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PRZEDMOWA

VORWORT

Szanowni Państwo,

Sehr geehrte Damen und Herren,

przekazuję na Państwa ręce wydawnictwo będące
centralnym elementem realizacji projektu Województwa Małopolskiego i Wolnego Państwa Bawarii pn.
„Zintegrowane programowanie rozwoju obszarów
wiejskich w Małopolsce w oparciu o wzorce Bawarii“.
Głównym celem projektu było opracowanie modelowej koncepcji postępowania dla zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich. Została ona opracowana
w oparciu o sprawdzoną metodykę bawarską, zakładającą kombinację kompleksowych przedsięwzięć z zakresu odnowy wsi,
gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi i urządzeń rolnych oraz ekologii i krajobrazu. Ważnym elementem „metody bawarskiej” jest intensywne
zaangażowanie w proces planowania i podejmowania decyzji właścicieli
gruntów i mieszkańców wsi, jak również współpraca administracji publicznej
z ekspertami działającymi na wolnym rynku.
Istotnym atutem niniejszego wydawnictwa – do lektury którego Państwa
zachęcam – jest fakt, że w projekt zaangażował się jeden z europejskich
prekursorów takiego podejścia, mianowicie Bawaria. Projekt poprzedziła
kilkuletnia wymiana doświadczeń pomiędzy Małopolską i Bawarią, obejmująca wyjazdy studialne polskich ekspertów do Bawarii oraz międzynarodowe
konferencje w Krakowie.

ich übergebe Ihnen eine Veröffentlichung, in deren
Mittelpunkt das Gemeinschaftsprojekt der Wojewodschaft Kleinpolen und des Freistaats Bayern „Integrierte Programmierung der ländlichen Entwicklung
in Kleinpolen in Anlehnung an bayerische Muster“
stand.
Hauptziel des Projektes war die Erarbeitung des modellhaften Konzeptes eines integrierten ländlichen
Entwicklungsverfahrens. Dieses Konzept wurde
in Anlehnung an bewährte bayerische Methodik erarbeitet, welche eine
Kombination von komplexen Maßnahmen der Dorferneuerung, der Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Wasserressourcen und der Flurbereinigung sowie der Ökologie und Landschaft voraussetzt. Ein wichtiger Teil
der „Bayerischen Methode“ ist eine intensive Grundstückseigentümer- und
Bürgerbeteiligung am Planungs- und Entscheidungsprozess sowie die Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen Verwaltung und Experten, welche
auf dem freien Markt tätig sind.
Ein wichtiger Vorteil dieser Veröffentlichung – zu deren Studium ich Sie ermuntere – ist, dass sich in dieses Projekt einer der europäischen Vordenker
solcher Betrachtungsweisen, nämlich der Freistaat Bayern, engagiert hat.
Dem Projekt ging ein mehrjähriger Erfahrungsaustausch zwischen Kleinpolen und Bayern voraus, welcher Studienreisen polnischer Experten nach
Bayern sowie internationale Konferenzen in Krakau zum Inhalt hatte.

Marek Sowa

Marek Sowa

Marszałek
Województwa Małopolskiego

Marschall
der Wojewodschaft Kleinpolen

Szanowni Państwo,

Sehr geehrte Damen und Herren,

Małopolska jest regionem, który bardzo dużą uwagę
w procesach rozwojowych koncentruje na obszarach wiejskich. W wysiłkach tych znaczący udział
mają środki europejskie, w tym przede wszystkim
fundusze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, a także wiele działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
W ramach projektu eksperci wskazani przez Bawarskie Ministerstwo Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Leśnictwa oraz
Związek Rozwoju Obszarów Wiejskich Dolnej Frankonii, a także eksperci
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie opracowali przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego „Koncepcję postępowania dla zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich, włącznie z zaleceniami dla prowadzenia przyszłych postępowań”. Opracowanie to powstało
na podstawie prac przeprowadzonych w sołectwie Strzelce Wielkie (gmina Szczurowa, powiat brzeski). Bardzo cieszy mnie fakt, że to modelowe
opracowanie powstało na naszej małopolskiej ziemi i że może się ono stać
przykładem dla całego kraju.
Niniejsze opracowanie stanowić może kanwę dla szeroko pojętej dyskusji
różnych środowisk odnośnie potrzeb i kierunków zmian instrumentów i systemu finansowania rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Należy liczyć, że
niniejsze wydawnictwo pozwoli części z Państwa inaczej spojrzeć na zagadnienia związane z rozwojem obszarów wiejskich w Polsce – jako na zadanie
wymagające szerokiego spojrzenia, dialogu społecznego i koordynacji działań pomiędzy różnymi instytucjami i organizacjami.

Kleinpolen ist eine Region, die den Entwicklungsprozessen im ländlichen Raum eine hohe Aufmerksamkeit
widmet. Bei diesen Bemühungen spielen die Mittel der
EU-Fonds, darunter vor allem die Mittel des Nationalprogramms für Ländliche Entwicklung 2014-2020 und
des Regionalen Operationsprogramms der Wojewodschaft Kleinpolen 2014-2020, eine große Rolle.
Im Rahmen des Projektes haben die vom Bayerischen
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten sowie vom Verband für Ländliche Entwicklung Unterfranken benannten Experten, wie auch Experten der Landwirtschaftlichen Universität Krakau,
in Zusammenarbeit mit dem Marschallamt der Wojewodschaft Kleinpolen, ein
„Konzept eines integrierten ländlichen Entwicklungsverfahrens einschließlich
Empfehlungen für künftige Verfahrensdurchführungen“ erarbeitet. Dieses
Konzept entstand aufgrund von Projektarbeiten in der Gemarkung Strzelce
Wielkie (Gemeinde Szczurowa, Landkreis Brzesko). Ich schätze es sehr, dass
diese Modellbearbeitung in unserer Region vorgenommen wurde und als ein
Beispiel für das ganze Land dienen kann.
Die vorliegende Veröffentlichung kann die Grundlage für eine breit gefächerte Diskussion der verschiedenen Fachkreise über die Notwendigkeit und
Neuausrichtung der Instrumente der ländlichen Entwicklung und über das
System der Finanzierung der Flurbereinigung in Polen bilden. Man kann
damit rechnen, dass die Lektüre dieser Veröffentlichung dazu beitragen
wird, die Fragenkomplexe der ländlichen Entwicklung in Polen anders als
bisher zu verstehen – als Aufgabe, die eine breite Betrachtungsweise, einen
gesellschaftlichen Dialog und Koordinierung zwischen den verschiedenen
Institutionen und Organisationen erfordert.

dr Stanisław Sorys

Dr. Stanisław Sorys

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego

Vizemarschall
der Wojewodschaft Kleinpolen
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Małopolska i Bawaria – pełna sukcesów współpraca
dotycząca rozwoju obszarów wiejskich

Kleinpolen und Bayern – Erfolgreiche
Zusammenarbeit in der Ländlichen Entwicklung
Mai 2015, München

Monachium, maj 2015 roku

Współpraca pomiędzy Bawarią i Polską w zakresie rozwoju obszarów
wiejskich posiada długą i pełną sukcesów tradycję, dzięki aktywnym partnerom po obu stronach. Wraz z uzgodnionym pomiędzy Województwem
Małopolskim a Bawarskim Ministerstwem Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Leśnictwa projektem pilotażowym we wsi Strzelce Wielkie współpraca ta została istotnie pogłębiona. Celem naszych polskich partnerów
było opracowanie modelowej koncepcji dla zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich, zgodnie z metodologią stosowaną w Bawarii. Ważną cechą tej metodyki jest intensywne przygotowanie takich projektów wspólnie
z mieszkańcami z danego obszaru. Począwszy od wizyty naszych polskich
partnerów w Szkole Rozwoju Wsi i Terenów Rolnych oraz poznania metod
pracy z mieszkańcami w Bawarii, w ramach późniejszych trzech wizyt roboczych ekspertów bawarskich na miejscu, przy ścisłym udziale mieszkańców, właścicieli gruntów i rolników mogły zostać szybko opracowane ważne
podstawy zintegrowanego postępowania dla rozwoju obszarów wiejskich we
wsi i na terenach rolnych. Następnie opracowano propozycje dla treści prawnych ustawodawstwa i dla spraw organizacyjnych. Dla naszych ekspertów
wyzwania do rozwiązania w ramach wspólnego projektu i kontakt z ludźmi
z regionu były dużym ubogaceniem. Dziękuję z serca wszystkim osobom
zaangażowanym w projekt i życzę dużo sukcesów w jego dalszym postępie.
Cieszyłbym się, gdyby nasza metodyka i wyniki projektu modelowego, które
przedstawione są bliżej w niniejszym wydawnictwie, mogły się przyczynić do
zamierzonego rozwoju ram instytucjonalnych i prawnych rozwoju obszarów
wiejskich w Polsce.

Die Zusammenarbeit zwischen Bayern und Polen im Bereich der Ländlichen
Entwicklung hat Dank aktiver Partner auf beiden Seiten bereits eine lange
und erfolgreiche Tradition. Mit dem zwischen der Wojewodschaft Kleinpolen und dem Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten vereinbarten Pilotprojekt im Dorf Strzelce Wielkie wurde die
Zusammenarbeit in bemerkenswerter Art und Weise vertieft. Ziel unserer
polnischen Partner war es, ein Vorhaben für eine integrierte ländliche Entwicklung entsprechend der in Bayern angewandten Methodik modellhaft zu
konzipieren. Ein wesentliches Merkmal dieser Methodik ist die intensive Vorbereitung solcher Projekte gemeinsam mit den davon betroffenen Bürgern.
Beginnend mit einem Besuch unserer polnischen Partner bei der Schule für
Dorf- und Flurentwicklung und dem Kennenlernen der Methoden der Bürgerarbeit in Bayern konnten dann in drei Arbeitsbesuchen der bayerischen
Experten vor Ort unter enger Einbindung von Bürgern, Grundstückseigentümern und Landwirten schnell konkrete und wichtige Bausteine für ein integriertes Verfahren der Ländlichen Entwicklung in Dorf und Flur erarbeitet werden. Weiter wurden Vorschläge für rechtliche Inhalte zur Gesetzgebung und
zu organisatorischen Fragen erarbeitet. Für unsere Experten waren die in
dem gemeinsamen Projekt zu lösenden Herausforderungen und der Kontakt
mit den Menschen in der Region eine große Bereicherung. Ich danke allen
Mitwirkenden an dem Projekt von Herzen und wünsche dem weiteren Fortgang viel Erfolg. Ich würde mich freuen, wenn wir mit der Methodik und den
Ergebnissen des Modellprojekts, die in diesem Buch näher dargestellt sind,
auch einen Beitrag für die angestrebte Weiterentwicklung des institutionellen
und rechtlichen Rahmens der Landentwicklung in Polen leisten konnten.

Helmut Brunner

Helmut Brunner

Bawarski Minister
Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Leśnictwa

Bayerischer Staatsminister
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
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1 DEFINICJE OGÓLNE I METODYKA ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH W REPUBLICE
FEDERALNEJ NIEMIEC, A ZWŁASZCZA W BAWARII
1.1

Wprowadzenie

Obszary wiejskie podlegają obecnie głębokim przemianom. Tradycyjnie powodem tych przemian są – obok szybkiego postępu w technice rolniczej
– postępujące zmiany w strukturze agrarnej. Duże znaczenie dla przemian
obszarów wiejskich zyskały w międzyczasie przemiany demograficzne
i ruchy migracyjne, dostępność pracy, szybkie zmiany w przyzwyczajeniach
mieszkańców i coraz bardziej zróżnicowane wymagania społeczeństwa odnośnie użytkowania ziemi, krajobrazu i przestrzeni. Sytuacja peryferyjnych
wsi i obszarów wiejskich jest dalece różna od wsi podmiejskich. W związku
z tym trudno jest określić jednolity wzorzec rolnictwa czy wsi – głównie dlatego, że dzisiejsze obszary wiejskie są tak zróżnicowane, a ich rozwój idzie
w różnych kierunkach.
Sektorowe rozwiązania nie mogą być z reguły – z uwagi na wiele otwartych pytań co do przyszłości – zadowalające dla obszarów wiejskich. Powszechnie uznanym jest, że w ramach zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich uwzględniać musimy różne cele i konkurencyjne wymagania
(oczekiwania) i rozwiązywać je za pomocą instrumentów planistycznych.
Integrujący rozwój obszarów wiejskich obejmować musi obok celów gospodarczych rolnictwa również aspekty socjoekonomiczne, cele rozwoju osadnictwa, infrastruktury, środowiska i krajobrazu, dziedzictwa kulturowego,
gospodarki wodnej oraz pozarolniczego rozwoju gospodarczego. Centralną
rolę w procesach rozwojowych odgrywa przy tym „ziemia“ jako wartość ekonomiczna – jej własność, mobilność, dostępność oraz jej użytkowanie. Problemy z zakresu gospodarki ziemią muszą zostać odpowiednio rozwiązane.
Jest przy tym oczywiste, że wszystkie wymienione aspekty rozwoju obszarów wiejskich muszą zostać uwzględnione na etapie planowania. Dlatego
właśnie konieczny jest odpowiednio szeroki zakres fazy planowania. Zmiany
na obszarach wiejskich nie zatrzymują się na granicach państwowych czy
administracyjnych; są one częścią rozwoju międzynarodowego. Zmiany
te są przyspieszane przez nowoczesne media. Globalizacja gospodarki
i wspólny rynek rolny Unii Europejskiej inicjuje i odczuwalnie przyspiesza te
zmiany. Na tym tle interesującym jest, jak inne kraje towarzyszą tym procesom, a w szczególności:
• jakie przedsięwzięcia inwestycyjne podejmowane są dla sterowania tymi
procesami,
• jakie są przy tym stosowane metody i
• jakie środki i instrumenty się sprawdziły i najszybciej przyczynić się mogą
do rozwiązywania problemów lokalnych.
Pomocne może być przy tym spojrzenie „przez ogrodzenie“ do sąsiadów.
Mimo to potrzebna jest znajomość – i gdzie to konieczne – uwzględnienie
istniejących naturalnych potencjałów, mentalności oraz tradycyjnych reguł
organizacyjnych i politycznych, bez których nie mogą być osiągnięte zrównoważone zmiany na lepsze w sensie pozytywnego rozwoju. Każdy kraj
musi zatem znaleźć własną drogę.

Nowe biotopy
Biotopentwicklung

Elementy zielone
w terenach rolnych
Flurdurchgrünung

Tereny budowlane
Baugebiet

Wypoczynek
Naherholung

1 ALLGEMEINE BEGRIFFE UND METHODIK DER
LÄNDLICHEN ENTWICKLUNG IN DER
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
UND SPEZIELL IN BAYERN
1.1

Einführung

Der ländliche Raum ist von tiefgreifenden Veränderungen betroffen. Traditionelle Auslöser der Veränderungen sind – neben dem rapiden Fortschritt
in der Landtechnik – der schnell voranschreitende Agrarstrukturwandel.
Von größerer Bedeutung für die Veränderungen im ländlichen Raum
sind inzwischen jedoch die demographischen Veränderungen und Wanderungsbewegungen der Bevölkerung, die Verfügbarkeit von Arbeit, der
rasche Wandel der Lebensgewohnheiten seiner Bewohner und die immer
differenzierter werdenden Anforderungen der Gesellschaft an die Nutzung
von Boden, Landschaft und Raum. Die Situation der Dörfer ist in den peripheren ländlichen Regionen, im Gegensatz zu stadtnahen Verdichtungszonen, außerordentlich differenziert. Insofern gibt es auch kein allgemein
zutreffendes „Leitbild“ der Landwirtschaft oder gar des Dorfes – vor allem,
weil ländliche Räume heute unterschiedlich entwickelt sind und die Entwicklungen immer stärker auseinander driften.
Sektorale Problemlösungen können – bei der Fülle der anstehenden
Zukunftsfragen – in der Regel keine zufriedenstellenden Lösungen für den
Gesamtraum bewirken. Allgemein anerkannt ist es, dass eine nachhaltige
Entwicklung von ländlichen Räumen möglichst viele, dabei auch unterschiedliche Entwicklungsziele beachten und konkurrierende Ansprüche
mit planerischen Mitteln lösen muss. Eine integrierende ländliche Entwicklung muss deshalb, neben betriebswirtschaftlichen Zielen für die Landwirtschaft, darüber hinaus auch sozioökonomische Aspekte, Ziele der
Siedlungsentwicklung, der Infrastruktur, des Umwelt- und Landschaftsschutzes umfassen und für die Erhaltung der Kulturgüter, die wasserwirtschaftlichen Belange sowie Fragestellungen der Wirtschaftsentwicklung
Sorge tragen. Der volkswirtschaftliche Faktor „Boden“ – das Eigentum an
Boden, eine ausreichende Mobilität und Verfügbarkeit von Boden sowie
eine nachhaltige Nutzung des Bodens – spielt bei diesem Entwicklungsprozess eine zentrale Rolle. Die anstehenden Bodenordnungsprobleme
sind einer geeigneten Lösung zuzuführen. Dabei ist es selbstverständlich, dass die genannten Teilaspekte der ländlichen Entwicklung bereits
in der Planungsphase beachtet werden müssen. Insofern ist bereits im
Laufe des Planungsprozesses ein breit angelegtes Erhebungsspektrum
erforderlich. Die Veränderungen im ländlichen Raum machen vor keiner
nationalen Grenze halt; sie sind Teil einer internationalen Entwicklung. Sie
werden durch moderne Medien beschleunigt. Die Globalisierung der Wirtschaft und der gemeinsame Agrarmarkt der Europäischen Union initiieren
und beschleunigen spürbar den Veränderungsdruck. Vor diesem Hintergrund ist es von Interesse, wie andere Länder diesen Veränderungsprozess begleiten, insbesondere:
• welche Maßnahmen zur Steuerung der Entwicklungen ergriffen werden,
• welche Methoden dabei angewandt werden und

Obwodnica
Umgehungsstrasse
Strefa gospodarcza
Gewerbegebiet

Rys. 1. Przedsięwzięcia
zintegrowanego rozwoju
obszarów wiejskich –
całkowita przebudowa
struktury wsi i terenów
rolnych [5]
Abb. 1. Massnahmen
der integralen ländlichen
Entwicklung – umfassende
Neuordnung in Dorf und
Flur [5]
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1.2

Zadania projektu

Dnia 20.02.2013 r. uzgodniono pomiędzy Województwem Małopolskim a Ministerstwem Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Leśnictwa Bawarii oraz Związkiem Rozwoju Obszarów Wiejskich
(VLE) Dolnej Frankonii, że dla wybranego sołectwa w Małopolsce opracowane zostanie konkretne przykładowe postępowanie dla zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich (ZROW) zgodnie
z metodyką stosowaną w Bawarii.
Istotną cechą metodyki stosowanej w Bawarii
jest intensywna faza przygotowania takich postępowań wspólnie z mieszkańcami obszaru nim
objętego, którzy (później) jako wspólnota uczestników postępowania – zgodnie z Federalną Ustawą
o Urządzeniach Rolnych [14] – zasadniczo sami
decydują na podstawie bawarskiego prawa urządzeniowo-rolnego [1] o przeprowadzeniu działań
inwestycyjnych. Obowiązuje przy tym dewiza:
Wspólnie myślimy, wspólnie planujemy, wspólnie
kształtujemy! Metodyka bawarska prowadzenia
postępowań charakteryzuje się ponadto współpracą organu urządzeniowo-rolnego z ekspertami prywatnymi. Zlecana im jest zasadniczo działalność
z zakresu kształtowania krajobrazu i ekologii oraz
odnowy wsi. Stałym i nieodzownym elementem
metodyki bawarskiej jest przy tym też intensywny
udział mieszkańców. Województwo Małopolskie
ze względów organizacyjnych przewidziało Uniwersytet Rolniczy (UR) w Krakowie jako partnera
dla ekspertów bawarskich. Ponadto w projekcie
uczestniczyło Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych (KBGiTR).
Pomimo krótkiego czasu opracowania projektu (czerwiec 2014 – kwiecień 2015), eksperci
bawarscy w ramach działalności konsultingowej
zrealizowali dużą część analiz stanu istniejącego,
przejęli pracę z mieszkańcami, przeprowadzili
wprowadzenie metodyczne i objaśnienia, przykładowe kartowanie i inwentaryzację punktową
oraz opracowali stosowne ekspertyzy. Dzięki
temu, iż opiekę nad trzema grupami roboczymi
(GR) objęli pracownicy UR Kraków, osiągnięty
mógł zostać istotny element projektu, jakim jest
transfer wiedzy z praktyki do nauki i dydaktyki.
Projekt stwarza zatem pracownikom UR Kraków
możliwości, ażeby zastosowaną w projekcie bawarską metodę i filozofię podejścia do obszarów
wiejskich i procesów planistycznych stosowanych
do przygotowania postępowań dla zintergowanego rozwoju obszarów wiejskich i sporządzania
opracowań branżowych, porównać z metodyką
stosowaną w Polsce, a nawet ją rozwijać, zaś
wyniki tych analiz wprowadzać do programów
dydaktycznych.
Gmina Szczurowa, w której prowadzono projekt posiadała wykonane przez KBGiTR: „Program Prac Urządzeniowo Rolnych“ [20] oraz
„Studium środowiskowe wraz z oceną oddziaływania scalenia gruntów na środowisko“ [22].
Niniejsze wydawnictwo wykorzystuje ustalenia
tych dokumentów, jak też i prace inwentaryzacyjne wykonane przez ekspertów z UR Kraków
i KBGiTR.
Myślą przewodnią prac wykonanych w sołectwie projektowym Strzelce Wielkie było przygotowanie postępowania dla rozwoju obszarów
wiejskich wg metodyki powszechnie stosowanej
w Bawarii, usankcjonowanej stosownymi przepisami. Opracowanie opisuje więc „drogę bawarską“ skupiając się na jej elementach uznanych
przez autorów za najistotniejsze. Opracowanie
opiera się również o Federalną Ustawę o Urzą-
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•

welche Mittel und Instrumente sich bewährt
haben und für die örtlich anstehenden Probleme am ehesten die angestrebte Lösung bewirken können.
Dabei ist ein Blick über den Zaun sicher hilfreich.
Dennoch bedarf es stets der Kenntnis und – wo
notwendig – der Beachtung der vorhandenen, natürlichen Potentiale, der mentalen Eigenarten, der
traditionellen organisatorischen und ordnungspolitischen Regelungen, ohne die eine nachhaltige,
positive Veränderung im recht verstandenen Sinne
von Fortschritt, nicht erreicht werden kann. Jedes
Land muss damit seinen eigenen Weg finden.

dzeniach Rolnych [14], Bawarską Ustawę Wykonawczą do Ustawy Federalnej [1] zawierającą
regulacje szczególne dla Bawarii oraz „Przewodnik po przestrzennym planowaniu fachowym“
w ramach rozwoju obszarów wiejskich [3]. Przewodnik ten zawiera wskazówki odnośnie następującego planowania fachowego:
• Planowanie krajobrazu w rozwoju obszarów
wiejskich oraz
• Planowanie przestrzenne miejscowości w rozwoju obszarów wiejskich.

1.2

Prace urządzeniowo-rolne mają w Bawarii długą
tradycję. W miarę upływu czasu proste pojęcia
i aspekty prawne postępowania były dostosowywane i rozwijane uwzględniając coraz większą
liczbę realizowanych przedsięwzięć i zmieniające się potrzeby społeczeństwa [6]. Nowelizacja z 1976 roku zasadniczo zmieniła Federalną
Ustawę o Urządzeniach Rolnych, tak ażeby postępowania urządzeniowo-rolne dopasować do
przemian społecznych, wywołanych głębokimi
zmianami strukturalnymi na obszarach wiejskich.
Szczególnego znaczenia w ramach tej nowelizacji nabrało nowe, szerokie zdefiniowanie pojęcia
„Urządzenia rolne“. §1 Federalnej ustawy o urządzeniach rolnych (FlurbG) ma od tamtego czasu
następujące brzmienie [14]: „Dla poprawy warunków produkcji i pracy w rolnictwie i leśnictwie oraz
dla wsparcia szeroko pojętej kultury rolnej i kompleksowego rozwoju terenów wiejskich, stosunki
własnościowe mogą zostać na nowo uporządkowane za pomocą przedsięwzięć określonych
w niniejszej ustawie (urządzenia rolne)“.
W prawnej definicji „urządzeń rolnych“ pojawiło się wówczas, obok klasycznego wachlarza rolniczo-gospodarczych zadań postępowania urządzeniowo-rolnego, nowe nieokreślone pojęcie
prawne „kompleksowy rozwój terenów wiejskich“.
Odpowiedni komentarz (Quadflieg) do pojęcia
„kompleksowy rozwój terenów wiejskich“ brzmi
[28]: „Kompleksowy rozwój terenów wiejskich
jest częścią zagospodarowania przestrzennego,
które integruje strategię planowania i rozwoju na
obszarach wiejskich. Obejmuje on planowanie,
przygotowanie i realizację wszystkich działań,
które są właściwe do zachowania i poprawy funkcji mieszkaniowej, gospodarczej i wypoczynkowej, w szczególności obszarów wiejskich, ażeby
długotrwale wspierać i poprawiać warunki życia
poza obszarami miast“.
Zadania ustawodawcy względem administracji
urządzeniowo-rolnej zostały skonkretyzowane
w §37 FlurbG, który określa zasady tworzące
ramy działania przy nowym ukształtowaniu obszaru postępowania:
ulice, wody i inne urzą• Należy stworzyć drogi,
dzenia wspólnotowe1.
• Należy realizować przedsięwzięcia na rzecz
ochrony i poprawy stanu gruntów oraz kształtowania krajobrazu, jak również

Auftrag

Zwischen der Wojewodschaft Kleinpolen und dem
Bayerischen Staatsministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten sowie dem Verband
für Ländliche Entwicklung (VLE) Unterfranken
wurde am 20. Februar 2013 vereinbart, dass ein
konkretes Verfahren der Integrierten Ländlichen
Entwicklung (ILE) entsprechend der in Bayern angewandten Methodik in Kleinpolen auf Ortsebene
modellhaft konzipiert werden soll.
Ein wesentliches Merkmal der in Bayern angewandten Methodik ist die intensive Vorbereitung
solcher Projekte gemeinsam mit den vom Projekt
betroffenen Bürgern, die (später) als Teilnehmer –
nach dem Flurbereinigungsgesetz [14] – über die
Durchführung der gewünschten und erforderlichen
Maßnahmen nach bayerischem Flurbereinigungsrecht [1] grundsätzlich verbindlich selbst entscheiden. Dabei gilt die Devise: Mitdenken, Mitplanen,
Mitgestalten! Die bayerische Verfahrensmethodik
ist darüber hinaus durch eine kooperative Zusammenarbeit der Flurbereinigungsbehörden mit
privatwirtschaftlich tätigen Fachleuten gekennzeichnet. Diese planen im Wesentlichen auf den
Gebieten der Landschafts- und Grünordnung
sowie der Dorferneuerung. Eine intensive Bürgerbeteiligung ist auch dabei ein fester Bestandteil des Planungsprozesses. Die Wojewodschaft
Kleinpolen hat aus organisatorischen Gründen
die Landwirtschaftliche Universität (LU) Krakau als
Vertragspartner der bayerischen Experten vorgesehen. Darüber hinaus hat das Krakauer Amt für
Geodäsie und Agrarflächen (KBGiTR) an dem
Projekt mitgearbeitet.
Trotz der kurzen Zeit, die für die Projektarbeit
zur Verfügung stand (Juni 2014 – April 2015), haben die bayerischen Experten im Rahmen ihrer
Consultingtätigkeit wichtige Teile der Bearbeitung,
der Bestandsanalyse und der Betreuung der Bürgerarbeit getätigt, methodische Einführungen und
Anleitungen, beispielhafte Kartierarbeiten und
punktuelle Eigenerhebungen durchgeführt sowie
die Expertisen erstellt. Dadurch, dass die Leitung
der drei Arbeitskreise (AK) von Mitarbeitern der LU
Krakau wahrgenommen wurde, konnte der direkte
Wissenstransfer von der Praxis zu Wissenschaft
und Lehre als ein wesentlicher Grundgedanke
dieses Projektes gut realisiert werden. Für die Vertreter der LU Krakau besteht somit die Möglichkeit,
die in diesem Verfahren angewandte bayerische
Methodik, das Kennenlernen der bayerischen
Verfahrensphilosophie und der Planungsabläufe,
so wie sie in Bayern bei der Vorbereitung eines
Verfahrens und zur Erstellung der Fachplanungen
für Verfahren der ILE durchgeführt werden, direkt
mit den in Polen angewandten Methoden zu vergleichen, gegebenenfalls weiter zu entwickeln und
auch in die Ausbildung des akademischen Nachwuchses einfließen zu lassen.

1.3 Podstawy metodyki bawarskiej
1.3.1 Rozwój historyczny i określenie pojęć

Urządzenia wspólnotowe – urządzenia służące
wspólnocie uczestników, do których zalicza się drogi
transportu rolnego i urządzenia wodno-melioracyjne
wraz z urządzeniami dodatkowymi, służące wyłącznie dla celów i w interesie wspólnotowym. Natomiast
urządzenia publiczne w postępowaniu są to urządzenia służące interesom publicznym. Charakter publiczny jest szczegółowo określony w komentarzach
prawnych do Federalnej Ustawy o Urządzeniach
Rolnych.
1
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Rys. 2. Model trzech filarów urządzeń rolnych
Abb. 2. Das Dreisäulenmodell der Flurbereinigung
Die Projektgemeinde Szczurowa hat für ihr
Gemeindegebiet ein „Programm der Flurbereinigungsarbeiten“ [20] und eine „Umweltstudie mit
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)“ [22] durch
das KBGiTR erstellen lassen. Auf diese Studien
sowie auf weitere, durch Experten der LU Krakau
und KBGiTR durchgeführte Erhebungen, stützt
sich diese Veröffentlichung.
Leitlinie der in Strzelce Wielkie (dem Projektdorf) durchgeführten praktischen Arbeiten war die
bei der Vorbereitung von Verfahren der Ländlichen
Entwicklung in Bayern übliche Vorgehensweise,
die durch Verwaltungsrichtlinien geregelt ist. Die
Projektbeschreibung schildert insofern den „bayerischen Weg“ und begründet ihn dort, wo es zum
besseren Verständnis hilfreich erscheint. Die Ausführungen beziehen sich auf das bundesdeutsche
Flurbereinigungsgesetz [14], die im Bayerischen
Gesetz zur Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes [1] enthaltenen Sonderregelungen für Bayern und den „Leitfaden Räumliche Fachplanung in
der Ländlichen Entwicklung“ [3]. Der Leitfaden enthält die Grundlagen für die beiden Fachplanungen:
• Landschaftsplanung in der Ländlichen Entwicklung und
• Ortsräumliche Planung in der Ländlichen Entwicklung.

1.3 Grundlagen der bayerischen Methodik
1.3.1 Historische Entwicklungen und
Begriffsbestimmungen

Die Flurbereinigung hat in Bayern eine lange
Tradition. Dabei haben sich die herkömmlichen
Begriffe und verfahrensrechtlichen Inhalte entsprechend ihrer gesetzlichen Definition und des
ausgeführten Maßnahmenbündels schrittweise
den fortschreitenden Bedürfnissen der Gesellschaft angepasst und weiterentwickelt [6]. Mit
dem Gesetz von 1976 wurde das Bundesflurbereinigungsgesetz grundlegend novelliert, um
Flurbereinigungsverfahren an die durch den tiefgreifenden Strukturwandel im ländlichen Raum
hervorgerufenen und weitreichenden gesellschaftlichen Veränderungen anzupassen.
Von besonderer Bedeutung bei dieser Gesetzesnovelle war die umfassende Neubestimmung
des Begriffs „Flurbereinigung“. § 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) lautet seitdem [14]:
„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
neugeordnet werden (Flurbereinigung)“.
In der Legaldefinition des Begriffes „Flurbereinigung“ erschien damals neu, neben dem bereits

•

wszelkie inne przedsięwzięcia, dzięki którym
zmniejszy się nakład pracy, ułatwi gospodarowanie i poprawi sytuację ekonomiczną gospodarstw.
• Można realizować przedsięwzięcia z zakresu
odnowy wsi.
• Stosunki własnościowe należy uporządkować.
Wraz z wprowadzeniem tej ustawy administracja urządzeniowo-rolna – obok zobowiązania do przekształcenia stosunków
własnościowych – otrzymała kompetencje
i zadanie samodzielnego planowania i realizacji przedsięwzięć na rzecz krajobrazu i odnowy wsi. Postępowanie urządzeniowo-rolne
przekształciło się tym samym z postępowania
scaleniowego mającego cele rolniczo-gospodarcze w postępowanie dla zintegrowanego
rozwoju obszarów wiejskich.
Rozwijane od tego czasu w praktyce i wypełnione życiem przez wiele przekonujących przykładów pojęcie „kompleksowy rozwój terenów
wiejskich” zostało ujęte w Ustawie o Zadaniu
Wspólnotowym (federalnym) Poprawy Struktury
Agrarnej i Ochrony Wybrzeża [17] w powiązaniu
z realizacją programów wsparcia w okresie 20072013 [15]. Obowiązujące przy tym podstawy dla
wsparcia ZROW brzmią: „Celem wsparcia jest
wkład w poprawę struktury agrarnej w ramach
założenia zintegrowanego rozwoju wsi przy
uwzględnieniu:
• celów i wymogów zagospodarowania przestrzennego i planowania regionalnego,
• interesów przyrody i środowiska,
• podstaw Agendy 21,
• zmian demograficznych oraz
• zmniejszenia zużycia terenów
dla zapewnienia i dalszego rozwoju obszarów
wiejskich jako przestrzeni życia, pracy, wypoczynku i natury …“.
W punkcie 2.1 Podstaw wsparcia rozwoju obszarów wiejskich [8] wg zasad Ustawy GAK [17]
stwierdzono, iż należy opracowywać Koncepcje
Zintegrowanego Rozwoju Obszarów Wiejskich
(KZROW) jako planowanie wstępne. Są one
sporządzane na podstawie analizy regionalnych
atutów i słabości przy szczególnym uwzględnieniu zmian demograficznych i redukcji zużycia
terenów. Należy przy tym zdefiniować: cele rozwojowe, pola działania, przedstawić strategie dla
realizacji celów rozwojowych oraz opisać priorytetowe cele rozwojowe.
W Bawarii KZROW rozwinęły się, z uwagi na
panującą tu strukturę stosunkowo małych, politycznie samodzielnych gmin, zasadniczo do instrumentu ponadgminnego. Podstawą KZROW
jest sporządzenie analizy SWAT, która opisuje ak-

im Vorgängergesetz enthaltenen klassischen
betriebswirtschaftlichen Aufgabenbündel eines
Flurbereinigungsverfahrens, der unbestimmte
Rechtsbegriff „Landentwicklung“.
Die entsprechende Kommentierung (Quadflieg) zum Begriff „Landentwicklung“ lautet [28]:
„Landentwicklung ist Teil der Raumordnung, der
die Planungs- und Entwicklungsstrategien des
ländlichen Raumes integriert. Sie umfasst die
Planung, Vorbereitung und Durchführung aller
Maßnahmen, die dazu geeignet sind, die Wohn-,
Wirtschafts- und Erholungsfunktion besonders im
ländlichen Raum zu gestalten und zu verbessern,
um damit für die Förderung und die dauerhafte
Verbesserung der Lebensverhältnisse außerhalb
der Städte zu sorgen“.
Konkretisiert wird der Handlungsauftrag des
Gesetzgebers an die Flurbereinigungsbehörden
im § 37 FlurbG mit der enumerativen Aufzählung
der Grundsätze, welche bei der Neugestaltung
des Flurbereinigungsgebietes den Handlungsrahmen bilden:
• Wege, Straßen, Gewässer und andere gemeinschaftliche Anlagen sind zu schaffen.
• Bodenschützende sowie -verbessernde und
landschaftsgestaltende Maßnahmen sind vorzunehmen und
• alle sonstigen Maßnahmen sind zu treffen,
durch welche die Wirtschaftsbetriebe verbessert, der Arbeitsaufwand vermindert und die
Bewirtschaftung erleichtert werden.
• Maßnahmen der Dorferneuerung können
durchgeführt werden.
• Die rechtlichen Verhältnisse sind zu ordnen.
Mit diesem Gesetz erhält die Flurbereinigungsbehörde – neben der Verpflichtung zur
Neuordnung von ländlichem Grundbesitz –
die Befugnis und den Auftrag, eigenständig
Landschafts- und Dorferneuerungsmaßnahmen zu planen und durchzuführen. Das Flurbereinigungsverfahren hat sich damit vom
Bodenordnungsverfahren für landwirtschaftlich-betriebswirtschaftliche Zwecke zu einem
Verfahren der integralen ländlichen Entwicklung gewandelt.
Der seitdem in der Praxis fortentwickelte und
durch viele überzeugende Beispiele mit Leben
erfüllte Begriff „Landentwicklung“ wird schließlich
im Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe zur
Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) [17] in Verbindung mit der Umsetzung der Förderprogramme der EU-Förderperiode 2007-2013 konkret aufgegriffen [15]. Die
dabei geltenden Grundsätze für die Förderung
einer ILE lauten: „Zweck der Förderung ist es,
zur Verbesserung der Agrarstruktur im Rahmen
integrierter ländlicher Entwicklungsansätze unter
Berücksichtigung der
• Ziele und Erfordernisse der Raumordnung und
Landesplanung,
• Belange des Natur- und Umweltschutzes,
• Grundsätze der Agenda 21,
• demographischen Entwicklung sowie
• Reduzierung der Flächeninanspruchnahme
die ländlichen Räume als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturräume zu sichern und weiter
zu entwickeln …“.
In Nr. 2.1 der Grundsätze für die Förderung der
ländlichen Entwicklung [8] nach den Vorgaben
des GAK-Gesetzes [17] heißt es weiter, dass „Integrierte Ländliche Entwicklungskonzepte (ILEK)
als Vorplanungen“ zu erarbeiten sind. Sie werden
auf der Basis einer Analyse der regionalen Stär-
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tualną sytuację regionu. W ramach następującego
później procesu opracowywane są cele rozwojowe dla różnych pól działania, wraz z określeniem
przedsięwzięć krótko-, średnio- i długoterminowych. Wynikający z niego plan wykonawczy powinien zapewnić, że poszczególne działania różnych
aktorów regionalnych współdziałają ze sobą i służą
wspólnie zdefiniowanym celom.
Proces ten przeprowadzany jest – zgodnie
z zasadą działania oddolnego – przy intensywnym współdziałaniu wszystkich ważnych grup
społecznych („Zasada-Bottom-up“), czyli planowania i kształtowania metodą „od dołu do góry”.
Procesowi temu towarzyszą regularne informacje
medialne. Cały proces inicjowany jest w ramach
spotkań aktywizujących a realizowany w ramach
przedsięwzięć inwestycyjnych. Tego typu plany i działania na obszarach wiejskich obejmują
regularnie aspekty planowania regionalnego,
infrastruktury, rolnictwa, odnowy wsi, przyrody,
wypoczynku, zmiany demograficzne i in. Niektóre
z tych pól działania są w Republice Federalnej
Niemiec tradycyjnie rozwiązywane lub przynajmniej wsparte przez postępowania urządzeniowo-rolne.
W rozwoju obszarów wiejskich w Republice
Federalnej Niemiec coraz większego znaczenia
nabiera więc tworzenie strategii ponadlokalnych,
przekraczających granice miejscowości lub gminy. W ramach procesu KZROW sąsiadujące
gminy łączą swoje siły, wykorzystują efekty synergii i wspólnie aktywizują potencjały regionu.
Podstawowym założeniem dla sukcesu procesu
KZROW jest gotowość gmin do współpracy z innymi gminami. Decydująca przy tym jest wiedza
i przekonanie, że tylko wspólne działanie może
spowodować rozwój regionu. Chociaż z natury
rzeczy, nie wszystkie zaplanowane działania
będą mogły być w krótkim czasie zrealizowane
lub całkowicie rozwiązane.
Obecnie w Bawarii coraz więcej planów rozwojowych na obszarach wiejskich powstaje
w ramach procesów KZROW posiadających
charakter ponadlokalny/ponadgminny. W uzasadnionych przypadkach procesy KZROW mogą
też z uwagi na dany problem być ograniczone terytorialnie lub tematycznie (nr 2.1, ostatni akapit
Podstaw Wsparcia GAK na okres 2013-2016 [8].
Ograniczenie to stanowi swoistą klauzulę otwierającą możliwość przeprowadzenia pojedynczych

ken und Schwächen unter besonderer Berücksichtigung der demographischen Entwicklung
und der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme erstellt. Hierbei sind die Entwicklungsziele der Region zu definieren, Handlungsfelder
festzulegen, Strategien zur Realisierung der
Entwicklungsziele darzustellen und prioritäre Entwicklungsziele zu beschreiben.
Das ILEK wird in Bayern wegen der hier vorherrschenden relativ kleinen Strukturen der politisch selbstständigen Gemeinden grundsätzlich
gemeindeübergreifend entwickelt. Grundlage
eines ILEK ist die Erstellung einer StärkenSchwächen-Analyse, die den aktuellen Zustand
einer Region beschreibt. Im weiteren Prozess
werden Entwicklungsziele für die unterschiedlichen Handlungsfelder erarbeitet, die kurz-, mittel- oder langfristig durch geeignete Maßnahmen
angestrebt werden. Schließlich soll ein darauf
aufbauender Handlungsplan sicherstellen, dass
die unterschiedlichen Maßnahmen und Aktionen
der verschiedenen regionalen Akteure bei der
Entwicklung der Region zusammenwirken und
den gemeinsam definierten Zielen dienen.
Dieser Prozess wird unter intensiver Mitwirkung aller relevanten Bevölkerungsgruppen nach
dem „Bottom-up-Prinzip“ – also planen und gestalten „von unten nach oben“ – durchgeführt und
durch regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit begleitet.
Durch aktivierende Veranstaltungen werden die
Prozesse initiiert und durch gestaltende Maßnahmen umgesetzt und ausgeführt. Regelmäßig
berühren im ländlichen Raum derart entwickelte
Handlungspläne Aspekte der Regionalplanung,
der Infrastruktur, der Landwirtschaft, der Dorferneuerung, des Naturhaushaltes, der Freizeit und
Erholung, der demographischen Entwicklung
u.a. Einige dieser Handlungsfelder werden in der
Bundesrepublik Deutschland traditionell in Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz gelöst
oder zumindest bodenordnerisch unterstützt.
Bei der Entwicklung der ländlichen Räume in
der Bundesrepublik Deutschland erlangen somit
gemeinde- oder ortsübergreifende Entwicklungsstrategien eine immer größere Bedeutung. In
einem ILEK-Prozess können benachbarte Gemeinden ihre Kräfte bündeln, Synergieeffekte
nutzen und die Potentiale der Region gemeinsam aktivieren. Grundvoraussetzung für einen
erfolgreichen ILEK-Prozess ist die Bereitschaft

Rys. 3. Filary zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich w Bawarii [5]
Abb. 3. Säulen der integrierten ländlichen Entwicklung in Bayern [5]
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przedsięwzięć, które nie muszą wykraczać poza
daną wieś. Przypadki takie należy uzasadnić.
Zasada działań ponadlokalnych nie mogła
zostać zastosowana w przypadku koncepcji postępowania w Strzelcach Wielkich, gdyż jako projekt modelowy dla lepszej przejrzystości został
ograniczony do jednej miejscowości. Równolegle
Strzelce Wielkie są jednym z ponad dwudziestu
sołectw gminy Szczurowa. W Szczurowej uzgodnienie pól działania musi być przeprowadzone
dla całej gminy zgodnie z polskimi regułami zagospodarowania przestrzennego. Dla gminy Szczurowa nastąpiło to zasadniczo w ramach Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego (SUiKZP). Zintegrowany rozwój
w Strzelcach Wielkich ogranicza się do następujących pól działania: krajobraz, wieś i urządzenia
rolne. Planowanie w tych obszarach działania,
posiadających silny związek z zagospodarowaniem terenu i jego użytkowaniem, zrealizowane
zostało w Strzelcach Wielkich wg tej samej metodyki, jaką stosuje się zwykle przy realizacji procesu ZROW w Bawarii.
Postępowania urządzeniowo-rolne charakteryzują się realizacją zorientowaną na wykorzystanie możliwości rzeczowych, technicznych
i prawnych, płynących z przekształcenia struktur
własnościowych. W ramach jego współcześnie
rozumianych zadań, obok poprawy warunków
produkcji i pracy w rolnictwie i leśnictwie, postępowania takie służą na równi – oraz ponadto –
wsparciu ogólnej kultury rolnej i kompleksowego
rozwoju terenów wiejskich.

1.3.2 Reguły prawne w postępowaniu
urządzeniowo-rolnym

Bawaria skorzystała w swojej Ustawie Wykonawczej do Federalnej Ustawy o Urządzeniach
Rolnych [1] z upoważnienia do dokonywania
własnych zapisów i przekazała Wspólnotom
uczestników (WU) postępowania zadania organu
urządzeniowo-rolnego niższego stopnia. Wspólnota uczestników jest spółką prawa publicznego
i powstaje wraz z wydaniem decyzji o przeprowadzeniu postępowania urządzeniowo-rolnego
jako „organ na czas“ do zakończenia postępowania i obejmuje wszystkich właścicieli gruntów
i użytkowników wieczystych z obszaru objętego
postępowaniem jako „uczestników“. WU pozostaje pod nadzorem prawnym organu urządzeniowo-rolnego wyższego stopnia, jakim jest Urząd ds.
Rozwoju Obszarów Wiejskich (UROW). Organami WU jest zgromadzenie wspólnoty i zarząd.
Członkowie zarządu w liczbie wskazanej przez
UROW wybierani są przez walne zgromadzenie
uczestników. Zgromadzenie uczestników może
również odwołać członków zarządu. Zarząd WU
składa się też z dodatkowego członka wskazanego przez urząd. Jest to pracownik urzędu z odpowiednim wykształceniem technicznym; sprawuje
on funkcję przewodniczącego zarządu. Przewodniczący zarządu reprezentuje WU sądownie i pozasądownie. Realizuje on decyzje zarządu i jest
łącznikiem pomiędzy urzędem a WU. Zapewnia
on, że decyzje większościowe zarządu uchwalane są zgodne z wytycznymi technicznymi i prawnymi postępowania. W przypadku, gdy w ramach
postępowania realizowane są przedsięwzięcia
z zakresu odnowy wsi, do zarządu włączany jest
przedstawiciel gminy.
WU realizuje zadania własne oraz przekazane
(państwowe) zadania i uprawnienia. W przypadku zadań przekazanych jest organem wykonaw-
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1.3.2 Flurbereinigungsrechtliche
Regelungen

Rys. 4. „Cebula” rozwoju obszarów wiejskich wg prof. dr Thomasa [25]
Abb. 4. „Zwiebel“ der ländlichen Entwicklung nach Prof. Dr. Thomas [25]
einer Gemeinde, mit mehreren anderen Gemeinden zusammenzuarbeiten. Entscheidend hierfür
ist die Erkenntnis und Überzeugung, dass nur
gemeinsames Handeln eine Region nach vorne
bringen kann. Es liegt allerdings auch in der Natur der Sache, dass nicht alle dabei angedachten
Ziele kurzfristig oder vollständig erreicht werden
können.
Zurzeit werden in Bayern immer mehr Entwicklungsplanungen im ländlichen Raum im Rahmen
von ILEK-Prozessen gebiets- und gemeindeübergreifend erarbeitet. Allerdings können bei Vorliegen von begründetem Bedarf, die ILEK-Prozesse
auch problemorientiert auf räumliche und thematische Schwerpunkte beschränkt werden (Nr. 2.1,
letzter Absatz der GAK-Fördergrundsätze für den
Zeitraum 2013 bis 2016) [8]. Diese Einschränkung ist die Öffnungsklausel für die Durchführung
von Einzelmaßnahmen und für Maßnahmen, die
nicht zwingend ortsübergreifend durchgeführt
werden müssen. Sie ist zu begründen.
Dieser über eine Einzelortschaft hinausgreifende Ansatz kann in dem konkreten Verfahren in
Strzelce Wielkie nicht zum Einsatz kommen, denn
der Projektauftrag begrenzt aus nachvollziehbaren Gründen das Tätigkeitsfeld. Auch ist das Dorf
Strzelce Wielkie nur ein Ortsteil von zwanzig weiteren Ortschaften der Großgemeinde Szczurowa.
Für Szczurowa muss deshalb die überörtliche
Abstimmung der Handlungsfelder entsprechend
den polnischen Regeln der Raumordnung innerhalb des Gemeindegebietes erfolgen. Dies ist in
der Gemeinde Szczurowa im gesetzlich vorgesehenen Rahmen der Flächennutzungsplanung
geschehen. Der integrierte Entwicklungsansatz in Strzelce Wielkie beschränkt sich auf die
Handlungsfelder: Landschaft, Dorferneuerung
und Flurneuordnung. Diese Handlungsfelder,
die einen engen Bezug zur Landbewirtschaftung
und zur Landnutzung haben, werden bei der in
Strzelce Wielkie durchgeführten Planung nach
der gleichen Methodik bearbeitet, wie sie üblicherweise in Bayern bei der Durchführung von
ILE-Prozessen zur Anwendung kommen.
Die Verfahren der Flurbereinigung zeichnen
sich durch eine ergebnisorientierte Umsetzung
der sachlich, technisch und rechtlich gegebenen
Möglichkeiten des Boden- und Flächenmanagements aus. Bei einer zeitgemäß verstandenen
Aufgabenerfüllung dient ein solches Verfahren,
neben der Verbesserung der Produktions- und
Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft, gleichrangig – und darüber hinaus – der
Förderung der allgemeinen Landeskultur und der
Förderung der Landentwicklung.

czym administracji urządzeniowo-rolnej, i ewentualnie zależnym od jej poleceń. WU obowiązują
m.in. następujące zadania i prawa (bawarska zasada spółdzielczości) [4]:
• Zadania własne:
- sprawowanie zadań wspólnotowych uczestników postępowania,
- realizacja urządzeń wspólnotowych w terenach rolnych i zabudowanych, jak ulice,
drogi, wody, place, tereny zielone i innych
urządzeń służących użytkowaniu i interesom wspólnoty,
- realizacja wymaganych przedsięwzięć dla
ochrony wód, gleb i przyrody oraz krajobrazu, względnie odnowy wsi,
- utrzymanie powstałych w ramach postępowania urządzeń wspólnotowych do momentu ich przekazania przyszłemu właścicielowi,
- określenie i pozyskanie świadczeń w postępowaniu (świadczenia rzeczowe i finansowe).
• Zadania przekazane:
- szacunek gruntów w starym stanie przy
udziale rzeczoznawców,
- sporządzenie planu urządzeń wspólnotowych i publicznych,
- decyzja, czy i ile terenów należy pozyskać
na cele publiczne,
- prowadzenie ustaleń dotyczących nowego
ukształtowania obszaru postępowania,
- sporządzenie i realizacja planu końcowego
postępowania urządzeniowo-rolnego,
- wydanie przejściowej decyzji administracyjnej o wejściu w posiadanie i użytkowanie
niezbędnych gruntów,
- regulacje związane z zatwierdzeniem składek.
Organ urządzeniowo-rolny wyższego stopnia,
w Bawarii UROW, zapewnia w ramach odpowiedniego nadzoru fachowego i prawnego, że zarząd
WU przestrzega ram prawnych i rzeczowych. Jeśli chodzi o zadania przekazane, UROW posiada
też prawo wydawania poleceń. Praktykowana
w Bawarii od ponad 100 lat zasada spółdzielczości stanowi szczególną formę partycypacji mieszkańców. Przekazanie WU odpowiedzialności za
istotne decyzje w ramach postępowania urządzeniowo-rolnego gwarantuje wyważone rozwiązania
i jak najlepiej korzysta ze znajomości miejscowości
przez uczestników. Ażeby odpowiednio przygotować przyszłych członków zarządu WU do tego odpowiedzialnego zadania, potrzebują oni uzyskania
odpowiednich kwalifikacji w ramach szkoleń.

Der Freistaat Bayern hat durch das Bayerische
Gesetz zur Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes [1] von den Ermächtigungen des Bundesflurbereinigungsgesetzes Gebrauch gemacht,
indem er den Teilnehmergemeinschaften (TG)
weitgehend die Aufgaben der (unteren) Flurbereinigungsbehörde übertragen hat. Die Teilnehmergemeinschaft ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechtes, sie entsteht durch den
Flurbereinigungsbeschluss als „Behörde auf
Zeit“ bis zur Beendigung des Flurbereinigungsverfahrens und umfasst alle Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigten innerhalb des
Flurbereinigungsgebietes als „Teilnehmer“. Die
TG steht unter der Rechtsaufsicht der oberen
Flurbereinigungsbehörde, dem Amt für Ländliche Entwicklung (ALE). Ihre Organe sind die
Teilnehmerversammlung und der Vorstand. Die
Teilnehmerversammlung wählt die Mitglieder des
Vorstandes nach Vorgabe der Anzahl der Mitglieder durch das ALE. Die Teilnehmerversammlung
kann Vorstandsmitglieder auch abwählen. Der
Vorstand der TG besteht aus den gewählten
Vorstandsmitgliedern und einem zusätzlichen
Mitglied, welches durch das Amt bestimmt wird.
Dieser ist ein technisch vorgebildeter Beamter
des Amtes und übt die Funktion des Vorsitzenden
des Vorstands aus. Der Vorsitzende des Vorstandes vertritt die TG gerichtlich und außergerichtlich.
Er vollzieht die Vorstandsbeschlüsse und ist Bindeglied zwischen dem Amt und der TG vor Ort. Er
stellt sicher, dass die Mehrheitsentscheidungen
des Vorstandes mit den im Verfahren zu beachtenden technischen und rechtlichen Vorgaben in Einklang stehen. Sofern Maßnahmen der Dorferneuerung im Flurbereinigungsverfahren durchgeführt
werden, gehört darüber hinaus eine die Gemeinde
vertretende Person dem Vorstand an.
Die TG hat eigene Aufgaben und übertragene
(staatliche) Aufgaben und Befugnisse zu erfüllen.
Bei den übertragenen Aufgaben ist sie Vollzugsorgan der Flurbereinigungsbehörde und gegebenenfalls von Weisungen der Behörde abhängig. Der
TG obliegen u.a. folgende Aufgaben und Rechte
(Bayerisches Genossenschaftsprinzip) [4]:
• Eigene Aufgaben:
- Wahrnehmung der gemeinschaftlichen Angelegenheiten der Teilnehmer,
- Herstellung von gemeinschaftlichen Anlagen in Flur und Dorf, wie Straßen, Wege,
Gewässer, Plätze, Grünanlagen und anderer zur gemeinschaftlichen Benutzung
oder einem gemeinschaftlichen Interesse
dienender Anlagen,
- Ausführung der erforderlichen Maßnahmen
zum Gewässer-, Boden- und Naturschutz
sowie zur Landschaftspflege bzw. der
Dorferneuerung,
- Unterhaltung der im Verfahren erstellten gemeinschaftlichen Anlagen bis zur Übergabe
an den künftigen Unterhaltspflichtigen,
- Festsetzung und Aufbringung der im Verfahren zu leistenden Beiträge (Sach- und Geldbeiträge).
Übertragene Aufgaben:
- Wertermittlung der alten Grundstücke unter
Beiziehung von Sachverständigen,
- Aufstellung des Plans über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen,
- Entscheidung, ob und wie viel Land für die
öffentlichen Anlagen bereitgestellt wird,
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Zgodnie z bawarskim podejściem, przeprowadzone dotychczas w ramach projektu
w Strzelcach Wielkich planowanie stanowi jedynie
koncepcję wstępną, więc propozycję projektową.
Zarząd WU, który byłby wybrany po wszczęciu
postępowania, zadecydowałby później na własną
odpowiedzialność o potrzebie wykonania dalszych planów, o położeniu i jakości parametrów
przewidzianych przedsięwzięć w postępowaniu
urządzeniowo-rolnym. Koncepcja planu jest jednak dobrą podstawą do oszacowania możliwych
kosztów realizacji i wymagań co do zapotrzebowania na tereny pod różne przedsięwzięcia oraz
określenie granicy zamierzonego postępowania.
Możliwe koszty realizacji mogą też zostać oszacowane na podstawie doświadczenia lub stawki
od hektara. Koszty te zgodnie z niemieckim prawem urządzeniowo-rolnym zasadniczo ponoszą
uczestnicy. Są one jednak dzięki dotacjom redukowane do wysokości, jaką uczestnicy mogą ponieść. Federalna Ustawa o Urządzeniach Rolnych
zobowiązuje właściwy organ do poinformowania
i wysłuchania uczestników postępownia w ramach stosownych zebrań. Uczestników należy
zaprosić i wysłuchać w następujących terminach
przewidzianych ustawowo:
• przed wszczęciem postępowania,
• przy szacunku gruntów,
• celem przyjęcia życzeń względem nowego
stanu,
• przy oznajmieniu planu końcowego postępowania urządzeniowo-rolnego i przy zmianach
planu.
Daleko idące przepisy wewnętrzne administracji zobowiązują WU do przeprowadzenia przynajmniej jednego rocznie zgromadzenia wspólnoty
uczestników nie licząc ustawowych zebrań dla
poinformowania i wysłuchania uczestników. Po
nowelizacji Bawarskiej Ustawy Wykonawczej
do Federalnej Ustawy o Urządzeniach Rolnych
ustalono 6-letnie kadencje zarządów WU. Posiedzenia zarządu są jawne, a zaproszenie na
nie ma charakter publiczny, co dotyczy również
podania jego programu (regulacja podobna do
zwoływania sesji rady gminy), z wyjątkiem posiedzeń, na których omawiane są osobiste interesy
uczestników lub konieczna jest ochrona danych
osobowych. Zasadniczo członkowie zarządu biorą udział we wszystkich pracach planistycznych,
w spotkaniach z instytucjami reprezentującymi interesy publiczne, w terminach lokalnych
i w uzgodnieniach planów. Poza wysłuchaniem
uczestników Federalna Ustawa o Urządzeniach
Rolnych zobowiązuje UROW lub WU do uzgodnienia ich planów z wszystkimi instytucjami
branżowymi i innymi organizacjami ważnymi dla
obszaru planowania, czyli tzw. instytucjami reprezentującymi interesy publiczne:
• przed wszczęciem postępowania urządzeniowo-rolnego (§5FlurbG),
• przed rozpoczęciem konkretnych prac planistycznych po wszczęciu postępowania (zebranie wg § 37 FlurbG),
• przed zatwierdzeniem planu urządzeń wspólnotowych i publicznych (tzw. „termin zielony”
z instytucjami ochrony przyrody i zebranie dla
wysłuchania instytucji reprezentujących interesy publiczne wg § 41 FlurbG),
• przed przewidywanym przerwaniem postępowania w toku.
Bez dokładnych uzgodnień planów WU
z planami i zadaniami instytucji reprezentujących
interesy publiczne, nie jest możliwa realizacja
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- Verhandlungen zur Neugestaltung des Flurbereinigungsgebietes,
- Aufstellung und Ausführung des Flurbereinigungsplanes,
- Vorläufige Anordnungen zur Regelung von
Besitz oder Nutzung von Grundstücken,
- Regelungen im Zusammenhang mit der
Festlegung von Beiträgen.
Die obere Flurbereinigungsbehörde, in Bayern
das ALE, stellt durch eine geeignete Fach- und
Rechtsaufsicht sicher, dass der Vorstand der TG
die rechtlichen und sachlichen Rahmenbedingungen beachtet. Im übertragenen Aufgabenbereich
besitzt das ALE, falls erforderlich, als Lenkungsmittel das Weisungsrecht. Das in Bayern seit fast 100
Jahren praktizierte Genossenschaftsprinzip stellt
eine besondere Form der Bürgerbeteiligung dar.
Die Übertragung der Verantwortung für die wesentlichen Entscheidungen im Flurbereinigungsverfahren auf die TG gewährleistet Lösungen mit
Augenmaß und nutzt bestmöglich die vorhandenen Ortskenntnisse der Teilnehmer. Um die zu Mitgliedern des Vorstandes einer TG gewählten Personen für diese verantwortungsvolle Aufgabe auch
fachlich zu befähigen, bedarf es der Qualifikation
und Schulung der Vorstandsmitglieder, damit sie
ihrer großen Verantwortung gerecht werden.
Nach bayerischem Verständnis stellen die
im Projekt in Strzelce Wielkie bis jetzt durchgeführten Planungen lediglich einen Planvorentwurf dar, also einen Projektvorschlag. Der nach
Anordnung des Verfahrens noch zu wählende
Vorstand entscheidet später eigenverantwortlich
über die Notwendigkeit weiterer Planungen, die
Lage und die Ausführungsqualität der vorgesehenen Maßnahmen im angeordneten Flurbereinigungsverfahren. Der Planvorentwurf ist jedoch
eine geeignete Grundlage zur Abschätzung der
möglichen Ausführungskosten und des erforderlichen Flächenbedarfs sowie der Gebietsabgrenzung für das beabsichtigte Flurbereinigungsverfahren. Die möglichen Ausführungskosten
können allerdings auch durch Erfahrungswerte
oder durchschnittliche Hektarsätze abgeschätzt
werden. Die Ausführungskosten haben nach dem
deutschen Flurbereinigungsrecht die Teilnehmer
grundsätzlich selbst zu tragen. Sie werden aber
durch Zuschüsse auf eine für die Teilnehmer
tragbare Belastung vermindert. Bereits das Flurbereinigungsgesetz verpflichtet die zuständige
Behörde, die am Flurbereinigungsverfahren
Beteiligten in Anhörungsterminen eingehend
über das geplante Verfahren aufzuklären. Die
Teilnehmer sind dabei zu eigens anzusetzenden
Terminen einzuladen und anzuhören:
• vor der Anordnung eines Verfahrens,
• zur Wertermittlung,
• zum Entgegennehmen der Planwünsche,
• zur Bekanntgabe des Flurbereinigungsplans
und bei Planänderungen.
Durch weitergehende, verwaltungsinterne Vorschriften werden die TG verpflichtet, neben den
gesetzlich vorgeschriebenen Anhörungsterminen
jährlich mindestens eine Teilnehmerversammlung durchzuführen. Auch wurden durch eine
Änderung des Bayerischen Ausführungsgesetzes zum Flurbereinigungsgesetz für die Wahlen
zum Vorstand einer TG Wahlperioden von sechs
Jahren eingeführt. Die Sitzungen des Vorstandes
werden bei rechtzeitiger öffentlicher Ankündigung
und Bekanntgabe der Tagesordnung (vergleichbare Regelungen wie für den Gemeinderat)
grundsätzlich als öffentliche Sitzungen abgehal-

postępowania zgodnie z zasadą zintegrowanego
rozwoju obszarów wiejskich.

1.3.3 Możliwości udziału mieszkańców

Postępowania dla zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich przechodzą – z powodu wielowarstwowości zakresu ich działań – długi cykl
kształtowania poglądów i uzgodnień. Przy całej
otwartości w poszukiwaniu rozwiązań, proces ten
wymaga jednak sterowania nakierowanego na
określony cel. Ażeby go zainicjować i nim kierować, powołano w Bawarii Szkoły Rozwoju Wsi
i Terenów Rolnych (SRWTR). Celem SRWTR
jest:
• wsparcie działalności edukacyjnej w zakresie
rozwoju obszarów wiejskich,
• przygotowanie, towarzyszenie i wsparcie całościowych procesów planistycznych i rozwojowych w ramach ścisłego dialogu polityków
lokalnych, mieszkańców i ekspertów,
• motywacja, towarzyszenie i wsparcie „multiplikatorów“ z obszarów wiejskich.
Szkoły te oferują seminaria jedno- lub wielodniowe. Często seminaria dotyczą danej miejscowości lub projektu, zgodnie z uzgodnieniami
z zainteresowaną grupą. Seminaria prowadzone
w małych grupach skierowane są do radnych
gmin, zarządów WU, polityków lokalnych lub grup
roboczych.
SRWUR dysponują rezerwą wykładowców
o różnym wykształceniu (architekci, ekolodzy,
historycy, inżynierowie, członkowie izb rolniczych i in.), którzy działają w większości na
obszarach wiejskich. Pod względem dydaktycznym i pedagogicznym są oni przez SRWTR
przygotowani do działalności jako moderatorzy
i nauczyciele osób dorosłych w ramach swojej
późniejszej działalności w SRWTR. Stosownie
do problematyki i zainteresowania uczestników
seminariów, wybiera się 2 do 4 moderatorów.
Oprócz jednego pracownika, zajmującego się
sprawami administracyjnymi, SRWTR nie posiadają dalszego własnego personelu.
Proces pracy z mieszkańcami jest czasochłonny i nie powinien mieć z góry zdefiniowanych wyników. Odpowiada on w coraz większym
stopniu wymaganemu od społeczeństwa demokratycznemu procesowi planowania, podlegającemu równolegle demokratycznej kontroli. Powód
otwarcia procesu ZROW na większy krąg zainteresowanych mieszkańców, nie wynika jedynie ze
zmian w rozumieniu planowania. Takie podejście
jest zgodne z wymogami Agendy 21, nakazującej zorientowane przyszłościowo, zrównoważone
obchodzenie się z zasobami ekonomicznymi,
ekologicznymi i socjalnymi. Jest więc oczywistym,
że dzisiaj nie tylko właściciele gruntów i rolnicy
powinni decydować, jak rozwijać się mają tereny,
na których koncentrują się różne sporne interesy
gospodarcze, ekologiczne, siedliskowe czy wypoczynkowo-rekreacyjne. Z drugiej strony, w krajach
gdzie do przeprowadzenia postępowania dla rozwoju obszarów wiejskich wymagana jest zgoda
odpowiedniej większości, szczególnie ważne jest,
ażeby o sensie postępowania przekonać też tych
mieszkańców, którzy nie żyją już z produkcji rolnej. Jest wręcz tak, że w interesie rolnictwa leży,
aby powstała nowa grupa interesu, do której należą wszyscy zainteresowani mieszkańcy i która
może uczestniczyć w planowaniu zmian w swoim
otoczeniu. Dzięki poszerzeniu niegdysiejszych postępowań scaleniowych nakierowanych wyłącznie
na interesy rolnictwa, o kształtowanie krajobrazu
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ten, soweit keine persönlichen Angelegenheiten
einzelner Teilnehmer oder datenschutzrechtliche
Umstände entgegenstehen. Grundsätzlich nehmen die örtlichen Vorstandsmitglieder an allen
Planungsarbeiten,
Behördenbesprechungen,
Ortsterminen und Planabstimmungsterminen teil.
Neben der Anhörung der Teilnehmer verpflichtet
das Flurbereinigungsgesetz die Behörde darüber
hinaus, ihre beabsichtigten Planungen mit allen
relevanten Behörden und den sonstigen für eine
Planung bedeutsamen Organisationen, den sogenannten Trägern öffentlicher Belange (TöB),
abzustimmen:
• vor der Anordnung eines Flurbereinigungsverfahrens (§ 5 FlurbG),
• vor Beginn der konkreten Planungsarbeiten im
bereits angeordneten Flurbereinigungsverfahren (Grundsatztermin nach § 37 FlurbG),
• vor der Feststellung des Wege- und Gewässerplans (Grüntermin und Anhörungstermin
nach § 41 FlurbG),
• vor einer etwa beabsichtigten Einstellung eines anhängigen Verfahrens.
Ohne eine enge Abstimmung der Eigenplanungen der TG mit den Planungen und Aufgaben der
Träger der anderen öffentlichen Belange lässt
sich der integrale Ansatz eines ländlichen Entwicklungsverfahrens nicht realisieren.

1.3.3 Wege der Bürgerbeteiligung

Wegen der Vielschichtigkeit ihrer Handlungsebenen durchlaufen Integrierte Ländliche Entwicklungsverfahren einen längeren Meinungsbildungsund Abstimmungsprozess. Bei aller Offenheit
der Ergebnisfindung bedürfen sie jedoch einer
zielgerichteten Steuerung. Um diesen Prozess
zu initiieren und zu lenken, wurden in Bayern drei
Schulen der Dorf- und Flurentwicklung (SDF)
eingerichtet. Der Zweck der SDF ist:
• die Förderung der Bildungsarbeit bei der Entwicklung des ländlichen Raumes,
• die Vorbereitung, Begleitung und Unterstützung von ganzheitlichen Planungs- und
Entwicklungsprozessen in engem Dialog mit
Kommunalpolitikern, Bürgern und Experten,
• die Motivierung, Begleitung und Unterstützung
von Multiplikatoren aus dem ländlichen Raum.
Die Schulen bieten ein- oder mehrtägige Seminare an. Vielfach werden die Seminare orts- und
projektbezogen mit einer Interessentengruppe
vereinbart. Die für Kleingruppen durchgeführten
Seminare richten sich an Gemeinderäte, Vorstände von TG, Kommunalpolitiker oder Arbeitskreise.
Die SDF verfügt über ein Reservoir von vielseitig vorgebildeten, nebenberuflichen Referenten
(Architekten, Ökologen, Heimatpflegern, Ingenieuren der ländlichen Entwicklung, Funktionären des Bauernverbandes...), die überwiegend
im ländlichen Raum tätig sind. Diese werden
didaktisch und pädagogisch durch die SDF auf
ihre Tätigkeit als Moderatoren, Mediatoren und
die Wahrnehmung der Erwachsenenbildung für
ihren späteren Einsatz an der Schule vorbereitet.
Entsprechend der Problem- und Fragestellung
der Seminarbesucher werden Moderatorenteams
von zwei bis vier Personen ausgewählt. Eigenes
Personal, außer einer Verwaltungsfachkraft, beschäftigen die SDF nicht.
Prozesse der Bürgerarbeit sind zeitaufwändig und müssen ergebnisoffen sein. Sie entsprechen zunehmend einem von der Gesellschaft
geforderten, demokratisch legitimierten und
demokratisch kontrollierten Planungsablauf. Die

i odnowę wsi, powstaje koalicja interesu wszystkich mieszkańców, którzy chcą wspólnie kształtować swoją przestrzeń pracy, zamieszkania i życia.
Przyjęły się różne sposoby pracy z mieszkańcami,
które zależą od posiadanych wiadomości i indywidualności działających osób. Jako zdatna technika
pracy z mieszkańcami wykrystalizował się proces
moderacji.
W procesie moderacji wszyscy uczestnicy
posiadają równe prawa. Stanowisko czy pozycja
w życiu prywatnym lub zawodowym uczestników
nie gra tu żadnej roli. Żaden z uczestników nie
może się wyłączyć z pracy nad wynikami lub nie
wyrażać swoich poglądów. Żadna z uwag czy
myśli nie jest za mało istotna, żeby nie została
uwzględniona. Moderator nie wnosi żadnych
pomysłów, jego zadaniem jest nadanie procesowi biegu. Komunikacja odbywa się zasadniczo
pomiędzy członkami grupy roboczej. Moderator
(moderare = kontrolować, sprawdzać) prowadzi,
godzi sprzeczne poglądy, co ma na celu poprawę
zrozumienia i prowadzi do znalezienia rozwiązań,
ale ich nie określa. Moderator nie wnosi żadnych
przygotowanych wyników, lecz dba o to, ażeby
grupa sama znalazła własny cel.
Jakie cele ma moderacja?
• Obudzenie i uwidocznienie wewnętrznych sił
uczestników,
• mobilizacja kreatywnego potencjału grupy,
• stworzenie i poprawa komunikacji wewnątrz
grupy,
• zbieranie pomysłów i myśli, doprowadzenie do
uzyskania wyników,
• dokumentacja wyników; mogą one być później
potrzebne do pokazania, jak się do nich doszło.
Celem moderacji nie jest rozmawianie tylko
o problemach, lecz przejście drogi od określenia
problemów do wypracowania rozwiązań. Rozwiązania opracowane w ramach moderacji, stają się
uchwytne, gdyż podlegają dokumentacji.
W Bawarii przyjęła się efektowna forma udziału mieszkańców w postępowaniach dla ZROW

Fot. R. Schäffner

Rys. 5. Prace moderacyjne w Strzelcach Wielkich
Abb. 5. Moderation in Strzelce Wielkie

Öffnung für einen größeren Kreis von interessierten Bürgern bei ILE-Prozessen, hat aber nicht
nur Gründe eines sich ändernden Planungsverständnisses. Sie steht im Einklang mit den Anforderungen der Agenda 21-Prozesse, nach einem
zukunftsträchtigen, nachhaltigen Umgang mit
den ökonomischen, ökologischen und sozialen
Ressourcen. So ist es selbstverständlich, dass
heute nicht nur die Grundstückseigentümer und
die Landwirte darüber entscheiden, wie eine Fläche im Widerstreit unterschiedlicher Interessen
von Bewirtschaftung, Ökologie, Siedlung oder
Freizeit weiterentwickelt werden kann. Zum anderen ist es gerade in Ländern, in denen es zur
Durchführung von Verfahren der ländlichen Entwicklung qualifizierter Quoren der Zustimmung
bedarf, besonders wichtig, auch jene Bürger von
der Sinnhaftigkeit eines Bodenordnungsverfahrens zu überzeugen, die nicht mehr von den Erträgen der Landbewirtschaftung leben. Insofern
ist es geradezu im wohlverstandenen Interesse
der Landwirtschaft, dass ein neuer Interessensverbund entsteht, in dem alle interessierten Ortsbürger bei der Planung ihres Lebensumfeldes
mitwirken können. Durch Erweiterung des ehemals rein landwirtschaftlich ausgerichteten Zusammenlegungsverfahrens um die Handlungsfelder Landschaftsgestaltung und Dorferneuerung,
wird eine Interessenskoalition aller Ortsbürger
gebildet, die gemeinsam ihren Arbeits-, Wohnund Lebensraum gestalten wollen. Bewährt haben sich unterschiedliche Vorgehensweisen bei
der Bürgerarbeit, die von den Vorkenntnissen
und Persönlichkeiten der handelnden Personen
abhängen. Als geeignete Technik für die Arbeit in
Arbeitskreisen hat sich das Verfahren der Moderation herauskristallisiert.
An dem Moderationsverfahren nehmen alle
Teilnehmer gleichberechtigt teil. Die persönliche
Stellung der Teilnehmer im privaten oder öffentlichen Leben bleibt außen vor. Keiner darf sich
von der Meinungsbildung ausschließen oder
seine Ansicht zurückhalten. Kein Beitrag ist zu
gering, als dass er unbeachtet bleibt. Der Moderator selbst bringt keine Ideen ein, er hält den
Prozess in Gang. Die Kommunikation läuft im
Wesentlichen zwischen den Mitgliedern des AK.
Der Moderator (moderare = kontrollieren, überprüfen) führt, er lenkt gegensätzliche Auffassungen mit dem Ziel einer Verdeutlichung und leitet
die Meinungsfindung, aber bestimmt nicht. Der
Moderator bringt keine vorbereiteten Ergebnisse
ein, sondern sorgt dafür, dass die Gruppe selbst
ihr eigenes Ergebnis findet.
Welche Ziele verfolgt die Moderation?
• Die endogenen Kräfte der Teilnehmer werden
geweckt und sichtbar,
• das kreative Potential der Gruppe lässt sich
mobilisieren,
• die Kommunikation in der Gruppe kommt in
Gang und wird verbessert,
• Gedanken werden gesammelt, Ergebnisse erzielt,
• Ergebnisse werden dokumentiert; sie sind damit auch später wieder nachvollziehbar.
Ziel der Moderation ist es nicht, über Probleme nur zu reden, sondern vom Problem zum
Ergebnis zu gelangen. Lösungen, die bei der Moderation erzielt werden, bleiben greifbar, da sie
dokumentiert werden.
Die Kommunikation und Zielfindung in Arbeitskreisen (AK) im Zuge einer breit gefächerten Problemdiskussion hat sich als eine effektive
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poprzez komunikację i określenie celów w ramach wielopłaszczyznowych dyskusji w grupach
roboczych (GR). Celem pracy każdej grupy roboczej powinno być w pierwszej kolejności jasne
sformułowanie problemów wyjściowych, na podstawie problemów określić tematykę poszczególnych pól działania, a następnie (o ile to możliwe)
opisanie drogi rozwiązania dla osiągnięcia celu.
Wyniki pracy grup roboczych należy zbierać i na
bieżąco je dokumentować. Dokumentacja może
równolegle być materiałem dla prasy.
W Strzelcach Wielkich zastosowano dwie specjalne metody pracy z mieszkańcami. Zasadniczo
w grupach roboczych liczących ok. 10 osób pracowano za pomocą moderacji; najpierw nastąpiło wprowadzenie przez ekspertów bawarskich,
a w dalszej części moderację przejęli opiekunowie grup roboczych z UR Kraków. Zastosowano przy tym metodę ankiety oraz tzw. metodę
krzyżowo-nitkową. Na początku pracy grup
roboczych nastąpiło przygotowanie do inwentaryzacji stanu istniejącego za pomocą środków
optycznych (fotografie specjalnych, typowych
miejscowych motywów): co mi się podoba, gdzie
życzę sobie zmian!
Poprzez ankietę wśród wszystkich uczestników
wykazano bardzo dużo życzeń co do zmian stanu istniejącego, które zostały zasadniczo przyporządkowane do trzech pól działania:
• Krajobraz, ochrona przyrody i czas wolny;
• Odnowa wsi;
• Urządzenia rolne i rolnictwo.
Następnie podjęto prace nad analizą problemów w trzech grupach roboczych za pomocą
metody krzyżowo- nitkowej. Jako pierwszy krok,
dla każdego z tematów przeanalizowano stan istniejący („jest”) i stan pożądany („powinno być”).
W ramach drugiej tury objaśniono problemy
i trudności w osiągnięciu celów oraz przedstawiono możliwe drogi do osiągnięcia postawionych
celów.
Poszczególne kroki zostały udokumentowane
i omówione z innymi grupami roboczymi. Wyniki
upubliczniono również w ramach trzech zebrań
wiejskich, w trakcie których omówiono przebieg
czynności oraz przedstawiono międzywyniki, które poddano dyskusji.
Praca grup roboczych powinna być w ramach
postępowania dla rozwoju obszarów wiejskich
przedmiotem permanentnej kampanii medialnej. Ważne etapy postępowania powinny być
opisane w prasie. Prasa powinna też być zapraszana na każde zebranie (należy przygotować
materiał dla prasy). U miejscowych dziennikarzy
należy w drodze regularnych informacji zbudować zrozumienie materii i zaufanie, a nie szukać
do nich kontaktu dopiero wtedy, gdy wystąpią
jakieś problemy lub różnice zdań, które będą pu-

Fot. T. Wirth

Form der Bürgerbeteiligung für Verfahren der ILE
in Bayern bewährt. Das Ziel jeder Arbeitskreistätigkeit sollte sein, zunächst die Ausgangsprobleme klar zu formulieren, aus den Problemstellungen die Handlungsfelder zu thematisieren und
dann (wenn möglich) auch den Lösungsweg für
eine Zielerreichung zu beschreiben. Die Ergebnisse der Arbeitskreistätigkeit sind zu sammeln
und sollen fortlaufend dokumentiert werden. Die
Dokumentation kann zugleich die Grundlage für
eine regelmäßige Pressearbeit sein.
In Strzelce Wielkie wurden zwei spezielle
Methoden der Bürgerbeteiligung angewandt.
Grundsätzlich wurde in Arbeitskreisen von etwa
10 Teilnehmern mit den Mitteln der Moderationstechnik gearbeitet; zunächst unter Anleitung der
bayerischen Experten und im Anschluss daran
durch Moderation der Arbeitskreisleiter von der
LU Krakau. Als Methoden kamen die Kartenabfrage und die sogenannte Fadenkreuzmethode
zum Einsatz. Zu Beginn der AK-Tätigkeit wurde
mit optischen Mitteln (Fotografien von speziellen,
typischen örtlichen Motiven) eine Bestandsaufnahme als Beschreibung der Ausgangssituation
vorbereitet: Was gefällt mir, wo wünsche ich Veränderungen!
Durch Kartenabfrage aller Teilnehmer konnte
eine Fülle von Veränderungswünschen aufgezeigt werden, die im Wesentlichen drei Handlungsfeldern zugeordnet wurden:
• Landschaft, Naturschutz und Freizeit,
• Dorferneuerung,
• Flurneuordnung und Landwirtschaft.
Anschließend wurde in den drei Arbeitskreisen
nach der Fadenkreuzmethode eine Problemanalyse vorgenommen. Als erster Schritt wurden für
jedes der genannten Themen der „IST-“ und der
„SOLL-Zustand“ analysiert. In einem zweiten
Durchgang wurden die Hindernisse und Schwierigkeiten der Zielerreichung erörtert und als letzter Schritt die möglichen Wege für eine erfolgreiche Zielerreichung dargestellt.
Die einzelnen Schritte wurden dokumentiert
und mit den anderen Arbeitskreisen erörtert. Die
Öffentlichkeit wurde zu insgesamt drei Bürgerversammlungen eingeladen, in deren Verlauf die
Tätigkeit der Arbeitskreise erläutert sowie Zwischenergebnisse vorgetragen und zur Diskussion
gestellt wurden.
Die Tätigkeit der Arbeitskreise sollte in Verfahren der Ländlichen Entwicklung Gegenstand
einer kontinuierlichen Öffentlichkeitsarbeit sein.
Über wichtige Verfahrensabschnitte sollten Pressemitteilungen erfolgen. Die Presse sollte zu jeder
Versammlung eingeladen werden (Pressebericht,
„Waschzettel“ vorbereiten). Mit dem örtlichen Berichterstatter sollte durch regelmäßige Information
ein Vertrauensverhältnis aufgebaut und nicht erst

Rys. 6. Praca metodą krzyżowo-nitkową w Strzelcach Wielkich
Abb. 6. Arbeit nach der Fadenkreuzmethode in Strzelce Wielkie
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blicznie dyskutowane. W zależności od różnych
miejscowych przyzwyczajeń, forma upubliczniania wyników prac w ramach postępowania dla
rozwoju obszarów wiejskich może przybierać
różne formy. Tradycyjną formą informacji jest
tablica informacyjna, gazetka/informator gminny
lub coraz powszechniejsze dzisiaj stworzenie
i bieżąca aktualizacja strony internetowej. Tak długo, jak postępowanie znajduje się jeszcze w fazie
planowania, do dyspozycji jest mnogość efektywnych form upubliczniania (konkursy malarskie dla
dzieci, konkursy fotograficzne, wystawy, inne).

1.3.4 Współpraca administracji urządzeniowo-rolnej z ekspertami działającymi na wolnym rynku

Spektrum wiedzy, która umożliwia przeprowadzenie postępowania urządzeniowo-rolnego oraz
planowanie i realizację wszystkich przedsięwzięć
inwestycyjnych na rzecz ZROW, jest niezwykle
wielostronne i wymagające. Dlatego UROW zatrudnia pracowników różnych specjalności, m.in.:
fachowców od pomiarów geodezyjnych, katastru
i ksiąg wieczystych, informatyków, prawników,
dyplomowanych rolników i leśników, inżynierów
budowlanych, architektów urbanistów i architektów
krajobrazu, fachowców z zakresu administracji.
Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach postępowania urządzeniowo-rolnego przekazana jest zarządowi WU. Wspólnota jest jednak
„organem na czas“ i nie ma własnego personelu.
Podczas realizacji swoich zadań planistycznych
jest ona zdana na współpracę z ekspertami różnych branż. Administracja urządzeniowo-rolna,
poza personelem realizującym postępowania, nie
zatrudnia lub ma niewielu fachowców od spraw
planowania. Dlatego opracowanie planowania
krajobrazowego, planu odnowy wsi i często związana z nimi praca z mieszkańcami zlecane są biurom posiadającym odpowiednie kwalifikacje. Tam
gdzie potrzebna jest inna wiedza specjalistyczna
lub gdy zadania mogą być lepiej wykonane przez
prywatnych usługodawców, zatrudniani są na
podstawie umów dodatkowo odpowiedni eksperci. Zatrudnianie tych biur przede wszystkim
do realizacji zadań planistycznych na obszarach
wiejskich doprowadziło do tego, że biura takie
osiedliły się na tych obszarach i wsie dysponują
dziś fachowcami o wysokich kwalifikacjach, będącymi do dyspozycji w przypadku potrzeby zlecenia zadań planistycznych. Istotnym warunkiem
zlecenia odpowiednich prac i wyłącznie takiej
działalności z organów administracji, jest zaufana
współpraca pomiędzy urzędem i biurami działającymi na wolnym rynku, określenie standardów
usług i prowadzenie kontroli jakości. W trakcie
długoletniego procesu rozwijania i zbierania doświadczeń na tym polu opracowano wspólnie
z organizacjami branżowymi różne wytyczne, które regulują współpracę pomiędzy urzędem i biurami planistycznymi. Centralne znaczenie mają:
• Wytyczne prowadzenia odnowy wsi dla realizacji Bawarskiego Programu Odnowy Wsi [10],
• Przewodnik po przestrzennym planowaniu
fachowym w ramach rozwoju obszarów wiejskich [3].
Opracowanie koncepcji planistycznych dla
zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich
w Strzelcach Wielkich nastąpiło przy wykorzystaniu ww. wytycznych. W trakcie dalszych prac
przygotowawczych do postępowania koniecznym
będzie też zlecenie odpowiedniego planu dla rozwiązania problemów z zakresu gospodarki wod-
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dann der Kontakt gesucht werden, wenn bereits
anstehende Probleme oder Meinungsunterschiede öffentlich kontrovers diskutiert werden. In Anbetracht der örtlich unterschiedlichen Gewohnheiten
gibt es für die begleitende Öffentlichkeitsarbeit
in Verfahren der Ländlichen Entwicklung auch
unterschiedliche Formen. Traditionelle Form der
Information ist der Aushang von Bekanntmachungen am sogenannten „Schwarzen Brett“, der Anschlagtafel, oder durch Einsetzen von Berichten in
das Mitteilungsblatt, heute auch durch Pflege einer
eigenen Web-Seite. Solange sich ein Verfahren
noch im Stadium der Planung befindet, bieten sich
eine Vielzahl von öffentlich wirksamen Maßnahmen an (Malwettbewerb von Kindern, Fotowettbewerbe, Ausstellungen, andere).

1.3.4 Zusammenarbeit der Flurbereinigungsbehörde mit freiberuflichen
Experten

Das Wissensspektrum, welches zur Durchführung
der Bodenordnung sowie der Planung und Ausführung von Maßnahmen der ILE befähigt, ist äußerst
vielseitig und anspruchsvoll. Das ALE beschäftigt
deshalb Mitarbeiter unterschiedlicher Fachrichtungen, unter anderem: Fachleute für Vermessung,
Kataster und Grundbuch, EDV-Spezialisten, Juristen, Diplomlandwirte und Diplomforstwirte, Bauingenieure, Architekten und Landschaftsplaner,
Verwaltungsfachkräfte.
Die Ausführung der Flurbereinigungsmaßnahmen ist auf den Vorstand der TG übertragen.
Die TG ist allerdings nur eine „Behörde auf Zeit“
und hat kein eigenes Personal. Sie bedarf bei der
Wahrnehmung ihrer Planungsaufgaben regelmäßig der Mitwirkung von Experten verschiedener
Fachrichtungen. Die Flurbereinigungsverwaltung
hat, außer dem Fachpersonal für die Bodenordnung, hierfür keine – oder zumindest nicht ausreichend viele – Planungsfachleute beschäftigt.
Regelmäßig werden deshalb die Planungsarbeiten
für die Landschaftspflege, die Dorferneuerung und
vielfach auch für die mit diesen Planungen zusammenhängende Bürgerarbeit an fachlich qualifizierte Büros vergeben. Wo anderes Fachwissen erforderlich ist oder Aufgaben von privaten Anbietern
besser oder effizienter erledigt werden können,
werden entsprechende Experten zusätzlich herangezogen. Die schwerpunktmäßige Beschäftigung
dieser Büros mit Planungsaufträgen im ländlichen
Raum führt dazu, dass Planungsbüros auch im
ländlichen Raum angesiedelt wurden und selbst
für Planungen im Dorf heute hochqualifizierte
Fachleute zu Verfügung stehen. Wesentliche Voraussetzungen zur Vergabe von entsprechenden
Arbeiten und der Ausgliederung solcher Tätigkeiten aus der Behörde sind dabei die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der Behörde und
den freischaffenden Büros, die Beschreibung von
Leistungsstandards und die Durchführung von
Qualitätskontrollen. Im Zuge eines langjährigen
Entwicklungs- und Erfahrungsprozesses auf diesem Gebiet wurden verschiedene Richtlinien gemeinsam mit den einschlägigen Berufsverbänden
erarbeitet, welche die Zusammenarbeit zwischen
der Behörde und den Planungsbüros auf dem
Gebiet der Landschaftspflege und der Dorferneuerung regeln. Von zentraler Bedeutung dafür sind:
• Dorferneuerungsrichtlinie zum Vollzug des
bayerischen Dorferneuerungsprogramms [10],
• Leitfaden Räumliche Fachplanung in der
Ländlichen Entwicklung [3].
Die Vorbereitung der Planungskonzepte für

nej. Dotyczy to w szczególności zaplanowania
systemu wód w otoczeniu Młynówki i poprawa sytuacji w zakresie problematyki powodziowej oraz
sprawdzenie sprawności istniejących urządzeń
melioracyjnych.

