów
25 ha wiejskich jednostek osadniczych

Somit ergeben sich folgende Kosten:
Wynikają z tego następujące koszty:
1. KFP-Bestimmung
1. Punkty osnowy (KFP)
• Tereny leśne:
stabilizacja i pomiary punktów głównych osnowy geodezyjnej nie jest konieczna
• Rolnicza przestrzeń produkcyjna:
Nie zachodzi potrzeba założenia osnowy geodezyjnej, wystarczającym jest ustalenie, stabilizacja i
zamierzenie tymczasowych punktów pomiarowych
• Wiejskie jednostki osadnicze
25 ha x 300 EUR/ha x 0,6 (współczynnik kosztów wykonawczych) = 4.500 EUR

• Waldlage:
keine gesonderte KFP-Bestimmung erforderlich
• Feldlage:
keine Herstellung KFP-Netz, sondern Festlegung temporärer Aufnahmepunkte
• Ortslage
25 ha x 300 EUR/ha x 0,6 (Anteil Ausführungskosten) = 4.500 EUR
Gesamt: 4.500 EUR

Suma: 4.500 EUR
2. Feststellung und Abmarkung der Verfahrensgrenze
2. Ustalenie i stabilizacja granicy obszaru postępowania
Koszty ustalenia i stabilizacji granicy obszaru postępowania mogą zostać dokładnie określone na podstawie cennika urzędowego oraz poprzez ustalenie liczby punktów załamania granicy postępowania,
które muszą zostać wznowione. Dla kalkulacji kosztów w ramach opracowania Założeń do projektu
postępowania przyjęto kwotę 2.500 euro/km granicy obszaru postępowania.

Die Kosten zur Herstellung der Verfahrensgrenze können auf Grundlage der vorgegebenen Kostenordnung und durch Ermittlung der Anzahl der herzustellenden Grenzpunkte genau ermittelt werden. Zur
Ermittlung der Kosten im Rahmen der Projektbeschreibung kann mit dem Ansatz von 2.500 EUR/km
herzustellender Verfahrensgrenze kalkuliert werden.
13,842 km herzustellende Verfahrensgrenze x 2.500/km herzustellende Verfahrensgrenze
= 34.605 EUR.

13,842 km granicy obszaru postępowania x 2.500 EUR = 34.605 EUR.
Gesamt: 35.000 EUR
Suma: 35.000 EUR
3. Festlegung der Anlagen des Planes nach § 41 FlurbG
3. Ustalenie nowych granic działek (po realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych) urządzeń Planu wg § 41 FlurbG1
Rolnicza przestrzeń produkcyjna:
Tereny leśne:

685 ha x 150 EUR/ha x 0,6 = 61.650 EUR
10 ha x 220 EUR/ha x 0,6 = 1.320 EUR

Suma: 63.000 EUR
Plan sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych wraz z towarzyszącym planem pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu – oznaczone w nim szerokości całkowite urządzeń nie stanowią o przyszłej szerokości działek ewidencyjnych

1

Feldlage:
Wald: 		

685 ha x 150 EUR/ha x 0,6 = 61.650 EUR
10 ha x 220 EUR/ha x 0,6 = 1.320 EUR

Gesamt: 63.000 EUR

4. Stabilizacja i pomiar granic działek urządzeń Planu wg § 41 FlurbG

4. Abmarkung und Aufmessung der Anlagen des Planes nach § 41 FlurbG

Rolnicza przestrzeń produkcyjna:
Tereny leśne:

Feldlage:
Wald: 		

685 ha x 100 EUR/ha x 0,6 = 41.100 EUR
10 ha x 130 EUR/ha x 0,6 = 780 EUR

685 ha x 100 EUR/ha x 0,6 = 41.100 EUR
10 ha x 130 EUR/ha x 0,6 = 780 EUR

Suma: 42.000 EUR

Gesamt: 42.000 EUR

5. Stabilizacja i pomiar granic działek „nowego stanu”

5. Vermessung der Landabfindung

Rolnicza przestrzeń produkcyjna:
Tereny leśne:

Feldlage:
Wald:

685 ha x 150 EUR/ha x 0,6 = 61.650 EUR
10 ha x 290 EUR/ha x 0,6 = 1.740 EUR

685 ha x 150 EUR/ha x 0,6 = 61.650 EUR
10 ha x 290 EUR/ha x 0,6 = 1.740 EUR

Suma: 63.500 EUR

Gesamt: 63.500 EUR

6. Regulacja stosunków własnościowo-użytkowych wiejskich jednostek osadniczych

6. Ortsregulierung

25 ha x 5.000 EUR/ha x 0,4 = 50.000 EUR

25 ha x 5.000 EUR/ha x 0,4 = 50.000 EUR

Suma: 50.000 EUR

Gesamt: 50.000 EUR

7. Stabilizacja i pomiar uregulowanych wiejskich jednostek osadniczych

7. Ortsaufmessung

25 ha x 4.000 EUR/ha x 0,4 = 40.000 EUR

25 ha x 4.000 EUR/ha x 0,4 = 40.000 EUR

Suma: 40.000 EUR

Gesamt: 40.000 EUR

Z powyższego wynikają następujące koszty pomiarów geodezyjnych:

Hiermit ergeben sich folgende Vermessungskosten:

Rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna
Regulacja jednostek osadniczych

Feld- und Waldlage
Ortsregulierung

Suma kosztów pomiarów geodezyjnych

203.500,-EUR
94.500,- EUR
298.000,- EUR

203.500,-EUR
  94.500,- EUR

Vermessungskosten Gesamt 298.000,- EUR

2 488 100
14%
348 334,00

500 €
2 €/ha
720 ha
12 lat
23 280,00

0€
10 €
ca. 1000
2,00
10 000,00

w przypadku jednej raty
za każdą kolejną ratę

Wynagrodzenie VLF w euro
Składka członkowska Wspólnoty uczestników postępowania w euro
Wynagrodzenie za regulacje finansowe udziału własnego w euro
Suma kosztów administracyjnych Związku Wspólnot
Uczestników Postępowań (VLF) w euro

Suma
348 334
23 280
10 000
381 614

Objaśnienie do kalkulacji kosztów administracyjnych Związku Wspólnot Uczestników Postępowań – Suma ogólna

Liczba numerów porządkowych
Liczba rat
Wynagrodzenie VLF za regulacje finansowe udziału własnego w euro

Ryczałt za każdego uczestnika postępowania (numeru porządkowego)

Objaśnienie do kalkulacji kosztów administracyjnych Związku Wspólnot Uczestników Postępowań – Udział własny Wspólnoty uczestników postępowania/Raty na poczet

Roczna składka członkowska – stawka podstawowa
Składka powierzchniowa zależna od wielkości obszaru postępowania
Powierzchnia obszaru postępowania
Długość prowadzenia postępowania
Składka członkowska Wspólnoty uczestników postępowania w euro

Objaśnienie do kalkulacji kosztów administracyjnych Związku Wspólnot Uczestników Postępowań – Składka członkowska Wspólnoty uczestników postępowania

Koszty realizacji przedsięwzięć w euro (suma A 01.01 - A 01.09.04)
Wysokość należnego wynagrodzenia VLF
Wynagrodzenie VLF w euro

Objaśnienie do kalkulacji kosztów administracyjnych Związku Wspólnot Uczestników Postępowań – Koszty związane z realizacją przedsięwzięć

(Wskazówka: w Turyngii Związek Wspólnot Uczestników Postepowań z reguły przejmuje w imieniu poszczególnych Wspólnot realizację przedsięwzięć inwestycyjnych
i prowadzenie spraw finansowych. Związek i otrzymuje za to wynagrodzenie)

Określenie kosztów administracyjnych Związku Wspólnot Uczestników Postępowań (VLF) zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu – pozycja A 01.09.05 kalkulacji kosztów

Postępowanie urządzeniowo-rolne Czyżów i Nieciecza
Nr akt: ………………..

ZAŁĄCZNIK 14 Projekt decyzji o wszczęciu postępowania urządzeniowo-rolnego wg wzoru obowiązującego w Turyngii

ANLAGE 14 Entwurf eines Anordnungsbeschlusses zur Flurbereinigung nach
thüringer Muster

Urząd ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich
(Miejscowość), dnia ……………
i Urządzeń Rolnych w …………
(Adres)
Znak akt: ……………

Amt für Landentwicklung und
(Ort), den ……………
Flurneuordnung …………
(Anschrift)
Az.: ……………

Decyzja o wszczęciu postępowania urządzeniowo-rolnego

Flurbereinigungsbeschluss

1. Wszczęcie postępowania urządzeniowo-rolnego Czyżów i Nieciecza

1. Anordnung des Flurbereinigungsverfahrens Czyżów und Nieciecza

Zgodnie z §§ 1, 4 Ustawy o urządzeniach rolnych (FlurbG) w brzmieniu ogłoszonym w dniu 16. marca
1976 r. (BGBl1. I str. 546), ostatnio zmienionej przez ……………………… dnia ………………………
(BGBl. I S. ………………………), w połączeniu z pierwszym Rozporządzeniem odnośnie zmiany Rozporządzenia w sprawie jurysdykcji administracji urządzeniowo-rolnej z dnia 26. lipca 2007 r. (GVBl2.
str. 97) wszczyna się postępowanie urządzeniowo-rolne dla działek wymienionych w Załączniku 1
w miejscowościach Czyżów i Nieciecza, gmina Żabno, powiat Tarnów.

