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Streszczenie 
 

Badania rozwiązań modernizacyjnych budynków inwentarskich 
w gospodarstwach rodzinnych wykazały m.in., że zużycie tech-
niczne budynków inwentarskich w wybranych do badań gospo-
darstwach specjalizujących się w produkcji bydlęcej skumulowa-
ne było w zakresie do 40%, a badane obiekty charakteryzowały 
się bardzo niskim poziomem mechanizacji. Wykonanie podob-
nych badań w najbliższym czasie dałoby możliwość zarejestro-
wania zmian stanu inwentarskich zasobów budowlanych oraz 
określenie potrzeb i możliwości ich modernizacji. 
 
Słowa kluczowe: obiekty rolnicze, obiekty inwentarskie, budyn-
ki inwentarskie 

 
 
Wstęp 
Z analizy danych GUS [Mulica 1994] wynika, że największą grupę wśród 
budynków inwentarskich zajmują obory i to zarówno na terenie całego kraju 
jak i w woj. dolnośląskim. Zasadnicza część budynków należy do gospo-
darstw rodzinnych (około 96–98%). Wykorzystanie powierzchni obór do ce-
lów rolniczych szacuje się w skali kraju na 77,6%.  

 
Celem opracowania jest wskazanie potrzeby prowadzenia badań stanu bu-
downictwa rolniczego w związku z zachodzącym przeobrażeniem struktural-
no-agrarnym i wskazanie kierunków modernizacji w regionie dolnośląskim. 
Tezą opracowania jest twierdzenie, że w gospodarstwach rodzinnych istnieją 
potrzeby w zakresie modernizacji budynków inwentarskich, a spotykane w 
nich rozwiązania nie są wolne od negatywnego wpływu układu zabudowy 
działki siedliskowej i jej parametrów. 

 
Zakres pracy 
Ze względu na rozmiary problematyki zakres pracy ograniczono do obiektów 
inwentarskich ukierunkowanych na produkcję bydlęcą. Podporządkowując się 
temu założeniu badania zlokalizowano na terenie jednej, wybranej gminy 
(Domaniów), która posiada liczące się efekty w produkcji bydlęcej. 
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Metodyka i materiał badawczy 
W okresie badań gm. Domaniów posiadała największy w województwie 
wskaźnik pogłowia bydła: 84,2 DJP/100 ha UR przy średnim w woj. wro-
cławskim 62,6 DJP/100 ha UR. W zakresie sprzedaży żywca wołowego 
przez nieuspołecznione rolnictwo zajmowała I miejsce w województwie ze 
wskaźnikiem 9,6 tys. kg/100 ha UR. Sprzedaż mleka przez gospodarstwa 
nieuspołecznione gminy Domaniów należała do przodujących w wojewódz-
twie i wynosiła 67,3 tys. kg/100 ha UR. 

 
Wybierając gospodarstwa do badań przyjęto, że obsada bydła w gospodar-
stwie nie może opierać się na stadzie podstawowym mniejszym niż 3 kro-
wy, a minimalna wielkość gospodarstwa nie powinna być mniejsza od 4 ha. 
Jako minimalny poziom rocznej sprzedaży mleka z gospodarstwa przyjęto 
10000 kg. W czasie badań analizowano w 58 gospodarstwach m.in. stan 
obiektów inwentarskich oraz typy zabudowy działek siedliskowych i ich para-
metry [Mulica 1994].  

 
Wyniki badań 
Zużycie techniczne budynków inwentarskich w badanej próbie skumulowane 
było w zakresie do 40%. Ponad połowa pomieszczeń posiadała powierzch-
nię 51-100 m2. Zadawanie pasz i usuwanie odchodów prawie we wszystkich 
gospodarstwach odbywało się ręcznie. Pojenie zwierząt z poideł indywidu-
alnych występowało tylko w 15% gospodarstw. Ponad 90% badanych go-
spodarstw posiadało dojarki mechaniczne.  
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Rys. 1. Struktura zużycia technicznego budynków inwentarskich w wybranych go-

spodarstwach indywidualnych gminy Domaniów (1990) 
Fig. 1. The structure of technical wear and tear of the livestock buildings in selected 

family farms of Domaniów commune (1990) 
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Rys. 2. Struktura powierzchni pomieszczeń dla bydła w wybranych gospodarstwach 

indywidualnych gminy Domaniów (1990) 
Fig. 2. The structure of cattle rooms area in selected family farms of Domaniów 

commune (1990) 
 

 
Rys. 3. Struktura układów funkcjonalnych zabudowy gospodarstw ukierunkowanych 

na produkcje bydlęcą, należących do gminy Domaniów (1990) 
Fig. 3. The structure of functional systems of the farmstead buildings for cattle pro-

duction, in Domaniów commune (1990) 
 
Największe braki zaobserwowano w zakresie wyposażenia w obiekty towa-
rzyszące: tylko 45% badanych gospodarstw posiadało silosy na kiszonkę, 65% 
gospodarstw gnojownie, a 10% gospodarstw nie miało zbiorników na gnojów-
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kę. Aż 19% obór nie posiadało pomieszczeń mleczarskich, a 2/3 obór nie 
miało paszarni. Warunki mikroklimatyczne przeważnie odbiegały od nor-
my. Nadmierna wilgotność wynikała z braku odpowiedniej wentylacji po-
mieszczeń, która tylko w 2% pomieszczeń była właściwie rozwiązana. Stan 
sanitarny w pomieszczeniach inwentarskich i pomocniczych w wielu przy-
padkach był niezadowalający.  
 