1.4

Faza tworzenia koncepcji w Strzelcach Wielkich

W okresie od 6. do 12. kwietnia 2014 r. delegacja z Małopolski odwiedziła Dolną Frankonię położoną w północnej Bawarii. Celem tego pobytu
było zapoznanie uczestników delegacji z działalnością Szkoły Rozwoju Wsi i Terenów Rolnych
(SRWTR) i przedstawienie jej, stosowanych
w Bawarii, metod pracy z mieszkańcami. Ponadto zaprezentowano specjalne elementy postępowań rozwoju obszarów wiejskich w Dolnej
Frankonii w ramach wizyt studialnych:
• przedsięwzięcia z zakresu odnowy wsi,
• przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodnej, pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu i dróg rolniczych,
• metody szacunku gruntów w teorii i praktyce.
W okresie 01-07.06.2014 r. miejsce miała
pierwsza wizyta robocza w Strzelcach Wielkich.
W obecności pana dr. S. Sorysa – członka zarządu Województwa Małopolskiego, wójt gminy
Szczurowa – pan M. Zalewski, przedstawił uwarunkowania ramowe obszaru projektu.
W dniu 2. czerwca 2014 r. odbyło się pierwsze zebranie wiejskie, w którym udział wzięło
ok. 60 osób. W trakcie tego zebrania, w którym
było też reprezentowane KBGiTR, przedstawiono podstawowe elementy ZROW (urządzenia
rolne, pielęgnacja i zagospodarowanie krajobrazu, odnowa wsi) oraz zasady stosowanego
w Bawarii udziału mieszkańców w postępowaniu. Po dyskusji, spośród obecnych osób utworzono trzy grupy robocze (GR):
• GR 1 – „Krajobraz, przyroda i czas wolny”,
• GR 2 – „Odnowa wsi”,
• GR 3 – „Urządzenia rolne i rolnictwo”.
W dniu 3. czerwca 2014 r. członkowie GR
spotkali się w szkole podstawowej w Strzelcach
Wielkich. Uczestnicy zostali poproszeni o wybranie z zaprezentowanych fotografii motywów
typowych dla miejsca i uzasadnienie swojego
wyboru. Następnie opracowano pierwszą analizę SWAT dla miejscowości i terenów rolnych,
sformułowano główne tematy do opracowania
w grupach roboczych oraz przyporządkowano
je właściwej GR. W trakcie omawiania braków
i celów pracowano wspólnie nad dużą grupą
zagadnień. Jako narzędzie metodyczne dla
ich opracowania zastosowano metodę krzyżowo-nitkową. Następnie w grupach roboczych
w pierwszym etapie opracowano sektory: A.
„Stan istniejący” (jest) i B. „Stan pożądany” (powinno być). W dniach 4., 5. i 6. czerwca wspól-

Rys. 7. Zdjęcia z pierwszego zebrania wiejskiego
Abb. 7. Bilder von der ersten Bürgerversammlung

das Integrale Ländliche Entwicklungsverfahren
in Strzelce Wielkie erfolgte in Anwendung der
Planungsgrundsätze nach diesen Richtlinien. Bei
der weiteren Vorbereitung des Verfahrens wird
es erforderlich werden, auch für die Lösung der
wasserwirtschaftlichen Probleme entsprechende Fachplanungen erstellen zu lassen. Dies gilt
insbesondere für die Planung des Gewässersystems im Umfeld des Mühlbachs (Młynówka) und
die Verbesserung der Hochwasserproblematik
sowie die Überprüfung der Funktionstüchtigkeit
der bestehenden Meliorationsanlagen.

1.4

Die Konzeptphase in Strzelce Wielkie

In der Zeit vom 6. mit 12. April 2014 besuchte
eine Delegation aus Kleinpolen den Bezirk Unterfranken im nördlichen Bayern. Zweck dieses
Aufenthaltes war es, die Teilnehmer der Delegation mit der Institution einer Schule für Dorf- und
Flurneuordnung bekannt zu machen und ihre Methoden der Bürgerarbeit, so wie diese in Bayern
üblich sind, vorzustellen. Darüber hinaus wurden
spezielle Teilaspekte von Verfahren der Ländlichen Entwicklung in Unterfranken im Zuge von
Exkursionen gezeigt:
• Maßnahmen der Dorferneuerung,
• wasserwirtschaftliche, landespflegerische und
wegebauliche Maßnahmen,
• Methodik der Bodenbewertung in Theorie und
Praxis.
Vom 1. mit 7. Juni fand ein erster Arbeitsbesuch in Strzelce Wielkie statt. In Anwesenheit von
Herrn Dr. S. Sorys – Vizemarschall der Wojewodschaft Kleinpolen, stellte der Bürgermeister der
Gemeinde Szczurowa – Herr M. Zalewski, die
Rahmenbedingungen für das Projektgebiet vor.
Am 2. Juni 2014 fand eine erste Bürgerversammlung statt, zu der etwa 60 Personen
erschienen waren. In dieser Versammlung, an
der auch das KBGiTR vertreten war, wurden
die Grundelemente einer ILE (Flurneuordnung,
Landschaftspflege, Dorferneuerung) und das in
Bayern übliche Verfahren der Bürgerbeteiligung
vorgestellt. Nach einer Diskussionsrunde wurden
aus dem Kreis der Anwesenden 3 Arbeitskreise
(AK) gebildet:
• AK 1: „Landschaft, Naturschutz und Freizeit“,
• AK 2: „Dorferneuerung“,
• AK 3: „Flurneuordnung und Landwirtschaft“.
Am 3. Juni 2014 trafen sich die Teilnehmer der
AK in der Grundschule von Strzelce Wielkie. Anhand von Fotografien wurden die Teilnehmer gebeten, eines der ortstypischen Motive auszuwählen und ihre Motivwahl zu begründen. Schließlich
wurde eine erste Stärken-Schwächen-Analyse
der Ortschaft und Flur erarbeitet sowie die Hauptthemen der Arbeitskreise formuliert und den jeweiligen AK zugeordnet. Im Zuge einer Mängelund Zieldiskussion wurde eine Stoffsammlung

Fot. J. Taszakowski
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nie z mieszkańcami odbyły się wizje terenowe
w terenach rolnych i zabudowanych, osobno dla
każdej z grup roboczych.
W okresie 20-26.07.2014 r. odbyła się druga
wizyta robocza w Strzelcach Wielkich. W dniu
22. lipca w Urzędzie Gminy Szczurowa odbyło
się spotkanie z instytucjami reprezentującymi
interesy publiczne. 23. lipca odbyło się wspólne

Fot. J. Taszakowski
Rys. 8. Moderacja i praca grup roboczych
w Strzelcach Wielkich
Abb. 8. Moderations- und Arbeitskreistätigkeit
in Strzelce Wielkie
spotkanie wszystkich GR. W trakcie tego spotkania opracowano koncepcję wielofunkcyjnej
sieci dróg (rolnictwo, ścieżki spacerowe i rowerowe, utrzymanie wód).
W okresie po zakończeniu wizyty w lipcu, GR
opracowały zgodnie z metodą krzyżowo-nitkową wspólnie z opiekunami kroki: C. „Problemy”
i D. „Rozwiązania”, i z małymi wyjątkami opracowania te zakończyły.
W okresie 21-27.09.2014 r. miejsce miała
trzecia wizyta robocza w Strzelcach Wielkich.
W dniu 22. września najpierw opiekunowie GR
przedstawili międzyrezultaty wszystkich grup
roboczych i uzgodnili dalsze postępowanie.
Następnie przedstawiono uczestnikom przygotowane dotychczas opracowania techniczne
i plany wraz z objaśnieniami. Członkom GR
rozdano też dokumentację przygotowaną przez
ekspertów bawarskich oraz objaśniono stojące
przed nimi dalsze zadania.
W dniu 23. września odbyło się poprowadzone przez wicemarszałka dr. S. Sorysa spotkanie
z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnymi
za gospodarkę wodną i melioracje oraz spółką
wodną. W spotkaniu tym obok przedstawicieli
urzędu gminy udział wzięli też mieszkańcy. Po
zakończeniu rozmów przeprowadzono wizytę
terenową. W wyniku rozmów Małopolski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych (MZMiUW) zobowiązał się do prac przygotowawczych umożliwiających sporządzenie planu rewitalizacji Młynówki oraz sprawdzenia możliwości przyszłej
realizacji tych planów. Rewitalizacja tego cieku
określona była przez wszystkie grupy robocze
jako szczególnie ważne przedsięwzięcie.

Rys. 9. Prace planistyczne
Abb. 9. Planungsarbeiten
Fot. R. Richter
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gemeinsam erarbeitet. Als methodisches Mittel
wurde dabei die Fadenkreuzmethode verwendet.
In den Arbeitskreisen wurden zunächst, in einem ersten Schritt, die Sektoren A. „Ist-Zustand“
und B. „Soll-Zustand“ abgehandelt. Orts- und
Feldbegehungen wurden am 4., 5. und 6. Juni
gemeinsam mit Ortsbürgern, getrennt nach den
verschiedenen Arbeitskreisen, vorgenommen.
In der Zeit vom 20. mit 26. Juli 2014 fand ein
zweiter Arbeitsbesuch in Strzelce Wielkie statt.
Am 22. Juli wurde im Gemeindeamt Szczurowa
ein Anhörungstermin mit Trägern der öffentlichen Belange abgehalten. Am 23. Juli fand eine
gemeinsame Sitzung aller AK statt. In dieser Sitzung wurden die Grundzüge eines multifunktionalen Wegenetzes (Landwirtschaft, Spaziergänger, Radwege, Bewirtschaftung der Gewässer)
erarbeitet.
In der Zeit nach dem Arbeitsbesuch im Juli,
haben die AK unter der Anleitung ihrer Arbeitskreisleiter die Arbeitsschritte C. „Probleme“ und
D. „Lösungen“ gemäß der Fadenkreuzmethode
bearbeitet und weitgehend abgeschlossen.
In der Zeit vom 21. mit 27. September 2014
fand ein dritter Arbeitsbesuch in Strzelce Wielkie
statt. Am 22. September wurde von den Arbeitskreisleitern zunächst die zwischenzeitlich geleistete Arbeit allen Arbeitskreisteilnehmern vorgestellt und das weitere Vorgehen abgestimmt.
Ferner wurden den Teilnehmern die bisher erhobenen technischen Unterlagen und Planungen
vorgestellt und erläutert. Den Mitgliedern der AK
wurde die von bayerischen Experten gefertigte
Dokumentation ausgehändigt und die noch bevorstehenden Arbeitsschritte erläutert.
Am 23. September fand ein Behördentermin
unter Leitung von Vizemarschall Dr. S. Sorys
und Vertretern der Kleinpolnischen Wasserwirtschaftsverwaltung sowie dem Wasserunterhaltungszweckverband statt. Neben Vertretern
der Gemeinde nahmen an diesem Termin auch
Ortsbürger teil. Im Anschluss an diesen Termin
fand noch eine Ortsbegehung statt. Als Ergebnis
kann festgehalten werden, dass die zuständige
Behörde sich bereit erklärt hat, eine Planung zur
Revitalisierung des alten Mühlbachs durchzuführen und die Voraussetzungen für die Umsetzung
einer solchen Planung zu prüfen. Die Revitalisierung des ehemaligen Mühlbachs wurde von allen
Arbeitskreisen als eines der besonders wichtigen
Anliegen benannt.
Am 24. September fanden nochmals Sitzungen der Arbeitskreise statt. U.a. wurde im
AK 3 ein Vorentwurf des Wege- und Gewässernetzes durchgesprochen. Änderungsvorschläge wurden diskutiert und – wo erforderlich
– eingearbeitet. Abschließend beschlossen die
AK-Mitglieder, auch in Zukunft ihre Tätigkeit
fortsetzen zu wollen. Dieses Anliegen wurde
begründet und darüber der LU Krakau, dem
KBGiTR und der Gemeinde schriftlich berichtet.

24. września miały miejsce kolejne spotkania
grup roboczych. GR 3 omówiła m.in. koncepcję
planu dróg i urządzeń wodno-melioracyjnych.
Przedyskutowano propozycje zmian, po czym
– gdzie było to wskazane – wprowadzono je
do planu. Na zakończenie członkowie grup
roboczych postanowili, że chcą w przyszłości
kontynuować swoją działalność. Życzenie to
zostało wraz z uzasadnieniem pisemnie dostarczone do UR Kraków, KBGiTR i urzędu gminy.
Na zakończenie pobytu w Strzelcach Wielkich
miejsce miało trzecie zebranie wiejskie, którego

Fot. R. Richter

Rys. 10. Uwarunkowania wodne
Abb. 10. Wasserwirtschaftliche Verhältnisse
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Fot. www.szczurowa.pl

Fot. R. Richter

Rys. 11. Ustalenia z instytucjami odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną z września 2014 r.
Abb. 11. Besprechung mit Wasserwirtschaftsbehörden vom September 2014

Fot. R. Richter

Rys. 12. Po lewej: trzecie zebranie wiejskie z 26.09.2014 r., po prawej zdjęcia z wystawy
Abb. 12. Links: 3. Bürgerversammlung vom 26.09.2014, Fotos rechts: Bilder aus der Ausstellung

Zum Abschluss des Aufenthalts in Strzelce Wielkie fand eine dritte Bürgerversammlung statt, in
der über die Tätigkeit der AK und erste Planentwürfe berichtet wurde. Etwa 60 Personen waren anwesend. Mit dieser Bürgerversammlung
war eine Fotoausstellung zur Dorferneuerung
verbunden, deren Motive der Verein „Goldene
Ähre“ im Rahmen der Beratungen zur Dorferneuerung zusammengestellt hatte. Gezeigt wurden überwiegend historische Szenen und Bilder
aus Strzelce Wielkie unter dem Motto: „Zauber
der Vergangenheit“. Damit waren die örtlichen
Erhebungen der bayerischen Experten und die
parallel dazu laufende, intensive Bürgerbeteiligung, in Strzelce Wielkie zur Vorbereitung eines
Verfahrens der ILE vorerst abgeschlossen.
Ergänzende örtliche Erhebungen wurden
durch die Experten von der LU Krakau noch bis
zum Jahresende 2014 vorgenommen und ausgearbeitet. Aus diesen Erhebungen und den durch
die Arbeitskreise formulierten Zielvorstellungen
wurden dann, unter Beachtung der vorliegenden
Planungen Dritter, die Fachplanungen und Expertisen entworfen. Der Ist-Zustand in Strzelce Wielkie wurde in Bestandserhebungen dokumentiert

przedmiotem była prezentacja działalności GR
oraz pierwszych koncepcji planów. Na zebraniu
obecnych było ok. 60 osób. Z zebraniem tym
związana była wystawa fotograficzna dotycząca
odnowy wsi, której motywem były historyczne
zdjęcia miejscowości zebrane przez stowarzyszenie „Złoty kłos”. Zdjęcia przedstawiały sceny
z dawnego życia Strzelc Wielkich i w pełni wpisywały się w motto wystawy: „Magia przeszłości”. To wydarzenie kończyło prace terenowe
ekspertów bawarskich i biegnącą równolegle
intensywną pracę z mieszkańcami Strzelc Wielkich na rzecz przygotowania postępowania dla
ZROW.
Uzupełniające prace inwentaryzacyjne były
jeszcze prowadzone do końca roku 2014 przez
uczestniczących w projekcie ekspertów z UR
Kraków. Na podstawie prac terenowych i wyników działalności grup roboczych zostały sporządzone plany i ekspertyzy, które uwzględniały
również plany instytucji reprezentujących interesy publiczne. Stan istniejący zasobów i rozwoju
Strzelc Wielkich został przez ekspertów udokumentowany i oceniony w ramach sporządzonej
inwentaryzacji. Wyniki tych prac są opisane
w następujących częściach niniejszego opracowania:
• Inwentaryzacja – Ekologia terenów rolnych
i zabudowanych w rozdziale 2.2,
• Inwentaryzacja – Odnowa wsi w rozdziale
2.3,
• Inwentaryzacja – Urządzenia rolne i rolnictwo
w rozdziale 2.4.

und durch Experten ausgewertet. Die Egebnisse
ihrer Arbeiten sind nachfolgend in diesem Dokument beschrieben:
• Bestandserhebung – Flur- und Dorfökologie in
Unterkapitel 2.2,
• Bestandserhebung – Dorferneuerung in Unterkapitel 2.3,
• Bestandserhebung – Flurneuordnung und
Landwirtschaft in Unterkapitel 2.3.
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2 INWENTARYZACJA
W STRZELCACH WIELKICH

2 BESTANDSERHEBUNGEN
IN STRZELCE WIELKIE

2.1

2.1

Charakterystyka Strzelc Wielkich

Położenie i mieszkańcy. Badany obszar projektu w Strzelcach Wielkich położony jest w północno-wschodniej części województwa małopolskiego (ze stolicą w Krakowie) w północnej części
powiatu brzeskiego w Kotlinie Sandomierskiej,
na południe od Wisły.
Powiat brzeski składa się z siedmiu gmin
i ma siedzibę w Brzesku. Gmina Szczurowa obejmuje 21 sołectw, zamieszkuje ją ok.
10.000 osób i zajmuje powierzchnię 135 km².
80% powierzchni gminy stanowią tereny nizinne. Szczurowa znajduje się na skrzyżowaniu
dróg wojewódzkich nr 768 i 964. Droga wojewódzka nr 768 biegnie na północ przez nowy
most na Wiśle do Koszyc i dalej do Warszawy
(290 km), na południe do miasta powiatowego
Brzesko (23 km) i zarazem do zjazdu z autostrady A4, położonej na kierunku wschód-zachód. Do Międzynarodowego Portu Lotniczego
Kraków-Balice, położonego 85 km na zachód,
dojechać można autostradą A4. W kierunku
południowo-wschodnim dojechać można autostradą A4 do Tarnowa (42 km). Obszar projektu
w sołectwie Strzelce Wielkie znajduje się 6 km
na południowy zachód od Szczurowej. Statystyki z 2011 roku wykazują 816 mieszkańców
(839 mieszkańców w 2008 roku). Strzelce
Wielkie zajmują powierzchnię 1708 ha [20].
Przestrzeń naturalna, geologia i klimat.
Gmina Szczurowa leży w obrębie zapadliska
karpackiego, utworzonego w wyniku ruchów
górotwórczych w trzeciorzędzie, wypełnionego
osadami morskimi z okresu miocenu [21] –
w przestrzeni naturalnej płaszczyzny Kotliny
Sandomierskiej Wisły i jej dopływów. Strzelce
Wielkie położone są na wysokości około 180 m
n. p. m. [20]. Klimat Kotliny Sandomierskiej
jest jednym z najcieplejszych w Polsce. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi około
8°C. Lato jest długie i ciepłe, ze średnią temperaturą lipca do +19°C, a zima jest stosunkowo
krótka, ze średnią temperaturą w styczniu od
-3 do -5°C. Roczna suma opadów wynosi około
600 mm, przy czym około 50% opadów przy-

www.szczurowa.pl

Charakteristik von Strzelce Wielkie

Lage im Raum und Einwohner. Das untersuchte Projektgebiet von Strzelce Wielkie liegt
im nordöstlichen Teil der Wojewodschaft Kleinpolen (Małopolska, Hauptstadt Krakau im nördlichen Teil des Landkreises Brzesko im Sandomierz-Becken südlich der Weichsel.
Der Landkreis Brzesko hat sieben Mitgliedsgemeinden und seinen Sitz in Brzesko. Die Gemeinde Szczurowa umfasst 21 Schultheißbezirke mit
ca. 10.000 Einwohnern und 135 km² Fläche. 80%
des Gemeindegebietes ist Tiefland. Szczurowa
liegt am Schnittpunkt der Wojewodschaftsstraßen
Nr. 768 und 964. Die Wojewodschaftsstraße Nr.
768 führt nach Norden über die neue Weichselbrücke nach Koszyce und weiter nach Warschau (290
km), nach Süden in die Kreisstadt Brzesko (23 km)
und zugleich an die Anschlussstelle der in OstWest-Richtung verlaufenden Autobahn A4. Den internationalen Flughafen Krakau-Balice im Westen
erreicht man über die Autobahn A4 nach 85 km.
Im Südosten kommt man über die A4 nach 42 km
nach Tarnów. Das Projektgebiet des Schultheißbezirks Strzelce Wielkie liegt 6 km südwestlich von
Szczurowa. Die Statistik des Jahres 2011 weist für
Strzelce Wielkie 816 Einwohner (839 Einwohner
im Jahr 2008) aus. Die Fläche von Strzelce Wielkie
beträgt 1708 ha [20].
Naturraum, Geologie und Klima. Die Gemeinde Szczurowa liegt innerhalb der KarpatenVortiefe, im Tertiär als Folge der tektonischen
Bewegungen gebildet und vom Meer im Miozän
mit Sedimenten gefüllt [21] – im Naturraum der
Ebene des Sandomierz Beckens der Weichsel
und ihrer Nebenflüsse. Strzelce Wielkie liegt ca.
180 m über Meereshöhe [20]. Das Klima des
Sandomierz-Beckens ist eines der wärmsten in
Polen. Die durchschnittliche jährliche Lufttemperatur beträgt etwa 8°C. Der Sommer ist lang
und warm, mit einer Durchschnittstemperatur im
Juli von +19°C und der Winter ist relativ kurz, mit
durchschnittlichen Temperaturen im Januar von
-3 bis -5°C. Die jährliche Niederschlagsmenge
beträgt ca. 600 mm, wobei ca. 50% der Niederschläge in den Sommermonaten fallen. Die Vege-

Rys. 13. Położenie gminy Szczurowa (zaznaczono kolorem zielonym)
w województwie małopolskim
Abb. 13. Lage des Gemeindegebietes von Szczurowa (mit grüner
Farbe gekennzeichnet) innerhalb der Wojewodschaft Kleinpolen
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pada na miesiące letnie. Sezon wegetacyjny
wynosi ok. 225 dni. Niekorzystne jest występowanie pierwszych przymrozków w październiku i późnych przymrozków na początku maja.
Ponadto, szczególnie w miesiącach letnich dochodzi do ciężkich burz z ulewnymi deszczami
i gradem [22]. W przeszłości Kotlinę Sandomierską zajmowały rozległe obszary leśne, z których
zachowały się pojedyncze kompleksy. Lasy
zdominowane są przez dąb, buk, grab, lipę, sosnę, świerk, jodłę i modrzew. Na glebach piaszczystych powstały lasy świerkowe. Przez wieki
obszary leśne były karczowane i zastępowane
przez grunty orne i użytki zielone [www.bryk.pl].
W warstwach miocenu występują bogate
złoża minerałów, takich jak sól kamienna, gips
i siarka, ale również małe złoża ropy naftowej
i gazu. Istnieją również znaczne zasoby naturalne, takie jak wapień, margiel, piaskowce,
anhydryt i piaski [20]. Rzeka Uszewka tworząca
wschodnią granicę obszaru objętego projektem
wypływa z północnych zboczy Beskidów na
wysokości 500 m n. p. m. i jest zasilana przez
liczne dopływy. Od północnego zachodu obszar
projektu ogranicza rzeka Gróbka [pl.wikipedia.
org]. Około jednego kilometra na północ od
sąsiedniej wsi Strzelce Małe, rzeki te łączą się
i wpływają ok. 1 km dalej do Wisły. Obie rzeki
są w obszarze objętym projektem obudowane
wysokimi wałami. Niebezpieczeństwo powodzi
występuje w szczególności w okresie od marca
do lipca.
W północno-zachodniej części terenu projektu znajduje się obszar Natura 2000 i „Bratucicki
Obszar Chronionego Krajobrazu“. Występują tu
następujące pomniki przyrody i zabytki [20]:
• Pomniki przyrody:
- dęby na cmentarzu w Strzelcach Wielkich
(Zarządzenie Wojewody Tarnowskiego nr
2/87).
• Zabytki (zgodnie z danymi Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Tarnowie):
- kościół parafialny pw. Św. Sebastiana,
- dworek,
- pozostałości parku krajobrazowego, sad
i ogród warzywny przy dworku,
- kapliczki, figury i krzyże przydrożne.

Rys. 14. Mapa poglądowa gminy Szczurowa
Abb. 14. Übersichtskarte der Gemeinde Szczurowa
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Rys. 15. Bratucicki Obszar Chronionego Krajobrazu (źródło: RDOŚ)
Abb. 15. Landschaftsschutzgebiet „Bratucicki OCHK“ (Quelle: Regionale Direktion für Umweltschutz –
Abteilung Tarnów)

Rys. 16. Mapa obszaru Natura 2000
nr PLH120067 (źródło: RDOŚ)
Abb. 16. Natura 2000 Gebiet Nr. PLH120067
(Quelle: Generaldirektion für Umweltschutz)

tationszeit beträgt ca. 225 Tage. Nachteilig wirkt
sich das Auftreten von frühen Frösten im Oktober
und späten Frösten Anfang Mai aus. Daneben
kommt es insbesondere in den Sommermonaten
zu schweren Stürmen mit Starkregen und Hagel
[22]. In der Vergangenheit war das SandomierzBecken von weiten Waldbereichen bedeckt, von
denen heute noch einzelne Waldkomplexe erhalten sind. Die Wälder werden von Eiche, Buche,
Hainbuche, Linde, Kiefer, Fichte, Tanne und Lärche, auf sandigen Böden vorwiegend von Fichte
dominiert. Im Laufe der Jahrhunderte wurden
Waldflächen gerodet und durch Acker- und Grünland ersetzt [www.bryk.pl].
In den Miozän-Schichten finden sich reiche
Vorkommen an Mineralien wie Steinsalz, Gips
und Schwefel, aber auch kleine Vorkommen an
Öl und Gas. Es gibt auch erhebliche natürliche
Ressourcen an Gesteinen, wie Kalkstein, Mergel, Sandstein, Anhydrit und Sand [20]. Der die
östliche Projektgrenze bildende Fluss Uszewka
entspringt dem Nordhang des Beskid-Gebirges
in einer Höhe von 500 m über Meereshöhe und
wird von zahlreichen Nebenflüssen gespeist. Im
Nordwesten begrenzt der Fluss Gróbka das Projektgebiet [pl.wikipedia.org]. Ca. einen Kilometer
nördlich der Nachbarortschaft Strzelce Małe vereinigen sich die Flüsse und münden nach ca. einem weiteren Kilometer in die Weichsel (polnisch
Wisła). Beide Flüsse sind im Verfahrensgebiet in
hohe Dämme eingefasst. Insbesondere in der
Zeit von März bis Juli besteht Hochwassergefahr.
Im Nordwesten des Projektgebietes befindet
sich ein Natura 2000-Gebiet und Landschaftsschutzgebiet „Bratucicki OCHK“. Folgende Naturund Baudenkmäler sind erfasst [20]:
• Naturdenkmäler:
- Eichen auf dem Friedhof von Strzelce
Wielkie (Verordnung des Wojewoden von
Tarnów 2/87).
• Baudenkmäler (nach den Aufzeichnungen
des Dienstes zum Schutze der Denkmäler in
Tarnów):
- Pfarrkirche St. Sebastian,
- Herrenhaus,
- Überreste von einem Landschaftspark,
Obst- und Gemüsegarten am Hof,
- Kapellen, Statuen und Kreuze am Straßenrand.
Neben den vorgenannten Baudenkmälern sind
noch eine Reihe von weiteren Häusern der Holz-

architektur und sonstige Gebäude sowie Gebäudeteile erfasst.
Gewässer und Wasserhaushalt. Die Flüsse
Uszewka und Gróbka sind die Hauptvorfluter der
Gräben und Fließgewässer im Projektgebiet. Sie
sind mit 2-4 m hohen Böschungen eingedämmt.
Durch das Verfahrensgebiet zieht sich der in
den 70er Jahren stillgelegte Mühlbach, der als
rechtlich gesichertes Gewässer im Eigentum öffentlicher Träger steht und in seiner Ausformung
heute teilweise noch erhalten ist. Im südlichen
Gebiet ist er in Relikten zu finden. Er beginnt
im Süden des Verfahrensgebietes und wurde
seinerzeit von dem aus dem Wald kommenden
Wasser gespeist. In Bedarfsfällen konnte dem
Mühlbach durch Aufstauen der Uszewka Wasser
zugeführt werden. In Strzelce Wielkie floss er
in den Dorfweiher und anschließend über eine
damalige Mühle in das heute noch vorhandene
mäandrierende Gewässerbett nach Norden in
den Fluss Gróbka. Bei hohem Wasserstand der
Gróbka konnte über eine, heute noch funktionstüchtige, elektrisch betriebene Pumpstation, das
Wasser des Mühlbaches in den Vorfluter eingeleitet werden. Nach Auskunft aller Arbeitskreise
kann die Pumpstation jederzeit wieder in Betrieb
genommen werden.
Das Wasser des früheren Mühlbaches wird
heute gemeinsam mit dem Wasser der Entwässerungsgräben südlich der Ortschaft in den östlichen Vorfluter Uszewka eingeleitet. Die Durchlässe in die Uszewka, die augenscheinlich zu klein
dimensioniert sind, sind mit Rückstauklappen
ausgestattet, die verhindern, dass bei hohem
Wasserstand der Uszewka dessen Wasser in die
hinter den Dämmen liegenden landwirtschaftlichen Bereiche eindringt. Andererseits kann bei
geschlossenen Rückstauklappen das Wasser
aus dem Verfahrensgebiet nicht in den Vorfluter
abfließen und führt so zu wiederkehrenden Überschwemmungen.
Zahlreiche Entwässerungsgräben, an die
großflächige Meliorationsflächen angeschlossen
sind, durchziehen in einer Gesamtlänge von ca.
30 km die Fluren von Strzelce Wielkie. Strzelce
Wielkie hat von den 21 Ortsteilen der Gemeinde
Szczurowa die höchste Dichte an Entwässerungsgräben [20]. Vielfach sind die Gräben stark
mit Ufergehölz eingewachsen. Der in seiner Ausformung noch vorhandene, größtenteils verlandende und nur mit wenig Wasser ausgestattete

Oprócz wyżej wymienionych zabytków występuje jeszcze szereg domów drewnianych i innych
budynków oraz ich części, które objęte są ochroną.
Wody i gospodarka wodna. Rzeki Uszewka i Gróbka są głównymi odbiornikami wody
z rowów i cieków powierzchniowych na obszarze projektu. Są one obudowane wałami o wysokości 2-4 m. Przez obszar objęty projektem
przebiega koryto potoku Młynówka odciętego
od dopływu wody w latach 70-tych XX w., który należy do instytucji publicznych. Jego przebieg do dziś zachował się jedynie częściowo,
a w części południowej sołectwa można znaleźć już tylko jego relikty. Bieg koryta Młynówki
zaczyna się w południowej części obszaru objętego projektem. W czasie jej funkcjonowania,
Młynówka zasilana była wodami wypływającymi
z lasu. W razie potrzeby mogła być zasilana
przez spiętrzenie rzeki Uszewki. Potok wpływał w Strzelcach Wielkich do stawu wiejskiego,
a następnie przez nieistniejący dziś młyn przepływał do północnej części sołectwa, gdzie
istnieje jeszcze meandrujące koryto i wpadał
do rzeki Gróbki. Przy wysokim poziomie wody
w Gróbce, poziom wody w Młynówce mógł być
odprowadzony przez sprawną jeszcze przepompownię elektryczną. Zdaniem grup roboczych,
przepompownia może być w każdej chwili przywrócona do użytkowania.
Wody niegdysiejszej Młynówki są dzisiaj, wraz
z wodami z rowów melioracyjnych, odprowadzane na południe od wsi do rzeki Uszewki. Przepusty do Uszewki są niestety zbyt małe. Przepusty
wyposażone są w klapy, które zapobiegają zalaniu terenów rolnych położonych za wałami przy
wysokim poziomie wody w Uszewce. Z drugiej
strony, przy zamkniętych klapach w przepustach,
wody z obszaru objętego projektem nie mogą zostać odprowadzone z powrotem do Uszewki, co
prowadzi do powtarzających się powodzi.
Liczne rowy melioracyjne o łącznej długości
ok. 30 km, do których podłączone są duże powierzchnie zmeliorowane, przecinają tereny rolne Strzelc Wielkich. Strzelce Wielkie posiadają
najwyższą gęstość rowów melioracyjnych spośród 21 sołectw gminy Szczurowa [20]. W wielu
przypadkach rowy są mocno pozarastane zadrzewieniami. Zachowany w swojej formie, choć
częściowo zalądowiony i posiadający niewielką
ilość wody staw wiejski był kiedyś ważnym ele-
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mentem życia wsi (pływanie, jazda na łyżwach,
wędkowanie, imprezy wiejskie). Rowy odwadniające wykazują znaczne braki w konserwacji, co
powoduje, że na wielu obszarach melioracje nie
funkcjonują. Przyczynia się to do ich ugorowienia
i sukcesji samosiejki.
Pozostałe istniejące plany. W trakcie narady
podsumowującej w Urzędzie Gminy Szczurowa
z dnia 26. września 2014 r. ustalono, iż obowiązują tu następujące plany: SUiKZP, Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP),
infrastruktura techniczna, kanalizacja, gospodarka odpadami, komunikacja publiczna, powodzie,
szkoła, lotnisko, obszary wsparcia.
Stanowiska ze spotkania z instytucjami
reprezentującymi interesy publiczne. Udział
instytucji reprezentujących interesy publiczne
jest jedną z centralnych intencji w postępowaniu
dla zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich.
Przed rozpoczęciem szczegółowego planowania, instytucje te zapraszane są na pierwsze
spotkanie, na którym omawiane są istotne dla
przestrzeni plany i zamierzone przedsięwzięcia.
Na spotkaniu tym, które odbyło się w Szczurowej

Dorfweiher, war früher ein bedeutender Ort des
dörflichen Lebens (Baden, Schlittschuhlaufen,
Fischen, dörfliche Veranstaltungen). Die Entwässerungsgräben zeigen deutliche Unterhaltungsmängel auf, mit der Folge, dass in weiten
Bereichen auch die Meliorationseinrichtungen
nicht mehr funktionieren und Flächen in großem
Umfang brach fallen oder bereits in Sukzession
übergegangen sind.
Weitere vorhandene Planungen. Die nachfolgenden Planungen wurden dem Ergebnis
des Abschlussgesprächs mit der Gemeinde
Szczurowa vom 26. September 2014 entnommen: Flächennutzungsplan (von der Gemeinde
auch als „gemeindlicher Entwicklungsplan“
bezeichnet), Bebauungsplan, Versorgungsinfrastruktur, Kanal, Müllbeseitigung, Öffentliche
Verkehrsmittel, Hochwasser, Schule, Flugplatz, Fördergebiete.
Stellungnahmen aus der Anhörung von Behörden. Die Beteiligung der Träger öffentlicher
Belange ist eines der zentralen Anliegen in einem
integrierten ländlichen Entwicklungsverfahren. Vor
Beginn der Detailplanung werden deshalb die Trä-

w dniu 22.07.2014 r. obecni byli przedstawiciele
następujących instytucji:
• Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Rolnictwa i Geodezji,
• Starostwo Powiatowe w Brzesku – Wydział
Geodezji i Kartografii,
• Gmina Szczurowa,
• Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska,
• Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
– Terenowy Zespół Doradztwa Rolniczego
w Brzesku,
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
(RDOŚ) – Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie,
• MZMiUW – Inspektorat Rejonowy w Tarnowie
– Rejon Nadzoru Urządzeń Bochnia.

2.2. Inwentaryzacja – Ekologia terenów
zabudowanych i rolnych

Inwentaryzacja ekologii terenów rolnych i zabudowanych została przeprowadzona przez
ekspertów bawarskich i małopolskich. Wyniki
inwentaryzacji opisano szerzej i zinterpretowano w rozdziale 3.4. Eksperci małopolscy zbadali
przede wszystkim bieg koryta Młynówki. Dla
usystematyzowania inwentaryzacji, obszar planowania podzielono na strefy, które przedstawiono na rys. 17.
Wytyczne metodyczne i wyniki tej analizy będą przedstawione w rodziale 3. Są one
udokumentowane w ekspertyzie [24].

2.3. Inwentaryzacja – Odnowa wsi

Inwentaryzacja została przeprowadzona przez
grupę roboczą „Odnowa wsi” pod opieką ekspertów bawarskich i małopolskich. Obejmowała
ona wizje loklane, kartowanie, dokumentację fotograficzną i szkicową. Wyniki tych prac zostały
udokumentowane w ekspertyzie [30]. Ich wykorzystanie przez ekspertów bawarskich przedstawiono w rozdziale 4. Podstawą inwentaryzacji
była typologia form budynków przedstawiona
w tab. 1.
Na podstawie tej typologii przeprowadzono
inwentaryzację wszystkich budynków w miejscowości. Przykład wyników tej inwentaryzacji
ilustruje rys. 18. Obiekty zaznaczone na fragmencie mapy odpowiadają budynkom z tabeli.
Prace te przeprowadzono dla wszystkich obszarów zabudowanych Strzelc Wielkich. Wyniki
opisanych prac zestawiono na kilku mapach oraz
w tabelach. Na rys. 19, rys. 20 i rys. 66 (rozdział
4) przedstawiono fragmenty map wynikowych
opracowania.

2.4

Inwentaryzacja – Urządzenia rolne
i rolnictwo
2.4.1 Pozyskanie aktualnych danych
o strukturze agrarnej sołectwa

U. Litwin

Rys. 17. Strzelce Wielkie – strefy inwentaryzacji ekologii terenów zabudowanych i rolnych wzdłuż
Młynówki (czerwony szraf – strefy w terenach zabudowanych)
Abb. 17. Strzelce Wielkie – Zonen der Bestandserhebung der Dorf- und Flurökologie entlang des
Mühlbachs (rote Schraffur – Zonen im Baugebiet)
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KBGiTR zrealizowało na rzecz projektu szereg
istotnych prac przygotowawczych i analiz. Są one
w całości zawarte w ekspetyzie [29]. Czynności te
dla obiektu Strzelce Wielkie objęły:
• przetworzenie części graficznej i opisowej ewidencji gruntów i budynków,
• przygotowanie materiałów kartograficznych
do prac terenowych dla trzech grup roboczych
działających w projekcie (mapa ewidencyjna,
ortofotomapa),
• inwentaryzację terenową użytkowania i zagospodarowania gruntów,
• graficzne opracowanie wyników inwentaryzacji
terenowej – studium użytkowania gruntów,
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ger öffentlicher Belange zu einem Grundsatztermin
geladen, in dem die räumlich relevanten Planungen und beabsichtigten Massnahmen besprochen
werden. An diesem Termin, der am 22.07.2014 im
Gemeindeamt Szczurowa stattgefunden hat, waren Vertreter folgender Behörden anwesend:
• Marschallamt der Wojewodschaft Kleinpolen –
Abteilung für Landwirtschaft und Geodäsie,
• Landratsamt Brzesko – Abteilung für Geodäsie
und Kartografie,
• Gemeinde Szczurowa,
• Oberforstamt Dąbrowa Tarnowska,
• Kleipolnisches Zentrum für Landwirtschaftliche Beratung – Landkreis-Beratungsgruppe
Brzesko,
• Regionale Direktion für Umweltschutz in Krakau – Landkreis-Abteilung Tarnów,
• Kleinpolnische Verwaltung für Meliorationen
und Wasseranlagen – Bezirksinspektorat
Tarnów – Anlagen-Aufsicht-Stelle Bochnia.

•

2.2. Bestandserhebung –
Dorf- und Flurökologie

•

Die Bestandserhebung der Dorf- und Flurökologie wurde durch bayerische und kleinpolnische
Experten durchgeführt. Die Ergebnisse der

•
•
•

•

wykonanie analizy struktury przestrzennej
gruntów w zakresie: struktury użytków gruntowych wg danych z ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gleb wg danych z ewidencji gruntów i budynków, rozdrobnienia
działek ewidencyjnych, liczebności działek
w jednostkach rejestrowych, struktury wielkościowej i ilościowej gospodarstw indywidualnych na podstawie danych z ewidencji
gruntów i budynków, struktury władania
gruntami,
pozyskanie i skanowanie map melioracji
szczegółowej,
wykonanie studium gleboznawczej klasyfikacji
gruntów, studium władania gruntami, studium
stosunków wodnych, studium działek bez dojazdu,
wykonanie analizy gruntów różniczan (osoby
zamiejscowe posiadające grunty w Strzelcach
Wielkich oraz osoby ze Strzelc Wielkich posiadające grunty w sąsiednich sołectwach),
wykonanie analizy władania działek dla koryta
Młynówki,
udział we wszystkich spotkaniach grup roboczych i innych spotkaniach w trakcie realizacji
projektu (również z instytucjami branżowymi),

Bestandserhebungen werden im Kapitel 3.4 beschrieben und interpretiert. Die kleinpolnischen
Experten haben schwerpunktmäsßig den Mühlbachverlauf untersucht. Zur Systematisierung der
Erhebungen wurde das Planungsgebiet in Zonen
unterteilt, welche in der Abb. 17 dargestellt wurden.
Methodische Hinweise und Ergebnise dieser
Analysen werden im Kapitel 3 vorgestellt. Sie
sind in der Expertise [24] dokumentiert.

2.3

Bestandserhebung – Dorferneuerung

Die Bestandserhebungen wurden durch den
Arbeitskreis „Dorferneuerung“ unter Betreuung
der bayerischen und kleinpolnischen Experten
durchgeführt. Sie umfasste Begehungen, Kartierungen, Fotodokumentationen und Skizzen.
Die Ergebnisse der Bestandserhebung sind in
der Expertise [30] dokumentiert. Ihre Auswertung
durch den bayerischen Experten ist im Kapitel 4
dargestellt. Als Grundlage für Erhebungen diente
eine Typisierung der Gebäudeformen dargestellt
in der Tab. 1.
Auf der Grudlage dieser Typologie wurden alle
Bauten im Dorf inventarisiert. Beispiel von Ergebnissen dieser Erhebung illustriert die Abb. 18. Die

Tab. 1. Typologia budynków w Strzelcach Wielkich
Tab. 1. Gebäudetypen in Strzelce Wielkie
M. Uruszczak, B. Müller

Typ 1. Typowy parterowy historyczny
budynek mieszkalny z belek drewnianych
Typ 1. Typisches eingeschossiges,
historisches Wohnhaus in Blockbauweise

Typ 7. Formy szczególne jednopiętrowe
Typ 7. Sonderformen 1-geschossig

Typ 1a. Typowy parterowy historyczny
budynek mieszkalny otynkowany
Typ 1a. Typisches eingeschossiges,
historisches Wohnhaus, jedoch
verputzt

Typ 8. Typowa historyczna stodoła
drewniana
Typ 8. Typische historische Scheune
in Holzbauweise

Typ 1b. Typowy parterowy historyczny
budynek mieszkalny pokryty pionowymi deskami
Typ 1b. Typisches eingeschossiges,
historisches Wohnhaus mit Holzwandverkleidung, vertikal (Deckelschalung)

Typ 9. Stodoła z mieszanych materiałów budowlanych: słupy murowane,
ściany z drewna, różne kształty
i wielkości, od lat 50-tych XX w.
Typ 9. Scheune in Mischbauweise:
Pfeiler aus Beton, Ausfachungen
aus Holzbrettern, unterschiedliche
Erscheinungsformen und Größen, ab
den 50er Jahren

Typ 1c. Typowy parterowy historyczny
budynek mieszkalny pokryty sidingiem
Typ 1c. Typisches eingeschossiges,
historisches Wohnhaus, jedoch Blechwandverkleidung (sidings)

Typ 10. Murowane stodoły powstałe
na bazie typowych stodół drewnianych, z wyższą częścią środkową
Typ 10. Gemauerte Scheunen in
Anlehnung an typische Holzscheunen,
mit aufgestelztem Mittelteil

Typ 2. Domy mieszkalne z lat 70-tych
XX w., na podstawie kwadratu z dachem czterospadowym, dwupiętrowe
Typ 2. Wohnhäuser aus den 70er
Jahren, quadratischer Grundriss mit
Walmdach, 2-geschossig

Typ 11. Murowane obory
Typ 11. Gemauerte Ställe
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Typ 3. Domy mieszkalne z lat 70-tych
XX w., dwupiętrowe, dach dwuspadowy
Typ 3. Wohnhaus 70er Jahre , 2-geschossig, Satteldach

Typ 12. Nowsze stodoły jednobryłowe,
od ok. lat 80-tych XX w.
Typ 12. Neuere Scheunen ohne
MIttelteil seit ca. 80er Jahre

Typ 4. Domy mieszkalne, od lat
80-tych XX w., jednopiętrowe, ze
stromym dachem dwuspadowym
Typ 4. Wohnhäuser ab 80er Jahre
bis heute, eingeschossig, mit steilem
Satteldach

Typ 13. Historyczne budynki gospodarcze (rzemiosło)
Typ 13. Historische Gewerbegebäude
(Handwerk)

Typ 4a. Domy mieszkalne współczesne
Typ 4a. Zeitgenössische Wohnhäuser

Typ 14. Nietypowe dla miejsca budynki z płaskim dachem (przybudówki,
garaże, szopy itd.)
Typ 14. Nicht ortstypische Gebäude
mit Flachdächern (Nebengebäude,
Garagen, Schuppen etc.)

Typ 5. Domy mieszkalne ze stromym
dachem, dwupiętrowe, od lat 90-tych
XX w. do dzisiaj
Typ 5. Wohnhäuser mit steilem Dach,
2- geschossig seit den 90er Jahren
bis heute

Typ 15. Obiekty sakralne: kościoły,
kapliczki
Typ 15. Sakralobjekte: Kirchen,
Bildstöcke

Typ 6. Budynki specjalne – obiekty
użyteczności publicznej
Typ 6. Sonderbauten, öffentliche
Gebäude

Typ 16. Mała architektura ogrodowa
Typ 16. Kleine Gartenarchitektur

M. Uruszczak

Rys. 18. Przykład wyników kartowania – po lewej fragment mapy roboczej, po prawej fragment tabeli wynikowej
Abb. 18. Beispiel für Ergebnisse der Kartierung – links Fragment der Arbeitskarte, rechts Fragment der Tabelle mit Ergebnissen

26

Zintegrowane programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w oparciu o wzorce Bawarii
Integrierte Programmierung der Ländlichen Entwicklung in Kleinpolen in Anlehnung an bayerische Muster

•
•
•
•

Untersuchung der Eigentumsverhältnisse für
das Bachbett des Mühlbachs,
Teilnahme an allen Arbeitskreissitzungen sowie allen anderen Sitzungen im Projektverlauf
(auch mit TöB),
Bearbeitung der Ergebnisse des Arbeitskreises „Flurneuordnung und Landwirtschaft“,
laufende Abstimmungen mit dem Arbeitskreis
„Flurneuordnung und Landwirtschaft“ im Bereich der Projektlösungen, die das Wegenetz
und Meliorationen betreffen.

2.4.2 Allgemeines zur Situation der Landwirtschaft in Polen, in Kleinpolen
und in Strzelce Wielkie

M. Uruszczak

M. Uruszczak

Rys. 19. Fragment mapy przedstawiającej stan
substancji budowlanej (Załącznik 5)
Abb. 19. Fragment der Karte der Bestandserhebung zur Bausubstanz (Anlage 5)

Rys. 20. Fragment mapy przedstawiającej pustostany, uproszczone wartościowanie obiektów
historycznych, wiek mieszkańców i wykorzystanie budynków gospodarskich (Załącznik 6)
Abb. 20. Fragment der Karte der Bestandserhebung über Leerstände, vereinfachte Bewertung
historischer Gebäude, Alter der Bewohner,
Tierhaltung (Anlage 6)

in der Karte markierten Obiekte entsprechen den
Bauten aus der Tabelle.
Die Arbeiten wurden für sämtliche bebaute
Flächen in Strzelce Wielkie durchgeführt. Die
Ergebnisse dieser Arbeiten wurden in mehreren
Karten und Tabellen zusammengefasst. In den
Abb. 19, Abb. 20 und Abb. 66 (Kapitel 4) wurden
Fragmente dieser Karten dargestellt.

•

2.4

Bestandserhebung – Flurneuordnung und Landwirtschaft
2.4.1 Erhebung von aktuellen Daten zur
Agrarstruktur der Gemarkung

Das KBGiTR hat im Projekt eine Reihe von
Grundlagenarbeiten und Analysen durchgeführt.
Sie sind in die Expertise [29] vollinhaltlich integriert. Für Strzelce Wielkie sind es:
• Bearbeitung von Katasterdaten (Karte und Beschreibung),
• Vorbereitung der Kartenunterlagen für die
Feldarbeiten der drei Arbeitsgruppen (Katasterkarte, Ortophotokarte),
• Bestandserhebung der Bodennutzung und –
bewirtschaftung,
• graphische Darstellung der Ergebnisse aus
Vor-Ort-Arbeiten – Karte der Bestandserhebung der Bodennutzung,
• Durchführung einer Analyse der Grundeigentumsstruktur in folgenden Bereichen: Struktur
nach Kataster, Bodenklassen nach Katasterdaten, Zerstückelung des Grundeigentums,
Grundstückszahl, Struktur einzelner Betriebe
nach Kataster (Größe, Anzahl der Grundstücke), Struktur des Bodeneigentums,
• Beschaffung und Verarbeitung der Karten der
Meliorationsanlagen,
• Realisierung folgender Studien: Bodenklassen,
Bodeneigentum, Wasserwirtschaftliche Verhältnisse, Flächen ohne öffentlichen Zugang,
• Analyse der Besitzverzahnungen (Auswärtige
Personen mit Eigentum in Strzelce Wielkie und
Personen aus Strzelce Wielkie mit Eigentum in
angrenzenden Gemarkungen),

•

opracowanie wyników pracy grupy roboczej
„Urządzenia rolne i rolnictwo”,
bieżące konsultacje z członkami grupy roboczej „Urządzenia rolne i rolnictwo” w zakresie
rozwiązań projektowych dotyczących sieci
drogowej i melioracji.

2.4.2 Ogólne informacje o sytuacji rolnictwa w Polsce, w Małopolsce
i w Strzelcach Wielkich

Wraz ze zmianami społeczno-gospodarczymi
końca lat 80-tych XX w. zasadniczo zmieniły
się uwarunkowania rozwoju gospodarczego
w Polsce. Wraz z przebudową gospodarki istotnie wzrastała liczba bezrobotnych, co dotykało
w szczególności mieszkańców obszarów wiejskich. Również dzisiaj jeszcze około połowy gospodarstw rolnych w Polsce produkuje wyłącznie
lub głównie na potrzeby własne. Z powodu słabej
infrastruktury obszarów wiejskich i niedostatecznej ilości pozarolniczych miejsc pracy gospodarstwa rolne w wielu częściach kraju posiadają
funkcję bufora socjalnego. Eksperci szacują, że
w okresie do roku 2020 około 370.000 małych
gospodarstw (czyli około 16% wszystkich gospodarstw) zniknie [7]. Mechanizacja rolnictwa wykazuje znaczące deficyty. Spotykane są jeszcze
w małym zakresie zaprzęgi konne z lat 50-tych
XX w. W większości gospodarstw stan maszyn
jest mocno przestarzały. Z reguły w gospodarstwach pracują tylko własne maszyny. Kółka
rolnicze są słabo rozpowszechnione. Modele
współpracy obciążone są negatywnymi doświadczeniami z okresu socjalistycznego [9]. Dla
rolnictwa w południowo-wschodniej Polsce charakterystyczne jest duże rozdrobnienie – średnia
wielkość użytków rolnych (UR) gospodarstwa
rolnego w 2014 roku w Polsce wyniosła 10,48 ha
[www.arimr.gov.pl], przy czym ponad połowa gospodarstw produkuje wyłącznie lub głównie na
własne potrzeby. W 2012 roku było w Polsce około 1.480.000 gospodarstw o wielkości większej
niż 1 ha. W porównaniu do roku 2002, liczba go-

Mit dem Wechsel der gesellschaftlichen Verhältnisse Ende der achtziger Jahre veränderten sich
die wirtschaftlichen Verhältnisse Polens entscheidend. Mit dem Umbau der Wirtschaft nahm die
Arbeitslosigkeit erheblich zu und traf insbesondere die Bewohner ländlicher Räume. Auch heute
noch produziert ungefähr die Hälfte der landwirtschaftlichen Betriebe in Polen ausschließlich
oder hauptsächlich für den Eigenbedarf. Aufgrund der schwachen Infrastruktur im ländlichen
Raum und des weitgehenden Fehlens von Beschäftigungsalternativen, erfüllen diese Betriebe
in vielen Teilen des Landes eine wichtige soziale
Pufferfunktion. Experten schätzen, dass im Zeitraum 2013 bis 2020 ca. 370.000 Kleinbetriebe
(das sind ca. 16% aller Betriebe) wegfallen werden [7]. Die Mechanisierung der Landwirtschaft
zeigt deutliche Defizite auf. Zu einem kleinen Teil
erfolgt die Bewirtschaftung noch mit pferdegezogenen Landmaschinen der 50er Jahre. In den
meisten Betrieben ist der Maschinenbestand stark
veraltet. In der Regel werden in den Betrieben nur
die eigenen Maschinen eingesetzt. Die Idee des
überbetrieblichen Maschineneinsatzes ist vor Ort
kaum verbreitet. Gemeinschaftliche Modelle sind
aufgrund der Erfahrungen aus der sozialistisch
geprägten Vergangenheit ideologisch belastet [9].
Für die Landwirtschaft im Südosten Polens ist eine
große Besitzzersplitterung charakteristisch – die
durchschnittliche Größe der landwirtschaftlichen
Nutzfläche (LN) eines landwirtschaftlichen Betriebes im Jahr 2014 betrug in ganz Polen 10,48
ha [www.arimr.gov.pl], wobei über die Hälfte der
landwirtschaftlichen Betriebe ausschließlich oder
hauptsächlich für den eigenen Bedarf produziert.
Im Jahr 2012 gab es in Polen ca. 1.480.000 Betriebe mit einer Größe über 1 ha. Im Vergleich zu 2002
sank die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe um
ca. 476.000, d.h. um ca. 25%. Den zahlenmäßig
höchsten Rückgang der landwirtschaftlichen Betriebe im Vergleich zu 2002, nach Flächengruppen,
zeigen die Betriebe mit 1-2 ha NF.
Die Mitglieder der im Projekt gebildeten Arbeitskreise bestätigten, dass die überwiegende
Mehrzahl der Betriebe in Strzelce Wielkie 1-2
Kühe besitzt, die Zahl der Betriebe mit Kühen sei
aber abnehmend. Es gibt nur wenige Betriebe mit
4-5 Kühen und nur einen Betrieb mit ca. 20 Kühen im Bestand.
Die in Polen typische dörfliche Siedlungsform
der Straßendörfer und Streusiedlungen sowie
die geringe Anzahl der Einwohner der ländlichen
Ortschaften erschweren die Entwicklung ländlicher Gebiete, erhöhen die Baukosten der Infrastruktur und schließen oft die Möglichkeit einer
außerlandwirtschaftlichen Betätigung aufgrund
fehlenden Gewerbes aus. In den letzten Jahren
kam es zur Beschleunigung der Minderung der
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Tab. 2. Spadek liczby gospodarstw w Polsce w latach 2002-2012
Tab. 2. Zahlenmäßiger Rückgang der landwirtschaftlichen Betriebe in Polen in den Jahren 2002-2012
www.farmer.pl

Grupy obszarowe
Größengruppen

2002

2011

2012

1-2 ha

517.040

391.864

298.718

2-5 ha

629.850

563.698

481.725

5-10 ha

426.869

342.060

350.822

10-15 ha

182.685

158.981

144.457

ponad 15 ha
über 15 ha

199.697

198.665

204.308

z tego 30-100 ha
davon 30-100 ha

44.072

52.183

59.303

> 100 ha

7.422

9.882

9.767

Tab. 3. Pogłowie bydła w gospodarstwach hodowlanych w Polsce w 2008 roku [7]
Tab. 3. Tierhaltung in den viehhaltenden landwirtschaftlichen Betrieben in Polen im Jahr 2008 [7]
1 sztuka bydła
1 Stück Vieh

2 sztuki bydła
2 Stück Vieh

3-4 sztuki
bydła
3-4 Stück Vieh

5-9 sztuk
bydła
5-9 Stück Vieh

10-19 sztuk
bydła
10-19 Stück
Vieh

20 sztuk bydła
i więcej
20 Stück u.
mehr

44,4%

18,7%

11,9%

10,4%

9,1%

5,5%

spodarstw rolnych zmniejszyła się o 476.000, tj.
o 25%. Spadek liczby gospodarstw w porównaniu
do 2002 r. według grup obszarowych był największy dla gospodarstw o powierzchni 1-2 ha UR.
Członkowie grup roboczych utworzonych
w ramach projektu potwierdzili, że zdecydowana
większość gospodarstw w Strzelcach Wielkich
posiada 1-2 krów, a liczba gospodarstw posiadających krowy spada. Istnieje kilka gospodarstw
z 4-5 krowami, a tylko jedno gospodarstwo posiada pogłowie około 20 krów w stadzie.
Typowe dla Polski formy osadnictwa w postaci
ulicówki i zabudowy rozproszonej oraz niewielka
liczba mieszkańców wiejskich jednostek osadniczych utrudnia rozwój obszarów wiejskich,
zwiększa koszty budowy infrastruktury i często
wyklucza możliwość pozarolniczego zatrudnienia
z uwagi na brak przemysłu. W ostatnich latach
nastąpił szybki spadek ludności żyjącej głównie
z rolnictwa. Ludność wiejska czerpie dochody
z wielu źródeł, zwłaszcza z pracy najemnej. Pozostała, znacząca część ludności wiejskiej, żyje
z emerytur i rent, zwłaszcza w gospodarstwach
domowych byłego właściciela gospodarstwa [7].
Wypowiedzi przedstawiciela Ośrodka Doradztwa Rolniczego powiatu brzeskiego (rozdział 2.1),
opracowanie „mocne i słabe strony” grupy roboczej „Urządzenia rolne i rolnictwo” (rozdział 5.2),
obserwacje autorów w czasie wizyt w terenie oraz
– co nie mniej ważne – wyniki oceny struktury
agrarnej, potwierdzają powyższy opis.
Podsumowując można stwierdzić, że rolnictwo
w południowo-wschodniej części Polski charakteryzuje się wysokim udziałem małych gospodarstw rodzinnych, które mierzone standardami
zachodnioeuropejskiego rolnictwa wykazuje znaczące deficyty, jak chodzi o wielkość powierzchni
własnej i dzierżawionej, poziomu mechanizacji
i zasobów finansowych.
Struktura agrarna. W 2008 roku KBGiTR
przeprowadziło prace studialne w ramach przygotowań do scalenia gruntów. Zgodnie z nimi,
453 ha zajmują grunty orne, 13 ha sady, 452 ha
łąki, 90 ha pastwiska, 28 ha grunty rolne zabudo-
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Bevölkerungsgruppe, die überwiegend von der
Landwirtschaft lebt. Die ländliche Bevölkerung
hat Einnahmen aus unterschiedlichen Quellen,
vor allem aus der Lohnarbeit. Ein weiterer erheblicher Teil der ländlichen Bevölkerung lebt
von Pensionen und Renten, insbesondere in den
Haushalten mit dem ehemaligen Inhaber eines
landwirtschaftlichen Betriebs [7].
Die Aussagen der Landwirtschaftlichen Beratungsstelle des Landkreises Brzesko (Kap. 2.1),
die Stärken- und Schwächenanalyse des Arbeitskreises „Flurneuordnung und Landwirtschaft“
(Kap. 5.2), die eigenen Beobachtungen bei den
Feldbegehungen und nicht zuletzt die Ergebnisse
der Auswertung der Agrarstruktur, bestätigen die
o.g. Beschreibungen.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass
die Landwirtschaft im südöstlichen Teil Polens
durch einen hohen Anteil von kleinen Familienbetrieben geprägt ist, die, gemessen am Standard
der westeuropäischen Landwirtschaft, deutliche
Defizite in der Flächenausstattung von Eigentums- und Pachtflächen, der Mechanisierung und
der finanziellen Ausstattung aufweisen.
Agrarstruktur. Durch das KBGiTR wurde im
Jahr 2008 eine Studie zur Vorbereitung eines
Zusammenlegungsverfahrens erstellt. Danach
werden 453 ha als Ackerland, 13 ha als Obstgärten, 452 ha als Wiesen und 90 ha als Weiden, 28 ha als landwirtschaftliche Flächen mit
Gebäuden, 18 ha als Fischteiche und 16 ha als
Ödland aufgeführt. Die Gesamtgröße der landwirtschaftlichen Flächen (ohne Wald) beträgt
1070 ha. Waldflächen haben einen Umfang
von 578 ha und 32 ha dienen dem öffentlichen
Verkehr. Die Gesamtfläche der nicht landwirtschaftlichen Gewässer beträgt 5 ha und 20 ha
sind als „verschiedene Bereiche“ ausgewiesen.
Die untersuchte Verfahrensfläche innerhalb des
Gemeindeteils Strzelce Wielkie beträgt (ohne
die im Süden liegende staatliche Waldfläche)
1143 ha.
Nach dem für steuerliche Zwecke gedachten
Bodenbewertungssystem werden die Flächen

wane, 18 ha stawy rybne oraz 16 ha nieużytki.
Łączna wielkość gruntów rolnych (bez lasu) wynosi 1070 ha. Tereny leśne zajmują powierzchnię
578 ha, a 32 ha są wykorzystywane dla transportu publicznego. Całkowita powierzchnia wód
pozarolniczych wynosi 5 ha, a 20 ha są klasyfikowane jako „różne dziedziny”. Analizowany obszar
objęty projektem w sołectwie Strzelce Wielkie wynosi (bez znajdującego się na południu obszaru
lasu państwowego) 1143 ha.
Zgodnie z istniejącym systemem wyceny
gruntów na cele podatkowe, obszary w Polsce
podzielone zostały na sześć klas bonitacyjnych.
Klasy III i IV gruntów ornych są podzielone na
dodatkowe klasy IIIa i IIIb oraz IVa i IVb [pl.wikipedia.org]. Aby umożliwić porównanie klasyfikacji
gleb w Polsce i w Republice Federalnej Niemiec,
w tabeli 4 zestawione są klasy glebowe według
systemu bonitacji obydwu krajów, bez gwarancji
dokładnej równowartości.
Gleby gminy Szczurowa są klasyfikowane
jako średnio dobre [22]. Wśród gruntów ornych
w Strzelcach Wielkich dominują gleby klas IIIa
i IIIb (33%) oraz IVa i IVb (53%). Na klasy V i VI
przypada 14% powierzchni (patrz załącznik 15).
Z użytków zielonych, 22% klasyfikuje się jako klasa III dobra, 64% jest klasyfikowane jako gleba
średniej jakości klasy IV. Słabe użytki zielone klas
V i VI stanowią około 14%.
Z 1708 ha obszaru sołectwa, 578 ha klasyfikowane są jako obszary leśne i zadrzewione, co
stanowi około jedną trzecią powierzchni Strzelc
Wielkich. Inwentaryzacja terenowa KBGiTR
z roku 2008 pokazuje, że 40 ha gruntów ornych
(10% użytków rolnych) i 291 ha użytków zielonych (połowa wszystkich użytków zielonych),
a zatem jedna trzecia całkowitej powierzchni UR
leżała odłogiem.
Na początku projektu, przeprowadzona została przez KBGiTR nowa inwentaryzacja terenowa.
Wykazała ona zmniejszenie sadów z niegdyś
13 ha do 4 ha, przy czym 1 ha był objęty sukcesją. Ponadto odnotowano 11 ha powierzchni
zalesionej i 55 ha obszarów leśnych powstałych
wskutek sukcesji. Tab. 6 zawiera wyniki inwentaryzacji dla gruntów ornych i użytków zielonych.
Porównanie inwentaryzacji terenowej z roku
2008 i 2014 (załącznik 3) wskazuje na spadek
powierzchni użytków zielonych na rzecz gruntów
ornych przez zaorywanie użytków zielonych przy
równoczesnym dalszym wzroście powierzchni
odłogowanych gruntów ornych. 55 ha gruntów
ornych i 208 ha łąk leżało w 2014 roku odłogiem
(24% całkowitej powierzchni gruntów rolnych).
Obszary, które obecnie posiadają oznaki sukcesji
zajmują powierzchnię około 130 ha (grunty orne,
łąki i las powstały z tytułu sukcesji), a zatem około
12% obszaru przewidzianego postępowania.
Sołectwo obejmuje 2688 działek, które są własnością 644 posiadaczy (średnio cztery działki
na posiadacza). 749 ha z 407 działkami stanowi
własność publiczną 19 posiadaczy. Największym właścicielem gruntu są Lasy Państwowe
z 564 ha. Gmina Szczurowa jest właścicielem
62 ha, które są złożone z gruntów komunalnych
i rolnych (patrz załącznik 15). Skarb Państwa jest
właścicielem 28 ha, które zgodnie z informacjami
uzyskanymi z KBGiTR mogą być wykorzystane
dla celów scalania gruntów. Obiekty gospodarki wodnej, które są w posiadaniu różnych osób
prawnych, obejmują obszar 32 ha. Kombinat
Rolno-Przemysłowy „IGLOOPOL” posiada około
23 ha nieruchomości. Własność kościelna wy-
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Tab. 4. Klasy gleb zgodnie z polskim i niemieckim systemem bonitacji [23]
Tab. 4. Bodenklassen nach dem deutschen und polnischen Bonitierungssystem [23]
Polska
Polen

Klasa
bonitacyjna
Bodenklasse

I

II

III a

III b

IV a

IV b

V

VI

Niemcy
Deutschland

Liczba gruntowa
Ackerzahl

80-100

65-80

55-65

45-55

35-45

30-35

20-30

0-20

Tab. 5. Klasyfikacja naturalnej żyzności gleb na podstawie szacunku gleby wg wytycznych różnych
krajów związkowych RFN
Tab. 5. Klassifizierung der natürlichen Ertragsfähigkeit von Böden auf der Grundlage der Bodenschätzung in den Leitfäden verschiedener Bundesländer
geoportal.lkvk.saarland.de

Wartości gruntów ornych i użytków zielonych
Acker und Grünlandzahl
Klasa
Bewertungsklasse

Badenia-Wirtembergia (1995)
Bawaria (2000)
Baden-Württemberg (1995) / Bayern
(2000)

Brandenburgia (1998)
Brandenburg (1998)

< 28

< 23

Niska
Gering

28 – 40

23 – 27

Średnia
Mittel

41 – 60

28 – 35

Wysoka
Hoch

61 – 75

36 – 44

> 75

> 44

Bardzo niska
Sehr gering

Bardzo wysoka
Sehr hoch

Tab. 6.Wyniki inwentaryzacji terenowej dla gruntów ornych i użytków zielonych sołectwa Strzelce
Wielkie z 2014 r.
Tab. 6.Ergebnisse der Feldinventarisierung für die Acker- und Grünlandflächen in der Gemarkung
Strzelce Wielkie 2014
W produkcji
in Produktion

Odłogowane
brachliegend

Początkowa lub zaawansowana
sukcesja lasu
beginnende bzw. fortgeschrittene
Sukzession

Grunty orne
Ackerflächen

404 ha

55 ha

22 ha

Użytki zielone
Grünlandflächen

209 ha

208 ha

55 ha

UR
LN

Tab. 7. Struktura gospodarstw pod względem ich powierzchni
Tab. 7. Betrachtung der Eigentumsverhältnisse nach der Flächengröße
Grupa obszarowa

1 – 2 ha

2 – 5 ha

5 – 7 ha

7 – 10 ha

> 10 ha

Liczba jednostek rejestrowych
Anzahl der Besitzstände

136

111

13

4

4

Liczba działek
Anzahl der Flurstücke

517

777

168

69

225

Powierzchnia całkowita
Gesamtfläche

190 ha

346 ha

77 ha

34 ha

144 ha

Besitzstandsgröße

in Polen in sechs Klassen eingeteilt. Dabei
werden bei den Ackerklassen die Klassen III
und IV in die zusätzlichen Klassen IIIa und IIIb
sowie IVa und IVb unterteilt [pl.wikipedia.org].
Um die Klassifizierung der Böden in Polen mit
denen der Bundesrepublik Deutschland zu vergleichen, werden in der Tabelle 4 die Bodenklassen nach den Bonitierungssystemen der beiden

nosi 16 ha. „Wspólnota rolnicza” posiada około
12 ha. Poza tym istnieje również kilku mniejszych
publicznych właścicieli nieruchomości małych
obszarów. 357 prywatnych właścicieli posiada
mniej niż 1 ha gruntów. Tym jednostkom rejestrowym przyporządkowane jest 525 działek
o sumarycznej powierzchni 166 ha. 268 jednostek rejestrowych o powierzchni większej niż 1 ha

Länder, ohne Anspruch auf Richtigkeit der Klassenübertragung, gegenübergestellt.
Die Böden der Gemeinde Szczurowa sind als
mäßig fruchtbare Böden zu klassifizieren [22].
Bei den Ackerflächen herrschen in Strzelce Wielkie die Bodenklassen IIIa und IIIb (33%) sowie
IVa und IVb (53%) vor. Auf die Bodenklassen V
und VI entfällt ein Anteil von 14% (siehe Anlage
15). Von den Grünflächen werden 22% mit der
Grünlandklasse III als gut eingestuft. 64% sind
als mäßig fruchtbares Grünland der Bodenklasse IV zugeordnet. Die als schlechtes Grünland
einzustufenden Grünlandklassen V und VI haben
einen Anteil von 14%.
Von den 1708 ha des Gemarkungsgebiets
werden 578 ha als Wald oder als bewaldete Flächen ausgewiesen, was ca. ein Drittel des Gebietes von Strzelce Wielkie darstellt. Die Feldinventarisierung des KBGiTR vom 2008 zeigte, dass
von den Ackerflächen 40 ha (10% der Ackerfläche) und von den Grünlandflächen 291 ha (die
Hälfte des gesamten Grünlandes) und damit ca.
ein Drittel der gesamten LN brach lagen.
Mit Beginn des Projektes wurde durch das
KBGiTR eine neue Feldinventarisierung durchgeführt. Die Obstgärten waren von ehemals
13 ha auf 4 ha zurückgegangen, wobei sich 1
ha in der Sukzession befand. Daneben wurden
11 ha Waldaufforstungsfläche und 55 ha durch
Sukzession entstandene neue Waldfläche erfasst.
Tab. 6 enthält die Ergebnisse der Feldinventarisierung für die Acker- und Grünlandflächen.
Der Vergleich der Feldinventarisierungen aus
den Jahren 2008 und 2014 (Anlage 3) zeigt einen Rückgang der Grünlandflächen zugunsten
der Ackerflächen durch Grünlandumbruch und
zugleich eine weitere Zunahme der Brachflächen
bei den Ackerflächen. 55 ha Ackerfläche und
208 ha Wiese lagen im Jahr 2014 brach (24% der
gesamten landwirtschaftlichen Fläche). Die Flächen, die heute Zeichen von Sukzession aufweisen, betragen ca. 130 ha (Acker, Grünland und
durch Sukzession entstandener Wald) und damit
ca. 12% der vorgesehenen Verfahrensfläche.
Die Gemarkung umfasst 2688 Flurstücke,
die im Eigentum von 644 Besitzständen stehen
(durchschnittlich vier Flurstücke pro Besitzstand).
749 ha mit 407 Flurstücken befinden sich im öffentlichen Eigentum von 19 Besitzständen. Größter Grundstückseigentümer ist der Staatsforst mit
564 ha. Im Eigentum der Gemeinde Szczurowa
stehen 62 ha, die sich aus gemeinbedarfs- und
landwirtschaftlichen Flächen zusammensetzen
(siehe Anlage 15). Der „Nationale Staatsschatz“
besitzt 28 ha, die nach Information des KBGiTR
auch für Zwecke des Flurneuordnungsverfahrens
verwendet werden können. Die wasserwirtschaftlichen Anlagen, die im Eigentum verschiedener
wasserwirtschaftlicher Träger stehen, umfassen
eine Fläche von 32 ha. Das „Industrielle und
landwirtschaftliche Kombinat IGLOPOL“ hat ca.
23 ha im Eigentum. Das Eigentum von religiösen
bzw. kirchlichen Körperschaften beträgt 16 ha.
Die „landwirtschaftliche Gemeinschaft“ besitzt ca.
12 ha. Daneben gibt es noch einige wenige öffentliche Eigentümer mit geringen Eigentumsflächen. 357 private Besitzstände besitzen weniger
als 1 ha Land. Diesen Besitzständen sind 525
Flurstücke mit 166 ha zugeordnet. 268 Besitzstände mit mehr als 1 ha Eigentum teilen sich
793 ha mit 1756 Flurstücken. Diese 268 Besitzstände werden nach der für Polen üblichen
Betrachtung als landwirtschaftliche Betriebe
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Tab. 8. Stosunki własnościowe pod względem liczby działek w jednostkach rejestrowych
Tab. 8. Betrachtung der Eigentumsverhältnisse nach Anzahl der Flurstücke nach Besitzstände
Liczba działek
Anzahl der Flurstücke
1
2
3–5
6 – 10
11 – 15
16 – 196

Liczba jednostek rejestrowych
Anzahl der Besitzstände
15
23
114
84
25
7

zajmuje łączną powierzchnię 793 ha, która składa
się z 1756 działek. Te 268 jednostki rejestrowe
uznawane są w Polsce za gospodarstwa rolne.
Tak więc średnia wielkość gospodarstwa wynosi
3 ha, rozłożona na około 6,5 działek o średniej
wielkości 0,45 ha. W dalszej części te jednostki
rejestrowe omówione będą w sposób bardziej
szczegółowy.
Zdecydowana większość właścicieli gospodaruje na ponad trzech działkach i taka forma występuje na około dwóch trzecich całej powierzchni gruntów rolnych.
Średnia długość uprawowa wynosi 200 m, przy
czym występują także długości do 400 m. Działki
mają różny kształt. Tak więc występują działki łukowate, w kształcie klucza i trójkąta, długie i jednocześnie bardzo wąskie, ale również działki posiadające zgodnie z współczesnymi wymogami dobry
stosunek szerokości do długości (1:4 do 1:6).
Kierunki uprawy są niejednolite. Istnieją obszary z uprawami w kierunku wschód-zachód
oraz obszary z uprawami w kierunku północ-południe. W niektórych przypadkach, różne kierunki
uprawy sąsiadują ze sobą, tak że nawroty kolidują z bokiem działki sąsiedniej, wzdłuż jej kierunku
uprawy. Relikty starorzecza Wisły i częściowo

Starostwo Powiatowe w Brzesku

Rys. 21. Fragment mapy katastralnej z ok. 1910 r.
Abb. 21. Katasterkarte von ca. 1910
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Ich powierzchnia całkowita
Deren Gesamtfläche
69 ha
33 ha
203 ha
227 ha
125 ha
134 ha

angesehen. Damit beträgt die durchschnittliche
Betriebsgröße 3 ha, verteilt auf ca. 6,5 Flurstücke
mit einer durchschnittlichen Größe von 0,45 ha
pro Flurstück. Im Nachfolgenden werden diese
Besitzstände näher betrachtet.
Die überwiegende Mehrheit der Eigentümer
bewirtschaftet damit mehr als drei Flurstücke auf
ca. zwei Drittel der landwirtschaftlichen Fläche.
Die durchschnittliche Schlaglänge beträgt ca.
200 m, wobei es auch Schlaglängen von bis zu
400 m gibt. Die Grundstücke sind unterschiedlich
geformt. So finden sich bogenförmig geformte
Grundstücke, Grundstücke mit Schlüssel- und
Dreiecksformen, lange und zugleich sehr schmale Grundstücke und auch nach neuzeitlichen Erfordernissen gleichmäßig geformte Grundstücke
mit guten Breiten- zu Längenverhältnissen (1:4
bis 1:6).
Die Bewirtschaftungsrichtungen sind uneinheitlich. Es gibt Flurlagen mit der Bewirtschaftung in Ost-West-Ausrichtung und Flurlagen in
Nord-Süd-Ausrichtung. Teilweise treffen auch die
Bewirtschaftungsrichtungen unmittelbar aufeinander, so dass die Anwandseite einer Lage auf
die Längsseite von benachbarten Flurstücken
direkt aufstößt. Zudem prägen die Relikte von

zarośnięte tereny podmokłe mają ponadto wpływ
na ukształtowanie terenów rolnych sołectwa.
W północno-zachodniej części obszaru projektu znajdują się równoległe, równomiernie
ukształtowane działki o kierunku uprawy wschód-zachód. Działki te nie są, jak początkowo sądzono, wynikiem scalenia gruntów, ale powstały
w wyniku wcześniejszego podziału większych
gospodarstw. W południowo-wschodniej części
obszaru postępowania występuje podobna sytuacja (rys. 21 – rys. 24).
Po podziale tej ziemi przeprowadzono szerokie prace z zakresu gospodarki wodnej. Rowy
zostały poprowadzone bez względu na granice
działek stanowiących czyjąś własność. Pominięto dostosowanie urządzeń melioracyjnych do
granic nieruchomości. Rowy są teraz częścią
danej działki, którą przecinają. Doprowadziło to
do utworzenia nieekonomicznych w użytkowaniu fragmentów działek. Pominięto też budowę
dróg na cele prac pielęgnacyjnych i konserwacji
rowów (patrz załącznik 9). Dojazd do tych działek
możliwy jest tylko za pośrednictwem nieuregulowanych prawnie służebności lub prywatnych dróg
(pasów terenu) (porównaj załącznik 17).
Problemy i słabości. Na obszarze projektu
nie zostało dotychczas przeprowadzone postępowanie urządzeniowo-rolne (scalenie). Działki rolne są na ogół nieforemne i małe. Granice działek
wyznaczone są tylko graficznie i nie są z reguły
zastabilizowane granicznikami. Własność gruntu
jest bardzo rozdrobniona. Długości uprawowe
i kierunek uprawy nie odpowiadają wymaganiom
nowoczesnej mechanizacji. Obecna forma osadnicza w postaci wielodrożnicy posiada zabudowę,
która utrudnia dostęp do leżących za nią terenów
rolnych. Kwestia zapotrzebowania terenów przeznaczonych pod urządzenia wodno-melioracyjne
została dotychczas w aspekcie własnościowo-
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Rys. 22.Mapa inwentaryzacji terenowej z 2014 r. sporządzona
na bazie aktualnej mapy ewidencyjnej
Abb. 22.Karte der Feldinventarisierung vom 2014 auf der Grundlage der aktuellen Katasterkarte
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Urgewässern (Weichsel) mit ihren teilweise stark
bewachsenen Feuchtgebieten die Flureinteilung.
Im Nordwesten des Projektgebietes liegt ein
Gebiet mit parallel, gleichmäßig geformten, in
Ost-West-Richtung verlaufenden Grundstücken.
Diese Flurstücke sind nicht, wie ursprünglich
vermutet, das Ergebnis eines Bodenordnungsverfahrens, sondern entstammen einer früheren
Aufteilung von größeren Betriebsflächen. Auch
im Süd-Osten findet sich eine vergleichbare Situation (Abb. 21 – Abb. 24).
Nach der Aufteilung dieser Flächen wurden
weiträumige wasserwirtschaftliche Maßnahmen
durchgeführt. Die Grabenanlagen erfolgten ohne
Rücksicht auf die eigentumsrechtlich geformten
Flurstücksgrenzen. Eine Anpassung der Grundstücksgrenzen und der Eigentumsverhältnisse an
die Meliorationseinrichtungen unterblieb. Die Gräben sind heute Bestandteil der jeweiligen Grundstücke, die sie durchschneiden. Dies führte im Ergebnis zur Bildung von unwirtschaftlichen Restflächen.
Die Anlage von Wegen zur Durchführung von
Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen entlang
der Gräben unterblieb (siehe Anlage 9). Diese
Flurstücke werden nur über ungeregelte Duldungsrechte oder private Fahrtwege erschlossen
(vergleiche Anlage 17).
Probleme und Schwächen. Im Projektgebiet wurde bisher kein Bodenordnungsverfahren
durchgeführt. Die Flurstücke sind zumeist unförmig und kleinparzelliert. Die Grenzen liegen nur
als graphische Grenzen vor und sind in der Regel
nicht durch Grenzsteine abgemarkt. Der Grundbesitz ist zersplittert. Die Schlaglängen und die
Gewannenausrichtungen entsprechen nicht den
Anforderungen eines modernen Maschineneinsatzes. Die vorhandene Siedlungsform des Straßendorfes erschwert durch die Verbauung den
Zugang zu den dahinter liegenden landwirtschaftlichen Flächen. Die getätigte Flächeninanspruchnahme für die Ausweisung von wasserwirtschaftlichen Anlagen wurde eigentumsrechtlich bisher
nicht oder nur unzureichend geregelt.