Nach den §§ 1, 4 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch ……………………… vom ………………….
(BGBl. I S. ………………………), in Verbindung mit der ersten Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Zuständigkeit der Flurbereinigungsbehörden vom 26. Juli 2007 (GVBl. S. 97) wird für
die in der Anlage 1 aufgeführten Grundstücke die Flurbereinigung Czyżów und Nieciecza, Gemeinde
Żabno, Landkreis Tarnow angeordnet.

Załącznik 1 stanowi integralną część niniejszej decyzji. Obszar postępowania urządzeniowo-rolnego
ma wielkość 720 ha. Postępowanie będzie prowadzone pod kierownictwem Urzędu Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Urządzeń Rolnych w ……………

Die Anlage 1 bildet einen Bestandteil dieses Beschlusses. Das Flurbereinigungsgebiet hat eine Größe
von 720 ha. Das Verfahren wird unter der Leitung des Amtes für Landentwicklung und Flurneuordnung
…………… durchgeführt.

2. Wspólnota uczestników

2. Teilnehmergemeinschaft

Właściciele nieruchomości położonych na obszarze objętym postępowaniem urządzeniowo-rolnym,
dzierżawcy wieczyści, jak również właściciele budynków lub innych urządzeń3 tworzą „Wspólnotę
uczestników postępowania urządzeniowo-rolnego Czyżów i Nieciecza“.
Wspólnota uczestników postępowania jest osobą prawa publicznego z siedzibą w ………

Die Eigentümer der im Flurbereinigungsgebiet liegenden Grundstücke, die Erbbauberechtigten sowie
die Gebäude- und Anlageneigentümer bilden die
„Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Czyżów und Nieciecza“.
Die Teilnehmergemeinschaft ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit dem Sitz in ………

3. Uczestnicy postępowania

3. Beteiligte

W postępowaniu urządzeniowo-rolnym uczestniczą (Uczestnicy postępowania):
- jako Uczestnicy bezpośredni
właściciele i dzierżawcy wieczyści nieruchomości położonych na obszarze postępowania urządzeniowo-rolnego jak również właściciele budynków lub innych urządzeń;
- jako Uczestnicy pośredni w szczególności
a) Gminy i związki gmin, na terenie których znajdują się nieruchomości biorące udział w postępowaniu urządzeniowo-rolnemu;
b) Inne osoby prawa publicznego, które otrzymają grunty na których znajdują się urządzenia wspólnotowe lub publiczne lub których granice zostaną zmienione;
c) Związki pielęgnacji i ochrony wód i gleb, których działania powiązane przestrzennie z obszarem
postępowania urządzeniowo-rolnego mogą mieć na niego wpływ, lub postępowanie może na
nie oddziałowywać;
d) Posiadacze praw na nieruchomościach położonych na obszarze postępowania urządzeniowo-rolnego lub praw do takich praw albo praw osobistych, które uprawniają do posiadania
i użytkowania lub ograniczają ich użytkowanie;
e) Przyszli właściciele nowych działek według §§ 54 i 55 FlurbG aż do chwili wejścia w życie nowego
stanu prawnego;

Am Flurbereinigungsverfahren sind beteiligt (Beteiligte):
- als Teilnehmer
die Eigentümer und die Erbbauberechtigten der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke sowie die Eigentümer von selbständigem Gebäude- und Anlageneigentum;
- als Nebenbeteiligte insbesondere
a) Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grundstücke vom Flurbereinigungsverfahren betroffen werden;
b) andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land für gemeinschaftliche oder öffentliche
Anlagen erhalten oder deren Grenzen geändert werden;
c) Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flurbereinigungsgebiet räumlich zusammenhängt und dieses beeinflusst oder von ihm beeinflusst wird;
d) Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken oder von
Rechten an solchen Rechten oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung
solcher Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher Grundstücke beschränken;
e) Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 FlurbG bis zum Eintritt des neuen Rechtszustandes;
f ) Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken, denen ein Beitrag zu den Unterhaltungs- oder Ausführungskosten auferlegt wird oder die zur Errichtung fester
Grenzzeichen an der Grenze des Flurbereinigungsgebietes mitzuwirken haben.

1 BGBL. – Federalny Dziennik Ustaw.
2 GVBL. – Dziennik Ustaw i Rozporządzeń.
3 Np. budowle i budynki gospodarcze jak stajnie, obory, silosy, wiaty na plony, itp. urządzenia rolnicze wybudowane na gruntach nie będącym własnością.

f) Właściciele działek nie należących do obszaru objętym postępowaniem urządzeniowo-rolnym, których
obarczono udziałem w kosztach utrzymania i kosztach wykonawczych, lub są zobowiązani do współuczestnictwa przy stabilizacji granicy zewnętrznej obszaru postępowania urządzeniowo-rolnego.
4. Zgłoszenie praw
Wzywa się wszystkich uczestników postępowania do zgłoszenia, w Urzędzie ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urządzeń Rolnych w ......................................, w przeciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia niniejszej
decyzji, praw które nie wynikają z ksiąg wieczystych ale uprawniają do udziału w postępowaniu urządzeniowo-rolnym. Jeżeli prawa zostaną zgłoszone dopiero po upływie tego terminu, organy urządzenioworolne mogą uznać dotychczasowe negocjacje i ustalenia za obowiązujące. Posiadacze jednego z wyżej
wymienionych praw, którzy zapoznają się z aktem administracyjnym po upływie obowiązujących terminów i wtedy dopiero zgłoszą swoje prawa, muszą uznać je również za obowiązujące, tak samo jak i uczestnicy, którzy o tym terminie poinformowani zostali w ramach ogłoszenia aktu administracyjnego.
5. Czasowe ograniczenia w użytkowaniu nieruchomości
Zgodnie z § 34 wzgl. § 85 nr 5 FlurbG, począwszy od opublikowania niniejszej decyzji aż do momentu
uprawomocnienia Panu końcowego postępowania urządzeniowo-rolnego, w następujących przypadkach wymagana jest zgoda organów urządzeniowo-rolnych:
a) gdy charakter użytkowania działek na obszarze postępowania urządzeniowo-rolnego ma zostać
zmieniony; nie dotyczy to zmian odnoszących się do prawidłowego gospodarowania;
b) gdy budynki, studnie, urządzenia melioracji wodnych, ogrodzenia, tarasy na stokach lub podobne urządzenia maja zostać wybudowane, wznowione, istotnie zmienione lub usunięte;
c) gdy usunięte mają zostać drzewa owocowe, krzewy jagodowe, winorośla, chmielniki, pojedyncze
drzewa, zakrzewienia, zadrzewienia polne i nadbrzeżne. Usunięcie ich jest możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach, o ile nie zostaną naruszone interesy kultury rolnej, szczególnie dotyczące
ochrony przyrody i pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu;
d) gdy mają być wykonane wycinki drzew, które przekraczają ramy prawidłowego gospodarowania.
Jeżeli dokonano zmian niezgodnych z punktami a) i b), urządzenia zostały zbudowane lub usunięte,
wówczas mogą one nie zostać uwzględnione w postępowaniu; organy urządzeniowo-rolne, jeżeli będzie to niezbędne dla realizacji postępowania urządzeniowo-rolnego, mogą zgodnie z § 137 FlurbG
zarządzić przywrócenie stanu pierwotnego.
Jeżeli wykonano działania niezgodne z punktem c), wówczas organ urządzeniowo-rolny musi zarządzić
nasadzenia zastępcze.
Jeżeli niezgodnie z punktem d) dokonano wycinki drzew, wówczas organy urządzeniowo-rolne mogą
zarządzić, by sprawca uchybienia uporządkował i zagospodarował teren wycinki według wskazań administracji nadzoru leśnego.
Ten kto narusza postanowienia punktów b), c) lub d), popełnia zgodnie z § 154 FlurbG wykroczenie i
może na niego zostać nałożona kara pieniężna.