-prawnym w ogóle lub w sposób niewystarczający uregulowana.
Kilku rolników ze Strzelc Wielkich posiada
działki we wsiach sąsiednich, podobnie jak rolnicy wsi sąsiednich posiadają działki w Strzelcach
Wielkich. Przyczynia się to dodatkowo do podniesienia rozdrobnienia gospodarstw.
Sieć dróg rolniczych wykazuje wyraźne braki.
Duży odsetek działek rolnych nie posiada dostępu do drogi publicznej. Stan prawny dostępu wielu działek do drogi jest niewystarczająco uregulowany. Częściowo dostęp ten możliwy jest tylko
przez tereny prywatne na podstawie tolerowania
lub służebności. Sieć dróg głównych i zagumiennych jest niewystarczająca. Działki w sąsiednich
wsiach nie są lub są w niewystarczającym stopniu dostępne poprzez istniejącą sieć dróg. Większa część istniejących dróg wymaga naprawy
i jest często za wąska. Brak jest dróg wzdłuż
wód i rowów, potrzebnych dla dojazdu do działek
i utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych.
W południowo-wschodniej części obszaru
projektu dochodzi do powtarzającego się zalewania dużych powierzchni, co spowodowane
jest niedostateczną możliwością odpływu wody
w niedrożne rowy do Uszewki. Duża część rowów
pokazuje poważne braki w ich utrzymaniu. Przez
to odpływ wody z terenów rolnych nie jest często
zagwarantowany. Rowy są często zamulone lub
zarośnięte krzewami a brzegi silnie lub całkowicie
porośnięte drzewami. W konsekwencji występują
silne podtopienia terenów rolniczych. Na podstawie oceny wzrokowej można sądzić, że również
drenaże wymagają udrożnienia.
Rolniczą przestrzeń produkcyjną Strzelc Wielkich cechuje powiększający się obszar odłogów
(obecnie ok. 260 ha, czyli ok. 25% wszystkich
UR) i sukcesja samosiejki na powierzchni ok.
130 ha (ok. 12% UR). Z drugiej strony na obszarze sieci Natura 2000 użytki zielone są zaorywane i następnie zasiewane kukurydzą, co zagraża
populacji modraszka. Prowadzenie racjonalnej
gospodarki rolnej zakłócają nieregularne zalesie-

Rys. 23. Fragment mapy katastralnej z ok. 1910
roku
Abb. 23. Katasterkarte von ca. 1910

Rys. 24. Mapa inwentaryzacji terenowej z 2014
r. sporządzona na bazie aktualnej mapy ewidencyjnej
Abb. 24. Karte der Feldinventarisierung von
2014 auf der Grundlage der aktuellen Katasterkarte

Einige Grundstückseigentümer aus Strzelce
Wielkie besitzen Grundeigentum in den benachbarten Orten und Grundstückseigentümer dieser
benachbarten Orte besitzen selbst Grundeigentum in Strzelce Wielkie. Die nicht aufgelösten
Besitzverzahnungen tragen zur weiteren Besitzzersplitterung bei.
Das Wegenetz zeigt deutliche Mängel auf.
Ein hoher Prozentsatz der landwirtschaftlichen
Flurstücke besitzt keinen Anschluss an einen öffentlichen Weg. Die rechtlichen Verhältnisse der
Grundstückserschließungen sind nicht ausreichend geregelt. Teilweise erfolgt die Zuwegung
über Privatflächen aufgrund von Duldungen oder
Dienstbarkeiten. Es fehlt an einer ausreichenden Ausstattung mit Haupterschließungswegen
und Ringwegen. Die Flurlagen der benachbarten Orte sind nicht oder nur unzureichend an
das vorhandene Wegenetz angeschlossen. Der
überwiegende Teil der vorhandenen Wege ist
sanierungsbedürftig und zudem oftmals in unzureichender Breite ausgewiesen. Entlang der
Gewässer und Gräben fehlen die notwendigen
Wege zur Erschließung der Grundstücke und
zur Unterhaltung der wasserwirtschaftlichen
Einrichtungen.
Im südöstlichen Teil des Projektgebietes
kommt es zu wiederkehrenden großflächigen
Überschwemmungen aufgrund der unzureichenden Abflussmöglichkeit der Gewässer in den
eingedämmten Vorfluter der Uszewka. Der Großteil der Gräben zeigt schwerwiegende Unterhaltungsrückstände auf. Ein Abfluss des Wassers ist
häufig nicht mehr gewährleistet. Vielfach sind die
Gräben verlandet und verkrautet sowie mit Ufergehölz stark bis vollständig eingewachsen. In
der Folge zeigen sich starke Vernässungen der
landwirtschaftlichen Flächen. Dem Augenschein
nach sind auch die Meliorationseinrichtungen sanierungsbedürftig.
Die Fluren von Strzelce Wielkie sind gekennzeichnet von einem stetig zunehmenden Maß
an Brachland (bereits ca. 260 ha und damit 25%
der gesamten LN) und einem Fortschreiten der
Sukzession auf einer Fläche von ca. 130 ha
(ca. 12% der LN). Andererseits kommt es im
Natura 2000-Gebiet zu Grünlandumbrüchen mit
anschließendem Maisanbau, was den Bestand
des geschützten Wiesenknopf-Ameisenbläulings
gefährdet. Die durch ungeregelte Aufforstung
und durch Sukzession entstandenen Wälder in
den Acker- und Grünlandlagen erschweren eine
großflächige Bewirtschaftung.
Die Bodenmobilität ist unzureichend. Ungeregelte Erbauseinandersetzungen (Erbengemeinschaften) führen zu gemeinschaftlichen Eigentumsformen, die eine Einigung über Pacht oder
Kauf erschweren.
Aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Flurneuordnung und Landwirtschaft“ kann entnommen werden, dass es den Betriebsinhabern an
finanziellen Mitteln für eine umfassende Mechanisierung der Betriebe fehlt. Andererseits würde
eine vollständige maschinelle Ausstattung aller
Betriebe zu erheblichen ungenutzten Überkapazitäten und damit einhergehend zu überproportionalen Bewirtschaftungskosten führen.
Möglichkeiten und Stärken. Die ungünstigen Flurstücksformen, die Besitzzersplitterung
und die mangelhafte Erschließung sowie wasserwirtschaftliche Probleme können in einem
Bodenordnungsverfahren erheblich verbessert
werden. Durch die Bodenordnung kann die bis-
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nia i zagajniki powstałe wskutek sukcesji lasu na
gruntach ornych i użytkach zielonych.
Możliwość obrotu ziemią pomiędzy rolnikami
jest skomplikowana. Nieuregulowane stany prawne masy spadkowej (wspólnoty gruntowe) prowadzą do utrudnień w dzierżawie i nabywaniu ziemi.
Z wyników pracy grupy roboczej „Urządzenia
rolne i rolnictwo” wynika, że właściciele gospodarstw posiadają niewystarczające środki finansowe na mechanizację gospodarstwa. Z drugiej
strony pełna mechanizacja każdego gospodarstwa prowadziłaby do nieuzasadnionych kosztów
produkcji, gdyż maszyny nie mogłyby być w pełni
wykorzystane.
Możliwości i szanse. Niekorzystne kształty
działek, rozproszenie własności i braki w infrastrukturze oraz problemy wodne mogą zostać
znacząco poprawione w ramach postępowania
urządzeniowo-rolnego (scalenie wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym). Poprzez uregulowanie stanu własności może zostać rozwiązana,
obecnie nieuregulowana prawnie, kwestia przebiegu urządzeń wodno-melioracyjnych na gruncie
i rozwiązany problem różniczan. Scalenie gruntów,
a być może i powierzchni dzierżawionych, poprawi
sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych.
W następstwie postępowania urządzeniowo-rolnego stworzone zostaną trwałe podstawy dla
uporządkowanego i efektywnego użytkowania
rolniczej przestrzeni produkcyjnej, co wpłynie korzystnie na poprawę dochodowości gospodarstw.
Tereny obecnie odłogowane bądź wyłączone
z produkcji rolnej staną się terenami dla potencjalnego powiększenia UR ugospodarstw w drodzie
zakupu lub dzierżawy. Otwarte pozostaje pytanie,
na ile polityka wsparcia (m.in. dopłaty bezpośrednie i ubezpieczenie rolnicze [7]) preferuje właścicieli w porównaniu z użytkownikami (dzierżawcy).
W ramach szacunku gruntów stworzone zostaną
neutralne ramy, mające pozytywny wpływ na obrót
ziemią przy sprzedaży.
MZMiUW (Inspektorat Rejonowy w Tarnowie
– Rejon Nadzoru Urządzeń Bochnia) zgłosił zapotrzebowanie na tereny pod poszerzenie wałów
i zamiar budowy dróg potrzebnych do ich utrzymania. W ramach postępowania urządzeniowo-rolnego możliwe jest przygotowanie tych terenów i realizacja części inwestycji na rzecz pasywnej ochrony
przed powodzią.
Plan rewitalizacji Młynówki – zgodnie z wypowiedziami grup roboczych kluczowa inwestycja
w postępowaniu – którego sporządzenie zostało
zasygnalizowane przez MZMiUW, będzie mógł
być w ramach postępowania zrealizowany. Doprowadzi to do poprawy ochrony przeciwpowodziowej
i ekologii cieku, jak również do podniesienia walorów krajobrazowych w obrębie stawu w starym
centrum miejscowości.
Piękno i różnorodność krajobrazu mogą zostać
poprawione dzięki rewitalizacji Młynówki, gdyż odtworzony zostanie historyczny krajobraz kulturowy
pozostający w związku z historycznymi budynkami
we wsi, co może stanowić potencjał dla rozwoju
agroturystyki. Kościół pw. Św. Sebastiana i dworek
stanowią ponadlokalną atrakcję. Istniejące już włączenie miejscowości w Szlak Architektury Drewnianej i możliwe włączenie w szlaki turystyczne
wzdłuż Wisły i w szlak bursztynowy, mogą stanowić dalsze potencjały dla wspomnianego rozwoju.
Wszystko to stwarza możliwości dywersyfikacji pozarolniczego dochodu w oparciu o agroturystykę.
Zainteresowanie gminy Szczurowa postępowaniem urządzeniowo-rolnym w tak szerokim poję-
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her ungeregelte Flächeninanspruchnahme für
die bestehenden Entwässerungseinrichtungen
eigentumsrechtlich geregelt und die Besitzverzahnungen zwischen den einzelnen Ortsteilen
aufgelöst werden. Die Zusammenlegung von
Eigentums- und möglicherweise auch von Pachtflächen verbessert die betriebswirtschaftliche Situation der landwirtschaftlichen Betriebe.
Mit der Zusammenlegung und Erschließung
der Flurstücke werden die Voraussetzungen für
eine ordnungsgemäße und wirtschaftliche Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen und die
Möglichkeit der Wertschöpfung geschaffen. Die
derzeit brach- oder stillgelegten Flächen bieten
das Potential zur Betriebsvergrößerung durch
Pacht oder Kauf. Offen ist die Frage, inwieweit
die Förderpolitik (u.a. Flächenprämien und landwirtschaftliche Sozialversicherung [7]) derzeit
die Eigentümer gegenüber den Bewirtschaftern
bevorzugt. Durch die Wertermittlung der Grundstücke wird ein neutraler Rahmen geschaffen,
der die Grundstücksmobilität bei Verkäufen unterstützen kann.
Die Kleinpolnische Verwaltung für Meliorationen und Wasserwirtschaftliche Anlagen (Bezirksinspektorat Tarnów-Anlagen-Aufsicht-Stelle
Bochnia) meldete einen Flächenbedarf für den
Ausbau der Dämme und die Anlage begleitender
Wege zur Unterhaltung der Dämme an. Die Belange des vorbeugenden Hochwasserschutzes
können durch unterstützende Bodenordnung und
durch eigene Maßnahmen in einem Bodenordnungsverfahren unterstützt werden.
Die in Aussicht gestellte Planung zur Revitalisierung des alten Mühlbaches durch die o.g.
Behörde, die nach Aussage der Arbeitskreismitglieder wesentliche Schlüsselmaßnahme des
Verfahrens sein soll, kann im Zuge eines Bodenordnungsverfahrens ausgeführt werden. Sie wird
zu einer Verbesserung des Hochwasserschutzes
und der Gewässerökologie sowie zur Aufwertung
des Landschaftsbildes und des Altortbereiches
am Dorfweiher führen.
Die Schönheit und Vielfältigkeit der vorhandenen Landschaft kann durch die Revitalisierung
des Mühlbaches gestärkt werden und stellt, in
Verbindung mit den historischen Bauobjekten im
Ort, ein gutes Potential für einen möglichen Agrotourismus dar. Die Kulturgüter „Kirche St. Sebastian“ und „Herrenhaus“ sind überörtliche Attraktionen. Durch die bestehende Anbindung an
den Holzarchitekturweg und mögliche neue Anbindungen an den Weichsel- und den Bernsteinradweg können Potenziale für diese Entwicklung
genutzt werden. Der Agrotourismus bietet die
Möglichkeit zur Einkommensdiversifizierung.
Das Interesse der Gemeinde Szczurowa an einer umfassenden Neuordnung und Vermessung
des gesamten Projektgebietes und eigenen Flächenzuweisungen in gemeindlichen Bedarfsgebieten ist sehr groß. Dies setzt allerdings voraus,
dass die Gemeinde ihre Entwicklungsziele für die
mittel- und langfristige Bebauung in Verbindung
mit einer Bebauungsplanung konkretisiert.
Bisheriger Ablauf und Mitwirkungsbereitschaft. Der zeitliche Ablauf des Projektes wurde in Kapitel 1.4 beschrieben. Der Gemeinde
Szczurowa wurde nach Beendigung des dritten
Arbeitsbesuches eine Karte des Vorentwurfs der
Wege- und Gewässerkarte mit der Bitte um Stellungnahme zugesandt.
Am 19.02.2015 fand ein Treffen des Arbeitskreises „Flurneuordnung und Landwirtschaft“

ciu, w tym również pracami geodezyjnymi i wydzieleniem terenów na potrzeby gminy w miejscach
zapotrzebowania, jest bardzo duże. Warunkiem do
tego będzie sprecyzowanie średnio- i długoterminowych celów rozwojowych w ramach MPZP.
Dotychczasowy przebieg i gotowość udziału
mieszkańców. Przebieg czasowy projektu został
opisany w rozdziale 1.4. Do Urzędu Gminy Szczurowa po zakończeniu trzeciej wizyty roboczej
przesłana została mapa wstępnej koncepcji dróg
i urządzeń wodno-melioracyjnych z prośbą o zajęcie stanowiska.
W dniu 19.02.2015 r. miejsce miało spotkanie grupy roboczej „Urządzenia rolne i rolnictwo“
z udziałem przedstawicieli urzędu gminy, którego
celem było określenie priorytetów co do przyszłej
rozbudowy dróg.
Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Gminy Szczurowa odcinek A-B-C-D istniejącej trasy drogowej,
stanowi w punkcie A bezpośrednie połączenie
komunikacyjne z drogą wojewódzką 964 (rys. 25).
Ażeby umożliwić lepsze powiązanie Strzelc Wielkich z ponadlokalnym układem komunikacyjnym,
należy, zgodnie z przewidywanym nasileniem ruchu, podjąć działania na rzecz odpowiedniej rozbudowy tej drogi. Po północnej stronie istniejącej
drogi asfaltowej (D-F) należy wydzielić równoległą
drogę rolniczą dla odciążenia tej drogi od transportu rolniczego na tym odcinku. Natomiast odcinek
F-G stanowiący drogę objętą wstępną koncepcją
planu dróg i urządzeń wodno-melioracyjnych zapewnia w formie obwodnicy dogodny dojazd do
najlepszych terenów rolniczych i powinien zostać
w pierwszym rzędzie przewidziany do rozbudowy.
Uczestnicy prac w grupach roboczych – w tym
właściciele gospodarstw rolnych – wykazywali
wysoką gotowość do współpracy. W ramach prac
grup roboczych nie spotkano się z istotnymi zastrzeżeniami co do przeprowadzenia postępowania urządzeniowo-rolnego.
Z udziału mieszkańców wykrystalizowała się
wysoka wrażliwość na stworzenie wysokiej jakości przestrzeni życiowej na terenach zabudowanych oraz otwartych terenach niezabudowanych.
Wszystkie trzy grupy robocze, od początku do
przejściowego zakończenia prac z mieszkańcami,
wskazywały na rewitalizację Młynówki jako jedno
z najważniejszych przedsięwzięć.
Wszyscy mieszkańcy są gotowi wnieść wkład
w utrzymanie i podniesienie jakości życia, co udowodnili wielokrotnie. Objawia się to też w powstaniu i inicjatywach stowarzyszeń „Złoty kłos“ i „Kosynierzy“ oraz Stowarzyszenia hodowców bydła.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę pracę w grupach roboczych i popatrzymy na to z perspektywy liczby
mieszkańców, należy to ocenić jako wysoką gotowość mieszkańców do współpracy. W pracach
grup roboczych czuło się wysoką identyfikację
z własną miejscowością. Zaangażowanie na
rzecz wspólnoty mieszkańców obejmuje wszystkie generacje. Godny uwagi był też udział kobiet
w grupach roboczych, który przekroczył 50%.
W trakcie rozmów w urzędzie gminy w dniu
26.09.2014 r. wójt gminy, pan Marian Zalewski,
poinformował, że wymóg ustawy o scalaniu i wymianie gruntów stanowiący, iż za scaleniem musi
opowiedzieć się ponad 50% (czy chodziło tutaj
o liczbę właścicieli gruntów, czy o powierzchnię
objętą postępowaniem urządzeniowo-rolnym, nie
zostało wyjaśnione) został dla Strzelc Wielkich
spełniony. W związku z tym, z punktu widzenia
gminy, nic nie stoi na przeszkodzie jak chodzi
o wszczęcie postępowania.
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unter Teilname von Vertretern der Gemeinde
Szczurowa zur Festlegung der Prioritäten für den
zukünftigen Wegeausbau statt.
Nach Aussage der Gemeinde Szczurowa stellt
die vorhandene Wegtrasse A-B-C-D eine unmittelbare Anbindung an die im Punkt A verlaufende
Wojewodschaftsstraße 964 dar (Abb. 25). Um
eine bessere Anbindung von Strzelce Wielkie an
den überörtlichen Verkehr zu ermöglichen, sollte
hier ein an dem zu erwartenden Verkehrsaufkommen ausgerichteter Ausbau vorgesehen werden.
Nördlich des vorhandenen Asphaltweges (D-F)
soll ein parallel verlaufender landwirtschaftlicher
Wirtschaftsweg zur Entlastung des Verkehrsaufkommens auf dieser Wegtrasse angelegt werden. Die bereits in der Vorplanung enthaltene
Trasse F-G erschließt als Ringweg die besten
landwirtschaftlichen Flächen und sollte deshalb
vorrangig zum Ausbau vorgesehen werden.
In den Arbeitskreisen wurde von den Teilnehmern – einschließlich der Inhaber von
landwirtschaftlichen Betrieben – eine hohe
Mitwirkungsbereitschaft gezeigt. In den Bürgerversammlungen wurden keine wesentlichen
Vorbehalte gegen die Durchführung eines Bodenordnungsverfahrens vorgebracht.
Aus der Bürgermitwirkung kristallisierte sich
eine hohe Sensibilität für die qualitätsvolle
Ausgestaltung der Lebensräume innerhalb der
Ortschaft und in der freien Landschaft heraus.
So wurde vom Beginn der Arbeitskreisarbeit bis
zum vorläufigen Abschluss der Bürgerarbeit die
Revitalisierung des Mühlbaches von allen drei Arbeitskreisen als eine der wichtigsten Maßnahmen
benannt.
Die anwesenden Bürger sind bereit, einen eigenen Beitrag zur Erhaltung und Verbesserung
der Lebensqualität zu leisten und haben dies
auch bereits in der Vergangenheit bewiesen. Dies
zeigt sich auch in dem Bestehen und den Initiativen der Vereine „Goldene Ähre“, „Sensenmänner“ sowie dem Rassezuchttierverein. Betrachtet
man die Beteiligung an den Arbeitskreisen und
berücksichtigt dabei die Einwohnerzahl, stellt
man eine hohe Mitwirkungsbereitschaft fest. In
den Arbeitskreisen ist eine starke Identifikation
mit dem Ort zu spüren. Das Engagement für die
Dorfgemeinschaft ist auch generationenübergreifend. Durchwegs waren alle Altersgruppen in den
Arbeitskreisen vertreten. Auffällig war auch der
hohe Anteil von über 50% an Frauen in den Arbeitskreisen.
In der Besprechung mit der Gemeinde am 26.
September 2014 informierte Herr Bürgermeister
Zalewski die Teilnehmer darüber, dass die nach
dem polnischen Flurbereinigungsgesetz geforderte Zustimmung von 50% (ob es sich hierbei
um den Anteil der Eigentümer oder der Fläche
handelte, blieb unklar) zur Durchführung eines
Verfahrens vorliegt und damit der Anordnung
eines Verfahrens aus der Sicht der Gemeinde
nichts mehr entgegen steht.

J. Taszakowski

Rys. 25. Mapa wyników ustaleń grupy roboczej „Urządzenia rolne i rolnictwo“ z dnia 19.02.2015 r.
Abb. 25. Karte der Ergebnisse der Bestimmungen des Arbeitskreises „Flurneuordnung
und Landwirtschaft“ vom 19.02.2015
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3 OPRACOWANIE TECHNICZNE –
KRAJOBRAZ

3. FACHBEITRAG
– LANDSCHAFT

3.1

3.1

Zadania i cele planowania krajobrazowego

Opracowanie techniczne dotyczące krajobrazu, jako ważny element w postępowaniu dla
rozwoju obszarów wiejskich, ma na celu zadbanie o zapewnienie zrównoważonego rozwoju krajobrazu poprzez proces planistyczny
w przestrzeni, oparty na pożądanym stanie
wzorcowym (docelowym) i długoterminowej strategii. Chodzi przy tym o zapewnienie
realizacji działań inwestycyjnych w sposób
nieszkodliwy dla środowiska, poprawę stanu
środowiska naturalnego i fizjonomii krajobrazu.
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 [18], określiła scalenie gruntów
jako zagrożenie dla różnorodności biologicznej
i korytarzy ekologicznych. Dlatego centralne
znaczenie ma zaplanowanie przedsięwzięć
w sposób nieszkodliwy dla środowiska.
Planowanie krajobrazowe obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
• zapewnienie ochrony istotnych siedlisk przyrodniczych i elementów krajobrazu,
• stworzenie nowej przestrzeni życiowej dla
fauny i flory,
• rozwój krajobrazu przy zachowaniu typowych
walorów kulturowych miejsca,
• zapewnienie funkcjonującej siatki biotopów;
ewentualnie połączenie ich w sieć poprzez
stworzenie/uzupełnienie struktur ekologicznych,
• wytyczne dla kształtowania i pielęgnacji terenów ekologicznych,
• określenie działań na rzecz wyrównania
i kompensacji ekologicznej w ramach przewidywanej ingerencji planowanych nowych
dróg transportu rolnego w zasoby przyrodnicze i krajobraz,
• zapewnienie zgodności planowanych działań
w postępowaniu z obostrzeniami związanymi
z siecią Natura 2000.
Planowanie krajobrazu w ramach rozwoju
obszarów wiejskich dzieli się z reguły na planowanie przygotowawcze i planowanie szczegółowe. W ramach planowania przygotowawczego następuje inwentaryzacja, ocena i opis
zasobów obszaru postępowania; opracowywane są wytyczne dla ustalenia celów przyszłego
rozwoju (np. wytyczne dla planów fachowych
– rozdział 3.2) oraz koncepcje docelowe (wzorce rozwoju krajobrazu, cele rozwojowe, cele
projektowe – rozdziały 3.4 i 3.5). W ramach
planowania szczegółowego opracowywane
są – na podstawie planu przedsięwzięć urządzeniowo-rolnych, względnie planu sieci dróg
– zabiegi mające na celu minimalizację negatywnych skutków dla środowiska, a po ich realizacji następuje ocena pozostałych skutków
całego projektu na środowisko. Powinny one
zostać w miarę możliwości wyrównane albo
funkcjonalnie zastąpione poprzez stosowne
przedsięwzięcia na rzecz pielęgnacji krajobrazu (rozdział 3.5.1).

3.2

Wytyczne planistyczne

Obszar postępowania leży na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; w północno-zachodniej części znajduje się obszar
sieci Natura 2000 „PLH120067 Dolina rzeki
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Aufgabenstellung und Ziele der
Landschaftsplanung

Der Fachbeitrag Landschaft als wichtiger Bestandteil des Verfahrens zur ländlichen Entwicklung hat zum Ziel, durch einen leitbildbezogenen
räumlichen Planungsprozess mit einer langfristigen Gesamtstrategie für eine nachhaltige Entwicklung der Landschaft zu sorgen. Wesentliche
Ziele der Landschaftsplanung sind die umweltverträgliche Durchführung des Gesamtprojektes
und die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des
Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes. Die
Prognose von Umweltauswirkungen des Programms PROW 2014-2020 [18], hat Flurbereinigung als Bedrohung für die Biodiversität und die
ökologischen Vernetzungen bezeichnet. Insofern ist die Umweltverträglichkeit der geplanten
Maβnahmen von zentraler Bedeutung.
In der Landschaftsplanung werden insbesondere Aussagen getroffen über die:
• Sicherung naturschutzfachlich und landschaftlich bedeutsamer Lebensräume und Landschaftselemente,
• Neuschaffung von Lebensräumen für Pflanzen
und Tiere,
• Entwicklung des Landschaftsbildes unter Berücksichtigung des ortstypischen Kulturlandschaftscharakters,
• Sicherstellung eines funktionsfähigen Biotopverbundsystems, ggf. Vernetzung durch Anlage/Ergänzung naturnaher Strukturen,
• Gestaltung und Pflegehinweise für die Landschaftspflegeflächen,
• Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die
im Rahmen der Wegenetzplanung zu erwartenden Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild,
• Verträglichkeit der geplanten Maßnahmen mit
Natura 2000.
Die Landschaftsplanung in der Ländlichen Entwicklung gliedert sich i.d.R. in eine Vorbereitungsund eine Vertiefungsplanung. In der Vorbereitungsphase wird zunächst das Verfahrensgebiet
erfasst, bewertet und beschrieben, es werden
Vorgaben für die Zielentwicklung (z.B. fachplanerische Vorgaben – Kap. 3.2) zusammengestellt
und das Zielkonzept erarbeitet (landschaftliches
Leitbild, Entwicklungsziele, Projektziele – Kap.
3.4 und 3.5). Im Rahmen der Vertiefungsplanung werden – auf der Grundlage vorliegender
Planungen der Bodenneuordnung bzw. des
Wegenetzes – geeignete Vermeidungsmaßnahmen zur Minimierung der Umweltauswirkungen
erarbeitet und nach Umsetzung der Vermeidungsmaßnahmen verbleibende Auswirkungen
betrachtet. Diese sollen im Rahmen geeigneter
landschaftspflegerischer Maßnahmen möglichst
ausgeglichen oder funktionsgerecht ersetzt werden (Kap. 3.5.1).

3.2

Gróbki“, którego zadaniem jest w szczególności ochrona dwóch gatunków motyla modraszka (Maculinea teleius, Maculinea nausithous).
RDOŚ zażądała, aby przyszłe postępowanie
urządzeniowo-rolne objęte zostało oceną oddziaływania na środowisko oraz oceną zgodności z Dyrektywą siedliskową (nr 92/43/EWG)
[12] z uwagi na występujące tereny chronione.
Następujące wytyczne planistyczne winny
być uwzględnione w ramach postępowania jak
chodzi o aspekty przyrodnicze i krajobrazowe:
• zachowanie/wsparcie wymogów siedliskowych Modraszka przez utrzymanie użytkowania łąk koszonych raz do roku,
• przy projektowaniu dróg na obszarze sieci
Natura 2000 należy uwzględnić niedopuszczalność stosowania inwestycji odwadniających, prowadzących do zmiany stosunków
wodnych,
• zahamowanie sukcesji samosiejki; utrzymanie i wsparcie ekstensywnego użytkowania
gruntów na obszarze sieci Natura 2000,
• ochrona innych szczególnych gatunków i ich
wymogów siedliskowych (m.in. bocian czarny, derkacz, bóbr, bocian biały),
• utrzymanie i wsparcie istniejących struktur
użytkowania dobrych gleb rolniczych.

3.3

Wyniki prac grupy roboczej

Poza opisanymi ustaleniami, wzorce rozwoju
krajobrazu oraz przedsięwzięcia opracowywane
były w grupach roboczych składających się z zainteresowanych mieszkańców Strzelc Wielkich.
Po utworzeniu trzech grup roboczych „Odnowa
wsi”, „Urządzenia rolne i rolnictwo” oraz „Krajobraz, przyroda i czas wolny” w czerwcu 2014
roku, na początku prac w terenie, poproszono
uczestników o przedstawienie ich życzeń odnośnie rozwoju ich wsi i terenów rolnych – służyła do tego symbolicznie „Złota rybka”, która
każdemu z mieszkańców mogła spełnić trzy
życzenia.
Określono wtedy życzenia przedstawione na
stronie 35 u góry.
W ramach drugiej rundy zapytano uczestników, z czego są dumni we wsi i jej otoczeniu,
co pokazaliby chętnie przybyszowi z zewnątrz.
Dla obszaru „Krajobraz, przyroda i czas wolny”
określono następujące tematy: las, krajobraz,
dzikie zwierzęta, tereny zielone we wsi ze stawami oraz system zieleni z Młynówką i stawem.
Następnie przystąpiono do prac nad zdefiniowanymi wcześniej problemami wsi za pomocą
metody krzyżowo-nitkowej. Każda gru-

Planungsvorgaben

Das Verfahrensgebiet zählt zum Landschaftsschutzgebiet „Bratucicki OCHK“; im Nordwesten befindet
sich das Natura 2000-Gebiet „PLH120067 Dolina
rzeki Gróbki“, das insbesondere zum Schutz der
beiden Schmetterlingsarten Dunkler und Heller
Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea teleius,
Maculinea nausithous) ausgewiesen wurde.
Von Seiten der Naturschutzbehörden wurde
gefordert, dass im Rahmen des Verfahrens zur

Fot. T. Wirth

Rys. 26. Modraszek na łąkach obszaru Natura
2000 „Dolina rzeki Gróbki“
Abb. 26. Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling
auf Wiesen im Natura 2000-Gebiet „Dolina rzeki
Gróbki“
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Temat – Woda/Wody powierzchniowe:

Thema – Wasser/Gewässer:

Temat – Rośliny/Zieleń:
Thema – Bepflanzung/Grün:

Temat – Krajobraz/Wypoczynek:
Thema – Landschaft/Erholung:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zagospodarowanie/rewitalizacja stawu wiejskiego
reaktywacja Młynówki
reaktywacja starej rzeki i zadrzewień nadbrzeżnych
uzupełnienie drzewostanu wzdłuż cieków wodnych
mała elektrownia wodna
regulacja stosunków wodnych
Bewirtschaftung/Revitalisierung des Dorfteiches
Reaktivierung des Mühlbaches
Reaktivierung des alten Flusses und des Baumbestandes
Ergänzung des Baumbestands entlang des Flusses
Kleines Wasserkraftwerk
Regelung der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse

•
•
•
•

zachowanie istniejących skupisk roślinności i nowe nasadzenia
uzupełnienie drzewostanu wzdłuż dróg
Erhaltung der vorhandenen Bepflanzung und Neubepflanzung
Ergänzung des Baumbestands entlang der Straßen

•
•
•
•
•
•

miejsce dla rekreacji i wypoczynku
utworzenie terenów zielonych
utworzenie parku
Platz für Rekreation und Erholung
Herrichtung der Grünflächen
Herrichtung des Parks

Temat – Drogi:
Thema – Wege:

• drogi spacerowe i rowerowe
• Geh- und Radwege

Inne tematy:
Sonstige Themen:

• likwidacja dzikich wysypisk śmieci
• Liquidierung „wilder“ Mülldeponien

Bodenordnung eine Umweltverträglichkeitsprüfung sowie eine FFH-Verträglichkeitsprüfung [12]
aufgrund der Betroffenheit der o.g. Schutzgebiete
durchgeführt werden.
Folgende Planungsvorgaben sind zusammengefasst im Rahmen des Verfahrens, insbesondere den Naturhaushalt und das Landschaftsbild
betreffend, zu berücksichtigen:
• Erhaltung/Förderung der speziellen Lebensraumansprüche der o.g. Schmetterlingsarten
durch Aufrechterhaltung der Grünlandnutzung
u.a. mit einmaliger Wiesenmahd,
• bei der Anlage von Wegen im Natura 2000-Gebiet sind Maßnahmen unzulässig, die zu einer
Entwässerung und damit zu einer Veränderung der Wasserverhältnisse führen würden,
• Zurückdrängung der Sukzession; Erhaltung
und Unterstützung der extensiven Bewirtschaftung vor allem innerhalb des Natura
2000-Gebietes,
• Schutz weiterer besonderer Artenvorkommen
und ihrer Lebensraumansprüche (u.a. Schwarzstorch, Wachtelkönig, Biber, Weißstorch),
• Erhaltung und Förderung der bestehenden
Strukturen im Bereich der guten landwirtschaftlichen Flächen.

3.3

Ergebnisse des örtlichen
Arbeitskreises

Darüber hinaus wurden in Arbeitsgruppen mit interessierten Bürgern der Gemeinde Strzelce Wielkie
Leitbilder und Maßnahmenvorschläge erarbeitet.
Nach Gründung der drei Arbeitskreise „Dorferneuerung“, „Landschaft, Naturschutz und Freizeit“
und „Flurbereinigung und Landwirtschaft“ wurden
Anfang Juni 2014 in einer ersten Bestandsaufnahme die Teilnehmer in den einzelnen Arbeitskreisen

pa robocza opracowała najpierw jeden temat
w dwóch częściach A i B (jest/powinno być)
i przedstawiła swoje wyniki. Wyniki prac grupy
roboczej udokumentowane są w ekspertyzie
[13]. Z analiz grup roboczych zestawiono następujące istotne wyniki dla obszaru „Krajobraz,
przyroda i czas wolny”:
• Młynówka powinna zostać ponownie zaktywizowana, a staw rozwinięty do funkcjonującego ekosystemu,
• park wokół dworku należy poddać rewaloryzacji,
• tradycyjne ogródki w zagrodach powinny zostać koniecznie zachowane,
• zatrzymane powinno być postępujące zakrzaczenie łąk w terenach rolnych (ekstensywne
użytkowanie łąk prowadzi do zachowania
wartych ochrony świeżych łąk niżowych),
• należy zachować bogactwo struktur w terenach rolnych.

3.4

Stan istniejący i wartościowanie

Jeszcze przed wszczęciem postępowania urządzeniowo-rolnego (scalenia) należy przeprowadzić wartościowanie stanu istniejącego i ocenę
sytuacji środowiska naturalnego. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji i przeanalizowaniu jej wyników należy opracować tzw. „Wzorzec (docelowy)
rozwoju przyrody i krajobrazu” w planowanym
postępowaniu.
W ramach tzw. „Kartowania struktury i użytkowania“ (KSU) inwentaryzowane jest użytkowanie
i elementy krajobrazu na całym obszarze planowanego postępowania. Elementy krajobrazu
przyporządkowane są przy tym określonym typom struktur lub elementów oraz nadawane im
są też dalsze atrybuty (tab. 9).

gebeten, ihre Wünsche zu Veränderungen in Dorf
und Flur zu äußern – dazu diente symbolisch ein
„Goldfisch“, der den Teilnehmern je drei Wünsche erfüllen könne. Die links dargestellten Punkte wurden als Wünsche genannt.
In einer zweiten Runde wurden die Teilnehmer
befragt, auf was sie im Dorf/in der Umgebung
stolz seien und was sie einem Gast gerne zeigen
würden. Hier wurden folgende Themen für den
Bereich „Landschaft, Naturschutz und Freizeit“
genannt: Wald, Landschaft, Wildtiere, Park mit den
nahegelegenen Teichen sowie Grünordnungssystem mit dem Mühlbach und den Teichen.
Anschließend wurden die zuvor definierten
Probleme des Dorfes nach der Fadenkreuzmethode durch die Arbeitskreise weiter erarbeitet. Der Arbeitskreis erarbeitete zunächst ein
Thema der Schritte A und B (Ist-/Soll-Zustand)
und stellte die Ergebnisse vor. Die Arbeitskreisergebnisse sind in der Expertise [13] dokumentiert. Folgende wesentliche Erkenntnisse aus
der Analyse der Arbeitskreise werden für den
Bereich „Landschaft, Naturschutz und Freizeit“
zusammengefasst:
• der Mühlbach soll wieder aktiviert werden und
der Teich zu einem funktionierenden Gewässerökosystem entwickelt werden,
• der Park um das Herrenhaus sollte aufgewertet werden,
• die traditionellen Bauerngärten im Dorf sollen
unbedingt erhalten bleiben,
• die Verbuschung der Wiesen in der Flur sollte
aufgehalten werden (eine extensive Wiesennutzung führt zu einer Erhaltung der schützenswerten Flachland- Mähwiesen),
• die Strukturvielfalt in der Flur soll erhalten bleiben.

3.4

Bestand und Bewertung

Noch vor Beginn des eigentlichen Verfahrens zur
Flurbereinigung bzw. Bodenneuordnung steht die
Erfassung und Bewertung der Umweltsituation.
Aus der Bestandserhebung und -bewertung des
Gebietes wird ein Leitbild zur Entwicklung von
Natur und Landschaft unter Berücksichtigung der
o.g. Planungsvorgaben entwickelt.
Bei der sogenannten „Struktur- und Nutzungskartierung“ (SNK) werden bestehende
Landnutzungen sowie Landschaftselemente im
Gelände flächendeckend erfasst. Dabei werden den Landschaftselementen jeweils ein bestimmter Struktur- oder Objekttyp sowie weitere
Sachattribute zugewiesen (Tab. 9).
Intensiv genutzte Flächen, wie z.B. Siedlungsbereiche, Verkehrsflächen, Ackerflächen oder
intensiv genutzte Grünlandflächen werden zwar
erfasst, jedoch von einer näheren Betrachtung
und Bewertung ausgenommen.
Die Bewertung der für den Naturhaushalt
und die Landschaft bedeutsamen Landschaftselemente, wie z.B. extensiv landwirtschaftlich
genutzte Flächen, Gehölzbestände, Gewässer
und Kleinstrukturen, erfolgt über eine Einstufung
in die sogenannten Erhaltungsstufen (Seite 38):
• Stufe 1: erhaltensnotwendig (Farbe rot),
• Stufe 2: erhaltenswürdig (Farbe gelb),
• Stufe 3: ersetzbar (Farbe grün).
Im Rahmen des vorliegenden Verfahrens erfolgte im Jahr 2014 zunächst eine flächendeckende Bestandsaufnahme der Flächennutzungen im
gesamten Verfahrensgebiet durch Krakowskie
Biuro Geodezji i Terenów Rolnych (KBGiTR) (vgl.
Anlage 3).
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Tab. 9. Przyporządkowanie typów obiektów i atrybutów w ramach KSU (przykłady)
Tab. 9. Zuweisung von Objekttypen und Sachattributen im Rahmen der SNK (Beispiele)
Kategoria / Kategorie

Treść / Inhalt

Klasa obiektu / Objektklasse

np. siedlisko, grunty uprawne, struktura zagajników, las
z.B. Siedlung, Acker, Gehölzstruktur, Wald

Typ obiektu / Objekttyp

bliższy opis, np. zagroda, budynek, grunt orny, drzewo owocowe, las liściasty
nähere Beschreibung, z.B. Hof, Gebäude, Acker, Obstbaum, Laubwald

Odłóg / Brache

tak/nie / ja/nein

Przeszkoda / Störung

np. składowanie, przejeżdżanie przez grunty, erozja, uszkodzenie mechaniczne, nadmierne
użytkowanie pastwisk / z.B. Ablagerungen, Tritt-/Fahrschäden, Bodenerosion, mechanischer Eingriff, Überweidung

Fizjonomia krajobrazu – znaczenie / Landschaftsbild – Bedeutung

negatywna/neutralna/pozytywna/bardzo pozytywna / negativ/neutral/positiv/sehr positiv

Ważność zachowania / Erhaltungswert

stopień 3 (zastępowalne)/stopień 2 (godna zachowania)/stopień 1 (potrzebna do zachowania)
Stufe 3 (ersetzbar)/Stufe 2 (erhaltenswürdig)/Stufe 1 (erhaltensnotwendig)

Typ biotopu / Biotoptyp

tak/nie / ja/nein

Szerokość/wysokość/długość / Breite/Höhe/Länge

podaje się tylko dla obiektów liniowych i punktowych / nur für Linien und Punkte anzugeben

Powierzchnia / Fläche

zostaje określona automatycznie / wird automatisch ermittelt

Przebieg cieku / Gewässerlauf

całkowicie zmieniony/mocno zmieniony/zmieniony/mało zmieniony/naturalny, bliski naturalnemu
vollständig verändert/stark verändert/verändert/gering verändert/natürlich, naturnah

Profil cieku / Gewässerprofil

całkowicie zmieniony/mocno zmieniony/zmieniony/mało zmieniony/naturalny, bliski naturalnemu
vollständig verändert/stark verändert/verändert/gering verändert/natürlich, naturnah

Uwagi / Bemerkungen

zdefiniowane przez wykonawcę / benutzerdefiniert
Inwentaryzacja poniższego wymagana jest tylko dla stopnia 1 i stopnia 2 (wartościowanie)
Die nachfolgenden Erfassungen sind nur für Stufe 1 und Stufe 2 erforderlich (s.u. Bewertung)

Wartość ekologiczna / Ökologischer Wert

mała/mała do średniej/średnia/wartościowa/bardzo wartościowa
gering/gering bis mittel/mittel/wertvoll/sehr wertvoll

Wiek / Alter

do 20 lat/do 50 lat/powyżej 50 lat/starsze / bis 20 Jahre/bis 50 Jahre/über 50 Jahre/auf
Stock gesetzt
Inwentaryzacja poniższego wymagana jest tylko dla stopnia 1 (wartościowanie)
Die nachfolgenden Erfassungen sind nur für Stufe 1 erforderlich (s.u. Bewertung)

Wilgotność / Feuchte

sucho/średnio sucho/średnio, świeżo/średnio wilgotno/wilgotno
trocken / mäßig trocken / mittel, frisch/mäßig feucht/feucht

Trofizm / Trophie

eutrofizm/mezotrofia/oligotrofia / eutroph/mesotroph/oligotroph

Gatunki / Artenzusammensetzung

obce dla miejsca/lokalne / standortfremd/standortheimisch

Skraj (brzeg) / Saum

zamknięty/niepełny/brakujący / geschlossen/lückenhaft/fehlend

Gęstość występowania / Bestandsdichte

zamknięty/niepełny/wyspowy / geschlossen/lückenhaft/inselhaft

Bogactwo gatunków / Artenreichtum

małe/średnie/wysokie / gering/mittel/hoch

Zarośnięcie zagajników / Gehölzaufwuchs

rzadkie/średnie/gęste / vereinzelt/mittel/stark

Tereny użytkowane intensywnie, jak np. tereny
osiedlowe, komunikacyjne, rolnicze lub intensywnie użytkowane tereny zielone będą wprawdzie
ujęte, jednakże pominięte przy dokładniejszej
inwentaryzacji i wartościowaniu.
Wartościowanie elementów ważnych
z punktu widzenia przyrody i krajobrazu, jak np.
ekstensywnie użytkowanych terenów rolniczych,
zadrzewień i małych struktur następuje w podziale na tzw. „Stopnie zachowania”(str. 38):
• Stopień 1: potrzebne do zachowania (kolor
czerwony),
• Stopień 2: godne zachowania (kolor żółty),
• Stopień 3: zastępowalne (kolor zielony).
W ramach przygotowań do planowanego
postępowania przeprowadzona została w roku
2014 inwentaryzacja użytkowania całego obszaru przez KBGiTR (porównaj załącznik 3).
Następnie przeprowadzone zostało przez
ekspertów bawarskich KSU, na podstawie bawarskich zaleceń stosowanych w rozwoju obszarów wiejskich, dla wybranego obszaru (Obszar
priorytetowy 1 – we wschodniej części sołectwa
Strzelce Wielkie). Na cele tej inwentaryzacji okre-

36

Anschließend erfolgte eine Struktur- und Nutzungskartierung auf der Grundlage der bayerischen
Vorgaben in der ländlichen Entwicklung für ein
ausgewähltes Teilgebiet (Schwerpunktbereich
1 – östlich der Ortschaft Strzelce Wielkie) durch
bayerische Experten. Für diese Bestandsaufnahme wurden die (Seite 37 oben) Biotoptypen abgegrenzt, die für das Verfahrensgebiet relevant sind.
Mit den Experten der LU Krakau wurden zahlreiche Besprechungen zur Methodik der Bestandserfassung und Bewertung durchgeführt. Beispielhaft
wurde eine Systematik für die Erfassung von Grünlandtypen im Verfahrensgebiet erarbeitet (Abb. 27).
Auf dieser Grundlage wurden drei weitere
Schwerpunktgebiete durch Mitarbeiter/innen der
LU Krakau detailliert erfasst und bewertet.
• Schwerpunktbereich 2/Zone 36-43 – Lage
im Nordwesten des Gemarkungsgebietes –
Mühlbach mit begleitenden Flächen bis zur
Ortsgrenze
• Schwerpunktbereich 3/Zone 7-15 – Abschnitt des Mühlbachs südlich des großen
Teichs bis zur Flurlage „Okrążek“ südöstlich
der Strzelce Wielkie

ślono typy biotopów, ważne dla obszaru planowanego postępowania (str. 37 u góry).
Przeprowadzono liczne ustalenia dotyczące
metodyki inwentaryzacji i wartościowania z ekspertami UR Kraków. Modelowo opracowano systematykę inwentaryzacji typów użytków zielonych
na obszarze postępowania (rys. 27).
Na tej podstawie eksperci z UR Kraków przeprowadzili inwentaryzację i ocenę trzech dalszych Obszarów priorytetowych:
• Obszar priorytetowy 2/strefy 36-43: położone w północno-zachodniej części obszaru
– Młynówka z terenami przyległymi do granicy
miejscowości.
• Obszar priorytetowy 3/strefy 7-15: odcinek
Młynówki na południe od dużego stawu do
kompleksu uprawowego „Okrążek“ w południowo-wschodniej części Strzelc Wielkich.
• Obszar priorytetowy 4/strefy 1-6 w południowo-wschodniej części miejscowości do granicy
z lasem na południu.
W ramach niniejszego wydawnictwa przykładowo przedstawiono tylko wyniki tych prac dla
Obszaru priorytetowego nr 1 (rys. 28).
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Kartowanie typów biotopów – stopnie inwentaryzacji
Biotoptypenkartierung – Erfassungsstufen
Grunty orne
Ackerfläche

1.1 pola uprawne, uprawiane i odłogowane
bewirtschaftete und brachliegende Ackerfläche
1.2 użytki zielone intensywnie uprawiane
Wirtschaftsgrünland intensiv

Użytki zielone
Grünland

Niżowe łąki kośne / Flachland-Mähwiesen
2.1 wieloletnio odłogowane, z zakrzaczeniami/samosiejką
langjährig brachliegend und verbuscht
2.2 odłogowane, bez zakrzaczeń/samosiejki
brachliegend ohne Verbuschung
2.3 ekstensywnie uprawiane, koszenie od około czerwca
extensiv bewirtschaftet, Mahd ab ca. Juli
Podmokłe łąki trzęślicowe / Feuchte Streuwiese
2.4 wieloletnio odłogowane, z zakrzaczeniami/samosiejką
langjährig brachliegend und verbuscht
2.5 odłogowane, bez zakrzaczeń/samosiejki
brachliegend ohne Verbuschung
2.6 ekstensywnie uprawiane, koszenie od około czerwca
extensiv bewirtschaftet, Mahd ab ca. Juli

Wody
Gewässer

3.1 rowy/wody stojące
Graben/Stehende Gewässer

Drzewa i krzewy
Gehölze

4.1 zagajniki śródpolne/grupy drzew/pojedyncze drzewa
Feldgehölze/Gehölzgruppe/Einzelbäume
4.2 łąki w sadach/drzewa owocowe
Obstwiesen/Obstbäume
4.3 zagajniki nad wodami/grupy drzew/pojedyncze drzewa
Gewässerbegleitende Gehölze/Gruppen/Einzelbäume

Inne
Sonstiges

5.1 niwa trawiasta/ziołowa na groblach/wałach i drogach
Gras-/Krautfluren an Dämmen und Straßen
5.2 wieloletnie byliny wysokie przy wodach
Gewässerbegleitende Hochstaudenflur
5.3 wieloletnie byliny wysokie z dala od wód
Hochstaudenflur außerhalb Gewässer
5.4 zaburzenia (np. składowiska, odpady, inne)
Störung (z.B. Ablagerungen, Müll, andere)

• Schwerpunktbereich 4/Zone 1-6 – südöstlich
der Ortschaft bis zur Waldgrenze im Süden
In dieser Veröffentlichung werden beispielhaft
nur die Ergebnisse von Arbeiten am Schwerpunktbereich 1 näher vorgestellt (vgl. Abb. 28).
Der Schwerpunktbereich 1 liegt östlich
von Strzelce Wielkie, er umfasst eine Fläche
von ca. 85 ha und ist im nördlichen Teil von
intensiv genutzten Ackerflächen, entlang der
Gewässer vorwiegend von intensiv bis extensiv genutzten Wiesenflächen, gekennzeichnet.
Gehölzbestände beschränken sich auf wenige
Einzelbäume, kleinere Feldgehölze in Gewässernähe und schmale Streifen gewässerbegleitender Gehölze. Der südliche Teil wird von
extensiv genutzten bis brachliegenden, artenreichen Wiesen dominiert, die dem nach FFHRichtlinie Anhang I [12] geschützten Lebensraumtyp 6510 (magere Flachland-Mähwiesen)
mit hohem Anteil an Wiesenknopfbeständen
entsprechen. Das Gebiet befindet sich jedoch
außerhalb des Natura 2000-Gebietes (Abb.
29). In der SNK wurden die extensiv genutzten Wiesen, Gehölzstrukturen, Gewässer und
sonstige Gras- und Krautfluren als Landschaftselemente wie in der Abb. 27 dargestellt bewertet (Ergebnis illustriert Abb. 30).

Obszar priorytetowy 1 położony jest we
wschodniej części Strzelc Wielkich i obejmuje powierzchnię ok. 85 ha, a jego północną część zajmują intensywnie uprawiane grunty orne, natomiast
wzdłuż cieków znajdują się intensywnie lub ekstensywnie użytkowane łąki. Zadrzewienia ograniczają
się do pojedynczych drzew, małych zagajników
i wąskich pasów wzdłuż cieków. Południowa część
zdominowana jest przez użytkowane ekstensywnie
lub odłogowane, bogate gatunkowo łąki, odpowiadające zgodnie z załącznikiem nr 1 do Dyrektywy
siedliskowej [12] typowi siedliska 6510 (niżowe
łąki kośne) z częstym występowaniem roślin krwiściągowych. Obszar ten znajduje się jednak poza
obszarem sieci Natura 2000 (rys. 29). W ramach
KSU dokonano wartościowania ekstensywnych
łąk, zadrzewień, cieków i innych terenów zielonych
jako elementów krajobrazu wg schematu przedstawionego na rys. 27 (wynik na rys. 30).
Szczególnie wartościowe, godne zachowania
elementy krajobrazu znajdują się sporadycznie
wzdłuż jednego z rowów położonego w północnej części Obszaru priorytetowego. Bogate
gatunkowo, ale odłogowane łąki rozciągające
się w centralnej i południowej części obszaru,
zakwalifikowano jako godne zachowania. Mocno
zakrzaczone tereny w północnej części obszaru

Besonders wertvolle, erhaltensnotwendige
Landschaftselemente finden sich demnach vereinzelt entlang eines Grabens im nördlichen Teil
des Schwerpunktgebietes. Die ausgedehnten,
artenreichen aber brachliegenden Extensivwiesen im mittleren und südlichen Bereich werden
als erhaltenswürdig eingestuft. Stark verbuschte
Bereiche im Norden sowie artenarme Gras- und
Krautfluren auf der Dammböschung des Uszewka-Flusses im Osten wurden als ersetzbar bewertet. Insbesondere für die nach Stufen 2 und
3 bewerteten brachgefallenen Wiesen wird ein
hohes Aufwertungspotenzial durch eine mögliche Wiederaufnahme extensiver Wiesennutzung
festgestellt. Die analoge Bewertung der anderen
Schwerpunktgebiete ist in der Expertise [13] dokumentiert.

3.5. Wirkungsabschätzung
und Zielkonzept
3.5.1. Beschreibung der geplanten
Maßnahmen und der zu erwartenden
Beeinträchtigungen

Die Maßnahmen der Bodenordnung sehen im
Verfahrensgebiet die Erneuerung und Ergänzung
des Wegenetzes zur Optimierung und Wiederaufnahme der Bewirtschaftung, der Erschließung für
den landwirtschaftlichen Verkehr sowie den Erholungsverkehr (Fuß- und Radwegenetz) vor. Durch
eine Zusammenlegung des zersplitterten Grundbesitzes soll die Bewirtschaftung künftig optimiert
und langfristig wirtschaftlich gesichert werden.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Verfahrens
ist die Revitalisierung des Mühlbaches (s.u.) und
die Optimierung des Entwässerungsnetzes durch
die Neuanlage und regelmäßige Pflege bestehender Entwässerungsgräben. Dabei wurden
insbesondere die Naturschutzbelange im Bereich
des Natura 2000-Gebietes und des Landschaftsschutzgebietes berücksichtigt. Diese Maßnahmen werden in einem Wege- und Gewässerplan
zusammenfassend dargestellt (Anlage 4). Folgende Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes
und des Landschaftsbildes sind zum derzeitigen
Stand der Planung zu erwarten:
• Neuversiegelung oder Teilversiegelung des
Bodens durch Anlage befestigter Wege,
verbunden mit dem Verlust der ökologischen
Bodenfunktionen (Lebensraumpotenzial, Wasserrückhaltung).
• Die Anlage neuer Grünwege ist lediglich
bei Überbauung erhaltenswürdiger oder erhaltensnotwendiger Landschaftselemente als
Eingriff zu bewerten. Die auf bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen geplanten Grünwege tragen hingegen zu einer Aufwertung
des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes aufgrund ihrer Funktionen zur Biotopvernetzung in der Flur, zu Gliederung der
Landschaft und zur Bewirtschaftung brachgefallener Flächen bei (s.u.).
• Mit dem Wegfall von Flur- und Grünwegen
sowie Gräben mit begleitenden Säumen
können entsprechend ihrer Vernetzungs- und
Lebensraumfunktion Beeinträchtigungen von
Naturhaushalt und Landschaftsbild verbunden
sein. Von erheblichen, ausgleichspflichtigen
Eingriffen ist jedoch in der Regel allenfalls bei
einem gleichzeitigen Verlust begleitender Biotopstrukturen (z.B. Gräben mit geschützten Vegetationsbeständen, Hecken etc.) auszugehen.
• Beseitigung von Gehölzbeständen durch
Rodung und Wiedernutzung von Brachflä-
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Typ siedliska: Niżowe świeże łąki użytkowane ekstensywnie
Lebensraumtyp: Feuchte Flachland-Mähwiesen
(Natura 2000 - code 6510)
Wskażniki:
• Sanguisorba officinalis
Kennarten:
• Alopecurus pratensis
• Deschampsiacae spitosa

Typ siedliska: Podmokłe łąki trzęślicowe z wysokim poziomem
wód gruntowych jako niżowe łąki kośne
Lebensraumtyp: Feuchte Streuwiesen mit höherem Wasserstand
als Flachland-Mähwiesen
Wskaźniki:
• Carex spec.
Kennarten:
• Juncus spec.

Kategoria 1 / Kategorie 1
Odłogowana łąka z zakrzaczeniami/samosiejką (nr 2.1)
Brachgefallene Wiese mit Verbuschung (Nr. 2.1)

Kategoria 1 / Kategorie 1
Odłogowana łąka z zakrzaczeniami/samosiejką (nr 2.4)
Brachgefallene Wiese mit Verbuschung (Nr. 2.4)

Kategoria 2 / Kategorie 2
Odłogowana łąka bez zakrzaczeń/samosiejki (nr 2.2)
Brachgefallene Wiese ohne Verbuschung (Nr. 2.2)

Kategoria 2 / Kategorie 2
Odłogowana łąka bez zakrzaczeń/samosiejki (nr 2.5)
Brachgefallene Wiese ohne Verbuschung (Nr. 2.5)

Formy mieszane w zależności od poziomu wód
gruntowych
Mischformen je nach Grundwasserstand
Nie inwentaryzuje się małych powierzchni
Kleinflächen nicht werden erfasst

Kategoria 3 / Kategorie 3
Łąki ekstensywnie użytkowane koszone raz w roku (nr 2.3)
1-schürige extensiv bewirtschaftete Wiese (Nr. 2.3)

Kategoria 3 / Kategorie 3
Łąki ekstensywnie użytkowane (nr 2.6)
Extensiv bewirtschaftete Wiese (Nr. 2.6)

Typ siedliska: Lasy wzdłuż obszarów zalewowych/lasy stojące w obszarach bagnistych
Lebensraumtyp: Au-/Bruchwald außerhalb von Gewässern
Powstaje po długotrwałym rozwoju drzewostanu, nie występuje na rozpatrywanym terenie
Entsteht nach langjähriger Gehölzentwicklung, im Gebiet nicht vorkommend
Rys. 27. Kartowanie typów biotopów – system inwentaryzacji użytków zielonych
Abb. 27. Biotoptypkartierung – System für die Erfassung von Grünland
oraz ubogie gatunkowo tereny zielone na wałach
Uszewki we wschodniej części określono jako zastępowalne. Dla odłogowanych łąk zakwalikowanych do stopni 2 i 3 stwierdzono wysoki potencjał
dla wzbogacenia ekologicznego, które może być
osiągnięte poprzez powrót do ich ekstensywnego
użytkowania. Analogiczne wartościowanie innych
Obszarów priorytetowych udokumentowane jest
w ekspertyzie [13].

3.5. Oszacowanie oddziaływań i koncepcja docelowa
3.5.1 Opis zaplanowanych przedsięwzięć
inwestycyjnych i możliwych oddziaływań negatywnych

Przedsięwzięcia inwestycyjne związane z pracami urządzeniowo-rolnymi obejmują na obszarze
projektu odnowę istniejących i budowę nowych
dróg dla optymalizacji i umożliwienia powrotu
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chen, dadurch Verlust von Gehölzlebensräumen z.B. für gehölzgebundene Vogelarten.
• Veränderung des Landschaftsbildes durch
die Zusammenlegung von Flurstücken;
ggf. Verlust von Vernetzungsstrukturen/Landschaftselementen mit Bedeutung für die Tierwelt (Böschungen, Ranken, Raine, Grünwege,
Gräben s.o.), Verlust der Kleinteiligkeit.
• Erhöhte Frequentierung der Wege aufgrund
verbesserter oder neuer Befestigung – höherer Störungsgrad für die Tierwelt.
Diesen nachteiligen Wirkungen stehen jedoch
umfassende positive Wirkungen auf Naturhaushalt und Landschaftsbild durch die geplanten
Maßnahmen gegenüber:
• Wiedernutzbarmachung großflächig brachgefallener Teile der Landschaft um Strzelce
Wielkie mit der Zielrichtung, eine dauerhafte
extensive Bewirtschaftung in weiten Teilen

użytkowania rolniczego, skomunikowania terenów rolniczych oraz umożliwienia realizacji funkcji wypoczynkowych (drogi piesze i rowerowe).
Poprzez scalenie rozdrobnionych działek rolniczych powinna nastąpić optymalizacja ich zagospodarowania i długotrwała poprawa sytuacji
gospodarczej w rolnictwie. Innym ważnym przedsięwzięciem w ew. przyszłym postępowaniu jest
rewitalizacja Młynówki i optymalizacja sieci melioracyjnej poprzez budowę nowych i odtworzenie
istniejących rowów odwadniających. Uwzględniono przy tym w szczególności interesy ochronne
obowiązujące na obszarze sieci Natura 2000
i obszarze chronionego krajobrazu. Przedsięwzięcia te przedstawione są na mapie koncepcji
dróg i urządzeń wodno-melioracyjnych (załącznik
4). Na obecnym etapie planowania można wyróżnić następujące negatywne oddziaływania na
zasoby przyrodnicze i krajobraz:
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sicherzustellen (vgl. nachfolgendes Kapitel):
Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung artenreicher Wiesen als Lebensräume
für besondere, europäisch bedeutsame und
gemeinschaftsrechtlich geschützte Artenvorkommen.
• Revitalisierung des Mühlbaches: Wiederherstellung und Entwicklung selten gewordener
arten- und strukturreicher Gewässer- und
Feuchtlebensräume und daran gebundener
Tierarten sowie der für die Landschaft und Erholung bedeutsamen Funktionen des Gewässers sowie seiner Ufer- und Auebereiche.
Im Zuge des derzeit geplanten Wege- und Gewässernetzes wird die Beseitigung wertvoller Vegetations- und Lebensraumkomplexe in Abstimmung mit den zuständigen Naturschutzbehörden
so weit wie möglich vermieden.
Im Rahmen von Vorbereitungen zum Verfahren wurde eine Umweltverträglichkeitsprüfung
[22] durchgeführt. Diese kommt zu dem Ergebnis,
dass durch die geplante Verbesserung der technischen und sozialen Infrastruktur (Wegebau)
nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten
sind. Dabei wird jedoch auf den Schutz und die
Erhaltung wertvoller Landschaftselemente besonderer Wert gelegt.
Durch die bessere Erschließung der Fluren
(Wiederaufnahme/Optimierung der Bewirtschaftung), die Verbesserung der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse, die Anlage von Biotopvernetzungsstrukturen entlang von Wegen und
Gewässerläufen, die Neuanlage straßenbegleitender Baumreihen und die Einrichtung einer
strengen Naturschutzzone im Gemeindegebiet
ist hingegen mit deutlich positiven Wirkungen
für die Umwelt zu rechnen.
In der Summe sind daher mit dem Verfahren
keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf
die Umwelt zu erwarten.
Für die Wege- und Gewässerbaumaßnahmen wurden zur Minimierung der Umweltauswirkungen insbesondere die naturschutzfachlichen Anforderungen im Bereich des Natura
2000-Schutzgebietes im Nordwesten des Verfahrensgebietes berücksichtigt. Somit können in
Abstimmung mit den zuständigen Naturschutzbehörden erhebliche nachteilige Auswirkungen auf
das Natura 2000-Gebiet und seine Erhaltungsziele nach Umsetzung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen ausgeschlossen werden. Prioritäre Arten und Lebensräume können durch die
geplanten Maßnahmen in der Summe vielmehr
gefördert und entwickelt werden.

Stopień 1 – potrzebne do zachowania:
Stufe 1 – erhaltensnotwendig:

2.3 ekstensywnie użytkowane łąki kośne krwiściągowe (LRT 6510)
extensiv bewirtschaftete Sanguisorba-Mähwiesen (LRT 6510)
2.6 ekstensywnie użytkowane podmokłe łąki turzycowo-sitowe
extensiv bewirtschaftete Seggen-Binsen-Nasswiesen
4.1 starsze pojedyncze drzewa, rzędy drzew i zagajniki
ältere Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen
4.3 zagajniki nad wodami
Gewässerbegleitgehölze
5.3 wieloletnie byliny wysokie z dala od wód
Hochstaudenfluren

Stopień 2 – godne zachowania:
Stufe 2 – erhaltenswürdig:

2.2 wieloletnio odłogowane łąki kośne krwiściągowe (LRT 6510)
mehrjährig brachliegende Sanguisorba-Mähwiesen (LRT 6510)
2.5 wieloletnio odłogowane podmokłe łąki turzycowo-sitowe
mehrjährig brachliegende Seggen-Binsen-Nasswiesen
4.1 młode zagajniki śródpolne
Feldgehölze mittleren bis jüngeren Alters
4.2 łąki w sadach/drzewa owocowe
Obstgehölze/Streuobstwiesen
5.2 roślinność przybrzeżna
gewässerbegleitende Vegetation

Stopień 3 – zastępowalne:
Stufe 3 – ersetzbar:

2.1 łąki kośne krwiściągowe (LRT 6510), odłogowane z zakrzaczeniami/samosiejką
Sanguisorba-Mähwiesen (LRT 6510), brachliegend mit Verbuschung
5.1 niwa trawiasta/ziołowa na groblach/wałach i drogach
Gras-Krautfluren entlang von Straßen, auf Dammböschung

3.5.2 Zielkonzept Gesamtraum

Aus der Analyse und Bewertung des Projektgebietes lassen sich – unter Berücksichtigung
der übergeordneten Planungsvorgaben (Kap.
3.2) – Entwicklungsziele und Maßnahmen für
die Landschaftspflege im Rahmen der Flurneuordnung ableiten. Das landschaftsplanerische
Zielkonzept stellt Suchräume für Landschaftspflegemaßnahmen. Innerhalb der Suchräume
werden die Maßnahmen in das räumliche Gesamtkonzept von Wegebau und Bodenordnung
eingebunden. Für das Projektgebiet Strzelce
Wielkie liegt der Schwerpunkt des landschaftsplanerischen Zielkonzepts auf der Erhaltung und
Entwicklung von Offenlandlebensräumen mit besonderer Bedeutung für gemeinschaftsrechtlich
geschützte Tierarten (insbesondere artenreiche
Extensivwiesen), der Revitalisierung von Ge-

Rys. 28. Położenie Obszarów priorytetowych (KSU) na planowanym obszarze postępowania
w Strzelcach Wielkich
Abb. 28. Übersicht über die Schwerpunktgebiete (Erfassung SNK) im geplanten Verfahrensgebiet
Strzelce Wielkie
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Wykonanie nowych lub rozbudowa istniejących dróg transportu rolnego z nawierzchnią
utwardzoną wiąże się z utratą ekologicznych
funkcji gruntu (potencjalna przestrzeń życiowa, wchłanianie wody).
• Budowa nowych dróg gruntowych może
być oceniona jako ingerencja w krajobraz tylko
wtedy, gdy dotyczy terenów określonych jako
godne zachowania lub potrzebne do zachowania. Natomiast drogi gruntowe (zielone)
zaplanowane na gruntach dotychczas użytkowanych rolniczo przyczyniają się do poprawy
stanu zasobów przyrodniczych i krajobrazu,
z uwagi na ich funkcję w zagęszczeniu sieci
biotopów, zaznaczą one poza tym strukturę
krajobrazu i wpłyną na zmniejszenie się liczby
odłogów.
• Likwidacja dróg gruntowych oraz rowów
wraz z brzegami – w zależności od ich funkcji
jako most ekologiczny lub przestrzeń życiowa
– może wiązać się z negatywnymi oddziaływaniami na zasoby przyrodnicze i krajobraz.
Należy wyjść z założenia, że wiązało będzie
się to z istotnymi stratami w sąsiadujących biotopach (np. rowy z chronioną roślinnością itd.),
których utrata musi być zrekompensowana.
• Likwidacja zadrzewień przez karczowanie
i ponowne rolnicze użytkowanie terenów odłogowanych spowoduje utratę przestrzeni życiowej dla gatunków ptaków zamieszkujących
zadrzewioną przestrzeń życiową.
• Zmiany w krajobrazie spowodowane przez
scalenie gruntów doprowadzą do likwidacji
wielu mostów ekologicznych i elementów krajobrazu ważnych dla świata zwierząt (skarpy,
zarośla, miedze), utraty drobnych struktur.
• Zwiększenie ruchu na drogach na skutek
poprawionych lub nowych nawierzchni wpłynie
niekorzystnie na świat zwierząt (zwiększona
częstotliwość przejazdów).
Zaplanowane inwestycje posiadają jednak
również pozytywne oddziaływanie na zasoby
przyrodnicze i krajobraz:
• Przywrócenie użytkowania na dużej powierzchni odłogowanych terenów rolniczych
wokół Strzelc Wielkich, co ma na celu zapewnienie wieloletniego ekstensywnego zagospodarowania (patrz następny rozdział): zachowanie, odtworzenie i rozwój bogatych
gatunkowo łąk jako przestrzeni życiowej dla
szczególnych, znaczących dla Europy wspólnych gatunków.
• Rewitalizacja Młynówki: odtworzenie i rozwój
rzadkiej, bogatej gatunkowo struktury biotopów wodnych i związanych z nią gatunków
dzikich zwierząt, co jest również ważne dla
funkcji krajobrazowej i wypoczynkowej, wód,
terenów nadbrzeżnych i otaczających obszarów zalewowych.
Dzięki realizacji zaplanowanych dróg i urządzeń
wodno-melioracyjnych w uzgodnieniu z RDOŚ,
zminimalizowane zostanie zanikanie wartościowych
siedlisk roślin i zwierząt.
W ramach przygotowań do postępowania, opracowane zostało Studium środowiskowe wraz
z oceną oddziaływania scalenia gruntów na
środowisko [22]. Wynika z niego, iż ze względu
na zaplanowane inwestycje z zakresu poprawy
infrastruktury technicznej i socjalnej (w tym drogi)
oczekiwane jest ich negatywne oddziaływanie środowiskowe. Położono przy tym jednakże szczególny nacisk na ochronę i zachowanie bardzo wartościowych elementów krajobrazu.
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Rys. 29. Obszar priorytetowy 1 – stan istniejący
Abb. 29. Schwerpunktbereich 1 – Bestand

Lepsze skomunikowanie kompleksów uprawowych (przywrócenie/optymalizacja gospodarki rolnej), poprawa warunków gospodarowania,
stworzenie mostów ekologicznych pomiędzy
biotopami wzdłuż dróg i wód powierzchniowych,
nasadzenia rzędów przydrożnych drzew i stworzenie strefy ochrony przyrody w miejscowości
będą miały natomiast zdecydowanie pozytywne
oddziaływanie na środowisko.
Dlatego w sumie nie należy oczekiwać żadnych istotnych negatywnych skutków postępowania na środowisko.
Dla minimalizacji negatywnych oddziaływań
na środowisko ze strony inwestycji drogowych
i melioracyjnych uwzględniono w szczególności
wymagania ochronne względem występującego
obszaru sieci Natura 2000, leżącego w północno-wschodniej części obszaru planowanego
postępowania. W porozumieniu z właściwą terytorialnie RDOŚ będzie można – po zrealizowaniu
przedsięwzięć na rzecz łagodzenia i minimalizacji
– wykluczyć wszelkie negatywne oddziaływania
na obszar sieci Natura 2000. Dzięki zastosowanym działaniom inwestycyjnym najważniejsze
gatunki i siedliska mogą zostać o wiele bardziej
wsparte i rozwijane niż zagrożone.

3.5.2 Docelowa koncepcja dla całego
obszaru

Rys. 30. Obszar priorytetowy 1 – wartościowanie
Abb. 30. Schwerpunktbereich 1 – Bewertung
wässern mit ihren begleitenden amphibischen
und terrestrischen Lebensraumstrukturen, dem
Schutz weiterer besonderer Artenvorkommen
und ihrer Lebensraumansprüche sowie der
Optimierung und Ergänzung landschafts- und
erholungsrelevanter Strukturen. Damit soll eine
umweltverträgliche Durchführung des Gesamtprojektes erzielt werden. Dies soll durch folgende Ziele und Maßnahmenschwerpunkte erreicht
werden (Anlage 10):
• Erhaltung und Entwicklung des Natura
2000-Gebietes
– Sicherstellung einer extensiven Grünlandbewirtschaftung im Natura 2000-Gebiet durch
ergänzende Erschließungsmaßnahmen.
– Berücksichtigung der Lebensraumansprüche besonders geschützter Arten bei der
Bewirtschaftungsart/-intensität.

Z inwentaryzacji i wartościowania obszaru
objętego projektem dają się wyprowadzić – przy
uwzględnieniu wytycznych planistycznych (rozdz.
3.2) – cele i przedsięwzięcia dla pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu w ramach postępowania. W ramach koncepcji należy określić odpowiednie tereny dla realizacji tych przedsięwzięć.
Tereny te powinny być skorelowane lokalizacyjnie z koncepcją sieci dróg i innymi działaniami
w ramach postępowania. Dla obszaru projektu
w Strzelcach Wielkich punkt ciężkości celów
i przedsięwzięć dla pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu leży w zachowaniu i rozwoju
otwartych przestrzeni życiowych o szczególnym
znaczeniu dla gatunków zwierząt chronionych
prawem unijnym (w szczególności bogatych gatunkowo ekstensywnych łąk), rewitalizacji wód
wraz z towarzyszącymi im strukturami siedlisk
wodnych i naziemnych, w ochronie innych szczególnych gatunków i ich wymagań siedliskowych
oraz w optymalizacji i uzupełnieniu struktur ważnych dla krajobrazu i wypoczynku. Realizacja
tych celów umożliwi przeprowadzenie całego
postępowania w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Powinno to zostać osiągnięte poprzez
następujące kluczowe przedsięwzięcia inwestycyjne (załącznik 10):
• Utrzymanie i rozwój obszaru sieci Natura
2000
– Zapewnienie ekstensywnego użytkowania
łąk na obszarze sieci Natura 2000 poprzez
uzupełnienie ich skomunikowania drogami
rolniczymi.
– Uwzględnienie wymagań siedliskowych gatunków szczególnie chronionych przy określaniu rodzaju i intensywności użytkowania
rolniczego.
– Likwidacja drenaży/rowów odwadniających;
rezygnacja z nowych melioracji.
• Rewitalizacja siedlisk wodnych
– Rewitalizacja Młynówki poprzez jej ponowne włączenie do sieci wód i udrożnienie jej
koryta, chroniąc przy tym szczególnie cenne zagajniki w strefie brzegowej.
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– Entwicklung artenreicher, gestufter Waldsäume in Teilbereichen.
– Ergänzung des Rad- und Fußwegenetzes
im Wald mit Beschilderung.
• Sonstige allgemeine Ziele
– Erhaltung der typischen Kulturlandschaft,
Zurückdrängung der fortschreitenden Verbuschung durch geeignete Erschließungsmaßnahmen, dabei Berücksichtigung landschaftsprägender Strukturelemente.
– Abgrenzung von Schwerpunktbereichen
der landwirtschaftlichen Nutzung: Acker-,
Grünlandbereiche.
Die genannten Ziele und übergeordneten
Maßnahmenvorschläge bilden das Grundgerüst
zur Entwicklung konkreter Maßnahmen in den
ausgewählten Schwerpunktgebieten.
Fot. T. Wirth

3.6

Rys. 31. Zalądowiony duży staw w Strzelcach Wielkich
Abb. 31. Verlandeter Dorfteich in Strzelce Wielkie

•

•

•

– Rückbau von Drainagen/Entwässerungsgräben; Verzicht auf weitere Entwässerungsmaßnahmen.
Revitalisierung von Gewässerlebensräumen
– Revitalisierung des Mühlbaches durch Wiederanschluss an das Gewässernetz und
Freistellung des Bachbettes, dabei Schonung besonders wertvoller Gehölzbestände
in den Uferbereichen.
– Erhalt und Entwicklung landschaftstypischer, gewässerbegleitender Gehölzstrukturen.
– Erhaltung und Entwicklung der ehemaligen
Gewässerläufe als landschaftsprägende
Elemente.
– Ergänzung von Fuß- und Radwegen entlang der Gewässer mit Rastmöglichkeiten.
– Schwerpunkt Grünlandnutzung in der
Talaue.
– Revitalisierung und Gestaltung des historischen Dorfteiches und des Mühlbaches im
Siedlungsbereich im Rahmen der Dorferneuerung.
Erhaltung und Ergänzung landschaftlicher
und erholungsrelevanter Strukturen
– Erhaltung wichtiger Vernetzungsstrukturen
(Biotope, Gehölzbestände, Wege).
– Biotopvernetzung in der Flur durch Nutzungsextensivierung und Anlage von Gehölzstrukturen entlang von Gewässerläufen/Gräben/Wegen.
– Neuanlage von Rastmöglichkeiten entlang
des Wegenetzes.
– Sicherung und Erhaltung der Verzahnung
zwischen Ortsbereich und freier Landschaft
durch landwirtschaftliche Nutzung, Grünflächen, Gehölzbestände und Gärten.
– Sicherung und Erhaltung der Strukturvielfalt
im Bereich der Streusiedlung mit landwirtschaftlicher Nutzung, Gärten und Grünflächen.
– Aufwertung des historischen Gutshofes und
des Parks im Siedlungsbereich im Rahmen
der Dorferneuerung.
– Erhaltung und Pflege des Naturdenkmals
im Siedlungsbereich (alter prägender
Einzelbaum) im Rahmen der Dorferneuerung.
Entwicklung der Waldbereiche als Lebensund Erholungsraum

•

– Zachowanie i rozwój typowych dla krajobrazu zagajników nadbrzeżnych.
– Zachowanie i rozwój innych cieków jako
ważnych determinant krajobrazowych.
– Uzupełnienie ścieżek spacerowych i rowerowych wzdłuż wód z możliwością odpoczynku.
– Priorytetowo użytki zielone na obszarach
zalewowych.
– Rewitalizacja i zagospodarowanie historycznego stawu wiejskiego oraz Młynówki
na terenach zabudowanych w ramach odnowy wsi.
Zachowanie i uzupełnienie struktur ważnych dla krajobrazu i wypoczynku
– Zachowanie ważnych mostów ekologicznych (biotopy, zagajniki, drogi).
– Połączenie biotopów na terenach rolnych
poprzez ekstensyfikację uprawy i nasadzenia drzew wzdłuż cieków/rowów/dróg.
– Stworzenie miejsc do odpoczynku wzdłuż
sieci dróg.
– Zapewnienie i zachowanie zazębień pomiędzy terenami zabudowanymi a otwartym
krajobrazem w formie terenów uprawowych,
terenów zielonych, zagajników i ogródków.
– Zapewnienie i zachowanie bogactwa strukturalnego na obszarach zabudowy rozproszonej poprzez użytkowanie rolnicze,
ogródki i tereny zielone.
– Rewitalizacja otoczenia dworku i parku
w ramach odnowy wsi.

Wirkungsanalyse
und Maßnahmenkonzept
3.6.1. Zu erwartende Eingriffe durch
Maßnahmen der Flurneuordnung
/ Wegebau

In nachfolgender Tab. 10 erfolgt eine Übersicht
über die Ausbaulängen und Flächengrößen der
geplanten Maßnahmen der Flurneuordnung für
das Gesamtgebiet (Anlage 4).
Für diese Maßnahmen, die Eingriffe in den
Naturhaushalt darstellen können, erfolgt – je
nach Einstufung der bisherigen Nutzung bzw.
der naturschutzfachlichen Bewertung – die Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs in den
Schwerpunktgebieten unter Berücksichtigung der
Anhaltswerte nach Tab. 11.
Wegenetzplanung. Innerhalb des Schwerpunktgebietes 1 ist die Neuanlage von insgesamt
ca. 1 km Asphaltwegen sowie ca. 1,2 km neuer
Grünwege vorgesehen. Demgegenüber steht der
Wegfall von ca. 1,3 km Grünwegen.
Eingriffsbilanzierung. Von dem Wegebau
betroffen sind intensiv genutzte Flächen (Ackerflächen, Intensivgrünland, bestehende Erd- und
Grünwege), aber auch extensiv genutzte Flächen
sowie Landschaftselemente und Biotopstrukturen, die als ersetzbar bis erhaltensnotwendig
eingestuft wurden.
Unter Berücksichtigung der o.g. Anhaltswerte
ergibt die überschlägige Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs für den Wegeneubau ca.
0,8 ha; durch den Wegfall ersetzbarer Grünwege werden weitere 0,1 ha an Ausgleichsbedarf
für das Schwerpunktgebiet 1 bilanziert. Bei geeigneter Wegeführung unter Berücksichtigung
der wertvollen Biotopstrukturen (Erhaltungsstu-

Tab. 10. Potrzeby terenowe planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu urządzeń rolnych
Tab. 10. Flächenübersicht geplanter Maßnahmen der Flurneuordnung
Rodzaj przedsięwzięcia inwestycyjnego
Maßnahmenart

Długość / powierzchnia
Länge / Flächengröße

Budowa dróg / Wegebau
• nawierzchnia bitumiczna / Bituminöse Befestigung
ok. / ca.
3,8 km
• rozbudowa dróg z tłucznia jako dróg gospodarczych / Ausbau von Gesteinswegen als Wirtschaftswege
ok. / ca.
7,6 km
• nowe drogi gruntowe (zielone) / Neuanlage Grünwege
ok. / ca.
33,7 km
• nowe rowy / Neuanlage Gräben
ok. / ca.
2,9 km
• budowa brodu / Bau einer Furt
bez możliwości określenia
nicht qualifizierbar
Pozostałe przedsięwzięcia / Sonstige Maßnahmen
• likwidacja dróg gruntowych / Wegfall von Grünwegen
• przywrócenie sprawności technicznej rowów / Instandsetzung von Gräben

ok. / ca.
ok. / ca.

14,4 km
30,0 km
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Tab. 11. Wartości bazowe dla wyrównania powierzchniowego przy budowie dróg (w oparciu o [16])
Tab. 11. Anhaltswerte für den Flächenausgleich bei Wegebaumaßnahmen (in Orientierung an [16])
Typ
budowli
Bautyp

Droga
z tłucznia
Schotterweg

Nawierzchnia
Belag

Teren uprawny
Acker

Likwidacja struktur naturalnych – stopień wartości
wg KSU
Beseitigung naturnaher Strukturen – Wertstufe
nach SNK

Użytki zielone
intensywnie
użytkowane
Intensiv-grünland

3

2

1

2

Asfalt / Asphalt

V x 1,0

V x 1,0

V x 1,0

F x 1,0

F x 1,5

F x 2-3

7

Droga z tłucznia / Schotterweg

V x 0,0

V x 0,0

V x 0,5

F x 1,0

F x 1,5

F x 2-3

Budowa dróg gruntowych/rowów
(szerokość drogi 4 m/szerokość
rowu 3 m)
Neuanlage Grünwege/Gräben
(Wegbreite 4 m/Grabenbreite 3 m)

V x 0,0

V x 0,0

V x 0,0

F x 0,0

F x 1,5

F x 2-3

Likwidacja dróg gruntowych/
rowów (szerokość drogi 4 m/
szerokość rowu 3 m)
Wegfall von Grünwegen/Gräben
(Wegbreite 4 m/Grabenbreite 3m)

–

–

–

F x 0,5

F x 1,0

F x 2-3

Tab. 12. Bilans ingerencji dla Obszaru priorytetowego 1
Tab. 12. Eingriffsbilanzierung Schwerpunktgebiet 1
Typ
rozbud.
Ausbautyp

2

7

10

Nawierzchnia
Belag

Asfalt
Asphalt

Tłuczeń
Schotter

Droga gruntowa
Grünweg

Wartościowanie
Bewertung

Powierzchnia w m²
Fläche in m²

Faktor
Faktor

1.004

1,0

1.004

1

463

3,0

1.389

2

902

1,5

1.353

3

0 Grunt orny/intensywny użytek zielony
Acker/Intensivgrünland

444

1,0

444

0 intensywny użytek zielony / Intensivgrünland

5

0,5

3

1

–

3,0

0

2

–

1,5

0

3

7

1,0

7

1

469

3,0

1.407

2

1.610

1,5

2.415

3

111

0,0

Międzysuma / Zwischensumme
Likwidacja
dróg gruntowych
Wegfall von Grünwegen

3

2.418

0,5

-981

Suma uwzględniająca działania minimalizujące ingerencję / Summe bei Berücksichtigung der Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen

•
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fe 1) wäre eine Reduzierung des Ausgleichsflächenbedarfs auf insgesamt ca. 0,80 ha
möglich.

3.6.2 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen

Zur Vermeidung erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen durch das geplante Vorhaben
zur Flurneuordnung werden folgende Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen für das weitere Verfahren empfohlen:
• Allgemeine Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen
– Erhalt wertvoller Altbaumbestände und
sonstiger wertvoller Vegetationsstrukturen (erhaltensnotwendige Strukturen) im

1.209
9.231

Redukcja potrzeby terenów wyrównania / Reduzierung des Ausgleichsflächenbedarfs

– Zachowanie i pielęgnacja pomnika przyrody
na terenie wsi (stare dominujące drzewo)
w ramach odnowy wsi.
Rozwój terenów leśnych jako przestrzeń
życiowa i wypoczynkowa
– Rozwój bogatych gatunkowo wielowarstwowych skrajów lasu na części terenów.
– Uzupełnienie sieci ścieżek rowerowych
i pieszych w lesie wraz z oznaczeniami.
Pozostałe cele ogólne
– Zachowanie typowego krajobrazu kulturowego, likwidacja postępującej roślinności
inwazyjnej na terenach rolniczych poprzez ich skomunikowanie drogami, przy
uwzględnieniu konieczności ochrony wartościowych elementów krajobrazu.

0
114

Potrzeba wyrównania OP 1 w sumie / Ausgleichsbedarf SP 1 gesamt

•

Wyrównanie w m²
Ausgleich in m²

8.250

– Określenie lokalizacji dla użytkowania rolniczego: gruntów ornych i użytków zielonych.
Powyższe cele i nadrzędne przedsięwzięcia inwestycyjne tworzą podstawę (szkielet) dla
przedsięwzięć szczegółowych na wybranych Obszarach priorytetowych.

3.6

Analiza oddziaływania i koncepcja
przedsięwzięć
3.6.1 Ingerencja przedsięwzięć
inwestycyjnych z zakresu
urządzeń rolnych/budowy dróg

W poniższej tab. 10 zestawiono dane odnośnie
długości i powierzchni przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu urządzeń rolnych na obszarze
planowanego postępowania (załącznik 4).
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Tab. 13. Bilansowanie wyrównania dla Obszaru priorytetowego 1
Tab. 13. Ausgleichsbilanzierung Schwerpunktgebiet 1
Powierzchnia
przedsięwzięcia
Maßnahmen-fläche

•

Stan wyjściowy / Ausgangszustand
Opis
Beschreibung

Wartościowanie
Bewertung

Np. Dz. nr 1071,
1072
0,6 ha pow.

Wieloletnio odłogowane podmokłe łąki
turzycowo-sitowe

z.B. Flurnr. 1071,
1072
0,6 ha Fläche

Mehrjährig brachgefallene Seggen-Binsen-Nasswiese

Stopień zachowania
2 (godne zachowania)
Wartość 1,5
Erhaltungsstufe 2
(erhaltenswürdig)
Wert 1,5

Wartość pow.
Flächenwert

1,5 x 0,6 ha = 0,9 ha

Stan docelowy / Zielzustand
Opis
Beschreibung

Wartościowanie
Bewertung

Ekstensywnie użytkowane podmokłe
łąki turzycowo-sitowe

Stopień zachowania
1 (potrzebne do
zachowania)
Wartość 3,0

Extensiv bewir-tschaftete Seggen-Binsen-Nasswiese

Erhaltungsstufe 1
(erhaltensnotwendig)
Wert 3,0

Poprawa stanu
Aufwertung

Wartość pow. stanu docelowego – Wartość pow. stanu wyjściowego: 1,8 ha – 0,9 ha = 0,9 ha
Flächenwert Zielzustand – Flächenwert Ausgangszustand: 1,8 ha – 0,9 ha = 0,9 ha

Pow. obszaru
wyrównania
Anrechenbare
Ausgleichsfläche

0,6 ha pow. x faktor 1,5 = 0,9 ha co odpowiada obszarowi wyrównania
0,6 ha Fläche x Faktor 1,5 = 0,9 ha anrechenbare Ausgleichsfläche

Zuge der Gewässerrevitalisierung und des
Wege-/Grabenneubaus.
– Abrücken geplanter Wegeführungen von
erhaltensnotwendigen Strukturen.
– Berücksichtigung von Fortpflanzungs-,
Aufzucht- und Ruhezeiten geschützter Tierarten bei der Gehölzrodung (bevorzugte
Durchführung in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar).
Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher
Beeinträchtigungen im Natura 2000-Gebiet
– Verzicht auf Entwässerungsmaßnahmen
bei der Anlage von Wegen.
– Verzicht auf sonstige Entwässerungsmaßnahmen (Gräben etc.).
– Beibehaltung/Optimierung einer extensiven
Grünlandnutzung (1-schürige Mahd).
– Keine großflächigen Gehölzsukzessionen;
Beschränkung von Baum-/Gehölzpflanzungen auf gewässer- und wegbegleitende
Baumreihen.

3.6.3. Landschaftspflegerisches
Maßnahmenkonzept

Auf der Grundlage des landschaftsplanerischen
Zielkonzeptes (Kap. 3.5) werden für die vier
Schwerpunktgebiete im Verfahrensgebiet landschaftspflegerische Maßnahmen entwickelt, die
zum einen dem Erhalt wertvoller Landschaftselemente, aber vor allem der Entwicklung neuer
Landschaftsteile und erholungsrelevanter Strukturen dienen sollen. Maßnahmen der Dorferneuerung – wie z.B. die Reaktivierung des Dorfteiches
oder die Gestaltung des Friedhofs mit seinem
Umfeld – sind nicht Gegenstand des landschaftspflegerischen Maßnahmenkonzeptes, sondern
werden im Rahmen der Dorferneuerung in Kap.
4 vertieft behandelt und dargestellt.
In dem von bayerischen Experten kartierten
Schwerpunktbereich 1 liegt der Schwerpunkt der
Maßnahmen auf der Erhaltung und Entwicklung
von Biotopstrukturen entlang von Wegen und
Gewässern, der Wiederaufnahme der extensiven
Grünlandnutzung in geeigneten Teilräumen, dem
Schutz der Gewässer vor Stoffeinträgen aus der
angrenzenden Landwirtschaft und der punktuellen Anlage von Rastmöglichkeiten entlang der
geplanten Wege.
Erhalt wertvoller Landschaftselemente. Die
vereinzelt in der Flur entlang von Gewässerläufen

Dla tych przedsięwzięć inwestycyjnych, które
mogą stanowić ingerencję w środowisko naturalne nastąpi – w zależności od zakwalifikowania dotychczasowego użytkowania, względnie
wartościowania przyrodniczego – określenie
powierzchni terenów wyrównania ekologicznego
w Obszarach priorytetowych przy uwzględnieniu
wartości bazowych zgodnie z tab. 11.
Plan sieci dróg rolniczych. Na Obszarze
priorytetowym 1 zaplanowano budowę ok. 1 km
dróg asfaltowych oraz ok. 1,2 km nowych dróg
gruntowych. Równocześnie zaplanowano likwidację ok. 1,3 km istniejących dróg gruntowych.
Bilans ingerencji. Budowa dróg zaplanowana jest na intensywnie użytkowanych terenach
(grunty orne, użytki zielone, istniejące drogi gruntowe), ale dotyczy ona też terenów użytkowanych
ekstensywnie oraz elementów krajobrazu i struktur biotopów, które zakwalifikowano jako zastępowalne lub potrzebne do zachowania.
Przy uwzględnieniu powyższych wartości referencyjnych określone mogą zostać orientacyjne
potrzeby wyrównawcze za budowę dróg na ok.
0,8 ha; poprzez likwidację zastępowalnych dróg
gruntowych bilansuje się dalsze 0,1 ha wyrównania powierzchniowego dla Obszaru priorytetowego 1. Przy właściwym projektowaniu przebiegu
dróg uwzględniającym strukturę wartościowych
biotopów (stopień zachowania 1) możliwa byłaby
redukcja terenów wyrównania do w sumie ok.
0,80 ha.

3.6.2 Przedsięwzięcia na rzecz łagodzenia
i minimalizacji ingerencji

Celem złagodzenia istotnych negatywnych oddziaływań zaplanowanych przedsięwzięć związanych z postępowaniem urządzeniowo-rolnym
na środowisko naturalne, zaleca się następujące
przedsięwzięcia na rzecz łagodzenia i minimalizacji ingerencji w ramach przyszłych działań:
• Ogólne przedsięwzięcia na rzecz łagodzenia i minimalizacji
– Zachowanie wartościowych zasobów starych drzew i innych wartościowych struktur
roślinnych (struktury potrzebne do zachowania) w trakcie rewitalizacji wód oraz budowy dróg i rowów.
– Zwiększenie odstępu trasy zaplanowanych
dróg od struktur potrzebnych do zachowania.

Wartość pow.
Flächenwert

3,0 x 0,6 ha = 1,8 ha

vorhandenen landschaftsprägenden, bedeutsamen Einzelbäume, Baumgruppen, Baumreihen
und Feldgehölze sollen erhalten und im Zuge der
Wegenetzplanung berücksichtigt werden.
Extensive Bewirtschaftung. Im Bereich
der feuchten Wiesenstandorte im mittleren Teil
des Schwerpunktgebietes soll die extensive
Grünlandnutzung durch geeignete, schonende
Erschließungsmaßnahmen begünstigt und die
fortschreitende Sukzession somit zurückgedrängt werden. In diesem Zusammenhang sind
mit den geplanten Maßnahmen der Flurneuordnung durch die Neuanlage bzw. den Ausbau
von Wegen nicht nur für die Umwelt nachteilige
Auswirkungen zu erwarten; vielmehr kann durch
die Reaktivierung der Bewirtschaftung in der Fläche eine deutliche Verbesserung der derzeitigen
Biotopwerte im Bereich von Brachflächen erreicht
werden. So können z.B. aus den mit Erhaltungsstufen 2-3 bewerteten brachgefallenen Grünlandstandorten (Kap. 3.4) wieder hochwertige, artenreiche extensive Mähwiesen der Erhaltungsstufe
1 entwickelt werden.
Für die Kompensation des im Schwerpunktbereich 1 ermittelten Ausgleichsflächenbedarfs
von ca. 0,9 ha könnten diese Aufwertungsmaßnahmen auf einer beispielhaft ausgewählten
Ausgleichsfläche wie in der Tab. 13 dargestellt
angerechnet werden.
Biotopentwicklung. Die bereits vereinzelt
vorhandenen landschaftsprägenden Baumbestände sollen durch punktuelle Baumpflanzungen
entlang von Wegen und Gräben und im Bereich
wegbegleitender Rastplätzen (s.u.) ergänzt und
somit wertvolle Biotopstrukturen mit hoher Bedeutung für das Landschaftsbild und die Erholung
entwickelt werden.
Gewässerschutz/Gewässerentwicklung.
Entlang der Gräben wird die Ausweisung von
beidseitigen Pufferstreifen als Grünstreifen mit
einer Breite von 4 m mit extensiver Pflege durch
1-2-schürige Mahd zur Minderung von Nähr- und
Schadstoffeinträgen in die Gewässer vorgesehen. Diese können zugleich auch als Grünwege
für die künftige Bewirtschaftung der Gräben genutzt werden. Bereits vorhandene Sukzessionsflächen und ältere Gehölzbestände entlang der
Gewässer sollen dabei erhalten und als standorttypische gewässerbegleitende Gehölzbestände
weiter entwickelt werden.
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Młynówka

Grupa stawów
Młynówka

Rys. 32. Historyczna mapa miejscowości z ok. 1910 r. z parkiem,
stawami, stawem wiejskim i historycznym przebiegiem Młynówki
Abb. 32. Historische Ortskarte
von ca. 1910 mit Park, Teichkette,
Dorfteich und historischem Verlauf
des Mühlbaches

Staw wiejski

Wyspa

Młynówka

•

– Uwzględnienie okresów rozmnażania,
wzrostu i „fazy spokoju” dla chronionych gatunków zwierząt przy karczowaniu likwidowanych zadrzewień (zaleca się przeprowadzenie w okresie od początku października
do końca lutego).
Przedsięwzięcia na rzecz łagodzenia istotnych ingerencji na obszarze sieci Natura
2000
– Rezygnacja z rowów odprowadzających
wodę z dróg.
– Rezygnacja z innych inwestycji odwadniających (rowy melioracyjne i inne).
– Utrzymanie/optymalizacja ekstensywnego
użytkowania terenów zielonych (jeden pokos w roku).
– Zapobieganie sukcesji na większej powierzchni; ograniczenie nasadzeń drzew/
zagajników do pasów wzdłuż wód i dróg.

3.6.3 Przedsięwzięcia na rzecz pielęgnacji
i zagospodarowania krajobrazu

Na podstawie koncepcji pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu (rozdział 3.5) opracowane
zostały dla wszystkich czterech Obszarów priorytetowych przedsięwzięcia, które mają służyć
zachowaniu wartościowych elementów krajobrazu, ale przede wszystkim rozwojowi nowych
elementów krajobrazu, ważnych też dla poprawy
funkcji wypoczynkowej. Przedsięwzięcia z zakresu odnowy wsi – jak np. reaktywacja stawu
w centrum wsi czy rewitalizacja cmentarza wraz
z otoczeniem – nie są przedmiotem koncepcji
przedsięwzięć krajobrazowych, dlatego są opisane w rozdziale 4.
W Obszarze priorytetowym 1 inwentaryzowanym przez ekspertów bawarskich, najważniejszą
intencją przedsięwzięć jest zachowanie i rozwój
struktur biotopów wzdłuż dróg i wód, przywrócenie
ekstensywnego zagospodarowania użytków zielonych na określonych terenach, ochrona wód przed
szkodliwymi związkami przedostającymi się z sąsiadujących pól uprawnych oraz stworzenie miejsc
wypoczynku wzdłuż zaplanowanych dróg.
Utrzymanie wartościowych elementów
krajobrazu. Należy zachować i uwzględnić w ramach planowania sieci drogowej istotne dla krajobrazu pojedyncze drzewa, grupy drzew, i zagajniki występujące w terenach rolnych wzdłuż wód.
Ekstensywne zagospodarowanie. Należy
umożliwić ekstensywne użytkowanie wilgotnych
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Landschaft, Erholung. Entlang der Haupterschließungswege, die zugleich auch als Radund Fußwege genutzt werden, sollen im Bereich
von Wegkreuzungen und älterer Baumbestände
(Schattenplätze) einzelne Rastplätze angelegt
und mit Sitzelementen/Tischen und ggf. ergänzenden Einzelbaumpflanzungen ausgestattet
werden.
Sonstige Maßnahmen. Im Schwerpunktgebiet 1 ist eine „wilde“ Mülldeponie vorhanden –
diese soll beseitigt und deren Fläche rekultiviert
werden.

3.6.4. Reaktivierung des Mühlbaches im
Ortsbereich mit Umfeld

Der Mühlbach wurde in den 1970er Jahren stillgelegt, steht aber noch im Eigentum öffentlicher
Träger. Der Dorfteich ist heute in seiner Ausformung noch vorhanden, jedoch aufgrund der Stilllegung des zuführenden Mühlbaches größtenteils
verlandet und wird nur noch durch Regenwasser
gespeist (vgl. Abbildung 35). Früher war dieser
ein bedeutsamer Ort des Dorflebens und wurde
zum Baden, Fischen, für dörfliche Veranstaltun-

łąk położonych w środkowej części Obszaru
priorytetowego poprzez budowę zrównoważonej
sieci dróg i tym samym sprzyjać zanikaniu samosiejki. W związku z tym zaplanowana w ramach
postępowania urządzeniowo-rolnego budowa lub
rozbudowa dróg, nie będzie miała negatywnych
oddziaływań środowiskowych; przywrócenie zagospodarowania tych terenów może wręcz doprowadzić do podniesienia walorów obecnych biotopów
ginących na nieużytkach. Dzięki temu na odłogowanych użytkach zielonych zakwalifikowanych
jako stopnie zachowania 2-3 (rozdział 3.4), mogą
zostać przywrócone wartościowe, bogate gatunkowo ekstensywne łąki posiadające cechy stopnia
zachowania 1.
Obliczone zapotrzebowanie terenu na ok.
0,9 ha dla kompensacji negatywnych skutków
oddziaływania na środowisko dla Obszaru priorytetowego 1, może być na przykładowo wybranym
terenie wyrównania powierzchniowego zbilansowane jak następuje jak przedstawiono w tab. 13.
Rozwój biotopów. Należy uzupełnić pojedyncze stanowiska drzew poprzez nasadzenia
punktowe wzdłuż dróg i rowów oraz w sąsiedztwie przydrożnych miejsc wypoczynku, dzięki
czemu stworzone zostaną wartościowe struktury
biotopów o wysokim znaczeniu dla krajobrazu
i wypoczynku.
Ochrona wód/rozwój wód. Dla minimalizacji
przedostawania się szkodliwych związków do wód
proponuje się wydzielenie wzdłuż rowów po obydwu stronach stref buforowych o szerokości 4 m,
ekstensywnie pielęgnowanych przez 1-2 pokosy w ciągu roku. Mogą one być równocześnie
wykorzystywane jako drogi gruntowe służące
do utrzymania rowów. Istniejące tereny pokryte
samosiejką i starsze zagajniki wzdłuż cieków powinny zostać zachowane i rozwijane jako typowe
dla miejsca zadrzewienia nadbrzeżne.
Krajobraz, wypoczynek. Wzdłuż głównych
dróg transportu rolnego, które wykorzystywane
będą też jako ścieżki piesze i rowerowe, przy
skrzyżowaniach lub starszych drzewach (miejsca
zacienione) powinny być urządzone miejsca wypoczynku wyposażone w ławki i stoliki oraz ew.
przeprowadzone nasadzenia uzupełniające drzew.
Pozostałe przedsięwzięcia. W Obszarze
priorytetowym 1 znajduje się dzikie wysypisko
śmieci – powinno one zostać zlikwidowane,
a jego teren zrekultywowany.

3.6.4 Reaktywacja Młynówki na terenie
miejscowości wraz z otoczeniem

Fot. T. Wirth

Rys. 33. Staw wiejski
Abb. 33. Dorfteich

Fot. T. Wirth

Rys. 34. Dworek wraz z otaczającym go parkiem
Abb. 34. Herrenhaus mit Park

Młynówkę osuszono w latach 70-tych XX w.,
a jej koryto stanowi własność instytucji publicznych. Staw wiejski jest dziś zachowany jak chodzi o formę, natomiast wskutek osuszenia Młynówki zasilającej go wodą, jest on w dużej części
zalądowiony i zasilany tylko wodą deszczową
(rys. 35). Wcześniej był on znaczący dla miejscowości i użytkowany jako kąpielisko, miejsce
wędkowania i tło wydarzeń wiejskich, a w zimie
jako lodowisko.
Historyczna grupa stawów położona na północ od stawu wiejskiego zredukowana została
do jedynie dwóch zagospodarowanych stawów
stanowiących własność prywatną. Dworek objęty
ochroną zabytków pochodzi z XIX w. i był własnością rodu Ossolińskich. Jest on dziś dzierżawiony przez koło łowieckie i podlega renowacji.
Otaczający go park był pierwotnie ogrodzony
i przedstawiał się jako zadbane urządzenie parkowe z alejami i drogami.
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gen und im Winter zum Schlittschuhlaufen genutzt.
Die historische Teichkette nördlich des Dorfteiches ist auf heute noch zwei, in Privatbesitz
befindliche, bewirtschaftete Teiche reduziert.
Das denkmalgeschützte Herrenhaus stammt
aus dem 19. Jahrhundert und war im Besitz der
berühmten polnischen Familie Ossoliński. Heute ist dieses an den Jagdverein verpachtet und
wird derzeit renoviert. Der umgebende Park war
ursprünglich eingezäunt und stellte sich als gepflegte Parkanlage mit Alleen und Wegen dar.
Heute ist der Park aufgrund der dichten umgebenden Gehölzsukzession kaum noch erkennbar,
besitzt aber mit dem alten, prägenden Baumbestand aus dem 19. Jahrhundert ein hohes Aufwertungspotenzial.
Folgende Maßnahmen sind in diesem Bereich
vorgesehen:
• Reaktivierung des Mühlbaches im Ortsbereich. Der Mühlbach soll durch Lenkung von
Nebenflüssen (Kanal II, Koszyca) wieder an
das Gewässernetz angeschlossen werden; alternativ ist auch eine Zuleitung aus dem Fluss
Uszewka möglich. In diesem Zusammenhang
soll der historische Bachlauf erhalten werden.
Zur Reaktivierung des Gewässers ist die Räumung des Bachbettes mit Entschlammung und
Rodung der Gehölzsukzession erforderlich.
Dabei sollen alte, prägende Baumbestände
in den Uferbereichen erhalten und gepflegt
werden. Die Böschungen sollen bei Bedarf
durch ingenieurbiologische Maßnahmen (z.B.
Faschinen) gesichert werden.
Die Brücken über den Mühlbach sollen renoviert und verbreitert werden, ebenso ist die Räumung der Bachdurchlässe erforderlich. An Stelle
der alten Mühle wird der Bau eines Wasserkraftwerkes zur Gewinnung alternativer Energien vorgeschlagen.
Reaktivierung des Dorfteiches und der
Teichkette. Durch die Reaktivierung des Mühlbaches sollen auch der Dorfteich und die historische Teichkette nördlich des Dorfteiches wieder
an das Gewässernetz angeschlossen werden.
Hier kommt der Revitalisierung der Teichanlagen
für die ortsbezogene Erholung eine besondere
Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang ist
auch der Wiederaufbau der Insel vorgesehen,
die durch Stege über den Dorfteich mit dem

Rys. 35 Aktualne zdjęcie
lotnicze centrum Strzelc
Wielkich z parkiem, stawami,
zalądowionym stawem wiejskim i korytem Młynówki
Abb. 35. Aktuelles Luftbild mit
Park, Teichen, trockengefallenem Dorfteich und Mühlbach
Dziś park jest prawie nierozpoznawalny z uwagi na otaczającą go sukcesję leśną, ale posiada
wysoki potencjał rewaloryzacyjny dzięki starym,
dominującym drzewostanom z XIX w.
Na obszarze tym przewidziano następujące
przedsięwzięcia:
• Reaktywacja Młynówki na terenie miejscowości. Młynówka powinna być ponownie włączona do sieci wodnej poprzez skierowanie dopływów bocznych (kanał 2 i Koszyca); możliwą
alternatywą jest również doprowadzenie wody
z Uszewki. Powinien zostać przy tym utrzymany
historyczny bieg cieku. Dla reaktywacji cieku
konieczne jest oczyszczenie koryta, obejmujące usunięcie szlamu i wykarczowanie sukcesji
drzew. Stare, dominujące drzewa w strefie nadbrzeżnej powinny zostać zachowane i pielęgnowane. Skarpy powinny zostać zabezpieczone
za pomocą przedsięwzięć inżynieryjno-biologicznych (np. faszyna).
Mostki na Młynówce powinny zostać odremontowane i poszerzone, ponadto konieczne jest
udrożnienie przepustów. W miejscu starego
młyna zaproponowano budowę małej elektrowni wodnej dla pozyskiwania energii alternatywnej.
• Reaktywacja stawu wiejskiego i grupy stawów. Dzięki reaktywacji Młynówki, do sieci
wodnej powinny również zostać włączone
staw wiejski i historyczna grupa stawów. Rewitalizacja stawów będzie miała szczególne
znaczenie dla lokalnej rekreacji. W związku
z tym przewidziano też odbudowę wyspy, która
powinna być połączona z brzegiem za pomocą pomostu (mola). Północny brzeg powinien
zostać zachowany i rozwijany jako strefa
biotopów. Dla lepszego skomunikowania zaproponowano stworzenie oświetlonej ścieżki
pieszej wokół całego stawu wraz z małą
architekturą (stojaki na rowery, ławki, miejsca
wypoczynku).
Strefa brzegowa powinna zostać oczyszczona
z zarośli przy uwzględnieniu istniejących dominujących starych drzewostanów, przy tej okazji
przewidziano też odtworzenie historycznego widoku na kościół i drogę krzyżową. Należy przy
tym uwzględnić utrzymanie funkcji ochronnej
grobli.
Rewaloryzacja dworku wraz z otaczającym
parkiem. We współpracy z organem właściwym

Uferbereich verbunden werden soll. Der nördliche Uferbereich soll als Biotopzone erhalten und
entwickelt werden. Zur besseren Erschließung
wird die Anlage beleuchteter Fußwege rund
um den Dorfteich mit begleitender Infrastruktur
(Fahrradständer, Sitzbänke, Rastmöglichkeiten)
vorgeschlagen.
Die Uferbereiche sollen unter Berücksichtigung des alten, prägenden Baumbestandes
freigestellt werden, in diesem Zusammenhang ist
auch die Wiederherstellung historischer Blickbezüge zur Kirche und zum Kreuzweg vorgesehen.
Dabei ist auf die Erhaltung der Schutzfunktionen
der Schutzdämme zu achten.
Aufwertung des Herrenhauses mit umgebendem Park. Unter Berücksichtigung und
Einbeziehung des Denkmalschutzes soll das
Herrenhaus behutsam renoviert und in seiner
Ästhetik aufgewertet werden; die historische Zaunanlage um den Park soll wiederhergestellt werden. Ein gelungenes Beispiel hierfür ist das Herrenhaus in der Nachbargemeinde Dołęga. Um die
historische Erscheinungsform der Parkanlage mit
seinem Bezug zum Dorf wieder herzustellen, ist
die Rücknahme des dichten Strauchbewuchses
um den Park unter Berücksichtigung prägender
Altbäume erforderlich. Dabei sollen insbesondere
auch Sichtbezüge und historische Blickbezüge
zum Dorf wieder hergestellt werden.
Für die Parkfläche ist eine verbesserte Drainage erforderlich; hierfür wird die Räumung der
Gräben und Abführung des stehenden Wassers
u.a. in den Mühllbach vorgeschlagen.
Die Erstellung eines Baumkatasters für den
historischen Baumbestand im Park mit Bestimmung der alten Baumarten wird empfohlen. Zur
Verbesserung der Zugänglichkeit des Parks ist
die Neuanlage von Wegeverbindungen aus dem
Dorf zum Park erforderlich. Damit soll der ehemals enge räumliche Bezug zwischen Dorf und
Park bzw. Herrenhaus wieder hergestellt werden.
Die Parkgestaltung um das Herrenhaus in dem
Nachbarort Dołęga kann hierfür ebenfalls als gelungenes Beispiel herangezogen werden.

3.7

Zusammenfassung – Fazit

Der landschaftsplanerische Fachbeitrag im Rahmen der Flurbereinigung für das Verfahrensgebiet
Strzelce Wielkie hat zum Ziel, die nachteiligen Umweltauswirkungen durch das Planungsvorhaben
im Verfahrensgebiet möglichst zu minimieren, unvermeidbare Auswirkungen zu kompensieren und
Natur und Landschaft durch geeignete ergänzende
landschaftspflegerische Maßnahmen langfristig positiv zu entwickeln. Wesentliche Entwicklungsziele
der Landschaftsplanung im Verfahrensgebiet sind:
• die Aufrechterhaltung bzw. Wiederaufnahme
einer extensiven Bewirtschaftung in geeigneten Teilräumen,
• die Reaktivierung des Mühlbachs als prägendes, für Natur und Landschaft relevantes Gewässer im Verfahrensgebiet,
• die Erhaltung und Wiederherstellung typischer
Landschaftsstrukturen,
• die Erhaltung und Entwicklung der typischen
kleinteiligen Flur um die Ortslage von Strzelce
Wielkie mit ihrer Verzahnung in die umgebende Landschaft,
• die Berücksichtigung von Schutzgebieten (Natura 2000, Landschaftsschutzgebiet).
Dazu wurden in ausgewählten Schwerpunktbereichen auf der Grundlage der bayerischen
Vorgaben in der ländlichen Entwicklung [3] eine
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w sprawach ochrony zabytków dworek należy
gruntownie odnowić i podnieść jego estetykę;
należy odtworzyć historyczne ogrodzenie parku.
Udanym przykładem może być tutaj dwór w sąsiedniej wsi, Dołędze. Dla odtworzenia historycznej formy parku i jej relacji z wsią, konieczne jest
usunięcie gęstych zakrzaczeń otaczających park
przy zachowaniu dominujących starych drzew.
Należy przy tym szczególnie zadbać o odtworzenie historycznego „kontaktu wzrokowego” z wsią.
Należy zapewnić odwodnienie obszaru parku;
proponuje się w tym celu oczyszczenie rowów
i odprowadzenie stojącej wody m.in. do Młynówki. Zaleca się stworzenie katastru historycznego
drzewostanu w parku wraz z określeniem starych gatunków drzew. Dla poprawy dostępności
do parku, konieczne jest stworzenie nowego
połączenia drogowego ze wsi. Dzięki temu odtworzony powinien zostać związek przestrzenny
pomiędzy wsią i parkiem, względnie dworkiem.
Aranżacja parku przy dworze w sąsiedniej Dołędze może służyć za udany przykład w tym względzie.

Bestandsaufnahme und Bewertung der Flächennutzungen und Landschaftselemente durchgeführt, eine Eingriffsbilanzierung für die im Rahmen
der Flurbereinigung vorgesehenen Maßnahmen
des Wegebaus vorgenommen, Vermeidungs- und
Minderungsmaßnahmen hierzu erarbeitet und zur
Kompensation der verbleibenden, nachteiligen
Umweltauswirkungen Ausgleichsmaßnahmen mit
Ergänzung weiterer landschaftspflegerischer Maßnahmen unter Berücksichtigung fachplanerischer
Vorgaben vorgesehen. Die von örtlichen Arbeitskreisen erarbeiteten Wünsche und Maßnahmenvorschläge (Kap. 3.3) wurden dabei berücksichtigt
und weitmöglichst umgesetzt.
Gewässerschutz/Gewässerentwicklung.
Der Mühlbach soll durch den Wiederanschluss
an das Gewässernetz nicht nur als wertvolles
Biotop mit typischen begleitenden, landschaftsprägenden Vegetationsstrukturen entwickelt,
sondern auch durch schonende Erschließungsmaßnahmen (Rad-/Fußwege) im Zuge des Wegekonzeptes der Erholung zugänglich gemacht
werden. Dies wird durch die Anlage von Rastplätzen entlang des Mühlbaches im Rahmen der
landschaftspflegerischen Maßnahmen an geeigneten Stellen unterstützt. Die Entwicklung des
kulturhistorisch bedeutsamen Mühlbachs und
seines Umfeldes (z.B. Park, Dorfteich, Friedhof)
im innerörtlichen Bereich ist Gegenstand des
Fachbeitrags zur Dorferneuerung (Kap. 4).
Extensive Bewirtschaftung. Für die vorgesehene Wiederaufnahme und Fortführung der
extensiven Landnutzung, insbesondere innerhalb
des Natura 2000-Gebietes, zur Erhaltung und
Entwicklung wertvoller Offenlandlebensräume,
sind die vorgesehenen Maßnahmen des Wegebaus, bei Berücksichtigung der genannten
Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen, ein
wesentlicher Baustein.
Erhalt wertvoller Landschaftselemente,
Biotopentwicklung. Vor allem entlang des Mühlbaches, aber auch entlang weiterer Gräben und
ehemaliger Gewässerläufe sind wertvolle, prägende Landschaftsstrukturen in der Flur vorhanden. Diese sollen erhalten und durch punktuelle
Bepflanzungsmaßnahmen ergänzt werden.
In der Summe können die landschaftspflegerischen Maßnahmen einen wertvollen Beitrag zur
Umsetzung der o.g. Entwicklungsziele zur Erhaltung und Entwicklung von Natur und Landschaft
im Projektgebiet von Strzelce Wielkie leisten.

szarów wiejskich [3] inwentaryzację i wartościowanie użytkowania elementów krajobrazu, bilans
ingerencji dla planowanych w ramach postępowania urządzeniowo-rolnego przedsięwzięć z zakresu budowy dróg, opracowano przedsięwzięcia
na rzecz łagodzenia i minimalizacji ingerencji
oraz przewidziano działania wyrównawcze dla
kompensacji pozostałych negatywnych skutków
środowiskowych obejmujące przedsięwzięcia na
rzecz pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu
przy uwzględnieniu technicznych wytycznych planistycznych. Uwzględniono również wyniki prac,
życzenia i propozycje przedsięwzięć miejscowych grup roboczych (rozdział 3.3).
Ochrona wód/rozwój wód. Poprzez ponowne
włączenie do lokalnej sieci wód Młynówka powinna przeistoczyć się nie tylko w wartościowy biotop z typową, ważną dla krajobrazu roślinnością,
ale również poprzez zrównoważoną sieć dróg
(ścieżki piesze i rowerowe) powinna ona spełniać funkcję wypoczynkową. Funkcja ta będzie
wzmocniona poprzez stworzenie stosownych
miejsc wypoczynku wzdłuż Młynówki w ramach
zagospodarowania krajobrazu. Odtworzenie Młynówki ważnej ze względów kulturowo-historycznych wraz z odpowiednim ukształtowaniem jej
otoczenia (np. park, staw wiejski, cmentarz) na
terenach zabudowanych jest przedmiotem planu
odnowy wsi (rozdział 4).
Ekstensywne zagospodarowanie. Istotnym
elementem dla przewidzianego przywrócenia
i kontynuacji ekstensywnego użytkowania gruntów, w szczególności na obszarze sieci Natura
2000, mającego na celu utrzymanie i rozwój
wartościowych krajobrazów otwartych, są przewidziane przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu
budowy dróg przy uwzględnieniu przedsięwzięć
na rzecz łagodzenia i minimalizacji ingerencji.
Utrzymanie wartościowych elementów krajobrazu, rozwój biotopów. Przede wszystkim
wzdłuż Młynówki, ale też wzdłuż rowów i innych
nieczynnych cieków w rolniczej przestrzeni produkcyjnej znajdują się wartościowe struktury krajobrazu. Powinny one zostać zachowane i uzupełnione w ramach nasadzeń punktowych.
Suma przedsięwzięć na rzecz pielęgnacji
i zagospodarowania krajobrazu może stanowić wartościowy wkład w realizację celów na
rzecz ochrony i rozwoju naturalnych podstaw
życiowych na obszarze projektu w Strzelcach
Wielkich.

Rys. 36. Zalądowione koryto Młynówki
Abb. 36. Verlandetes Bachbett des Mühlbaches

3.7

Podsumowanie

Planowanie krajobrazowe w ramach urządzeń
rolnych dla obszaru Strzelc Wielkich ma na celu
minimalizację negatywnych oddziaływań tego
postępowania na środowisko, kompensację nieodzownych ingerencji oraz umożliwienie trwałego
rozwoju przyrody i krajobrazu dzięki realizacji stosownych przedsięwzięć. Istotnymi celami rozwojowymi planowania krajobrazowego na obszarze
planowanego postępowania są:
• utrzymanie lub odtworzenie ekstensywnego
użytkowania terenów rolnych na odpowiednich
obszarach,
• reaktywacja Młynówki jako bardzo ważnego
cieku w punktu widzenia przyrody i krajobrazu,
• zachowanie i odtworzenie typowych struktur
krajobrazu,
• zachowanie i rozwój typowej struktury drobnych pól wokół terenów budowlanych Strzelc
Wielkich, zazębiających się z otaczającym
krajobrazem,
• uwzględnienie terenów chronionych (obszar
sieci Natura 2000, obszar chronionego krajobrazu).
W tym celu, dla wybranych Obszarów priorytetowych przeprowadzono w oparciu o bawarskie
wytyczne realizacji działań w ramach rozwoju ob-
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Rys. 37. Przykład aranżacji terenu przy dworze
w sąsiadującej miejscowości Dołęga
Abb. 37. Beispiel für die Gestaltung eines Herrenhauses in der Nachbarortschaft Dołęga

Rys. 38. Przykład aranżacji parku przy dworze
w Dołędze
Abb. 38. Beispiel für eine Parkgestaltung am
Herrenhaus in Dołęga
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4 OPRACOWANIE TECHNICZNE – ODNOWA WSI

4 FACHBEITRAG – DORFERNEUERUNG

4.1

4.1

Zadania i cele odnowy wsi oraz planowania
przestrzennego miejscowości

Zadaniem tej części projektu było pokazanie na przykładzie miejscowości
Strzelce Wielkie, jakie bawarskie podstawy metodyczne mogą znaleźć zastosowanie w Małopolsce oraz jak przebiega zintegrowana odnowa wsi,
względnie rozwój miejscowości. Ta część opracowania zawiera też kilka
informacji ogólnych, mogących mieć również zastosowane w innych projektach. Treści te mają charakter modelowy.
W Wytycznych wykonawczych do bawarskiego Programu odnowy wsi
(DorfR) w następujący sposób zdefiniowane są zadania odnowy wsi w Bawarii [10]: „Odnowa wsi służy w ramach rozwoju obszarów wiejskich zrównoważonej poprawie warunów życia, zamieszkania i pracy oraz warunów
środowiskowych na wsi, w szczególności warunków agrarno-strukturalnych
i niezadowalających warunków urbanistycznych. W ramach odnowy wsi powinno się
• poprawiać miejscowe uwarunkowania rozwoju rolnictwa,
• pogłębiać świadomość miejscowej kultury wiejskiej, rodzimej przestrzeni
życiowej oraz gotowości do regionalnej współpracy,
• wzmacniać potencjały ekonomiczne, ekologiczne, socjalne i kulturowe
obszarów wiejskich,
• wspierać rozwój zabudowy do wewnątrz i oszczędne zużycie terenów,
• utrzymać niepowtarzalny charakter osiedli wiejskich i krajobrazu kulturowego, jak też
• realizować wkład w ochronę klimatu, rozwój energii odnawialnej, w dostosowanie otoczenia do zmian klimatycznych, lokalnego zaopatrzenia,
mobilności społecznej i likwidację barier dla niepełnosprawnych.
Dzięki temu wsie i gminy wiejskie powinny być przygotowane na aktualne
wyzwania, w szczególności na zmiany demograficzne i klimatyczne oraz na
wyzwania przyszłości.
Odnowa wsi bazuje na aktywnym udziale mieszkańców i włączeniu wszystkich pokoleń w opracowywanie gminnych celów rozwoju,
w przygotowanie, planowanie i realizację przedsięwzięć inwestycyjnych i niematerialnych oraz na przejęciu przez nich odpowiedzialności w działaniu na poziomie wsi, gminy i ew. na poziomie ponadgminnym.”
Odnowa wsi wzgl. planowanie przestrzenne miejscowości dla rozwoju wsi porusza przy tym interesy urbanistyki oraz sfery socjalno-kulturalnej. Zagadnieniem zieleni zajmują się eksperci z zakresu architektury
krajobrazu, natomiast za sprawy urządzeń rolnych w miejscowości (gospodarka gruntami) odpowiadają Urzędy ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakres zadań planowania miejscowego rozciąga się w Bawarii na
ogół na teren miejscowości, ale też na przysiółki i inne budynki (np. młyny)
poza miejscowością. W ramach tego planowania można, a nawet powinno
się proponować przyszły rozwój terenów zabudowanych. Wobec przemian
społecznych na obszarach wiejskich bardzo ważny jest rozwój miejscowości do wewnątrz, ponieważ odpływ ludności powoduje zmniejszenie
potrzeb mieszkanianiowych. Właśnie dlatego w rozwoju wsi tematem
przemyśleń musi być również rozwój urbanistyczny (wydzielanie terenów
budowlanych), gdyż przemiany społeczne mogą mieć pozytywne i negatywne skutki dla rozwoju centrum wsi. W dłuższej perspektywie czasu również w Małopolsce konieczne będzie zajęcie się problemami wyludniania
i starzenia się wsi, które objęły już inne obszary kraju, oraz opracowanie
niezbędnych rozwiązań dla tej sytuacji.
W Bawarii projekt odnowy wsi ma cztery możliwe etapy:
1. Przygotowanie
• Rozpoczęcie przestrzennych procesów rozwojowych przy udziale
mieszkańców i stworzenie tzw. „Wzorca docelowego odnowy wsi”.
• Inwentaryzacja i ocena ważnych elementów wsi na cele ogólnej
koncepcji dla przestrzennej, koncepcyjnej i finansowej decyzji
o rozpoczęciu postępowania (np. przesłanki krajobrazowe i przestrzenne).
• Stworzenie planów wymaganych do przygotowania projektu, sporządzanych przed wszczęciem postępowania. Ich wyniki są elementem
założeń projektu.
2. Uszczegółowienie
Pogłębione opracowanie tematów o charakterze przestrzennym i fachowym obszaru postępowania, określonych w fazie przygotowania. Bazując
na planach opracowanych w fazie przygotowania, opracowywane są gotowe do zatwierdzenia dokumenty realizacyjne oraz definiowane i opisywane
są planowane do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjne.

Aufgabenstellung und Ziele
der Dorferneuerung/ortsräumlichen Planung

Eine Teilaufgabe des Projektes war es, an dem Beispiel von Strzelce
Wielkie aufzuzeigen, welche Methodenansätze aus Bayern bei einem
Projekt in Kleinpolen Anwendung finden können und wie eine integrierte
Dorferneuerung bzw. Dorfentwicklung abläuft. Dieser Teil enthält daher
auch einige generelle Aussagen, die auch bei anderen Projekten Anwendung finden können. Die Ausführungen besitzen einen modellhaften
Charakter.
In den Dorferneuerungsrichtlinien zum Vollzug des Bayerischen Dorfentwicklungsprogramms (DorfR) werden die Aufgaben der Dorferneuerung
wie folgt definiert [10]: „Dorferneuerung dient im Rahmen der angestrebten
ländlichen Entwicklung der nachhaltigen Verbesserung der Lebens-, Wohn-,
Arbeits- und Umweltverhältnisse auf dem Lande, insbesondere der agrarstrukturellen Verhältnisse und von städtebaulich unbefriedegenden Zuständen. Durch die Dorferneuerung sollen
• die örtlichen Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft verbessert,
• das Bewusstsein für die dörfliche Lebenskultur, den heimatlichen Lebensraum sowie die Bereitschaft zur Zusammenarbeit in der Region vertieft,
• die ökonomischen, ökologischen, sozialen und kulturellen Potenziale der
ländlichen Räume gestärkt,
• die Innenentwicklung der Dörfer und der sparsame Umgang mit Grund
und Boden gefördert,
• der eigenständige Charakter ländlicher Siedlungen und die Kulturlandschaft erhalten sowie
• Beiträge zum Klimaschutz, zur Energiewende, zur Anpassung an den
Klimawandel, zur Nahversorgung, zur Mobilität und zur Barrierefreiheit
geleistet werden.
Damit sollen Dörfer und ländlich strukturierte Gemeinden vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen, insbesondere des demografischen
Wandels und des Klimawandels, auf künftige Erfordernisse vorbereitet werden.
Die Dorferneuerung baut dabei auf die aktive Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger und die Einbindung aller Generationen bei der
Erarbeitung gemeindlicher Entwicklungsziele, bei der Vorbereitung,
Planung und Ausführung ideeller und materieller Maßnahmen sowie
auf deren selbstverantwortliches Handeln auf dörflicher, gemeindlicher und ggf. auch übergemeindlicher Ebene“.
Die Dorferneuerung bzw. die ortsräumliche Planung für die Dorfentwicklung deckt hierbei die städtebaulichen und soziokulturellen Belange
ab. Die Fachbeiträge und Fachplanungen für Grünordnung werden von
Fachbüros (Landschaftsarchitekten) erbracht, für die Flurneuordnung
zeichnen die Ämter für Ländliche Entwicklung der bayerischen Landwirtschaftsverwaltung verantwortlich. Der Aufgabenbereich der ortsräumlichen Planung erstreckt sich daher in Bayern meist auf die im Zusammenhang bebauten Ortsteile bzw. auch auf außerhalb liegende Gehöfte
und Mühlen. Sie kann und soll aber auch Aussagen über die künftige
Siedlungsentwicklung machen. Aufgrund des demographischen Wandels
wird ein großer Wert auf Innenentwicklung gelegt, da eine schrumpfende
Bevölkerung weniger Wohnraum braucht. Daher muss bei einer Dorfentwicklung auch die städtebauliche Entwicklung (Baulandausweisung) Gegenstand und Thema der Überlegungen sein, da diese unter Umständen
positive oder negative Auswirkungen auf die Entwicklung der Ortszentren
haben wird. Langfristig wird es auch in Kleinpolen erforderlich sein, sich
mit den Auswirkungen einer schrumpfenden und alternden Bevölkerung,
gerade in den ländlichen Gebieten, auseinanderzusetzen, die bereits weite Teile Polens erfasst hat und hierfür Lösungsansätze zu entwickeln. Dieses Projekt kann gerade für diese Aufgabenstellung bereits grundlegende
Lösungsansätze geben.
In Bayern hat ein Dorferneuerungsprojekt vier mögliche Phasen:
1. Vorbereitung
• Beginn räumlich bezogener Entwicklungsprozesse mit Bürgermitwirkung und Leitbildentwicklung.
• Erfassung und Beurteilung der relevanten Gegebenheiten mit dem
Ziel eines Rahmenkonzeptes für die räumliche, konzeptionelle und
finanzielle Entscheidung über die Anordnung eines Verfahrens (z. B.
landespflegerische oder ortsräumliche Entwicklungsgrundsätze).
• Die zur Projektvorbereitung erforderlichen Planungen erfolgen vor
Anordnung des Verfahrens. Ihre Ergebnisse fließen in die Projektbeschreibung ein.
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3. Realizacja
Proces planowania i realizacji ograniczony
do wybranych obiektów (np. obiekty dla kształtowania placu wiejskiego).
4. Kontynuacja
Fachowe pogłębienie wybranych tematów
i problemów. Koncepcje planistyczne dla zainicjowania lub sterowania procesów rozwojowych, wynikające z postępowania.
Niniejsza część opracowania obejmuje
przede wszystkim etap 1. – Przygotowanie.
Jest ona porównywalna z tzw. Fazą startu
bawarskiego postępowania dla odnowy wsi.
Zwykle faza ta kończy się katalogiem przedsięwzięć koniecznych do osiągnięcia celów,
które opracowane są wspólnie z mieszkańcami
w fazie realizacji. Tu opisy przedsięwzięć nie
mają jednak jeszcze charakteru planów. O wiele bardziej określają one wymagania dla zadań
planistycznych. I tak opis przedsięwzięcia
w fazie 1. – Przygotowania może stanowić, np.
że: należy stworzyć plac wiejski dostosowany
do potrzeb dzieci i osób starszych, ale także do
możliwości organizacji festynów i spełniający
wymogi przestrzeni zabaw dla młodzieży. Powinien być on płaski, posiadać ławki i fontannę
w centrum jako miejsce spotkań. Dopiero w fazie 3. – realizacji, wymagania te zostaną skonkretyzowane w planie wykonawczym. W ramach projektu w Strzelcach Wielkich – inaczej
niż ma to zwykle miejsce w ramach projektu
w Bawarii – poza określeniem przewidywanych
przedsięwzięć, dokonano pewnych dokładniejszych stwierdzeń odnośnie ich możliwej realizacji. Zadania planisty miejscowości, którym
jest zwykle architekt z uprawnieniami urbanistycznymi, obejmują w Bawarii dla pierwszej
fazy następujące elementy [3]:
• moderacja prac grup roboczych, udział
w seminariach i zebraniach wiejskich oraz
uczestniczenie w upublicznieniu wyników,
• analiza i ocena istniejących planów (plan regionalny, lokalne plany zagospodarowania
przestrzennego, inne plany, opracowania
dotyczące rolnictwa, inwentaryzacje zabytków), ustalenie zamierzeń gminy oraz instytucji reprezentujących interesy publiczne,
• wizje terenowe,
• inwentaryzacje i badania topografii, użytkowania terenu, infrastruktury, utylizacji,
komunikacji, struktury budynków, obrazu
miejscowości, struktury ludności, miejsowej
gospodarki, historii miejscowości i jej rozwoju oraz loklanego stylu życia i kultury wsi,
• określenie zasadniczych wytycznych dla
planowania, jak plany ze skutkami prawnymi, ekspertyzy i plany fachowe, plany gminne wzgl. plany organów lub instytucji reprezentujących interesy publiczne, wytyczne
z posiedzeń rady gminy i zarządu gminy
wzgl. wynikające z prac grup roboczych
i bieżących wypowiedzi mieszkańców,
• inwentaryzacja i ocena istotnych determinat planowania, jak aspekty funkcjonalne,
kształtujące, zabytkowe i historyczne struktury terenów osadniczych oraz aspekty
miejscowej struktury gospodarki i jej kartowanie,
• opracowanie kierunków przewodnich i celów
rozwojowych,
• sporządzenie koncepcji przedsięwzięć (z katalogiem przedsięwzięć) i ich opisu wraz z szacunkowym kosztorysem,
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2. Vertiefung
Vertiefte Bearbeitung räumlicher und fachlich
thematischer Teilbereiche des Gesamtverfahrens,
die im Rahmen der Vorbereitungsphase ermittelt
wurden. Aufbauend auf den Planungen der Vorbereitungsphase werden umsetzungs- und genehmigungsfähige Unterlagen erarbeitet sowie auszuführende Maßnahmen definiert und beschrieben.
3. Umsetzung
Auf Einzelobjekte beschränkter Planungs- und
Umsetzungsprozess (z.B. Objektplanung zur
Dorfplatzgestaltung).
4. Weiterführung
Fachliche Vertiefung ausgewählter Themen
und Probleme. Planungskonzepte zur Initiierung
bzw. Steuerung von Entwicklungen, die sich aus
dem Verfahren ergeben.
Die erarbeitete Planung bezieht sich vorwiegend
auf die Phase 1 – Vorbereitung. Sie ist vergleichbar mit der sogenannten Startphase eines bayerischen Dorferneuerungsverfahrens. Üblicherweise
endet diese Phase in einem Katalog von Maßnahmen, die erforderlich sind, um die gemeinsam mit
den Bürgern erarbeiteten und angestrebten Ziele
in einer Umsetzungsphase zu erreichen. Die Maßnahmen haben jedoch noch keinen Charakter von
Planungen. Sie stellen vielmehr Anforderungen an
die Planungsaufgabe dar. So es beispielweise kann
eine Maßnahmenbeschreibung in der Phase 1
– Vorbereitung sein, dass ein Dorfplatz erstellt werden soll, der Aufenthaltsqualitäten für Kinder und
Senioren hat, aber auch zum Feiern von Festen
und als Spielfläche für Jugendliche funktionieren
muss. Er soll eben sein und Ruhebänke und einen Brunnen als zentralen Treffpunkt haben. In der
Phase 3 – Umsetzung werden diese Anforderungen dann in eine konkrete Planung umgesetzt. In
dem Projekt in Strzelce Wielkie wurden – anders
als dies bei einem Projekt in Bayern üblicherweise
der Fall ist – neben der Benennung der ins Auge
gefassten Maßnahmen, bereits etwas genauere Aussagen über deren mögliche Realisierung
getroffen. Die Aufgaben eines Ortsplaners, der
in Bayern normalerweise ein Architekt mit der
Zusatzqualifikation Stadtplaner ist, sind in dieser
ersten Phase nachstehend wie folgt aufgeführt [3]:
• Moderation von Arbeitskreisen, Mitwirkung an
Seminaren und Bürgerversammlungen sowie
Mitarbeit an der Öffentlichkeitsarbeit,

Starostwo Powiatowe w Brzesku

Rys. 39. Mapa austriacka z ok. 1910 roku
Abb. 39. Katasterkarte von ca. 1910

•

wskazówki uzasadniające finansowanie
oraz określające dalsze postępowanie (potrzeba planowania),
• określenie przedsięwzięć priorytetowych,
• sporządzenie zintegrowanej przestrzennie koncepcji struktury miejscowości przy
uwzględnieniu innych planów fachowych,
z reguły dotyczących planu zieleni i ekologii
wsi.
Dlatego niniejsza część opracowania rozpoczyna się częścią analityczną, następnie zawiera
opis udziału mieszkańców oraz poszukiwanie celów i stworzenie tzw. Wzorca docelowego odnowy wsi oraz wynikających z niego przedsięwzięć
inwestycyjnych.

4.2

Analiza urbanistyczna i architektoniczna
4.2.1 Rozwój terenów zabudowanych
i struktura zabudowy

Forma wsi Strzelce Wielkie jaką dziś napotykamy, jest wynikiem długiego rozwoju osadniczego. Najstarszym dokumentem ukazującym wieś, jest mapa katastralna z XX w. Do
dziś zachowała się w większości ukazana tam
struktura osadnictwa i działek. Z tamtego okresu pochodzą też jednopiętrowe domy drewniane, nadające miejscowości jej niepowtarzalny
charakter.
Mapa ta ukazuje nakładanie się dwóch form
osadnictwa:
• Pierwszą z form tworzy strefa centralna,
ograniczona od południa i zachodu stawem
wiejskim z wyspą i kościołem Św. Sebastiana
oraz jej fragment północny z dużymi działkami na wschód od dworu. We wschodniej
części budynki szczytem ustawione do ulicy
wraz z ustawionymi do nich prostopadle stodołami/oborami tworzą skraj miejscowości,
który rozwinął się wzdłuż drogi przebiegającej w kierunku północ-południe. Stanowi ona
kręgosłup ulicówki – która jest zarazem drugą
formą zabudowy Strzelc Wielkich.
• Na południu sołectwa, w części nazywanej
jeszcze dziś Dębnikiem, na południe od drogi do Rajska, wykształciło się drugie, choć
mniejsze niż na północy centrum sołectwa,
dzielące się na wiele rozchodzących się widlaście ulic.
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Rys. 40. Po lewej: schemat struktury urbanistycznej Strzelc Wielkich, po prawej u góry: wschodnia granica zabudowy z zagrodami rolniczymi (czerwona elipsa
ukazuje jasno zdefiniowaną granicę do terenów rolnych), po prawej u dołu: rzadka zabudowa na zachodnim krańcu miejscowości
Abb. 40. Links: Schwarzplan – Schema der städtebaulichen Struktur in Strzelce Wielkie, rechts oben: östlicher Ortsrand mit den landwirtschaftlichen
Gebäuden (rote Elypse zeigt klar definierte Kante zur Landschaft), rechts unten: diffuse städtebauliche Situation am westlichen Ortsrand

•

Auswertung von vorhandenen Planungen
(Regionalplan, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne der Gemeinde, andere informelle
Planungen, landwirtschaftliche Fachbeiträge,
denkmalpflegerische Erhebungen), Ermitteln
von Vorhaben der Gemeinde sowie der Träger
öffentlicher Belange und Behörden,
• Ortsbesichtigungen,
• Erhebungen und Untersuchungen zur Topographie, Flächennutzung, Infrastruktur, Entsorgung, Verkehr, Gebäudestruktur, Ortsbild,
Bevölkerungsstruktur, zur örtlichen Wirtschaftsstruktur, Ortsgeschichte und -entwicklung sowie
zum Gemeinschaftsleben und der Dorfkultur,
• Ermitteln von grundsätzlichen Vorgaben für
die Planfassung, wie Planungen mit Rechtswirkung, Gutachten und Fachplanungen, Planungen der Gemeinde bzw. Planungen von
Behörden oder Trägern öffentlicher Belange,
Vorgaben aus Gemeinderats- und Vorstandssitzungen bzw. aus der Bürgermitwirkung und
vorliegenden Äußerungen der Einwohner,
• Erfassen und Bewerten der planungsrelevanten Gegebenheiten wie funktionale, gestalterische, denkmalpflegerische und historische
Aspekte der Siedlungsstruktur sowie Aspekte
der örtlichen Wirtschaftsstruktur und deren
Kartierung,
• Erarbeiten von Leitlinien und Entwicklungszielen,
• Erstellen eines Maßnahmenkonzeptes (mit
Maßnahmenkatalog) sowie einer Maßnahmenbeschreibung mit Kostenschätzung,
• Hinweise zum Finanzierungsbedarf und zum
weiteren Vorgehen (Planungsbedarf),
• Ermittlung von Prioritäten der Maßnahmen,
• Erstellen eines integrierten raumbezogenen
Strukturkonzeptes unter Einbeziehung der
anderen Fachplanungen, in der Regel der Planung Grünordnung/Dorfökologie.
Der Fachbeitrag zur Dorfentwicklung beginnt
daher mit dem Analyseteil, setzt sich dann mit der

Z biegiem czasu zabudowa rozlała się wzdłuż
dróg. Północne i południowe centra zrosły się
wzdłuż drogi głównej. Jednak w świadomości
mieszkańców jeszcze do dziś zachował się podział na Dębnik i „Północ Strzelc Wielkich” przy
drodze na Rajsko. W sumie wieś posiada obecnie kształt wielodrożnicy. Godny uwagi w rozwoju
jednostki osadniczej jest fakt, że zabudowa rozwijała się praktycznie tylko w kierunku zachodnim. Wyjątkiem jest kilka budynków przy drodze
odgałęziającej się w kierunku Wygody. Doprowadziło to do tego, że skraj miejscowości jest
w części wschodniej wyraźny, w części zachodniej tworzy go natomiast rzadka zabudowa.

4.2.2 Główne elementy struktury
osadniczej – typologia

W ramach prac terenowych eksperci z UR
Kraków zinwentaryzowali wszystkie budynki
w miejscowości (rozdział 2.3). Inwentaryzacja objęła jakościowy i ilościowy opis typów budynków
oraz ich stanu. Wychodząc od podziału na 16 typów budynków (por. tab. 1) można przedstawić
następujące informacje:
• położenie poszczególnych funkcji i użytkowania budynków,
• rozkład lokalizacji budynków historycznych
i współczesnych,
• koncentracja pustostanów i budynków, które
wkrótce opustoszeją,
• położenie i ew. koncentracja budynków w złym
stanie technicznym,
• weryfikacja istniejącej typizacji,
• wiek mieszkańców budynków (osoby powyżej
50. roku życia i samotnie zamieszkujące budynek),
• rozkład przestrzenny poszczególnych typów budynków i ich udział w substancji budowlanej wsi,
• budynki istotne dla kształtu miejscowości,
• pozytywy i problemy urbanistyczne.
Analizy dokonano w oparciu o wytyczne
UROW Dolnej Frankonii. Jej wyniki umożliwiły

Bürgerbeteiligung sowie der Zielfindung und Leitbildentwicklung und dem daraus resultierenden
Maßnahmenteil fort.

4.2

Städtebauliche und architektonische
Analyse
4.2.1 Siedlungsentwicklung und städtebauliche Struktur

Strzelce Wielkie, in der Form in der wir das Dorf
heute antreffen, ist das Ergebnis einer langen
Siedlungsentwicklung. Die älteste zur Verfügung
stehende Unterlage, die eine Siedlung dokumentiert, ist das Kataster aus dem 20. Jh. Die dort dargestellte Siedlungs- und Parzellenstruktur hat sich
bis heute weitestgehend erhalten. Aus dieser Zeit
stammen auch noch die typischen eingeschossigen Holzhäuser, die nach wie vor dem Ort ein unverwechselbares Gepräge geben.
In diesem Plan stellt sich eine Überlagerung
zweier Siedlungsformen dar:
• Die erste Form bildet ein zentralörtlicher Bereich, der im Süden und Westen von dem
großen Teich mit Insel und der Kirche St. Sebastian begrenzt wird und dessen nördlichem
Abschluss mit den großen Grundstücken östlich des Herrenhauses. Im Osten bilden die
giebelständigen Wohnhäuser mit den rechtwinklig dazu gestellten Stallungen/Scheunen
einen Ortsrand aus, der sich entlang der Straße entwickelt, die in Nord-Südrichtung verläuft.
Sie stellt das Rückgrat des Straßendorfes dar
– und zugleich die zweite Siedlungsform in
Strzelce Wielkie.
• Im Süden der Gemarkung, in dem Ortsbereich
der auch heute noch Dębnik genannt wird, hat
sich an der Weggabelung südlich der Straße
nach Rajska ein zweiter, jedoch wesentlich
kleinerer Siedlungskern als im Norden gebildet, der sich auf mehrere Straßen verteilt, die
von der Gabelung abzweigen.
Mit der Zeit hat sich der Siedlungskörper entlang der Straßen erweitert. Der nördliche und
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Rys. 41. Wyniki analizy substancji budowlanej, po prawej przykład obiektu typu 14 – nietypowe budynki z płaskim dachem
Abb. 41. Ergebnis der Analyse der Bausubstanz, rechts Beispiel für Typ 14 – nicht ortstypische Gebäude mit Flachdächern

szereg ważnych ustaleń odnośnie stanu istniejącego miejscowości.
Wprawdzie największy udział ilościowy ma typ
nr 14 (budynki pomocnicze gospodarcze, garaże,
szopy itd.), jednakże przypadają tu bardzo różne
rodzaje obiektów i w konsekwencji nie dominują one obrazu miejscowości. Jeżeli zsumujemy
wszystkie formy budynków rolniczych (typy 8-13),
to jest ich liczbowo więcej (250 budynków) niż
budynków mieszkalnych (175) typu 1-5 i 7. Formy architektoniczne, które są najbardziej rozpoznawalne i odciskają najsilniejsze piętno na
miejscowości, to budynki gospodarcze łączące
stodołę z oborą typu 8, 9 i 10 (176 budynków).
Z przeprowadzonych analiz wynika, że ta forma
budynku rozwinęła się z architektury drewnianej.
Od około lat 50-tych XX w. do dziś zachowała
się ta forma zabudowy, a drewno zastępowano
częściowo nowymi materiałami i rozwiązaniami
konstrukcyjnymi. Ogólnie rzecz biorąc, nie zmienił się jej pierwotny obraz. Jest to istotne dla rozpoznawalności miejscowości, a różne wielkości
tych budynków zapobiegają wrażeniu monotonii.
Następne w kolejności, zarówno ilościowo, jak
i co do znaczenia dla obrazu miejscowości są
wąskie domy mieszkalne typu 1-1c (93 budynki).
W sferze formy historycznej posiadają one podobne cechy konstrukcyjne jak budynki gospodarcze. W odróżnieniu od tych drugich nie unowocześniano jednak techniki ich budowy, tzn. nie
zmieniano materiałów budowlanych. Dziś spotyka się je często pokryte nowszymi materiałami
elewacyjnymi, jak deski czy siding.
Od około lat 60-tych XX w. rozwinęły się na
wsiach formy jednolitych socjalistycznych domków jednorodzinnych (typ 2). Ten typ budynku

Fot. B. Müller

Rys. 44. Klasyczne przykłady typu 2: dwukondygnacyjne domy jednorodzinne, często z balkonem
Abb. 44. Typische Beispiele für Typ 2: zweigeschossige Wohngebäude, oft mit Loggia

50

südliche Siedlungskern sind inzwischen über die
Hauptstraße zusammengewachsen. Für die Bürger beginnt aber auch heute noch die Trennung
zwischen Dębnik und „Nord Strzelce Wilekie“ an
der Straße nach Rajsko. Insgesamt kann man
also das Dorf in die Kategorie „Mehrstraßendorf“
einordnen. Bemerkenswert an der Siedlungsentwicklung ist die Tatsache, dass sich der Ort praktisch nur nach Westen entwickelt hat. Nach Osten
unterblieb – außer entlang der Verbindungsstraße nach Wygoda – eine Verästelung komplett.
Dies führt dazu, dass der Siedlungsrand nach
Osten relativ klar definiert ist, im Westen sich jedoch relativ diffus darstellt.

4.2.2 Bausteine der Siedlungsstruktur –
Typologien

In einer Vor-Ort-Analyse wurden sämtliche Gebäude durch die Experten der LU Krakau erfasst
(Kapitel 2.3). Das Erfassungsziel war eine Katalogisierung nach Gebäudetypen, aber ebenso eine
qualitative wie auch quantitative Erfassung des
Gebäudebestandes. Ausgehend von 16 Gebäudetypen (vgl. Tab. 1) konnten so folgende Informationen dargestellt werden:
• Lage der einzelnen Funktionen und Nutzungen der Gebäude,
• räumliche Zuordnung von historischen und
neuen Gebäuden,
• Agglomerationen von Leerstand und ggf. zu
erwartendem Leerstand,
• Lage und ggf. Konzentrationen von Gebäuden
in schlechtem baulichen Zustand,
• Verifizierung von typologischen Aussagen,
• das Alter der Bewohner (über 50 Jahre und
allein im Gebäude wohnend),

Fot. B. Müller

Rys. 42. Przykład typu 8: stodoła z podwyższonym dachem jako okapnik nad wjazdem, wykorzystywana też jako obora
Abb. 42. Beispiel für Typ 8: Scheune mit hochgezogenem Dach als Witterungsschutz vor der
Einfahrt in der Mitte, meist auch als Stall genutzt

Fot. B. Müller

Rys. 43. Przykład budynku typu 1: historyczny
budynek mieszkalny
Abb. 43. Beispiel für Typ 1: Historisches Wohnhaus
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Rys. 45. Zachowany rząd historycznych budynków mieszkalnych w centralnej części wsi. Po
prawej fragment centrum wsi z ukazanym położeniem budynków z fotografii
Abb. 45. Reihung hist. Gebäude im Zentralort,
rechts Ausschnitt mit Gebäudestellung aus dem
Foto

Fot. B. Müller

Rys. 46. Typowa przestrzeń drogowa w zachodniej części Strzelc Wielkich, po prawej typowe
podwórze z drzewami
Abb. 46. Typischer Straßenraum in Strzelce
Wielkie im Westteil, rechts typische Hofreithe mit
Baumbestand

•

Verteilung der Gebäudetypen und deren Anteil
am Siedlungskörper,
• für die Ortsgestalt bedeutsame Gebäude,
• städtebauliche Qualitäten und Defizite.
Die Analyse erfolgte in Anlehnung an die Vorlage des ALE Unterfranken. Das Ergebnis der Analyse ermöglicht wichtige Aussagen über den Ort.
Zwar ist Typ 14 (Nebengebäude, Garagen,
Schuppen etc.) der zahlenmäßig am meisten vorherrschende Typ, jedoch fallen darunter sehr viele
unterschiedliche Gebäude, die in dieser Kategorie
zusammengefasst werden. Daher ist die zahlenmäßige Dominanz nicht relevant für die Qualität des
Ortsbilds. Addiert man alle Erscheinungsformen
der landwirtschaftlichen Gebäudetypen (Typ 8-13)
so sind diese häufiger anzutreffen (250 Gebäude)
als die Wohngebäude (175 Gebäude) Typ 1-5+7.
Die architektonischen Formen, die am leichtesten
wiedererkannt werden können und die das Ortsbild
am stärksten prägen, sind die kombinierten StallScheunen-Gebäude der Typen 8, 9 und 10 (176
Gebäude). Gemäß der durchgeführten Analysen
hat sich diese Bauform aus einer Holzarchitektur
entwickelt. Seit ca. den 1950er Jahren, bis heute,
wurde diese Grundform beibehalten und mit neuen
Materialien und Konstruktionsarten fortentwickelt.
Sie haben das ursprüngliche Erscheinungsbild im
Großen und Ganzen beibehalten. Die so entstehenden Selbstähnlichkeiten schaffen einen hohen
Wiedererkennungswert und vermeiden durch Variation in Größe und Anordnung Monotonie.
Ihnen folgen sowohl zahlenmäßig als auch
in der Bedeutung für das Ortsbild die schmalen
Wohnhäuser Typ 1-1c (93 Gebäude). Sie weisen
in ihrer historischen Form sehr ähnliche Konstruktionsmerkmale wie die landwirtschaftlichen
Gebäude auf. Im Gegensatz zu diesen wurden
sie jedoch nicht bautechnisch weiterentwickelt,
d.h., es fand keine Übersetzung der typologischen Struktur in eine andere Materialform statt.
Heute trifft man sie oft verkleidet, sei es mit Holz
oder mit Blechen, an.
In der Zeit nach den 1960er Jahren wurden
die Dörfer mit einem Typ von sozialistischem Einheitsgebäude überzogen (Typ 2). Dieser Gebäudetypus, mit zumeist liegenden Fenstern und einer Loggia, stellt einen kompletten Bruch mit den
tradierten Bauformen dar. Die historischen Wohn-

Oprac.: / Bearb: B. Müller
Rys. 47. Rozkład przestrzenny form użytkowania budynków (budynki mieszkalne: odcienie czerwieni
i brązu, budynki gospodarskie: odcienie niebieskiego)
Abb. 47. Darstellung der Nutzungsverteilung (Wohngebäude: Rot- und Brauntöne, Stall- und Scheunengebäude: Blautöne)
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ze swoim „leżącym” układem okien i lodżią stanowi drastyczne zerwanie z tradycyjną formą
budownictwa. Wszystkie budynki historyczne są
jednopiętrowe, mają dach dwuspadowy i stoją
w większości przy drodze lub w pobliżu północnej
granicy działki.
Typ 2 nie tylko wprowadza nową formę budynku w miejscowości, ale zmienia układ urbanistyczny a zatem i jej historyczny obraz. W niewielu miejscach gdzie zachował się historyczny
obraz i charakter miejscowości, ściana szczytowa
określa przestrzeń drogową (rys. 45). W powiązaniu z systemem zieleni w centrum miejscowości,
powstają interesujące przestrzenie. Duże budynki kubaturowe stoją w oddaleniu od drogi i otoczone są na ogół trawnikami z nielicznymi roślinami
typowymi dla miejsca. Nie mogą one tworzyć
ani przestrzeni ani czytelnych rozpoznawalnych
struktur. Jeszcze za czasów socjalizmu do początku lat dwutysięcznych powstało wiele innych
dwupiętrowych budynków o różnym stylu budowlanym, które rozwinęły się z typu 2 w ostatniej
połowie XX w. Od zakończenia socjalizmu, wzgl.
od początku obecnego stulecia wzorują się one
w większym stopniu na stylu ponadregionalnym
a nie na historycznym stylu lokalnym. Ilość ich nie
jest zbyt duża. Należałoby im poświęcić osobny
rozdział w godnym sporządzenia „Elementarzu
nadawania form”. Najpiękniejsze fragmenty wsi
to te, gdzie zieleń w istotnym stopniu kształtuje
przestrzeń. Charakterystyczne dla Strzelc Wielkich są duże drzewa liściaste wkraczające w pas
drogowy. Czasem stwarza to wrażenie, że domy
zbudowane zostały pomiędzy tymi drzewami
(rys. 46), chociaż można wyjść z założenia, że
najpierw powstały domy a dopiero później zasadzono drzewa.
Wzdłuż drogi głównej trudniej można odnaleźć
taki system zieleni i zabudowy. Typowe ogródki
wiejskie ustąpiły tu miejsca ogródkom porośniętym obcą roślinnością. Zamiast okazałych drzew
dominują krzewy ozdobne. Oznacza to istotną
utratę jakości obrazu miejscowości. Jednakże
terytorium wsi zdominowane jest nadal przez
typowe zagrody rolnicze. Ten podstawowy typ
zabudowy cechuje stary dom skierowany ścianą szczytową do drogi i położony do niego pod
kątem 90o budynek gospodarczy w tylnej części
podwórza.
Taka typologia zachowała się od stuleci,
i okazała się być praktyczna dla drobnych gospodarstw, które się tu przeważnie spotyka, gdyż ten
typ napotkać można naprawdę często.

4.2.3 Budynki historyczne a aspekty
konstrukcyjne

Budyki mieszkalne. W ramach analizy obrazu
miejscowości zbadano dokładniej historyczne budynki, a niektóre zinwentaryzowano, ażeby zbadać
ich reguły konstrukcyjne i określić na tej podstawie
zasady, jak powinna rozwijać się nowa zabudowa
tak, aby pasowała ona do historycznego obrazu
miejscowości, względnie jak stare budynki mogą
być zachowane i rozwijane. Takie postępowanie
jest typowe dla odnowy wsi w Bawarii. Stanowi
ono podstawę dla określenia zasad przyszłego
kształtowania budynków, tak aby harmonijnie
wkomponowały się one w historyczną substancją
budowlaną oraz bazę dla zasad wsparcia prywatnych przedsięwzięć budowlanych. W Strzelcach
Wielkich często spotyka się typ 1. budynków.
Budynki te mogą z reguły zostać przyporządkowane tzw. „stylowi krakowskiemu”. Chodzi przy tym
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gebäude sind sämtlich eingeschossig, haben ein
Satteldach und stehen im Regelfall zum einen
fast direkt an der Straße, zum anderen meist
nahe an der nördlichen Grundstücksgrenze.
Mit Typ 2 wird also nicht nur eine neue Gebäudeform eingeführt, sondern auch die städtebauliche Struktur und damit das Erscheinungsbild des
Dorfes geändert. In dem nur noch an wenigen
Stellen erhaltenen Ortsbild bilden die Giebelfronten der Wohngebäude den Straßenraum (Abb.
45). Verbunden mit den, vor allem im Zentrumsbereich vorhandenen Grünstrukturen, entstehen
so interessante Räumlichkeiten. Die großen kubischen Wohngebäude stehen immer abgerückt
von der Straße und sind meist mit Rasen und wenigen ortstypischen Grünstrukturen umgeben. Sie
vermögen weder Räumlichkeiten noch ablesbare
und wiedererkennbare Strukturen zu schaffen.
Noch während des Sozialismus, bis in die ersten
Jahre dieses Jahrhunderts, entstanden verschiedene andere, meist zweigeschossige Gebäude
verschiedenster Bauarten, die sich in der letzten
Hälfte des 20. Jh. noch aus Typ 2 entwickelten.
Seit dem Ende des Sozialismus, bzw. zu Beginn
dieses Jahrhunderts, orientierten sich diese mehr
an überregionalen Vorbildern, als an den vorhandenen historischen Bauten. Sie sind der Zahl untergeordnet. Ihnen wäre in einer Gestaltungsfibel
ein eigenes Kapitel zu widmen. Die reizvollsten
Bereiche im Dorf entstehen da, wo das Grün an
der Raumbildung beteiligt ist. Ein Charakteristikum
von Strzelce Wielkie sind die großen Laubbäume,
die in den Straßenraum hineinwirken. Teilweise
wirken die Häuser zwischen die Bäume gebaut
(Abb. 46), auch wenn man davon ausgehen kann,
dass zuerst das Haus entstanden ist und dann die
Bäume gepflanzt wurden.
Entlang der Hauptstraße findet sich dieser Zustand seltener. Hier sind häufig die Bauerngärten
den Vorgärten mit nicht heimischen Pflanzen gewichen. Aus raumbildenden Großbäumen wurden
Ziersträucher. Dies bedeutet einen deutlichen
Qualitätsverlust im Ortsbild. Der Siedlungskörper
besteht heute nach wie vor zum Großteil aus den
typischen landwirtschaftlichen Hofstellen. Dieser
Grundtypus hat in der Regel ein giebelständiges
Wohnhaus an der Erschließungsstraße und ein
in 90° dazu eingedrehtes Wirtschaftsgebäude im
rückwärtigen Bereich.
Diese Typologie hat sich über Jahrhunderte
bewahrt und sich für die kleinbäuerliche Landwirtschaft, wie man sie hier vorwiegend antrifft, als
offensichtlich praktikabel erwiesen, da der Typus
recht häufig anzutreffen ist.

4.2.3 Historische Gebäude
und Konstruktionsweisen

Wohngebäude. Im Sinne einer Ortsbildanalyse
wurde der historische Gebäudebestand genauer
untersucht und exemplarisch erfasst, um dessen
Gestaltungsregeln herauszufinden und daraus
Ansätze abzuleiten, wie neue Gebäude eingefügt
werden können, so dass sie in das historische
Ortsbild passen bzw. wie der Gebäudebestand
erhalten oder weiterentwickelt werden kann. Dies
ist das in der bayerischen Dorferneuerung übliche Vorgehen. Es stellt die Grundlage dafür da,
wie künftig Gebäude gestaltet werden sollten, um
sich harmonisch in den historischen Bestand einzufügen und schafft die Basis für die Förderung
privater Baumaßnahmen. In Strzelce Wielkie trifft
man noch häufig den Gebäudetypus 1 an. Diese
Gebäude können in der Regel dem sogenannten

o jednopiętrowe budynki z dachem dwuspadowym
lub czterospadowym. W Strzelcach Wielkich dachy
czterospadowe już nie występują; odnaleźć można
jeszcze tylko dachy dwuspadowe. Prawdopodobnie dachy czterospadowe były niegdyś częstsze,
gdyż używano wtedy materiałów roślinnych do
pokrycia dachu (strzecha).
Budynki te cechuje duże podobieństwo, powstające przez to, iż kształtujące je elementy
stanowią wariację ustalonego schematu. Powtarzalność tego schematu, jego wariacje i zmiany
poprzez wielkość, układ i ukształtowanie, tworzy
identyfikację wsi, nie będąc przy tym monotonnym i nudnym. Widać to wyraźnie, gdy porówna się je z budynkami typu 2., które w przeciwieństwie do budynków typu 1. są wzajemnie
swoimi kopiami dopuszczającymi znacznie mniej
możliwości wariacji. Typ 2. znajduje się ponadto
w innych częściach Polski, podczas gdy domy
o konstrukcji zrębowej i pomalowanymi połączeniami belek stanowią istotny element identyfikacji
nie tylko w skali badanej gminy, lecz dla całej Małoplski, co widać na tablicach postawionych na
granicach województwa (rys. 49).
Domy te są bardzo ważne dla identyfikowania się mieszkańców ze swoją wsią i dlatego
wybrane zostały jako Wzorzec docelowy odnowy wsi.
Zarys budynków jest z reguły czteropokojowy,
z małymi wariacjami. Budunki posiadają centralnie umiejscowioną sień. Po obu jej stronach
znajdują się pokoje, z których jeden jest większy
i wykorzystywany na ogół jako pokój mieszkalny,
jadalnia i kuchnia oraz znajduje się w nim piec.
Czwarte pomieszczenie, które posiada często
wejście z zewnątrz, ale czasem również z wewnątrz, służyło prawdopodobnie za spiżarnię
lub schowek, ale też jako mała obora (kurnik/
królikarnia). Pomieszczenia sanitarne znajdowały
się niegdyś z reguły poza budynkiem. W Strzelcach Wielkich odwiedzono dwa z tych budynków.
Jeden z nich poddany został pomiarom, których
wyniki posłużyły dla dalszych prac.
Podczas gdy w alpejskich konstrukcjach zrębowych domów występują potężne nawisy dachu, tu problem ten rozwiązano prostym daszkiem półszczytowym na ścianie szczytowej.
Dach ten umożliwia tylko nieznacznie wystawanie konstrukcji dachu poza ścianę szczytową,
dzięki czemu wykształciła się charakterystyczna forma lokalnej architektury. W Strzelcach
Wielkich brak jest przykładów drewnianych
budynków wielopiętrowych. Również w zbiorach Urzędu Ochrony Zabytków w Tarnowie nie
znaleziono dokumentacji takich wielopiętrowych
budynków. Potwierdza to typowość domów jednopiętrowych w Strzelcach Wielkich.
Zwykle nie okrywano budynków i elewację
stanowiły poprzeczne belki. Słabością tego rozwiązania była poprzeczna fuga stwarzająca możliwość przedostawania się do wewnątrz wpływów
atmosferycznych. Fuga ta była wcześniej utkana
materiałem pochodzenia roślinnego, później
zaś gliną lub wapnem i była malowana. Na
historycznych zdjęciach z innych wsi napotkano
też na przykłady pokrycia fasady tynkiem wapiennym, ale w Strzelcach Wielkich nie napotkano na
historyczne ślady takiej tradycji.
Stosunkowo często spotyka się okrycie elewacji pionowymi deskami o szerokości około
20 cm, których połącznia (fugi) pokryte są listwą.
Ta forma okrycia znajduje się również na starym
kościele.
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„Krakauer Stil“ zugeordnet werden. Es handelt
sich hierbei um ein eingeschossige Gebäude mit
Satteldach oder Walmdach. In Strzelce Wielkie
sind Walmdächer sind nicht mehr anzutreffen;
man findet nur noch Satteldächer vor. Wahrscheinlich dürfte die Abwalmung früher häufiger
gewesen sein, da die Häuser damals mit Pflanzenmaterial gedeckt waren.
Diese Gebäude haben eine große Selbstähnlichkeit, die dadurch entsteht, dass Gestaltungselemente in einem relativ eng festgelegten
Schema variiert werden. Die Wiederholung dieses Schemas, seine Variation und Veränderung
durch Größe, Anordnung und jeweilige Ausbildung, schafft eine Identität für das Dorf, ohne
monoton und langweilig zu wirken. Dies wird
umso deutlicher, wenn man es mit dem Typus 2
vergleicht, der im Gegensatz zu Typus 1 eine Kopie des immer gleichen Gebäudes darstellt und
weitaus weniger Variationsmöglichkeiten zulässt.
Auch ist dieser Typus 2 in anderen Regionen
Polens zu finden, während der Strickbau mit den
sichtbaren Balken und deren farbige Behandlung
ein wesentliches Identitätsmerkmal, nicht nur
der untersuchten Gemeinde, sondern für ganz
Kleinpolen darstellt, was auch an Begrüßungsschildern an den Grenzen der Wojewodschaft
erkennbar wird (Abb. 49).
Die Gebäude sind identitätsbildend und
werden daher als Leitbild für die künftige Gestaltung gewählt.
Der Grundriss ist in der Regel als Vierbünder
angelegt. Es gibt aber auch Varianten hiervon.
Die Gebäude werden immer über eine Diele erschlossen. Beiderseits davon befindet sich jeweils
ein Raum, wobei in der Regel der größere meist
als Wohn,- Ess- und Kochraum benutzt wird, in
dem häufig auch ein großer Kamin steht. Ein vierter Raum, der in der Regel von außen zugänglich
ist und auch manchmal über eine Zugänglichkeit
von innen verfügt, wurde wahrscheinlich als
Speisekammer oder Abstellraum, aber auch als

Rys. 48. Zdjęcie u góry po lewej B. Müller, u dołu i po prawej historyczne zdjęcia typowych budynków
uzyskane w Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Tarnowie
Abb. 48. Foto oben links B. Müller, unten links und rechts historische Aufnahmen von Wohngebäuden
aus dem Archiv der Außenstelle des Wojewodschaftsamtes für Denkmalschutz Tarnów

Fot. B. Müller

Rys. 49. Po lewej tablica powitalna na granicy Małopolski, po prawej typowy narożnik domu drewnianego
Abb. 49. Links Begrüßungsschild an der Grenze zu Kleinpolen, rechts typische Eckausbildung eines
Holzgebäudes

Rys. 50. Po lewej prace inwentaryzacyjne dwóch budynków w Strzelcach Wielkich (fot. B. Müller), po prawej ujęcie rysunkowe M. Uruszczaka
Abb. 50. Links Erhebung von zwei Gebäuden in Strzelce Wielkie (Fotos B. Müller), rechts zeichnerische Erfassung von M. Uruszczak
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Fot. B. Müller

Rys. 51. Przykłady daszków półszczytowych
Abb. 51. Beispiele für Giebelpultdächer
Obydwa warianty mogą więc być określone
jako typowe dla miejscowości, chociaż odsłonięte belki konstrukcji zrębowej cechuje wyższy stopień oryginalności i dlatego ten wariant
posiada większą wartość dla miejscowości.
Okrycie pionowymi deskami jest też młodszym
rozwiązaniem, gdyż wykonanie cienkich desek
i listewek wymagały nowszych urządzeń mechanicznych.
Obory i stodoły. Przy inwentaryzacji budynków gospodarczych dało się zauważyć pewien
podstawowy typ budynków, który znaleźć można niezależnie od materiałów użytych do ich budowy. Ten typ sprawdził się przez stulecia, gdyż
występuje on często, a wręcz nie ma żadnego

Kleintierstall (Hühner/Hasen) benutzt. Sanitäre
Anlagen waren früher in der Regel außerhalb des
Gebäudes angeordnet. In Strzelce Wielkie konnten zwei Wohnhäuser besichtigt werden. Eines
dieser Gebäude wurde aufgemessen, was als
Grundlage für weitere Arbeiten diente.
Während die alpinen Strickhäuser sehr große
Dachüberstände aufweisen, wird der konstruktive
Holzschutz am Giebel mit einem kleinen Pultdach
gelöst. Dieses Pultdach macht es möglich, dass
die eigentliche Dachkonstruktion nur einen relativ
knappen Überstand über die Giebelwände hat,
sodass hierdurch eine sehr eigenständige Lokalarchitektur ausgebildet wird. In Strzelce Wielkie
sind keine Beispiele für mehrgeschossige Holzbauten zu finden. Auch im Denkmalamt in Tarnów
gibt es keine Dokumentationen derartiger mehrgeschossiger Gebäude. Es kann also festgehalten werden, dass eingeschossige Baukörper
typisch für die Gegend sind.
Üblicherweise wurde die Konstruktion im historischen Baubestand sichtbar gelassen. Die
Schwachstelle dieser Konstruktion stellt die horizontale Fuge dar, durch die Witterungseinflüsse
in das Gebäudeinnere eindringen können. Sie
dürften historisch mit pflanzlichen Stoffen gefüllt
worden sein, später mit Lehm oder Kalk, der unterschiedlich farbig behandelt ist. Auf historischen
Bildern aus anderen Gemeinden in der Gegend
kann auch ein Überschlämmen der Fassade mit
Kalkputz abgelesen werden. In Strzelce Wielkie
konnten jedoch keine Hinweise auf eine solche
Tradition gefunden werden.
Relativ häufig findet man auch eine Verkleidung aus vertikalen, ca. 20 cm breiten Brettern,
mit durch Leisten abgedeckten Fugen. Diese
Form der Holzverkleidung findet sich auch bei
der alten Holzkirche.
Beide Varianten können also als ortstypisch
bezeichnet werden, wobei die sichtbare Kon-

innego. Wydaje się on być bardzo praktyczny
dla drobnych gospodarstw, które przeważnie tu
występują.
Jednopiętrowe budynki posiadają z reguły
konstrukcję szkieletową z wypełnieniami pomiędzy belkami lub okryte są deskami. Posiadają
one zawsze jeden, centralnie położony wjazd.
Na ogół dzielą się one na trzy części, a jedna
z nich to obora. Zgodnie z wypowiedziami
mieszkańców, w przeszłości pola pomiędzy
szkieletem były wypełnione plecionką wiklinową, co można zobaczyć na historycznych
zdjęciach z Uścia Solnego, jak również spotkać
w tej miejscowości, nawet jeżeli budynki te są
już mocno podupadłe. Charakterystyczne jest
lekkie podwyższenie dachu nad wrotami wjazdowymi. Podniesienie wjazdu powstało dlatego,
że wozy z załadunkiem (siano/słoma) w przeciwnym razie nie mogłyby, z uwagi na niskie
ściany, wjechać do budynku. Od ok. lat 50-tych
XX w. do budowy budynków gospodarskich zaczęto też używać materiałów innych niż drewno.
Zbadano bliżej tę konstrukcję na przykładzie
budynku gospodarskiego w centrum miejscowości dokonując jej inwentaryzacji. Wykazała
ona, że pomimo zmiany pierwotnych materiałów
budowlanych, zachowano zasadę konstrukcji
szkieletowej. Takie budynki gospodarcze posiadają różne wymiary i proporcje oraz różne ich
części wykonane są z różnego budulca, posiadają również niektóre wypełnienia całkowicie
zamurowane. Niezależnie od tego, budynki te
mają jednak duży wpływ na obraz miejscowości.
Jak wspomniano, obraz miejscowości Strzelce
Wielkie zdominowany jest przez zagrody rolnicze. Poza tym występuje wiele innych ważnych
obiektów urbanistycznych, spełniających funkcje specjalne. Są one położone nieregularnie
w północnej części wsi. Ujęty w przewodniku
„Szlak architektury drewnianej“ kościół drewnia-

Rys. 52. Po lewej typowy układ okien (oszklony ganek został dobudowany w późniejszym okresie) (fot. B. Müller), w środku typowe okno i drzwi w stanie
pierwotnym, po prawej okna i drzwi na historycznym zdjęciu ze zbiorów rodzinnych B. Drabik
Abb. 52. Links typische Fensterteilung (das Eingangsportal wurde später angebaut), Mitte typisches Fenster und Türe im Altbestand (Fotos B. Müller), rechts
Fenster und Türen auf einem historischen Foto aus Familensammlung von B. Drabik

Fot. B. Müller

Rys. 53. Przykład elewacji łączącej belki poprzeczne i pionowe odeskowanie
Abb. 53. Beispiel der Verbindung der ursprünglichen Konstruktion und vertikalen Deckelschalung
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Fot. B. Müller

Rys. 54. Okrycie historycznej dzwonnicy drewnianego kościoła pionowymi deskami
Abb. 54. Deckenschalung am historischen Glockenturm der Holzkirche

ny nie jest prawie postrzegalny w obrazie miejscowości. Otoczony przez duże drzewa budynek
kościoła jest mniej lub bardziej ukryty. Kiedyś
było inaczej i kościół jako dom boży dominował
nad parterowymi budynkami miejscowości. Zdumiewające jest, że obok kościoła zachował się
bardzo duży niezabudowany teren, podczas gdy
w centrum miejscowości zagrody stosunkowo blisko ze sobą sąsiadują. Sam budynek kościoła ma
wysokie znaczenie historyczne i jest ważny dla
identyfikowania się ludności z wsią.
Nowy kościół parafialny położony jest
jako pojedyncza budowla na dużej, wolnej
przestrzeni. Ma on mocne oddziaływanie na
przestrzeń, lecz powinien być silnej powiązany
przestrzennie z wsią. Mogłoby to nastąpić poprzez odpowiednie przedsięwzięcia dla ukształ-
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Fot. B. Müller

Rys. 55. Po lewej historyczne zdjęcie budynku gospodarczego w Uściu Solnym (źródło: Urząd Ochrony Zabytków w Tarnowie), pozostałe zdjęcia pokazują
dzisiejszy stan podobnych obiektów
Abb. 55. Links historische Aufnahme einer Scheune in Uście Solne (Quelle: Denkmalamt Tarnów), die restlichen Fotos zeigen den heutigen Zustand ähnlicher
Gebäude

Fot. B. Müller

Rys. 56. Po lewej wynik inwentaryzacji budynku gospodarskiego (rys. M. Uruszczak, pomiar B. Müller), po prawej zdjęcia inwentaryzowanego obiektu
Abb. 56. Links Ergebnis der Aufnahme (Zeichnung M. Uruszczak, Aufmaß B. Müller), rechts Fotos des aufgenommenen Objektes
struktion des Strickbaus eine weitaus größere
Originalität und damit einen höheren Wert besitzt. Die Deckelschalung dürfte auch erst später
aufgekommen sein, da das Sägen von langen
schmalen Brettern und Leisten eine gewisse
Mechanisierung in der Holzbearbeitung erfordert.
Stallungen und Scheunen. Bei der Erhebung
der landwirtschaftlichen Gebäude fiel auf, dass
es einen baulichen Grundtypus gibt, den man
in unterschiedlichen Baustoffen und Konstruktionsweisen findet. Seine Typologie hat sich aber
offensichtlich über Jahrhunderte bewahrt, da der
Typus recht häufig anzutreffen ist und es praktisch
keinen anderen gibt. Er scheint für die kleinbäuerliche Landwirtschaft, wie man sie hier vorwiegend
antrifft, offensichtlich praktikabel zu sein.
Die eingeschossigen Gebäude sind in der Regel als Skelettbau erstellt und haben Ausfachungen bzw. Verkleidungen. Die Gebäude werden
immer durch eine mittige Einfahrt erschlossen.
Meist teilen sie sich in eine dreischiffige Anlage mit
einem Drittel als Stall. Nach Aussagen der Dorfbewohner waren früher die Gefache der Scheunen
mit einem Weidengeflecht versehen, wie man es
auf historischen Aufnahmen in Uście Solne sieht
und dort auch noch antrifft, wenn auch schon mit
starken Schäden. Charakteristisch ist das leichte
Anheben des Einfahrtsbereiches. Heute gibt es
häufig einen Rücksprung und eine Überdachung
des Einfahrttores. Das Anheben der Traufe in diesem Einfahrtsbereich ist wohl dadurch entstanden,
dass Fuhrwerke mit Ladungen (Heu/Stroh) sonst
nicht durch die relativ niedrige Wandhöhe in die
Scheunen hätten einfahren können. Seit ca. den

towania terenów otwartych. Natomiast wieża
kościelna jest silną dominantą. W płaskim
terenie Strzelc Wielkich jest ona z daleka widoczna i stanowi stały element obrazu miejscowości. Budynek szkoły, którego część główna
pochodzi z końca XIX w. – wraz z rozbudową
z XX w. – mocno odstaje od zabudowy ulicowej.
Dobudowana tylna część „wystaje” daleko poza
granicę zabudowy zagrodowej. Również boisko
sportowe ingeruje w krajobraz bez wyraźnej definicji przestrzennej.
Istniejąca sala gimnastyczna jest za mała zarówno dla szkoły, jak i dla potrzeb miejscowej
ludności uprawiającej sport. W sumie obecne
pomieszczenia szkoły i przedszkola są zbyt
małe, dlatego w dłuższej perspektywie czasu celowe będzie rozdzielenie przedszkola od szkoły.
Tę problematyczną sytuację mogłaby rozwiązać
budowa nowego przedszkola. Remiza mieści
się w budynku na planie litery L, otynkowanym,
2-piętrowym, pokrytym dachem czterospadowym. Na piętrze znajduje się sala, w której
można organizować uroczystości rodzinne. Jej
pomieszczenia są na obecną chwilę zbyt małe.
Budynek zlokalizowany jest po drugiej stronie
ulicy, na południe od szkoły, jednakże pomiędzy tymi budynkami brak jest powiązania przestrzennego. Placyk przed remizą został niedawno na nowo urządzony. Brakuje też możliwości
wydawania potraw i napojów. Dom spokojnej
starości mieści się w dwupiętrowym otyknowanym budynku pokrytym blachą. Obiekt ten jest
ważny dla Strzelc Wielkich. Budynek jest jednak
odizolowany od wsi.

1950er Jahren begann man auch andere Baumaterialien als Holz zu verwenden.
Diese Konstruktionsweise wurde am Beispiel
einer Scheune im Mittelort näher untersucht und
aufgenommen. Hierbei wird deutlich, dass das ursprüngliche Konstruktionsprinzip des Skelettbaus
beibehalten und lediglich das Material verändert
wurde. Diesen Typus trifft man mit unterschiedlichen Abständen der Pfosten und der Nutzung als
Stall, auch teilweise ausgemauert zwischen den
Stützen, relativ häufig an, sodass diese Gebäude
auch wesentlich zum Ortsbild beitragen.
Wie erwähnt, wird das Ortsbild von Strzelce
Wielkie von den landwirtschaftlichen Hofstellen
geprägt. Daneben gibt es eine Reihe von städtebaulichen Sonderbausteinen, die sämtlich auch
Sonderfunktionen beinhalten. Die Sonderfunktionen sind unregelmäßig über den nördlichen Teil
von Strzelce Wielkie verteilt. Die im „Führer des
Weges der Holzarchitektur von Małopolska“ aufgeführte Holzkirche ist im Ortsbild von Strzelce Wielkie kaum wahrzunehmen. Bedingt durch die großen Einzelbäume um die Kirche verschwindet das
Bauwerk selbst mehr oder weniger. Dies dürfte früher anders gewesen sein, als das Gotteshaus die
anderen, eingeschossigen Gebäude, bei Weitem
überragte. Erstaunlich ist, dass neben der alten
Kirche eine sehr große Fläche von Bebauung freigehalten wurde, drängen sich doch die Gehöfte,
zumindest im Zentralort, relativ stark aneinander.
Das Gebäude ist von hoher historischer Bedeutung und Identifikationsträger für die Bevölkerung.
Die neue Pfarrkirche steht als Solitär im Freiraum. Sie hat große Raumwirkung, sollte aber
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Fot. B. Müller

Rys. 57. Drewniany kościół z dzwonnicą
Abb. 57. Die Holzkirche mit Glockenturm

www.szczurowa.pl

Rys. 58. Nowy kościół parafialny
Abb. 58. Die neue Pfarrkirche

besser mit dem Dorf verbunden werden. Dies
könnte durch Maßnahmen der Freiraumgestaltung
geschehen. Der Kirchturm hingegen ist eine Art
Landmarke. In der flachen Landschaft um Strzelce Wielkie ist er von weitem sichtbar und fester
Bestandteil des Ortsbildes. Das Schulgebäude,
dessen Hauptbau aus dem späten 19. Jh. – mit
Erweiterungsbau aus dem 20. Jh. – stammt, rückt
von der Straßenbebauung ab. Der rückwärtige
Bau ragt weit über den räumlichen Abschluss des
Dorfes zur Landschaft hinaus und „zahnt aus“, jedoch ohne Qualitäten zu erzeugen. Sportflächen
schließen sich an, die ebenfalls ohne räumliche
Definition in den Landschaftsraum greifen.
Die vorhandene „Sporthalle“ ist sowohl für den
Schulbetrieb, als auch für die sonstigen örtlichen
Sportbedürfnisse zu klein. Insgesamt sind die vorhandenen Räumlichkeiten für Schule und Kindergarten wahrscheinlich nicht ausreichend, sodass
eine Trennung von Kindergarten und Schule langfristig Sinn macht. Ein Neubau eines Kindergartens
könnte die angespannte räumliche Situation entlasten. Das Feuerwehrhaus ist ein L-förmiger, verputzter, 2-geschossiger Baukörper mit Walmdach.
Das Obergeschoss enthält einen Saal, der auch für
Familienfeiern genutzt werden kann. Im Moment
sind die Räumlichkeiten etwas zu klein. Es fehlen
auch Möglichkeiten für das Ausreichen von Spei-

bardzo rozprzestrzenione psując krajobraz i obraz wielu miejscowości.
We wsi występuje też wiele ogrodzeń metalowych. Forma tych ogrodzeń powinna się
orientować przede wszystkim na drewniane
płoty sztachetowe, tzn. składać się z prostych
prętów metalowych. Powinno się zrezygnować
z murowanych ogrodzeń ze słupkami, zarówno
kamiennych, jak i otynkowanych. To są elementy
miejskie, które zakłócają istniejące łagodne przejście z przestrzeni drogowej do ogródków, które
są typowe dla miejscowości i dodają jej jakości.
Z uwagi na jakość przestrzeni wsi, i na fakt
że, przestrzeń drogowa składa się nie tylko
z budynków, ale też z roślinności, szczególne
znaczenie przypada kształtowaniu ogródków
we wsi (inaczej niż ma to miejsce w Dolnej
Frankonii, gdzie typowa jest bardzo zwarta zabudowa). Obok budynku rośnie na ogół drzewo
liściaste i krzewy, oddziaływujące na przestrzeń
drogową. Często bezpośrednio przy domu
znajdują się grządki, co widoczne jest też na
zdjęciach historycznych. Ogródki nie stanowią uporządkowanych terenów zielonych, lecz
zawierają z reguły komponenty przestrzenne,
kształtujące i odgradzające od przestrzeni drogowej. Przejścia są płynne, dlatego niekiedy ma
się wrażenie poruszania się po parku. Wrażenie

Fot. B. Müller

Rys. 59. Po lewej budynek szkoły, po prawej
część dobudowana w XX w.
Abb. 59. Links Schulhaus, rechts Ansbau aus
dem 20. Jhd.

www.szczurowa.pl			

Fot. B. Müller

4.2.4 Pozostałe elementy istotne
dla obrazu wsi

sen und Getränken. Das Gebäude steht südlich der
Schule auf der anderen Straßenseite, jedoch besteht kein räumlicher oder raumbildender Zusammenhang zwischen den beiden Gebäuden. Der
Platz vor dem Feuerwehrhaus wurde vor Kurzem
neu gestaltet. Das Altenheim ist ein zweigeschossiger Putzbau mit Satteldach und Blechdeckung.
Die Einrichtung ist wichtig für Strzelce Wielkie. Das
Gebäude steht etwas isoliert vom Dorf.