4. Anmeldung von Rechten
Die Beteiligten werden aufgefordert, Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen, innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe
dieses Beschlusses beim Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung in ………………………… .
anzumelden. Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet, so kann die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen. Der Inhaber eines o.a. Rechtes muss die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten
lassen wie der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in
Lauf gesetzt worden ist.
5. Zeitweilige Einschränkungen der Grundstücksnutzung
Nach § 34 bzw. § 85 Nummer 5 FlurbG ist von der Bekanntgabe dieses Beschlusses ab bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes in folgenden Fällen die Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde erforderlich:
a) wenn die Nutzungsart der Grundstücke im Flurbereinigungsgebiet geändert werden soll; dies
gilt nicht für Änderungen, die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören;
b) wenn Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und ähnliche Anlagen errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden sollen;
c) wenn Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzelne Bäume, Hecken, Feldund Ufergehölze beseitigt werden sollen. Die Beseitigung ist nur in Ausnahmefällen möglich, soweit landeskulturelle Belange, insbesondere des Naturschutzes und der Landschaftspflege, nicht
beeinträchtigt werden;
d) wenn Holzeinschläge vorgenommen werden sollen, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen
Bewirtschaftung übersteigen.
Sind entgegen den Absätzen a) und b) Änderungen vorgenommen, Anlagen hergestellt oder beseitigt
worden, so können sie im Verfahren unberücksichtigt bleiben; die Flurbereinigungsbehörde kann den
früheren Zustand gemäß § 137 FlurbG wiederherstellen lassen, wenn dies der Flurbereinigung dienlich
ist.
Sind Eingriffe entgegen dem Absatz c) vorgenommen worden, so muss die Flurbereinigungsbehörde
Ersatzpflanzungen anordnen.
Werden entgegen dem Absatz d) Holzeinschläge vorgenommen, so kann die Flurbereinigungsbehörde
anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die abgeholzte oder verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat.
Wer den Vorschriften zu Buchstabe b), c) oder d) zuwiderhandelt, begeht nach § 154 FlurbG eine Ordnungswidrigkeit, die mit Geldbuße geahndet werden kann.
6. Auslegung des Beschlusses mit Gründen

6. Wyłożenie decyzji wraz z uzasadnieniem do wglądu publicznego

Je eine mit Gründen versehene Ausfertigung dieses Beschlusses liegt zwei Wochen lang nach dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung in der Flurbereinigungsgemeinde Żabno zur Einsichtnahme
für die Beteiligten aus.

Jeden egzemplarz Decyzji wraz z uzasadnieniem wyłożony zostaje do wglądu zainteresowanych, w pomieszczeniach gminy postępowania urządzeniowo-rolnego w Żabnie, na okres dwóch tygodni, licząc
od pierwszego dnia po upublicznieniu,.

Gründe

Uzasadnienia
Gmina Żabno nosi się z zamiarem przeprowadzenia postępowania urządzeniowo-rolnego w Czyżowie i Niecieczy. Zgodnie z postanowieniami § 1 FlurbG, w celu poprawy warunków produkcyjnych i warunków pracy

Die Gemeinde Żabno wünscht in Czyżów und Nieciecza die Durchführung eines Flurbereinigungsverfahrens. Gemäß § 1 FlurbG kann zur Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der
Land- und Forstwirtschaft sowie zur Förderung der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung
ländlicher Grundbesitz neu geordnet werden. Im Ergebnis von Voruntersuchungen wurde festgestellt,

w gospodarce rolnej i leśnej oraz w celu wspierania ogólnej kultury rolnej i rozwoju wsi, można dokonać
nowej organizacji struktur przestrzennych i stosunków własnościowych nieruchomości wiejskich. W wyniku
wykonanych badań wstępnych ustalono, że stwierdzone niedociągnięcia w zakresie kultury rolnej, stanu
prawnego nieruchomości, struktury agrarnej, pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu oraz wynikających
z prawa budowlanego, uzasadniają przeprowadzenie postępowania urządzeniowo-rolnego.
Skomunikowanie kompleksów uprawnych jest wadliwe lub nie istnieje w ogóle. Sieć dróg rolniczych jest w
przeciętnym lub złym stanie technicznym i nie jest wystarczająca dla prawidłowego skomunikowania działek rolnych. Dojazd do kompleksów uprawnych odbywa się częściowo poprzez przejazdy ścieżkami po gruntach stanowiących własność prywatną. W ramach postępowania urządzeniowo-rolnego należy na nowo
wytyczyć i stosownie do potrzeb rozbudować sieć dróg transportu rolnego.
Wewnątrz i poza terenami wiejskich jednostek osadniczych występuje duże rozdrobnienie gruntów a działki
bardzo często posiadają niekorzystną dla gospodarowania formę. Poza tym stwierdzono również istniejące
konflikty pomiędzy granicą użytkowania a granicą własności udokumentowanej w ewidencji geodezyjnej.
Oprócz tego istnieją na obszarze postępowania znaczące braki w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz
w odwodnieniu powierzchniowym. Zdolność prawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych
z powodu braku rowów przydrożnych, niesprawnych przepustów oraz silnego zamulenia/zapiaszczenia jest
bardzo ograniczona. Dlatego sieć urządzeń melioracji wodnych w połączeniu z siecią dróg transportu rolnego należy zaplanować i rozbudować w sposób zgodny z przeznaczeniem i jednoczesnym zwiększeniem ich
funkcjonalność. Istniejące urządzenia melioracyjne należy poddać gruntownym pracom konserwatorskim.

dass die vorhandenen landeskulturellen, liegenschaftsrechtlichen, agrarstrukturellen, landschaftspflegerischen und baurechtlichen Mängel die Anordnung eines Flurbereinigungsverfahrens rechtfertigen.
Die Erschließung der Feldlagen ist nur mangelhaft oder nicht vorhanden. Das Wegenetz ist in einem
mäßigen bis schlechten Ausbauzustand und für eine ordnungsgemäße Erschließung der Flurstücke
nicht ausreichend. Die Bewirtschaftungsflächen werden teilweise durch über Privateigentum führende
Fahrspuren erschlossen. Im Flurbereinigungsverfahren ist das Wegenetz neu zu gestalten und bedarfsgerecht auszubauen.
Innerhalb und außerhalb der Orte ist das Eigentum stark zersplittert und die Grundstücke sind häufig
unzweckmäßig geformt. Desweiteren sind oftmals Nutzungsgrenzen nicht identisch mit den Eigentumsgrenzen.
Weiterhin bestehen auch erhebliche Mängel im Hochwasserschutz und bei der Entwässerung der Flächen. Die Funktionsfähigkeit des Gewässernetzes ist auf Grund fehlender Seitengräben, nicht mehr
funktionsfähiger Durchlässe und einer starken Verlandung der Gewässer nur eingeschränkt gegeben.
Das Gewässernetz ist daher in Verbindung mit dem Wegenetz bedarfsgerecht und funktionsfähig auszubauen. An vorhandenen Gewässern ist eine Hauptinstandsetzung durchzuführen.
Flurgliedernde Landschaftselemente wie Hecken, Feldgehölze und Begleitpflanzungen an Wegen und
Gewässern sind nur in geringem Maße vorhanden. Durch Maßnahmen der Landschaftspflege sollen
der Naturhaushalt erhalten und weiter entwickelt und das Landschaftsbild verbessert werden.

Elementy struktury krajobrazu jak zakrzewienia, zadrzewienia polne, nasadzenia przy drogach transportu
rolnego i urządzeniach melioracji wodnych występują tylko w ograniczonym zakresie. Poprzez działania z
zakresu pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu należy utrzymać i rozwinąć zasoby środowiska naturalnego i tym samym uatrakcyjnić wizualność krajobrazu.

Straßen, Wege und Freiflächen sind nicht dorfgerecht gestaltet und bedürfen der integralen Erneuerung/Entwicklung. Dringend notwendige dorferneuernde Maßnahmen (z.B. Verbesserung der innerörtlichen Verkehrsverhältnisse, Gestaltung und Grünordnung von Freiflächen) können nur mit Hilfe der
Bodenordnung umgesetzt werden.

Ulice wewnętrzne i tereny niezabudowane miejscowości nie są prawidłowo rozbudowane i zagospodarowane przez co wymagają zintegrowanych prac odnowieniowo-rozwojowych. Pilnie potrzebne działania
inwestycyjne (np. pozyskanie terenu na cele polepszenia komunikacji wewnętrznej, kształtowania i stworzenie zazielenionych terenów publicznych) mogą zostać zrealizowane tylko w ramach reorganizacji struktur
przestrzennych i stosunków własnościowych.

Die festgestellten Mängel verhindern eine zukunftsorientierte Entwicklung von Czyżów und Nieciecza
und stellen ein Investitionshemmnis sowohl im kommunalen als auch im privaten Bereich dar.

Stwierdzone braki i niedociągnięcia ograniczają przyszłościowy rozwój miejscowości Czyżów i Nieciecza
oraz hamują przedsięwzięcia inwestycyjne zarówno w sektorze komunalnym jak i prywatnym.

Mit der Flurbereinigung werden auch Dorferneuerungsmaßnahmen durchgeführt. Diese Maßnahmen
dienen vorrangig der Verbesserung der innerörtlichen Verkehrsverhältnisse, dem Anlegen von Ortsrandwegen, dem Bau und der Erschließung sowie der Gestaltung von Plätzen und Freiräumen, der Abwehr von Hochwassergefahren für den Ortsbereich sowie der Erhaltung der regionaltypischen Bausubstanz und der Schaffung ortsbildprägender Begrünung.

Deficyty te mogą zostać usunięte w ramach postępowania urządziowo-rolnego tylko poprzez kompleksową reorganizację struktur przestrzennych i stosunków własnościowych obszaru postępowania oraz realizacji
działań inwestycyjnych i regulacji granic zabudowanej części miejscowości.
W ramach postępowania urządzeniowo-rolnego będą również realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne
w zakresie odnowy wsi. Przedsięwzięcia te służą przede wszystkim poprawie komunikacji wewnątrz miejscowości, wytyczenia i budowie nowych dróg na obrzeżach miejscowości, budowie, uzbrojeniu oraz kształtowaniu placów i terenów niezabudowanych, ochronie przeciwpowodziowej miejscowości, jak również zachowaniu substancji budowlanej charakterystycznej dla regionu oraz stworzenia charakterystycznych dla
miejscowości terenów zieleni publicznej.
Z przedstawionych powyżej powodów wynika, że przeprowadzenie postępowania urządzeniowo-rolnego leży w pełni i dobrze rozumianym interesie jego uczestników.
Ustalenie granic zewnętrznych postępowania nastąpiło w taki sposób, aby w możliwie maksymalnym
stopniu osiągnięte zostały sformułowane cele postępowania urządzeniowo-rolnego.
Zgodnie § 5 ust. 2 i 3 FlurbG o postępowaniu urządzeniowo-rolnym poinformowano oraz zasięgnięto
opinię właściwych organów i organizacji publicznych.

Diese Defizite können nur durch umfassende bodenordnerische, investive und ortsregulierende Maßnahmen im Zuge eines Flurbereinigungsverfahrens behoben werden.

Die Durchführung eines Flurbereinigungsverfahrens liegt aus vorgenannten Gründen im wohlverstandenen Interesse der Beteiligten.
Die Abgrenzung des Verfahrensgebietes erfolgte so, dass der Zweck der Flurbereinigung möglichst
vollkommen erreicht wird.
Die nach § 5 Abs. 2 und 3 FlurbG zu beteiligenden Behörden und Organisationen wurden gehört bzw.
unterrichtet.
Die voraussichtlich beteiligten Grundstückseigentümer wurden gemäß § 5 Abs. 1 FlurbG in einer Aufklärungsversammlung am ................ eingehend über die Notwendigkeit und Ziele der Flurbereinigung,
den Verfahrensablauf sowie über die voraussichtlich entstehenden Kosten und deren Finanzierung aufgeklärt. Das Interesse der Beteiligten ist gegeben.

Potencjalni uczestnicy postępowania urządzeniowo-rolnego (właściciele nieruchomości), zgodnie z § 5
ust. 1 FlurbG, zostali w trakcie zebrania informacyjnego w dniu ………………… poinformowani o konieczności i celach przeprowadzenia postępowania urządzeniowo-rolnego, jego przebiegu, jak również
o przewidywanych kosztach i możliwościach ich finansowania. Na podstawie przebiegu i wyrażanych
przez uczestników w trakcie zebrania opinii, stwierdzono ich objektywne zainteresowanie przeprowadzenieniem postępowania urządzeniowo-rolnego.
Tym samym spełnione zostały wymagane warunki do wydania decyzji o wszczęciu postępowania urządzeniowo-rolnego na podstawie § 1 FlurbG.
Pouczenie o prawie odwołania
Do niniejszej decyzji można wnieść sprzeciw w okresie jednego miesiąca licząc od pierwszego dnia po
publicznym obwieszczeniu. Sprzeciw należy złożyć pisemnie lub jako zapisu sporządzonego w obecności
pracownika urzędu w Urzędzie ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urządzeń Rolnych w ………… (adres).
W przypadku złożenia sprzeciwu w formie pisemnej, okres złożenia sprzeciwu (zdanie 1) jest zachowany tylko wówczas, gdy sprzeciw wpłynął do urzędu jeszcze przed upływem tego terminu.
……………………………………….
(Nazwisko, stanowisko) (pieczęć urzędowa)
Załącznik 1 do Decyzji o wszczęciu postępowania urządzeniowo-rolnego Czyżów i Nieciecza z dnia
………………
Ustalenie granic obszaru postępowania
Wskazówka: Listę działek należy sporządzić czasie zbieżnym z decyzją przy uwzględnieniu aktualnych danych katastralnych.

Damit liegen die Voraussetzungen für die Anordnung eines Flurbereinigungsverfahrens nach § 1 FlurbG vor.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb einer Frist von einem Monat nach dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung ………………………, (Anschrift) einzulegen.
Wird der Widerspruch schriftlich eingelegt, ist die Widerspruchsfrist (Satz 1) nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eingegangen ist.
………………………………
(Name, Amtsbezeichnung)

Anlage 1 zum Flurbereinigungsbeschluss Czyżów und Nieciecza vom ………………
Gebietsabgrenzung
Hinweis: Die Flurstücksliste ist zeitnah zur Anordnung unter Berücksichtigung der aktuellsten Katasterdaten
zu erstellen.
Gemarkung Czyżów
alle Flurstücke

Sołectwo Czyżów
Wszystkie działki

Gemarkung Nieciecza
Alle Flurstücke außer Flurstücke Nr.
……………………………………………………………

Sołectwo Nieciecza
Wszystkie działki za wyjątkiem działki nr
……………………………………………………………

Gemarkung Pasieka Otfinowska
Flurstücke Nr.
……………………………………………………………

Sołectwo Pasieka Otfinowska
Działki nr
……………………………………………………………

Gemarkung Gorzyce
Flurstücke Nr.
……………………………………………………………

Sołectwo Gorzyce
Działki nr
……………………………………………………………

Gemarkung Polesie Dębowe
Flurstücke Nr.
……………………………………………………………

Sołectwo Polesie Dębowe
Działki nr
……………………………………………………………

Gemarkung Żabno
Flurstücke Nr.
……………………………………………………………

Sołectwo Żabno
Działki nr
……………………………………………………………

(DS)

ZAŁĄCZNIK 15 Propozycja wzorcowej struktury Założeń do projektu postępowania pn. „Rozwój Obszarów Wiejskich – Urządzenia Rolne“

ANLAGE 15 Vorschlag für die Muster-Gliederung der Projektbeschreibung zur
Vorbereitung des „Landentwicklungsverfahrens – Flurbereinigung“

Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZPROW) obejmuje w szczególności Założenia do projektu postępowania urządzeniowo-rolnego wraz z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych na terenach
rolnych.

Projektbezogener Integrierter Ländlicher Entwicklungsplan (ILEP) hat schwerpunktmäßig die Projektbeschreibung zur Vorbereitung von Flurbereinigungsverfahren mit Umsetzung investiver Maßnahmen
in der Feldlage.

1. PRZYCZYNA I CELE

1. ANLASS UND ZIELSTELLUNG

2. OBSZAR BADANIA
2.1 Sytuacja wyjściowa
2.1.1 Opis położenia geograficznego i układu przyrodniczego obszaru, podziału administracyjnego, oraz istotnych wytycznych planistycznych
2.1.2 Krótkie przedstawienie demografii oraz prawdopodobnych zmian demograficznych,
gospodarki oraz rynku pracy
2.1.3 Istniejące plany i zamiary planistyczne, oraz wynikające z tego konflikty oraz zapotrzebowanie na działania
2.1.4 Struktura agrarna oraz kultura rolna
2.1.4.1
Struktura agrarna – silne i słabe strony oraz braki
2.1.4.2
Struktura własności oraz stosunki własnościowe na terenach rolnych i na obszarach miejscowości, oraz struktura zagospodarowania pól
2.1.4.3
Kultura rolna/ pielęgnacja krajobrazu i ochrona przyrody – konflikty i problemy
2.1.5 Struktura osadnicza/rozwój osadnictwa
2.1.6 Inne

2. UNTERSUCHUNGSGEBIET
2.1 Ausgangslage
2.1.1 Beschreibung der geografischen Lage, der naturräumlichen Einordnung des Gebietes,
der verwaltungsrechtlichen Gliederung sowie der wesentlichen raumordnerischen
Aussagen
2.1.2 Kurzdarstellung zur Bevölkerung und voraussichtlichen Bevölkerungsentwicklung, zur
Wirtschaft und zum Arbeitsmarkt
2.1.3 Vorliegende Planungen und Planungsabsichten und daraus resultierende Konflikte und
sich ergebender Handlungsbedarf
2.1.4 Agrarstruktur und Landeskultur
2.1.4.1
Agrarstruktur – Stärken/Schwächen und Defizite
2.1.4.2
Eigentumsstruktur und Eigentumsverhältnisse in der Feld- und der (den)
Ortslage(n) sowie Bewirtschaftungsstruktur in der Feldlage
2.1.4.3
Landeskultur/Landschaftspflege und Naturschutz-Konflikte und -Probleme
2.1.5 Siedlungsstruktur/Siedlungsentwicklung
2.1.6 Sonstiges