Rys. 60. Po lewej remiza, w środku dom spokojnej starości, po prawej przystanek
Abb. 60. Links Feuerwehrhaus, Mitte Altenheim, rechts Bushaltestelle

Z powodu stosunkowo niskiego poziomu motoryzacji transport publiczny odgrywa ważną rolę.
Przystanki autobusowe posiadają, jak chodzi
o formę i materiały użyte do ich wykonania, styl
obcy dla miejscowości. Stanowią „ciało obce”,
zakłócające obraz miejscowości. Z uwagi na
stosunkowo rzadką zabudowę, duże znaczenie
i oddziaływanie na przestrzeń drogową mają
inne elementy kształtujące. Typowe i mające
przeszłość historyczną są płoty drewniane. Doskonale pasują one do Strzelc Wielkich, z napotkanym tam powiązaniem przyrody z budynkami.
Występuje jednak zagrożenie zastępowania tych
płotów innymi formami ogrodzeń, co powoduje
przemieszanie stylów. Daje się to też zauważyć
podróżując przez Małopolskę. Szczególnie betonowe prefabrykaty imitujące mury czy płoty są
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4.2.4 Weitere, für das Ortsbild bedeutsame
Elemente

Aufgrund des relativ geringen Motorisierungsgrades kommt dem ÖPNV eine wichtige Rolle zu.
Die angetroffenen Bushaltestellen sind sowohl
hinsichtlich ihrer Form, als auch der Materialverwendung völlig ortsfremd. Sie stellen Fremdkörper dar, die das Ortsbild stören. Wegen der relativ
lockeren Bebauung kommt anderen Gestaltungs-

to powstaje jednak tylko wtedy, gdy przestrzegane są opisane zasady kształtowania.
Zdjęcie z innej gminy pokazuje, co dzieje się,
gdy ogródki porośnięte są trawnikami i krzewami
iglastymi, które stanowią łatwe w pielęgnacji odgrodzenie się od drogi, ale nie stanowią żywego
ogrodu, który stapia się z zielenią drogową tworząc jedność.

4.2.5 Pustostany, stan budynków,
użytkowanie

Poza analizami typologicznymi, eksperci z UR
Kraków przeprowadzili też – podobnie jak ma
to miejsce w ramach odnowy wsi w Bawarii –
analizy urbanistyczne, obejmujące położenie
pustostanów budynków mieszkalnych (fioletowe
na rys. 65), obór (zielone) i stodół (granatowe),
budynków, w których mieszkają osoby powyżej
50-go roku życia (czerwone kółko) i powyżej

Zintegrowane programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w oparciu o wzorce Bawarii
Integrierte Programmierung der Ländlichen Entwicklung in Kleinpolen in Anlehnung an bayerische Muster

Rys. 61. Po lewej – historyczne zdjęcie ze zbiorów muzeum dworu w Dołędze (w tle płot), po
prawej – istniejący płot w Strzelcach Wielkich
(fot. B. Müller)
Abb. 61. Links – historische Aufnahme aus dem
Museum in Dołęga (im Hintergrund der Zaun),
rechts – Holzstaketenzaun in Strzelce Wielkie
(Foto. B. Müller)

Fot. B. Müller

Rys. 62. Przykłady ogrodzeń z prefabrykatów
w Małopolsce, po prawej naprzeciw siebie tradycyjny płot i prefabrykat
Abb. 62. Beispiele von Betoneinfriedungen in
Kleinpolen, rechts traditioneller Zaun und gegenüber Betonfertigteil

Fot. B. Müller

Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Tarnowie
Außenstelle des Wojewodschaftsamtes für Denkmalschutz Tarnów

Rys. 63. Po lewej i w srodku przestrzeń drogowa w Strzelcach Wielkich – będąc w miejscowości ma się wrażenie poruszania się po parku, po prawej historyczne zdjęcie ogródka w Strzelcach Wielkich
Abb. 63. Links und mittig Straßenraum in Strzelce Wielkie – mitten im Ort hat man das Gefühl durch einen Park zu laufen, rechts historische Aufnahme eines
Vorgartens aus Strzelce Wielkie
elementen, die den Straßenraum prägen, eine
relativ hohe Bedeutung und damit auch Wirkung
zu. Typisch und historisch belegt sind Holzstaketenzäune. Diese passen hervorragend zu der
in Strzelce Wielkie angetroffenen Verbindung
von Natur und Gebäuden. Aufgrund des unüberschaubaren Angebotes an Einfriedungselementen entsteht ein wirres Durcheinander. Diese
Entwicklung fällt einem, wenn man über Land in
Kleinpolen fährt, unangenehm ins Auge. Gerade
Betonfertigteile, die Mauern oder Zäune imitieren,
haben sich bereits weit verbreitet und stören das
Orts- und Landschaftsbild.
Bereits jetzt gibt es eine große Bandbreite an
Metallzäunen. Die Gestaltung der Metallzäune
sollte sich vor allen Dingen an den Holzstaketenzäunen orientieren, d.h. Gestaltung mit einfachen
geraden Metallstäben. Gemauerte Einfriedungen
mit Pfosten, sei es verputzt oder aus Stein, sollten
vermieden werden. Dies sind städtische Elemente,
die den vorhandenen sanften Übergang vom Straßenraum in den Privatraum/Garten stören, der für
das Dorf typisch ist und ihm Qualität verleiht.
Aufgrund der oben genannten Qualität, dass die
Straßenräume nicht nur von den Gebäuden, sondern auch von Pflanzen geprägt werden, kommt
der Gestaltung der Gärten in dem Dorf eine besondere Bedeutung zu (anders als zum Beispiel
bei einer sehr dichten Bebauung, wie sie für Dörfer
in Unterfranken typisch ist). Meist stehen neben
dem Gebäude an der Straße ein Laubbaum und
Sträucher, die in den Straßenraum hineinwirken.
Oft befindet sich auch ein kleiner Nutzgarten direkt
am Haus, wie dies auch in historischen Aufnah-

Fot. B. Müller

Rys. 64. Przykłady ogrodzeń z innej gminy
Abb. 64. Beispiele von Einfriedungen aus anderen Gemeinden
70-go roku życia (turkusowe kółko) oraz obór,
w których trzymane są jeszcze zwierzęta gospodarskie (brązowe). Z połączenia mapy stanu
budynków i mapy typologii, wynikają obszary problemowe, wymagające podjęcia działań. Można
więc stwierdzić, czy budynki posiadają silne szkody budowlane, lub czy stanowią obecnie pustostan. Okazuje się, że wzdłuż głównej drogi w północnej części wsi kilka budynków mieszkalnych
jest opustoszałych, oraz że dotyczy to też należących do nich budynków gospodarczych. Jak
chodzi o tzw. potencjalne pustostany, tzn. budynki, w których mieszkają obecnie osoby powyżej
70-go roku życia, istnieje niebezpieczeństwo, że
dzieci nie przejmą tych budynków i powiększy się
tam obszar występowania pustostanów. Ryzyko
pustostanów na tym obszarze jest więc wysokie.
Obszar ten znajduje się w pólnocno-wschodniej
części centrum wsi, który w przyszłości będzie
trzeba dokładnie obserwować, gdyż miesz-

men noch sichtbar ist. Allgemein sind die Gärten
keine ausgeräumten Grünzonen, sondern haben
in der Regel immer eine räumliche, gestalterische
Komponente zur Abgrenzung gegenüber dem
Straßenraum. Die Übergänge sind fließend, daher
hat man manchmal das Gefühl, in einem Park zu
laufen. Dieser Eindruck entsteht aber nur, wenn
diese Gestaltungsprinzipien beibehalten werden.
Das Bild aus einer anderen Gemeinde zeigt,
was passiert, wenn die Vorgärten mit Rasen und
Koniferen bepflanzt werden und so nur noch pflegeleichtes Abstandsgrün sind, aber kein lebendiger Garten, in dem Privatgrün und Straßengrün
miteinander verschmelzen und eine Einheit bilden.

4.2.5. Leerstände, baulicher Zustand der
Gebäude, Nutzungen

Neben der typologischen Analyse haben die Experten der LU Kraków – gemäß dem Schema, wie
in Bayern in der Dorferneuerung städtebauliche
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Rys. 65. Fragmenty inwentaryzacji pustostanów – po lewej w północnej części wsi, po prawej w południowej części (patrz szerzej załącznik 6)
Abb. 65. Auszüge aus den Erhebungen über Leerstände – links nördlicher Teil des Dorfes, rechts südlicher Teil (siehe ferner Anlage 6)
poświęcić szczególną uwagę na etapie wdrożenia projektu. Również północne odgałęzienie od
tego obszaru należy oceniać krytycznie, gdyż
stosunkowo dużo mieszkańców jest tu w wieku
starszym niż 50 lat, a stan budynków jest ponadprzeciętnie zły. W sumie spotyka się tu stosunkowo często hodowlę bydła, chociaż obsada jest
relatywnie mała.

4.2.6 Stosunki własnościowe i formy
działek budowlanych

Oprac. B. Müller na podstawie inwentaryzacji M. Uruszczaka / Bearb. B. Müller aufgrund der Erhebungen
von M. Uruszczak

Rys. 66. Fragment mapy przedstawiającej stosunki własnościowe terenów budowlanych Strzelc Wielkich z nałożonymi budynkami
Abb. 66. Auszug aus den Erhebungen der Besitzstände im Ort mit Eintragung der Gebäude
ka tu stosunkowo dużo starszych mieszkańców, i nie jest pewne, czy budynki typu 1. – ale
i w międzyczasie typu 2. – nadal będą użytkowane. Oznacza to również, że najpóźniej za ok.
20 lat zwolni się tu duża powierzchnia mieszkaniowa i dlatego polityka dotycząca terenów
budowlanych musi być przemyślana!
W południowej części wsi, „Paświsko”, mamy
podobną sytuację. Obydwu tym obszarom należy
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Erhebungen durchgeführt werden – auch Untersuchungen darüber angestellt, wo sich Leerstände
von Wohngebäuden (violett auf der Abb. 65), Kuhställen (grün) und Scheunen (dunkelblau) befinden, wo Menschen Gebäuden leben, die älter als
50 (roter Kreis) bzw. älter als 70 Jahre sind (türkiser
Kreis) und wo noch Viehhaltung im Ort stattfindet
(braun). Zusammen mit der Karte des Zustandes
der Gebäude und der Karte der Typologie, kön-

Kolejną techniką, która sprawdziła się w ramach
odnowy wsi w Dolnej Frankonii, jest oznaczanie
kolorami parcel należących do jednego właściciela. Technika ta, wywodząca się i stosowana
w urządzeniach rolnych dla ukazania położenia
działek jednego właściciela, używana jest we
wsiach z problemami w strukturze działek. Po
zakolorowaniu wyraźnie lepiej widoczne są niekorzystne kształty działek niż w przypadku mapy
czarno-białej. Po zapoznaniu się z tą mapą widać
wyraźnie, że scalenie gruntów potrzebne jest nie
tylko na terenach rolnych, lecz również we wsi
mogą zostać przeprowadzone przedsięwzięcia
z zakresu gospodarki gruntami dla poprawy jakości przestrzeni.
Nałożenie budynków na kolorową mapę działek pokazało, iż na pierwszy plan wysuwa się
jeszcze innny problem: zgodnie z polskim prawem budowlanym konieczne jest zachowanie odstępów budynków od granic działek. Tymczasem
większość starych budynków albo stoi na granicy
działek albo tuż obok, w związku z czym ta forma
zabudowy, wynikająca z oszczędnego wykorzystania terenu – z powodu bardzo wąskich działek
– w przyszłości stoi pod znakiem zapytania.

4.2.7 Stan dokumentów planistycznych
i problemy infrastrukturalne

W obowiązującym SUiKZP gminy Szczurowa,
obszary ścisłej zabudowy o głębokości do 80 m
ciągną się praktycznie wzdłuż wszystkich dróg.
Ponadto określone są przyszłe tereny budowlane o dodatkowej głębokości 70-150 m. Brak
jest obowiązujących MPZP. Oznacza to zgodnie
z praktyką, iż za zgodą gminy na wszystkich tych
terenach można budować. Nie może to jednak
być celem zrównoważonego rozwoju urbanistycznego. Brak jest wytycznych kształtujących, tj. reguł odnośnie dopuszczalnego rodzaju
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Rys. 67. Dębniki w Krakowie – niewłaściwy rozwój zabudowy wyróżniony na
czerwono (opracowanie własne na podstawie: geoportal.pl)
Abb. 67. Dębniki in Krakau – problematische Siedlungsentwicklung en sind
rot markiert (bearbeitet in Anlehnung an: geoportal.pl)

nen so problematische Bereiche erkannt werden,
bei denen Handlungsbedarf besteht. Es kann so
festgestellt werden, ob gewisse Nutzungen starke
bauliche Schäden aufweisen oder ob dort Leerstände vorhanden sind. Es zeigt sich, dass entlang
der Hauptstraße im Norden des Zentralortes bereits einige Wohngebäude leer stehen, die immer
auch mit dem Leerstand der landwirtschaftlichen
Gebäude verbunden sind. Bei der Betrachtung
des sogenannten potentiellen Leerstandes, kommt
zum Ausdruck, dass dort, wo im Moment Menschen über 70 Jahre alt sind, die Gefahr besteht,
dass die Kinder die Gebäude nicht übernehmen
und sich dort ein Bereich mit erhöhtem Leerstand
ausbreitet. Das Leerstandsrisiko ist dort also relativ hoch. Ein solches Gebiet befindet sich im NordOsten des Zentralortes, das in Zukunft besonders
kritisch zu beobachten sein wird, da hier relativ
viele ältere Bewohner leben und nicht sicher ist, ob
die Gebäude des Typus 1 – aber auch inzwischen
Gebäude des Typus 2 – weiter genutzt werden.
Dies bedeutet im Umkehrschluss aber auch,
dass spätestens in ca. 20 Jahren wieder Wohnraum zur Verfügung stehen wird und somit die
Baulandpolitik überdacht werden muss!
Im Süden zeigt sich ein ähnlicher Zustand im
Ortsteil „Paświsko“. Diesen beiden Bereichen sollte in einer Umsetzungsphase besonderes Augenmerk geschenkt werden. Der Ast nördlich dieses
Bereiches ist langfristig auch kritisch zu sehen, da
hier relativ viele Bewohner über 50 Jahre alt sind
und der Gebäudezustand ungewöhnlich schlecht
ist. Insgesamt gibt es offensichtlich verhältnismäßig viel Viehhaltung, auch wenn die Einheiten relativ klein sind.

4.2.6 Parzellierung
und Grundstückszuschnitte

Eine weitere Technik, die sich in der Dorferneuerung in Unterfranken bewährt hat, ist das farbige
Markieren von Parzellen, die jeweils einem Eigentümer gehören. Diese Technik, die aus der Flurneuordnung stammt und eingesetzt wird, um in der
Feldflur sehen zu können, wo Grundstücke eines
Eigentümers liegen, wurde bereits bei Verfahren
in Dörfern mit Problemen in der Parzellenstruktur
angewandt. Durch die farbliche Darstellung werden ungünstige Grundstückszuschnitte so besser
sichtbar, als dies bei einer reinen Schwarzweiß-

Fot. B. Müller

Rys. 68. Przykład niesterowanego rozwoju zabudowy w innej z pobliskich
wsi – zabudowa w drugim i trzecim rzędzie, brak typowych elementów
kształtujących
Abb. 68. Beispiel einer ungesteuerten Bebauungsentwicklung in einem anderen Dorf – Bebauung in der zweiten und dritten Reihe mit ortsuntypischer
Gestaltung

i rozmiarów budynków. W północno-zachodniej
części wsi wyznaczono duży teren dla celów
sportowych, który obecnie jest łąką (załącznik
1 – strefa US zaznaczona czerwonym kolorem).
Wokół cmentarza wyznaczono pewien rodzaj
powierzchni specjalnej, której nie można zabudować. Nie przewidziano stref inwestycyjnych.
Przedstawione tereny znacznie przekraczają
rzeczywiste zapotrzebowane. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od gminy w ostatnich latach
roczna liczba nowych budów wynosiła średnio
3,4 rocznie, przy czym lata 2010 i 2014 miały najwyższą liczbę wniosków o pozwolenie na budowę
(4) i zrealizowanych przedsięwzięć budowlanych.
W innych latach działalność budowlana obejmowała 3 nowe budynki na rok. Jeżeli przyjmiemy
stosunkowo dużą powierzchnię działki budowlanej, wynoszącą 1000 m2, to optymistyczne
zapotrzebowanie na tereny budowlane wyniesie
3500 m2/rok, a więc 3,5 ha za 10 lat i 7 ha w ciągu
20 lat. Natomiast powierzchnię zabudowy ścisłej
określono w SUiKZP na 100 ha! Są one wprawdzie częściowo zabudowane, jednakże taka
powierzchnia w żaden sposób nie ma związku
z oczekiwaną nawet przy najbardziej optymistycznych szacunkach działalnością budowlaną
– nie wspominając o powierzchni przewidzianej
w SUiKZP pod przyszłe tereny budowlane.
Dotychczas w Strzelcach Wielkich nie rozpoczął się rozwój osadnictwa, jaki możemy
obserwować np. wokół Krakowa. Jak pokazuje
przykład Dębnik, na długim i wąskim terenie tworzy się działki budowlane jednostronnie skomunikowane (rys. 67). Jest to najnieefektywniejsza
forma zabudowy, zajmująca proporcjonalnie największy teren pod dojazd. Osiedla takie ingerują
w krajobraz i zakłócają jego obraz. Oznacza to
bezpowrotną utratę pierwotnej jakości wsi. Natomiast celem właściwego rozwoju urbanistycznego powinno być nadanie terenom siedliskowym
czytelnej formy, nie zaś pozwalanie na ich „powstawanie” wymuszone motywacją zysku osób
prywatnych.
Kolejny problem stanowi brak wytycznych
kształtujących. Jeżeli nie zostaną sporządzone
wzorce architektoniczno-urbanistyczne, działki
będą mogły być zabudowywane w dowolny sposób. Doprowadziłoby to w średnio- lub długoterminowej perspektywie czasu, z jednej strony do

darstellung der Fall ist. Beim Blick auf die Karte
wird deutlich, dass nicht nur in der Feldflur eine
Bereinigung erforderlich ist, sondern dass auch im
Dorf bodenordnerische Maßnahmen zu einer Qualitätsverbesserung führen können.
Durch die Überlagerung des Schwarzplanes mit
den farbigen Parzellen tritt aber noch ein anderes
Problem in den Vordergrund: aufgrund der polnischen Bauvorschriften sind Grenzabstände zu den
Nachbarn erforderlich. Die meisten alten Gebäude stehen jedoch entweder auf der Grenze oder
knapp daneben, sodass diese Bebauungsart, die
aus einer sparsamen Flächennutzung der Grundstücke – die in der Regel sehr schmal sind – resultiert, künftig in Frage gestellt ist.

4.2.7 Stand der Raum- und Flächennutzungsplanung und infrastrukturelle
Probleme

Im gültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde
Szczurowa sind in der engeren Bauzone Flächen
in einer Tiefe von bis zu 80 m praktisch entlang
sämtlicher Straßen ausgewiesen. Darüber hinaus
gibt es noch eine erweiterte Baulandzone, sozusagen Bauerwartungsland, mit einer Tiefe von
zusätzlich 70-150 m. Bebauungspläne bestehen
nicht. Dies bedeutet in der gelebten Praxis, dass
mit Zustimmung der Gemeinde in diesen Zonen
überall gebaut werden kann. Dies kann jedoch
nicht Ziel einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung sein. Gestalterische Vorgaben oder
Aussagen zu Art und Maß der baulichen Nutzung
fehlen. Im Nord-Westen des Siedlungskörpers ist
eine größere Fläche für Sportflächen dargestellt,
die im Moment Wiese ist (Anlage 1 – US, im Plan
rot). Der Friedhof hat eine Art Bannmeile um sich,
die von Bebauung freizuhalten ist. Gewerbliche
Bauflächen sind überhaupt nicht dargestellt.
Die dargestellten Flächen übersteigen den tatsächlichen Bedarf bei weitem. Laut Aussagen der
Gemeinde gab es in den letzen Jahren im Schnitt
3,4 Neubauten pro Jahr, wobei hier 2010 und 2014
die Jahre mit der höchsten Anzahl (4) an Bauanträgen und realisierten Bauvorhaben waren. In den
anderen Jahren lag die Bautätigkeit bei 3 Neubauten/Jahr. Geht man von relativ großen Baugrundstücken von 1000 m² aus, so ergibt sich ein optimistischer Baulandbedarf von 3500 m²/Jahr, also
3,5 ha in 10 Jahren und 7 ha in 20 Jahren. Dar-

59

Zintegrowane programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w oparciu o wzorce Bawarii
Integrierte Programmierung der Ländlichen Entwicklung in Kleinpolen in Anlehnung an bayerische Muster
totalnego zniszczenia istniejącej struktury wsi
i unikalnej przestrzeni drogowej, z drugiej zaś
strony wspierałoby „zachwaszczenie” architektoniczne.
W miejscowości brak jest kanalizacji zbiorczej, a przez taki rozwój terenów budowlanych
coraz trudniejsze będzie jej wykonanie rozsądnymi nakładami. Ale również planowanie i sanacja wodociągu oraz sieci energetycznej będą
znacznie utrudnione. We wsi występuje bardzo
nieefektywne wykorzystanie infrastruktury, gdyż
na długich odcinkach podłączonych jest do niej
mało mieszkańców, co w dłuższej perspektywie
czasu oznaczać może wysokie koszty utrzymania
infrastruktury.

4.3

Udział mieszkańców

Poza analizami fachowymi prowadzono intensywne prace z mieszkańcami. W ich ramach pozyskano ważne informacje o tym, jak postrzegają
oni swoją miejscowość. Służyły one też do tego,
aby ustalić rzeczywiste potrzeby i życznia mieszkańców wsi. Udział mieszkańców w odnowie wsi
ma przede wszystkim dwa zasadnicze plusy:
• po pierwsze pozwala uniknąć tworzenia planów, które nie znajdują akceptacji wśród
mieszkańców,
• po drugie nie ma wrażenia, że plany narzucone są mieszkańcom przez władze zgodnie
z zasadą: „My wiemy, co jest dla was dobre”;
w konsekwencji środki publiczne mogą być
lepiej wykorzystane i w pełniejszym stopniu
osiągną cel wsparcia, niż plany „do szuflady”
sporządzone bez konsultacji społecznych.
Jak opisano w rozdziale 3.3, również grupa robocza „Odnowa wsi” rozpoczęła prace od przedstawienia życzeń odnośnie rozwoju wsi, w ramach
metody „Złota rybka” (słabe strony) i „Gość” (silne
strony). Następnie wyniki zestawiono i uporządkowano tematycznie. Wyniki tych prac podzielono na
cztery przedstawione poniżej grupy.
W grupie roboczej „Odnowa wsi” powstało
więc wiele propozycji przedsięwzięć, które są
udokumentowane w ekspertyzie [26]. Na podstawie analiz i pracy z mieszkańcami w grupach
roboczych określono cele odnowy wsi, wg których powinien następować jej rozwój. Nadają
one kierunek dla opracowania przedsięwzięć,
które powinny pozwolić na osiągnięcie tych celów
Infrastruktura: / Infrastruktur:
• Kanalizacja
Kanalisation
• Przystanki
Haltestellen
• Energia odnawialna
Erneuerbare Energie
• Komunikacja/ruch
Verkehr
Kultura/warunki socjalne: / Kultur, Soziales:
• Przedszkole
Kindergarten
• Dom spokojnej starości
Seniorenheim
• Biblioteka
Bibliothek
• Związek hodowców
Zuchtverein
• „Kosynierzy”
„Sensenmänner“
• „Złoty Kłos”
„Goldene Ähre”
• Polska-USA
Polen-USA
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gestellt sind aber in der engeren Bauzone ca. 100
ha! Diese sind zwar teilweise schon bebaut, jedoch
steht das mögliche Bauland in keinem Verhältnis
zu einer, auch unter positivster Einschätzung, zu
erwartenden Bautätigkeit – von der erweiterten
Siedlungsfläche ganz zu schweigen.
Bisher hat sich glücklicherweise keine Siedlungsentwicklung eingestellt, wie sie z.B. um Krakau herum zu beobachten ist. Wie das Beispiel in
Dębniki zeigt, finden auf den langen und schmalen Parzellen einhüftige Erschließungen statt
(Abb. 67). Dies ist eine höchst ineffiziente und
flächenraubende Erschließung. Die Siedlungen
ufern in den Landschaftsraum hinaus und zerstören das Landschaftsbild. Dies bedeutet, dass die
vorhanden Qualitäten eines Dorfrandes verloren
gehen. Ziel einer geordneten städtebaulichen
Entwicklung muss es sein, dem Siedlungskörper
eine ablesbare Form zu geben und dieses Ziel
nicht einfach durch das Gewinnstreben von Privatpersonen aus den Augen zu lassen.
Ein weiteres Problem stellt das Fehlen gestalterischer Vorgaben dar. Wird kein architektonisch-städtebauliches Leitbild herausgegeben,
so kann auf dem Grundstück gebaut werden, wie
und wo man will. Dies würde mittel- und langfristig zum einen den Totalverlust der vorhandenen
Siedlungsstruktur und der vorhandenen Straßenräume bedeuten, zum anderen architektonischen
Wildwuchs fördern.
Im Dorf ist keine Sammelkanalisation vorhanden und durch diese Art der Siedlungsentwicklung wird es immer schwerer, mit einem
vernünftigen ökonomischen Aufwand eine Kanalisation aufzubauen. Aber auch die Planung und
Instandhaltung von Wasserleitungen und des
Stromnetzes wird so erheblich erschwert. Insgesamt wohnen in zunehmendem Maße immer
weniger Bürger an immer mehr Kilometer Straße,
was langfristig hohe Unterhaltskosten der Infrastruktur für alle Beteiligten bedeutet.

4.3

Bürgerbeteiligung

Neben der Fachanalyse wurde eine intensive
Bürgerbeteiligung durchgeführt, in der wichtige
Erkenntnisse darüber gewonnen wurden, wie die
Bürger ihre Gemeinde selbst beurteilen. Sie diente aber auch dazu, die tatsächlichen Bedürfnisse
und Wünsche der Dorfbewohner zu ermitteln. Die

Wizerunek wsi/budynki: / Dorfbild/Bebauung:
• Konserwacja obiektów zabytkowych
Erhaltung der denkmalgeschützten Objekte
• Kościoły / kapliczki
Kirchen / Kapellen (Bildstöcke)
• Hala wielofunkcyjna
Mehrzweckhalle
• Dworek
Gutshof
• MPZP
Örtlicher Raumordnungsplan (Bebauungsplan)
• Architektura drewniana
Holzarchitektur
• Azbest
Asbest
Przestrzenie publiczne: / Öffentliche Räume:
• Drogi
Straßen
• Oświetlenie
Beleuchtung
• Place
Plätze

w perspektywie 10-20 lat. W zestawieniu całościowym z celów tych wynika następujący wzorzec docelowy odnowy wsi:
• Cel rozwojowy 1 – Poprawa warunków życia. W Strzelcach Wielkich unowocześniono
infrastrukturę i obiekty użyteczności publicznej. Obiekty szkolne i obiekty czasu wolnego
służą też otaczającym wsiom. Wieś powinna
osiągnąć wysoki poziom jakości życia. Dlatego
miejscowość będzie atrakcyjna też dla rodzin
z innych miejscowości i regionu, które się tu
osiedlą.
• Cel rozwojowy 2 – Zachowanie odrębności
(identyfikacji) miejscowości. Pomimo modernizacji miejscowości zachowane są historyczne budynki, a ich stan jest zabezpieczony
dzięki koncepcjom rozbudowy i zmiany użytkowania. Programy wsparcia, wytyczne kształtujące i wytyczne urbanistyczne zapewniają
zrównoważony rozwój zabudowy i zachowanie
obrazu miejscowości. W przyszłości turyści
przyjeżdżają nawet ze znacznych odległości,
aby zwiedzić wieś znaną z historycznej – ale
również nowoczesnej – architektury drewnianej.
• Cel rozwojowy 3 – Ochrona i pielęgnacja
przyrody i krajobrazu. Przyroda i krajobraz
powinny nadal dominować w obrazie Strzelc
Wielkich. Istniejące biotopy powinny być
zadbane, a tereny wodne we wsi zreaktywowane i utrzymane. Nowe tereny budowlane
są otoczone zielenią, tak jak ma to miejsce
w centrum wsi, ażeby zagwarantować rozwój
zabudowy związany z krajobrazem.
• Cel rozwojowy 4 – Dalszy rozwój rolnictwa.
W Strzelcach Wielkich również w przyszłości
rolnictwo powinno odgrywać znaczącą rolę.
Wspólnie z sąsiadującymi gminami należy
szukać nowych form i rynków zbytu oraz nowych kultur roślin, które zapewnią rolnikom
długotrwałe źródło zarobkowania.
Wzorzec docelowy: Strzelce Wielkie – wieś
z drewnianym kościołem nad Młynówką między lasem a stawem z nowoczesną infrastrukturą, z żywą tradycją, gdzie powstaje dobra
żywność.

4.4. Przedsięwzięcia dla osiągnięcia
celów

Jak wyżej przedstawiono, zdefiniowano cele
rozwojowe. Dla osiągnięcia tych celów konieczna jest realizacja wielu przedsięwzięć. Są one
z jednej strony wynikiem prac mieszkańców,
z drugiej zaś analiz fachowych i zostały sprawdzone pod względem zgodności z definicją celu.
Dają one poza tym konkretne wskazówki do
działań, które zgodnie z bawarskim modelem
odnowy wsi są przedmiotem tzw. fazy (3.) realizacji. W ramach modelu bawarskiego przedsięwzięcia ujmowane są w formie katalogu w planie
odnowy wsi. Podobnie zrealizowane to zostało
w ramach przedmiotowego projektu. Numery
przedsięwzięć pokrywają się z numerami na
planie przedsięwzięć (załącznik 11).

4.4.1 Poprawa infrastruktury

Dla zrównoważonej poprawy warunków życia,
konieczna jest odnowa lub budowa urządzeń
infrastrukturalnych w Strzelcach Wielkich. Zaliczają się tu obiekty infrastruktury technicznej, jak
oczyszczalnia ścieków i kanalizacja zbiorcza, ale
również opisane w dalszej części obiekty edukacyjne i sportowe.
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Bürgerbeteiligung hat vor allen Dingen zwei große Vorteile:
• zum einen werden Planungen, die keine Akzeptanz in der Bevölkerung finden oder an
deren Bedürfnissen vorbeigehen, vermieden,
• zum anderen entsteht nicht der Eindruck, dass
Planungen von der Obrigkeit den Bürgern
übergestülpt werden nach dem Motto: „wir
wissen schon was für euch gut ist“; staatliche
Mittel können so wesentlich effektiver eingesetzt werden und erreichen den Förderzweck
besser als Schreibtischplanungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Wie im Kapitel 3.3 beschrieben, begann auch
der Arbeitskreis „Dorferneuerung“ die Arbeit mit
der Vorstellung seiner Wünsche zu Veränderungen im Dorf, im Rahmen der Methode „Goldfisch“
(Schwächen) und „Gast“ (Stärken). Danach wurden die Ergebnisse zusammengefasst und thematisch geordnet. Das Ergebnis für den Themenbereich Dorferneuerung wurde in vier Hauptfelder
eingeteilt (Seite 60 unten).
Im Arbeitskreis „Dorferneuerung“ entstand also
eine Vielzahl von Maßnahmenvorschlägen, die in
der Expertise [26] dokumentiert werden. Aufbauend auf den Fachanalysen und der Arbeit mit der
Bevölkerung in den Arbeitskreisen, wurden Ziele
der Dorferneuerung entwickelt, an denen sich die
gemeindliche Entwicklung künftig ausrichten soll.
Sie geben eine Richtung vor, um Maßnahmen zu
entwickeln, mit denen die Ziele in einem Zeitraum
von 10-20 Jahren erreicht werden sollen. In der
Zusammenfassung ergeben die Ziele folgendes
Leitbild für die Entwicklung:
• Entwicklungsziel 1 – Verbesserung der
Lebensbedingungen. In Strzelce Wielkie
werden sowohl die technische Infrastruktur
wie auch die öffentlichen Gebäude auf einen
modernen Stand gebracht. Bildungs- und
Freizeiteinrichtungen dienen auch umliegenden Ortschaften. Das Dorf soll einen hohen
Stand an Lebensqualität erreichen. Deswegen
wird das Dorf auch für Familien aus anderen
Ortschaften und Regionen attraktiv, die dann
dorthin ziehen.
• Entwicklungsziel 2 – Bewahrung der Identität des Ortes. Trotz der Modernisierung des
Ortes werden historische Gebäude erhalten
und ihr Bestand mit Konzepten für Erweiterungen und Umnutzungen gesichert. Förderungen, Gestaltungsregeln und städtebauliche
Vorgaben sichern eine nachhaltige Siedlungsentwicklung unter Bewahrung des Ortsbildes.
Touristen kommen künftig von weit her, um das
für seine historische – aber auch moderne –
Holzarchitektur bekannte Dorf zu besichtigen.
• Entwicklungsziel 3 – Schutz und Pflege von
Natur und Landschaft. Natur und Landschaft
sollen auch weiterhin das Erscheinungsbild

Urządzenia sportowe i czasu wolnego
(P01). Ponieważ rolnictwo osiąga coraz wyższy
stopień mechanizacji, przez co zmienia się stopniowo z głównego źródła utrzymania w zajęcie
dodatkowe, a gospodarstwa rolne sukcesywnie
ulegają likwidacji, ludność na wsi dysponuje coraz większym wymiarem czasu. Należy się więc
liczyć z tym, że coraz więcej mieszkańców będzie
pracować w innych działach gospodarki, poza
rolnictwem. Dlatego również dla gminy wiejskiej
ważne jest, zaoferowanie mieszkańcom możliwości sensownego i atrakcyjnego kształtowania
czasu wolnego. W ramach konkurencji pomiędzy
gminami lub większymi aglomeracjami, w przyszłości dla decyzji o osiedleniu się w tej lub innej
miejscowości, wspierającym faktorem będzie występowanie obiektów sportowych i obiektów dla
spędzania czasu wolnego.
Oferta obiektów czasu wolnego dla wszystkich mieszkańców stanowi jednak tylko część
potrzeb. Dużo bardziej problematyczna jest sytuacja przedszkola i szkoły. Szkole brakuje obiektu
gwarantującego wychowanie fizyczne odpowidajace współczesnym wymaganiom. Obecna sala
gimnastyczna jest o wiele za mała i nie odpowiada potrzebom ruchowym dzieci i młodzieży.
Patrząc historycznie Strzelce Wielkie jako parafia
i miejsce lokalizacji szkoły odgrywają względem
sąsiadujących miejscowości ważną rolę. Obiekty sportowe byłyby dlatego wykorzystywane nie
tylko przez strzelczan, ale i przez mieszkańców
sąsiednich wsi. Obecnie mieszkańcy chcący pograć w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę czy
uprawiać lekką atletykę muszą daleko dojeżdżać.
Przez to gminy wiejskie przegrywają, jak chodzi o atrakcyjność, z okolicznymi miastami, tj.
Brzeskiem, Dąbrową Tarnowską czy Tarnowem.
Dlatego konieczne jest stworzenie obiektów sportowych, odkrytych lub halowych, we właściwym
miejscu, w idealnym przypadku w pobliżu szkoły
i przedszkola, jednakże umożliwiającym utworzenie wystarczającej liczby miejsc parkingowych
dla osób z zewnątrz.
Przedszkole, szkoła, stołówka i biblioteka
(P01, PS1). Obecnie przedszkole i szkoła znajdują się w jednym budynku. Panuje tu jednak niedobór przestrzeni czemu należy pilnie zaradzić.
Zgodnie z dzisiejszą wiedzą powstają też obawy,
iż budynek nie do końca odpowiada też wymogom przeciwpożarowym. W dłuższej perspektywie czasu konieczne więc będą pokaźne nakłady.
Te wymogi budowlane mogą z czasem powodować konieczność jego rozbudowy lub przeniesienia. W związku z opisanymi wcześniej obiektami
sportowymi nasuwa się pytanie, czy w dłuższej
perspektywie czasu wąska, długa działka jest
odpowiednim miejscem dla lokalizacji szkoły.
W szkole brakuje też stołówki, która mogłaby
również być wykorzystana do innych celów, ma-
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von Strzelce Wielkie prägen. Vorhandene Biotope sollen gepflegt und die Gewässer im Dorf
reaktiviert und unterhalten werden. Neue Baugebiete werden in Grünstrukturen eingebettet,
so wie dies im Zentralort der Fall ist, um eine
landschaftsbezogene Siedlungsentwicklung
zu gewährleisten.
• Entwicklungsziel 4 – Weiterentwicklung der
Landwirtschaft. In Strzelce Wielkie soll auch
künftig die Landwirtschaft eine bedeutende
Rolle spielen. Im Verbund mit umliegenden
Gemeinden wird nach neuen Absatzmärkten,
Vertriebsstrukturen und Kulturen gesucht, die
langfristig eine Erwerbsgrundlage für die Landwirte sichern.
Leitbild: Strzelce Wielkie – das Dorf mit der
Holzkirche am Mühlbach zwischen Wald und
See mit moderner Infrastruktur, wo Tradition
lebendig ist und gute Lebensmittel entstehen.

4.4

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele

Wie bereits erwähnt, wurden Entwicklungsziele
definiert. Zur Erreichung dieser Ziele ist die Realisierung von Maßnahmen erforderlich. Die Maßnahmen resultieren zum einen aus der Bürgerbeteiligung, zum anderen aus der Fachanalyse und
wurden daraufhin überprüft, ob sie der Zieldefinition
entsprechen. Sie geben konkrete Handlungsanleitungen dafür, was gemäß dem bayerischen Dorferneuerungsmodell in der sogenannten (3.) Umsetzungsphase zu tun wäre. Im bayerischen Modell
werden die Maßnahmen in einem Maßnahmenkatalog und in einem Dorferneuerungsplan zusammengefasst. Dies wurde in ähnlicher Form auch in
diesem Projekt umgesetzt. Die Nummern im Maßnahmenkatalog beziehen sich auf die jeweiligen
Nummern im Maßnahmenplan (Anlage 11).

4.4.1 Verbesserung der Infrastruktur

Um die Lebensbedingungen nachhaltig zu verbessern ist es erforderlich, infrastrukturelle Einrichtungen in Strzelce Wielkie zu erneuern bzw.
erstmalig zu erstellen. Hierzu zählen Einrichtungen der technischen Infrastruktur wie Kläranlage
und Sammelkanalisation, aber auch die im Folgenden beschriebenen Bildungs- und Sporteinrichtungen.
Sport- und Freizeiteinrichtungen (P01). Da
die Landwirtschaft einen immer höheren Mechanisierungsgrad erreicht, sich nach und nach vom
Haupterwerb in den Nebenerwerb verlagert und
Hofstellen aufgegeben werden, steht den Menschen auf dem Land immer mehr Freizeit zur
Verfügung. Es ist damit zu rechnen, dass mehr
und mehr Bevölkerungsteile in Wirtschaftsbereichen außerhalb der Landwirtschaft tätig werden.
Daher ist es auch für eine Landgemeinde wichtig, der Bevölkerung Möglichkeiten anzubieten,
die Freizeit sinnvoll und attraktiv zu gestalten.

Rys. 69. Po lewej – o wiele za mała sala gimnastyczna w szkole, po prawej – przykład nowej hali sportowej z typowymi dla miejsca elmentami kształtującymi
Abb. 69. Links – die viel zu kleine Sporthalle in der Schule (Foto B. Müller), rechts – Beispiel einer neuen Turnhalle mit ortstypischen Gestaltungsmerkmalen

61

Zintegrowane programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w oparciu o wzorce Bawarii
Integrierte Programmierung der Ländlichen Entwicklung in Kleinpolen in Anlehnung an bayerische Muster
jąc na uwadze to, że we wsi nie ma lokalu gastronomicznego. Stwarza to potrzebę dodatkowych
pomieszczeń, które trudno byłoby dobudować
do istniejącego budynku. Kolejnym obiektem,
którego brakuje jest biblioteka. Również ona powinna być tak zaplanowana, aby służyła zarówno
uczniom, jak i pozostałej ludności. W powiązaniu
ze stołówką, która mogłaby być wykorzystana
jako kawiarnia, mogłoby w ten sposób powstać
centralne miejsce wsi, gdzie spotykałoby się młode i starsze pokolenie.

4.4.2 Poprawa komunikacji i przestrzeni
publicznej

Przystanki (P09) są ważnymi elementami
obrazu miejscowości. Jak opisano wcześniej,
posiadają one styl obcy dla miejscowości. Powinny być zastąpione przystankami pasującymi do
obrazu miejscowości. Propozycje w tym zakresie
zawarto w rozdziale 4.4.6.3.
W grupach roboczych opracowana została koncepcja dróg transportu rolnego, która
uwzględnia również potrzeby turystyki rowerowej.
Kształtowanie/stworzenie nowych placów
i przestrzeni (P13). Stan opracowania tego
przedsięwzięcia odpowiada stopniem zaawansowania końcowi fazy startu wg wzorców bawarskich, gdyż nie wskazano jeszcze ostatecznej
lokalizacji. Może tu chodzić zarówno o istniejące
place, jak i takie, które należy na nowo utworzyć.

4.4.3 Odnawialne źródła energii

Przedsięwzięcia dla pozyskania energii, tzn.:
ferma fotowoltaiczna (PE1), pompy ciepła
(PE2) i biogazownia (PE3) nie posiadają jeszcze określonych lokalizacji, ale zostały ujęte
w planie odnowy wsi. Z fachowego punktu widzenia istnieją jeszcze inne możliwości produkcji energii we wsi. Stary młyn przy stawie mógłby być przywrócony do użytku w nowoczesnej
formie i wykorzystywać przepływającą wodę do
produkcji elektryczności. Kolejną możliwością
jest wykorzystanie odpadu z produkcji leśnej
(ścinki, trociny). W tym zakresie można by stworzyć centralę (ciepłownię) na opisanym niżej obszarze koncentracji budynków publicznych do
ich ogrzewania. Z uwagi na niski poziom zwierciadła wody gruntowej, do wytwarzana energii
nadawałyby się wodne pompy ciepła.

4.4.4 Sfera socjalna, kultura wsi
i stowarzyszenia

Remiza strażacka (P05) została w środku dopiero co wyremontowana i jest przygotowana do
organizowania uroczystości rodzinnych. Jednak
zgodnie z wypowiedziami mieszkańców jest za
mała i powinna być rozbudowana. W Strzelcach
Wielkich takiemu obiektowi przypada jeszcze
ważniejsza funkcja, gdyż we wsi również historycznie nie było nigdy gospody, a mieszkańcy nie
posiadają pomieszczeń, w których mogliby się
spotykać. Na cele zebrań grup roboczych w projekcie wykorzystywano m.in. budynek kółka rolniczego (P06), który wymaga remontu. Obydwa
budynki mają jednak ten problem, iż sale spotkań
znajdują się na pierwszym piętrze i są trudno dostępne dla osób starszych i niepełnosprawnych.
W związku z budową nowej hali sportowej oraz
przemyśleniami odnośnie użytkowania szkoły
i przedszkola, być może wyniknie możliwość zaspokojenia tych potrzeb poprzez realizację nowego budynku. Miałoby to też znaczenie dla opieki
dziennej oraz spotkań seniorów.
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Im Wettbewerb mit anderen Gemeinden oder
zentralen Orten wird künftig für die Entscheidung,
sich an einem oder an einem anderen Ort niederzulassen, das Vorhandensein von Sport und
Freizeiteinrichtungen ein nicht zu unterschätzender Faktor sein.
Das Angebot an Freizeiteinrichtungen für die
gesamte Bevölkerung ist jedoch nur ein Teil des
Bedarfs. Weitaus problematischer stellt sich die
Situation im Kindergarten und in der Schule dar.
Der Schule fehlen Einrichtungen, um einen, den
heutigen Anforderungen genügenden Schulsportbetrieb, zu gewährleisten. Die vorhandenen
Einrichtungen sind viel zu klein, um dem Bewegungsbedürfnis von Kindern und Jugendlichen
Rechnung zu tragen. Durch die historische Entwicklung kommt Strzelce Wielkie als Hauptpfarrei und Schulstandort eine wichtige Rolle und
Bedeutung innerhalb der umliegenden Dörfer zu.
Einrichtungen für Sport würden daher nicht nur
von Bewohnern aus Strzelce Wielkie genutzt werden, sondern auch von den Bewohnern der umliegenden Dörfer. Im Moment müssen die Bürger
weit fahren, wenn sie Sportarten wie Handball,
Basketball, Volleyball oder Leichtathletik ausüben
möchten. Hierdurch verlieren die Landgemeinden
an Attraktivität gegenüber den zentralen Orten
wie Brzesko, Dąbrowa Tarnowska oder Tarnów.
Daher ist es erforderlich neue Sportstätten, seien
es Räume oder Freianlagen, an geeigneter Stelle, idealerweise in der Nähe der Schule und des
Kindergartens, jedoch mit ausreichend en Parkmöglichkeiten für Besucher von außen, Sportstätten, zu erstellen.
Kindergarten, Schule, Mensa und Bibliothek (P01, PS1). Zurzeit sind Kindergarten und
Schule in dem gleichen Gebäude untergebracht.
Es herrscht jedoch eine gewisse Raumnot, für
die dringend Abhilfe geschaffen werden müsste.
Nach heutigen Erkenntnissen bestehen auch Bedenken gegenüber den baulichen Gegebenheiten, was die Personenrettung in einem Brandfall
betrifft. Langfristig ist hier also mit erheblichem
baulichen Aufwand zu rechnen. Diese baulichen
Anforderrungen können langfristig eine Erweiterung bzw. eine Auslagerung erforderlich machen.
Im Zusammenhang mit der oben erwähnten
Sportstätte stellt sich daher die Frage, ob langfristig das schmale, lange Grundstück der richtige
Standort für die Schule ist. Der Schule fehlt ebenfalls eine Mensa, die auch für andere Zwecke
genutzt werden könnte, besonders deswegen,
weil, Dorf über keine gastronomische Einrichtung
verfügt. Dies erfordert weitere Räumlichkeiten,
die nur schwer an das vorhandene Gebäude angebaut werden können. Eine weitere Funktion die
fehlt, ist eine Bibliothek. Hier sollte eine Schulbibliothek so konzipiert werden, dass sie sowohl den
Schülern, als auch der restlichen Bevölkerung
zur Verfügung steht. Im Zusammenhang mit der
Mensa, die als Cafeteria genutzt werden könnte,
kann so ein zentraler Ort im Dorf entstehen, wo
Jung und Alt sich treffen.

4.4.2 Verbesserung des fließenden und
ruhenden Verkehrs und öffentlicher
Räume

Haltestellen (P09) sind wichtige Elemente im
Ortsbild. Wie in der Analyse beschrieben, werden die Haltestellen als ortsfremd betrachtet. Sie
sollen durch neue, in das Ortsbild passende Haltestellen ersetzt werden. Gestaltungsvorschläge
hierzu finden sich in Kapitel 4.4.6.3.

4.4.5 Przedsięwzięcia architektoniczne
i urbanistyczne

Obraz miejscowości i opisana struktura urbanistyczna przyczyniają się do identyfikacji wsi
i czynią ją niepowtarzalną. Natomiast należy się
obawiać, że grozi jej „zachwaszczenie” architektoniczne i urbanistyczne, jeżeli nie podejmie się
właściwych działań dla zachowania obecnej jakości przestrzeni. W kolejnych akapitach zawarto
zalecenia dla utrzymania i rozwoju tworzonej przez
pokolenia spuścizny obrazu Strzelc Wielkich.
Założenia SUiKZP mijają się z rzeczywistym
rozwojem zabudowy. Z uwagi na doświadczenia
okresu socjalistycznego i związane z nim ograniczenia prawa własności, ograniczone wydzielanie terenów budowlanych jest w Polsce trudnym
zadaniem, przede wszystkim dla polityki. Trzeba
mieć duże wyczucie, ażeby działając dla dobra
gminy, a zatem ogółu, nie stworzyć wrażenia,
że wykorzystuje się narzędzia prawne, a więc
i władzę dla forsowania obowiązującego „krzywdzącego” prawa środkami „przemocy”. Zaleca się
gminie, ograniczyć się do małych powierzchni,
dopuszczenia na niej nowej zabudowy, najpierw
w ramach planu nieformalnego, który nie powoduje skutków prawnych, ale służy jako wytyczne
urbanistyczne. Tereny te musi ona nabyć, później
uzbroić i sprzedawać je jako działki budowlane inwestorom. Tylko w tej drodze możliwy jest kontrolowany rozwój urbanistyczny. W innym przypadku
dalsze rozproszenie zabudowy będzie nie do zatrzymania, gdyż już dziś widać, że nowe budynki
powstają na ogół na peryferiach, a nie w centrum
miejscowości. Ponieważ Małopolska rośnie, jak
chodzi o liczbę ludności (2013: 0,22%, 2014
0,17% appsso.eurostat.ec.europa.eu), a Strzelce Wielkie leżą stosunkowo blisko Tarnowa, ale
i Krakowa, można wyjść z założenia, że obecne
tempo inwestycji utrzyma się, a nawet nieznacznie wzrośnie. Celem musi być zabudowa w pierwszej kolejności plomb urbanistycznych, a dopiero
potem określenie nowych terenów budowlanych.
Ponieważ brak jest wytycznych kształtujących,
prawdopodobnie trudne prawnie byłoby uniemożliwienie powstawania zamierzeń budowlanych
nie pasujących do obrazu miejscowości. Jedynie

Fot. B. Müller

Rys. 70. Na pierwszym planie jako reminiscencja resztki poprzedniego domu, nowy dom jest
cofnięty i przejmuje obce dla miejsca pryncypia
kształtujące, ten budynek mógłby więc stać np.
gdzieś w południowych Niemczech
Abb. 70. Im Vordergrund, als Reminiszenz, Reste eines Vorgängerbaus. Der Neubau rückt nach
hinten und nimmt ortsfremde Gestaltungsprinzipien auf. Das Gebäude könnte auch irgendwo in
Süddeutschland stehen
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In den Arbeitskreisen wurde ein Konzept für
landwirtschaftliche Wege erarbeitet, das auch
auf die Bedürfnisse der Radfahrer (P10) abgestimmt wurde.
Gestaltung/Schaffung neuer Plätze und
Räume (P13). Diese Maßnahme entspricht in
ihrem Stand und Definitionsgrad am Ende einer
Startphase eher dem bayerischen Muster, da hier
nicht genau definiert ist, welche Plätze nun gemeint sind. Es können sowohl vorhandene Plätze
sein, wie auch neu zu schaffende Anlagen.

4.4.3 Maßnahmen zur Erneuerbare Energiegewinnung

Maßnahmen zur Energiegewinnung, d.h. Photovoltaikanlage (PE1), Wärmepumpen (PE2) und
Biogasanlage (PE3) sind bisher noch nicht lokalisiert, wurden aber in den Dorferneuerungsplan
aufgenommen. Aus fachlicher Sicht ergeben sich
gerade in dem Dorf noch andere Möglichkeiten der
Energieerzeugung. Am Teich könnte die alte Mühle
in modernerer Form wieder errichtet und somit die
Wasserkraft zur Erzeugung von Elektrizität genutzt
werden. Eine weitere Möglichkeit besteht in der
Nutzung von Hackschnitzeln. Hier kann dann auf
Grund der später beschriebenen Konzentration
von öffentlichen Gebäuden eine Zentrale gebaut
werden, die dann gleichzeitig öffentliche Gebäude
mit Wärme versorgt. Aufgrund des geringen Grundwasserspiegels bieten sich Wasser-Wasserwärmepumpen für die Energieversorgung geradezu an.

4.4.4 Soziales, Dorfkultur und
Vereinsleben

Das Feuerwehrhaus (P05) ist zwar bereits innen renoviert worden und steht für Familienfeierlichkeiten zur Verfügung, ist jedoch laut Aussage
der Ortsbewohner zu klein und müsste erweitert
werden. In Strzelce Wielkie kommt einer solchen
Einrichtung eine noch wichtigere Bedeutung zu,
da es im Dorf historisch nie ein Gasthaus gab und
die Dorfgemeinschaft keine passenden Räumlichkeiten hat, sich zu treffen. Für die Versammlungen
der Arbeitskreise wurde auch das Haus des Maschinenrings (P06) genutzt, das renoviert werden
müsste. Beide Gebäude haben jedoch den Nachteil, dass die Aufenthaltsräume im OG für ältere
und gehbehinderte Bürger schwer zugänglich sind.
Im Zusammenhang mit dem Neubau einer Sporthalle sowie Nutzungsüberlegungen für Schule und
Kindergarten, ergibt sich vielleicht die Möglichkeit,
die Bedürfnisse mit einem Neubau abzudecken.
Dies wäre auch im Hinblick auf eine Tagespflege
sowie einen Seniorentreff von Bedeutung.

MPZP mógłby narzucić wzorce urbanistyczne
i usankcjonować je prawnie. W dalszej części teksu
zawarte są propozycje, jak obchodzić się z istniejącą substancja budowlaną, ażeby doprowadzić do
powstania spójnego obrazu miejscowości.
Rozwój typowych cech urbanistycznych
i ich realizacja. W kierunku północ-południe
biegnie główna oś rozwoju wzdłuż głównej drogi; drogi boczne mają raczej kręty przebieg
i odgałęziają się od drogi głównej na wschód i zachód. Domy stoją stosunkowo blisko drogi, z tyłu
znajdują się na ogół obory/stodoły. Tyły posesji
to prawie zawsze użytki zielone lub ogródki. Ten
układ nie powinien ulec zmianie, gdyż odsuwanie
się budynków od drogi prowadziłoby do rozmycia
odniesień przestrzennych, a pas drogowy definiowany byłby tylko przez roślinność. Co to oznacza
można zaobserwować na przykładzie niektórych
nowych budynków odsuniętych od drogi (rys. 70).
Jako, że ta nowa forma „nienaturalnych” ogródków, z łatwymi w pielęgnacji krzewami iglastymi,
już teraz się rozprzestrzenia, nie należy liczyć na
to, że typowe dla miejsca struktury roślinne zapewnią tu spójność przestrzenną.
Jako propozycja zmiany SUiKZP oznaczałoby
to daleko idące zmniejszenie projektowanych
terenów budowlanych (załącznik 12). Tylko projektowane tereny na południe od cmentarza stanowiłby klasyczny nowy teren budowlany. Poza
tym występowałaby tylko możliwość zabudowy
plomb urbanistycznych. W dalszej części tekstu
przedstawione będzie, jak funkcje centrum miejscowości zlokalizowane mogą być na obecnie
niezabudowanym wolnym centralnym terenie
w północno-wschodniej części wsi na wysokości
kościoła. Jeżeli będzie się dążyć do silniejszego scentralizowania wsi, celowe jest zadbanie
o dopuszczenie w pobliżu tych funkcji nowej
zabudowy mieszkalnej i zagęszczenie istniejącej
zabudowy.
Funkcjonalne zgrupowanie obiektów publicznych dla stworzenia centrum miejscowości. W miejscowości brakuje z jednej strony
centrum, z drugiej strony istnieje zapotrzebowanie na halę sportową, bibliotekę, stołówkę
i lepsze warunki do uprawiania sportu na wolnym powietrzu.

allem politisch schwierige Aufgabe dar. Hier ist
Fingerspitzengefühl gefragt, um zum Wohle der
Gemeinde und damit der Allgemeinheit zu handeln, ohne den Eindruck entstehen zu lassen, mit
Rechtsmitteln und damit machtpolitischen Instrumenten Recht mit Gewalt durchsetzen zu wollen.
Es wird der Gemeinde empfohlen, sich auf wenige Flächen zu beschränken und für diese Flächen
eine informelle Planung zu erstellen, die keine
Rechtswirkung besitzt, jedoch als städtebaulicher
Leitfaden dient. Des Weiteren wird der Gemeinde
empfohlen, diese Flächen zu erwerben danach
zu, erschließen und dann als Bauland an Bauwillige zu verkaufen. Nur so ist eine gesteuerte städtebauliche Entwicklung möglich. Andernfalls wird
ein weiteres Ausufern der Bebauung nicht zu verhindern sein, da sich jetzt schon abzeichnet, dass
Neubauten meistens an der Peripherie und nicht
in den zentralen Bereichen entstehen. Da die
Wojewodschaft Kleinpolen wächst (2013: 0,22%,
2014 0,17% – appsso.eurostat.ec.europa.eu) und
da Strzelce Wielkie relativ nah an Tarnów, aber
auch günstig zu Krakau liegt, kann davon ausgegangen werden, dass ein gewisser Baudruck
weiterhin bestehen bleibt oder sogar noch leicht
zunimmt. Ziel muss es sein, zunächst vorhandene
Baulücken in den bestehenden Siedlungsflächen
zu schließen und erst dann neue Flächen auszuweisen.
Da es praktisch keine gestalterischen Vorgaben
gibt, ist es wahrscheinlich auch rechtlich schwierig, unliebsame Bauvorhaben zu verhindern, die
nicht ins Ortsbild passen. Nur ein Bebauungsplan
kann ein städtebauliches Leitbild vorgeben und
dessen Umsetzung rechtlich absichern. In den folgenden Textabschnitten wird gezeigt, wie mit der
vorhandenen Bausubstanz umgegangen werden
kann, um ein einheitliches Gestaltungsbild entstehen zu lassen.
Weiterentwickeln der typischen städtebaulichen Gestaltungsmerkmale und ihre
Umsetzung. Neben der in Nord-Süd-Richtung
verlaufenden Entwicklungsachse der Hauptstraße verlaufen alle Nebenstraßen mehr oder
weniger geschlängelt und verzweigen sich von
der Hauptstraße aus nach Osten und Westen.
Die Häuser stehen relativ nah an der Straße, im

4.4.5 Architektonische und städtebauliche
Maßnahmen

Das Ortsbild und die beschriebene städtebauliche Struktur sind Identitätsträger, die das Dorf
unverwechselbar machen. Es ist jedoch zu befürchten, dass ein architektonischer und städtebaulicher „Wildwuchs“ entsteht, wenn nicht geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um diese
Qualitäten abzusichern. Im Folgenden werden
Handlungsempfehlungen gegeben, um das in
Generationen gewachsene Ortsbild von Strzelce
Wielkie zu erhalten und weiterzuentwickeln.
Die Darstellungen im Flächennutzungsplan
der Gemeinde gehen an der tatsächlichen baulichen Entwicklung vorbei. Durch die Erfahrungen
des Sozialismus und der damit verbundenen
Beschränkungen der Eigentumsrechte, stellt eine
beschränkte Ausweisung von Bauland eine vor

Oprac. T. Wirth i B. Müller / Entwurf T. Wirth und B. Müller

Rys. 71. Propozycja lokalizacji przedszkola, szkoły, hali sportowej oraz sklepów i boiska na obecnie
wolnych terenach w centralnej, północno-wschodniej części wsi
Abb. 71. Vorschlag für die Anordnung von Kindergarten, Schule, einer Sporthalle sowie einer Einkaufsmöglichkeit und Sportflächen auf der vorhandenen Freifläche im zentralen, nördlichen Bereich
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Koncepcja / Perspektive B. Müller, rys. / Zeichnung M. Uruszczak

Rys. 72. Propozycje rozbudowy istniejących domów oraz budowy nowych z zachowaniem typowych elementów lokalnej architektury
Abb. 72. Vorschläge für die behutsame Erweiterung vorhandener Bausubstanz oder für Neubauten in lokaltypischer Architektur
Koncepcja urbanistyczna ukazuje, jak mogłoby
wyglądać sensowne rozwiązanie, które można
by też sfinansować. W centralnym miejscu, gdzie
znajduje się obecnie wolny teren, a w SUiKZP
przewidziane są tereny sportowe, mógłby powstać
nowy plac, wokół którego leżałyby: hala sportowa, szkoła i przedszkole – po przeciwnej stronie
znajduje się budynek kółka rolniczego. Nowy rząd
drzew łączyłby plac z ulicą. Po północnej stronie
jest miejsce na targ względnie sklep spożywczy.
W związku z tym, iż występuje zapotrzebowanie na przedszkole i możliwości uprawiania
sportu, sensownym byłoby stworzenie koncepcji
nowej hali sportowej, która w pierwszym etapie
posiadała by jedno lub dwa kryte boiska (segmenty), ale w przyszłości mogłaby być powięk-

Oprac. / Bearb. B. Müller

rückwärtigen Bereich findet sich meist ein Stall/Scheunengebäude. Der hinterliegende Bereich
ist fast immer Grünland oder Garten. An dieser
prinzipiellen Anordnung der Gebäude sollte auch
nicht viel geändert werden, da ein Abrücken vom
Straßenraum zu einem Zerfließen der Raumkanten führen würde und der Straßenraum nur noch
durch Grünstrukturen definiert werden könnte.
Was dies bedeutet, kann man an einigen Bauten
der jüngeren Vergangenheit sehen, die nach hinten, weg vom Straßenraum gerückt wurden (Abb.
70). Nachdem sich in den Vorgärten aber schon
der pflegeleichte, künstliche Garten mit Koniferen
durchsetzt, ist hier nicht mehr damit zu rechnen,
dass ortstypische Grünstrukturen die Raumbildung leisten werden.

szona. W dłuższej perspektywie czasu powinno
się przemyśleć, czy nie przenieść na ten plac
też szkoły a obecnego budynku szkolnego nie
przeznaczyć na inny cel publiczny, jak np. budynek dla stowarzyszeń lokalnych czy dom spokojnej starości. Ponieważ otwarty obiekt sportowy wymaga również przebieralni, sensowne
z ekonomicznego punktu widzenia jest zlokalizowanie go obok hali sportowej, ażeby urządzenia sanitarne mogły być wykorzystywane zarówno przez użytkowników hali, jak i przylegających
obiektów otwartych.
Plac stanowiłby centralne miejsce wsi, które
byłoby otoczone przez obiekty o różnym przeznaczeniu, pełniące zarazem funkcję „przestrzennego ograniczenia” placu. Można by też

Rys. 73. Stan istniejący, renowacja z izolacją wewnętrzną i nowe konstrukcje drewniane jako propozycja rozwoju konstrukcji tradycyjnych domów mieszkalnych
Abb. 73. Bestand, Sanierung mit Innendämmung und neue Holzkonstruktionen als Vorschlag für die Weiterentwicklung des Holzbaus der traditionellen
Wohngebäude
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Als Vorschlag für eine Änderung des Flächennutzungsplanes würde dies eine weitgehende Rücknahme der vorhandenen Darstellungen für Wohnbauflächen bedeuten (Anlage
12). Nur eine Darstellung südlich des Friedhofs
würde als klassische Neubaufläche übrig bleiben. Ansonsten bestünde nur die Möglichkeit
der Nachverdichtung. Weiter unten wird erläutert, wie zentralörtliche Funktionen im Bereich
der noch vorhandenen zentralen, nordöstlichen
Freifläche auf Höhe der Kirche untergebracht
werden können. Wenn man eine stärkere Zentralisierung des Dorfes anstrebt, macht es Sinn
dafür zu sorgen, dass sich möglichst in der
Nähe dieser Funktionen neue Wohnbebauung
ansammelt und die bestehende nachverdichtet
wird.
Funktionelle Gruppierung öffentlicher Einrichtungen, um ein Ortszentrum im Ort zu
schaffen. Es fehlt dem Ort zum einen ein zentraler
Dorfplatz, zum anderen besteht der Bedarf nach
einer Sporthalle, einer Bibliothek, einer Mensa und
besseren Außensportmöglichkeiten.
Der städtebauliche Vorschlag zeigt auf, wie
hier eine sinnvolle Lösung, die auch bezahlbar ist,
aussehen könnte. An zentraler Stelle, wo sich im
Moment eine Freifläche befindet und im Flächennutzungsplan Darstellungen für eine Sportnutzung
liegen, entsteht ein neuer Platz, um den sich die
Sporthalle und die Schule/Kindergarten legen –
auf der gegenüberliegenden Seite steht das Haus
des Maschinenrings. Eine Baumreihe schließt den
Platz zur Straße hin ab. Auf der Nordseite ist Platz
für einen Markt/Lebensmittelgeschäft.
Nachdem im Moment Raumbedarf für den
Kindergarten und für Sportmöglichkeiten besteht,
wäre es sinnvoll, eine Sporthalle so zu konzipieren,
dass sie im Moment als Ein- oder Zweifeldhalle gebaut wird, aber später erweiterbar wäre. Langfristig
sollte daher darüber nachgedacht werden, ob man
nicht die Schule auch an diesen Platz verlegt und
das jetzige Schulgebäude einer anderen öffentlichen Nutzung, wie zum Beispiel Vereinsheim oder
Altenheim zuführt. Da eine Freisportanlage auch
Umkleidemöglichkeiten benötigt, macht es aus
wirtschaftlichen Erwägungen Sinn, diese neben
der Sporthalle anzuordnen, damit die Sanitäranlagen sowohl den Benutzern der Halle als auch den
Sportlern, die die Außenobjekte benutzen, zugänglich gemacht werden kann.
Der Platz wäre ein zentralörtlicher Platz, der
durch die anliegenden Funktionen seinen räumlichen Abschluss erhalten würde. Er könnte gleichzeitig als Parkplatz fungieren. Das nördliche
Gebäude könnte dazu dienen, Räumlichkeiten
für den Verkauf lokaler Produkte zu schaffen und
größere Verkaufsflächen für die Nahversorgung
bereitzustellen, um gegenüber der Konkurrenz
auf der „Grünen Wiese“ attraktiv zu bleiben.

4.4.6 Erhalt und Bewahrung
von historischer Bausubstanz
und des Ortsbildes

Um das Ortsbild zu erhalten und weiterzuentwickeln, sollten eine Reihe von Maßnahmen
ergriffen werden, die sich in Bayern bereits in
der Dorferneuerung gut bewährt haben. Hierzu
gehören:
• Erstellen von Gestaltungsfibeln,
• Ausstellen alter Fotos,
• Preise für gelungene Sanierungen,
• Einsatz eines in der Dorfgestaltung erfahrenen
Architekten als Berater bei Bauvorhaben,

•

•
•
•

Bewusstseinsbildung bereits im Kindesalter
(Integration in den Unterricht, Malwettbewerbe, Entwickeln von Kinderspielen, die mit dem
Dorf zu tun haben, T-Shirts mit entsprechenden Aufdrucken),
Sanierung eines von der Gemeinde erworbenen oder angemieteten alten Gebäudes bzw.
Neubaus, um dieses als Musterhaus für Bauwillige allgemein zugänglich zu machen,
Etablieren der Gemeinde als Zentrum von
Nord-Małopolska für Holzarchitektur,
Studentenwettbewerbe der LU Krakau zur
Weiterentwicklung der Holzarchitektur.

4.4.6.1 Strategien zum Erhalt der
historischen Wohnhäuser
in Holzbauweise

Rys. / Zeichnungen M. Uruszczak

Rys. 74. Propozycja zmiany budynków typu 2
i dopasowania go do lokalnego stylu budownictwa
Abb. 74. Vorschlag für Veränderung des Typs
2 und Anpassung an die lokaltypische Bauweise
wydzielić miejsca na parking. Budynek po północnej stronie placu mógłby służyć do sprzedaży produktów lokalnych i zagwarantować
powierzchnię handlową dla artykułów codziennej potrzeby, a tym samym stworzyć „lokalną
konkurencję” dla oddalonych od miejscowości
centrów handlowych.

4.4.6 Utrzymanie i zachowanie
historycznej substancji budowlanej
i obrazu miejscowości

Ażeby zachować obraz miejscowości i rozwijać
go, powinno się zrealizować szereg przedsięwzięć, które sprawdziły się w ramach odnowy wsi
w Bawarii. Obejmują one:
• opracowanie katalogu kształtującego (elementarz typowych elementów kształtujących obraz
miejscowości),
• wystawy starych zdjęć,
• nagrody za udane renowacje,
• zatrudnienie architekta doświadczonego
w kształtowaniu wsi, jako doradcy przy zamierzeniach budowlanych,

Touristische Nutzung. Neben der Bewusstseinsbildung ergibt sich durch eine touristische
Nutzung die Möglichkeit, alte Gebäude als Ferienwohnung en zu nutzen. Hierfür bietet sich die
touristische Idee des sogenannten „albergo difuso“ an, bei der hochwertig gestaltete, renovierte
Einzelgebäude von zentraler Stelle aus belegt
und gemanagt werden sowie ein attraktives Angebot an Essen, Wellness und Service bieten.
So könnten die Gebäude größtenteils in ihrer ursprünglichen Form erhalten und damit ein neuer
Erwerbszweig aufgebaut werden.
Dementsprechende gestalterische Vorgaben,
die auch eine moderne Übersetzung der traditionellen Gebäude erlauben, sollten Grundlage für
Regeln in dem Bebauungsplan für das geplante
Ferienhausgebiet in der Gemeinde sein.
Behutsame Erweiterung und Weiterentwicklung der Typologie. Im Rahmen der Untersuchungen vor Ort wurden Überlegungen
angestellt, wie alte Gebäude erhalten und das
Problem des geringen Raumangebots beseitigt
werden könnten. Hierzu wurden ein paar Vorschläge unterbreitet. Grundidee ist es, in einer
Art von Z-, L- oder H-Grundriss en bestehende
Gebäude zu erweitern, sodass Innenhöfe entstehen. Abb. 72 zeigt, welches Potenzial in der
lokalen Architektur steckt.
Bei geschickter Anwendung können so Baukörper entstehen, die weitaus höhere Wohnqualitäten besitzen, als mancher Neubau, der
zurzeit in der Gemeinde oder in Kleinpolen erstellt wird. Alle Funktionen auf einer Ebene zu
haben und damit auch altengerecht zu bauen
und überall einen Außen- und damit Naturbezug zu haben, ist eine Qualität, die mit einem
zweigeschossigen Gebäude nicht erreicht
werden kann. Je nach Grundrisskonfiguration
können interessante Höfe und repräsentative
Eingangssituationen entstehen. Wichtig ist, die
Grundprinzipien der Gestaltung beizubehalten; es können in dieses System auch größere
Verglasungen integriert werden. Der wichtigste
Aspekt jedoch ist der, dass hierdurch ein kompletter Imagewechsel eingeleitet werden könnte, nämlich weg von der Idee, dass die alten
Gebäude nichts mehr wert sind und am besten
abgebrochen werden sollten, hin zu der Einstellung, dass es schick, zeitgemäß und angesagt
ist, so ein Haus zu renovieren, anzubauen oder
ein ähnliches neu zu bauen.
Dies ist jedoch eine Aufgabe, die durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit in Gesamtpolen stattfinden sollte. Strzelce Wielkie kann hierzu die Initialzündung sein, wo man die ersten
realisierten Beispiele findet.

65

Zintegrowane programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w oparciu o wzorce Bawarii
Integrierte Programmierung der Ländlichen Entwicklung in Kleinpolen in Anlehnung an bayerische Muster

•
•
•
•

podniesienie świadomości u dzieci (integracja
do programów nauczania, konkursy malarskie,
stworzenie zabaw dziecięcych mających związek z wsią, T-shirty z odpowiednimi nadrukami),
renowacja budynku mieszkalnego zakupionego lub wynajętego przez gminę albo budowa
nowego jako domu wzorcowego, dostępnego
dla osób chcących wybudować tu dom,
podniesienie rangi miejscowości do centrum
architektury drewnianej północnej Małopolski,
konkursy dla studentów UR Kraków dla rozwoju architektury drewnianej.

4.4.6.1 Strategie dla zachowania
historycznych domów drewnianych

Wykorzystanie turystyczne. Obok podnoszenia
świadomości istnieje możliwość wykorzystania
turystycznego starych domów jako domków letniskowych. Nadaje się do tego tzw. idea „albergo difuso“, polegająca na tym, że odpowiednio
urządzone wolnostojące budynki zarządzane
i wynajmowane są przez „centralne biuro”, oferujące atrakcyjną ofertę kulinarną, wellnes i serwis.
Stare domy mogłyby w ten sposób w większości
zachować swoją pierwotną formę i przyczynić się
do powstania nowego źródła zarobkowania.
Odpowiednie wytyczne kształtujące, które
umożliwiłyby unowocześnienie tych tradycyjnych
budynków, powinny zostać stworzone w ramach
MPZP dla przewidywanego obszaru domków letniskowych.
Ostrożna rozbudowa i rozwój typowych budynków. W ramach badań przeprowadzonych na
miejscu rozważano, jak zachować stare budynki
oraz rozwiązać problem ich małej powierzchni.
Stworzono w tym zakresie kilka propozycji. Zasadniczym pomysłem jest ich rozbudowa w formie
litery Z, L lub H, dzięki czemu powstałby mały
dziedziniec. Rys. 72 pokazuje, jaki potencjał tkwi
w miejscowej lokalnej architekturze.
W przypadku odpowiedniego użycia tego stylu mogą powstawać budynki, oferujące wyższą
jakość mieszkalną, niż ma to miejsce w niejednym nowym domu, powstającym w gminie lub
Małopolsce. Zlokalizowanie wszystkich funkcji
na jednym poziomie, a tym samym budownictwo
z korzyścią dla osób starszych, z łatwym dojściem
na zewnatrz i bliskością natury, stanowią walory,
jakich nie osiągnie się w dwupiętrowym budynku.
W zależności od konfiguracji rzutu poziomego,
powstawać mogą interesujące dziedzińce i reprezentacyjne wejścia. Ważne jest zachowanie
podstawowych zasad kształtowania; w system
ten mogą być też włączane większe powierzchnie
przeszklone. Najważniejszym aspektem jest jednak to, że dzięki temu nastąpić by mogła kompletna zmiana ich obecnego image, mianowicie odejście od poglądu, że stare budynki nie są nic warte
i najlepiej powinny zostać zburzone, na korzyść
poglądu, że są one eleganckie, współczesne i dobrze widziana jest renowacja takiego domu, jego
rozbudowa lub budowa podobnego.
Jest to jednak zadanie, które powinno być podjęte przez media ogólnopolskie, Strzelce Wielkie
mogą tu być ogniwem zapalnym i miejscem gdzie
będzie można znaleźć w tym względzie pierwsze
przykłady.

4.4.6.2 Techniczne możliwości architektury
drewnianej i jej znaczenie
gospodarcze dla Małopolski

Ponieważ Małopolska jako region podgórski posiada bardzo dużą powierzchnię lasów i posiada
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Rys. 75. Propozycja nowych przystanków przy zachowaniu lokalnego stylu
Abb. 75. Vorschlag für neue Bushaltestellen unter Berücksichtigung lokaltypischer Bauweise

4.4.6.2 Technische Möglichkeiten
des Holzbaus und dessen
wirtschaftliche Bedeutung
für Małopolska

Da Małopolska als Vorgebirgsregion, eine sehr
waldreiche Wojewodschaft mit ausgeprägter
Holzbautradition und qualifizierten Handwerkern
ist, bietet die Holzarchitektur auch die Möglichkeit
einer Wertschöpfung. Der Holzbau bietet somit die
Möglichkeit, lokale Wirtschaftskreisläufe zu stimulieren und eine regionale Wertschöpfungskette
aufzubauen. Um die Akzeptanz der vorhandenen
Gebäude zu verbessern, wird vorgeschlagen, eine
Innendämmung (Abb. 73) anzubringen, um das
typische Erscheinungsbild des Strickbaus zu erhalten. Dies könnte auch eine Konstruktionsform
für Neubauten sein. So kann die, für das Ortsbild
wichtige Erscheinungsform beibehalten und ein
zeitgemäßer Dämmstandard erreicht werden.

4.4.6.3 Gestaltungsvorschläge für andere
Gebäudetypen und Gestaltungselemente

Typ 2 – Sozialistisches kubisches Gebäude.
Es wird vorgeschlagen, wie man die vorhandenen sozialistischen Gebäude durch Holzverkleidung und Gliederung der Fenster einem lokalen
Stil anpassen kann. Abb. 74 präsentiert unterschiedliche Vorschläge, wie – je nach Geldbeutel
des Bauherrn – gestalterische Verbesserungen
vorgenommen werden können.
Die neue Gestaltung der Bushaltestellen
orientiert sich an den ortstypischen Gestaltungselementen, die aus der lokalen Bauform des
Strickbau abgeleitet werden. Die Bushaltestellen
sollen sowohl den Einheimischen als auch den
Fremden auf die landestypische Bauweise aufmerksam machen.

tradycje budowania z drewna oraz wykwalifikowanych rzemieślników, architektura drewniana
stwarza możliwości czerpania z niej dochodów.
Budowa z drewna oferuje zatem możliwość stymulowania lokalnego obiegu dóbr i usług oraz
stworzenia regionalnego łańcucha dochodowego. Ażeby podnieść akceptację dla istniejących
budynków proponuje się wprowadzenie izolacji
wewnętrznej (rys. 73), dla zachowania od zewnątrz typowej konstrukcji zrębowej. Konstrukcję
taką można by też zastosować w nowych budynkach. W ten sposób zachowana zostanie istotna
forma dla obrazu miejscowości i osiągnięte zostaną współczesne standarty izolacji cieplnej.

4.4.6.3. Propozycje przekształceń innych
typów budynków i ich elementów

Typ 2 – Budynek socjalistyczny. Proponuje
się dopasowanie istniejących budynków socjalistycznych do lokalnego stylu poprzez częściowe
okrycie drewnem i zmiany układu okien na styl
lokalny. Rys. 74 prezentuje różne propozycje,
jakie poprawy ich kształtu mogą zostać podjęte
w zależności od zasobności portfela właściciela.
Nowe formy przystanków powinny orientować się na elementy kształtujące typowe dla
miejsca, które wywodzą się z lokalnej formy konstrukcji zrębowej. Przystanki powinny zwracać
uwagę na ten typowy styl budowlany i to zarówno
miejscowym jak i przyjezdnym.
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5 OPRACOWANIE TECHNICZNE –
URZĄDZENIA ROLNE

5 FACHBEITRAG – FLURBEREINIGUNG

5.1

Die Beschaffenheit der Kulturlandschaft in Strzelce Wielkie mit ihren wertvollen Schutzgebieten ist eng mit der bäuerlichen Landbewirtschaftung verbunden. Die agrarstrukturellen Verhältnisse entsprechen noch weitgehend
jenem Zustand der vorherrschte, bevor die Mechanisierung in der Landwirtschaft einsetzte. Die Unterhaltung der vorhandenen Wege und Gewässer ist
unzureichend. Der sich abzeichnende und schrittweise vollziehende Wandel
in der Betriebsstruktur verlangt nach einer vorausschauenden Begleitung
der Veränderungsprozesse. Die umfangreichen Brachflächen sind ein sichtbarer Beweis für diesen Prozess. Nur wenn es gelingt, die Ackerflächen,
Wiesen und Wälder nachhaltig zu bewirtschaften, werden sich leistungsfähige landwirtschaftliche Betriebe in Strzelce Wielkie entwickeln und die
Kulturlandschaft auf Dauer sichern lassen. Die Flurneuordnung kann dazu
wichtige Beiträge leisten.

Wprowadzenie

Właściwością krajobrazu kulturowego Strzelc Wielkich z jego wartościowymi terenami chronionymi jest silny związek z rolniczym zagospodarowaniem terenu. Stan struktury agrarnej odpowiada w większości warunkom, jakie panowały w krajobrazie przed mechanizacją rolnictwa. Stan
utrzymania istniejących dróg i rowów są niewystarczające. Rysujące się
i postępujące stopniowo procesy zmian w strukturze gospodarstw wymagają przewidujących koncepcji, w celu towarzyszenia procesom tych
zmian. Widocznym dowodem tych procesów są odłogi. Silne gospodarstwa rolne będą się mogły w Strzelcach Wielkich rozwijać, a krajobraz
kulturowy będzie mógł być zachowany, tylko w przypadku zrównoważonego zagospodarowania wszystkich gruntów ornych, łąk i terenów leśnych. Postępowanie urządzeniowo-rolne może wnieść do tego istotny
wkład.
Położenie, forma i wielkość użytków rolnych muszą być dopasowane
do potrzeb gospodarstw. Muszą one być również odpowiednio skomunikowane. Z powodu ciągle jeszcze postępujących w dużym zakresie
zmian w strukturze agrarnej Strzelc Wielkich, przy planowaniu urządzeń
wspólnotowych i publicznych należy projektować takie długości uprawowe i kompleksy uprawowe, które będą odpowiednie dla obecnych form
użytkowania, ale i przyszłych form gospodarstw. Dzięki odpowiedniej
gospodarce gruntami, postępowanie urządzeniowo-rolne oferuje szansę
zrównoważenia przy tym celów gospodarczych i ekologicznych. Celem
musi być obniżenie kosztów gospodarowania w rolnictwie, ochrona naturalnych zasobów glebowych i wodnych oraz zachowanie i zabezpieczenie na przyszłość walorów krajobrazu kulturowego.
Dzierżawa również w przyszłości będzie miała centralne znaczenie
dla egzystencji gospodarstw rolnych. Dlatego w trakcie scalenia gruntów powinno się podjąć możliwe wysiłki do zwiększenia mobilności
dzierżawy.
Część terenów rolnych miejscowości cierpi przez okresowo występujące zjawiska powodziowe. Wszystkie cieki wymagają gruntownej sana-
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Rys. 77. Zmiany w udziale terenów dzierżawionych w Bawarii
Abb. 77. Entwicklung des Pachtflächenanteils in Bayern
cji i utrzymania. Niefunkcjonujące rowy należy poddać rewitalizacji, co
będzie miało istotny wkład w minimalizację zagrożenia powodziowego
poprzez aktywizację niewykorzystanych terenów retencyjnych. Rewitalizacja cieków jest też zgodna z nakazami Ramowej dyrektywy wodnej
[11]. Zgodnie z nią, wody powinny być tam, gdzie jest to możliwe, przekształcone bądź przywrócone do stanu naturalnego.
Koncepcja planu postępowania urządzeniowo-rolnego została wstępnie uzgodniona z instytucjami reprezentującymi interesy publiczne
i z gminą. Właściciele gruntów zostali z nią szczegółowo zapoznani
w ramach przygotowań do wszczęcia postępowania. Sami oni zdefiniowali cele postępowania i są za ich realizacją. Poza celami rolno-ekonomicznymi widzą oni potrzeby w zakresie budowy dróg, urządzeń
wodno-melioracyjnych, odnowy wsi, kształtowania i połączenia biotopów
oraz poprawy możliwości wypoczynku i rekreacji. Analiza sytuacji przeprowadzona przez grupy robocze w Strzelcach Wielkich okazała się właściwą metodą dla wspólnego wypracowania celów planowanego postępowania. Zostały dzięki temu stworzone dobre przesłanki dla wszczęcia
postępowania urządzeniowo-rolnego. Współpraca z grupami roboczymi
i ich kompetencje powinny być również wykorzystane w przyszłości przy
realizacji projektu.

5.1

Allgemeines
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Rys. 76. Rozwój liczby gospodarstw w Bawarii
Abb. 76. Entwicklung der Betriebszahlen in Bayern
Die Wirtschaftsflächen müssen nach Lage, Form und Größe an die
betrieblichen Bedürfnisse angepasst werden. Sie müssen zweckmäßig
erschlossen sein. Wegen des noch in großem Umfang anstehenden
Wandels der Agrarstruktur sind in Strzelce Wielkie bei der Planung
der öffentlichen und gemeinschaftlichen Anlagen Schlaglängen und
Gewannenformen vorzusehen, die unter Beachtung der heutigen Nutzungsformen dennoch zugleich auch den Anforderungen der künftigen
landwirtschaftlichen Betriebsformen gerecht werden. Durch ein flächendeckendes Bodenmanagement bietet das Flurneuordnungsverfahren
die Chance, ökonomische und ökologische Ziele in Einklang zu bringen.
Ziel muss es sein, die Kosten der Landbewirtschaftung zu senken, die
natürlichen Ressourcen von Boden und Wasser zu schonen sowie die
Werte der Kulturlandschaft zu erhalten und langfristig zu sichern.
Das Pachtwesen wird auch in Zukunft für die Existenz von landwirtschaftlichen Betrieben von zentraler Bedeutung bleiben. Während des
Zusammenlegungsverfahrens sollten alle möglichen Anstrengungen unternommen werden, um die Pachtmobilität zu erhöhen.
Teile der Ortsflur leiden unter periodisch auftretenden Hochwasserereignissen. Die Gewässer bedürfen gründlicher Unterhaltungsmaßnahmen. Ehemalige Gewässer bieten sich für eine Revitalisierung an,
wodurch zugleich ein wesentlicher Beitrag zur Hochwasserminderung
durch eine Aktivierung vorhandener Retentionsflächen geleistet werden kann. Auch entspricht eine mögliche Revitalisierung ehemaliger
Gewässer dem Geist und Handlungsauftrag der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie [11]. Danach sollen Gewässer, wo möglich und
vertretbar, in ihren natürlichen Zustand umgestaltet oder zurückentwickelt werden.
Der Planvorentwurf für das Flurneuordnungsverfahren wurde mit
wichtigen Trägern öffentlicher Belange und der Gemeinde vorabgestimmt. Die Grundstückseigentümer wurden bereits im Vorfeld der
Verfahrenseinleitung umfassend informiert. Sie haben die Ziele des
Verfahrens klar definiert und unterstützen eine Neuordnung. Neben den
landwirtschaftlich-betriebswirtschaftlichen Zielen besteht Handlungsbedarf im Bereich des Wegebaus, der Wasserwirtschaft, der Dorferneuerung, der Biotopgestaltung und -vernetzung sowie der Verbesserung der
Möglichkeiten für Freizeit und Erholung. Die Situationsanalyse in den
Arbeitskreisen hat sich in Strzelce Wielkie als eine geeignete Methode
für die gemeinsame Erarbeitung von Verfahrenszielen erwiesen. Damit
wurden gute Voraussetzungen geschaffen, um ein Flurneuordnungsverfahren erfolgreich einzuleiten. Die Mitwirkung der Arbeitskreise und deren Kompetenz sollte auch in Zukunft bei der Umsetzung des Projektes
genutzt werden.
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5.2

Wyniki pracy grupy roboczej
„Urządzenia rolne i rolnictwo“

Grupa robocza „Urządzenia rolne i rolnictwo”
swoje zamierzone cele określiła w trakcie inwentaryzacji. Wszystkie wyniki ustaleń udokumentowane są w ekspertyzie [29].

5.2

Ergebnisse des örtlichen
Arbeitskreises „Flurneuordnung
und Landwirtschaft“

Der Arbeitskreis „Flurneuordnung und Landwirtschaft“ hat im Zuge seiner Bestandsanalyse die
von ihm angestrebten Ziele festgehalten. Das
vollständige Ergebnis ist in der Expertise [29]
dokumentiert.