2.2 Potrzeba i cele postępowania – zasady nowego ukształtowania obszaru
2.2.1 Rolnictwo oraz pozostała działalność gospodarcza
2.2.2 Infrastruktura
2.2.3 Gospodarka wodna
2.2.4 Ochrona przyrody i pielęgnacja krajobrazu
2.2.5 Wypoczynek i turystyka
2.2.6 Inwestycje na terenie jednostki/jednostek osadniczej/osadniczych
2.2.7 Pozostałe
2.2.8 Gospodarka gruntami
3 USTALENIE GRANIC PRZEWIDYWANEGO OBSZARU POSTĘPOWANIA

n Wypracowanie propozycji ustalenia granic obszaru postępowania urządzeniowo-rolnego
(obszar postępowania) przy uwzględnieniu celów postępowania oraz zasad nowego ukształtowania obszaru, jak również kwestii katastralnych i geodezyjnych.
Przy opracowaniu propozycji ustalenia granic obszaru postępowania urządzeniowo-rolnego
należy wziąć pod uwagę m. in.:
 warunki topograficzne
 użytkowanie ziemi
 strukturę własności
 powiązania własnościowe w obszarze granicznym
 zamiary stron trzecich (gmina, urzędy, i inne)
n Przewidywana wielkość obszaru objętego postępowaniem, rolnicza przestrzeń produkcyjna, leśna przestrzeń produkcyjna, obszary miejscowości (ha)
n Przewidywana liczba działek na obszarze objętym postępowaniem urządzeniowo-rolnym

2.2 Notwendigkeit und Ziele des Landentwicklungsverfahrens – Grundsätze der Neugestaltung
2.2.1 Landwirtschaft und weitere wirtschaftliche Aktivität
2.2.2 Erschließung
2.2.3 Wasserwirtschaft
2.2.4 Naturschutz und Landschaftspflege
2.2.5 Freizeit und Tourismus
2.2.6 Maßnahmen in der (den) Ortslage(n)
2.2.7 Sonstiges
2.2.8 Bodenordnung
3 ABGRENZUNG DES VORAUSSICHTLICHEN VERFAHRENSGEBIETES
n Erarbeitung eines Vorschlages zur Abgrenzung des Flurbereinigungsgebietes (Verfahrensgebiet)
unter Berücksichtigung der Ziele des Verfahrens und der Neugestaltungsgrundsätze sowie Kataster – und vermessungstechnischer Gesichtspunkte
Bei der Bearbeitung des Vorschlages zur Abgrenzung des Flurbereinigungsgebietes sind u. a.
weiterhin zu beachten:
 Topographische Gegebenheiten
 Bodennutzung
 Besitzstruktur
 Besitzverflechtungen im Randbereich
 Vorhaben Dritter (Gemeinde, Fachbehörden u. a.)
n Voraussichtliche Größe des Verfahrensgebietes, landwirtschaftliche Nutzfläche, forstwirtschaftliche Nutzfläche, Ortslage(n) (ha)
n Voraussichtliche Anzahl der Flurstücke des Flurbereinigungsgebietes

n Przewidywana liczba stron (uczestników) biorących udział w postępowaniu
4 TYMCZASOWA KONCEPCJA DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH DLA POSTĘPOWANIA
4.1 Koncepcja działań dla terenów rolnych
4.1.1 Infrastruktura drogowa (rozbudowa i budowa sieci dróg transportu rolnego)
n Opracowanie zarysu/koncepcji przyszłej sieci dróg biorąc pod uwagę interesy
użytkowników, gminy, potrzeby wynikające z ochrony środowiska oraz pielęgnacji i
zagospodarowania krajobrazu (zarys/koncepcja sieci drogowej jest częścią składową
projektu planu sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych wraz z towarzyszącym planem pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu)
4.1.2 Gospodarka wodna
n Działania na rzecz utrzymania lub stworzenia naturalnego rozwoju niektórych odcinków cieków melioracyjnych
n Działania mające na celu zagwarantowanie dla sieci dróg oraz terenów użytkowych
rolniczo uporządkowanego odpływu wód powierzchniowych
n Ew. konieczne działania mające na celu obniżenie ryzyka powodziowego (np.
zakładanie zbiorników zatrzymujących wodę, stworzenie powierzchni retencyjnych,
rozszczelnienie mikrozlewni, itd.)
4.1.3 Ochrona środowiska i pielęgnacja krajobrazu
n Działania na rzecz poprawy istniejących struktur i terenów chronionych przez rozwój
i pielęgnację, włącznie z działaniami na rzecz zagospodarowania krajobrazu
n Rozwiązywanie/łagodzenie ew. istniejących konfliktów pomiędzy ochroną
środowiska/pielęgnacją krajobrazu i rolnictwem
4.1.4 Wypoczynek i turystyka
n Działania dla utrzymania i poprawy funkcji wypoczynkowych oraz turystyki
4.1.5 Wyniki wstępnej oceny oddziaływania na środowisko oraz sieć Natura 2000

n Voraussichtliche Anzahl der Beteiligten (Teilnehmer) am Verfahren
4 VORLÄUFIGES MASSNAHMENKONZEPT FÜR DAS VERFAHREN
4.1 Maßnahmenkonzept für die Feldlage
4.1.1 Erschließung (Aus – und Neubau des ländlichen Wegenetzes)
n Erarbeitung des Entwurfes/ Konzeptes für das künftige Wegenetz unter Berücksichtigung der Interessen der Bewirtschafter, der Gemeinde und der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Entwurf/Konzept Wegenetz ist Bestandteil des
Entwurfes des Wege – und Gewässerplanes mit landschaftspflegerischem Begleitplan)
4.1.2 Wasserwirtschaft
n Maßnahmen zur Erhaltung bzw. Herstellung naturnaher Bachabschnitte
n Maßnahmen zur Gewährleistung des geordneten Abflusses von Oberflächenwasser
für das ländliche Wegenetz und die landwirtschaftliche Nutzfläche
n Evtl. erforderliche Maßnahmen zur Minderung der Hochwassergefahren (z.B. Anlage
von Rückhaltebecken, Schaffung von Retentionsflächen, Entsiegelungen usw.)
4.1.3 Naturschutz und Landschaftspflege
n Maßnahmen zur Aufwertung vorhandener Strukturen und Schutzgebiete durch Entwicklung und Pflege einschl. landschaftspflegerische Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Entwurf/Konzept des Wege- und Gewässerplan
n Behebung/Minderung evtl. vorhandener Konflikte zwischen Naturschutz/Landschaftspflege und Landwirtschaft
4.1.4 Freizeit und Tourismus
n Maßnahmen zur Erhaltung und zur Verbesserung der Erholungsfunktion und des
Tourismus
4.1.5 Ergebnisse der Vorprüfung der Umweltverträglichkeit und der Natura 2000 - Verträglichkeit

4.2 Koncepcja działań dla miejscowości w odniesieniu do rozwoju/odnowy wsi
n Konieczność regulacji i pomiaru geodezyjnego miejscowości (postępowanie urządzenioworolne na terenie wiejskich jednostek osadniczych)
n Najważniejsze przedsięwzięcia na rzecz rozwoju i odnowy wsi

4.2 Maßnahmenkonzept für die Ortslage(n) hinsichtlich Dorfentwicklung/Dorferneuerung
n Erfordernis der Ortsregulierung und Ortsaufmessung (Dorfflurbereinigung)
n Schwerpunktmaßnahmen zur Dorfentwicklung/Dorferneuerung

4.3 Inne
n Inne rodzaje użytkowania, które należy uwzględnić w postępowaniu
n Potrzeba reorganizacji struktur przestrzennych na podstawie planów technicznych stron
trzecich (np. budowa dróg publicznych, plany gminy, itd.)

4.3 Sonstiges
n Sondernutzungen, die im Verfahren zu berücksichtigen sind
n Bodenordnungsbedarf auf Grund von Fachplanungen Dritter (z. B. Straßenbau, Planungen
der Gemeinde usw.)