Tab. 14. Wyniki pracy grupy roboczej „Urządzenia rolne i rolnictwo” nad tematem „Docelowa wielkość
i struktura gospodarstw rolnych”
Tab. 14. Ergebnisse der Arbeitskreisarbeit zum Thema „Zielgröße und Struktur der landwirtschaftlichen
Betriebe”
A) Stan istniejący / Ist-Zustand

B) Stan pożądany / Soll-Zustand

• przeciętna wielkość gospodarstwa ok. 3,5 ha
durchschnittliche Betriebsgröße ca. 3,5 ha
• spadek liczby aktywnych gospodarstw
Rückgang der aktiven Betriebe

• powiększenie gospodarstw
Vergrößerung der Betriebe
• wzrost rentowności zarówno małych, jak i dużych gospodarstw
Steigerung der Rentabilität sowohl der kleinen
als auch der großen Betriebe
• stabilność prawna dzierżaw
Rechtssicherheit der Pacht
• uregulowane stosunki prawne gospodarstw
geregelte rechtliche Verhältnisse der Betriebe
• przekazanie gospodarstw tylko jednemu następcy
Übergabe der Betriebe an nur einen Nachfolger
• stworzenie miejsc do sprzedaży bezpośredniej
nadwyżek produkcji
Schaffung von Einrichtungen zur
Direktvermarktung von Produktionsüberschüssen
• spółdzielnia hodowli bydła mięsnego
Mastrindergenossenschaft
• stworzenie większych działek, przy zmniejszeniu
ich ilości
Schaffung von größeren
• działki o lepszej formie
besser geformte Grundstücke

• zbyt mały udział gruntów własnych przy dużym
udziale terenów dzierżawionych
zu geringer Anteil an Eigentumsflächen bei
hohem Pachtflächenanteil
• nieuregulowane stosunki prawne gospodarstw
ungeregelte rechtliche Verhältnisse der Betriebe
• prawo spadkowe prowadzące do rozdrobnienia
stosunków własnościowych
unangebrachtes Erbrecht führt zur Zersplitterung
des Eigentums

• duże rozdrobnienie własności, dużo małych
działek
große Zersplitterung des Eigentums, viele kleine
Grundstücke
• nieforemne działki/unförmige Flurstücke

5.3

Zarys projektu i (zarazem) koncepcja
założeń ogólnych przebudowy obszaru postępowania wg § 38 Federalnej ustawy o urządzeniach rolnych
5.3.1 Cele projektu

5.3

Postępowanie urządzeniowo-rolne powinno wyjść
naprzeciw społeczno-gospodarczym wyzwaniom
gospodarstw rolnych, powstałym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W trakcie intensywnych prac grupy roboczej „Urządzenia rolne
i rolnictwo” określono następujące cele wiodące
dla postępowania urządzeniowo-rolnego:
• Przez postępowanie urządzeniowo-rolne
i stworzenie zorientowanych na rozwój struktur
własności i użytkowania, należy stworzyć lepsze warunki produkcji i pracy w rolnictwie przy
uwzględnieniu interesów ochrony przyrody
i krajobrazu.
• Strzelce Wielkie powinny zostać wzmocnione
jako miejsce zamieszkania.
• Należy uregulować aspekty prawne.
Z przedstawionych celów wiodących dają się
wyprowadzić następujące cele rozwojowe:
• Młynówka i staw wiejski powinny zostać zrewitalizowane jako ważny element krajobrazu
i strefa wypoczynkowo-rekreacyjna.
• W ramach postępowania urządzeniowo-rolnego należy poprawić strukturę własności
i użytkowania, przy uwzględnieniu różniczan i dzierżaw oraz pożądanego kształtu
kompleksów uprawowych i długości uprawowych.

Mit dem Bodenordnungsverfahren sollen die
seit dem Beitritt Polens in die EU geänderten
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen an die landwirtschaftlichen Betriebe
gemeistert werden. Im Laufe der intensiven Arbeitskreistätigkeit haben sich für Strzelce Wielkie
folgende Leitlinien herauskristallisiert:
• Durch Bodenordnung und Schaffung zukunftsorientierter Besitz- und Bewirtschaftungsstrukturen sind die Produktions- und
Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft,
unter Berücksichtigung der Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes, zu verbessern.
• Die Ortschaft Strzelce Wielkie ist als Wohnstandort zu stärken.
• Die rechtlichen Verhältnisse sind zu regeln.
Aus den o.g. Leitlinien lassen sich die nachfolgenden Entwicklungsziele ableiten:
• Der Mühlbach ist als landschaftsprägendes Gewässer einschließlich des Dorfweihers als Erholungs- und Erlebnisbereich zu revitalisieren.
• Im Rahmen der Bodenordnung sind unter
Einbeziehung des auswärtigen Grundbesitzes
und der Pachtflächen und unter Berücksichtigung zukunftsorientierter Gewannenabformungen und Schlaglängen die Besitz- und
Bewirtschaftungsstrukturen zu verbessern.
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Projektbeschreibung und (gleichzeitig) Entwurf der Allgemeinen Grundsätze für die Neugestaltung des
Verfahrensgebietes nach § 38 FlurbG
5.3.1 Ziele des Projektes

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Dzięki stabilizacji geodezyjnej granic oraz
uregulowaniu stanu własności nieruchomości powinien nastąpić wzrost wartości ziemi
oraz bezpieczeństwa prawnego dla przyszłych pokoleń.
Dla skrócenia czasu dojazdów, sieć dróg
będzie połączona z drogami sąsiednich
miejscowości oraz stworzone zostaną drogi zagumienne. Drogi zapewnią dostęp do
obszarów peryferyjnych sołectwa dla umożliwienia ekstensywnego zagospodarowania
obszaru sieci Natura 2000, mającego na
celu utrzymanie krajobrazu kulturowego.
Poprzez rozbudowę istniejących dróg oraz
zwiększenie ilości dróg gruntowych, ułatwione powinno być użytkowanie rolnicze
gruntów i utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych oraz zredukowanie nakładu
pracy.
W trakcie kształtowania sieci dróg – poza
interesami rolnictwa – uwzględnić należy
potrzeby wypoczynku, poprzez stworzenie wielofunkcyjnych dróg gospodarczych,
będących zarazem drogami rowerowymi
i spacerowymi.
Rolnicze użytkowanie gruntów powinno być
wg zasad dobrej praktyki zgodne z celami
ochrony przyrody oraz służyć utrzymaniu
krajobrazu kulturowego. Rozwiązane winny
być konflikty występujące pomiędzy użytkowaniem rolniczym a ochroną przyrody.
Gospodarstwom rolnym należy zapewnić
szansę rozwoju. Należy wypracować możliwości dla dywersyfikacji dochodów, np. poprzez agroturystykę. Należy stworzyć strategię dla użytkowania terenów rolniczych
obecnie odłogowanych.
Należy poprawić stosunki wodne, zrealizować inwestycje z zakresu ochrony przeciwpowodziowej oraz wesprzeć zamierzenia
inwestycyjne innych instytucji w tym zakresie.
Poprzez stosowne inwestycje w sferze
wypoczynku i rekreacji należy zwiększyć
atrakcyjność miejscowości w tym zakresie
dla miejscowych i agroturystów.
Ażeby umożliwić skorzystanie gospodarstwom z mechanizacji oraz wykorzystać rezerwy w tym zakresie, należy w przyszłości
wprowadzić: formy usług maszynami rolniczymi na rzecz innych rolników (np. w ramach pomocy sąsiedzkiej), wspólny zakup
i użytkowanie określonych maszyn w ramach wspólnoty (spółki), kółka rolnicze,
współpracę z przedsiębiorstwami usługowymi lub kombinację powyższych rozwiązań.

5.3.2 Określenie obszaru planowania/
zakresu opracowania
5.3.2.1 Rodzaj postępowania

Ażeby osiągnąć przyjęte cele rozwojowe w sposób możliwie efektywny i prorozwojowy, należy
wszcząć postępowanie o możliwie szerokich
możliwościach, jak chodzi o działania inwestycyjne na rzecz poprawy warunków produkcji
i pracy w rolnictwie i leśnictwie oraz na rzecz
rozwoju uwarunkowań lokalnych i rozwoju obszarów wiejskich. Dzięki temu możliwe będą
też adekwatne prace geodezyjne, regulacja
stosunków własnościowych i stanów prawnych,
skomunikowanie działek przez rozbudowę istniejących i budowę nowych dróg oraz regulacja
stosunków wodnych.
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•
•

•

•

•

•

•
•
•

Durch Abmarkung und eigentumsrechtliche
Regelungen soll das Grundeigentum eine Wertsteigerung erfahren und für künftige Generationen erhalten und gesichert werden.
Zur Verringerung der Wegezeiten werden die
Wegenetze der angrenzenden Ortschaften
angeschlossen und Ringwegerschließungen
erstellt. Es werden Randlagen erschlossen
und die extensive Bewirtschaftung des Natura
2000-Gebietes sowie die Erhaltung der Kulturlandschaft gefördert.
Durch Ergänzung des ausgebauten und Erweiterung des unbefestigten Wegenetzes soll die
Bewirtschaftung der Grundstücke und die Unterhaltung der wasserwirtschaftlichen Anlagen
erleichtert und der Aufwand reduziert werden.
Bei der Gestaltung des Wegenetzes sind – neben den Interessen der Landwirtschaft – auch
die Belange der Erholungssuchenden durch die
Schaffung von multifunktionalen Wirtschaftsund zugleich Rad- und Wanderwegen zu berücksichtigen.
Die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen
Flächen soll in guter fachlicher Praxis im Einklang mit den Zielen des Naturschutzes erfolgen und dem Erhalt der Kulturlandschaft
dienen. Bestehende Konflikte zwischen dem
Naturschutz und der landwirtschaftlichen Nutzung sollen gelöst werden.
Den landwirtschaftlichen Betrieben sind Entwicklungschancen zu eröffnen. Möglichkeiten
zur Einkommensdiversifizierung, wie z.B. durch
Agrotourismus, sind zu schaffen. Strategien zur
künftigen Nutzung der derzeit nicht genutzten
landwirtschaftlichen Flächen sind zu entwickeln.
Die wasserwirtschaftlichen Verhältnisse sind zu
verbessern und eigene Maßnahmen des Hochwasserschutzes zu ergreifen sowie Maßnahmen
Dritter zum Hochwasserschutz zu unterstützen.
Durch weitere Maßnahmen für Freizeit und
Erholung soll der Erlebnis- und Freizeitwert für
die Bevölkerung und den Agrotourismus erhöht
werden.
Um die modernen Anforderungen an die Mechanisierung der Betriebe zu erfüllen und
Überkapazitäten zu vermeiden, sollen zukünftig
Formen der überbetrieblichen Maschinenverwendung wie Nachbarschaftshilfe, gemeinsame Anschaffung und Einsatz bestimmter Maschinen im Rahmen einer Gemeinschaft oder
Gesellschaft, Maschinenringe, Zusammenarbeit mit Lohnunternehmen sowie Kombination
der genannten Formen eingesetzt werden.

5.3.2 Abgrenzung des Planungsgebietes/
Bearbeitungsumfang
5.3.2.1 Verfahrensart

Um die vorgenannten Ziele möglichst effizient
und zukunftsorientiert erreichen zu können, soll
ein umfassendes Verfahren angeordnet werden.
In diesen Verfahren soll der ländliche Grundbesitz durch Maßnahmen, die der Verbesserung
der Produktions- und Arbeitsbedingungen in
der Land- und Forstwirtschaft sowie der Förderung der allgemeinen Landeskultur und der
Landentwicklung dienen, neu geordnet werden.
Hierdurch werden auch die sachgerechte Behandlung der vorzunehmenden Vermessungen,
die Regelung der Eigentums- und Rechtsverhältnisse, die Erschließung der Grundstücke durch
Neubau und Neuausweisung von Wegen sowie
die Regelung der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse ermöglicht.

5.3.2.2 Określenie granicy postępowania

Zgodnie z prawem obowiązującym w Bawarii
postępowanie obejmować może jedną lub kilka
gmin. Obszar powinien umożliwić jak najpełniejsze osiągnięcie celów postępowania.
Opracowywany obszar zajmuje powierzchnię 1143 ha, łącznie z terenami zabudowanymi.
Przewidziany obszar opracowania bazuje na
wstępnej koncepcji planu dróg i urządzeń wodno-melioracyjnych i nie jest ostateczny. Do momen-

5.3.2.2 Räumliche Abgrenzung

Nach bayerischem Recht kann das Verfahrensgebiet eine oder mehrere Gemeinden oder Teile
von Gemeinden umfassen. Es ist so zu begrenzen, dass der Zweck des Verfahrens möglichst
vollkommen erreicht wird.
Das untersuchte Projektgebiet umfasst eine
Fläche von 1143 ha. Hierin eingeschlossen ist
die gesamte Ortslage. Das vorgesehene Verfahrensgebiet stellt auf die bisherige Planung des

Obręb

Rys. 78. Fragment koncepcji planu dróg i urządzeń wodno-melioracyjnych
Abb. 78. Ausschnitt aus dem Entwurf der Wege- und Gewässerkarte
tu wszczęcia postępowania możliwe są zmiany
granic obszaru. Od północy obszar graniczy z sołectwem Strzelce Małe, w którym realizowane jest
obecnie postępowanie scaleniowe (porównaj rys.
78). Ze Strzelc Małych w kierunku południowym
biegnie droga z tłucznia, która na odcinku 170 m
przed granicą z Strzelcami Wielkimi przechodzi
w drogę gruntową. W ramach zamierzonego postępowania należy rozbudować tę drogę i wykonać nawierzchnię z tłucznia dla ułatwienia pracy
różniczanom i dzierżawcom zewnętrznym. Również po stronie Strzelc Małych wspomniane 170 m
drogi gruntowej powinno zostać rozbudowane
do parametrów drogi z tłucznia. Jeżeli nie byłoby
to możliwe, zaleca się, aby teren tej drogi wraz
z przylegającymi do niej od zachodu działkami
włączyć do obszaru planowanego postępowania
w Strzelcach Wielkich (w Bawarii możliwe byłoby
to po realizacji postanowień zawartych w planie
końcowym postępowania urządzeniowo-rolnego
w Strzelcach Małych i po okazaniu na gruncie
nowego stanu prawnego). W graniczącym od zachodu sołectwie Wrzępia niedawno zakończono
postępowanie scaleniowe.
Analiza różniczan wykazała, że zarówno właściciele gruntów ze Strzelc Wielkich posiadają
działki w sąsiednich sołectwach, jak i właściciele
gruntów z sąsiednich sołectw posiadają działki
w Strzelcach Wielkich. Zaleca się, ażeby w ramach zbierania życzeń, wyjaśnić z właścicielami ze Strzelc Wielkich, którzy posiadają działki
w sąsiednich sołectwach, czy działki te winny
być włączone do ew. postępowania, aby w jego
ramach wymienić je na działki znajdujące się
w Strzelcach Wielkich. Wraz z włączeniem tych
działek otwiera się możliwość, ażeby zewnętrz-

Entwurfes des Wege- und Gewässernetzes ab
und ist nicht abschließend. Abrundungen und Ergänzungen des Verfahrensgebietes zum Zeitpunkt
der Anordnung sind möglich. Im Norden des Projektgebietes liegt die Gemarkung Strzelce Małe, in
der aktuell ein Bodenordnungsverfahren durchgeführt wird (vgl. Abb. 78). In der Gemarkung Strzelce Małe verläuft ein Schotterweg nach Süden und
wird etwa 170 m vor der Gemarkungsgrenze von
Strzelce Wielkie als Grünweg weitergeführt. Im
zukünftigen Verfahren soll ein neuer Schotterweg
an dieses Wegenetz anschließen, um eine ortsübergreifende Bewirtschaftung zu erleichtern. Die
im Verfahren Strzelce Małe verbleibenden 170
m Grünweg sollten als Schotterweg ausgebaut
werden. Soweit der Ausbau dieser Teilstrecke
im Verfahren Strzelce Małe nicht erfolgen kann,
wird empfohlen, die Fläche des Grünweges einschließlich der westlich angrenzenden Flurstücke
zu gegebener Zeit (in Bayern nach dem Erlass
der Ausführungsanordnung für das Verfahren
Strzelce Małe) in das Verfahren Strzelce Wielkie
einzubeziehen. Das im Westen angrenzende Gemarkungsgebiet von Wrzępia ist bereits durch ein
Bodenordnungsverfahren neugeordnet worden.
Die Untersuchung des auswärtigen Grundbesitzes hat gezeigt, dass sowohl die Grundstückseigentümer von Strzelce Wielkie in den Flurlagen
der benachbarten Orte Eigentum besitzen, als auch
Eigentümer der benachbarten Orte Grundbesitz in
Strzelce Wielkie haben. Es wird empfohlen, im
Rahmen der Wunschentgegennahme in Gesprächen mit den Grundstückseigentümern von Strzelce Wielkie, die in den benachbarten Orten auswärtigen Besitz haben, zu klären, ob dieser Grundbesitz
mit einbezogen werden soll, um im Rahmen der
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Tab. 15. Wyniki analiz różniczan
Tab. 15. Auswertung des auswärtigen Grundbesitzes
KBGiTR

Właściciele ze Strzelc Wielkich
posiadających działki w sołectwach:
Eigentümer aus Strzelce Wielkie mit
Eigentum in:

Strzelce Małe

Rajsko

Niedzieliska

Bratucice

Wrzępia

Uście Solne

Powierzchnia / Fläche

11,0480 ha

12,4342 ha

2,7886 ha

5,1251 ha

51,9924 ha

0,7331 ha

Liczba działek / Flurstücke

30

22

9

22

64

4

Właściciele zewnętrzni z sołectw:
Auswärtige Eigentümer aus der Ortschaften:

Strzelce Małe

Rajsko

Niedzieliska

Bratucice

Wrzępia

Uście Solne

Powierzchnia / Fläche

36,3500 ha

24,5400 ha

10,7415 ha

0,7100 ha

7,7401 ha

7,7000 ha

Liczba działek / Flurstücke

91

64

38

2

20

20

ni właściciele gruntów otrzymali ekwiwalenty
(przysługujące w nowym stanie) bliżej miejsca
zamieszkania, które stanowiłyby działki właścicieli Strzelc Wielkich w tych sołectwach. Różniczanie ze Strzelc Wielkich posiadają w sumie
84 ha terenów rolnych położonych w sąsiednich
sołectwach (załącznik 8). Natomiast różniczanie
z sąsiednich miejscowości posiadają w sumie
87 ha terenów rolnych w Strzelcach Wielkich
(załącznik 7).
Na południu tereny rolne graniczą z dużymi
terenami leśnymi, stanowiącymi własność publiczną. Teren ten jest scalony i skomunikowany. Jednakże z następujących powodów należy
obszar ten włączyć do planowanego postępowania:
• W lasach tych znajduje się źródło Młynówki.
• Należy sprawdzić zrzut wody z terenów leśnych w ramach koncepcji planu z zakresu
gospodarki wodnej i przewidzieć ewentualne
inwestycje w tym zakresie.
• Zgodnie z planowaniem krajobrazowym (rozdział 3) miejscowość należy we właściwy
sposób włączyć w ponadlokalną sieć szlaków
pieszych i rowerowych oraz oznankować.
Część ponadlokalnego „Rowerowego szlaku
solnego” przebiega przez ten teren leśny. Poprawa możliwości aktywności czasu wolnego
jest też przedmiotem koncepcji odnowy wsi
(rozdział 4), zgodnie z którą funkcja wypoczynkowa miejscowości powinna być rozwijana dla zachowania historycznej substancji
budowlanej.
• Zachowanie i kształtowanie bogatego gatunkowo skraju lasu jest jednym z postulowanych celów planowania i zagospodarowania
krajobrazu. Ten cel planistyczny wynika nie
tylko z konieczności katastralno-technicznej
określania granicy rolno-leśnej wg kryteriów
własnościowych, lecz również ze względu na
uwarunkowania naturalne. Długoletnie doświadczenie pozwala też na stwierdzenie, że
obecna granica katastralna została „wchłonięta” przez przesunięcie skraju lasu.
Zatem chociażby ze względów katastralnych
tereny leśne graniczące z terenami rolnymi należy włączyć do postępowania.

5.3.2.3 Potrzeba planowania

Potrzeba planowania wynika z analizy silnych
i słabych stron, z wynikających z nich celów oraz
z wypowiedzi instytucji reprezentujących interesy
publiczne. Ponieważ konieczna jest poprawa sytuacji w zakresie dróg i rowów, sporządzony został plan dróg i urządzeń wodno-melioracyjnych.
Towarzyszące analizy wykazały, że plan ten nie
jest sprzeczny z planem regionalnym. Należy
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Bodenordnung Täusche vornehmen zu können.
Mit der Einbeziehung dieser Flächen würde die
Möglichkeit eröffnet, dass auswärtige Grundstückseigentümer heimatnähere Abfindungsflächen auf
den frei werdenden Flächen der Grundstückseigentümer von Strzelce Wielkie erhalten könnten.
Die Eigentümer aus Strzelce Wielkie besitzen 84
ha in den benachbarten Ortsteilen (Anlage 8). Die
auswärtigen Eigentümer aus den benachbarten
Ortsteilen besitzen 87 ha im vorgesehenen Verfahrensgebiet von Strzelce Wielkie (Anlage 7).
Im Süden der Flur grenzen große Waldflächen
an, die sich im Eigentum der öffentlichen Hand
befinden. Die Flächen sind arrondiert und auch
systematisch erschlossen. Dennoch erforderlich
erscheint es aus folgenden Gründen diese Flächen
zum geplanten Verfahren beizuziehen:
• Das Quellgebiet des Mühlbaches liegt innerhalb
dieser Wälder.
• Die Wasserzufuhr aus den Wäldern wäre im
wasserwirtschaftlichen Planentwurf zu überprüfen und gegebenfalls baulich zu berücksichtigen.
• Nach der Landschaftsplanung (Kap. 3) ist eine
geeignete Anbindung und Beschilderung der
Ortschaft an das übergeordnete Wander- und
Radwegnetz zu schaffen. Ein Teil des überörtlichen Fernradweges („Salzradweg“) verläuft
gerade in dieser Waldfläche. Die Verbesserung
der Freizeitaktivitäten ist auch Gegenstand des
Dorferneuerungskonzeptes (Kap. 4), wonach
die Erholungsfunktion des Ortes zur Erhaltung
der historischen Bausubstanz weiterentwickelt
werden soll.
• Die Erhaltung und Gestaltung eines artenreichen Waldsaumes ist eines der wünschenswerten Ziele der Landschaftspflege. Dieses Planungsziel korreliert mit der katastertechnischen
Notwendigkeit, die Feld-Wald-Grenze nicht vorwiegend nach eigentumsrechtlichen Gesichtspunkten festzulegen, sondern sich nach den
naturräumlichen Gegebenheiten zu orientieren.
Aus langjähriger Erfahrung bleibt festzuhalten,
dass die bestehende Kataster(eigentums)grenze durch natürliche Veränderungen des Waldsaumes keinen Bestand mehr hat.
Damit sind die an die Feldlage angrenzenden
Waldflächen zumindest aus katastertechnischen
Gründen dem Verfahren zuzuordnen.

5.3.2.3 Planungsbedarf

Der Planungsbedarf ergibt sich aus den Stärken
und Schwächen und aus den daraus abgeleiteten
Projektzielen sowie aus den vorliegenden Äußerungen der beteiligten Behörden.
Da die Anlage neuer Wirtschaftswege und
Gräben erforderlich ist, wird ein Wege- und
Gewässerplan aufgestellt. Die Vorerhebungen

w nim uwzględnić tereny chronione i chronione
biotopy. Planowanie dróg i sieci cieków wodnych
uwzględnia interesy ochrony przyrody jeśli chodzi
o obszar sieci Natura 2000 i obszar chronionego krajobrazu. Na obecnym etapie nie dostrzega się ustaleń planu mogących wywołać istotne
naruszenia terenów chronionych. Plan ten należy
możliwie wcześnie uzgodnić z RDOŚ.
Dla rozbudowy wałów, włącznie z drogami
technicznymi i rewitalizacją Młynówki, konieczne jest opracowanie stosownego planu przez
MZMiUW. Wyniki tych planów należy uwzględnić
w przyszłym postępowaniu oraz umożliwić ich
realizację.
Wskazówki dla objaśnienia roli koncepcji planu
dróg i urządzeń wodno-melioracyjnych i ich znaczenia dla dalszego planowania:
• Koncepcja planu dróg i urządzeń wodno-melioracyjnych została sporządzona wspólnie
z grupami roboczymi i obejmuje zakres planowanych działań inwestycyjnych wraz z przewidywanym kosztorysem, co stanowi podstawę
do określenia granicy przyszłego postępowania przed jego wszczęciem.
• Sporządzenie planu dróg i urządzeń wodno-melioracyjnych jest w Bawarii zadaniem
zarządu WU. Jego koncepcję sporządza się
w ramach prac przygotowawczych przed
wszczęciem postępowania, lecz nie jest ona
wiążąca dla Zarządu WU.

5.3.2.4 Podstawy gospodarki gruntami
oraz prac pomiarowych

Prace scaleniowe wraz z realizacją nowoczesnej sieci dróg i urządzeń wodno-melioracyjnych, likwidacją uciążliwej szachownicy gruntów
oraz rewitalizacja Młynówki, stanowią punkty
ciężkości i istotne korzyści planowanego postępowania.
Pomiar i stabilizacja. Powstałe w ramach
ew. postępowania działki oraz sieć dróg i urządzeń wodno-melioracyjnych zostaną zamierzone
geodezyjnie oraz zastabilizowanie kamieniami
granicznymi zgodnie z przepisami z zakresu
katastru. Gospodarka ziemią w ramach odnowy
wsi (pozyskanie terenów np. pod powiększenie
terenu szkoły, placów, chodniki itd.) doprowadzić
może do uporządkowania granic nieruchomości
z korzyścią dla gminy, ale również mieszkańców
(np. przesunięcia granic, na których stoją budynki, prostowanie granic).
Szacunek gruntów. Wszystkie tereny zostaną poddane szacunkowi gruntów. Jest to zgodne
z życzeniem rolników działających na obszarze
planowanego postępowania. W przypadku zmiany właściciela terenów zadrzewionych, konieczna
jest równoległa wycena drzewostanu.

Zintegrowane programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w oparciu o wzorce Bawarii
Integrierte Programmierung der Ländlichen Entwicklung in Kleinpolen in Anlehnung an bayerische Muster
zeigen, dass die Planungen vollumfänglich den
regionalplanerischen Vorgaben entsprechen. Die
Schutzgebiete und geschützte Biotope sind bei
den Planungen zu berücksichtigen.
Die Wege- und Gewässernetzplanung berücksichtigt die Naturschutzbelange im Bereich
des Natura 2000-Gebietes und des Landschaftsschutzgebietes. Eine erhebliche Beeinträchtigung
der geschützten Flächen ist nach derzeitigem
Planungsstand nicht zu erwarten. Die Planungen
sind möglichst frühzeitig mit der Naturschutzbehörde abzustimmen.
Für den Ausbau der Dämme, einschließlich
deren Begleitwege und der Revitalisierung des
alten Mühlbaches, sind eigenständige Planungen
durch die zuständige Behörde für Meliorationen
erforderlich. Diese Planungsergebnisse sind im
Fortgang des Verfahrens zu berücksichtigen und
zu fördern.
Hinweise zur Erläuterung der Einordnung des
Entwurfes des Wege- und Gewässernetzes und
dessen Bedeutung in der weiteren Planung:
• Die gemeinsam mit den Arbeitskreisen aufgestellte Planung des Entwurfes des Wege- und
Gewässernetzes stellt den Umfang der geplanten Maßnahmen dar, schätzt die voraussichtlichen Kosten ab und bildet daneben die
Grundlage zur Abgrenzung des Verfahrens für
die Anordnung.
• Die Planung des neuen Wege- und Gewässernetzes ist in Bayern ureigene Aufgabe des
Vorstandes der TG. Der in der Vorbereitungsphase aufgestellte Entwurf des Wege- und Gewässernetzes stellt ein Grundkonzept dar, an
das der Vorstand der TG nicht unabänderlich
gebunden ist.

5.3.2.4 Grundsätze zu Bodenordnung und
Vermessung

Die umfassende Neuordnung des Verfahrensgebietes mit der Anlage eines zeitgemäßen
Wege- und Gewässernetzes, die Zusammenlegung des zersplitterten Grundbesitzes sowie die
Revitalisierung des alten Mühlbaches, sind die
Schwerpunkte und die wesentlichen Vorteile des
geplanten Verfahrens.
Vermessung und Abmarkung. Die im Verfahren gebildeten Flurstücke und das neue
Wege- und Gewässernetz werden gemäß den
katastertechnischen Vorschriften vermessen und
mit Grenzzeichen dauerhaft abgemarkt. Die im
Zuge der Dorferneuerung sich ergebende umzusetzende Bodenordnung zugunsten der Gemeinde (Flächenzuweisungen für öffentliche Flächen,
wie z.B. die Erweiterungsfläche für die Schule,
Plätze, Gehwege, usw.) und von Teilnehmern
(wie z.B. Beseitigung von Überbauten, Grenzausgleiche) kann vermessungstechnisch und
eigentumsrechtlich geregelt werden.
Wertermittlung. Für die Böden wird eine
Wertermittlung durchgeführt. Dies entspricht
dem Wunsch der praktizierenden Landwirte.
Gleichzeitig ist bei Eigentumswechsel von Holzbeständen die Ermittlung des Wertes dieser
Bestände.

5.3.2.5 Bedarf und Verwendung von Land

Der Flächenbedarf für die gemeinschaftlichen
Anlagen wie Wege, Gräben und Landschaftspflegemaßnahmen wurde mit 38 ha ermittelt. Im
Eigentum des Staatsschatzes (Nationalagentur für Landwirtschaftliche Immobilien) stehen
28 ha LN. Diese können entschädigungslos für

5.3.2.5 Potrzeby terenowe
i ich wykorzystanie

Potrzeby terenowe dla urządzeń wspólnotowych,
jak drogi, rowy i działania na rzecz pielęgnacji
krajobrazu określono na ok. 38 ha. Do Skarbu
Państwa (Agencja Nieruchomości Rolnych) należy 28 ha UR. Tereny te mogą być wykorzystane
w ramach postępowania urządzeniowo-rolnego,
np. pod nowe drogi lub rowy bez odszkodowania. Należy wyjaśnić, jak dalece możliwe jest
pokrywanie potrzeb terenowych na urządzenia
wspólnotowe z zasobu gminy Szczurowa. We władaniu MZMiUW odpowiedzialnego za rozbudowę
i utrzymanie wałów, znajduje się obecnie 28 ha
przy istniejących wałach. Na planowaną rozbudowę wałów i dodatkowe wydzielenie dróg technicznych potrzebne będzie wydzielenie dużej ilości
terenów. Całkowita długość wałów na przewidzianym obszarze postępowania wynosi ok. 7,8 km.
Potrzeby terenowe dla poszerzenia wałów o ok.
1-2 m i utworzenia dróg technicznych (włącznie
z rowami odwadniającymi) szacuje się na ok.
7-15 ha. Należy dążyć do pozyskania tych terenów
w ramach planowanego postępowania.
Dla celów postępowania urządzeniowo-rolnego gmina Szczurowa powinna przeprowadzić
wyprzedzający wykup gruntów. Należy wesprzeć
pozyskanie gruntów przez gospodarstwa rozwojowe w nowym stanie, ażeby umożliwić im przydział
możliwie dużych działek.

5.3.3

Ocena całościowa pod kątem
zrównoważonego rozwoju

Poprawa skomunikowania i regulacja stosunków
wodnych, dotychczas nieuregulowanych użytkowań gruntów, scalenie gruntów dla przejęcia
w użytkowanie gruntów w celu szybkiej realizacji szczególnie ważnych przedsięwzięć, scalenie
rozproszonych gruntów włącznie z dzierżawami,
likwidacja problemu różniczan oraz pomiar geodezyjny działek podniosą jakość i wartość UR
oraz warunki gospodarowania.
Poprzez rozbudowę wałów Uszewki i Gróbki
oraz rewitalizację Młynówki przez MZMiUW oczekuje się, że dotychczasowe powodzie i ciągłe zagrożenie powodziowe zostaną zminimalizowane
lub wyeliminowane. Gruntowna modernizacja
oraz częściowe odnowienie rowów i innych urządzeń wodno-melioracyjnych, powinny poprawić
żyzność gleb na UR, zapobiegać sukcesji samosiejki oraz sprzyjać zachowaniu krajobrazu kulturowego. Dzięki rewitalizacji Młynówki, nie tylko
w istotny sposób poprawione zostaną – głównie
poprzez stworzenie terenów retencyjnych – stosunki wodne, lecz poprawione zostanie też środowisko naturalne i przestrzeń życiowa ludzi.
Dodatkowo podniesiona zostanie wartość wypoczynkowa krajobrazu oraz zachowane będą jego
walory kulturowe i bioróżnorodność.
Reasumując, poprawie ulegną zarówno warunki życia i pracy, jak i wiele aspektów użytkowania
ziemi w obszarze planowanego postępowania.

5.4

Wewnętrzna część założeń do projektu postępowania
5.4.1 Tymczasowa koncepcja przedsięwzięć inwestycyjnych

Koncepcja planu sieci dróg i urządzeń wodno-melioracyjnych zawiera następujące projektowane przedsięwzięcia inwestycyjne (załącznik 4):
• Rozbudowa do nawierzchni asfaltowej:
- dróg nr 1, 4, 5 i 6, jako dróg kombinowanych, stanowiących główne drogi rolnicze

Zwecke eines Bodenordnungsverfahrens, wie z.B.
für die Flächenaufbringung für die neuen Wege
und Gräben, verwendet werden. Es ist zu klären,
inwieweit zur Deckung des Landbedarfs für die
gemeinschaftlichen Anlagen, Land durch die Gemeinde Szczurowa bereitgestellt werden kann. Im
Eigentum der für den Ausbau und die Unterhaltung
der Dämme zuständigen Behörde stehen derzeit
28 ha an bereits bestehenden Dämmen. Für den
geplanten Ausbau der Dämme und die zusätzliche
Ausweisung der Begleitwege an den Dämmen
wird Land in größerem Umfang benötigt. Die Gesamtlänge der Dämme im vorgesehenen Verfahrensgebiet beträgt ca. 7,8 km. Bei einer Verbreiterung der Dämme um ca. 1-2 m und der Anlage
von ausgebauten Wegen einschließlich Entwässerungsgräben, ist ein Flächenbedarf von ca. 7-15 ha
zu erwarten. Ein Landerwerb für diese Zwecke ist
im geplanten Verfahren anzustreben.
Für Zwecke der Bodenordnung soll Landzwischenerwerb vorrangig zugunsten der Gemeinde
Szczurowa durchgeführt werden. Eine Weitergabe des Landes an aufstockungswillige Privateigentümer im Rahmen des Neuverteilungsprojektes soll unterstützt werden, um eine möglichst
großzügige Zusammenlegung sicherzustellen.

5.3.3 Gesamtwürdigung im Sinne einer
nachhaltigen Entwicklung

Die Verbesserung der Erschließung und die
Regelung des Wasserhaushaltes, die Bodenordnung für die bisher ungeregelten Flächeninsnspruchnahmen, die Zusammenlegung des
zersplitterten Grundbesitzes, einschließlich der
Pachtflächen, die Aufhebung der Besitzverzahnungen mit den benachbarten Gemarkungen und
die Abmarkung und Vermessung der Grundstücke, verbessern die Wertschöpfung der LN und
die betriebswirtschaftlichen Verhältnisse.
Durch den Ausbau der Dämme von Uszewka
und Gróbka und die Revitalisierung des alten
Mühlbaches durch die zuständige Behörde wird
erwartet, dass die bisherigen Überschwemmungen und die allzeit bestehende Hochwassergefahr vermindert und vielleicht sogar beseitigt
wird. Eine durchgreifende Instandsetzung, bis
hin zur Erneuerung der Gräben und Meliorationseinrichtungen, soll die Bodenfruchtbarkeit der
LN verbessern, dem weiteren Fortschreiten von
Brache und Sukzession entgegenwirken und die
Kulturlandschaft erhalten. Mit der Revitalisierung
des alten Mühlbaches werden nicht nur die wasserwirtschaftlichen Verhältnisse – insbesondere
durch die Schaffung von Retentionsflächen – wesentlich verbessert, sondern auch der Naturhaushalt und der Lebensraum der Menschen gestärkt.
Zusätzlich wird der Erholungswert der Landschaft
gesteigert sowie die Kulturlandschaft und der Artenschutz gesichert.
Insgesamt werden die Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie die Bodennutzung im Verfahrensgebiet in vielfältiger Weise verbessert.

5.4 Interner Teil der Projektbeschreibung
5.4.1 Vorläufiges Maßnahmenkonzept zur
Entwurfsplanung

In der Entwurfskarte der Wege- und Gewässerkarte sind die geplanten Maßnahmen dargestellt
(Anlage 4). Das vorläufige Konzept umfasst folgende Maßnahmen:
• Ausbau von Wegen in Asphalt:
- Wege Nrn. 1, 4, 5 und 6 als kombinierte
Wege, die als Hauptwirtschaftswege der
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Zintegrowane programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w oparciu o wzorce Bawarii
Integrierte Programmierung der Ländlichen Entwicklung in Kleinpolen in Anlehnung an bayerische Muster
Tab. 16. Zestawienie prac w postępowaniu i kosztów
Tab. 16. Zusammenstellung der Maßnahmen und Kosten
Koszty (zaokrąglone)
Kosten (gerundet)

Inwestycje wspólnoty uczestników / Gemeinschaftliche Maßnahmen
Drogi utwardzone / Befestigte Wege

1.011.500 EUR

Nowe drogi gruntowe (zielone) / Neue Grünwege

122.500 EUR

Rekultywacja starych dróg / Rekultivierung alter Wege

79.000 EUR

Założenie brodu, przepusty / Anlage einer Furt, Schaffung von Überfahrten

221.000 EUR

Nowe rowy / Anlage von neuen Gräben

15.000 EUR

Renowacja i udrożnienie rowów / Instandsetzung und Erneuerung von Gräben

160.000 EUR

Pielęgnacja krajobrazu (plan, pozyskanie terenu, wykonanie) / Landschaftspflege (Planung, Landerwerb, Ausführung)

100.000 EUR

Postępowanie urządzeniowo-rolne (pomiar, szacunek, działania bieżące) / Bodenordnung (Vermessung, Wertermittlung, laufender Betrieb)

365.760 EUR

Planowanie i obsługa budowy / Planung und Bauleitung

225.240 EUR

Suma / Summe

ale równocześnie drogi rowerowe i piesze dla mieszkańców miejscowości, osób
z zewnątrz i przyszłych gości gospodarstw
agroturystycznych,
- dróg 2 i 3 z uwagi na trudne warunki terenowe i szczególną funkcję komunikacyjną,
o łącznej długości ok. 3,9 km.
• Rozbudowa do nawierzchni z tłucznia:
- dróg zagumiennych,
- dróg łączących sąsiednie sołectwa z nową
siecią drogową Strzelc Wielkich,
- dróg dla zagęszczenia sieci dróg gospodarczych,
o lącznej długości ok. 6,3 km.
• Rozbudowa drogi rowerowej i pieszej wzdłuż
Młynówki w południowo-wschodniej części
projektowanego obszaru, jako dróg z tłucznia
na długości ok. 1300 m.
• Budowa brodu pomiędzy drogami nr 81 i 84
dla możliwości przejazdu maszyn pomiędzy
południowo-zachodnimi i północno-zachodnimi kompleksami uprawowymi przez cały rok.
• Utworzenie dróg gruntowych (zielonych)
o całkowitej długości ok. 35,5 km, jako dróg
wewnętrznych w kompleksach uprawowych,
służących równocześnie utrzymaniu rowów
i tworzących ich strefy buforowe.
• Likwidacja starych dróg na całkowitej długości
ok. 15,8 km.
• Budowa nowych rowów o długości ok. 3,0 km.
• Renowacja istniejących rowów na długości ok.
32 km.
• Wykonanie inwestycji z zakresu pielęgnacji
krajobrazu i ochrona istniejących biotopów
(zgodnie z opracowaniem specjalistycznym).
• Postępowanie scaleniowo-wymienne w terenach rolnych i na terenach zabudowanych.
Główne drogi transportu rolnego w Strzelcach Wielkich planowane są na szerokość nawierzchni jezdnej 3,0 m. Utwardzona szerokość
całkowita podbudowy drogi (nawierzchnia jezdna i pobocze) zaplanowana jest na 4,5 m (patrz
załącznik 14).
Planowane przez MZMiUW drogi techniczne
do obsługi wałów oraz zaproponowane przez
grupy robocze drogi rowerowe na koronach wałów, projektowane są w ramach omawianej koncepcji jako inwestycje osób trzecich i dlatego nie
będą określane koszty ich wykonania. Również
plan rewitalizacji Młynówki będzie opracowywany
przez MZMiUW. Inwestycja ta jest kluczowa dla
planowanego postępowania. Jeżeli nie znajdzie
się instytucja, która mogłaby sfinansować tę in-
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2.300.000 EUR

•

•
•

•

Landwirtschaft und gleichzeitig als Radund Wanderwege für die erholungssuchenden Ortsbürger sowie für zukünftige Agrotouristen dienen,
- Wege Nrn. 2 und 3 zum Ausbau in schwierigeren Geländeverhältnissen und besonderen Erschließungsfunktionen,
in einer Gesamtlänge von ca. 3,9 km.
Ausbau von Gesteinswegen als Wirtschaftswege:
- zur Ringwegerschließung,
- zum Anschluss der benachbarten Ortsteile
an das neue Wegenetz von Strzelce Wielkie,
- zur Verdichtung des Hauptwirtschaftswegenetzes,
in einer Gesamtlänge von ca. 6,3 km.
Ausbau eines Rad- und Wanderweges in Gesteinsbauweise im Südwesten des Projektgebietes entlang des Mühlbaches in einer Länge
von ca. 1300 m.
Bau einer Furt zwischen den Wegen Nrn. 81
und 84 zur wegemäßigen Verbindung der südwestlichen und nordwestlichen Flurlagen für
eine überwiegend ganzjährige Befahrung mit
landwirtschaftlichen Maschinen.
Anlage von Grünwegen mit einer Gesamtlänge von ca. 35,5 km zur Feinerschließung der
Flurlagen und zur Unterhaltung der Gewässer
mit gleichzeitiger Schutzfunktion für die Gewässer.

westycję, należy podjąć próbę włączenia jej do
kosztów postępowania.

5.4.2 Finansowanie kosztów
wykonawczych

W warunkach bawarskich podstawą wsparcia
finansowego postępowań są aktualne wytyczne
finansowe [2] oraz zagwarantowanie środków
budżetowych. Finansowanie przedsięwzięć
i działań inwestycyjnych oraz partycypacja
uczestników w kosztach realizacji winny być jeszcze dla Strzelc Wielkich wyjaśnione.
W warunkach bawarskich określa się w tym
miejscu dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, wysokość składek (ich udział w budżecie
postępowania i stawka od ha).

5.4.3 Plan pracy i terminarz

Planowanie prac stanowi w Bawarii – obok planu
finansowego – ważny instrument controllingu dla
wszczęcia i przeprowadzenia postępowania z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.
Tabela nr 17 zawiera przypuszczalne ramy
czasowe trwania postępowania.
Zapotrzebowanie na personel wykonawczy
w postępowaniu powinno odpowiadać etapom
postępowania i planowanym ramom czasowym.
Jako kierownika projektu proponuje się pracownika KBGiTR.

Tab. 17. Przypuszczalne ramy czasowe
Tab. 17. Voraussichtliche Terminplanung
2015

Wszczęcie postępowania / Anordnung des Verfahrens

2016

Konkretny plan inwestycji wspólnotowych i publicznych wraz z zatwierdzeniem inwestycji
wspólnotowych
Konkrete Planung der gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen mit anschließender
Plangenehmigung für die gemeinschaftlichen Maßnahmen

2017-2018

•
•
•
•

Wykonanie inwestycji budowlanych / Ausführung der baulichen Maßnahmen

2018

Stabilizacja punktów geodezyjnych i pomiar, szacunek gruntów
Abmarkung und Vermessung, Wertermittlung

2021

Wprowadzenie w nowy stan posiadania / Besitzübergang

2025

Decyzja o realizacji postanowień zawartych w planie końcowym postępowania urządzeniowo-rolnego / Ausführungsanordnung

Beseitigung alter Wege in einer Gesamtlänge
von ca. 15,8 km.
Anlage von ca. 3,0 km neuer Gräben.
Instandsetzung von ca. 32 km vorhandener
Gräben.
Anlage von Landschaftspflegemaßnahmen und
Sicherung von vorhandenen Biotopen.
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•

Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen in der freien Flur und innerorts.
Die Hauptwirtschaftswege in Strzelce Wielkie
werden mit einer Fahrbahnbreite von 3,0 m geplant. Die befestigte Kronenbreite (Fahrbahnbreite einschließlich der Randstreifen und Bankette)
beträgt 4,5 m (siehe Anlage 14).
Die von der Meliorationsverwaltung im Zuge
des Ausbaus der Dämme geplanten Wege sowie
die von den Arbeitskreisen und der Gemeinde
gewünschten Radwege auf den Dämmen, sind
Maßnahmen Dritter. Sie werden in diesem Konzept auch als solche bezeichnet und kostenmäßig nicht näher untersucht. Die Planung der Revitalisierung des alten Mühlbaches erfolgt durch
die Meliorationsverwaltung. Diese Maßnahme
stellt eine Schlüsselmaßnahme des integrierten
Neuordnungskonzeptes dar. Soweit kein Kostenträger für die Revitalisierung gefunden wird, sollte
versucht werden, diese Maßnahme und die anfallenden Kosten in das Projekt mit aufzunehmen.

5.4.2 Finanzierung der Ausführungskosten

Grundlage der Förderung sind in Bayern die jeweils gültigen Finanzierungsrichtlinien [2] und die
Bereitstellung von Haushaltsmitteln. Die Finanzierung der Maßnahmen und die Beteiligung der
Teilnehmer an den Ausführungskosten sind für
das Verfahren Strzelce Wielkie noch zu klären.
In Bayern schließen sich hier Aussagen über
die Förderung der Maßnahmen, die zu tragende
Gesamteigenleistung der Teilnehmer nach Prozent und nach Geldbeträgen, sowie die Eigenleistung pro ha an.

5.4.3 Arbeits- und Terminplanung

Die Arbeitsplanung stellt neben der Finanzplanung ein wichtiges Controlling-Instrument für die
Anordnung und Durchführung von Verfahren der
Ländlichen Entwicklung in Bayern dar.
Die Tabelle Nr. 17 enthält die voraussichtliche
Terminplanung des Verfahrens.
Der Personaleinsatz ist entsprechend den
Verfahrensschritten und der Terminplanung vorzusehen. Als Projektleiter wird ein Mitarbeiter des
KBGiTR vorgeschlagen.
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6 WNIOSKI

6 FOLGERUNGEN

6.1

6.1

Uwagi odnośnie dalszego przebiegu postępowania w Strzelcach Wielkich

Wielu mieszkańców Strzelc Wielkich było gotowych do włączenia swojej
osoby i znajomości miejsca do procesu przygotowania postępowania
oraz do współdziałania przy przemyśleniach odnośnie przekształcenia swojej przestrzeni życiowej, jak również do poszukiwania realnych
rozwiązań i identyfikowania się z osiągniętymi wynikami. Po tym jak
zebrano dużo pomysłów i sformułowano cele, mieszkańcy powinni –
obok dbania o swoje interesy w postępowaniu scaleniowym – również
w przyszłości być zachęcani do aktywnego współkształtowania publicznej przestrzeni swojej małej ojczyzny.
Wyzwolony w Strzelcach Wielkich proces wspólnego rozwoju miejscowości i terenów rolnych powinien teraz być energicznie kontynuowany. Stagnacja oznaczałaby krok wstecz! Dlatego w interesie rolnictwa, mieszkańców i utrzymującej się witalności wsi, nie należy czekać
na zmiany prawne czy organizacyjne, które być może polepszą się już
w niedalekiej przyszłości. Należy raczej bazować na obecnie obowiązujących w Polsce podstawach prawnych i programach wsparcia. Tam, gdzie
otwierają się już dzisiaj możliwości odpowiednich pól działania, należy
w pierwszej kolejności ofensywnie stosować obowiązujące przepisy w jak
najszerszym zakresie, na jakie one pozwalają. Dlatego zasadą powinno
być wykorzystanie aktualnie istniejących możliwości. Te rozważania należy przeprowadzić dla każdego planowanego przedsięwzięcia z osobna,
by znaleźć dla nich praktyczne rozwiązania. Będzie przy tym nieodzowne,
aby polityka i administracja wykazały wolę i siłę, by odważnie iść drogą
innowacji oraz aby interesy rozwoju obszarów wiejskich i modernizację
wsi stawiać ponad partykularne interesy pojedynczych resortów.
Stosowana w Bawarii metodyka przygotowywania postępowań dla zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich, jest również właściwa dla porównywalnych postępowań w Małopolsce. Dlatego w rozdziale 1.3 szczegółowo przedstawiono powstanie aktualnej metodyki i obowiązujących
w Bawarii ustaw. Również Bawaria musiała przejść długą i czasem ciężką
drogę.
Przejęcie rozwiązań bawarskich w stosunku 1:1 nie jest zalecane dla
Małopolski. Powinno się raczej, przy uwzględnieniu istotnych treści tej
metodyki, opracować dla Małopolski jej modyfikację, która uwzględniałaby
też mentalność społeczności wiejskiej, wywodzącej się w dużej mierze
z drobnych gospodarstw. W każdym razie istniejąca struktura administracji i wsparcia ukierunkowana musi być na osiąganie wspólnych celów,
a – tam gdzie jest to potrzebne – również zobowiązana do ich osiągania.
Zaleca się przeprowadzenie projektu pilotażowego dla Strzelc Wielkich.
Do projektu pilotażowego włączonych mogłoby być ewentualnie kilka innych sołectw, gdzie istniałyby podobne lub takie same przesłanki do zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich. Celem takiego projektu pilotażowego powinna być próba praktycznego przeprowadzenia postępowania
dla zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich, ale również:
• zdefiniowanie możliwych i wymaganych treści,
• rozwinięcie odpowiedniej metodyki „małopolskiej“,
• koordynacja i łączenie instrumentów wsparcia,
• wykazanie deficytów prawnych,
• rozwinięcie możliwie najlepszej formy organizacyjnej i zalecenie jej
wdrożenia oraz
• opracowanie koncepcji zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich dla
Małopolski.

6.2

„Modelowy projekt dla planowania i realizacji postępowań
dla zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich
w Małopolsce“

Krok 1
1. Schritt

Anmerkungen zum weiteren Verfahrensablauf in Strzelce
Wielkie

Eine Vielzahl von engagierten Bürgern in Strzelce Wielkie war bereit,
ihre Persönlichkeit und ihre Ortskenntnisse in den Vorbereitungsprozess
einzubringen und bei den Überlegungen zur Umgestaltung ihres Lebensumfeldes mitzuwirken, tragfähige Lösungen zu suchen und sich mit den
erzielten Ergebnissen zu identifizieren. Nachdem nun eine Fülle von Ideen
gesammelt wurde und die angestrebten Ziele benannt sind, sollten die
Bürger auch künftig aufgerufen werden, neben der Beteiligung im eigenen
Wirkungskreis des Zusammenlegungsverfahrens, auch im öffentlichen
Raum die Zukunft ihrer Heimat aktiv mitzugestalten.
Der in Strzelce Wielkie in Gang gesetzte Prozess einer gemeinsamen
Entwicklung von Dorf und Flur sollte jetzt zügig fortgesetzt werden. Stillstand bedeutet auch hier Rückschritt! Deshalb sollte im Interesse der Landwirtschaft, der Bürger und der anhaltenden Vitalität des Dorfes nicht mehr
abgewartet werden, wie sich die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen möglicherweise (in naher Zukunft) verbessern. Vielmehr
sollten zunächst die für eine Neuordnung in Polen geltenden Rechtsgrundlagen und Förderrichtlinien zum Einsatz gelangen. Dort, wo sich bereits
heute Spielräume eröffnen, sollten die Vorschriften offensiv weit ausgelegt
werden. Deshalb gilt es, zunächst die bereits vorhandenen Möglichkeiten
aufzudecken und zu nutzen. Diese Überprüfung sollte maßnahmenbezogen
durchgeführt werden, um praxisgerechte Lösungen zu finden. Dabei wird es
unabdingbar sein, dass die Politik und die Verwaltung den Willen und die
Kraft aufbringen, den Weg einer Neuerung mutig einzuschlagen und mögliches Ressortdenken im Interesse einer Stärkung des ländlichen Raums und
der Ertüchtigung der Dörfer hintanzustellen.
Die in Bayern angewandte Methodik bei der Vorbereitung von Verfahren
der integrierten ländlichen Entwicklung ist auch für vergleichbare Planungen
in Kleinpolen geeignet. Deshalb wurde in Kapitel 1.3 die Entstehung der
aktuellen Methodik und der in Bayern geltenden Gesetze sehr ausführlich
geschildert. Auch in Bayern musste ein langer und oft auch schwieriger Weg
zurückgelegt werden.
Eine Übernahme der Lösungsansätze aus Bayern im Verhältnis 1:1 wird
für Kleinpolen nicht empfohlen. Vielmehr sollte unter Berücksichtigung der
wesentlichen Grundideen, Modifikationen für die in Kleinpolen geltenden
Verwaltungsregeln gefunden und auch die Mentalität der vielfach noch kleinbäuerlich geprägten Landbevölkerung berücksichtigt werden. Allerdings
müssten die vorhandenen Strukturen der Zuständigkeit und der Förderung
auf das Erreichen eines gemeinsamen Zieles ausgerichtet und – wo nötig –
auch zur Zielerreichung verpflichtet werden.
Es wird für Strzelce Wielkie empfohlen, ein Pilotprojekt durchzuführen. Gegebenenfalls könnten einige weitere Ortschaften bei Vorliegen ähnlicher oder
vergleichbarer Voraussetzungen mit einem integralen ländlichen Entwicklungsansatz an dem Pilotprojekt teilnehmen. Ziel eines solchen Pilotprojektes
sollte sein, die praktische Durchführung von integrierten ländlichen Entwicklungsverfahren zu erproben und dabei
• die möglichen und erforderlichen Inhalte zu definieren,
• eine geeignete, „kleinpolnische“ Methodik zu entwickeln,
• Förderinstrumente zu koordinieren und zu bündeln,
• rechtliche Defizite aufzuzeigen,
• die bestmögliche Organisationsform zu entwickeln und zur Umsetzung zu
empfehlen sowie
• ein Gesamtkonzept für integrierte ländliche Entwicklungsverfahren in
Kleinpolen zu erarbeiten.

6.2

„Modellprojekt zur Planung und Durchführung von integrierten ländlichen Entwicklungsverfahren in Kleinpolen“

Decyzja polityczna w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o przeprowadzeniu projektu pilotażowego przy włączeniu
właściwych departamentów (scalenie gruntów, inwestycje, gospodarka wodna, odnowa wsi, ochrona przyrody i kształtowanie krajobrazu)
Politische Grundsatzentscheidung am Marschallamt zur Durchführung eines Pilotprojektes unter Einbindung der betroffenen Departements (Zusammenlegung, Folgeinvestitionen, Wasserwirtschaft, Dorferneuerung, Naturschutz und Landschaftsgestaltung)
• Cel / Ziel
Przeprowadzenie szeroko zorientowanego, skoordynowanego postępowania dla ZROW.
Durchführung von querschnittsorientierten, koordinierten Verfahren der ILE.
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Krok 1
1. Schritt

• Treści i przedsięwzięcia / Inhalte und Maßnahmen
- Gospodarka gruntami na podstawie Ustawy o scalaniu i wymianie gruntów – oraz innych „dobrowolnych“ instrumentów z zakresu gospodarki
gruntami – w przestrzeni zabudowanej i niezabudowanej dla potrzeb pozyskania terenów pod cele publiczne i wspólnotowe oraz podziału
terenów budowlanych, jak również dla przedsięwzięć infrastrukturalnych we wsi. Ażeby móc skutecznie przeprowadzić tę złożoną koncepcję
zagospodarowania terenu w czasie trwania postępowania, należy zagwarantować KBGiTR odpowiednie zasoby personalne i finansowe.
Bodenordnung auf der Grundlage des „Gesetzes über die Zusammenlegung und den Tausch von Grundstücken“ – und von zusätzlichen,
„freiwilligen“ bodenordnerischen Maßnahmen – im bebauten und unbebauten Raum für den öffentlichen und gemeinschaftlichen Flächenbedarf und zur Neuordnung von Bauland sowie für dörfliche Infrastrukturmaßnahmen. Um dieses umfassende Konzept des Bodenmanagements während der Verfahrenslaufzeit erfolgreich durchführen zu können, sind dem KBGiTR die erforderlichen personellen und finanziellen
Ressourcen einzuräumen.
- Skoordynowane wzajemnie plany przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu budowy dróg, gospodarki wodnej oraz pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu w ramach obowiązujących wytycznych finansowych.
Aufeinander abgestimmte Fachplanungen von investiven Maßnahmen des Wegebaus, der Wasserwirtschaft und der Landschaftspflege
sowie der Landschaftsentwicklung im Rahmen der geltenden Finanzierungsrichtlinien.
- Przedsięwzięcia z zakresu odnowy wsi, wsparcie rzemiosła, czasu wolnego i wypoczynku, turystyki itd.
Maßnahmen der Dorferneuerung, der Gewerbeförderung, von Freizeit und Erholung, des Tourismus und andere.
• Dofinansowanie / Förderung
Stworzenie połączonego obszaru wsparcia, obejmującego wszystkie zaaprobowane przedsięwzięcia projektu pilotażowego.
Bildung eines verbundenen Förderschwerpunktes für alle genehmigten Einzelmaßnahmen des Pilotprojektes.
• Komisja sterująca / Lenkungsausschuss
Utworzenie wspólnej komisji sterującej dla koordynacji kwestii merytorycznych, finansowych i terminażu projektu pilotażowego, przy udziale
zaangażowanych instytucji branżowych i gminy. Do kierowania tą komisją powinien być powołany koordynator. Zaleca się aby kierownictwo to
powierzyć terytorialnie odpowiedzialnemu BGiTR. Przy przygotowaniu postępowania zapoznało się ono z obszarem projektu i zgodnie z art. 10
Ustawy o scalaniu i wymianie gruntów odgrywa w postępowaniu centralną rolę.
Bildung eines gemeinsamen Lenkungsausschusses zur sachlichen, finanziellen und zeitlichen Steuerung des Pilotprojektes unter Beteiligung
der betroffenen Fachbehörden und der Projektgemeinde. Zur Leitung dieses Lenkungsausschusses wird ein Koordinator bestimmt. Es wird
empfohlen, das örtlich zuständige BGiTR mit dieser Aufgabe zu betrauen. Es hat bei der Vorbereitung des Verfahrens sich umfassende
Ortskenntnisse angeeignet und übt bei der Durchführung des Verfahrens nach Art. 10 des „Gesetzes über die Zusammenlegung und den
Tausch von Grundstücken“ eine zentrale Funktion aus.

Krok 2
2. Schritt

Komisja sterująca (poziom województwa) nadaje sobie regulamin działania
Der Lenkungsausschuss (Ebene der Wojewodschaft) gibt sich eine Geschäftsordnung
• Wybór modelowych gmin/sołectw jako podstawa dla odpowiedniej decyzji urzędu marszałkowskiego.
Auswahl der Modellgemeinden/Modelldörfer als Entscheidungsgrundlage für das Marschallamt.
• Określenie opracowań planistycznych, które mają być przygotowane i opracowane oraz planu pracy i harmonogramu prac.
Festlegung der bereitzustellenden und zu erarbeitenden Planungsunterlagen sowie eines Arbeits- und Zeitplanes.
• Określenie metodyki planowania i formy pracy z mieszkańcami.
Festlegung der Planungsmethodik und der Form der Bürgerbeteiligung.
Zaleca się utworzenie miejscowej grupy roboczej dla każdego zakresu planowania. Określenie metodyki planowania i formy pracy z mieszkańcami.
Es wird empfohlen, für jeden Planungsbereich einen begleitenden örtlichen Arbeitskreis zu bilden. Festlegung der Planungsmethodik und der
Form der Bürgerbeteiligung.
• Monitoring i dokumentacja na potrzeby urzędu marszałkowskiego.
Monitoring und Berichterstattung an das Marschallamt.

Krok 3
3. Schritt

Przygotowanie konkretnych postępowań dla zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym (poziom gminy)
Vorbereitung von konkreten Verfahren der integralen ländlichen Entwicklung auf der örtlichen Ebene (Ebene der Projektgemeinde)
• Wysłuchanie instytucji reprezentujących interesy publiczne, zebrania wiejskie, utworzenie grup roboczych, analizy SWAT, określenie celów
postępowania i przedsięwzięć.
Anhörung von Trägern öffentlicher Belange, Bürgerversammlungen, Bildung von Arbeitskreisen, Stärken-Schwächen-Analyse, Benennung von
Verfahrenszielen und Maßnahmen
• Opracowanie wstępnych koncepcji planów branżowych (krajobraz, gospodarka wodna, urządzenia rolne, wieś, czas wolny i wypoczynek) przy
udziale grup roboczych.
Erstellung der Vorentwürfe für die Fachplanungen (Landschaft, Wasserwirtschaft, Flurneuordnung, Dorf, Freizeit und Erholung) unter Mitwirkung der Arbeitskreise.
• Wszczęcie postępowania scaleniowego zgodnie z art. 3, ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
Einleitung und Planung des Zusammenlegungsverfahrens nach Art. 3, Abs. 2 des „Gesetzes über die Zusammenlegung und den Tausch von
Grundstücken“.
• Wybór rady uczestników scalenia zgodnie z art. 9, ust. 1 Ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
Wahl des „Kommittees“ nach Art. 9, Abs. 1 des „Gesetzes über die Zusammenlegung und den Tausch von Grundstücken“.
• Wysłuchanie instytucji reprezentujących interesy publiczne.
Anhörung der Träger öffentlicher Belange.
• Kontrola i zatwierdzenie planów branżowych przez powołane do tego instytucje.
Prüfung und Genehmigung der Fachpläne durch die fachlich vorgesetzte Behörde.
• Połączenie wszystkich zatwierdzonych przedsięwzięć w ramach jednego planu dróg i urządzeń wodno-melioracyjnych wraz z towarzyszącym
planem pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu.
Zusammenfassung aller genehmigten Maßnahmen zu einem Gesamtplan, dem „Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem
Begleitplan“.
• Sporządzenie planu sterującego obejmującego finansowanie i terminarz.
Erstellung eines Steuerungsplanes der Finanzierungen und der zeitlichen Abläufe.
• Ocena oddziaływania na środowisko.
Umweltverträglichkeitsprüfung.
• Gospodarka gruntami wraz ze stworzeniem zasobu gruntów.
Bodenmanagement mit Bodenbevorratung.
Instytucja odpowiedzialna za scalenie przejmie management gruntami dla wszystkich przedsięwzięć na obszarze postępowania, które wymagają pozyskania terenów. Gospodarka gruntami wraz ze stworzeniem zasobu gruntów.
Die Zusammenlegungsbehörde übernimmt das Bodenmanagement für alle flächenbeanspruchenden Maßnahmen im Verfahrensgebiet. Bodenmanagement mit Bodenbevorratung.
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Krok 4
4. Schritt

Realizacja przedsięwzięć budowlanych i postępowanie urządzeniowo-rolne (poziom gminy) / Ausführung von Baumaßnahmen
und Bodenordnungsverfahren (Ebene der Projektgemeinde)
• Budowa inwestycji publicznych i wspólnotowych.
Vorausbau von öffentlichen und gemeinschaftlichen Anlagen.
• Gospodarka gruntami.
Bodenordnung.
• Prace geodezyjne.
Vermessung.
• Szacunek gruntów.
Wertermittlung.
• Wysłuchanie uczestników/zebranie życzeń.
Anhörung der Beteiligten/Wunschentgegennahme.
• Projekt podziału gruntów w nowym stanie.
Entwurf des Neuverteilungsprojektes.
• Ogłoszenie planu i procedura odwoławcza.
Bekanntgabe des Planes und Rechtsmittelverfahren.
• Uregulowanie utrzymania urządzeń publicznych i wspólnotowych po zakończeniu postępowania urządzeniowo-rolnego.
Regelung der Unterhaltung für die öffentlichen und gemeinschaftlichen Anlagen nach Abschluss des Bodenordnungsverfahrens.
• Dokończenie inwestycji i rozliczenie końcowe.
Restausbau und Schlussabrechnung.
• Wydanie decyzji administracyjnej stwierdzającej zakończenie postępowania.
Schlussfeststellung.

Krok 5
5. Schritt

Raport końcowy Komisji sterującej i monitoring (poziom województwa)
Abschlussbericht des Lenkungsausschusses und Monitoring (Ebene der Wojewodschaft)
• Kontrola wykonania przedsięwzięć (raporty końcowe).
Erfolgskontrolle der fachlichen Maßnahmen (Schlussberichte).
• Sprawozdania dotyczące współpracy przy:
Erfahrungsbericht über die Zusammenarbeit bei den:
- pracach planistycznych,
Planungsarbeiten,
- koordynacji środków finansowych,
Koordinierungen der Finanzmittel,
- przedsięwzięciach budowlanych,
Baumaßnahmen,
- pozyskaniu terenów.
Flächenbereitstellungen.
• Zalecenia dla uproszczeń w procedurach administracyjnych.
Empfehlungen für Verwaltungvereinfachungen.
• Opracowanie zaleceń do „Wytycznych przeprowadzania postępowań dla zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich“:
Erarbeitung von Empfehlungen für „Richtlinien für die Durchführung von integrierten ländlichen Entwicklungsverfahren“:
- ocena przedsięwzięć i zalecenia dla rozwijania istniejących zasad wsparcia,
Bewertung der Maßnahmen und Empfehlungen zur Fortentwicklung der vorhandenen Förderrichtlinie,
- możliwości łączenia przedsięwzięć i środków,
Bündelungsmöglichkeiten von Maßnahmen und Fördermitteln,
- uproszczenia proceduralne,
Vollzugsvereinfachungen,
- zaangażowanie mieszkańców i upublicznianie wyników prac.
Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit.
• Analiza kosztów i korzyści.
Kosten/Nutzen-Analyse.
• Zalecenia dla nowelizacji ustaw.
Anregungen für gesetzliche Neuregelungen.

Jako cel średniookresowy, postępowania na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich powinny zostać całkowicie na nowo ukierunkowane, a odpowiednie ustawy zasadniczo znowelizowane.

Als mittelfristiges Ziel sollten die Verfahren der ländlichen Entwicklung
vollständig neu ausgerichtet und die entsprechenden Gesetze grundlegend novelliert werden.

6.3

6.3

Sugestie dla nowelizacji ustawy

Polska Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów rozwijała się do swojej
obecnej formy przez dziesięciolecia w drodze zmian bazujących na poprzednich ustawach. To samo dotyczy – jak przedstawiono w rozdziale
1.3.1 – prawa urządzeniowo-rolnego w Bawarii. Leżące u podstaw tych
zmian tradycje prawne, a w szczególności używane pojęcia branżowe,
nie pokrywają się wzajemnie. Decydującym przy tym jest, jak opisane lub
zdefiniowane będą treści poszczególnych pojęć i jaką posiadają one wykładnię prawną.
Bezpośrednie zestawienie fragmentów zapisów Federalnej ustawy
o urządzeniach rolnych z porównywalnymi zapisami polskiej Ustawy
o scalaniu i wymianie gruntów, uwidacznia istotne różnice w zapisanych
ustawowo ramach działania postępowań urządzeniowo-rolnych w Bawarii
i postępowań scaleniowych w Polsce (tab. 18).
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Anregungen für eine Gesetzesnovelle

Das polnische „Gesetz über die Zusammenlegung und den Tausch von
Grundstücken“ in seiner derzeitigen Fassung hat sich über Jahrzehnte entwickelt und dabei stets auf vorhergehende gesetzliche Regelwerke aufgebaut. Gleiches gilt – wie in Kapitel 1.3.1 dargestellt wurde – für das in Bayern
angewandte Flurbereinigungsrecht. Die dabei zugrunde liegenden Rechtstraditionen, aber insbesondere die verwendeten Fachbegriffe, sind in der
Regel nicht deckungsgleich. Dabei ist es entscheidend, wie die einzelnen
Begriffe inhaltlich beschrieben oder definiert werden und wie die Rechtsprechung entsprechende Auslegungen vorgenommen hat.
Eine direkte Gegenüberstellung der einschlägigen Gesetzespassagen
des deutschen Flurbereinigungsrechtes mit vergleichbaren Inhalten des polnischen „Gesetzes über die Zusammenlegung und den Tausch von Grundstücken“ verdeutlicht die wesentlichen Unterschiede des gesetzlich vorgegebenen Handlungsrahmens von Flurbereinigungsverfahren in Bayern und
von Zusammenlegungsverfahren in Polen (Tab. 18).

Zintegrowane programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w oparciu o wzorce Bawarii
Integrierte Programmierung der Ländlichen Entwicklung in Kleinpolen in Anlehnung an bayerische Muster
Tab. 18. Synopsa ustaw
Tab. 18. Synopse der Gesetze
Artykuł z polskiej Ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
Artikel aus dem polnischen „Gesetz über die Zusammenlegung und den Tausch von Grundstücken“

§ z Federalnej ustawy o urządzeniach rolnych (FlurbG)
§ aus dem deutschen „Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)“
Artykuł z bawarskiej ustawy wykonawczej (AGFlurbG)
Artikel aus dem „Bayerischen Ausführungsgesetz (AGFlurbG)“

Art. 1, ust. 1 / Art. 1, Abs. 1
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.
Zweck der Zusammenlegung ist die Schaffung günstigerer Wirtschaftsbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft durch Verbesserung der Flächenstruktur der landwirtschaftlichen Betriebe,
der Wälder und der Waldflächen, rationale Gestaltung der räumlichen Flächenverteilung, Anpassung der Grundstücksgrenzen an
das System der wasserwirtschaftlichen Anlagen, der Straßen und
das Gelände.

§1
Dla poprawy warunków produkcji i pracy w rolnictwie i leśnictwie oraz dla wsparcia
szeroko pojętej kultury rolnej i kompleksowego rozwoju terenów wiejskich, stosunki własnościowe mogą zostać na nowo uporządkowane za pomocą przedsięwzięć określonych
w niniejszej ustawie (urządzenia rolne).
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 neugeordnet werden
(Flurbereinigung).

Art. 1, ust. 2, pt 9) / Art. 1, Abs. 2, Nr. 9)
Zagospodarowanie poscaleniowe – rozumie się przez to określone w decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów prace
umożliwiające objęcie w posiadanie przez uczestników scalenia
wydzielonych im w ramach postępowania scaleniowego gruntów,
polegające na:
Ex-Post-Investitionen – gemeint sind die in der Entscheidung
über die Genehmigung des Zusammenlegungsprojektes bezeichneten Arbeiten, die den Teilnehmern die Inbesitznahme der ihnen im
Zusammenlegungsverfahren zugeteilten Grundstücke ermöglichen,
wie:
a) budowie lub przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych
i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia,
den Bau oder den Umbau von Zufahrtswegen zu landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Flächen sowie Zufahrten zu den
Gebäulichkeiten der einzelnen Teilnehmer,
b) korekcie przebiegu oraz poprawie parametrów technicznych
urządzeń melioracji wodnych,
Korrektur des Verlaufs und die Verbesserung der technischen
Parameter der wasserwirtschaftlichen Anlagen,
c) likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz wykonywaniu zabiegów rekultywacyjnych umożliwiających uprawę mechaniczną gruntów.
Entfernen der nicht mehr benötigten Grenzraine und Wege sowie
Rekultivierungsmaßnahmen, um eine mechanische Bodenbearbeitung zu ermöglichen.

§ 37
Obszar postępowania urządzeniowo-rolnego należy na nowo ukształtować przy poszanowaniu istniejącej struktury krajobrazu, tak jak odpowiada to wzajemnie wyważonym
interesom uczestników oraz interesom ogólnej kultury rolnej i kompleksowemu rozwojowi
terenów wiejskich oraz jak wymaga tego dobro ogółu. Pola należy na nowo podzielić,
a rozdrobnioną lub niegospodarnie uformowaną własność ziemską scalić zgodnie z współczesnymi zasadami i właściwie ukształtować co do położenia, formy i wielkości. Należy
stworzyć drogi, ulice, wody i inne urządzenia wspólnotowe, podjąć przedsięwzięcia z zakresu ochrony i poprawy gleb oraz na rzecz kształtowania krajobrazu, jak również wszelkie inne działania, przez które poprawie ulegną podstawy funkcjonowania gospodarstw,
zmniejszony zostanie nakład pracy i ułatwione będzie gospodarowanie. Mogą zostać przeprowadzone przedsięwzięcia z zakresu odnowy wsi; miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego i podobne plany nie wyłączają z postępowania urządzeniowo-rolnego
terenów zabudowanych. Należy uporządkować warunki prawne.
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.

Art. 3, ust. 1 / Art. 3, Abs. 1
Postępowanie scaleniowe, oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu
administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa
(…) Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do starosty w sprawach z tego
zakresu jest wojewoda.
Die Durchführung und die Ausführung des Zusammenlegungsverfahrens und der Ex-Post-Investitionen obliegen dem Landrat als
Aufgabe der Staatsverwaltung, finanziert aus dem Staatshaushalt
(…) Das im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes dem Landrat übergeordnete Organ ist der Wojewode.

Art. 1, ust. 1 / Art. 1, Abs. 1
Najwyższym organem kraju związkowego odpowiedzialnym za urządzenia rolne jest
ministerstwo. Jego zadaniem jest kierowanie administracją ds. rozwoju obszarów wiejskich.
Die für die Flurbereinigung zuständige oberste Landesbehörde ist das Staatsministerium; ihm obliegt die Leitung der Verwaltung für Ländliche Entwicklung.
ust. 2 / Abs. 2
Organem urządzeniowo-rolnym wyższego stopnia są urzędy ds. rozwoju obszarów
wiejskich. Są one bezpośrednio podporządkowane ministerstwu.
Obere Flurbereinigungbehörde sind die Ämter für Ländliche Entwicklung. Sie sind dem
Staatsministerium unmittelbar nachgeordnet.
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Art. 3, ust. 4 / Art. 3, Abs. 4
Prace scaleniowo-wymienne koordynuje i wykonuje samorząd
województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych przekazanych mu na podstawie (…) ustawy (…) Przepisy wprowadzające
ustawy reformujące administrację publiczną (…) lub jednostek
utworzonych przez ten samorząd do realizacji tych zadań.
Die Zusammenlegungs- und Tauscharbeiten koordiniert und
führt die Selbstverwaltung der Wojewodschaft mithilfe von Organisationseinheiten, die ihr aufgrund von (…) der Reform der öffentlichen Verwaltung übertragen oder Stellen, die für die Realisierung
dieser Arbeiten seitens dieser Selbstverwaltung geschaffen wurden.

ust. 3 / Abs. 3
Urzędom ds. rozwoju obszarów wiejskich przekazane są wszelkie zadania i kompetencje, przysługujące zgodnie z ustawą o urządzeniach rolnych organowi urządzeniowo-rolnemu, o ile zgodnie z art. 2 nie przysługują one wspólnocie uczestników.
Dem Amt für ländliche Entwicklung werden sämtliche Aufgaben und Befugnisse übertragen, die nach dem Flurbereinigungsgesetz der Flurbereinigungsbehörde zustehen, soweit sie nicht nach Art. 2 der TG zustehen.
Art. 2, ust. 1 / Art. 2, Abs. 1
Wspólnota uczestników ma za zadanie nowe ukształtowanie obszaru postępowania,
w szczególności sporządzenie planu postępowania urządzeniowo-rolnego oraz prowadzenie wszystkich wymaganych uzgodnień, jak też realizację wszystkich przedsięwzięć
wymaganych do realizacji planu postępowania urządzeniowo-rolnego.
Zadania i kompetencje organu urządzeniowo-rolnego w tym zakresie są przekazane
wspólnocie uczestników.
Die TG hat das Verfahrensgebiet neu zu gestalten, insbesondere den Flurbereinigungsplan zu erstellen und alle hierzu erforderlichen Verhandlungen zu führen sowie die zur
Ausführung des Flurbereinigungsplans erforderlichen Maßnahmen zu treffen.
Die Aufgaben und Befugnisse der Flurbereinigungsbehörde werden insoweit auf die
TG übertragen.
ust. 2 / Abs. 2
Wyłączone z przekazania są (…)
Ausgenommen von der Übertragung sind (…)

Art. 3, ust. 2 / Art. 3, Abs. 2
Postępowanie scaleniowe może być wszczęte na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia, lub na wniosek właścicieli gruntów, których
łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.
Das Zusammenlegungsverfahren kann auf Antrag der Mehrheit
der Eigentümer landwirtschaftlicher Betriebe innerhalb des vorgesehenen Zusammenlegungsgebietes oder auf Antrag der Grundstückseigentümer, deren Gesamtfläche die Hälfte der Fläche des
vor gesehenen Zusammenlegungsgebietes übersteigt, angeordnet
werden.
Art. 7, ust. 1 / Art. 7, Abs. 1
Wszczęcie postępowania scaleniowego lub wymiennego następuje w drodze postanowienia starosty.
Die Anordnung eines Zusammenlegungs oder eines Tauschverfahrens erfolgt im Zuge der Verordnung des Landrats.

§4
Organ urządzeniowo-rolny wyższego stopnia może wszcząć postępowanie urządzeniowo-rolne i zatwierdzić jego obszar, jeżeli urządzenia rolne uzna za stosowne i stwierdzi
zainteresowanie uczestników (decyzja o wszczęciu postępowania urządzeniowo-rolnego).
Decyzję należy uzasadnić.
Die obere Flurbereinigungsbehörde kann die Flurbereinigung anordnen und das Flurbereinigungsgebiet feststellen, wenn sie eine Flurbereinigung für erforderlich und das Interesse der Beteiligten für gegeben hält (Flurbereinigungsbeschluss); der Beschluss ist
zu begründen.
§ 5, ust. 1 / § 5, Abs. 1
Przed wszczęciem postępowania urządzeniowo-rolnego należy we właściwy sposób
poinformować przypuszczalnych uczestników o planowanym postępowaniu, włącznie
z określeniem jego szacunkowych kosztów.
Vor der Anordnung der Flurbereinigung sind die voraussichtlich beteiligten Grundstückseigentümer in geeigneter Weise eingehend über das geplante Flurbereinigungsverfahren einschließlich der voraussichtlich entstehenden Kosten aufzuklären.

Art. 7, ust. 2 / Art. 7, Abs. 2
Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego lub wymiennego w szczególności powinno zawierać:
Die Verordnung über die Anordnung eines Zusammenlegungsverfahrens soll insbesondere enthalten:
1) określenie granic i powierzchni obszaru scalenia lub wymiany
gruntów;
Bezeichnung der Grenzen und der Flächen des Zusammenlegungsgebiets;
2) wykaz uczestników scalenia lub wymiany gruntów;
Verzeichnis der Teilnehmer des Zusammenlegungsverfahrens;
3) przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych lub wymiennych.
Den vorgesehenen Termin der Beendigung der Zusammenlegungsarbeiten.

§ 7, ust. 1 / § 7, Abs. 1
Obszar postępowania urządzeniowo-rolnego należy tak ograniczyć, ażeby w możliwie
pełnym stopniu móc osiągnąć cel urządzeń rolnych.
Das Flurbereinigungsgebiet ist so zu begrenzen, dass der Zweck der Flurbereinigung
möglichst vollkommen erreicht wird.

Art. 9, ust. 1 / Art. 9, Abs. 1
Jeżeli liczba uczestników scalenia przekracza 10 osób, postępowanie scaleniowe prowadzi się z udziałem rady uczestników scalenia w składzie 3-12 osób, jako społecznego organu doradczego,
wybieranego i odwoływanego przez uczestników scalenia z każdej
wsi objętej scaleniem.
Wenn die Zahl der Teilnehmer am Zusammenlegungsverfahren
10 Personen übersteigt, dann wird das Zusammenlegungsverfahren mit einem „Rat der Teilnehmer des Zusammenlegungsverfahrens“, in der Form eines gesellschaftlichen Beratungsgremiums (…)
der gewählt und abberufen werden kann, in einer Besetzung von 3
bis 12 Personen geführt.

§ 21, ust. 1 / § 21, Abs. 1
Wspólnota uczestników posiada zarząd składający się z kilku członków.
Organ urządzeniowo-rolny określa ilość jego członków.
Die TG hat einen aus mehreren Mitgliedern bestehenden Vorstand.
Die Flurbereinigungsbehörde bestimmt die Zahl der Mitglieder.
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ust. 2 / Abs. 2
Do obszaru postępowania urządzeniowo-rolnego należą wszystkie leżące na nim działki, jeżeli nie zostaną jednoznacznie wyłączone.
Zum Flurbereinigungsgebiet gehören alle in ihm liegenden Grundstücke, soweit sie
nicht ausdrücklich ausgeschlossen werden.

ust. 3 / Abs. 3
Członkowie zarządu wybierani są na zebraniu wyborczym przez obecnych lub upoważnionych uczestników.
Die Mitglieder des Vorstandes werden von den im Wahltermin anwesenden Teilnehmern oder Bevollmächtigten gewählt.
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Art. 10, ust. 1 / Art. 10, Abs. 1
Grunty objęte scaleniem szacuje oraz opracowuje projekt scalenia upoważniony przez starostę geodeta-projektant scalenia, przy
udziale powołanej przez ten organ komisji pełniącej funkcje doradcze.
Ein durch den Landrat bevollmächtigter „Geodät-Projektant“
schätzt die der Zusammenlegung unterzogenen Grundstücke und
erarbeitet ein Zusammenlegungsprojekt mit Teilnahme der durch
dieses Organ einberufenen „Kommission“, die beratende Funktionen erfüllt.
Art. 22, ust. 2 / Art. 22, Abs. 2
Przy sporządzaniu projektu scalenia gruntów biorą udział, z głosem doradczym, członkowie komisji, o której mowa w art. 10 ust. 1.
An der Anfertigung des Zusammenlegungsprojektes nehmen die
Mitglieder der im Art. 10, Abs. 1 genannten „Kommission“ mit beratender Stimme teil.

Art. 17, ust. 1 / Art. 17, Abs. 1
Grunty niezbędne na cele miejscowej użyteczności publicznej,
pod ulice i drogi publiczne oraz na wykonanie i utrzymanie albo
przewidziane do takiego wykonania i utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych wydziela się z gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub gminy.
Die für lokale öffentliche Zwecke für Straßen und öffentliche
Wege sowie für die Errichtung und Unterhaltung von Hauptmeliorationen unabdingbar erforderlichen Flächen, werden aus staatlichem
oder gemeindlichem Eigentum zugeteilt.

Art. 4 / Art. 4
Przewodniczącym zarządu aż do zakończenia postępowania jest urzędnik posiadający
odpowiednie wykształcenie techniczne w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
o specjalności rozwój obszarów wiejskich (…) którego wyznacza Urząd ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Der Vorsitzende des Vorstands ist bis zur Beendigung des Verfahrens ein technisch vorgebildeter Beamter der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik, fachlicher Schwerpunkt Ländliche Entwicklung (…) den das Amt für Ländliche Entwicklung bestimmt.
§ 25
Zadania wspólnoty uczestników wykonuje jej zarząd.
Der Vorstand führt die Geschäfte der TG.
Art. 2 /
Wspólnota uczestników ma na nowo ukształtować obszar postępowania, w szczególności sporządzić plan końcowego postępowania urządzeniowo-rolnego i prowadzić
wszystkie pertraktacje potrzebne do tego uzgodnienia (…)
Die TG hat das Verfahrensgebiet neu zu gestalten, insbesondere den Flurbereinigungsplan zu erstellen und alle hierzu notwendigen Verhandlungen zu führen (…)
§ 47
Tereny konieczne wg § 40 dla urządzeń wspólnotowych i publicznych zobowiązani są
odstąpić wszyscy uczestnicy wg stosunku wartości ich starych działek do wartości wszystkich działek z obszaru objętego postępowaniem (…)
Den zu den gemeinschaftlichen und zu öffentlichen Anlagen nach § 40 erforderlichen
Grund und Boden haben alle Teilnehmer nach dem Verhältnis des Wertes ihrer alten
Grundstücke zu dem Wert aller Grundstücke des Flurbereinigungsgebietes aufzubringen
(…)

ust. 2 / Abs. 2
Jeżeli na terenie objętym scaleniem nie ma gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i gruntów gminy, grunty pod drogi
dojazdowe do gruntów rolnych lub leśnych wydziela się z gruntów
uczestników scalenia, a każdemu z nich zmniejsza się przysługujący mu obszar gruntów o część, której wartość szacunkowa odpowiada stosunkowi wartości szacunkowej gruntów przeznaczonych
na wymieniony cel do wartości wszystkich scalanych gruntów.
Wenn das Zusammenlegungsgebiet keine staatlichen oder
gemeindlichen Flächen umfasst, werden die für die Erschließung
der landwirtschaftlichen Grundstücke und der Waldgrundstücke
benötigten Wegeflächen aus den Einlageflächen der Zusammenlegungsteilnehmer zugeteilt. Dabei wird die jedem Teilnehmer zustehende Abfindung um den Anteil verringert, der dem Verhältnis
des Schätzungswerts seiner für den Tauschzweck vorgesehenen
Grundstücke zu dem Schätzwert aller der Zusammenlegung unterzogenen Grundstücke entspricht.

Poniżej zestawiono inne ważne regulacje prawa urządzeniowo-rolnego,
które nie posiadają odpowiednika w Ustawie o scalaniu i wymianie gruntów:
§ 2, ust. 2 FlurbG: Organizacja administracji branżowej
Kraje związkowe stanowią, jakie organy fachowe są organami urządzeniowo-rolnymi i organami urządzeniowo-rolnymi wyższego stopnia i ustalają
obszar (teren) ich działania.
§ 5, ust. 3 FlurbG: Wysłuchanie organów i instytucji reprezentujących interesy publiczne
Organy federacji, krajów związkowych, gmin i związków gmin oraz inne
korporacje prawa publicznego powinny być zawiadomione o planowanym
postępowaniu urządzeniowo-rolnym; mają one niezwłocznie poinformować
organ urządzeniowo-rolny, czy i jakie plany naruszające przypuszczalny
obszar postępowania urządzeniowo-rolnego zamierzają opracować lub właśnie opracowują.
§ 26a FlurbG: Zadania Związków Rozwoju Obszarów Wiejskich
Większa ilość WU może zrzeszyć się w związek, o ile wspólne prowadzenie
obowiązujących ich zadań jest celowe.