4.4 Reorganizacja struktur przestrzennych i stosunków własnościowych na terenie rolniczej
przestrzeni produkcyjnej / wiejskich jednostek osadniczych

4.4 Bodenordnung in der Feldlage/Ortslage(n)

5 ZESTAWIENIE KOSZTÓW DLA POSTĘPOWANIA
5.1 Tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej
5.2 Tereny wiejskich jednostek osadniczych
5.3 Koszty całkowite oraz źródła finansowania

5 KOSTENZUSAMMENSTELLUNG FÜR DAS VERFAHREN
5.1 Feldlage
5.2 Ortslage(n)
5.3 Gesamtkosten und deren Finanzierung

6 PODSUMOWANIE ORAZ WNIOSKI

6 ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN

Uwagi odnośnie załączników do Założeń projektu postępowania
Wymienione poniżej załączniki i zaświadczenia należy załączyć m. in. jako część Założeń projektu:
n Streszczenie założeń projektu jako „Szkic projektu“ (porównaj rozdział 3 niniejszsego wydawnictwa)
n Mapa poglądowa obszaru z propozycją granicy obszaru postępowania urządzeniowo-rolnego
(obszaru objętego postępowaniem)
n Inwentaryzacja stanu istniejącego oraz ocena kultury rolnej włącznie z materiałem zdjęciowym

Hinweis zu den Anlagen der „Projektbeschreibung“
Nachfolgend aufgeführte Anlagen und Nachweise sollten u.a. als Bestandteil der Projektbeschreibung
beigefügt werden:
n Kurzfassung der Projektbeschreibung als „Projektskizze“ (siehe hierzu auch Kapitel 10 dieser Veröffentlichung)
n Gebietsübersichtskarte mit Vorschlag zur Abgrenzung des Flurbereinigungsgebietes (Verfahrensgebietes)
n Landeskulturelle Bestandsaufnahme und Bewertung einschl. Bildmaterial

n Mapa koncepcji sieci dróg i urządzeń melioracji wodnych wraz z towarzyszącym planem pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu włącznie z objaśnieniami
n Lista przewidzianych przedsięwzięć inwestycyjnych
n Tymczasowa koncepcja finansowania/tymczasowy plan finansowania
n Koncepcja przeprowadzenia (harmonogram czasowy) planowanego postępowania urządzeniowo-rolnego, włącznie z zapotrzebowaniem na środki finansowe przy ew. przewidzianym przekazaniu części opracowania postępowania (lub przekazaniu całościowym) na odpowiedniego
usługodawcy, („Strona trzecia“) pod nadzorem właściwego organu (urząd)
n Wyciąg z przepisów dot. reorganizacji stosunków własnościowych i struktur przestrzennych
w celu przesłania do konsultacji urzędom i organizacjom które powinny brać udział w postępowaniu
n Projekt decyzji o wszczęciu postępowania urządzeniowo-rolnego
n Poświadczenia wyników podstawowych ustaleń z/dot.
 istotnymi urzędami i organizacjami
 analizy i oceny wstępnej oddziaływania na środowisko i sieć Natura 2000, oraz uzgodnień
prowadzonych w tym zakresie z właściwym urzędem ds. ochrony środowiska
 dokonanych ustaleń z gminą oraz „przedstawicielami potencjalnych uczestników postępowania“ dla opracowania Założeń projektu na zebraniu mieszkańców
 przypuszczalnymi uczestnikami planowanego postępowania urządzeniowo-rolnego w trakcie zebrania mieszkańców (notatka służbowa odnośnie akceptacji)
n inne poświadczenia i ustalenia odnoszące się do planowanego postępowania urządzeniowo-rolnego

n Karte zum Konzept des Wege- und Gewässerplanes mit landschaftspflegerischem Begleitplan
einschl. Erläuterungen
n Verzeichnis für die vorgesehenen investiven Maßnahmen
n Vorläufiges Finanzierungskonzept/Vorläufiger Finanzierungsplan
n Konzept für den Bearbeitungsablauf (Zeitplan) des geplanten Flurbereinigungsverfahrens einschl. Finanzmittelbedarf bei evtl. vorgesehener Vergabe von Teilleistungen der Verfahrensbearbeitung (bzw. komplette Vergabe) an einen geeigneten Dienstleister („Dritter“) unter Leitung der
zuständigen Behörde (Amt)
n Extrakt der Neugestaltungsgrundsätze zur Versendung/Anhörung der zu beteiligenden Behörden und Organisationen
n Entwurf des Flurbereinigungsbeschlusses für die Anordnung des Verfahrens
n Nachweis der Ergebnisse der grundsätzlichen Abstimmungen mit/zur
 wichtigen Behörden und Organisationen
 Vorprüfung hinsichtlich der Umweltverträglichkeit und der Natura 2000 Verträglichkeit und
den dazu geführten Abstimmungen mit der zuständigen Naturschutzbehörde
 Gemeinde und der für die Bearbeitung der Projektbeschreibung in der Bürgerversammlung
festgelegten „Interessenvertretung“
 den Beteiligten (voraussichtliche Teilnehmer) des geplanten Flurbereinigungsverfahrens im
Ergebnis von Bürgerversammlungen (Nachweis der Akzeptanz)
n weitere das geplante Flurbereinigungsverfahren wichtige relevante Nachweise und Abstimmungen

ZAŁĄCZNIK 16 Propozycja struktury „Zintegrowanej Koncepcji Rozwoju Wsi“
(ZKRW)

ANLAGE 16 Vorschlag für eine mögliche Gliederung für ein
„Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept“ (ILEK)

1. PODSTAWA I CELE OPRACOWANIA

1. ANLASS UND ZIELSTELLUNG

2. OPIS OBSZARU OPRACOWANIA

2. UNTERSUCHUNGSGEBIET

2.1 Położenie i funkcja
2.1.1 Powiązania regionalne i komunikacja
2.1.2 Demografia
2.1.3 Gospodarka
2.1.4 Zatrudnienie i rynek pracy
2.1.5 Struktura własności i stosunki własnościowe – stan katastru

2.1 Lage und Funktion
2.1.1 Regionale Verflechtung und Verkehr
2.1.2 Bevölkerung
2.1.3 Wirtschaft
2.1.4 Beschäftigung und Arbeitsmarkt
2.1.5 Eigentumsstruktur und Eigentumsverhältnisse – Zustand Kataster

2.2 Uwarunkowania naturalne
2.2.1 Geologia
2.2.2 Gleby
2.2.3 Struktura przyrodnicza
2.2.4 Szata roślinna
2.2.5 Klimat

2.2 Natürliche Standortbedingungen
2.2.1 Geologie
2.2.2 Böden
2.2.3 Naturräumliche Gliederung
2.2.4 Vegetation
2.2.5 Klima

2.3 Infrastruktura i wytyczne dla planów powiązanych z przestrzenią
2.3.1 Komunikacja (kolej, sieć dróg, itd.)
2.3.2 Usługi publiczne
2.3.3 Tendencje rozwojowe i konflikty
2.3.4 Podsumowanie, Analiza SWOT
2.4 Surowce naturalne
2.4.1 Żwiry i piaski
… inne …
2.4.4 Tendencje rozwojowe i konflikty
2.4.5 Podsumowanie, Analiza SWOT
3. ANALIZA STRUKTURALNA I OCENA (mocne i słabe strony)
3.1 Przestrzeń przyrodnicza – ochrona zasobów – ochrona przyrody –pielęgnacja krajobrazu
3.1.1 Krajobraz i tereny chronione oraz siedliska objęte ochroną szczególną
3.1.2 Cieki wodne
3.1.3 Tendencje rozwojowe i konflikty
3.1.4 Podsumowanie, Analiza SWOT
3.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
3.2.1 Przedsiębiorstwa rolnicze i ogrodnicze
3.2.1.1
Formy prawne, struktura wielkości gospodarstw rolnych, własności, dzierżaw
i użytkowania
3.2.1.2
Zatrudnienie
3.2.1.3
Struktury użytkowania gruntów i hodowla zwierząt
3.2.1.4
Sieć dróg transportu rolnego
3.2.1.5
Inwestycje w rolnictwie i ogrodnictwie
3.2.1.6
Tendencje rozwojowe i konflikty
3.2.2 Podsumowanie, Analiza SWOT

2.3 Infrastruktur und Vorgaben zu raumbezogenen Planungen
2.3.1 Verkehr (Schiene, Straßennetz usw.)
2.3.2 Öffentliche Dienstleistungen
2.3.3 Entwicklungstendenzen und Konflikte
2.3.4 Zusammenfassung, Stärken und Schwächen
2.4 Rohstoffvorkommen
2.4.1 Kiese und Sande
… andere …
2.4.4 Entwicklungstendenzen und Konflikte
2.4.5 Zusammenfassung, Stärken und Schwächen
3. STRUKTURANALYSE UND BEWERTUNG (Stärken und Schwächen)
3.1 Naturraum – Ressourcenschutz – Naturschutz – Landschaftspflege
3.1.1 Landschaft und Schutzgebiete sowie besonders geschützte Lebensräume
3.1.2 Fließgewässer
3.1.3 Entwicklungstendenzen und Konflikte
3.1.4 Zusammenfassung, Stärken und Schwächen
3.2 Landwirtschaft und Gartenbau
3.2.1 Unternehmen der Landwirtschaft und des Gartenbaues
3.2.1.1
Rechtsformen, Betriebsgrößen, Eigentumsstruktur, Pachtverhältnisse und
Bewirtschaftung
3.2.1.2
Arbeitskräfte
3.2.1.3
Flächennutzung und Tierhaltung
3.2.1.4
Ländliches Wegenetz
3.2.1.5
Investitionen in der Landwirtschaft und des Gartenbaues
3.2.1.6
Entwicklungstendenzen und Konflikte
3.2.2 Zusammenfassung, Stärken und Schwächen

3.3 Gospodarka leśna
3.3.1 Formy prawne, struktura własnościowo-użytkowe
3.3.2 Struktura gatunkowa lasów
3.3.3 Handel drzewem
3.3.4 Tendencje rozwojowe i konflikty
3.3.5 Podsumowanie, Analiza SWOT

3.3 Forstwirtschaft
3.3.1 Rechtsformen, Eigentumsstruktur und Bewirtschaftung
3.3.2 Baumartenanteile
3.3.3 Holzvermarktung
3.3.4 Entwicklungstendenzen und Konflikte
3.3.5 Zusammenfassung, Stärken und Schwächen

3.4 Struktura osadnictwa, edukacja i kultura
3.4.1 Struktura osadnicza/rozwój osadnictwa
3.4.2 Zaopatrzenie w media (woda, ścieki, energia, telekomunikacja, struktura dróg na terenie wiejskich jednostek osadniczych, itd.)
3.4.3 Infrastruktura socjalna
3.4.4 Edukacja, struktura kulturalno-wypoczynkowa
3.4.5 Struktura przestrzenno-własnościowa w terenach zabudowanych
3.4.6 Tendencje rozwojowe i konflikty
3.4.7 Podsumowanie, Analiza SWOT

3.4 Siedlungsstruktur, Bildung und Kultur
3.4.1 Siedlungsstruktur/Siedlungsentwicklung
3.4.2 Technische Infrastruktur (Wasser, Abwasser, Energie, Kommunikation, innerörtliche Erschließung usw.)
3.4.3 Soziale Infrastruktur
3.4.4 Bildung, Kultur und Freizeit
3.4.5 Eigentumsstruktur/-verhältnisse in der Ortslage
3.4.6 Entwicklungstendenzen und Konflikte
3.4.7 Zusammenfassung, Stärken und Schwächen

3.5 Turystyka i wypoczynek
3.5.1 Atrakcje i ciekawostki turystyczne
3.5.2 Sieć szlaków wędrownych, rowerowych i do jazdy konnej
3.5.3 Oferty turystyczne (gastronomia, zakwaterowanie, itd.)
3.5.4 Tendencje rozwojowe i konflikty
3.5.5 Podsumowanie, analiza SWOT

3.5 Tourismus und Erholung
3.5.1 Sehenswürdigkeiten und touristische Besonderheiten
3.5.2 Wander- und Radwegenetz, Reitwege
3.5.3 Touristische Angebote (Gastronomie, Beherbergungen usw.)
3.5.4 Entwicklungstendenzen und Konflikte
3.5.5 Zusammenfassung, Stärken und Schwächen

4 KONCEPCJA ROZWOJU
4.1 Założenia modelowe i cele
4.2 Koncepcja przedsięwzięć jako wynik tendencji rozwojowych, konfliktów i analizy SWOT
4.2.1 Infrastruktura i regionalne planowanie przestrzenne
4.2.2 Przyroda i środowisko
4.2.3 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.2.4 Leśnictwo
4.2.5 Rozwój osadnictwa i wsi
4.2.6 Turystyka i wypoczynek

4 ENTWICKLUNGSKONZEPT
4.1 Leitbild und Ziele
4.2 Maßnahmenkonzept im Ergebnis der Entwicklungstendenzen, Konflikte
sowie der Stärken und Schwächen
4.2.1 Infrastruktur und raumbezogene Planungen
4.2.2 Natur und Umwelt
4.2.3 Landwirtschaft und Gartenbau
4.2.4 Forstwirtschaft
4.2.5 Siedlung- und Dorfentwicklung
4.2.6 Tourismus und Erholung

5 PODSUMOWANIE I WNIOSKI

5 ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN

Załączniki
n Tabele
n Mapy
n Dokumentacja fotograficzna
n …

Anlagen
n Tabellen
n Karten
n Bilder
n …

Uwagi

Hinweise

1. Opracowanie „ZKRW” w Niemczech/Turyngii nie jest wykonywane przez organy/urzędy. Na podstawie złożonych wniosków dotyczących opracowania i dofinansowania „ZKRW“ Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska i Ochrony Przyrody Turyngii w uzgodnieniu z właściwym terytorialnie
Urzędem ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urządzeń Rolnych (ALF) podejmuje decyzję odnośnie
wykonania i dotacji.
Wnioskodawcami mogą być:
n Gminy i związki gmin;
n Jednostki partnerstwa publiczno-prywatnego posiadające własną osobowość prawną.
Dotacja wynosi do 75% wydatków kwalifikowalnych, jednorazowo i maksymalnie 50.000,- EUR
na opracowanie każdej koncepcji.

1. Die Bearbeitung von „ILEK“ erfolgt in Deutschland/Thüringen nicht durch die Behörden/Ämter. Auf
der Grundlage vorliegender Anträge zur Bearbeitung und Förderung von „ILEK“ entscheidet in Thüringen das Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz in Abstimmung mit dem jeweiligen Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung (ALF) über die Anträge
und die mögliche Förderung.
Antragsteller können sein:
n Gemeinden und Gemeindeverbände;
n Öffentlich-private Partnerschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit.
Die Förderung beträgt bis zu 75% der förderfähigen Ausgaben, jedoch max. einmalig 50.000,EUR je Konzept.

Opracowanie „ZKRW“ odbywa się na wniosek beneficjenta dotacji przez jednostki spoza administracji publicznej. Opracowanie wykonywane jest przy współpracy i nadzorze ALF.

Die Erarbeitung der „ILEK“ erfolgt im Auftrag des Zuwendungsempfängers durch Stellen außerhalb der öffentlichen Verwaltung. Die Erarbeitung wird aber begleitet durch das ALF.

2. Jeśli w wyniku „ZKRW“ okaże się, że główne zagadnienia i przedsięwzięcia priorytetowe mogą być

2. Sollten sich im Ergebnis des „ILEK“ als Schwerpunktthemen/Schwerpunktprojekte „Landentwick-

w ramach projektu „Rozwój Obszatów Wiejskich – Postępowania Urządzeniowo-rolne” usunięte
lub nastąpi załagodzenie konfliktów oraz w celu wdrożenia założeń modelowych, wtedy w ramach
„ZKRW“ należy opracować również Założenia do projektu postępowania pn. „Rozwój Obszarów
Wiejskich – Urządzenia-Rolne“ wg struktury opisanej w Załączniku nr 15. Założenia do projektów
postępowania mogą też, zostać opracowane, jako działania szczególne do opracowanych ZKRW,
przez urzędy lub na podstawie umów i pod kierownictwem urzędu przez odpowiednich wykonawców.

lungsverfahren – Flurbereinigung“ für die Behebung bzw. Milderung der Konflikte und zur Umsetzung des Leitbildes und der Ziele ergeben, sind im „ILEK“ die in der Anlage 15 enthaltenen Schwerpunkte der Projektbeschreibung für die Vorbereitung der „Landentwicklungsverfahren – Flurbereinigung“ mit zu bearbeiten. Ggbfs. können die Projektbeschreibungen auch als gesonderte Leistungen im Ergebnis des „ILEK“ durch die Behörde/das Amt bzw. durch geeignete Dienstleister unter
Leitung der Behörde/des Amtes auf vertraglicher Grundlage bearbeitet werden.

Zentrale Dienste
• Verwaltung
• Personal
• Haushalt
• Finanzen

Służby centralne
• St. ds. Zarządzania
• St. ds. Personalnych
• St. ds. Budżetu
• St. ds. Finansowych

Rechtsangelegenheiten

Dział prawny
Radca prawny

• Integrierte ländliche Entwicklungskon-zepte
(ILEK)
• Dorfentwicklung/Dorferneuerung
• LEADER
• Träger Öffentlicher Belange

Übergeordnete Fachaufgaben
Koordinierungsstelle
Förderung
„Integrierte ländliche Entwicklung”

Amtsleiter

• Zintegrowana Koncepcja Rozwoju Obszarów
Wiejskich (ZKRW)
• Rozwój wsi/Odnowa wsi
• LEADER
• Podmiot reprezentujący interesy publiczne

Nadrzędne zadania fachowe
Stanowisko ds. koordynacji i realizacji
postępowań urządzeniowo-rolnych
Fundusze/Finansowanie
„Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich”

Dyrektor Urzędu

Flurbereinigung

Flurbereinigung

Flurbereinigung

Prüfstelle

Behördliche Vermessungsstelle
„Flurbereinigung”

• Wege- und Gewässerbau
• Landschaftspflege
(Melioration)

Postępowania
urządzeniowo-rolne

Postępowania
urządzeniowo-rolne

Postępowania
urządzeniowo-rolne

Kontrola wewnętrzna

Urzędowe Biuro Geodezji „Urządzenia rolne”

• Budowa dróg transportu rolnego i urządzeń
melioracji wodnych
• Pielęgnacja i zagospodarowanie krajobrazu
(melioracje)

ZAŁĄCZNIK 17 Propozycja struktury „Urzędu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Urządzeń Rolnych“
ANLAGE 17 Vorschlag für eine mögliche Struktur eines „Amtes Landentwicklung/Ländlicher Raum“

ZAŁĄCZNIK 18 Propozycja etapów prac przygotowawczych niezbędnych do wszczęcia postępowania urządzeniowo-rolnego – opracowanie Założeń do projektu
postępowania
Istniejące opracowania
organu/urzędu

Złożony wniosek o przeprowadzenie postępowania urządzeniowo-rolnego

Istniejące opracowania
„ZROW”