Weitere wichtige flurbereinigungsrechtliche Regelungen, die im polnischen „Gesetz über die Zusammenlegung und den Tausch von Grundstücken“ keine Entsprechung finden:
§ 2, Abs. 2 FlurbG: Zur Organisation der Fachverwaltung
Die Länder bestimmen, welche Fachbehörden Flurbereinigungsbehörden
und obere Flurbereinigungsbehörden sind und setzen ihre Dienstbezirke
fest.
§ 5, Abs. 3 FlurbG: Zur Anhörung der Behörden und der Träger öffentlicher
Belange
Die Behörden des Bundes, der Länder, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie andere Körperschaften des öffentlichen Rechts sollen über
das geplante Flurbereinigungsverfahren unterrichtet werden; sie haben der
Flurbereinigungsbehörde unverzüglich mitzuteilen, ob und welche das voraussichtliche Flurbereinigungsgebiet berührenden Planungen beabsichtigt
sind oder bereits feststehen.
§ 26a FlurbG: Zur Stellung der Verbände für Ländliche Entwicklung
Mehrere TG können sich zu einem Verband zusammenschließen, soweit die
gemeinsame Durchführung der ihnen obliegenden Aufgaben zweckmäßig
ist.
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§ 19, ust. 1 FlurbG: Składki uczestników
WU może zobowiązać uczestników do uiszczenia składek pieniężnych (wkład finansowy) lub
świadczeń w rzeczach, urządzeniach, usługach
i w innej formie (wkład rzeczowy) tylko tak dalece,
jak wkłady te służą interesowi uczestników (…).
§ 40 FlurbG: Pozyskanie terenów pod „urządzenia publiczne“ w postępowaniu urządzeniowo-rolnym
Pod urządzenia służące komunikacji publicznej
lub innemu celowi publicznemu, jak drogi publiczne, ulice i inne przedsięwzięcia z zakresu
komunikacji publicznej, urządzenia do zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, odprowadzania
i oczyszczania ścieków, wiatrochrony, urządzenia ochrony klimatycznej i przeciwpożarowej,
ochrony przed zanieczyszczeniami i emisją,
place zabaw i boiska sportowe oraz urządzenia
służące ochronie przyrody, pielęgnacji i zagospodarowaniu krajobrazu oraz celom rekreacyjnym,
może być w postępowaniu urządzeniowo-rolnym
pozyskany teren w stosunkowo małym zakresie
(…). Jeżeli urządzenie nie służy równocześnie
interesowi gospodarczemu uczestników, właściciel urządzenia zobowiązany jest wypłacić wspólnocie uczestników za ziemię i powstałe szkody
odpowiedni wkład kapitałowy.
§ 41 FlurbG: Plan urządzeń wspólnotowych i publicznych oraz decyzja zatwierdzająca plan
Ust. 1: Organ urządzeniowo-rolny sporządza
w uzgodnieniu z zarządem wspólnoty uczestników plan urządzeń wspólnotowych i publicznych, obejmujący
w szczególności kasację, zmianę lub
nowe wydzielenie dróg publicznych i ulic
oraz urządzenia gospodarki wodnej, poprawiające glebę i kształtujące krajobraz
(plan dróg i urządzeń wodno-melioracyjnych wraz z towarzyszącym planem pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu).
Ust. 2: Plan ten należy uzgodnić w ramach wysłuchania stron z instytucjami reprezentującymi interesy publiczne, włącznie
z organizacją zawodową rolników (…).
Ust. 3: Plan ten zatwierdza organ urządzeniowo-rolny wyższego stopnia.
§ 42, ust. 1 FlurbG: Realizacja urządzeń wspólnotowych i „przed–rozbudowa“ (realizacja ex-ante urządzeń wspólnotowych)
Wspólnota uczestników ma zrealizować urządzenia wspólnotowe (...) i utrzymywać je do momentu przekazania odpowiedzialnemu za utrzymanie
(…). Urządzenia mogą być budowane przed wejściem w życie (nabyciu mocy prawnej) planu końcowego postępowania urządzeniowo-rolnego,
o ile zatwierdzony jest plan dróg i urządzeń wodno-melioracyjnych wraz z towarzyszącym planem
pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu.
§ 52 FlurbG: Rezygnacja z działek w „nowym
stanie“; nabycie gruntów w postępowaniu urządzeniowo-rolnym
Ust. 1: Uczestnik może za swoją zgodą otrzymać
równowartość odszkodowania zamiast
w ziemi, częściowo lub w całości w formie
pieniężnej.
Ust. 2: Zgoda wymaga dla jej mocy prawnej formy
pisemnej i nie może zostać odwołana, po
tym jak wpłynęła do organu urządzeniowo-rolnego lub została ujęta w protokole (…).
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§ 19, Abs. 1 FlurbG: Beiträge der Teilnehmer
Die Teilnehmergemeinschaft kann die Teilnehmer
nur zu Beiträgen in Geld (Geldbeiträge) oder in
Sachen, Werken, Diensten oder in anderen Leistungen (Sachbeiträge) heranziehen, soweit die
Aufwendungen dem Interesse der Teilnehmer
dienen (…).
§ 40 FlurbG: Zur Bereitstellung von Land für „öffentliche Anlagen“ im Flurbereinigungsverfahren
Für Anlagen, die dem öffentlichen Verkehr oder
einem anderen öffentlichen Interesse dienen,
wie öffentliche Wege, Straßen, und sonstigen
Unternehmen des öffentlichen Verkehrs, Wasserversorgungs-, Energieversorgungs-, Abwasserverwertungs-, Windschutz-, Klimaschutz- und
Feuerschutzanlagen, Anlagen zum Schutze gegen Immissionen oder Emissionen, Spiel- und
Sportstätten sowie Anlagen die dem Naturschutz,
der Landschaftspflege oder der Erholung dienen,
kann Land in verhältnismäßig geringem Umfange
im Flurbereinigungsverfahren bereitgestellt werden (…). Soweit eine Anlage nicht zugleich dem
wirtschaftlichen Interesse der Teilnehmer dient,
hat der Eigentümer der Anlage für das Land und
entstehende Schäden einen angemessenen Kapitalbeitrag an die TG zu leisten.
§ 41 FlurbG: Der Plan über die öffentlichen und
gemeinschaftlichen Anlagen sowie die Planfeststellung
Abs. 1: Die Flurbereinigungsbehörde stellt im Benehmen mit dem Vorstand der TG 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).
Abs. 2: Der Plan ist mit den Trägern öffentlicher
Belange einschließlich der landwirtschaftlichen Berufsvertretung in einem Anhörungstermin zu erörtern (…).
Abs. 3: Der Plan ist durch die obere Flurbereinigungsbehörde festzustellen.
§ 42, Abs. 1 FlurbG: Herstellung der gemeinschaftlichen Anlagen und „Vorausbau“
Die TG hat die gemeinschaftlichen Anlagen (...)
herzustellen und bis zur Übergabe an den Unterhaltungspflichtigen zu unterhalten (…). Die
Anlagen können schon vor der Ausführung des
Flurbereinigungsplanes gebaut werden, soweit
der Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischen Begleitplan für sie festgestellt ist.
§ 52 FlurbG: Verzicht auf Landabfindung; Landerwerb im Flurbereinigungsverfahren
Abs. 1: Ein Teilnehmer kann mit seiner Zustimmung statt in Land ganz oder teilweise in
Geld abgefunden werden.
Abs. 2: Die Zustimmung bedarf zu ihrer Wirksamkeit schriftlicher Form und kann nicht
mehr zurückgenommen werden, wenn sie
der Flurbereinigungsbehörde zugegangen oder in einer Verhandlungsniederschrift (…) aufgenommen worden ist.
Das polnische Zusammenlegungsrecht entstammt, trotz einiger Aktualisierungen, in seinen

Polskie prawo scaleniowe pochodzi, nie licząc kilku aktualizacji, w swym ogólnym zarysie
z roku 1982. W międzyczasie doszło w Polsce do
zasadniczych systemowych zmian społecznych.
Niegdysiejsza scentralizowana organizacja administracji państwa została w wielu dziedzinach
zastąpiona przez samorząd województwa. Gminy
dysponują dziś dużą ilością nowych kompetencji.
Polska wstąpiła do Unii Europejskiej i współtworzy programy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).
W ramach tej polityki, do prawa krajowego włączono szereg programów rozwoju, wraz z towarzyszącymi im programami wsparcia finansowego. Wszystko to ma wpływ na rozwój obszarów
wiejskich. Oddziałują one w poważnym stopniu
na planowanie, finansowanie i realizację postępowań urządzeniowo-rolnych.
Porównanie polskiego prawa scaleniowego
z podobnym prawodawstwem krajów sąsiednich pokazuje wyraźnie, że Ustawa o scalaniu
i wymianie gruntów powinna zostać poddana
gruntownej nowelizacji.
Jako wynik projektu, który miał na celu przygotowanie postępowania dla zintegrowanego
rozwoju obszarów wiejskich wg wzorców bawarskich, wypracowano następujące sugestie dla
nowego ukierunkowania postępowania scaleniowego:
1. Należy gruntownie zmienić definicję celu
scaleń gruntów (urządzeń rolnych). Cel postępowania powinien wykraczać poza cele
rolno-gospodarcze i spełniać wymagania
postępowania dla zintegrowanego rozwoju
obszarów wiejskich. Przedsięwzięcia z zakresu budowy dróg, odnowy wsi, pielęgnacji
i zagospodarowania krajobrazu oraz gospodarki wodnej powinny zostać expressis verbis
wymienione w definicji „urządzeń rolnych”.
Należy zrezygnować ze zbyt wąskiej definicji
scalenia, ponieważ kontynuacyjnie rozwija
się spektrum realizowanych w ich ramach
przedsięwzięć. Enumeracja poszczególnych
przedsięwzięć może też nastąpić w programach wsparcia.
2. Zakres planowania zintegrowanego rozwoju
obszarów wiejskich porusza wiele aspektów fachowych (technicznych) i prawnych.
Włączenie urządzeń rolnych do zagospodarowania przestrzennego i ocena celów planistycznych urządzeń rolnych względem celów
innych dziedzin planowania oraz zdefiniowanie ich wzajemnych relacji, powinno zostać
uregulowane ustawowo. Powinna przy tym
zostać określona procedura uzgodnień planów i włączenia instytucji reprezentujących
interesy publiczne. Tak kompleksowe ustalenia planistyczne następują dziś w ramach
procedury zatwierdzenia planu.
3. Forma udziału mieszkańców w postępowaniu
powinna przyjąć współczesny kształt. Aktywizujące włączenie uczestników powinno
mieć miejsce przynajmniej w ramach procesu
opracowania koncepcji postępowania.
4. W Bawarii bardzo dobrze sprawdziła się
zasada spółdzielczości w formie wspólnoty
uczestników (WU) i jej zarządu. Stanowi to
najbardziej dojrzałą formę samorządności
i przejęcia zadań publicznych przez społeczność przy kształtowaniu swojego otoczenia
życiowego. W każdym razie należy dążyć do
współdziałania gremium wybranego spośród
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Grundzügen dem Jahr 1982. Zwischenzeitlich hat
es in Polen einen grundlegenden gesellschaftlichen Systemwechsel gegeben. Die vormalige
zentralstaatliche Organisation der Staatsverwaltung wurde in vielen Bereichen durch die
Selbstverwaltung der Wojewodschaften ersetzt.
Die Gemeinden verfügen heute gegenüber früher
über eine Fülle von neuen Zuständigkeiten. Polen ist der Europäischen Union beigetreten und
nimmt an den Programmen der Gemeinsamen
Agrarpolitik (GAP) teil. Im Rahmen dieser Politik
wurde eine Reihe von Entwicklungsprogrammen
mit den sie begleitenden Förderprogrammen in
nationales Recht umgesetzt. Alle diese Entwicklungen haben gemeinsam Einfluss auf die Entwicklung des ländlichen Raumes. Sie wirken sich
erheblich auf die Planung, Finanzierung und Ausführung der Zusammenlegungsverfahren aus.

5.

Ein Vergleich des polnischen Zusammenlegungsrechtes mit verwandten Gesetzen der
benachbarten Länder macht deutlich, dass
das „Gesetz über die Zusammenlegung und
den Tausch von Grundstücken“ grundlegend
neu formuliert werden sollte.
Als ein Ergebnis des Kooperationsprojektes
zur Vorbereitung eines Verfahrens der integralen
ländlichen Entwicklung nach bayerischem Muster
werden hinsichtlich einer Neuausrichtung des
Zusammenlegungsverfahrens folgende Anregungen gemacht:
1. Der Zweck einer Zusammenlegung (Flurbereinigung) sollte gänzlich neu definiert werden.
Dabei sollte der Verfahrenszweck über die
landwirtschaftlich-betriebswirtschaftlichen Ziele hinaus den Anforderungen eines integralen
ländlichen Entwicklungsverfahrens genügen.
Die Maßnahmen Wegebau, Dorferneuerung, Landschaftspflege und Wasserwirtschaft sollten expressis verbis in der Definition
der „Flurbereinigung“ genannt werden. Eine zu
enge Formulierung des Zusammenlegungsbegriffes sollte vermieden werden, da sich das
Maßnahmenspektrum der Zusammelegung
kontinuierlich fortentwickelt. Eine enumerative
Aufzählung einzelner Maßnahmen kann auch
in den Förderrichtlinien erfolgen.
2. Das Planungsspektrum einer integralen ländlichen Entwicklung berührt viele Fach- und
Rechtsbereiche. Die Einbindung der Flurbereinigung in die allgemeine Raumordnung und
die Abwägung der flurbereinigungseigenen
Planungsziele gegenüber den Zielen anderer
Planungsbereiche sowie deren Verhältnis untereinander sollte gesetzlich geregelt werden.
Dabei sollte auch das Planabstimmungsverfahren und die Einbindung anderer Träger
öffentlicher Belange geklärt werden. Derartig
komplexe Planungsabwägungen erfolgen heute im Rahmen von Planfeststellungsverfahren.
3. Die Bürgerbeteiligung sollte auf einen zeitgemäßen Stand gebracht werden. Eine aktivierende Bürgermitwirkung der Teilnehmer sollte
zumindest während des gesamten Planungszeitraums erfolgen.
4. In Bayern hat sich das Genossenschaftsprinzip in Form der TG und des Vorstandes der
TG bestens bewährt. Es stellt ein Höchstmaß
an Selbstverwaltung und an Entstaatlichung
bei der Gestaltung des eigenen Lebensumfeldes dar. Auf alle Fälle wäre die verantwortliche Mitwirkung von örtlich gewählten und
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miejscowej ludności, stanowiącego niejako
organ posiadający szczególną legitymację,
i rozwijać tę zasadę. Z bawarskiego punktu
widzenia tego rodzaju rozwój byłby wskazany.
Poprawie winny ulec możliwości pozyskania
terenów pod urządzenia wspólnotowe. Od
uczestników można by wymagać proporcjonalnego odstąpienia terenów bez odszkodowań pod te urządzenia. Tereny te są przecież
potrzebne uczestnikom – w większości pod
drogi służące skomunikowaniu ich działek.
Z powodu powiększonego spektrum zadań
przy prowadzeniu postępowań dla zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich, można
by też umożliwić w niewielkim wymiarze pozyskanie za odszkodowaniem terenów pod
urządzenia publiczne. Oczywiście pozyskanie
tych terenów może nastąpić tylko w rozumieniu zastosowania postępowania urządzeniowo-rolnego dla realizacji celów prywatnych.
W tym względzie należy rozróżniać pomiędzy
terenami służącymi celom wspólnotowym
(pozyskiwanym bez odszkodowania) od terenów służących celom publicznym (pozyskiwanych za odszkodowaniem). Wymagane do
tego potrącenia wylicza się proporcjonalnie
do wartości gruntów wniesionych do postępowania przez uczestnika, w stosunku do
wartości wszystkich gruntów wniesionych do
postępowania.
Organ urządzeniowo-rolny powinien mieć
możliwość przeprowadzenia inwestycji budowlanych po zatwierdzeniu planu urządzeń
wspólnotowych i publicznych, ale jeszcze
przed wprowadzeniem w nowy stan posiadania. Dla wcześniejszej realizacji inwestycji budowlanych powinny zostać zmienione zapisy
ustawowe oraz uregulowana sprawa odszkodowań, stwarzając możliwość dla przejęcia
gruntów w posiadanie i użytkowanie na wyżej
wymieniony cel przez organ urządzeniowo-rolny.
Pilność realizacji prac scaleniowych jest różna
w różnych województwach. W ramach wzmacniania samorządności, znowelizowane prawo
urządzeniowo-rolne mogłoby przekazać województwom więcej kompetencji w tym zakresie,
porównywalnie do kompetencji krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec. Byłoby
to szczególnie pomocne przy organizacji struktur administracji i ich kompetencji.
W federalnym prawie urządzeniowo-rolnym
sprawdziła się ułatwiona forma pozyskania
gruntów wg § 52 FlurbG (rezygnacja z gruntów w nowym stanie za odszkodowaniem).
Zgodnie z nią, uczestnicy mogą w ramach
scalenia zrezygnować z wydzielenia im gruntów w nowym stanie, w zamian za odpowiednią kwotę pieniężną. Wymagane do tego jest
pisemne oświadczenie składane organowi
urządzeniowo-rolnemu. Nie jest konieczne
włączanie notariusza. Formalna regulacja
stanu prawnego następuje w planie końcowym postępowania urządzeniowo-rolnego.
Z możliwości tej korzystają z reguły właściciele małej ilości ziemi. Ta forma pozyskania terenów zwiększa pole manewru przy realizacji
scalenia, w szczególności przez pozyskanie
terenów dla potrzeb ogółu. Oświadczenie odstąpienia ziemi ma ponadto wkład w zmniejszanie się drobnych własności, a przez to
pewien wkład w uproszczenie pracy administracji.
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damit besonders legitimierten Organen anzustreben und weiter zu entwickeln. Aus bayerischer Sicht wäre eine derartige Entwicklung
zu befürworten.
Die Möglichkeiten zur Bereitstellung von Flächen für gemeinschaftliche Anlagen sollten
verbessert werden. Den Teilnehmern könnte
ein eigener, entschädigungsfreier Flächenbeitrag für die Bereitstellung der „gemeinschaftlichen Anlagen“ zugemutet werden. Diese
Flächen werden ja gerade und überwiegend
für die Erschließung der landwirtschaftlichen
Flächen durch die Teilnehmer benötigt.
Wegen des vergrößerten Aufgabenspektrums bei der Durchführung von Verfahren der
integralen ländlichen Entwicklung wäre allerdings auch die Bereitstellung von Flächen
für öffentliche Anlagen in geringem Umfang
gegen Geldentschädigung der Teilnehmer
vertretbar und angebracht. Selbstverständlich kann eine solche Flächenbereitstellung
nur im Umfang der Privatnützigkeit des Bodenordnungsverfahrens erfolgen. Insofern
wäre zu unterscheiden zwischen solchen
Flächen, die für „gemeinschaftliche“ Zwecke
entschädigungsfrei und jenen Flächen, die für
„öffentliche“ Zwecke gegen Geldentschädigung aufgebracht werden können. Der dafür
erforderliche Abzug errechnet sich anteilig
aus dem Wert der Einlage eines Beteiligten
im Verhältnis zum Wert aller am Verfahren
teilnehmenden Grundstücke.
Die Durchführung von Baumaßnahmen nach
Genehmigung der Planungen, jedoch vor
dem Besitzübergang des Neuverteilungsprojektes, sollte der Flurbereinigungsbehörde
erlaubt sein. Für den Vorausbau müsste ein
erneuertes Gesetz die rechtlichen Voraussetzungen schaffen und Entschädigungsregelungen für den vorzeitigen Besitzentzug durch
eine vorzeitige Ausführung schaffen.
Die Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen ist in den verschiedenen Wojewodschaften unterschiedlich dringlich. Im Zuge
einer weiteren Stärkung der Selbstverwaltung
könnte ein novelliertes Flurbereinigungsrecht
den Wojewodschaften, vergleichbar mit dem
föderativen Gestaltungsraum in der Bundesrepublik Deutschland, mehr Zuständigkeiten
übertragen. Dies wäre insbesondere hilfreich
bei der Organisation der Behördenstrukturen
und deren Zuständigkeiten.
Im deutschen Flurbereinigungsrecht hat sich
die erleichterte Form des Landerwerbs nach
§ 52 FlurbG sehr bewährt (Abfindungsverzicht gegen Geldausgleich). Danach können
Teilnehmer auf Landabfindung gegen einen
angemessenen Geldbetrag verzichten. Erforderlich hierfür ist die Abgabe einer schriftlichen Erklärung gegenüber der Flurbereinigungsbehörde. Der Gang zum Notar ist nicht
erforderlich. Der formelle Rechtsübergang
erfolgt im Flurbereinigungsplan. Von dieser
Möglichkeit wird erfahrungsgemäß von Kleingrundbesitzern reger Gebrauch gemacht.
Diese Form des Landerwerbs vergrößert den
Handlungsraum bei der Bodenordnung, insbesondere durch das Schaffen von Flächen
für den Allgemeinbedarf. Der Abfindungsverzicht ist darüber hinaus ein Beitrag zur Verminderung von Kleinstbesitz und damit auch
ein gewisser Beitrag zur Verwaltungsvereinfachung.
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9. Ze znowelizowanej ustawy scaleniowej powinny być wyłączone regulacje dotyczące źródeł
finansowania przedsięwzięć. Wystarczające
byłoby, gdyby ustawodawca uregulował, że
przedsięwzięcia dla zintegrowanego rozwoju
obszarów wiejskich mogą być finansowane
z dotacji publicznych, wkładu zainteresowanych i wkładu własnego uczestników.
10. Na ile potrzebna jest zasada większości dla
wszczęcia postępowania (podpisy większości
właścicieli lub właścicieli większej powierzchni)
nie będzie tu rozpatrywane. Na skutek szybkich zmian struktur agrarnych w następnych
latach, coraz mniej właścicieli działek będzie
użytkownikami należących do nich działek
rolnych i tym samym reprezentantami interesów rolnictwa. Przez to przesuną się „interesy
większości” we wsi (na korzyść innych grup
społecznych). Gdyby obecne postępowanie
scaleniowe przekształcone zostało w postępowanie dla zintegrowanego rozwoju obszarów
wiejskich z rozszerzonym spektrum zadań,
w ramach którego realizowane mogłyby być
zadania odnowy wsi, rekreacji i wypoczynku,
ekologii oraz pielęgnacji i zagospodarowania
krajobrazu jako niezależne zadania, warunek
wszczęcia postępowania mógłby zostać uniezależniony od jednostronnego celu wspierania
interesów rolniczo-gospodarczych.
Republika Federalna Niemiec posiada dobre doświadczenia z wszczynania postępowań urządzeniowo-rolnych bez wcześniejszych zgód właścicieli
gruntów – jednakże pod warunkiem intensywnej
pracy z mieszkańcami na etapie przygotowywania
postępowania. Wszczęcie postępowania urządzeniowo-rolnego następuje tam po „ocenie dobrze
rozumianego interesu uczestników”. „Dobrze rozumiany interes” należy uzasadnić w akcie administracyjnym wszczynającym postępowanie i może
on być zweryfikowany sądownie.
W przypadku innych postępowań z zakresu
gospodarki gruntami, np. scalenia i podziału
nieruchomości na cele budowlane (w ramach
realizacji miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego), właściciele również nie głosują
nad wszczęciem postępowania. Dlatego warunek
wszczęcia postępowania z art. 3, ust. 2 ustawy
o scaleniu i wymianie gruntów mógłby być zastąpiony przez odpowiednią uchwałę rady gminy.

9. Aus einem novellierten Gesetz sollten die
Spezialregelungen für die Quellen der Finanzierung von Maßnahmen entfallen. Ausreichend wäre, wenn der Gesetzgeber regeln
würde, dass Maßnahmen der integralen ländlichen Entwicklung aus öffentlichen Zuwendungen, Interessentenbeiträgen und Eigenleistungen der Teilnehmer finanziert werden
können.
10. Inwieweit zur Einleitung eines Bodenordnungsverfahrens ein Quorum der Teilnehmer
zweckmäßig oder gar erforderlich ist, sei dahingestellt. Durch eine zu erwartende rapide
Änderung der Agrarstruktur in den nächsten Jahren werden künftig immer weniger
Grundstückseigentümer auch Eigennutzer
ihrer Flächen sein und landwirtschaftliche
Interessen vertreten. Dadurch werden sich
die Mehrheitsinteressen in den Dörfern verschieben. Die Einleitung eines Verfahrens
könnte auch von einseitig landwirtschaftlichbetriebswirtschaftlichen Interessen dadurch
unabhängiger werden, wenn das heutige
Zusammenlegungsverfahren in ein Verfahren
der integralen ländlichen Entwicklung mit einem erweiterten Aufgabenspektrum überführt
wird in dem auch Aufgaben der Dorferneuerung, von Freizeit und Erholung, der Ökologie
und der Landschaftspflege als eigenständige
Verfahrensziele verwirklicht werden können.
In der Bundesrepublik Deutschland hat man,
unter der Voraussetzung einer intensiven Bürgerbeteiligung bei der Vorbereitung von Flurbereinigungsverfahren, gute Erfahrungen bei der
Verfahrenseinleitung ohne vorherige Eigentümerabstimmungen gemacht. Die Einleitung eines
Flurbereinigungsverfahrens erfolgt hier nach
„Prüfung des wohlverstandenen Interesses der
Beteiligten“. Das wohlverstandene Interesse ist
im Verwaltungsakt der Anordnung zu begründen
und kann gerichtlich überprüft werden.
Bei anderen Bodenordnungsverfahren, z.B.
bei der Einleitung von Baulandumlegungen, stimmen die Eigentümer auch nicht über die Durchführung der Umlegung ab. Deshalb könnte das
Abstimmungsquorum durch einen Beschluss des
Gemeinderates als Voraussetzung eines Bodenordnungsverfahrens ausreichend sein.

6.4

Die derzeitige Organisationstruktur der für die
Durchführung der Zusammenlegungsverfahren in Polen zuständigen Verwaltung ist nicht
überzeugend [19]. Die Verwaltung bedarf einer
strategischen Ausrichtung. Modernes Verwaltungshandeln verlangt eine Minimierung der
Handlungsebenen. Das Verhältnis von staatlicher Eigenplanung und/oder partnerschaftlichen
Kooperation mit privatwirtschaftlich tätigen Experten wäre zu klären, also die aktuellen Fragen
von „Public-Private-Partnerships“ für integrierte
ländliche Entwicklungsverfahren zu entscheiden.
Verfahren der ländlichen Entwicklung bedürfen
eines „Kümmerers“ zur Aktivierung der Verfahren
und für die Begleitung der Maßnahmen während
des Vollzugs. Zweckmäßigerweise sollte die Planung, deren Durchsetzung und Ausführung aus
einer Hand angeboten werden. Dies setzt eine
leistungsstarke Fachbehörde voraus.
Obwohl das geltende „Gesetz über die Zusammenlegung und den Tausch von Grundstücken“
im investiven Bereich lediglich Maßnahmen
vorsieht, die nach Umfang und Qualität zur Be-

Uwagi do aspektów organizacyjnych

Obecnie struktura organizacyjna odpowiedzialna
za realizację postępowań scaleniowych w Polsce
nie jest przekonywająca [19]. Właściwa w tych
sprawach administracja wymaga strategicznego
ukierunkowania. Nowoczesne działanie administracji wymaga minimalizacji poziomów decyzyjnych. Należałoby też doprecyzować relacje
pomiędzy planowaniem przez organy publiczne
i/lub partnerską współpracą z prywatnymi ekspertami, a więc podjąć decyzję w aktualnej kwestii
„Public-Private-Partnership“ odnośnie zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich. Postępowania dla rozwoju obszarów wiejskich wymagają
„opiekuna”, zarówno w fazie aktywizacji postępowania, jak i „towarzyszenia” w fazie realizacji
przedsięwzięć. Celowym byłoby zgromadzenie
w jednym ręku kompetencji jak chodzi o planowanie, jego zatwierdzenie i realizację. Warunkiem
tego jest silny i skuteczny organ kompetentnej
fachowo administracji.
Chociaż obowiązująca ustawa o scalaniu
i wymianie gruntów w zakresie przedsięwzięć in-
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westycyjnych przewiduje jedynie te, które co do
zakresu i parametrów są niezbędne do wejścia
w nowy stan posiadania i jego zagospodarowania, to kompetencje w tym zakresie są skomplikowane i nieefektywne. O tyle bardziej koncepcja
planu dróg i urządzeń wodno-melioracyjnych
opracowana dla Strzelc Wielkich bawarską metodą zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich
napotka na etapie ewentualnej realizacji na istotne „hamulce” prawne, organizacyjne i finansowe,
spowodowane obowiązującym ustawodawstwem
oraz zasadami wsparcia.
Szeroka paleta zamierzonych i wymaganych
przedsięwzięć inwestycyjnych będzie prowadziła
do tego, że w planowanie szczegółowe, ale przede
wszystkim w zatwierdzanie przedsięwzięć i ich
finansowanie, zaangażowanych będzie jeszcze
więcej organów administracji, niż ma to miejsce
przy realizacji klasycznego postępowania scaleniowego. Obecnie w zakresie postępowania scaleniowego obowiązuje następująca procedura:
• Złożenie wniosku właścicieli o przeprowadzenie postępowania scaleniowego przez gminę
do starosty.
• Zgodnie z art 4., ust 1 postępowanie scaleniowe może być wszczęte z urzędu, jeżeli
o scalenie wystąpi inwestor lub organ właściwy
w zakresie ochrony przyrody.
• Przez BGiTR sporządzane są założenia do
projektu scalenia i studium środowiskowe wraz
z oceną oddziaływania scalenia gruntów na
środowisko we współpracy z gminą i starostą.
• Złożenie wniosku o dotację przez starostę do
instytucji wdrażającej – urzędu marszałkowskiego. Przyznanie środków przez zarząd województwa.
• Wszczęcie postępowania scaleniowego przez
starostę.
• Zwołanie zebrania uczestników z oznajmieniem postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego. Wybór rady uczestników
scalenia. Powołanie komisji pełniącej funkcje
doradcze przez starostę.
• Analiza materiałów i badanie stanu prawnego
nieruchomości w „starym stanie” przez BGiTR.
• Uchwalenie zasad szacunku. Przeprowadzenie szacunku gruntów przez BGiTR.
• Wyłożenie wyników szacunku gruntów przez
starostę.
• Opracowanie projektu scalenia. Wyznaczenie
projektu scalenia na gruncie przez BGiTR.
• Rozpatrywanie zastrzeżeń do projektu scalenia gruntów.
• Opracowanie projektów technicznych zagospodarowania poscaleniowego przez starostę.
• Zatwierdzenie projektu scalenia gruntów przez
starostę w formie decyzji, która zatwierdza też
projekt szczegółowy i zakres robót w ramach
zagospodarowania poscaleniowego.
• Przekazanie środków staroście przez wojewodę na prefinansowanie inwestycji w ramach
zagospodarowania poscaleniowego.
• Realizacja projektu zagospodarowania poscaleniowego przez starostę.
• Wniosek starosty do marszałka o płatność.
Weryfikacja realizacji inwestycji przez marszałka.
• Marszałek występuje do ARiMR o wypłatę
środków staroście.
Podział kompetencji pomiędzy starostę a organ scaleniowy prowadzi do niepotrzebnych strat
czasu w postępowaniu, do problemów informacyjnych, do konieczności dodatkowych ustaleń

Zintegrowane programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w oparciu o wzorce Bawarii
Integrierte Programmierung der Ländlichen Entwicklung in Kleinpolen in Anlehnung an bayerische Muster
wirtschaftung und zur Übernahme der neuen
Grundstücke unbedingt erforderlich werden, sind
die dafür geltenden Zuständigkeiten kompliziert
und nicht effektiv. Um so mehr wird der nach der
bayerischen Methodik eines integrierten ländlichen Entwicklungsverfahrens für Strzelce Wielkie
erarbeitete Vorentwurf des Wege- und Gewässerplans bei seiner etwaigen Umsetzung wegen
der geltenden Gesetze und Förderrichtlinien auf
erhebliche rechtliche, organisatorische und finanzielle Hemmnisse stoßen.
Die breite Palette der angestrebten und erforderlichen Maßnahmen wird dazu führen, dass
noch mehr Behörden für die entsprechenden
Detailplanungen und vor allem auch für die
Genehmigung der Maßnahmen und deren Finanzierung zuständig sein werden, als bereits
heute beim Vollzug des klassischen Zusammenlegungsverfahrens zuständig sind. Zurzeit gilt
für das Zusammenlegungsverfahren folgendes
Vorgehen:
• Antragstellung auf Durchführung eines Zusammenlegungsverfahrens durch die Gemeinde im Namen der Grundstückseigentümer
beim Landrat.
• Nach Art. 4. Abs. 1 kann das Zusammenlegungsverfahren auf Antrag eines Investors
oder der Umweltschutzbehörde von Amts wegen durchgeführt werden.
• Erstellung einer Projektbeschreibung und Umweltstudie mit Umweltverträglichkeitsprüfung
durch das BGiTR in Zusammenarbeit mit der
Gemeinde und dem Landrat.
• Beantragung von Fördermitteln durch den
Landrat bei der Implementierungsbehörde –
dem Marschallamt. Genehmigung der Mittel
durch den Vorstand der Wojewodschaft.
• Anordnung des Zusammenlegungsverfahrens
durch den Landrat.
• Einberufung einer Teilnehmerversammlung
mit Bekanntgabe des Zusammenlegungsbeschlusses. Wahl des „Rates der Teilnehmer
im Zusammenlegungsverfahren“. Bildung der
„Beratungskommission“ durch den Landrat.
• Analysen und Erstellung der Nachweise „Alter
Bestand“ durch das BGiTR.
• Beschluss von Grundsätzen der Wertermittlung. Durchführung der Wertermittlung durch
das BGiTR.
• Bekanntgabe der Wertermittlungsergebnisse
durch den Landrat.
• Erarbeitung des Zusammenlegungsprojektes.
Absteckung der neuen Grundstücksgrenzen
durch das BGiTR.
• Behandlung von Einwendungen gegen das
Zusammenlegungsprojekt.
• Erstellung von Detailprojekten der „investiven
Maßnahmen nach der Zusammenlegung“
durch den Landrat.
• Genehmigung des Zusammenlegungsprojektes und zugleich Genehmigung des Projektes
für die „investiven Maßnahmen nach der Zusammenlegung“ durch den Landrat.
• Übergabe der Mittel durch den Wojewoden1 an
den Landrat für die Vorfinanzierung der investiven Maßnahmen.
Wojewode ist ein von der Zentralregierung in Warschau für jede Wojewodschaft ernannter Beamte
(Niveau des Marschalls der Wojewodschaft), welcher die Einhaltung der zentralstaatlichen Vorgaben
und die Rechtmäßigkeit der Verwaltungsakte (Legislative) auf allen drei Ebenen der territorialen Selbstverwaltung in Polen gewährleistet [19].
1

i nieuzasadnionej rozbudowy biurokracji. Celem
nowej regulacji powinno dlatego być to, aby
w przyszłości odpowiedzialność za postępowanie scaleniowe przyporządkować do jednej
z tych instytucji (starosta albo BGiTR). W Republice Federalnej Niemiec występują obok siebie
różne formy organizacji, co jest możliwe dzięki
konstytucyjnej kompetencji krajów związkowych
do organizacji swojej administracji. Przykładowo
w Badenii-Wirtembergii organ urządzeniowo-rolny niższego stopnia jest częścią starostw powiatowych, organem urządzeniowo-rolnym wyższego stopnia jest urząd kraju związkowego w formie
wydziału urzędu rządowego w Sztutgarcie. W Turyngii funkcjonują 3 urzędy ds. rozwoju obszarów
wiejskich i urządzeń rolnych jako organy urządzeniowo-rolne niższego stopnia, natomiast organ
urządzeniowo-rolny wyższego stopnia to wydział
w Ministerstwie Infrastruktury i Rolnictwa. W Bawarii, liczącej 11 mln obywateli sprawdziła się forma odrębnej administracji technicznej, tworzonej
przez 7 urzędów ds. rozwoju obszarów wiejskich,
jako organów średniego stopnia z funkcją organu
urządzeniowo-rolnego wyższego stopnia.
W Bawarii wniosek zainteresowanych o przeprowadzenie postępowania urządzeniowo-rolnego
nie jest wymogiem formalnym. Organ urządzeniowo-rolny stwierdza potrzebę przeprowadzenia
urządzeń rolnych sam, co należy do jego obowiązków. Organ urządzeniowo-rolny wyższego
stopnia przygotowuje postępowanie i wszczyna
je. WU jako organ urządzeniowo-rolny niższego
stopnia (organ na czas) planuje urządzenia wspólnotowe, ubiega się o ich finansowanie i realizuje je
na własną odpowiedzialność. WU przeprowadza
szacunek gruntów, sporządza projekt nowego stanu i wykłada go, rozpatruje zastrzeżenia do niego
i realizuje go.
Organ urządzeniowo-rolny wyższego stopnia
czuwa nad prawidłowym przebiegiem postępowania, sprawdza plany sporządzone przez WU
pod względem prawnym i technicznym, zatwierdza plan urządzeń wspólnotowych i publicznych,
przyznaje konieczne środki finansowe i zarządza
stosownym aktem prawnym realizację planu końcowego postępowania urządzeniowo-rolnego.
Zastrzeżenia do aktów administracyjnych organu
urządzeniowo-rolnego niższego stopnia – szczególnie do ustaleń planu – rozstrzyga komisja
orzekająca, mająca swoje siedziby przy urzędach
ds. rozwoju obszarów wiejskich.
Ta forma organizacji w dalekim stopniu wiąże
w jednym ręku odpowiedzialność za plany przedsięwzięć inwestycyjnych i scaleniowych, możliwość ich realizacji prawnej oraz finansowanie.
W drodze procedury sprawdzania i zatwierdzania
oraz wydawania aktów administracyjnych, istotnych dla przebiegu postępowania, zachowano
„zasadę dwóch par oczu”, jako jedną z podstawowych zasad obowiązujących w administracji.
Zgodnie z przepisami wprowadzającymi reformę administracji publicznej w Polsce z roku
1998, prace scaleniowe powinny koordynować
organy samorządu województwa. Techniczne
prace scaleniowe przeprowadzane są przy tym
przez BGiTR, jako powołaną do tego wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną. Podlega ona nadzorowi fachowemu i zwierzchności
służbowej urzędu marszałkowskiego. Stosunek
nadrzędności nie dotyczy jednak relacji pomiędzy
urzędem marszałkowskim a starostą.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami wsparcia, opracowanie założeń do projektu scalenia

•

Ausführung der „investiven Maßnahmen nach
der Zusammenlegung“ durch den Landrat.
• Anforderung der Fördermittel beim Marschallamt durch den Landrat. Prüfung der ausgeführten Maßnahmen durch den Marschall.
• Antrag des Marschalls an eine spezielle staatliche Agentur um Mittelübergabe an den Landrat.
Die ständig wechselnde Zuständigkeit zwischen dem Landrat und der Zusammenlegungsbehörde führt zu unnötigen Zeitverlusten im
Verfahrensablauf, zu Informationsdefiziten, zu
zusätzlichen Abstimmungsarbeiten und dem Aufbau von nicht erforderlicher Bürokratie. Ziel einer
Neuregelung müsste deshalb sein, dass künftig
nur noch eine der beiden Institutionen (Landrat
oder BGiTR) für das Bodenordnungsverfahren
verantwortlich zeichnet. In der Bundesrepublik
Deutschland existieren, wegen der verfassungsbedingten Zuständigkeit der Bundesländer beim
Aufbau der Verwaltungen, unterschiedliche
Organisationsformen nebeneinander. So sind
beispielsweise im Land Baden-Württemberg
die unteren Flurbereinigungsbehörden in die
Landratsämter integriert, die obere Flurbereinigungsbehörde ist als Landesamt in Form einer
Fachabteilung am Regierungspräsidium Stuttgart
angesiedelt. Im Land Thüringen bestehen drei
„Ämter für Landentwicklung und Flurneuordnung“
in der Funktion von unteren Flurbereinigungsbehörden, die obere Flurbereinigungsbehörde ist im
Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft
als Fachabteilung ausgewiesen. In Bayern hat
sich die Form der technischen Sonderverwaltung
mit der Bildung von sieben „Ämtern für Ländliche
Entwicklung“ als Mittelbehörden mit der Funktion
von oberen Flurbereinigungsbehörden bei einer
Gesamtbevölkerung von 11 Millionen seit Jahren
bewährt.
In Bayern bedarf es formell für die Durchführung eines Flurbereinigungsverfahrens keines
eigenen Antrags von Interessenten. Die Flurbereinigungsbehörde stellt die Notwendigkeit zur
Durchführung der Flurbereinigung nach ihrem
pflichtgemäßen Ermessen selbst fest. Die obere
Flurbereinigungsbehörde bereitet das Verfahren
vor und ordnet es an. Die TG als untere Flurbereinigungsbehörde (eine Behörde auf Zeit) plant
die gemeinschaftlichen Anlagen, bemüht sich
um deren Finanzierung und führt sie eigenverantwortlich aus. Sie führt die Wertermittlung der
Grundstücke durch, erstellt das Neuverteilungsprojekt und gibt den Neuverteilungsplan bekannt,
behandelt Widersprüche gegen die Regelungen
des Plans und führt den Plan aus.
Die obere Flurbereinigungsbehörde überwacht
den ordnungsgemäßen Verfahrensablauf, prüft
die von der TG erstellten Planungen in technischer und rechtlicher Hinsicht, stellt den Plan
der öffentlichen und gemeinschaftlichen Anlagen
fest, genehmigt die erforderlichen Finanzmittel
und ordnet mit Verwaltungsakt die Ausführung
des Flurbereinigungsplans an. Widersprüche
gegen Verwaltungsakte der unteren Flurbereinigungsbehörde, insbesondere gegen Planregelungen entscheidet der Spruchausschuss, der
an den örtlich zuständigen Ämtern für Ländliche
Entwicklung angesiedelt ist.
Durch diese Organisationsform wird die Verantwortung für die Planungen, die Bau- und
Bodenordnungsmaßnahmen, deren rechtliche
Durchsetzbarkeit und die Finanzierung weitgehend gebündelt. Im Wege des Prüfungs- und
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Integrierte Programmierung der Ländlichen Entwicklung in Kleinpolen in Anlehnung an bayerische Muster
gruntów przed jego wszczęciem stanowi niezbędny warunek do uzyskania środków na zagospodarowanie poscaleniowe. Sporządzenie tych założeń zlecane jest BGiTR przez starostę. Urząd
marszałkowski sprawdza te założenia, zatwierdza je i jest odpowiedzialny za ich finansowanie.
Zgodnie z obowiązującą procedurą, prace
kształtujące (planowanie i projekt scalenia) w ramach postępowania scaleniowego przeprowadzane są przez BGiTR, jako instytucję wspólnoty samorządowej. Wyłożenie aktów administracyjnych
i wyników projektu – włącznie z rozpatrywaniem
zastrzeżeń – należy do kompetencji starosty. Zgodnie z pryncypiami reformy administracyjnej powiaty
powinny jednak zasadniczo podejmować tylko te
zadania, które nie mogą zostać spełnione przez
gminy jako lokalne organy samorządowe, lub które przypisane im są przez ustawodawcę. Nie jest
do końca oczywistym z bawarskiej perspektywy,
jakie powody w trakcie reformy administracji przemawiały za tym, aby zadania te przyporządkować
różnym szczeblom administracji samorządowej.
Osobliwe z bawarskiego punktu widzenia jest, że
realizacja inwestycji po zakończeniu postępowania
należy do kompetencji starosty. Tenże musi wnioskować o środki do organu nadzorującego BGiTR,
czyli prosić urząd marszałkowski o dotację, która
potrzebna jest na realizację zadań inwestycyjnych
zaplanowanych przez BGiTR do realizacji po zakończeniu postępowania.
Powiaty – poza kompetencjami w postępowaniu scaleniowym – nie mają zasadniczo żadnych
innych kompetencji związanych z przedsięwzięciami zagospodarowania przestrzenego. W tej
sferze za przedsięwzięcia regionalne odpowiadają raczej urzędy marszałkowskie, a za przedsięwzięcia lokalne, jak np. odnowę wsi, gminy.
Dlatego konsekwentnie realizacja zagospodarowania poscaleniowego – w zależności od oceny
jego znaczenia przestrzennego – powinna być
przesunięta albo do kompetencji gmin, które po
zakończeniu realizacji przedsięwzięć przejmują
ich utrzymanie, albo do kompetencji organów
scaleniowych, jako instytucji wspólnoty samorządowej województwa.
W Polsce istnieje ponad 300 powiatów. Przy
tak dużej liczbie tych wspólnot samorządowych
bardzo trudne będzie – nawet na obszarze jednego województwa – zagwarantowanie jednolitej
metody sterowania procesami administracyjnymi
i zarządzania środkami wsparcia w postępowaniach urządzeniowo-rolnych. Dlatego wraz
z przemianą postępowań scaleniowych z przedsięwzięć czysto rolniczo-gospodarczych w postępowania dla zintegrowanego rozwoju obszarów
wiejskich, zaleca się wprowadzenie nowej struktury administracji. Powinny przy tym zostać wprowadzone współczesne pryncypia funkcjonowania
administracji. Są to m.in.:
• transparentność procedur,
• wzmocnienie odpowiedzialności na niższym
szczeblu administracji,
• poprawa efektywności i zakresu działania
(uproszczenia administracyjne),
• „usługi z jednej ręki”,
• krótkie drogi decyzyjne i jasne przyporządkowanie kompetencji,
• zmiana pojęcia organu administracji, ze
„zwierzchniego” w „usługodawcę” dla mieszkańców,
• współpraca administracji w ramach public-private-partnership z usługodawcami działającymi na wolnym rynku (prywatyzacja).
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Genehmigungsverfahrens und dem Erlass der
für den ordnungsgemäßen Ablauf des Verfahrens
wesentlichen Verwaltungsakte wird auch das
4-Augen-Prinzip als ein Verwaltungsgrundsatz
durchgängig gewahrt.
Nach den Einführungsvorschriften für die
Reform der öffentlichen Verwaltung in Polen im
Jahr 1998 soll die Selbstverwaltungsbehörde der
Wojewodschaft die Zusammenlegungsarbeiten
koordinieren. Die technischen Zusammenlegungsarbeiten werden dabei durch die eigens
dafür eingerichtete Fachbehörde, das BGiTR,
durchgeführt. Die Behörde untersteht der Fachund Dienstaufsicht des Marschallamtes. Diese
Über- und Unterordnung besteht jedoch nicht
zwischen dem Marschallamt und dem Landrat.
Nach den geltenden Förderrichtlinien wird die
Erstellung von Projektbeschreibungen vor Einleitung des Zusammenlegungsverfahrens als eine
notwendige Voraussetzung für die Förderung von
investiven Maßnahmen zwingend vorgeschrieben. Die Projektbeschreibungen werden von
dem Landrat bei dem BGiTR in Auftrag gegeben.
Das Marschallamt wiederum prüft die Projektbeschreibungen, genehmigt sie und ist auch für
deren Finanzierung zuständig.
Der Sache nach, werden die gestaltenden Arbeiten (Planungen und Bodenordnungsprojekt)
im Zusammenlegungsverfahren durch das BGiTR
als einer Einrichtung der Selbstverwaltungskörperschaften durchgeführt. Die Bekanntgabe der
Verwaltungsakte und der Projektergebnisse einschließlich der Behandlung von Einwendungen
fallen in die Zuständigkeit der Landräte. Nach
den Prinzipien der Verwaltungsreform sollten die
Landkreise grundsätzlich jedoch nur jene Aufgaben wahrnehmen, die von den Gemeinden als der
lokalen Selbstverwaltungsbehörde nicht selbst erfüllt oder die ihnen explizit durch den Gesetzgeber
zugeschrieben werden. Welche Gründe im Zuge
der Verwaltungsreform dafür gesprochen haben,
dass diese Aufgabe unterschiedlichen Ebenen
der Selbstverwaltung zugeschrieben wurde, ist
aus bayerischer Sicht nicht offensichtlich. Auffällig
aus bayerischer Betrachtungsweise ist es, dass
die Ausführung der Investitionen nach der Zusammenlegung in die Zuständigkeit des Landrates
fällt. Dieser muss wiederum einen Antrag auf Mittelzuweisung bei der Aufsichtsbehörde des BGiTR
stellen und sich beim Marschallamt jene Zuwendungen erbitten, die für die Ausführung der vom
BGiTR geplanten investiven Maßnahmen nach
der Zusammenlegung erforderlich sind.
Die Landkreise haben neben der Zuständigkeit im Zusammenlegungsverfahren grundsätzlich keine weiteren eigenen Zuständigkeiten
für raumbezogene Maßnahmen. Vielmehr sind
im Bereich der Raumordnung für regional bedeutsame Maßnahmen die Marschallämter und
für örtlich bedeutsame Maßnahmen, z. B. für
Dorferneuerungsmaßnahmen, die Gemeinden
zuständig. Konsequenterweise sollte deshalb die
Ausführung der Investitionen nach der Zusammenlegung, je nach Einschätzung der Raumbedeutsamkeit, entweder in die Zuständigkeit der
Gemeinden, die nach Abschluss der Maßnahmen
auch die Unterhaltsverpflichtung tragen oder in
die Zuständigkeit der Bodenordnungsbehörden
als Einrichtungen der Selbstverwaltungskörperschaften der Wojewodschaft überführt werden.
In Polen bestehen mehr als 300 Landkreise.
Bei der Vielzahl dieser Körperschaften dürfte es
im Verwaltungsvollzug und bei der Steuerung

Zaleca się stworzenie dwustopniowej administracji fachowej. Wyższy stopień administracji
powinien stanowić departament urzędu marszałkowskiego o zadaniach przekrojowych. Stanowi on połączenie pomiędzy władzą polityczną
i poziomem administracyjnym. W departamencie
tym powinny być połączone wszystkie programy
inwestycyjne dla zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich:
• LEADER,
• drogi rolnicze i inwestycje wodno-melioracyjne,
• odnowa wsi,
• turystyka wiejska, kształtowanie krajobrazu,
• postępowanie scaleniowe (gospodarka gruntami).
Ten „organ administracji wyższego stopnia“
definiuje politykę względem obszarów wiejskich,
ukierunkowuje strategicznie administrację ds.
rozwoju obszarów wiejskich i przejmuje kompetencję tworzenia wytycznych. Zatwierdza
też istotne akty administracyjne i steruje strategicznie środkami finansowymi. Podporządkowany urzędowi marszałkowskiemu „organ ds.
obszarów wiejskich” jest „opiekunem” działań
lokalnych. Utrzymuje on kontakty z gminami i instytucjami reprezentującymi interesy publiczne,
przygotowuje postępowania pod względem terytorialnym i merytorycznym, sporządza plany fachowe przy intensywnym udziale mieszkańców,
prowadzi uzgodnienia z właścicielami gruntów
i sporządza projekt nowego stanu. Administruje
na własną odpowiedzialność środkami wsparcia
na podstawie wytycznych finansowych i odpowiada za prawidłową realizację przedsięwzięć
inwestycyjnych w zakresie zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich. Organ ten zatwierdza
plan przedsięwzięć wspólnotowych i publicznych, włącznie z oceną oddziaływania na środowisko i wydaje wymagane akty administracyjne.
Powinien on dysponować odpowiednim personelem fachowym.
KBGiTR posiada personel fachowców
wymagany do prowadzenia prac urządzenioworolnych i posiada już dziś nieodzowną
wiedzę umożliwiającą sporządzanie planów
na obszarach wiejskich. KBGiTR posiada
tradycje i doświadczenie w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań urządzeniowo-rolnych oraz zyskało wśród ludności
duże zaufanie jako organ trzymający pieczę
nad stosunkami własnościowymi. Kierownictwo biura nie jest wyłonione w drodze
wyborów i nie jest wobec tego zależne od
zmiennych upodobań wyborców. Postępowania urządzeniowo-rolne muszą być absolutnie
ponadpartyjne i być prowadzone bez wpływów zewnętrznych.
BGiTR stanowią zatem potencjał przyszłego
„organu ds. obszarów wiejskich”.
Tego rodzaju dwustopniowa struktura administracji sprawdziła się w Bawarii. „Urzędy ds.
rozwoju obszarów wiejskich” obowiązuje przeprowadzenie przedsięwzięć dla rozwoju obszarów
wiejskich na swoim obszarze działania, zamieszkiwanym średnio przez ok. 1,5 mln mieszkańców.
Wszelkie działania operacyjne, włącznie z finansowaniem wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych, leżą wyłącznie w kompetencji urzędów ds.
rozwoju obszarów wiejskich. Rys. 79 przedstawia
strukturę takiego urzędu, która może posłużyć za
wzór organizacji zalecanego polskiego organu
ds. rozwoju obszarów wiejskich.
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Dyrektor urzędu
Behördenleiter

Komisja orzekająca
Spruchausschuss

Wydział Z
Służby centralne
Abteilung Z
Zentrale Dienste

Wydział F
Służby fachowe
Abteilung F
Fachliche Dienste

Wydział A
Kompleksowy rozwój terenów
wiejskich i odnowa wsi
Abteilung A
Land- und Dorfentwicklung

Wydział B
Kompleksowy rozwój terenów
wiejskich i odnowa wsi
Abteilung B
Land- und Dorfentwicklung

Zespół Z1
Sprawy personalne i administracja
Sachgebiet Z1
Personal und Verwaltung

Zespół F1
Rolnictwo
Sachgebiet F1
Landwirtschaft

Zespół A1
Sachgebiet A1

Zespół B1
Sachgebiet B1

Zespół Z2
Prawo
Sachgebiet Z2
Recht

Zespół F2
Krajobraz
Sachgebiet F2
Landespflege

Zespół A2
Sachgebiet A2

Zespół B2
Sachgebiet B2

Zespół Z3
Geodezja i techniki informacyjne
Sachgebiet Z3
Vermessung und
Informationstechnik

Zespół F3
Odnowa wsi i budownictwo
Sachgebiet F3
Dorferneuerung und
Bauwesen

Zespół A3
Sachgebiet A3

Zespół B3
Sachgebiet B3

Zespół Z4
Rzecznik prasowy
i dokumentacja
Sachgebiet Z4
Öffentlichkeitsarbeit
und Berichtswesen

Zespół F4
Wsparcie finansowe
Sachgebiet F4
Förderung

Zespół A4
Sachgebiet A4

Zespół B4
Sachgebiet B4

Rys. 79. Schemat organizacyjny urzędów ds. rozwoju obszarów wiejskich w Bawarii
Abb. 79. Organisationsplan eines Amtes für Ländliche Entwicklung in Bayern
der Fördermittel nur schwer möglich sein, für die
Zusammenlegungsverfahren selbst im Bereich
von nur einer Wojewodschaft eine einheitliche
Steuerung zu erzielen. Es wird deshalb mit dem
Wandel der Zusammenlegungsverfahren von
rein betriebswirtschaftlich-landwirtschaftlich ausgerichteten Verfahren hin zu integralen ländlichen
Entwicklungsverfahren empfohlen, die Verwaltung neu zu strukturieren. Dabei sollten zugleich
zeitgemäße Verwaltungsprinzipien eingeführt
werden. Diese sind unter anderen:
• Transparenz der Verwaltungsabläufe,
• Stärkung der Verantwortlichkeit auf der unteren Verwaltungsebene,
• Verbesserung der Effizienz und des Leistungsangebotes (Verwaltungsvereinfachungen),
• Dienstleistungen aus einer Hand,
• kurze Entscheidungswege und klare Zuständigkeiten,
• Wandel der Behörde zum Dienstleister für den
Bürger,
• Zusammenarbeit der Behörde mit freischaffenden Dienstleistern im Zuge von public-privatepartnership (Entstaatlichung).
Es wird empfohlen, eine zweistufige Fachverwaltung aufzubauen. Die obere Verwaltungsebene
sollte als Fachabteilung mit Querschnittsaufgaben
im Marschallamt angesiedelt sein. Sie stellt die
Verbindung zwischen der politischen Führung und
der Verwaltungsebene her. In der Fachabteilung
sollten alle investiven Programme für eine integrale ländliche Entwicklung gebündelt werden:
• LEADER,
• ländlicher Wege- und Wasserbau,

Wydziały fachowe Z i F są to wydziały przekrojowe i jako takie są do dyspozycji wszystkich operacyjnych komórek organizacyjnych. Wydziały A
i B są jednostkami operacyjnymi, odpowiedzialnymi za przygotowywanie, planowanie i realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju obszarów
wiejskich. Pod nadzorem urzędu ds. rozwoju
obszarów wiejskich znajduje się „Związek rozwoju obszarów wiejskich”, który wspiera WU
przy wykonywaniu swoich zadań inwestycyjnych
(budowa urządzeń wspólnotowych) i prowadzi ich
sprawy finansowe.

6.5

Landmanagement
(zarządzanie terenami)

Koncepcja planu dróg i urządzeń wodno-melioracyjnych dla wszczęcia postępowania, sporządzona wg bawarskiej metodyki zintegrowanego
rozwoju obszarów wiejskich pokazała, że obok
klasycznych przedsięwzięć inwestycyjnych
w rolniczej przestrzeni produkcyjnej (budowa
dróg i scalenie), dalsze przedsięwzięcia z zakresu
odnowy wsi oraz przedsięwzięcia z zakresu pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu, a ponadto
szerokie przedsięwzięcia z zakresu gospodarki
wodnej czekają na swoją realizację (wzmocnienie i podwyższenie wałów, drogi techniczne
wzdłuż wałów, rewitalizacja Młynówki i stawu,
poprawa funkcjonowania istniejących urządzeń
melioracyjnych). Ponadto gmina mocno zainteresowana jest rozwiązaniem problemów własnościowych na terenach zabudowanych w ramach
realizacji przedsięwzięć z zakresu odnowy wsi,
za pomocą instrumentarium ustawy o scaleniu

•
•
•

Dorferneuerung,
ländlicher Tourismus, Landschaftsgestaltung,
Bodenordnungsverfahren.
Diese „Obere Behörde“ definiert die Politik für
den ländlichen Raum, richtet die Verwaltung für
die ländliche Entwicklung strategisch aus und
nimmt die Richtlinienkompetenz wahr. Sie genehmigt wesentliche Verwaltungsakte und steuert strategisch die Finanzmittel. Eine dem Marschallamt unterstellte Behörde, eine „Behörde
für den ländlichen Raum“, ist der „Kümmerer“ für
die örtlichen Aktivitäten. Sie pflegt die örtlichen
Kontakte mit den Gemeinden und den Trägern
öffentlicher Belange. Sie bereitet die Verfahren
örtlich und sachlich vor, erstellt die Fachplanungen unter intensiver Beteiligung der Bürger, führt
die Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern und erstellt das Neuverteilungsprojekt. Sie
verwaltet die Fördermittel eigenverantwortlich auf
der Grundlage von Finanzierungsrichtlinien und
sorgt für die ordnungsgemäße Ausführung der
investiven Maßnahmen im Bereich der integralen
ländlichen Entwicklung. Die Behörde führt die
Planfeststellung einschließlich der Umweltverträglichkeitsprüfung durch und erlässt selbst die
erforderlichen Verwaltungsakte. Sie ist mit entsprechendem Fachpersonal auszustatten.
Das KBGiTR hat das für die Durchführung
von Bodenordnungsverfahren erforderliche
Fachpersonal und besitzt bereits heute den
für Planungen im ländlichen Raum unerlässlichen Sachverstand. Das KBGiTR ist
traditionell mit der Vorbereitung von Bodenordnungsverfahren und deren Durchführung
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i wymianie gruntów. Gmina ma też życzenie
skonkretyzowania SUiKZP i podziału terenu
pod osiedle domów letniskowych oraz przeprowadzenia uzgodnień z właścicielami równolegle
z uzgodnieniami, które przeprowadzane będą
w ramach scalenia. Konieczne do tego działania
w ramach gospodarki gruntami, jak wykup gruntu, pertraktacje z właścicielami gruntów, prace
katastralne i ich finalizacja prawna są w Bawarii
klasycznymi zadaniami, które w postępowaniu
dla zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich
realizuje organ urządzeniowo-rolny. Organ ten
realizuje więc nie tylko wymagane czynności
techniczne i prawne, ale równolegle świadczy
usługi dla uczestników postępowania, gmin
i innych instytucji reprezentujących interesy publiczne. Dzięki temu unika się zagrożenia, jakie
stwarza „rywalizacja” przy wykupie gruntów na
cele publiczne przez różnych inwestorów, oraz
że plany – których realizacja nie podlega harmonogramowi postępowania scaleniowego –
zniweczą sukces tego postępowania wskutek
różnego czasu ich wykonania.
Dla postępowania scaleniowego w Polsce
obowiązują obecnie następujące regulacje prawne [31]:
Art. 8, ust. 1: Uczestnik scalenia lub wymiany
otrzymuje grunty o równej wartości szacunkowej
w zamian za grunty dotychczas posiadane (zasada ekwiwalentności).
Ust. 3: Na zgodny wniosek zainteresowanych
uczestników scalenia można im wydzielić grunty
o innej wartości szacunkowej stosując dopłaty
(zasada ekwiwalentności za stosowną opłatą).
Ust. 8: Na wniosek uczestników postępowania
scaleniowego grunty Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa objęte postępowaniem mogą,
za zgodą agencji, zostać w całości lub w części
rozdysponowane za dopłaty na rzecz uczestników postępowania.
Art. 17, ust. 1: Grunty niezbędne na cele miejscowej użyteczności publicznej, pod ulice i drogi
publiczne oraz na wykonanie i utrzymanie albo
przewidziane do takiego wykonania i utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych

www.ale-unterfranken.bayern.de

vertraut und genießt bei der Landbevölkerung
als Sachwalter von Grund und Boden großes
Vertrauen. Die Behörde wird von keinem Mandatsträger geleitet und ist insofern von der
wechselnden Gunst der Wähler unabhängig.
Bodenordnung muss absolut unparteiisch
und ohne Einwirkungen von außen durchgeführt werden.
Die BGiTR bieten sich damit als zukünftige
„Behörden für Ländliche Entwicklung“ an.
Ein derartiger zweistufiger Behördenaufbau
hat sich in Bayern bewährt. Den „Ämtern für
Ländliche Entwicklung“ obliegt die Durchführung
von Maßnahmen der ländlichen Entwicklung in
Dienstbezirken von je rund durchschnittlich 1,5
Millionen Einwohnern. Das operative Geschäft
einschließlich der Finanzierung aller Maßnahmen
liegt ausschließlich bei den Ämtern für Ländliche
Entwicklung. Diese sind wie in Abb. 79 dargestellt
gegliedert und können als ein Modell der Organisation für die empfohlenen polnischen Behörden
für Ländliche Entwicklung dienen.
Die Fachabteilungen Z und F sind Querschnittsabteilungen und stellen ihr Spezialwissen allen
Organisationseinheiten zu Verfügung. Die Abteilungen A und B sind operative Einheiten, die für
die Vorbereitung, Planung und Ausführung der
ländlichen Entwicklungsmaßnahmen zuständig
sind. Unter der Aufsicht des Amtes befindet sich
der „Verband für Ländliche Entwicklung“, welcher
die TG in ihren Bauvorhaben unterstützt und deren Kassenführung übernimmt.

6.5

Landmanagement

Der Vorentwurf des Wege- und Gewässerplans
zur Einleitung eines Zusammenlegungsverfahrens nach der bayerischen Methodik für integrale
ländliche Entwicklungsverfahren hat gezeigt,
dass neben den klassischen Maßnahmen in
der Feldflur (ländlicher Wegebau und Bodenordnung), Maßnahmen der Dorferneuerung und
landschaftspflegerische Maßnahmen, darüber
hinaus auch umfangreiche wasserwirtschaftliche
Maßnahmen im Verfahrensgebiet anstehen (Ertüchtigung der Dämme, Bewirtschaftungswege

Rys. 80. Gospodarka terenami w starej części wsi Karbach (powiat Main-Spessart)
Abb. 80. Bodenordnung im Altort der Gemeinde Karbach (Landkreis Main-Spessart)
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wydziela się z gruntów Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa lub gminy.
Ust. 2: Jeżeli na terenie objętym scaleniem
nie ma gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i gruntów gminy, grunty pod drogi
dojazdowe do gruntów rolnych lub leśnych
wydziela się z gruntów uczestników scalenia,
a każdemu z nich zmniejsza się przysługujący mu obszar gruntów o część, której wartość
szacunkowa odpowiada stosunkowi wartości
szacunkowej gruntów przeznaczonych na wymieniony cel do wartości wszystkich scalanych
gruntów (zmniejszenie pod urządzenia wspólnotowe – nie pod publiczne).
Ust. 2a: Uczestnikom scalenia, o których
mowa w ust. 2, przysługują dopłaty, które uiszcza
gmina …
Art. 23, ust. 2: Projekt scalenia lub wymiany
wyznacza się na gruncie i okazuje uczestnikom
scalenia lub wymiany.
Art. 22, ust. 1: Projekt scalenia lub wymiany
gruntów powinien uwzględniać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Po analizie tych podstaw prawnych należy
stwierdzić, że bardzo ograniczają one możliwości całościowego zarządzania terenami
(Landmanagement). Są one w istocie zawężone
do wydzielenia terenów koniecznych pod drogi i główne urządzenia melioracyjne. Zgodnie
z danymi katastralnymi Strzelc Wielkich, przy
powierzchni ok. 1700 ha, w sołectwie tym znajduje się 19 właścicieli gruntów publicznych,
obejmujących ponad 400 działek i powierzchnię
ok. 750 ha. Dane te świadczą o tym, że przy
przeprowadzeniu postępowania urządzeniowo-rolnego prowadzone będą musiały być szerokie
uzgodnienia, ażeby pokryć potrzeby terenowe
pod przewidywane urządzenia publiczne. Zasadniczo własność i obowiązek utrzymania urządzeń
wspólnotowych i publicznych po zakończeniu
przedsięwzięć inwestycyjnych, również z tego
względu powinny być w jednym ręku.
W Strzelcach Wielkich powszechnie widoczne jest, że urządzenia melioracyjne – z małymi
wyjątkami – prawie nie podlegają utrzymaniu.
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für die Dämme, Revitalisierung des Mühlbachsystems einschließlich der Weiher, Funktionsverbesserungen der vorhandenen Meliorationsanlagen).
Darüber hinaus besteht seitens der Gemeinde
großes Interesse daran, die durch Dorferneuerungsmaßnahmen angestoßenen innerörtlichen Bodenordnungsfragen mit dem Instrumentarium des Zusammenlegungsgesetzes zu
lösen. Die Gemeinde wünscht sich auch die Konkretisierung des Flächennutzungsplanes und die
durch die Ausweisung eines Wochenendhausgebietes erforderliche Bodenordnung gemeinsam
mit den Grundstücksverhandlungen im Zusammenlegungsverfahren abzuwickeln. Die dafür
erforderlichen bodenordnerischen Aufgaben, der
Landzwischenerwerb, die Verhandlungen mit den
Grundstückseigentümern und katastertechnische
Arbeiten sowie deren rechtlicher Vollzug, sind in
Bayern klassische Aufgaben, die in einem Integrierten Ländlichen Entwicklungsverfahren von
der Flurbereinigungsbehörde begleitet und womöglich auch umgesetzt werden. Die Flurbereinigungsbehörde erfüllt insofern nicht nur die für den
Flächentausch ländlicher Grundstücke zwingend
erforderlichen technischen und rechtlichen Arbeiten, sondern ist zugleich Dienstleistungsbehörde
für die Teilnehmer am Verfahren, die Gemeinden
und andere Träger öffentlicher Belange. Dadurch
wird vermieden, dass ein Wettbewerb bei dem
Ankauf von Flächen für öffentliche Anlagen zwischen den unterschiedlichen Maßnahmenträgern
entsteht und Planungen – die nicht dem Zeitplan
des Zusammenlegungsprojektes unterliegen –
durch eine zeitlich versetzte Ausführung die Erfolge des Zusammenlegungsverfahrens wieder
vernichten.
Für das Zusammenlegungsverfahren in Polen
gelten derzeit folgende bodenrechtliche Bedingungen [31]:
Art. 8, Abs. 1: Der Teilnehmer erhält für seine
Einlageflächen Abfindungsflächen von gleichem
Wert (Prinzip der wertgleichen Abfindung).
Abs. 3: Auf Antrag von interessierten Teilnehmern kann man Flächen von anderem Schätzwert zuteilen unter Anwendung von Geldausgleich (Prinzip des Abfindungsverzichtes gegen
angemessenen Geldausgleich).
Abs. 8: Auf Antrag von Teilnehmern können mit
Zustimmung der Agentur für Landwirtschaftliche
Immobilien die dem Zusammenlegungsverfahren
unterzogenen staatlichen Vorratsflächen unter
den Verfahrensteilnehmern gegen Geldausgleich
aufgeteilt werden.
Art. 17, Abs. 1: Die für lokale öffentliche Zwecke, für Straßen und öffentliche Wege sowie für
die Einrichtung und Unterhaltung von Hauptmeliorationsarbeiten unbedingt erforderlichen
Flächen, werden aus staatlichem oder gemeindlichem Eigentum zugeteilt.
Abs. 2: Wenn das Zuteilungsgebiet keine
staatlichen oder gemeindlichen Flächen umfasst, werden für die Erschließung der landwirtschaftlichen Grundstücke und der Waldgrundstücke benötigten Wegeflächen aus der
Einlagefläche der Zusammenlegungsteilnehmer
zugeteilt. Dabei wird die jedem Teinehmer zustehende Abfindung um den Anteil verringert,
der dem Verhältnis des Schätzwertes seiner für
den Tausch vorgesehenen Grundstücke zu dem
Schätzwert aller der Zusammenlegung unterzogenen Grundstücke entspricht (Abzug für gemeinschaftliche Anlagen – nicht für öffentliche
Anlagen).

Należy więc również rozpatrzyć i zadecydować,
kto w przyszłości będzie utrzymywał te urządzenia w należytym stanie. Jeżeli miejscowa spółka
wodna nie może realizować tego zadania, powinna przejąć je gmina.
Dla przeprowadzenia postępowania urządzeniowo-rolnego w Strzelcach Wielkich zaleca się
dlatego – poza ustawowo nakazaną poprawą
stosunków własnościowych – nieobligatoryjnie
zaoferować innym instytucjom reprezentującym
interesy publiczne – a w szczególności gminie
– kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni
i pozyskanie gruntów dla realizacji wszystkich
przedsięwzięć wspólnotowych i publicznych.
Można by przy tym postąpić, jak następuje:
• Właściciele lub osoba uprawniona do utrzymania
urządzeń publicznych aktualizują swoje plany,
przygotowują odpowiednią dokumentację planistyczną i określają przyszłe potrzeby terenowe.
• O ile gmina lub Agencja Nieruchomości
Rolnych nie dysponują na dzień dzisiejszy
w wystarczającym stopniu właściwymi terenami, które mogłyby udostępnić na cele postępowania urządzeniowo-rolnego, KBGiTR
(w kooperacji z gminą) zostanie zlecone
stworzenie zasobu terenów, w drodze wyprzedzającego wykupu gruntów w dowolnych
miejscach obszaru przyszłego postępowania,
o sumarycznej powierzchni pokrywającej
ustalone potrzeby oraz administrowanie tym
zasobem. W ramach projektu scalenia, tereny
te będą wydzielone dla pokrycia potrzeb terenowych w wymaganych miejscach.
• Dalszą możliwość stanowi odpowiednie zastosowanie art. 8, ust. 1 Ustawy o scalaniu
i wymianie gruntów, zgodnie z którym, dla niektórych obiektów (np. dla wzmocnienia wałów
i budowy dróg technicznych) właściciele sąsiadujących działek mogą je zbyć w drodze
postępowania.
Ważnym problemem z zakresu rolnictwa, jest
korzystne dla dzierżawców położenie dzierżawionych działek w nowym stanie. Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy uczestnik ma otrzymać
w nowym stanie grunty równej wartości. Przy ocenie równowartości należy z reguły brać też pod
uwagę położenie wniesionych terenów, jakość
gleb, na których leżą i odległość od działki zagrodowej. W celu osiągnięcia (w interesie przyszłego
użytkownika) lepszych rezultatów, celowym jest,
aby dzierżawione tereny sytuować w nowym stanie obok własności dzierżawiącego oraz w razie
potrzeby zrezygnować z niektórych wymogów
równowartościowego ekwiwalentu w nowym
stanie (np. równowartość jak chodzi o odległość
od działki zagrodowej). W Republice Federalnej
Niemiec takie zamiany terenów dzierżawionych
są szczególnie wspierane (dzierżawy wieloletnie),
jeśli dzierżawca zgodzi się na umowę wieloletnią,
uzgadniając okres obejmujący przynajmniej 10 lat.

6.6

Spostrzeżenia końcowe

Istotne spostrzeżenia z prac przygotowawczych do przeprowadzenia postępowania dla
zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich
w Strzelcach Wielkich zebrano w następujących punktach:
1. Tylko wspólne przeprowadzenie różnych
pakietów przedsięwzięć może w Strzelcach Wielkich trwale rozwiązać występujące problemy. Wieś i tereny rolne
potrzebują skoordynowanych, szerokich
korekt strukturalnych. Szczególnie moc-

Abs. 2a: Den genannten Zusammenlegungsteilnehmern stehen Geldausgleiche zu, die die
Gemeinde zu leisten hat.
Art. 23, Abs. 2: Das Projekt wird in der Örtlichkeit abgesteckt und den Teilnehmern vorgewiesen.
Art. 22, Abs.1: Das Zusammenlegungsverfahren soll die Bestimmungen des lokalen Bebauungsplanes berücksichtigen.
Bei enger Auslegung dieser Rechtsgrundsätze sind die Möglichkeiten eines umfassenden
Bodenmanagements sehr beschränkt. Sie reduzieren sich im Wesentlichen auf die Ausweisung der für die landwirtschaftlichen Wege und
die Hauptmeliorationsanlagenen erforderlichen
Flächen. Nach dem Ausweis des Katasters für
Strzelce Wielkie sind in der dortigen Gemarkung
bei einer Gemarkungsfläche von ca. 1700 ha
19 Besitzstände mit über 400 Flurstücken und
ca. 750 ha Fläche im Eigentum der öffentlichen
Hand. Allein diese Angaben sprechen dafür, dass
bei der Durchführung des Bodenordnungsverfahrens umfangreiche Verhandlungen geführt
werden müssen, um den Flächenbedarf für
öffentliche Anlagen vorausschauend abzudecken. Grundsätzlich sollten für öffentliche und
gemeinschaftliche Anlagen, nach Abschluss der
Baumaßnahmen, das Eigentum und die Unterhaltung der Anlagen auch aus diesem Grund in
einer Hand sein.
In Strzelce Wielkie fällt auf, dass insbesondere
die wasserwirtschaftlichen Meliorationsanlagen,
mit wenigen Ausnahmen, kaum noch unterhalten werden. Insofern wäre ebenfalls zu prüfen
und zu entscheiden, wer künftig diese Anlagen
ordnungsgemäß unterhalten kann. Sofern kein
örtlich eng begrenzter Unterhaltungsverband die
Unterhaltung wahrnehmen kann, sollte die Gemeinde diese Aufgabe übernehmen.
Für die Durchführung eines Bodenordnungsverfahrens in Strzelce Wielkie wird deshalb
empfohlen, neben der gesetzlich verpflichtenden
Bodenordnung, den anderen Trägern öffentlicher
Belange – und insbesondere der Gemeinde – ein
freiwilliges, umfassendes Bodenordnungkonzept
anzubieten, welches alle öffentlichen und gemeinschaftlichen Anlagen bodenordnerisch umfasst.
Dabei könnte wie folgt vorgegangen werden:
• Die Eigentümer oder Unterhaltsberechtigten
von öffentlichen Anlagen aktualisieren ihre
Planungen, stellen geeignete Planunterlagen
bereit und ermitteln den künftigen Bedarf an
Flächen.
• Sofern nicht die Gemeinde und die Agentur für
Landwirtschaftliche Immobilien bereits heute
ausreichend geeignete Flächen besitzen und
für das Bodenordnungsverfahren bereitstellen
können, wird das KBGiTR (in Kooperation mit
der Gemeinde) beauftragt, einen Flächenpool
einzurichten und vorausschauenden Landerwerb bis zur Höhe des ermittelten Bedarfes an
beliebiger Stelle des Projektgebietes zu betreiben. Im Zuge des Zusammenlegungsprojektes
werden dann die Erwerbsflächen in der erforderlichen Lage ausgewiesen.
• Als weitere Möglichkeit bietet sich die entsprechende Anwendung von Art. 8, Abs. 3 des
„Gesetzes über die Zusammenlegung und den
Tausch von Grundstücken“ an, wonach für
geeignete Objekte (z.B. für die Verstärkung
der Dämme und die Anlage von Dammbewirtschaftungswegen) die anliegenden Grundstückseigentümer das für öffentliche Anlagen
benötigte Land gegen Geld abtreten.
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no powiązane są problemy z zakresu gospodarki wodnej, budowy dróg wiejskich
i scalenia gruntów.

Ein für die Landwirtschaft wichtiges Problem
ist die betriebswirtschaftlich zweckmäßige Behandlung von Pachtflächen im Zuge der Boden-

Dzierżawa (przed)
Pacht (alt)

Własność (przed)
Eigentum (alt)

Dzierżawa (po)
Pacht (neu)

Własność (po)
Eigentum (neu)

ALE Unterfranken

Rys. 81. Wymiana gruntów dzierżawnych w ramach postępowania Waldbüttelbrunn (powiat Würzburg)
Abb. 81. Pachtflächentausch aus dem Verfahren Waldbüttelbrunn (Landkreis Würzburg)
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2. Z przeprowadzonej inwentaryzacji oraz opracowanych wspólnie z mieszkańcami koncepcji wynika, iż postępowanie scaleniowe
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ordnung. Nach dem geltenden Recht ist jeder
Teilnehmer mit Flächen von gleichem Wert abzufinden. Bei der Betrachtung der Gleichwertigkeit
ist in der Regel auch die Lage der eingelegten
Flächen, deren Bodenqualität und Entfernung
von der Hofstelle zu beachten. Um (im Interesse
der künftigen Bewirtschafter) bessere Ergebnisse
zu erzielen, ist es grundsätzlich angebracht, die
Pachtflächen gemeinsam mit den Eigentumsflächen des Zupächters neu zu ordnen und gegebenenfalls auf gewisse Merkmale des Abfindungsanspruchs (wie z.B. die Gleichwertigkeit hinsichtlich
der Entfernung zum Wirtschaftshof) zu verzichten.
In der Bundesrepublik Deutschland wird dieser
Pachtflächentausch besonders gefördert (langfristige Verpachtung), wenn der Verpächter einem
langfristigen Pachtvertrag zustimmt und mit dem
Pächter die Bewirtschaftung für den Zeitraum von
mindestens 10 Jahren vereinbart.

6.6

Zusammenfassende Bemerkungen

Die wesentlichen Erkenntnisse aus den Vorbereitungsarbeiten zur Durchführung eines
integrierten ländlichen Entwicklungsverfahrens in Strzelce Wielkie werden in nachfolgenden Punkten zusammengefasst:
1. Nur die gemeinsame Durchführung von
verschiedenen Maßnahmenbündeln kann
in Strzelce Wielkie die anstehenden Probleme nachhaltig lösen. Dorf und Flur
bedürfen einer aufeinander abgestimmten
umfassenden Strukturverbesserung. Besonders verwoben sind die wasserwirtschaftlichen Probleme mit dem ländlichen
Wegebau und der Bodenordnung.
2. Ein Zusammenlegungsverfahren sollte
auf der Grundlage der vorliegenden Bestandserhebungen sowie der gemeinsam
mit den Bürgern erarbeiteten und bereits
vorliegenden Konzepte umgehend eingeleitet werden. Mit den dafür erforderlichen
technischen Detailplanungen könnte sofort begonnen werden. Die interessierten
Bürger erwarten nun (bereits ungeduldig)
das Handeln der Behörden.
3. Die Vorbereitungsphase für ein Neuordnungsverfahren in Strzelce Wielkie nach
der in Bayern angewandten Methodik hat
gezeigt, dass
• die bayerische Methodik bei der Vorbereitung von Verfahren auch in Kleinpolen erfolgreich eingesetzt werden kann,
• die Fülle von Einzelproblemen nur in
einem integralen Landentwicklungsverfahren gelöst werden kann,
• die Leistungen und das Können von
verschiedenen Behörden und Experten
benötigt wird; folglich bedarf es auch
eines verantwortlichen Koordinators.
4. Das „Gesetz über die Zusammenlegung
und den Tausch von Grundstücken“ von
1982 bietet, trotz seiner zwischenzeitlich
erfolgten Änderungen, nicht den für ein
integriertes ländliches Entwicklungsverfahren erforderlichen sachlichen,
organisatorischen und rechtlichen Handlungsrahmen. Es sollte baldmöglichst
grundlegend novelliert werden.
5. Das Bodenmanagement ist eine der tragenden Säulen eines integrierten ländlichen Entwicklungsverfahrens. Außer den
klassischen Aufgaben der Zusammenlegung und Formverbesserung von Grund-
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powinno zostać niezwłocznie wszczęte.
Można też niezwłocznie rozpocząć opracowanie koniecznych planów szczegółowych.
Zainteresowani mieszkańcy oczekują (niecierpliwie) działań administracji.
Faza przygotowania postępowania dla zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich
w Strzelcach Wielkich wg stosowanej
w Bawarii metodyki pokazała, że
• ta metodyka przygotowania postępowania może być z powodzeniem zastosowana w Małopolsce,
• tak szeroka ilość problemów rozwiązana może zostać tylko w ramach postępowania dla zintegrowanego rozwoju
obszarów wiejskich,
• konieczne jest współdziałanie oraz
wiedza różnych instytucji i ekspertów;
konieczna jest też odpowiedzialna instytucja koordynująca.
Pomimo zmian, które zachodziły w jej zapisach, Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów z 1982 r. nie zapewnia merytorycznych,
organizacyjnych i prawnych ram działania,
umożliwiających postępowanie dla zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich.
Powinna ona być możliwie szybko znowelizowana.
Zarządzanie terenami (Landmanagement)
jest jednym z podstawowych nośników
postępowania dla zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich. Poza klasycznymi
zadaniami scalenia i poprawy parametrów
działek dla racjonalnej gospodarki rolnej,
występuje potrzeba ich poszerzenia o inne
zadania z zakresu gospodarki gruntami
oraz koordynacji zamierzonych planów.
W szczególności dążyć należy do wyprzedzającego pozyskania powierzchni dla celów publicznych i wspólnotowych w terenach zabudowanych i niezabudowanych.
Finansowanie koniecznych i pożądanych
przedsięwzięć wymaga zgodnie z obowiązującymi wytycznymi kontroli i zatwierdzenia przez wiele instytucji czy organów. Konieczna przy tym do zachowania
ścieżka obiegu dokumentów wiąże się
z dużym nakładem pracy administracji,
jest sztywna i uciążliwa. Ponadto podstawy wsparcia uregulowane są w różnych
rozporządzeniach. Dlatego zatwierdzenie przedsięwzięć i ich finansowanie
powinno zostać w przyszłości zawarte
w jednym programie dla wsparcia zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich,
ponadto należy poszukać drogi dla jego
mniej zbiurokratyzowanej realizacji. Zasadniczo jeden organ powinien zostać
upoważniony do zatwierdzenia wszystkich przedsięwzięć z zakresu zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich
oraz powinien on zostać wyposażony
w niezbędne do tego środki.
Jeżeli istnieje wola, aby również w Małopolsce realizować postępowania dla zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich,
należy dla takich projektów – obejmujących zadania kompleksowe – opracować
w ramach fazy próbnej reguły współpracy
i koordynacji zaangażowanych instytucji.
Na wybranych obiektach pilotażowych
mogą być przy tym zbierane doświadczenia prowadzące do właściwej optymaliza-
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stücken für landwirtschaftlich-betriebswirtschaftliche Zwecke, bedarf es deshalb
bei einer Weiterung des Aufgabenspektrums zusätzlicher bodenordnerischer Aktivitäten der Bodenordnungsbehörde und
Koordination der beabsichtigten Planungen. Insbesondere ist eine vorausschauende Flächenbereitstellung für öffentliche
und gemeinschaftliche Anlagen im bebauten und unbebauten Raum anzustreben.
Die Finanzierung der erforderlichen und
wünschenswerten Maßnahmen bedarf
aufgrund der geltenden Richtlinien der
Prüfung und Genehmigung durch mehrere Fachstellen und Behörden. Der dabei
einzuhaltende Lauf der Unterlagen ist
verwaltungsaufwändig, starr und langwierig. Außerdem sind die Grundsätze
der Finanzierung in unterschiedlichen
Richtlinien geregelt. Die Genehmigung
der Maßnahmen und deren Finanzierung
sollte deshalb künftig in einer einzigen gemeinsamen Richtlinie zur Förderung von
integrierten ländlichen Entwicklungsmaßnahmen gebündelt und Wege für einen
weniger bürokratischen Vollzug gesucht
werden. Grundsätzlich sollte eine einzige
Behörde befugt sein, alle Maßnahmen der
integralen ländlichen Entwicklung zu genehmigen und auch mit den erforderlichen
Mitteln ausgestattet werden.
Sofern der Wille besteht, auch in Kleinpolen integrierte ländliche Entwicklungsverfahren durchzuführen, sollten für solche
Projekte – die eine komplexe Aufgabenstellung beinhalten – in einer Erprobungsphase Regeln für die Zusammenarbeit und
Koordinierung der beteiligten Fachstellen
erarbeitet werden. In ausgewählten Pilotprojekten könnten dabei Erfahrungen
gesammelt und eine für kleinpolnische
Verhältnisse geeignete Optimierung gefunden werden.
Die Zuständigkeiten für die strategische
Planung der Bodenordnungsverfahren,
für die Erstellung der Programme, die
Einleitung der Verfahren und die Genehmigung der Pläne, die technischen
Projektarbeiten sowie die Investitionen
liegen in unterschiedlichen Händen, Ressortzuständigkeiten sind zu beachten.
Sie wären gegebenenfalls neu zu ordnen.
Die Entscheidungswege wären zu verkürzen und die Organisation zu straffen. Zur
Durchführung von integrierten ländlichen
Entwicklungsverfahren bedarf es einer
eindeutigen Koordinierungsstelle, eines
sogenannten „Kümmerers“. Am Ende
einer Erprobungsphase sollte eine allein
zuständige Verwaltungsstelle eingerichtet
und ausgestattet werden, die für die Gesamtheit der Maßnahmen der ILE verantwortlich ist.
Die in einem integrierten ländlichen Entwicklungsverfahren anstehenden Probleme sind derart vielfältig und damit nicht
nur auf einen kleinen Personenkreis ausgerichtet, dass sie nur durch eine konsequente Einbindung der Bürger in den
Planungsprozess, durch eine intensive
Bürgerbeteiligung, besser noch durch
eine aktivierende Bürgerarbeit erfolgreich
gelöst werden können. Die vertrauens-
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cji w tym zakresie, dostosowanej do uwarunkowań panujących w Małopolsce.
8. Kompetencje w zakresie strategicznego
planowania postępowań urządzeniowo-rolnych, opracowanie programów,
wszczynanie postępowań i zatwierdzanie
planów, techniczne prace projektowe oraz
prace inwestycyjne znajdują się obecnie
w różnych rękach, trzeba uwzględniać
kompetencje resortowe. Należy je zgodnie
z potrzebami ewentualnie na nowo uregulować. Należałoby skrócić drogi decyzyjne
i usprawnić organizację administracji. Dla
przeprowadzenia postępowań dla zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich
potrzebne jest jednoznaczne określenie
jednostki koordynującej, tzw. „opiekuna”.
Na koniec fazy próbnej powinien zostać
wyznaczony i odpowiednio wyposażony
jeden organ, odpowiedzialny za całokształt przedsięwzięć z zakresu ZROW.
9. Problemy występujące w ramach postępowania dla zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich są tak różnorodne, tym
samym wykraczające poza jedną, małą
grupę osób, iż mogą one zostać rozwiązane
tylko w drodze konsekwentnego włączania
mieszkańców do procesu planowania
przez ich intensywne zaangażowanie,
a najlepiej w drodze aktywizującej pracy
mieszkańców. Pełne zaufania zaangażowanie mieszkańców w proces planowania, odpowiada ich powszechnym oczekiwaniom
i jest też spójne z europejskimi podstawami
wsparcia dla rozwoju obszarów wiejskich.
Dlatego zaleca się również, wypracowanie na wybranych obiektach pilotażowych
właściwej dla Małopolski formy włączania
mieszkańców do procesu planowania.
10. Duży udział nieużytków jest wyraźnym
znakiem szybko postępujących zmian
w strukturze agrarnej. Rolnicy, którzy
chcieliby powiększać areał swoich gospodarstw, narzekają jednak na niedostateczną ilość terenów, które mogliby wydzierżawić lub kupić (tzw. „społeczne odłogi”).
Duża liczba działających jeszcze małych
gospodarstw każe przypuszczać, że
w przyszłości będą one szybko tracić na
znaczeniu. Dla wzmocnienia wydajności
gospodarstw rodzinnych byłoby pomocne, ażeby grunty, które zostaną wyłączone
z uprawy wskutek przemian strukturalnych, wydzielić, dzięki odpowiednio wczesnemu pozyskaniu zaufania właścicieli
tych gruntów, w ramach scalenia sąsiadującym dzierżawiącym gospodarstwom.
Dlatego zaleca się stworzenie odpowiednich programów wsparcia dla pozyskiwania terenów i dzierżaw długoletnich na
cele postępowania urządzeniowo-rolnego.
11. Duża część urządzeń wodno-melioracyjnych znajduje się w złym stanie. Obecny
system ich utrzymania nie jest w stanie zagwarantować funkcjonalności tych urządzeń, jak ma to np. miejsce w Strzelcach
Wielkich. W uzasadnionych przypadkach
utrzymanie tych urządzeń powinno leżeć
w gestii sołectwa lub gminy.
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volle Beteiligung des Bürgers am Planungsprozess entspricht dem natürlichen
demokratischen Grundverständnis der
Bürger und wird auch durch die europäischen Fördergrundsätze zur Entwicklung
ländlicher Räume eingefordert. Deshalb
wird ebenfalls empfohlen, für Kleinpolen
geeignete Formen der Bürgerbeteiligung
im Zuge von Pilotprojekten zu erproben.
10. Der hohe Anteil von brach gefallenen Flächen ist ein deutliches Anzeichen für eine
sich schnell wandelnde Agrarstruktur.
Aufstockungswillige Betriebsinhaber klagen dennoch über ein fehlendes Angebot
an Pacht- und Kaufflächen (Sozialbrache).
Die Vielzahl der noch wirtschaftenden
Kleinstbetriebe lässt vermuten, dass
diese Betriebsform künftig schnell an
Bedeutung verlieren wird. Zur Stärkung
leistungsfähiger Familienbetriebe wäre es
hilfreich, dass Land, welches durch den
agrarstrukurellen Wandel freigesetzt wird,
im Zuge der Bodenordnung durch rechtzeitige, vertrauensbildende Maßnahmen
mit den Flächen der Pachtbetriebe zusammenzuführen.
Es wird deshalb angeraten, im Zusammenlegungsverfahren den Landzwischenerwerb und das langfristige Pachtwesen
durch geeignete Programme zu fördern.
11. Die Meliorationsanlagen sind zum großen
Teil in einem schlechten Zustand. Das
derzeitige System der Untgerhaltung ist,
zumindest in Strzelce Wielkie, nicht in der
Lage, die Funktionstüchtigkeit der Anlagen zu gewährleisten. In geeigneten Fällen wäre die Unterhaltung solcher Anlagen
auf die Ortschaft oder die Gemeinden zu
begrenzen.
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Załącznik 5 Inwentaryzacja substancji budowlanej

Mapa w pełnej rozdzielczości znajduje się na płycie CD
załączonej do niniejszego wydawnictwa

Anlage 5 Bestandserhebung der Bausubstanz

Die Karte in voller Auflösung befindet sich auf der CD-Platte
angehängt zu dieser Veröffentlichung

Załącznik 6 Inwentaryzacja pustostanów, uproszczone wartościowanie
budynków historycznych, wiek mieszkańców, hodowla zwierząt

Anlage 6 Bestandserhebung der Leerstände, vereinfachte Bewertung
historischer Gebäude, Alter der Bewohner, Tierhaltung

Mapa w pełnej rozdzielczości znajduje się na płycie CD
załączonej do niniejszego wydawnictwa

Die Karte in voller Auflösung befindet sich auf der CD-Platte
angehängt zu dieser Veröffentlichung

Załącznik 7 Mapa studium różniczan – osoby zamiejscowe posiadające
grunty w Strzelcach Wielkich (skala 1:10000)

Mapa w pełnej rozdzielczości znajduje się na płycie CD
załączonej do niniejszego wydawnictwa

Anlage 7 Karte der Besitzverzahnungen – Auswärtige Personen mit
Eigentum in Strzelce Wielkie M = 1:10000

Die Karte in voller Auflösung befindet sich auf der CD-Platte
angehängt zu dieser Veröffentlichung

Załącznik 8 Mapa studium różniczan miejscowych – osoby ze Strzelc
Wielkich posiadające grunty w sąsiednich sołectwach (skala 1:10000)

Anlage 8 Karte der Besitzverzahnungen – Personen aus Strzelce Wielkie mit Eigentum in angrenzenden Gemarkungen
M = 1:10000

Mapa w pełnej rozdzielczości znajduje się na płycie CD
załączonej do niniejszego wydawnictwa

Die Karte in voller Auflösung befindet sich auf der CD-Platte
angehängt zu dieser Veröffentlichung

Załącznik 9 Mapa urządzeń wodno-melioracyjnych
(skala 1:10000)

Mapa w pełnej rozdzielczości znajduje się na płycie CD
załączonej do niniejszego wydawnictwa

Anlage 9 Karte der wasserwirtschaftlichen Anlagen
M = 1:10000

Die Karte in voller Auflösung befindet sich auf der CD-Platte
angehängt zu dieser Veröffentlichung
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Extensive
- Wegebau zur besseren Bewirtschaftung
Ekstensywne użytkowanie łąk na obszarze sieci Natura 2000
- Rückbau von Drainagen / Entwässerungsgräben
- budowa dróg rolniczych dla ułatwienia zagospodarowania
- likwidacja drenaży / rowów odwadniających
- keine Entwässerungsmaßnahmen
- brak inwestycji odwadniających

Priorytet – użytki zielone

(Rad-/Fußwege) mit Rastmöglichkeiten

Bogactwo strukturalne osadnictwa
- utrzymanie i zabezpieczenie przez rolnictwo / ogrody / rowy

- skomunikowanie drogami rolniczymi
- odtworzenie / utrzymanie i pielęgnacja systemu rowów

Grenze des Bearbeitungsgebiets

Siedlungsbereich

Natura 2000-Gebiet

Uzupełnienie drzewostanu

- lepsze skomunikowanie
- ochrona szczególnych gatunków (bocian czarny): zachowanie
Landschaft - Ortw ramach gospodarki leśnej starych drzew / drzew stanowiących
biotopów
Sicherung durchelementy
Landwirtschaft
/ Gärten / Hecken / Gräben

Biotopvernetzung in der Flur

Ergänzung des Gehölzbestandes

Granica terenów osadniczych

Grenze des Bearbeitungsgebiets

Siedlungsbereich

Natura 2000-Gebiet

Naturdenkmal (Erhaltung und Pflege)

DE Strzelce-Wielkie

|

Vorl. Planfassung SF M1:25000 09.03.2015

| |

Übersichtsplan - Zielkonzept

14-031

Obszar sieci Natura 2000
Schwerpunkt Wald
- bessere Erschließung
Tereny osadnicze
- Schutz besonderer Artenvorkommen
(Schwarzstorch): Erhalt von
Altbäumen / Biotopbäumen im Zuge der forstkichen Bewirtschaftung

Waldsaumentwicklung (gestuft)
Pomnik przyrody (utrzymanie i pielęgnacja)

Entwicklung ehemaliger Gewässerläufe
Połączenia biotopów w terenach rolnych
- Sicherung als lanschaftsprägende
Elemente
- Erhaltung wertvoller Gehölzbestände

Nachrichtlich:

Naturdenkmal (Erhaltung und Pflege)

Nachrichtlich:

Biotopvernetzung in der Flur

Ergänzung des Gehölzbestandes

- zachowanie wartościowych zadrzewień

Schwerpunktbereich Ackernutzung
Rozwój skraju lasu (stopnie)
- Erschließungsmaßnahmen
– las
- Wiederherstellung / Pflege Priorytet
des Grabensystems

Schwerpunkt Wald
Verzahnung
- bessere Erschließung
- Erhalt
und
- Schutz besonderer Artenvorkommen (Schwarzstorch):
Erhalt von
Altbäumen / Biotopbäumen im Zuge der forstkichen Bewirtschaftung

Waldsaumentwicklung (gestuft)

Entwicklung ehemaliger Gewässerläufe
- Sicherung als lanschaftsprägende Elemente
- Erhaltung wertvoller Gehölzbestände

Schwerpunktbereich Grünlandnutzung
Zazębienie terenów otwartych i zabudowanych
Erhalt
der
kleinteiligen
und
- abwechslungsreichen
zachowanie i zabezpieczenie przezFlurstückszuteilung
rolnictwo / ogrody / zakrzewienia / rowy
Verzahnung Landschaft - Ort
zur Sicherung
- Erhalt und Sicherung durch Landwirtschaft / Gärten / Hecken
/ Gräben der extensiven Bewirtschaftung
Rozwój byłych cieków wodnych
- Erschließungsmaßnahmen - zabezpieczenie elementów ważnych dla krajobrazu

Schwerpunktbereich Ackernutzung
- Erschließungsmaßnahmen
- Wiederherstellung / Pflege des Grabensystems

Schwerpunktbereich Grünlandnutzung
- utrzymanie małych i różnorodnych działek rolnych
- Erhalt der kleinteiligen und abwechslungsreichen Flurstückszuteilung
- skomunikowanie drogami rolniczymi
Strukturvielfalt in den Streusiedlungen
zur Sicherung der extensiven Bewirtschaftung
- Erschließungsmaßnahmen
– grunty orne / Gärten / Gräben
- Erhalt und Sicherung durchPriorytet
Landwirtschaft

- Infrastrukturmaßnahmen

- Reaktivierung des Teichs
Strukturvielfalt in den Streusiedlungen
- Erhalt und Sicherung durch Landwirtschaft / Gärten-/ begleitende
Gräben
Erschließung

- begleitende
mitstawu
Rastmöglichkeiten
Wiederherstellung des historischen Teichs und Mühlbachs
im OrtsbereichErschließung (Rad-/Fußwege)
Odtworzenie historycznego
i Młynówki na terenach zabudowanych
im Rahmen der Dorferneuerung
- dowartościowanie historycznego folwarku i parku
- Aufwertung historischer Gutshof und Park
- reaktywacja
stawu und Mühlbachs im Ortsbereich
Wiederherstellung des historischen
Teichs
- skomunikowanie (ścieżki spacerowe/rowerowe) z możliwością odpoczynku
- Reaktivierung des Teichs
im
Rahmen
der
Dorferneuerung
- przedsięwzięcia infrastrukturalne
- begleitende Erschließung (Rad-/Fußwege) mit Rastmöglichkeiten
- Infrastrukturmaßnahmen
- Aufwertung historischer Gutshof und Park

Reaktivierung Mühlbach
Reaktivierung Mühlbach
Reaktywacja Młynówki
- Räumung des Bachbettes, Wiederanschluss an Gewässernetz
- udrożnienie jej koryta, włączenie
do sieci wód
- Räumung des Bachbettes, Wiederanschluss
an Gewässernetz
- rozwój typowych dla miejsca zadrzewień nadbrzeżnych
- Entwicklung standorttypischer, gewässerbegleitender Gehölzbestände
Entwicklung
standorttypischer,
gewässerbegleitender
Gehölzbestände
- punkt
ciężkości to użytkowanie łąk w dolinie
- Schwerpunkt Grünlandnutzung in der Aue
- skomunikowanie
(ścieżki spacerowe/rowerowe) z możliwością odpoczynku
- begleitende Erschließung (Rad-/Fußwege) mit Rastmöglichkeiten
- Schwerpunkt Grünlandnutzung
in der Aue

Extensive Wiesennutzung im Natura 2000-Gebiet
- Wegebau zur besseren Bewirtschaftung
- Rückbau von Drainagen / Entwässerungsgräben
- keine Entwässerungsmaßnahmen

Landschaftspflegerisches Zielkonzept

Koncepcja docelowa pielęgnacji
i zagospodarowania
krajobrazu
Wiesennutzung
im Natura 2000-Gebiet

Landschaftspflegerisches Zielkonzept

Mapa w pełnej rozdzielczości znajduje się na płycie CD
załączonej do niniejszego wydawnictwa

0

Z:\21 Dorferneuerung\14-031 Sczcurowa, Dorferneuerung Strzelce Wielkie\12 Plangrundlagen\ArcGIS\K_03_0_FN_2015-03-04a-Zielkonzept.mxd

Załącznik 10 Koncepcja planowania krajobrazowego terenów zabudowanych i terenów rolnych
Anlage 10 Konzept der Landschaftsplanung in Dorf und Flur

Die Karte in voller Auflösung befindet sich auf der CD-Platte
angehängt zu dieser Veröffentlichung

Załącznik 11 Koncepcja odnowy wsi

Mapa w pełnej rozdzielczości znajduje się na płycie CD
załączonej do niniejszego wydawnictwa

Anlage 11 Konzept der Dorferneuerung

Die Karte in voller Auflösung befindet sich auf der CD-Platte
angehängt zu dieser Veröffentlichung

Załącznik 12 Koncepcja urbanistyczna

Mapa w pełnej rozdzielczości znajduje się na płycie CD
załączonej do niniejszego wydawnictwa

Anlage 12 Städtebauliches Konzept

Die Karte in voller Auflösung befindet sich auf der CD-Platte
angehängt zu dieser Veröffentlichung

ZAŁĄCZNIK 13 Ustawa z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (tłumaczenie J. Zedler)

Anlage 13 Gesetz vom 26. März 1982 über die Zusammenlegung und Tausch von Grundstücken (Übersetzung
v. J. Zedler)

t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 700, z 2015 r. poz. 349.