ANLAGE 18 Vorschlag für den Bearbeitungsablauf zur Vorbereitung von Flurbereinigungsverfahren – Bearbeitung von Projektbeschreibungen

Vorliegende Untersuchungen Behörde/Amt

Sprawdzenie i opracowanie „Propozycji projektu
postępowania” wraz z krótkim opisem przez
Właściwy organ/urząd

Decyzja negatywna
Przerwanie prac

Złożenie „Propozycji projektu postępowania” do
właściwej komórki Urzędu Marszałkowskiego
w celu sprawdzenia i podjęcia decyzji

Sporządzenie wstępnej koncepcji
przedsięwzięć wraz z koncepcją
sieci dróg i urządzeń melioracji
wodnbych wraz z towarzyszącym
planem krajobrazowym oraz
wstępnej koncepcji finansowania,
jak również oceną oddziaływania
na środowisko i sieć Natura 2000
Uzgodnienie finansowania
z „Osobami trzecimi” – współudział
„Osób trzecich” w finansowaniu
(partnerstwo finansowe)

Poinformowanie podmiotów reprezentujących
interes publiczny wraz z prośbą o informację
dot. planowanych lub realizowanych działań lub
wskazówek

Decyzja pozytywna
Skierowanie sprawy do organu/
urzędu

Entscheidung „Negativ”
Abbruch Bearbeitung

• Inwentaryzacja i ocena stanu kultury rolnej
• Wizja lokalna obszaru postępowania
• Włącznie lokalnej grupy interesu

Propozycja granicy przewidzianego obszaru urządzeń rolnych

Przedstawienie i objaśnienie wyników badań/
wstępnej koncepcji przedsięwzięć na zebraniu
mieszkańców z udziałem podmiotów reprezentujących interesy publiczne / organizacji

Durchführung Bürgerversammlung einschl. Bildung „Interessenvertretung” u. Vorstellung
beabsichtigter Arbeiten

Sprawdzenie i decyzja właściwej komórki
Urzędu Marszałkowskiego

Przerwanie dalszego opracowania,
Organizacja zebrania i poinformowanie mieszkańców oraz powiadomienie podmiotów reprezentujących interesy publiczne

Poinformowanie przypuszczalnych uczestników
postępowania
Właściciele działek /
dzierżawcy wieczyści)
„Przeprowadzenie zebrania informacyjnego”
Odpowiedzialny: organ/urząd
Wszczęcie postępowania”
Wydanie decyzji o wszczęciu postępowania
urządzeniowo-rolnego
Odpowiedzialny: organ/urząd

Unterrichtung zu beteiligende Behörden/ Organisationen einschl. Aufforderung betreffende
Planungen u, Hinweise mitzuteilen

Entscheidung „Positiv”
Weiterbearbeitung durch Behörde/Amt

• Iandeskulturelle Bestandsaufnahme und Bewertung
• Feld- und Ortsbegänge
• Beteiligung „Interessenvertretung”

Herausarbeitung der Konflikte, Defizite und
Mängel, die behoben/gemildert werden sollen

Aufstellung vorläufiges Massnahmenkonzept einschl. Konzept
des Wege- und Gewässerplanes
mit Landschaftspflegerischem
Begleitplan und vorl. Finanzierungskonzept sowie Prüfung der
Umweltverträglichkeit und Natura
2000-Verträglichkeit

Aufstellung Grundsätze für die Neugestaltung
des Gebietes im Benehmen mit den zu beteiligenden Behörden (Träger Öffentlicher Belange)/
Organisationen/ Gemeinde und Interessenvertretung

Abstimmung Finanzierung mit
„Dritten” – Beteiligung „Dritter” an
Finanzierung
(Finanzpartnerschaft)

Vorstellung und Erörterung der Ergebnisse der
Untersuchung/vorl. Massnahmenkonzept und vorl.
Finanzierungskonzept in Bürgerversammlung mit Beteiligung Träger Öffentlicher Belange/Organisationen

Zakończenie opracowania „Założeń do projektu”
włącznie ze szkicem projektu i załącznikami w celu
złożenia do właściwej komórki Urzędu Marszałkowskiego, który po jego sprawdzeniu podejmuje decyzję o wszczęciu i przeprowadzeniu postępowania
Odrzucenie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania

Einreichung „Projektvorschlag” an zust.
Fachabteilung des Marschallamtes zur
Prüfung und Entscheidung
Bearbeitung „Projektbeschreibung” durch zust.
Behörde/Amt bzw. Geeignetes Büro auf vertraglicher Grundlage

Ustalenie konfliktów, problemów i deficytów, które powinny zostać zlikwidowane lub złagodzone
Sporządzenie zasad reorganizacji struktur przestrtzennych i stosunków własnościowych obszaru postępowania przy współpracy z instytucjami
reprezentującymi interesy publiczne / organizacjami / gminą i lokalna grupa interesu

Vorliegende Untersuchungen „ILEK”

Prüfung und Bearbeitung
„Projektvorschlag” mit Kurzbeschreibung
Zust. Behörde/Amt

Opracowanie „Założeń do projektu” przez właściwy organ/urząd lub odpowiedniego usługodawcę na podstawie umowy
Przeprowadzenie spotkania
mieszkańców. Stworzenie lokalnej
grupy interesu. Przedstawienie
planowanych działań

Vorliegender Antrag zur Durchführung
Flurbereinigungsverfahren

Abgrenzungsvorschlag für das
vorgesehene Flurbereinigungsgebiet

Fertigstellung „Projektbeschreibung” einschl.
Projektskizze und Anlagen zur Einreichung an
Fachabteilung des Marschallamtes zur Prüfung und
Entscheidung der Anordnung und Durchführung
des Verfahrens
Zgoda na wszczęcie i przeprowadzenie postępowania

Ablehnung Anordnung und
Durchführung des Verfahrens

Prüfung und Entscheidung der Fachabteilung
des Marschallamtes

Abbruch der weiteren Bearbeitung und Information in einer
Bürgerversammlung einschl.
Unterrichtung Träger Öffentlicher
Belange/Organisationen

Aufklärung der voraussichtlichen beteiligten
Grundstückseigentümer/Erbbauberechtigte
„Durchführung Aufklärungsversammlung”
Zust. Behörde/Amt

Anordnung des Verfahrens
„Erlass des Flurbereinigungsbeschlusses”
Zust. Behörde/Amt

Zustimmung zur Anordnung und
Durchführung des Verfahrens

ZAŁĄCZNIK 19 Dokumentacja fotograficzna z wybranymi zdjęciami z inwentaryzacji stanu istniejącego obszaru planowanego
postępowania pn. „Rozwój Obszarów Wiejskich – Urządzenia Rolne Nieciecza/Czyżów“ (Miasto i Gmina Żabno)
ANLAGE 19 Bilddokumentation mit ausgewählten Bildern der landeskulturellen Bestandsaufnahme im vorgesehenen
„Landentwicklungsverfahrens – Flurbereinigung Nieciecza/Czyżów“ (Stadt/Gemeinde Żabno)
Bestandsaufnahme und Erörterung
Inwentaryzacja stanu istniejącego i narady

Mängel/Defizite Erschließung der Flächen
Braki/deficyty w strukturze dróg transportu rolnego

Mängel/ Defizite hinsichtlich geordneter Abflussverhältnisse
Braki/deficyty na urządzeniach melioracji wodnych

Mängel/ Defizite hinsichtlich geordneter Abflussverhältnisse
Braki/deficyty na urządzeniach melioracji wodnych

Schwerpunkte der Dorfentwicklung/Dorferneuerung
Priorytetowe zagadnienia z zakresu rozwoju/odnowy wsi

Schwerpunkte der Dorfentwicklung/Dorferneuerung
Priorytetowe zagadnienia z zakresu rozwoju/odnowy wsi

Notatki / Notizen

Notatki / Notizen

Notatki / Notizen

Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZPROW) dla
przygotowania postępowania urządzeniowo-rolnego dla sołectw Nieciecza
i Czyżów (Miasto i Gmina Żabno), który stanowić będzie podstawę do
wydania decyzji o wszczęciu postępowania urządzeniowo-rolnego
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Projektbezogener Integrierter Ländlicher Entwicklungsplan (ILEP) zur
Vorbereitung eines Flurbereinigungsverfahrens in den Gemarkungen
Nieciecza und Czyżów (Stadt/Gemeinde Żabno), der als Grundlage zur
Anordnung eines Flurbereinigungsverfahrens dienen soll
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Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZPROW)
dla przygotowania postępowania urządzeniowo-rolnego
dla sołectw Nieciecza i Czyżów (Miasto i Gmina Żabno),
który ma stanowić podstawę do wydania decyzji
o wszczęciu postępowania urządzeniowo-rolnego

Projektbezogener Integrierter Ländlicher
Entwicklungsplan (ILEP)
zur Vorbereitung eines Flurbereinigungsverfahrens
in den Gemarkungen Nieciecza und Czyżów
(Stadt/Gemeinde Żabno),
der als Grundlage zur Anordnung
eines Flurbereinigungsverfahrens dienen soll