Übersetzung von Josef Zedler:

W niniejszym załączniku zacytowano w całości ww. ustawę
na podstawie: [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000700]

„GESETZ
vom 26. März 1982
über die Zusammenlegung und den Tausch von Grundstücken

„USTAWA
z dnia 26 marca 1982 r.
o scalaniu i wymianie gruntów

Art. 1.
1. Zweck der Zusammenlegung ist die Schaffung günstigerer Wirtschaftsbedingungen für die Land-und Forstwirtschaftdurch Verbesserung der Flächenstruktur der landwirtschaftlichen Betriebe,
der Wälder und der Waldflächen, rationale Gestaltung der räumlichen Flächenverteilung, Anpassung der Grundstücksgrenzen an
das System der wasserwirtschaftlichen Anlagen, die Straßen und
das Gelände.
2. Sooft spricht das Gesetz von:
1) Grundstücken – meint es landwirtschaftliche Flächen, Waldflächen, darunter Flächen mit Verwendung für öffentliche Investitionen, Wasserflächen, Straßen und Eisenbahnbereiche;
2) bebaute Grundstücke – meint es Flächenunter Gebäuden
sowie daran angrenzende Flächen, darunter Hofflächen, die
ordnungsgemäße Verwendung der Gebäude ermöglichen;
3) räumlichen Flächenverteilung – meint es die Verteilung der
Grundstücke eines landwirtschaftlichen Betriebes in Bezug
zu den bebauten Grundstücken;
4) Eigentümer – meint es auch den Besitzer;
5) Teilnehmer – meint es den Eigentümer, den Besitzer von
Grundstücken im Zusammenlegungsgebiet oder den Investor, im Fall von Grundstücken im Staatseigentum oder
Grundstücken im Eigentum der territorialen Selbstverwaltung auch den Verwalter dieser Grundstücke;
6) Dorf – meint es auch Stadt;
7) Agentur – meint es die Agentur für Landwirtschaftliche Immobilien;
8) Zusammenlegungsarbeiten – meint es unerlässliche Arbeiten und Aktivitäten, um:
a) das Zusammenlegungsverfahren anzuordnen,
b) das Zusammenlegungsverfahren durchzuführen,
c) die Grundbücher zu berichtigen;
9) Ex post-Investitionen – meint es die in der Entscheidung
über die Genehmigung des Zusammenlegungsprojekts bezeichneten Arbeiten, die den Teilnehmern die Inbesitznahme
der ihnen im Rahmen des Zusammenlegungsverfahrens zugeteilten Grundstücke ermöglichen, wie:
a) den Bau oder den Umbau von Zufahrtswegen zu landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Flächen sowie
Zufahrten zu den Gebäulichkeiten der einzelnen Teilnehmer,
b) Korrektur des Verlaufs und die Verbesserung der technischen Parameter der wasserwirtschaftlichen Anlagen,
c) entfernen der nicht mehr benötigten Grenzraine und
Wege sowie Rekultivierungsmaßnahmen, die eine mechanische Bodenbearbeitung ermöglichen;
10) Investor – meint es einen Unternehmer, der eine dem öffentlichen Zweck dienende Investition umsetzt oder zu realisieren beabsichtigt.
Art. 2.
1. Der Zusammenlegung werden die in einem oder in mehreren
Dörfern oder in deren Teilen gelegene Grundstücke unterzogen;
diese Grundstücke bilden das Zusammenlegungsgebiet.
2. (Aufgehoben)
3. Die im Ergebnis der Zusammenlegung gewährte Zuteilung bebauter Grundstücke einem anderen Teilnehmer ist nur mit seiner
Zustimmung sowie der Zustimmung des bisherigen Eigentümers
möglich und unter der Voraussetzung:
1) des Abbruchs oder der Verlagerung der Bebauung durch den
bisherigen Eigentümer zu einem bestimmten Termin oder
2) der Zustimmung durch den bisherigen Eigentümer auf Ausgleich des Wertes der Bebauung in Geld oder in einer anderen Form.

Art. 1.
1. 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.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) gruntach – rozumie się przez to nieruchomości rolne, grunty leśne, w tym przeznaczone na inwestycje celu publicznego, grunty pod wodami, drogami i obszarami kolejowymi;
2) gruntach zabudowanych – rozumie się przez to grunty pod
budynkami, a także obszary do nich przyległe, w tym podwórza, umożliwiające właściwe wykorzystanie budynków;
3) rozłogu gruntów – rozumie się przez to rozmieszczenie
gruntów gospodarstwa rolnego w stosunku do gruntów
zabudowanych;
4) właścicielu – rozumie się przez to również posiadacza samoistnego;
5) uczestniku scalenia – rozumie się przez to właściciela,
użytkownika gruntu położonego na obszarze scalenia lub
inwestora, a w przypadku gruntów stanowiących własność
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
także podmiot gospodarujący tymi gruntami;
6) wsi – rozumie się przez to również miasto;
7) Agencji – rozumie się przez to Agencję Nieruchomości Rolnych;
8) pracach scaleniowych – rozumie się przez to prace i czynności niezbędne do:
a) wszczęcia postępowania scaleniowego,
b) prowadzenia postępowania scaleniowego,
c) ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia;
9) zagospodarowaniu poscaleniowym – rozumie się przez
to określone w decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia
gruntów prace umożliwiające objęcie w posiadanie przez
uczestników scalenia wydzielonych im w ramach postępowania scaleniowego gruntów, polegające na:
a) budowie lub przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań
poszczególnych uczestników scalenia,
b) korekcie przebiegu oraz poprawie parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych,
c) likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz wykonywaniu
zabiegów rekultywacyjnych umożliwiających uprawę
mechaniczną gruntów;
10) inwestorze – rozumie się przez to podmiot realizujący
lub zamierzający realizować inwestycję celu publicznego na obszarze scalenia.
Art. 2.
Scaleniem obejmuje się grunty położone w jednej lub kilku
wsiach bądź w ich częściach; grunty te tworzą obszar scalenia.
2. (uchylony)
3. Wydzielenie gruntów zabudowanych w wyniku scalenia gruntów innemu uczestnikowi scalenia jest dopuszczalne tylko za
zgodą tego uczestnika scalenia oraz za zgodą dotychczasowego właściciela i pod warunkiem:
1) rozbiórki lub przeniesienia przez dotychczasowego właściciela zabudowań w oznaczonym terminie, albo
1.

2) wyrażenia zgody przez dotychczasowego właściciela na
dokonanie rozliczenia wartości zabudowań w gotówce lub
w innej formie.
3a. Zmiana granic nieruchomości zabudowanej może być dokonywana w trakcie scalenia gruntów pod warunkiem, że nie
pogorszy to warunków korzystania z takiej nieruchomości,
w szczególności dostępu do budynków.
4. Za grunty stanowiące współwłasność można, za zgodą współwłaścicieli, wydzielić odrębne dla każdego z nich grunty odpowiadające wartości udziałów we współwłasności.
Art. 3.
1. Postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu
administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 5–7 oraz art. 4 ust. 2 i 3. Organem
wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do starosty w sprawach z tego zakresu jest wojewoda.
2. Postępowanie scaleniowe może być wszczęte na wniosek
większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na
projektowanym obszarze scalenia, lub na wniosek właścicieli
gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni
projektowanego obszaru scalenia.
3. Odmowa wszczęcia postępowania scaleniowego następuje
w drodze decyzji starosty.
4. Prace scaleniowo-wymienne koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych przekazanych
mu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października
1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.1) lub jednostek
utworzonych przez ten samorząd do realizacji tych zadań.
5. W finansowanie prac, o których mowa w ust. 4, oraz w finansowanie zagospodarowania poscaleniowego mogą być włączone:
1) publiczne środki wspólnotowe w rozumieniu ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.2) oraz
2) inne środki publiczne na zasadach określonych w ustawie
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 oraz z 2015 r. poz.
349), w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
i w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
6. W finansowanie zagospodarowania poscaleniowego mogą być
włączone środki państwowych funduszy celowych oraz środki budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli jest to
zgodne odpowiednio z ich regulaminami bądź właściwością.
7. W pokrywaniu kosztów przeprowadzania postępowania scaleniowego lub wymiennego oraz zagospodarowania poscaleniowego mogą uczestniczyć właściciele gruntów objętych postępowaniem na zasadach ustalonych przez starostę w projekcie,
o którym mowa w art. 10 ust. 1.
Art. 4.
1. Postępowanie scaleniowe może być wszczęte z urzędu po
uprzednim uzyskaniu opinii rady sołeckiej, a także działających
na terenie danej wsi społeczno- zawodowych organizacji rolników, jeżeli:
1) grunty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, których
powierzchnia przekracza 10% projektowanego obszaru
scalenia i nie mogą być racjonalnie zagospodarowane bez
scalenia;
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19,
poz. 239, Nr 52, poz. 632, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623
oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90,
poz. 759 i Nr 267, poz. 2251, z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832,
z 2008 r. Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 161, poz. 1277, z 2011 r. Nr 84,
poz. 455 oraz z 2014 r. poz. 379.
1

3.a. Die Änderung der Grenzen eines bebauten Grundstücks kann
im Zuge der Zusammenlegung unter der Voraussetzung vorgenommen werden, dass die Bedingungen der Nutzung der Immobilie dadurch nicht erschwert werden, dies betrifft vor allem den
Zugang zu den Gebäulichkeiten.
4. Für gemeinsames Eigentum können nach Zustimmung der Miteigentümer gesonderte Abfindungen ausgewiesen werden, die dem
Wert der Miteigentumsanteile entsprechen.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

1.

Art. 3.
Die Durchführung und die Ausführung des Zusammenlegungsverfahren und der Ex post-Investitionen obliegt dem Landrat als
Aufgabe der Staatsverwaltung, finanziert aus dem Staatshaushalt, mit Vorbehalt der Bestimmungen der Abs. 5-7 und des Art. 4
Abs. 2 und 3. Das im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes
dem Landrat in diesen Angelegenheiten übergeordnete Organ
ist der Wojewode.
Das Zusammenlegungsverfahren kann auf Antrag der Mehrheit der Eigentümer landwirtschaftlicher Betriebe innerhalb des
vorgesehenen Zusammenlegungsgebiets oder auf Antrag der
Grundstückseigentümer, deren Gesamtfläche die Hälfte der
Fläche des vorgesehenen Zusammenlegungsgebiets übersteigt, angeordnet werden.
Die Ablehnung der Anordnung eines Zusammenlegungsverfahrens erfolgt im Zuge eines Verwaltungsaktes des Landrats.
Die Zusammenlegungs- und Tauscharbeiten koordiniert und führt
die Selbstverwaltung der Wojewodschaft mithilfe von Organisationseinheiten, die ihr aufgrund des Art. 25 Abs. 1 Pkt. 3 des Gesetzes
vom 13. Oktober 1998 – Einführungsvorschriften für die Reform der
öffentlichen Verwaltung (GBl. Nr. 133, Pos. 872, mit späteren Änderungen1) übertragen oder Stellen, die für die Realisierung dieser
Arbeiten seitens dieser Selbstverwaltung geschaffen wurden.
Zur Finanzierung der im Abs. 4 genannten Arbeiten sowie zur Finanzierung der Ex post-Investitionen können einbezogen werden:
1) öffentliche Gemeinschaftsmittel im Sinne des Gesetzes
vom 20. April 2004 über den Nationalen Entwicklungsplan
(GBl. Nr. 116 Pos. 1206 mit späteren Änderungen2) sowie
2) Andere öffentliche Mittel aufgrund der im Gesetz vom 6.
Dezember 2006 über die Grundsätze der Durchführung
der Entwicklungspolitik (GBl. Nr. von 2014 Pos. 1649 sowie von 2015 Pos. 349), in Vorschriften zur Förderung der
Entwicklung des ländlichen Raums mit dem Mitteln des
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums im Rahmen des Nationalprogramms für
die Entwicklung des Ländlichen Raums für die Jahre 20072013 und in Vorschriften zur Förderung der Entwicklung des
ländlichen Raums mit dem Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
im Rahmen des Nationalprogramms für die Entwicklung des
Ländlichen Raums für die Jahre 2007-2013.
Für die Finanzierung der Ex post-Investitionen können Mittel
der staatlichen Zielfonds sowie Haushaltsmittel der territorialen
Selbstverwaltungseinrichtungen einbezogen werden, falls dies
deren Reglements oder deren Eigenart entspricht.
Bei der Deckung der Kosten der Durchführung eines Zusammenlegungs- oder Tauschverfahrens sowie der Kosten der Ex post-Investitionen können die Eigentümer der dem Verfahren unterzogenen
Grundstücke aufgrund der durch den Landrat aufgestellten Grundsätze, in einem, im Art. 10 Abs. 1 genannten Projekt, partizipieren.
Art. 4.
Das Zusammenlegungsverfahren kann von Amts wegen nach
vorherigem Einholen einer Stellungnahme des Schuldheißrats
und der in dem betroffenen Dorf tätigen berufsständischen Organisationen der Landwirte angeordnet werden, wenn:
1) Grundstücke im Eigentum des Staates, deren Fläche 10%
der vorgesehenen Fläche des Zusammenlegungsgebiets

Änderungen des o.g. Gesetzes sind im GBl. von 1998 Nr. 162, Pos. 1126,
von 2000 Nr. 6, Pos 70, Nr. 12, Pos. 136, Nr. 17, Pos. 228, Nr. 19, Pos.
239, Nr. 52, Pos. 632, Nr. 95, Pos. 1041 und Nr. 122, Pos. 1312, von 2001
Nr. 45, Pos. 497, Nr. 100, Pos. 1084, Nr. 111, Pos. 1194 und Nr. 145, Pos.
1623 sowie von 2009 Nr. 31, Pos. 206 veröffentlicht worden.
2
Änderungen des o.g. Gesetzes wurden im GBl. von 2005 Nr. 90, Pos. 759
und Nr. 267, Pos. 2251, von 2006 Nr. 149, Pos. 1074 und Nr. 249, Pos. 1832
Nr. 216, Pos. 1370, von 2009 Nr. 161, Pos. 1277, von 2011 Nr. 84, Pos. 455
sowie von 2014 Pos. 379.
1

2) ukształtowanie rozłogów gruntów na projektowanym obszarze scalenia wskutek działalności przemysłowej, przebiegu
istniejących lub budowanych dróg publicznych, kolei, rurociągów naziemnych oraz zbiorników wodnych lub urządzeń melioracji wodnych zostało lub zostanie znacznie pogorszone;
3) o scalenie wystąpi z wnioskiem osoba, której grunty wymagają
poprawienia rozłogu, a jednocześnie scalenie to nie pogorszy
warunków gospodarowania innym uczestnikom postępowania;
4) o scalenie wystąpi inwestor, którego działalność spowodowała lub spowoduje skutki, o których mowa w pkt 2;
5) o scalenie wystąpi organ właściwy w zakresie ochrony
przyrody, w przypadku gdy korzystanie z gruntów, na których ochronie podlegają zagrożone wyginięciem gatunki
roślin i zwierząt, lub siedlisk przyrody stało się niemożliwe
lub istotnie ograniczone.
2. W przypadku prowadzenia scalania gruntów w związku z budową autostrady, koszty wykonania scalenia i wymiany gruntów
oraz poscaleniowego zagospodarowania gruntów pokrywa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
3. Koszty prac scaleniowych i zagospodarowania poscaleniowego
pokrywa inwestor albo organ właściwy w zakresie ochrony przyrody, który wystąpił o scalenie gruntów.
Art. 5.
1. Jeżeli do racjonalnego ukształtowania gruntów wchodzących
w skład gospodarstw rolnych zachodzi potrzeba zmiany ich
położenia w drodze wzajemnej wymiany, wymiana taka może
być dokonana na zgodny wniosek właścicieli tych gruntów,
a w przypadku gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – za zgodą Agencji. Wymianą mogą być objęte również
grunty z zabudowaniami.
2. Wymianą mogą być objęte grunty położone na terenie jednej
lub kilku gmin.
3. W przypadku wymiany gruntów z zabudowaniami wartość budynków określa się według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego na zasadach określonych w przepisach
o gospodarce nieruchomościami, chyba że strony uzgodnią
inne zasady rozliczeń.
4. Przepisy art. 3 ust. 1 i 3 oraz art. 4 ust. 3 mają zastosowanie
również przy wymianie gruntów.
Art. 6.
Jeżeli postępowaniem scaleniowym lub wymiennym mają być objęte
grunty położone na terenie dwóch lub więcej gmin, właściwy do prowadzenia postępowania jest starosta, na którego terenie działania posiada grunty największa liczba uczestników postępowania, a w razie
równej ich liczby – starosta, na którego terenie działania znajduje się
największy obszar gruntów obejmowanych scaleniem lub wymianą.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
1.

Art. 7.
Wszczęcie postępowania scaleniowego lub wymiennego następuje w drodze postanowienia starosty.
Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego lub
wymiennego w szczególności powinno zawierać:
1) określenie granic i powierzchni obszaru scalenia lub wymiany gruntów;
2) wykaz uczestników scalenia lub wymiany gruntów;
3) przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych lub
wymiennych.
Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego odczytuje się na zebraniu uczestników scalenia, zwołanym przez
starostę, a ponadto wywiesza się je na okres 14 dni w lokalach
urzędów gmin, na których terenie są położone grunty objęte
scaleniem, oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach, których
grunty tworzą obszar scalenia.
Z chwilą upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego uważa się za
doręczone wszystkim uczestnikom scalenia.
Postanowienie o wszczęciu postępowania wymiennego doręcza się uczestnikom wymiany na piśmie.
Na postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego
służy zażalenie.
Art. 8.
Uczestnik scalenia lub wymiany, z zastrzeżeniem ust. 2–3a
oraz art. 17 ust. 2, otrzymuje grunty o równej wartości szacunkowej w zamian za grunty dotychczas posiadane.

übersteigt und ohne eine Zusammenlegung nicht rationell
bewirtschaftet werden können;
2) Struktur der räumlichen Flächenverteilung im vorgesehenen
Zusammenlegungsgebiet infolge industrieller Tätigkeit, des
Verlaufs der vorhandenen oder im Bau befindlichen öffentlichen Straßen, Eisenbahnlinien, oberirdischen Pipelines
sowie Wasserbehälter oder Meliorationsanlagen erheblich
verschlechtert wurde oder verschlechtert wird;
3) den Antrag auf Zusammenlegung eine Person stellt, deren
Grundstücke einer Verbesserung der räumlichen Flächenverteilung bedürfen, die Zusammenlegung aber zugleich
nicht die Wirtschaftsbedingungen anderer Verfahrensteilnehmer verschlechtert;
4) die Zusammenlegung seitens eines Investors beantragt
wird, dessen Tätigkeit die unter Ziff. 2 genannten Auswirkungen hervorgerufen hat oder hervorrufen wird;
5) die Zusammenlegung seitens eines für den Naturschutz
zuständigen Organs beantragt wird, wenn die Nutzung geschützter Flächen, auf welchen vom Aussterben bedrohte
Pflanz- und Tierarten vorkommen oder Naturschutz-Lebensräumen unmöglich oder deutlich eingeschränkt wurde.
2. Im Falle einer Zusammenlegung im Zusammenhang mit dem
Bau einer Autobahn, werden die Kosten der Durchführung des
Zusammenlegungsverfahrens und des Grundstückstauschverfahrens sowie die Kosten der Ex post-Investitionen seitens der
Generaldirektion für Staatsstraßen und Autobahnen getragen.
3. Die Kosten des Zusammenlegungsverfahrens und der Ex postInvestitionen trägt der Investor oder das für den Naturschutz zuständige Organ, der die Zusammenlegung beantragt hat.
Art. 5.
1. Wenn für rationale Gestaltung der Grundstücke landwirtschaftlicher Betriebe die Notwendigkeit entsteht, deren Lage im Rahmen
eines gegenseitigen Tausches zu verändern, kann derartiger
Tausch auf einen gemeinsamen Antrag der Eigentümer dieser
Grundstücke und im Falle von Grundstücken im Eigentum des
Staates, mit Zustimmung der Agentur durchgeführt werden.
2. Dem Tausch können in einer Gemeinde oder in mehreren Gemeinden gelegene Grundstücke unterzogen werden.
3. Im Falle des Tausches bebauter Grundstücke bestimmt man
deren Wert aufgrund der Schätzungsergebnisse eines Immobiliensachverständigen auf der Grundlage der Vorschriften über
Immobilienmanagement, es sei denn, die Parteien andere Verrechnungsgrundsätze vereinbaren.
4. Die Vorschriften des Art. 3 Abs. 1 und 3 sowie Art. 4 Abs. 3
gelten auch für den Grundstückstausch.
Art. 6.
Wenn dem Zusammenlegungs- oder dem Tauschverfahren, auf dem
Gebiet zweier oder mehrerer Gemeinden gelegene Grundstücke unterzogen werden sollen, zuständig für die Verfahrensdurchführung
ist der Landrat, auf dessen Tätigkeitsgebiet die meisten Teilnehmer
Grundstücke besitzen und im Falle deren Gleichzahl, der Landrat,
auf dessen Tätigkeitsgebiet die größte Fläche der dem Zusammenlegungs- oder dem Tauschverfahren unterzogene Fläche zu verzeichnen ist.
Art. 7.
1. Die Anordnung eines Zusammenlegungs- oder eines Tauschverfahrens erfolgt im Zuge der Verordnung des Landrats.
2. Die Verordnung über die Anordnung eines Zusammenlegungsoder eines Tauschverfahrens soll insbesondere enthalten:
1) Bezeichnung der Grenzen und der Fläche des Zusammenlegungs- oder des Tauschgebiets;
2) Verzeichnis der Teilnehmer des Zusammenlegungs- oder
des Tauschverfahrens;
3) den vorgesehenen Termin der Beendigung der Zusammenlegungs- oder der Tauscharbeiten.
3. Die Verordnung über die Anordnung eines Zusammenlegungsverfahrens wird in einer durch den Landrat einberufenen Teilnehmerversammlung verlesen, außerdem erfolgt ein Aushang
für einen Zeitraum von 14 Tagen in den Räumlichkeiten der Gemeindeämter, deren Gebiet von dem Zusammenlegungsgebiet
berührt wird sowie auf den Amtstafeln der Dörfer, deren Grundstücke das Zusammenlegungsgebiet bilden.
4. Mit dem Ablauf der im Abs. 3 genannten Frist gilt die Verordnung über die Anordnung eines Zusammenlegungsverfahrens

Jeżeli wydzielenie gruntów o równej wartości szacunkowej
jest technicznie niemożliwe lub gospodarczo nieuzasadnione
za równą wartość szacunkową uważa się również wartość
o różnicy nieprzekraczającej 3%.
3. Na zgodny wniosek zainteresowanych uczestników scalenia
można im wydzielić grunty o innej wartości szacunkowej stosując dopłaty.
3.a. W przypadku gdy o scalenie gruntów wystąpił inwestor, pozostałym uczestnikom postępowania scaleniowego przysługują
dopłaty, jeżeli inwestor na obszarze scalenia:
1) nie posiada gruntów, albo
2) posiada grunty, ale ich wartość jest mniejsza od wartości
gruntów niezbędnych na realizację inwestycji celu publicznego.
4. Wysokość dopłat ustala się według cen przyjętych przy szacowaniu gruntów objętych scaleniem lub wymianą.
5. Dopłaty uczestnikom scalenia są wypłacane ze środków powiatu jednorazowo, w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu
scalenia.
6. Uczestnik scalenia zobowiązany do dopłaty uiszcza ją w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia, na rachunek
powiatu.
7. Dopłaty między uczestnikami wymiany są regulowane bezpośrednio między nimi.
8. Na wniosek uczestników postępowania scaleniowego grunty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objęte postępowaniem
mogą, za zgodą Agencji, zostać w całości lub w części rozdysponowane za dopłaty na rzecz uczestników postępowania.
9. Do należności Agencji z tytułu dopłat stosuje się przepisy
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
dotyczące sprzedaży nieruchomości rolnych.
2.

Art. 9.
1. Jeżeli liczba uczestników scalenia przekracza 10 osób, postępowanie scaleniowe prowadzi się z udziałem rady uczestników
scalenia w składzie 3–12 osób, jako społecznego organu doradczego, wybieranego i odwoływanego przez uczestników
scalenia z każdej wsi objętej scaleniem.
2. Rada uczestników scalenia jest wybierana na zebraniu uczestników scalenia, zwołanym przez starostę.
3. W przypadku niedokonania wyboru rady uczestników scalenia
w terminie określonym przez starostę funkcję tej rady sprawuje
powołany postanowieniem tego organu zespół, w skład którego
wchodzi rada sołecka, sołtys oraz przedstawiciel Agencji będącej uczestnikiem scalenia oraz przedstawiciel społeczno-zawodowych organizacji rolników; w przypadku gdy postępowaniem
scaleniowym objęto grunty więcej niż jednej wsi, w skład zespołu wchodzą sołtysi tych wsi, przedstawiciele rad sołeckich
po jednym z każdej wsi, przedstawiciel Agencji będącej uczestnikiem scalenia oraz przedstawiciel społeczno-zawodowych
organizacji rolników.
Art. 10.
1. Grunty objęte scaleniem szacuje oraz opracowuje projekt scalenia upoważniony przez starostę geodeta-projektant scalenia,
przy udziale powołanej przez ten organ komisji pełniącej funkcje doradcze. W skład komisji wchodzą:
1) wszyscy uczestnicy scalenia, a jeśli liczba uczestników jest
większa niż 10 osób – rada uczestników scalenia;
2) przedstawiciel społeczno-zawodowych organizacji rolników;
3) przedstawiciel Agencji będącej uczestnikiem scalenia;
4) przedstawiciel starosty, na którego terenie działania są położone grunty objęte scaleniem;
5) przedstawiciel izby rolniczej, na której terenie działania są
położone grunty objęte scaleniem.
2. Komisja wybiera przewodniczącego spośród swoich członków.
3. Starosta, na wniosek komisji, może powołać do jej składu rzeczoznawców.
4. Grunty objęte wymianą szacują wszyscy uczestnicy wymiany
według zasad określonych w art. 11 ust. 2–4, chyba że określą
inne zasady szacowania, natomiast projekt wymiany opracowuje upoważniony przez starostę geodeta, przy udziale wszystkich uczestników wymiany.
Art. 11.
1. Uczestnicy scalenia, w drodze uchwały, określają zasady szacunku gruntów. Jeżeli jednak starosta w drodze postanowienia

gegenüber allen Teilnehmern am Zusammenlegungsverfahren
als zugestellt.
5. Die Verordnung über die Anordnung eines Tauschverfahrens
wird den Teilnehmern am Tauschverfahren schriftlich zugestellt.
6. Gegen die Verordnung über die Anordnung eines Zusammenlegungsverfahrens gilt das Rechtsmittel der Beschwerde.
Art. 8.
1. Der Teilnehmer am Zusammenlegungs- oder Tauschverfahren
erhält mit Vorbehalt der Abs. 2-3a und Art. 17 Abs. 2 für seine
Einlageflächen Abfindungsflächen vom gleichen Wert.
2. Wenn es technisch unmöglich oder wirtschaftlich unbegründet
ist, Abfindungsflächen gleichen Schätzwertes zuzuteilen, betrachtet man die Zuteilung auch als wertgleich, wenn der Unterschied der Schätzwerte 3% nicht übersteigt.
3. Auf übereinstimmenden Antrag daran interessierter Teilnehmer
kann man denen Flächen von anderem Schätzungswert zuzuteilen unter Anwendung von Geldausgleichen.
3.a. Im Falle der Beantragung eines Zusammenlegungsverfahrens durch einen Investor, stehen den übrigen Verfahrensteilnehmern Geldausgleiche zu, wenn der Investor im Zusammenlegungsgebiet:
1) keine Einlageflächen hat oder
2) der Wert der Einlageflächen geringer als der Wert der
zur Realisierung der öffentlichen Investition unbedingt
erforderlich ist.
4.
Die Höhe der Geldausgleiche wird gemäß den bei der Schätzung der der Zusammenlegung oder dem Tausch unterzogenen Grundstücke festgelegten Preise bestimmt.
5.
Die Geldausgleiche werden den Zusammenlegungsteilnehmern aus den Mitteln des Landkreises in einem Betrag innerhalb von zwei Monaten nach der Beendigung der Zusammenlegung ausbezahlt.
6.
Zusammenlegungsteilnehmer, der zu einem Geldausgleichverpflichtet ist, leistet diese innerhalb von zwei Monaten auf
Rechnung des Landkreises.
7.
Geldausgleiche im Tauschverfahren werden unmittelbar zwischen den Tauschpartnern geregelt.
8.
Auf Antrag der Zusammenlegungsteilnehmer können mit Zustimmung der Agentur die dem Zusammenlegungsverfahren
unterzogenen staatlichen landwirtschaftlichen Vorratsflächen
teilweise oder ganz unter den Verfahrensteilnehmern gegen
Geldausgleiche aufgeteilt werden.
9.
Für die Ausgleichsforderungen der Agentur gelten die den Verkauf landwirtschaftlicher Immobilien regelnde Vorschriften über
die Bewirtschaftung staatlicher landwirtschaftlicher Immobilien.
1.

2.
3.

1.

Art. 9.
Wenn die Teilnehmerzahl am Zusammenlegungsverfahren 10
Personen übersteigt, dann wird das Zusammenlegungsverfahren mit einem Rat der Teilnehmer des Zusammenlegungsverfahrens in der Form eines gesellschaftlichen Beratungsgremiums, der durch die Teilnehmer eines jeden Dorfes, das dem
Zusammenlegungsverfahren unterzogen wird, gewählt und abberufen wird, in einer Besetzung von 3-12 Personen, geführt.
Der Rat der Teilnehmer des Zusammenlegungsverfahrens
wird in einer durch den Landrat einberufenen Versammlung
der Teilnehmer am Zusammenlegungsverfahren gewählt.
Im Falle des Nichtzustandekommens der Wahl des Rates der
Teilnehmer des Zusammenlegungsverfahrens innerhalb einer
durch den Landrat bestimmten Frist, übt die Funktion dieses
Rats ein durch Beschluss dieses Organs eiberufenes Gremium, dem der Schuldheißrat, der Schuldheiß sowie ein Vertreter
der Agentur, als Teilnehmer in am Zusammenlegungsverfahren, und ein Vertreter der berufsständischen Organisationen
der Landwirte aus; im Falle, wenn dem Zusammenlegungsverfahren Grundstücke mehr als eines Dorfes unterzogen sind,
gehören dem Gremium die Schuldheiße der Dörfer, je ein
Vertreter des Schuldheißrats eines jeden Dorfes, ein Vertreter
der Agentur, als Teilnehmerin am Zusammenlegungsverfahren, und ein Vertreter der berufsständischen Organisationen
der Landwirte.
Art. 10.
Ein durch den Landrat bevollmächtigter Geodät-Projektant
schätzt die der Zusammenlegung unterzogenen Grundstücke
und erarbeitet ein Zusammenlegungsprojekt mit Teilnahme der

uzna, że szacunek ten byłby sprzeczny ze słusznym interesem
uczestnika, stosuje się przepis ust. 2.
2. W razie nieokreślenia zasad szacunku przez uczestników
scalenia, szacunku gruntów dokonuje się na podstawie cen
obowiązujących przy sprzedaży państwowych nieruchomości
rolnych, z uwzględnieniem położenia gruntów na obszarze scalenia oraz ich przydatności rolniczej i funkcji terenu wynikającej
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Wartość szacunkową lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników
i innych upraw specjalnych stanowi wartość szacunkowa gruntów, obliczona na podstawie szacunku wykonanego w sposób
określony w ust. 1 lub 2, oraz wartość drzewostanów, drzew
i krzewów, a także innych części składowych gruntów, ustalona
przez rzeczoznawcę majątkowego na zasadach określonych
w przepisach o gospodarce nieruchomościami.
4. Jeżeli scaleniem zostały objęte grunty leśne o takiej samej wartości, z drzewostanami o jednakowych elementach szacunkowych,
można zaniechać szacowania drzewostanów.
1.

2.

3.

Art. 12.
Wyniki oszacowania gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów,
chmielników i innych upraw specjalnych ogłasza się na
zebraniu uczestników scalenia, zwołanym przez starostę,
a następnie udostępnia się je do publicznego wglądu na okres
7 dni we wsiach objętych scalaniem.
Na zebraniu, o którym mowa w ust. 1, oraz w okresie wyłożenia wyników oszacowania gruntów do publicznego wglądu,
uczestnicy scalenia mogą wnosić zastrzeżenia do dokonanego szacunku.
Zastrzeżenia do szacunku gruntów bada komisja, o której
mowa w art. 10 ust. 1, która z wynikami swoich ustaleń zapoznaje uczestników scalenia na zebraniu zwołanym przez
starostę. W razie utrzymywania się zastrzeżeń do szacunku
gruntów, uczestnicy scalenia mogą na tym zebraniu powołać
dodatkowy zespół, składający się z osób niezainteresowanych, który przedstawi swoją opinię.

Art. 13.
1. Zgodę na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów,
ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych uczestnicy
scalenia wyrażają w formie uchwały.
2. Uchwały, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 11 ust. 1, są podejmowane na zebraniu zwołanym przez starostę. Zebraniu przewodniczy przedstawiciel tego organu. Uchwały zapadają większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej połowy
liczby uczestników scalenia. W razie niepodjęcia uchwały na
zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, za ważną uważa się
uchwałę podjętą większością trzech czwartych głosów uczestników scalenia obecnych na zebraniu zwołanym w drugim terminie.
3. Każdemu uczestnikowi postępowania scaleniowego przysługuje jeden głos.
4. W razie niepodjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, starosta,
po rozpatrzeniu zgłoszonych zastrzeżeń, zasięgnięciu opinii
rzeczoznawców oraz wprowadzeniu ewentualnych zmian, akceptuje szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych w drodze postanowienia;
przepis art. 12 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Na postanowienie służy zażalenie.
5. Dowodem jednomyślnego oszacowania gruntów przez uczestników wymiany lub ich zgody na dokonany przez rzeczoznawców szacunek lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych są ich pisemne oświadczenia.
6. W razie braku zgody wszystkich uczestników wymiany na dokonany szacunek, postępowanie wymienne ulega umorzeniu.
Art. 14.
1. W zamian za objęte scaleniem lub wymianą lasy i grunty leśne
oraz sady, ogrody, chmielniki i inne uprawy specjalne wydziela
się użytki możliwie tego samego rodzaju i tej samej jakości. Jeżeli nie jest to możliwe, wydziela się inne użytki i stosuje dopłatę pieniężną, odpowiadającą różnicy wartości drzewostanów,
drzew i krzewów, a także innych części składowych gruntów. Za
zgodą uczestnika scalenia lub wymiany można wydzielić inne
użytki odpowiadające wartości dopłaty.
2. Przy zachowaniu wartości gruntów sprzed scalenia, bez zgody uczestnika scalenia, różnica powierzchni wydzielonych mu
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3.
4.

1.
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1.

durch dieses Organ einberufenen Kommission, die beratende
Funktionen erfüllt. Der Kommission gehören an:
1) alle Zusammenlegungsteilnehmer und im Falle, wenn die
Teilnehmerzahl größer als 10 Personen ist – der Rat der
Teilnehmer des Zusammenlegungsverfahrens;
2) ein Vertreter der berufsständischen Organisationen der
Landwirte;
3) ein Vertreter der Agentur, die Teilnehmerin am Zusammenlegungsverfahren ist;
4) ein Vertreter des Landrats, auf dessen Tätigkeitsbereich
die dem Zusammenlegungsverfahren unterzogenen
Grundstücke liegen;
5) ein Vertreter der Landwirtschaftskammer, auf deren Tätigkeitsbereich die der Zusammenlegung unterzogenen
Grundstücke liegen.
Die Kommission wählt unter ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden.
Der Landrat kann auf Antrag der Kommission Sachverständige
als Mitglieder berufen.
Die dem Tausch unterzogenen Grundstücke schätzen alle am
Tauschverfahren beteiligten Teilnehmer gemäß den Regeln
des Art. 11 Abs. 2-4, es sei denn, sie bestimmen für die Schätzung andere Grundsätze, hingegen wird der Tauschplan von
dem durch den Landrat bevollmächtigten Geodäten unter der
Teilnahme aller Tauschpartner erarbeitet.
Art. 11.
Die Zusammenlegungsteilnehmer legen die Grundsätze der
Bodenschätzung im Rahmen eines Beschlusses fest. Wenn
aber der Landrat im Rahmen einer Verordnung befindet, dass
die Schätzung den berechtigten Interessen eines Teilnehmers
widerspricht, wendet man die Bestimmung des Abs. 2 an.
Wenn die Festlegung der Grundsätze der Schätzung durch
die Zusammenlegungsteilnehmer nicht stattgefunden hat,
wird die Bodenschätzung aufgrund der beim Verkauf der
staatlichen landwirtschaftlichen Immobilien geltenden Preise
mit Berücksichtigung der Lage der Grundstücke im Zusammenlegungsgebiet sowie deren landwirtschaftlicher Eignung
und der sich aus dem lokalen Flächennutzungsplan ergebenden Funktion des Landes vorgenommen.
Der Schätzwert der Wälder sowie der Obstgärten, der Gärten, der Hopfengärten und anderer Sonderkulturen besteht
aus dem nach der in Abs. 1 oder 2 festgelegten Methode berechneten Schätzwert der Böden sowie dem Wert des Holzbestands, der Bäume und Sträucher und auch dem aufgrund
der Vorschriften über Immobilienbewirtschaftung festgelegten Wert anderer Bestandteile der Grundstücke.
Wenn der Zusammenlegung Waldböden einheitlichen Werts,
mit Holzbeständen von gleichen Schätzelementen unterzogen werden, kann die Schätzung der Holzbestände unterbleiben.
Art. 12.
Die Ergebnisse der Schätzung der Böden, der Wälder sowie
der Obstgärten, der Gärten, der Hopfengärten und anderer
Sonderkulturen verkündet man in einer durch den Landrat
einberufenen Versammlung der Zusammenlegungsteilnehmer
und anschließend legt man sie für 7 Tage zur öffentlichen Einsicht in den von der Zusammenlegung betroffenen Dörfern aus.
In der in Abs. 1 genannten Versammlung sowie während der
Auslegung der Schätzungsergebnisse zur öffentlichen Ansicht,
können die Zusammenlegungsteilnehmer Einwendungen gegen
die durchgeführte Schätzung einlegen.
Einwendungen gegen die Bodenschätzung untersucht die in
Art. 10 Abs. 1 genannte Kommission, die die Ergebnisse ihrer
Festlegungen in einer durch den Landrat einberufenen Versammlung den Zusammenlegungsteilnehmern zur Kenntnis
gibt. Im Falle des Festhaltens an den Einwendungen gegen
die Bodenschätzung, können die Zusammenlegungsteilnehmer in dieser Versammlung ein aus unbefangenen Personen
zusammengesetztes zusätzliches Gremium einberufen, das
ihre Stellungnahme vorlegen wird.
Art. 13.
Zustimmung zu der durchgeführten Schätzung der Böden,
der Wälder sowie der Obstgärten, der Gärten, der Hopfengärten und anderer Sonderkulturen erteilen die Zusammenlegungsteilnehmer in der Form eines Beschlusses.

gruntów w stosunku do powierzchni gruntów objętych scaleniem nie może przekraczać:
1) 20% powierzchni gruntów objętych scaleniem;
2) 10% dotychczas posiadanych gruntów o szczególnie wysokiej przydatności rolniczej lub gruntów przeznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
na cele nierolnicze.
Art. 15.
1. Z chwilą wszczęcia postępowania scaleniowego lub wymiennego, obejmującego lasy i grunty leśne, wstrzymuje się wydawanie zezwoleń na wyrąb drzew do czasu zakończenia postępowania, a niezrealizowane zezwolenia tracą moc.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy cięć sanitarnych.
Art. 16.
1. Na wniosek rolniczej spółdzielni produkcyjnej, zgłoszony na
podstawie uchwały walnego zgromadzenia członków, wydziela
się grunty stanowiące wkład członków spółdzielni jako jedną
nieruchomość, z określeniem wielkości udziału w niej każdego
z członków. Udział ten ustala się według szacunku porównawczego gruntów poddanych scaleniu.
2. Na wniosek członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, który
z niej występuje po zakończeniu postępowania scaleniowego,
wydziela się grunty odpowiadające jego udziałowi w nieruchomości, o której mowa w ust. 1, przy zachowaniu zwartości kompleksu gruntów spółdzielczych. Wydzielenie gruntów następuje
na podstawie decyzji starosty.
Art. 17.
1. Grunty niezbędne na cele miejscowej użyteczności publicznej,
pod ulice i drogi publiczne oraz na wykonanie i utrzymanie albo
przewidziane do takiego wykonania i utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych, wydziela się z gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub gminy.
2. Jeżeli na terenie objętym scaleniem nie ma gruntów Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa i gruntów gminy, grunty pod
drogi dojazdowe do gruntów rolnych lub leśnych wydziela się
z gruntów uczestników scalenia, a każdemu z nich zmniejsza
się przysługujący mu obszar gruntów o część, której wartość
szacunkowa odpowiada stosunkowi wartości szacunkowej
gruntów przeznaczonych na wymieniony cel do wartości
wszystkich scalanych gruntów.
2.a. Uczestnikom scalenia, o których mowa w ust. 2, przysługują
dopłaty, które uiszcza gmina. Przepis art. 8 ust. 5 stosuje się
odpowiednio.
3. Grunty wydzielone na cele miejscowej użyteczności publicznej
oraz pod ulice i drogi przechodzą na własność gminy.
Art. 18.
1. Jeżeli objęte scaleniem lub wymianą grunty zmeliorowane poddano ponownej klasyfikacji gleboznawczej przed dokonaniem
szacunku i jeśli przypadły one w wyniku scalenia lub wymiany
innemu uczestnikowi, opłata melioracyjna z tych gruntów obciąża w całości dotychczas zobowiązanego.
2. Jeżeli grunty zmeliorowane nie zostały poddane ponownej klasyfikacji przed dokonaniem szacunku i przypadły w wyniku scalenia lub wymiany innemu uczestnikowi, jest on zobowiązany
do spłat bieżących rat z tytułu opłaty melioracyjnej.
3. Zaległe raty z tytułu opłat melioracyjnych, o których mowa
w ust. 2, za okres do dnia objęcia w posiadanie przez innego
uczestnika obciążają dotychczas zobowiązanego.
4. Raty, o których mowa w ust. 2, wpłacone przedterminowo przez
dotychczas zobowiązanego, przypadające za okres od dnia objęcia w posiadanie gruntów przez innego uczestnika, podlegają
zaliczeniu na inne należności Skarbu Państwa przypadające od
dotychczas zobowiązanego i objęte zobowiązaniem pieniężnym, a w razie nieistnienia takiego zobowiązania – podlegają
zwrotowi dotychczas zobowiązanemu.
Art. 19.
Jeżeli służebności gruntowe obciążające grunty objęte scaleniem
lub wymianą utraciły dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie, znosi się je bez odszkodowania.
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Die im Abs. 1 sowie im Art. 11 Abs. 1 genannten Beschlüsse
werden in einer durch den Landrat einberufenen Versammlung gefasst. Die Versammlung leitet ein Vertreter dieses
Organs. Die Beschlüsse werden mit einer Mehrheit von
dreiviertel der Stimmen in Anwesenheit von mindestens der
Hälfte der Zusammenlegungsteilnehmer gefasst. Im Falle
des Nichtzustandekommens eines Beschlusses in der zum
ersten Termin einberufenen Versammlung, hält man für gültig
einen mit dreiviertel der Stimmen der Anwesenden der zum
zweiten Termin einberufenen Versammlung für gültig.
Jeder Verfahrensteilnehmer hat eine Stimme.
Im Falle der Nichtfassung des im Abs. 1 genannten Beschlusses, akzeptiert der Landrat nach der Behandlung
der eingelegten Einwendungen, dem Einholen von Stellungnahme der Sachverständigen und nach dem Anbringen
eventueller Änderungen die Ergebnisse der Schätzung der
Böden, der Wälder sowie der Obstgärten, der Gärten, der
Hopfengärten und anderer Sonderkulturen im Rahmen
einer Verordnung; die Vorschrift des Art. 12 Abs. 1 wird
entsprechend angewandt. Gegen die Verordnung gilt das
Rechtsmittel der Beschwerde.
Als Nachweis der einstimmigen Durchführung der Schätzung
durch die Teilnehmer eines Tauschverfahrens oder deren
Einverständnisses mit der durch die Sachverständigen vorgenommenen Schätzung der Wälder sowie der Obstgärten,
der Gärten, der Hopfengärten und anderer Sonderkulturen
dienen deren schriftliche Erklärungen.
Im Falle des fehlenden des E inverständnisses aller Tauschpartner mit der durchgeführten Schätzung wird das Tauschverfahren eingestellt.
Art. 14.
Als Abfindung für die der Zusammenlegung oder dem Tausch
unterzogenen Wälder und Waldböden sowie Obstgärten,
Gärten, Hopfengärten und andere Sonderkulturen werden
nach Möglichkeit gleiche Nutzungsarten der gleichen Qualitäten zugeteilt. Falls das nicht möglich ist, teilt man andere
Nutzungsarten zu und wendet Geldausgleiche an, die dem
Wertunterschied der Holzbestände, der Bäume und Sträucher sowie anderer Grundstücksbestandteile entsprechen.
Mit Zustimmung des Teilnehmers am Zusammenlegungsoder Tauschverfahren kann man andere Nutzungsarten, die
dem Wertunterschied entsprechen, zuteilen.
Beim Beibehalten des Werts der Einlageflächen, darf der
Flächenunterschied der Einlage- zu den Abfindung, ohne
Einverständnis des Zusammenlegungsteilnehmers, nicht
überschreiten:
1) 20% der Einlageflächen;
2) 10% der bisherigen Flächen von besonderes hoher landwirtschaftlicher Eignung oder Flächen, die in dem lokalen
Flächennutzungsplan für nichtlandwirtschaftliche Ziele
vorgesehen sind.
Art. 15.
Mit der Anordnung eines Zusammenlegungs- oder Tauschverfahrens, das Wald und Waldgrundstücke umfasst, wird
das Erteilen von Abholzungsgenehmigungen bis zur Beendigung der Verfahren eingestellt, die nichteingelösten Genehmigungen verlieren ihre Gültigkeit.
Pflegeschnitte sind von der Vorschrift des Abs. 1 nicht betroffen.
Art. 16.
Aufgrund eines, in der Hauptversammlung einer Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft beschlossenen
Antrags, werden die Einlageflächen der Genossenschaftsmitglieder als eine Immobilie, mit der Bestimmung der Größe
des Anteils eines jeden Mitglieds, zugeteilt. Der Anteil wird
aufgrund der Vergleichsschätzung der der Zusammenlegung
unterzogenen Flächen bestimmt.
Auf Antrag des Mitglieds einer Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, der aus dieser nach der Beendigung
eines Zusammenlegungsverfahrens austritt, teilt man ihm
beim Beibehalten der Geschlossenheit der Abfindung der
Genossenschaft, Grundstücke zu, die seinem Anteil an der
im Abs. 1 genannten Immobilie entsprechen. Die Zuteilung
der Grundstücke erfolgt aufgrund eines Verwaltungsaktes
des Landrats.

Art. 20.
Stan własności oraz posiadania gruntów, powierzchnię użytków
i klasy gruntów określa się według danych ewidencji gruntów.
Art. 21.
1. Sąd właściwy do prowadzenia ksiąg wieczystych, na wniosek
starosty, uczyni w księdze wieczystej wzmiankę o wszczęciu
postępowania scaleniowego lub wymiennego, a jeżeli nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej, wniosek składa się
do istniejącego zbioru dokumentów.
2. Wzmianka w księdze wieczystej lub złożenie wniosku do zbioru
dokumentów ma ten skutek, że wszystkie późniejsze zmiany
stanu własności jak i obciążeń pozostają bez wpływu na przebieg postępowania scaleniowego lub wymiennego, chyba że
dokonane zostały za zgodą starosty.
Art. 22.
1. Projekt scalenia lub wymiany gruntów powinien uwzględniać
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Przy sporządzaniu projektu scalenia gruntów biorą udział,
z głosem doradczym, członkowie komisji, o której mowa
w art. 10 ust. 1.
Art. 23.
1. Projekt scalenia lub wymiany gruntów określa proponowane
granice wydzielonych gruntów oraz następujące zasady obejmowania tych gruntów w posiadanie:
1) plony upraw jednorocznych zbiera dotychczasowy właściciel gruntów;
2) plony upraw wieloletnich zbiera dotychczasowy właściciel
gruntów w okresie do dnia 1 września następnego roku po
zakończeniu scalenia, z tym że dotychczasowy właściciel
gruntów powinien na ten okres zezwolić uczestnikowi scalenia, któremu przypadły te grunty, na korzystanie z odpowiedniego obszaru swoich gruntów lub dokonać rozliczeń
z tego tytułu w inny sposób;
3) dotychczasowy właściciel gruntów zabudowanych, do czasu rozbiórki lub przeniesienia zabudowań, powinien zezwolić uczestnikowi scalenia, któremu przypadły te grunty, na
korzystanie z odpowiedniego obszaru swoich gruntów lub
dokonać rozliczeń z tego tytułu w inny sposób;
4) sposób rozliczeń za pozostałe części składowe gruntów, które przypadły innym uczestnikom scalenia, może być ustalony na zgodny wniosek zainteresowanych.
2.
Projekt scalenia lub wymiany wyznacza się na gruncie i okazuje uczestnikom scalenia lub wymiany.
Art. 24.
1. Uczestnicy scalenia, w terminie 14 dni od dnia okazania projektu scalenia gruntów, mogą zgłaszać na piśmie staroście zastrzeżenia do tego projektu.
2. Zastrzeżenia do projektu scalenia gruntów rozpatruje starosta,
po zasięgnięciu opinii komisji, o której mowa w art. 10 ust. 1.
Art. 25.
1. Opiniowanie zastrzeżeń do projektu scalenia gruntów przez komisję, o której mowa w art. 10 ust. 1, odbywa się w obecności
zainteresowanych uczestników scalenia oraz przynajmniej połowy liczby członków komisji.
2. W razie potrzeby komisja lub upoważnieni przez nią członkowie
dokonują oględzin.
3. O terminie i miejscu posiedzenia komisji oraz dokonywania
oględzin powiadamia się zainteresowanych uczestników scalenia na piśmie lub w inny sposób przyjęty w danej miejscowości
co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem.
4. Nieobecność zainteresowanych uczestników scalenia na posiedzeniu komisji lub przy dokonywaniu przez nią oględzin nie ma
wpływu na przebieg jej czynności, jeżeli zainteresowani uczestnicy zostali prawidłowo zawiadomieni i wezwani do udziału
w tych czynnościach.
Art. 26.
Każdorazowe zmiany, wprowadzane do projektu scalenia po jego
wyznaczeniu na gruncie i okazaniu uczestnikom scalenia, wymagają ponownego wyznaczenia na gruncie i okazania zainteresowanym
uczestnikom.
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Art. 17.
Die für lokale öffentliche Zwecke für Straßen und öffentliche
Wege sowie für die Errichtung und Unterhaltung oder für
vorgesehene Errichtung und Unterhaltung von Hauptmeliorationsanlagen (Anm.: Gräben) unabdingbar erforderlichen
Flächen, werden aus staatlichem oder gemeindlichem Eigentum zugeteilt.
Wenn das Zusammenlegungsgebiet keine staatlichen oder
gemeindlichen Flächen umfasst, werden die für die Erschließung der landwirtschaftlicher Grundstücke und der Waldgrundstücke benötigten Wegeflächen aus den Einlageflächen der Zusammenlegungsteilnehmer zugeteilt, dabei wird
die jedem Teilnehmer zustehende Abfindung um den Anteil
verringert, der dem Verhältnis des Schätzungswerts seiner für den Tauschzweck vorgesehen Grundstücke zu dem
Schätzungswert aller der Zusammenlegung unterzogenen
Grundstücke entspricht.
Den im Abs. 2 genannten Zusammenlegungsteilnehmern stehen Geldausgleiche zu, die die Gemeinde zu leisten hat. Die
Vorschrift des Art. 8 Abs. 5 wird entsprechend angewandt.
Die für die lokalen öffentlichen Zwecke und für Straßen und
Wege ausgewiesenen Grundstücke gehen in das Gemeindeeigentum über.
Art. 18.
Wenn die der Zusammenlegung oder dem Tausch unterzogenen meliorierten Flächen vor der Schätzung erneut
bodenkundlich bewertet und wenn sie im Ergebnis der Zusammenlegung einem anderen Teilnehmer zugeteilt wurden,
belastet die gesamte Meliorationsabgabe den bisherigen Beitragspflichtigen.
Wenn meliorierte Flächen vor der Schätzung nicht erneut
bodenkundlich bewertet wurden und im Ergebnis der Zusammenlegung einem anderen Teilnehmer zugeteilt wurden, ist
er zur Zahlung der laufenden Raten der Meliorationsabgabe
verpflichtet.
Für den Zeitraum bis zum Tag der Einweisung eines anderen
Teilnehmers in den Besitz, fallen die ausstehenden Raten
der im Abs. 2 genannten Meliorationsabgabe dem bisherigen
Beitragspflichtigen zur Last.
Die vor dem Fälligkeitstermin durch den bisherigen Beitragspflichtigen für den Zeitraum ab dem Tag der Einweisung eines anderen Teilnehmers in den Besitz eingezahlten, im Abs. 2 genannten Raten, werden mit anderen
staatlichen Geldforderungen gegen den bisherigen Beitragspflichtigen verrechnet und im Falle des Nichtbestehens solcher Verpflichtungen, rückerstattet.

Art. 19.
Wenn die auf den der Zusammenlegung oder dem Tausch unterzogenen Grundstücken lastenden Grunddienstbarkeiten für die
herrschende Immobilie ihre Bedeutung verloren haben, werden sie
ohne Entschädigung aufgehoben.
Art. 20.
Für den Nachweis des Stands des Eigentums und des Besitzes,
der Größe der Nutzungsflächen und der Bodenklassen gelten die
Angaben des Katasters.
Art. 21.
1.
Das für die Führung der Grundbücher zuständige Gericht
bringt auf Antrag des Landrats im Grundbuch eine Vormerkung über die Anordnung eines Zusammenlegungs- oder
Tauschverfahrens an und wenn die Immobilie kein eingerichtetes Grundbuch besitzt, legt man den Antrag in einer bestehenden Dokumentensammlung ab.
2.
Der Vermerk im Grundbuch oder die Ablage in der Dokumentensammlung bewirken, dass alle späteren Eigentums- sowie
Belastungsänderungen keinen Einfluss auf den Fortgang des
Zusammenlegungs- oder Tauschverfahrens haben, es sei
denn, sie wurden vorgenommen mit dem Einverständnis des
Landrats.
Art. 22.
1.
Das Zusammenlegungs- oder das Tauschprojekt soll die Bestimmungen des lokalen Flächennutzungsplans berücksichtigen.
2.
An der Anfertigung des Zusammenlegungsprojekts nehmen die
Mitglieder der im Art. 10 Abs. 1 genannten Kommission mit beratender Stimme teil.

Art. 27.
1. Projekt scalenia gruntów może być zatwierdzony, jeżeli po jego
okazaniu, o którym mowa w art. 23 ust. 2 i w art. 26, większość
uczestników scalenia nie zgłosiła do niego zastrzeżeń.
2. Projekt wymiany gruntów może być zatwierdzony, jeżeli po jego
okazaniu, o którym mowa w art. 23 ust. 2, wszyscy uczestnicy
wymiany przyjęli go bez zastrzeżeń.
3. Projekt scalenia lub wymiany gruntów zatwierdza, w drodze
decyzji, starosta.
4. Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, poza wymogami określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, powinna określać:
1) obszar scalenia lub wymiany gruntów;
2) terminy i zasady objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia lub wymiany oraz sposoby rozliczeń, o których mowa w art. 2 ust. 3, art. 8, art. 14 ust. 1
oraz w art. 23 ust. 1;
3) przebieg granic nieruchomości w wypadkach, o których
mowa w ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Art. 28.
1. Decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów podaje się
do wiadomości przez jej odczytanie na zebraniu uczestników
scalenia, a ponadto przez jej wywieszenie na okres 14 dni
w lokalach urzędów gmin, na których terenie są położone scalane grunty, oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach wchodzących
w obszar scalenia.
2. Z chwilą upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów uważa się za doręczoną
wszystkim uczestnikom scalenia.
3. Decyzję o zatwierdzeniu projektu wymiany gruntów doręcza się
uczestnikom wymiany na piśmie.
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Art. 29.
1. Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów
stanowi tytuł do ujawnienia nowego stanu prawnego w księgach
wieczystych i podstawę do wprowadzenia uczestników scalenia
w posiadanie wydzielonych im gruntów. Decyzja ta nie narusza
praw osób trzecich do gruntów wydzielonych w zamian za grunty posiadane przed scaleniem lub wymianą.
2. Obciążenia wpisane do ksiąg wieczystych przenosi się z gruntów poddanych scaleniu lub wymianie na grunty wydzielone
w wyniku scalenia lub wymiany.

2.

Art. 30.
Wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych
gruntów następuje na zebraniu uczestników, zwołanym przez starostę. Za datę objęcia w posiadanie przez uczestników scalenia nowo
wydzielonych gruntów uważa się termin zebrania; termin ten jest
skuteczny także w stosunku do uczestników scalenia niebiorących
udziału w zebraniu.
Art. 31.
O terminach zebrań uczestników scalenia, o wyłożeniu do publicznego wglądu wyników oszacowania gruntów, lasów oraz sadów,
ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych, o terminie okazania projektu scalenia gruntów – starosta zawiadamia uczestników
postępowania przez obwieszczenie lub w inny, zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości, sposób publicznego ogłaszania.
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Art. 32.
W razie uniemożliwiania objęcia nowo wydzielonych gruntów w posiadanie albo niedotrzymywania terminów i zasad spłat należności
ustalonych w decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów,
stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Art. 33.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
2. Do postępowań dotyczących wzruszenia decyzji ostatecznych,
nie stosuje się art. 145–145b oraz art. 154–156 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli od dnia, w którym decyzja
o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów stała
się ostateczna, upłynęło 5 lat.
Art. 34. (uchylony)
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Art. 23.
Das Zusammenlegungs- oder das Tauschprojekt legt die vorgeschlagenen Grenzen der Zuteilungsgrundstücke und die folgenden Grundsätze der Inbesitznahme dieser Grundstücke fest:
1) die Erträge der einjährigen Kulturen erntet der bisherige
Grundstückeigentümer;
2) die Erträge der mehrjährigen Kulturen erntet der bisherige Eigentümer bis zum 1. September des auf die Beendigung der Zusammenlegung folgenden Jahres, mit
der Maßgabe, dass der bisherige Grundstückeigentümer
die Nutzung der entsprechenden Flächen dem Zusammenlegungsteilnehmer, dem diese Grundstücke zugeteilt
worden sind, erlauben oder einen sich daraus ergebenden Ausgleich in anderer Weise vornehmen soll;
3) der bisherige Eigentümer bebauter Grundstücke soll bis
zum Zeitpunkt des Abbruchs oder der Verlagerung der
Bebauung die Nutzung der entsprechenden Flächen dem
Zusammenlegungsteilnehmer, dem diese Grundstücke
zugeteilt worden sind, erlauben oder einen sich daraus
ergebenden Ausgleich in anderer Weise vornehmen;
4) Die Abrechnungsart für die übrigen Grundstücksbestandteile, die anderen Zusammenlegungsteilnehmern
zugefallen sind, kann auf übereinstimmenden Antrag der
davon betroffenen festgelegt werden.
Das Projekt der Zusammenlegung oder des Tausches wird
in der Örtlichkeit abgesteckt und den Zusammenlegungsteilnehmern oder Tauschpartnern vorgewiesen.
Art. 24.
Die Zusammenlegungsteilnehmer können innerhalb von 14
Tagen ab dem Zeitpunkt der Bekanntmachung des Zusammenlegungsprojekts, beim Landrat schriftlich Einwände gegen das Projekt vorbringen.
Die Einwände gegen das Projekt prüft der Landrat, nach dem
Einholen einer Stellungnahme der in Art. 10 Abs. 1 genannten
Kommission.
Art. 25.
Die Begutachtung der Einwendungen zum Zusammenlegungsprojekt durch die im Art. 10 Abs. 1 genannten Kommission, findet unter Teilnahme der betroffenen Zusammenlegungsteilnehmer und in Anwesen mindestens der Hälfte der
Kommissionsmitglieder statt.
Sofern notwendig, führt die Kommission oder die durch sie
ermächtigten Mitglieder Augenscheinnahme durch.
Über den Termin und den Ort der Sitzung der Kommission sowie der Augenscheinnahme werden die Betroffenen schriftlich oder in anderer, in der betreffenden Ortschaft üblichen
Weise, mindestens 3 Tage vor dem anberaumten Termin,
benachrichtigt.
Die Nichtanwesenheit der Betroffenen an der Sitzung der
Kommission oder bei der Durchführung der Augenscheinnahme hat keinen Einfluss auf den Vorgehensablauf, wenn
die betroffenen Teilnehmer ordnungsgemäß geladen und zur
Teilnahme an diesen Tätigkeiten aufgefordert wurden.

Art. 26.
Jede Änderungen des Projekts nach dessen Absteckung in der
Örtlichkeit und dem Vorweisen den Zusammenlegungsteilnehmern
erfordern eine erneute Absteckung in der Örtlichkeit und Vorweisen
den betroffenen Teilnehmern.
1.
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Art. 27.
Das Zusammenlegungsprojekt kann genehmigt werden,
wenn nach dessen, in Art. 23 Abs. 2 und Art. 26 genanntem
Vorweisen, die Mehrheit der Zusammenlegungsteilnehmer
dagegen keine Einwendungen erhoben hat.
Das Tauschprojekt kann genehmigt werden, wenn nach dessen im Art. 23 Abs. 2 genanntem Vorweisen, es alle Teilnehmer am Tauschverfahren ohne Einwendungen angenommen
haben.
Das Zusammenlegungs- oder Tauschprojekt genehmigt im
Zuge eines Verwaltungsakts der Landrat.
Außer den im Verwaltungsverfahrensgesetz genannten Anforderungen soll der Verwaltungsakt über die Genehmigung
des Zusammenlegungs- oder Tauschprojekts beinhalten:
1) das Zusammenlegungs- oder Tauschgebiet;

Art. 35.
Traci moc ustawa z dnia 24 stycznia 1968 r. o scalaniu i wymianie
gruntów (Dz. U. Nr 3, poz. 13).”

2) die Termine und Grundsätze der Inbesitznahme der im
Rahmen der Zusammenlegung oder des Tausches zugeteilten Grundstücke und die Art der in Art. 2 Abs. 3, Art. 8,
Art. 14 Abs. 1 sowie Art. 23 Abs. 1 genannten Ausgleiche;
3) den Grenzverlauf in den, im Gesetz „Geodätisches und
Kartographisches Recht“ genannten Fällen.
Art. 28.
Der Verwaltungsakt über die Genehmigung des Zusammenlegungsprojekts wird durch das Verlesen in der Versammlung
der Zusammenlegungsteilnehmer bekanntgegeben, außerdem durch dessen Aushang für einen Zeitraum von 14 Tagen
in den Räumlichkeiten der Gemeindeämter, deren Gebiet von
dem Zusammenlegungsgebiet berührt wird sowie auf den
Amtstafeln der Dörfer, deren Grundstücke das Zusammenlegungsgebiet bilden.
2.
Mit dem Verstreichen des im Abs. 1 genannten Termins gilt der
Verwaltungsakt über die Genehmigung des Zusammenlegungsprojekts allen Zusammenlegungsteilnehmern als zugestellt.
3.
Der Verwaltungsakt über die Genehmigung des Tauschprojekts wird den Teilnehmern am Tauschverfahren schriftlich
zugestellt.
Art. 29.
1.
Der Verwaltungsakt über die Genehmigung des Zusammenlegungs- oder des Tauschprojekts bildet den Titel für die Berichtigung der Grundbücher und die Grundlage für die Einweisung der Zusammenlegungsteilnehmer in den Besitz der
ihnen zugeteilten Grundstücke. Der Verwaltungsakt berührt
nicht Rechte Dritter an Grundstücken, die im Zusammenlegungs- oder Tauschverfahren als Abfindung für die Einlagegrundstücke ausgewiesen wurden.
2.
Die in den Grundbüchern eingetragenen Belastungen werden
von den der Zusammenlegung oder dem Tausch unterzogenen Grundstücke auf die im Rahmen des Zusammenlegung
oder des Tauschverfahrens ausgewiesenen Grundstücke
übertragen.
Art. 30.
Die Einweisung der Zusammenlegungsteilnehmer in den Besitz der
ausgewiesenen Grundstücke erfolgt in einer durch den Landrat einberufenen Teilnehmerversammlung. Als Datum der Inbesitznahme
der neu ausgewiesenen Grundstücke durch die Zusammenlegungsteilnehmer gilt der Termin der Teilnehmerversammlung; dieser Termin ist auch gegenüber den in der Versammlung nicht anwesenden
Teilnehmern wirksam.
Art. 31.
Die Termine der Versammlungen der Teilnehmer am Zusammenlegungsverfahren, der Auslegung der Ergebnisse der durchgeführten
Schätzung der Böden, der Wälder sowie der Obstgärten, der Gärten, der Hopfengärten und anderer Sonderkulturen zur öffentlichen
Einsicht, den Termin des Vorweisens des Zusammenlegungsprojekts, gibt der Landrat durch einen Anschlag oder eine andere, in
der betreffenden Ortschaft übliche Art einer öffentlichen Bekanntmachung, bekannt.
Art. 32.
Im Falle des Hinderns der Inbesitznahme der Zuteilungsgrundstücke oder des Nichteinhaltens der in dem Verwaltungsakt über die
Genehmigung des Zusammenlegungsprojekts genannten Termine
und Grundsätze der Forderungsbegleichung, wendet man die Verwaltungsvollstreckungsvorschriften an.
1.

1.
2.

Art. 33.
In Angelegenheiten, die durch dieses Gesetz nicht geregelt
sind, finden die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes ihre Anwendung.
In Verfahren, die die Anfechtung rechtskräftiger Verwaltungsakte betreffen, finden die Vorschriften der Art. 145-145b sowie Art. 154-156 des Verwaltungsverfahrensgesetzes keine
Anwendung, falls nach dem Termin des Inkrafttretens des
Verwaltungsaktes über die Genehmigung des Zusammenlegungs- oder des Tauschverfahrens 5 Jahre verstrichen sind.
Art. 34. (aufgehoben)

Art. 35.
Das Gesetz vom 24. Januar 1968 über Zusammenlegung und Tausch
von Grundstücken (GBl. Nr. 3, Pos.13) verliert seine Gültigkeit.“
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Przykłady przekrojów poprzecznych dla budowy dróg rolniczych w Bawarii
Beispiele von Regelquerschnitten für den ländlichen Wegebau in Bayern
Nawierzchnia asfaltowa
Asphaltbauweise

Nawierzchnia z tłucznia
Gesteinsbauweise

Nowy rów
Grabenneubau

Powierzchnia całkowita / Gesamtfläche

1708,2089

Lasy / Wälder

Nieużytki / Ödland

Grunty pod rowami / Weiher, Deiche

Grunty rolne zabudowene
Landwirtschaftliche Flächen bebauut

Sady / Obst-gärten

Pastwiska trwałe / Weiden

Łąki trwałe / Dauer-wiesen

Grunty orne / Ackerland

[%]

1708,2089

[%]

[ha]

IIIa

5,26

0,77

1,65

1,06

IIIb

IVa

IVb

V

VI

Grunty orne - klasa: / Ackerland - Klasse:

26,45

0,92

33,18

0,68

33,85
0,04

III

IV

V

Łąki trwałe - klasa:
Dauerwiesen - Klasse:

VI

0,03

III

IV

V

VI

III

IV

V

Lasy - klasa: / Wälder - Klasse:

0,23

0,32
1,19

0,09

1,88

2,01

0,06

Pastwiska trwałe - klasa:
Dauergrünland - Klasse:

Klasyfikacja gleb / Bodenbewertung

62,62

5,5000
1,5400

3,23

5,85

11,32

3,10

3,71

0,03

27,24

6,40

16,05

3,48

0,54

1,07

5,24

0,66

Gewässer

1,0400 32,1214 34,3881 20,3700 3,9600

0,01

33,45

0,13

0,05

0,01

55,1255 100,0112 193,2992 53,0316 63,3490 0,5600 465,3765 109,3400 274,1600 59,3608 9,2184 18,2532 89,5910 11,2064 0,1200 571,2498 2,2900 0,9300 0,1700

26,52

0,5243

Grunty zadrzewione i zakrzewione
Feldgehölze und waldähnliche
Bestände

Grunty zabudowane i zurbanizowane
städtebauliche Gebiete

Czas wolny i wypoczynek
Freizeit und Erholung

Grunty leśne / Waldbestand

Razem / Gesamt

Grunty rolne / Landwirtschaftliche Flächen

Razem / Gesamt

Struktura użytków gruntowych wg ewidencji gruntów i budynków
Nutzungsstruktur der Böden nach Kataster

Razem / Gesamt

[ha] 453,0181 451,8392 89,7803 13,0938 28,2049 18,0954 15,6491 1069,6808 566,7100 11,5600 578,2700 0,7024

Jednostka / Einheit

Powierzchnia całkowita
Gesamtfläche

Tereny komunikacyjne
Verkehrsflächen

Razem użytki zielone
- klasy / Zusammen
Grünland - Klassen

Tereny osadnicze
Siedlungs-flächen

Jednostka / Einheit

Tereny różne / Verschiedene Bereiche

Wody stojące / Stehende Gewässer

668,1926
39,12

3,3900
0,19

Razem / Gesamt

Inne tereny zabudowane
Andere Bau-flächen

Razem / Gesamt

Wody płynące / Fließgewässer

Razem / Gesamt
Grunty nieklasyfikowane
Nicht
klassifizierte Flächen

ZAŁĄCZNIK 15 Statystyka struktury agrarnej Strzelc Wielkich (właściciele i działki)
Anlage 15 Statistik zur Agrarstruktur in Strzelce Wielkie
(Eigentümer und Flurstücke)

82

2

Ilość
posiadaczy
Anzahl
der Besitzständen
0,31

3,05

%

1

25

ha

0,16

0,93

%

1

3

ha

0,16

0,11

%

1

47

ha

0,16

1,75

%

Skarb Państwa
Landesschatz

1

2

ha

0,16

0,07

%

2

ha

5

0,31

%

0,19

2

ha

9

0,31

%

0,33

3

ha

187

0,47

%

6,96

2

ha

10

0,31

%

0,37

1

ha

6

0,16

%

0,22

1

ha

3

0,16

%

0,11

1

ha

27

Władanie gruntami w Strzelcach Wielkich wg ewidencji gruntów i budynków
Bodeneigentum in Strzelce Wielkie nach Kataster

0,16

1,00

%

1

1

ha

0,16

0,04

%

268

1756

ha

41,61

65,33

%

357

525

ha

55,43

19,53

%

Grunty osób fizycznych
- podgrupy rejestrowe:
Land der einzelnen
Untergruppen
von:

644

2688

ha

100,00

100,00

%

28,1412 1,65 564,4000 33,04 4,0000 0,23 28,0490 1,64 3,2200 0,19 8,1500 0,48 23,3500 1,37 62,0591 3,63 15,7900 0,92 0,3200 0,02 0,9100 0,05 11,1600 0,65 0,0300 0,00 792,5155 46,39 166,1141 9,72 1708,2089 100,00

ha

Ilość
działek
Anzahl
der Grundstücke

[ha]

Einheit
Agencja Nieruchomości Rolnych
Nationalagentur für landwirtschaftliche Immobilien

Lasy Państwowe / Staatswald

Regionalny Zarząd Gospodaarki Wodnej w Krakowie
Regionalvorstand für Wasserwirtschaft in Krakau

Małopolski Zarząd Melioracji i Urzadzeń Wodnych / Kleinpolnische
Verwaltung für Meliorationen und Wasseranlagen

Starosta Brzeski / Landrat Brzeko

Sarosta - Zarząd Dróg Powiatowych
Landrat - Bezirksvorstand von Straßen
Skarb Państwa - Kombinat Przemysłowo-Rolny „IGLOPOL”
Staatsschatz - Industrielle und Landwirtschaftliche Kombinat
„IGLOPOL”

Gmina / Gemeinde

Kościoly i związki wyznaniowe - grunty parafii
Kirchen und religiöse Vereinigungen - Land der Pfarrei

Wspólnota gruntowa „Mienie Wsi Strzelce Wielkie”
Allmende „Mienie wsi Strzelce Wielkie”

Wspólnota gruntowa „Mienie Wsi Strzelce Małe”
Allmende „Mienie wsi Strzelce Małe”

Grunty spółek / Böden der Gesellschaften

Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Landwirtschaftliche Genossenschaften

7,1 /więcej niż 1 ha/ /mehr als 1 ha/

7,2 /mniej niż 1 ha/ /weniger als 1 ha/

Razem / Gesamt

1708,2089

Powierzchnia
ogólna obrębu
Gesamtfläche der
Gemarkung

1708,2089

Powierzchnia
ogólna obrębu
Gesamtfläche
der Gemarkung

69,3400

15

[ha]

Ilość JR
Anzahl der
GrundbuchBlätter

ha

357

Ilość gospodarstw
Anzahl der
Grundbuchblätter

1

525

Jednostka
Einheit

17,33

166,1141

[ha]

Ilość działek
Anzahl der
Grundstücke

5,60

8,75

%

136

517

190,9022

Liczba
Anzahl

21,76

22,67

19,91

%

1.01 - 2.00 ha

111

777

346,2876

Liczba
Anzahl

17,76

34,06

36,12

%

2.01 - 5.00 ha

13

168

76,8483

Liczba
Anzahl

2,08

7,37

8,02

%

5.01 - 7.00 ha

4

69

34,1800

Liczba
Anzahl

0,64

3,02

3,57

%

7.01 - 10.00 ha

2

28

25,4200

Liczba
Anzahl

0,32

1,23

2,65

%

10.01 - 20.00

1

1

36,3500

Liczba
Anzahl

23

33,1368

ha

2

8,58

4,18

%

114

203,5732

ha

3-5

42,54

25,69

%

84

227,6879

ha

6-10

31,34

28,73

%

25

124,5502

ha

11-15

9,33

15,72

%

5

40,9700

ha

16-20

Przedziały ilościowe działek / Intervalle nach Grundstücksanzahl

1,87

5,17

%

1

10,7300

ha

27

0,37

1,35

%

0,16

0,04

3,79

%

20.01 - 40.00

Ilość działek w jednostkach rejestrowych osób fizycznych wg ewidencji gruntów i budynków (powyzej 1 ha)
Anzahl der Grundstücke in Betrieben über 1 ha nach Kataster

57,12

23,02

%

< 1 ha

Liczba
Anzahl

Jednostka
Einheit

Przedziały powierzchniowe działek / Flächenintervalle

Wielkość jednostek rejestrowych osób fizycznych wg ewidencji gruntów i budynków / Größe der Betriebe nach Kataster

1

82,5274

ha

1

196

196

82,5274

Liczba
Anzahl

%

0,16

8,59

8,61

%

0,37

10,41

40.01 <

100,00

268

792,5155

ha

100,00

100,00

%

Ogółem / Gesamt

625

100,00

100,00

958,6296
2281

%

Liczba
Anzahl

Ogółem / Gesamt

17,1473

371

Ilość działek
Anzahl der
Grundstücke

Liczba
Anzahl

13,80

1,00

%

0 - 0.1000

[ha]

Jednostka
Einheit

951

197,976

Liczba
Anzahl

35,38

11,59

%

0.1001 - 0.3000

916

416,656

Liczba
Anzahl

34,08

24,39

%

0.3001 - 0.6000

280

215,959

Liczba
Anzahl

10,42

12,64

%

0.6001 - 1.0000

123

152,086

Liczba
Anzahl

4,58

8,90

%

1.0001 - 2.0000

11

27,4485

Liczba
Anzahl

0,41

1,61

%

2.0001 - 3.0000

10

53,0759

Liczba
Anzahl

0,37

3,11

%

3.0001 - 10.0000

Przedziały powierzchniowe działek / Flächenintervalle

9

128,87

Liczba
Anzahl

0,34

7,54

%

10.0001 - 20.0000

11

282,76

Liczba
Anzahl

0,41

16,55

%

20.0001 - 30.0000

6

216,23

Liczba
Anzahl

0,22

12,66

%

30.0000 <

2688

1708,21

Liczba
Anzahl

%

100

100

Ogółem
Gesamt
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