Analizę 58 wybranych działek siedliskowych oparto na systematyce propo-
nowanej przez Lcnarda [1980]. Ustalono, że nie wszystkie działki można  
w pełni przyporządkować poszczególnym typom zabudowy tej klasyfikacji.  
Z tego powodu zastosowano następujący podział działek siedliskowych: do-
środkowe zwarte, dośrodkowe luźne, odśrodkowe, liniowe oraz w trakcie 
przeobrażeń funkcjonalno-strukturalnych (charakteryzujące się cechami nie-
ustabilizowanymi), a także wspólnoty (powstałe w wyniku parcelacji więk-
szych gospodarstw). Strukturę występujących na badanym terenie układów 
zabudowy działek siedliskowych zaprezentowano na rysunku 3. 
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Rys. 4. Powierzchnia całkowita działek siedliskowych w wybranych gospodarstwach 

indywidualnych z gminy Domaniów (1990) 
Fig. 4. Total area of the settlement plots in selected family farms of Domaniów 

commune (1990) 
 
Niewielką grupę o rozwiązaniach właściwych stanowiły gospodarstwa z od-
środkowym układem zabudowy (5,2%). Gospodarstwa z dośrodkowym 
układem zabudowy stanowiły 34,5%. Modernizacja niektórych gospodarstw 
z dośrodkowym układem zabudowy działki siedliskowej powinny te grupę 
powiększyć. Wśród badanych gospodarstw liczną grupę (17,2%) stanowią 
gospodarstwa z działką siedliskową, której układ funkcjonalny ulega prze-
obrażeniom. Najczęściej były to przeobrażenia niekontrolowane, niebędące 
kontynuacją historycznego rozwoju gospodarstwa, popartą uwarunkowa-
niami glebowymi, fizjograficznymi i socjologicznymi.  
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Odrębnego potraktowania wymagają gospodarstwa nazywane wspólnotami. 
Przed podziałem posiadały one najczęściej dośrodkowy układ zabudowy  
z obszernym dziedzińcem. Wśród dziesięciu analizowanych wspólnot z gmi-
ny Domaniów wyróżnić można gospodarstwa: 
− z podziałem niesprzyjającym tworzeniu nowych, odrębnych dla każdej 

zagrody, układów funkcjonalnych; budynki, a nawet pomieszczenia współ-
gospodarzy, przetasowane były miedzy sobą - nie stwarzało to ani klima-
tu, ani możliwości rozwoju poszczególnych gospodarstw, 

− gospodarstwa ze wspólnym użytkowaniem podwórza lub trwale podzie-
lone; wśród tej grupy obiektów najczęściej dośrodkowy układ rozpadał 
się na dwa mniejsze dośrodkowe, charakteryzujące się ciasnymi podwó-
rzami, na których powstawały nowe gnojownie i zbiorniki na gnojówkę; 
ponieważ w gospodarstwach tych zmiany układów były niemożliwe, mo-
dernizacji mogą podlegać jedynie poszczególne budynki; scalenie gospo-
darstw sprzyjałoby odbudowie historycznie ukształtowanego układu. 
 

Niżej zaprezentowano przykład modernizacji jednego z gospodarstw. Zakres 
modernizacji obiektów inwentarskich zależy od wielu czynników, a przede 
wszystkim od celu modernizacji, wielkości istniejących zasobów budowla-
nych w gospodarstwie, wielkości i kształtu działki siedliskowej, planowanego 
zakresu produkcji zwierzęcej, a także zasobów finansowych i możliwości 
kredytowych rolnika. Modernizacji zabudowy towarzyszy z reguły moderni-
zacja działki siedliskowej. Zaprezentowano przykład modernizacji zabudowy 
działki siedliskowej o minimalnym zakresie, gdzie celem była poprawa funk-
cjonalności budynku inwentarsko-składowego oraz układu funkcjonalno-prze-
strzennego działki siedliskowej, a także poprawa higieny i warunków byto-
wania zwierząt oraz warunków pracy obsługi. Ze względu na małą obsadę 
zwierząt w gospodarstwie, nie zaproponowano mechanizacji zadawania pa-
szy i usuwania odchodów. 
 

 
Rys. 5. Budynek inwentarsko-składowy przed modernizacją 
Fig.5. Livestock-storage building before modernization 
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K – stanowiska dla krów  
J12-24 – stanowiska dla jałówek w wieku 12–24 miesięcy  
3J3-12 – 3 miejsca w kojcu dla jałówek w wieku 6–12 miesięcy  
3C0-3 – 3 cielęta w wieku od 0–6 miesięcy 

 
Rys. 6. Pierwsza koncepcja modernizacji budynku inwentarsko składowego 
Fig. 6. First conceptual design study of the livestock-storage building modernization 
  
W I koncepcji modernizacji (rys. 6) zaproponowano 6 stanowisk uwięzio-
wych dla krów, 3 stanowiska uwięziowe dla starszych jałówek oraz kojec dla 
trzech cieląt lub 3 jałówek młodszych (wymiennie).  
 
W II koncepcji modernizacji (rys. 7) zaproponowano 6 stanowisk uwięzio-
wych dla krów oraz kojec dla 6 cieląt lub 3 jałówek młodszych (wymiennie), 
kojec dla 3 jałówek starszych i kojec dla 3 bukatów. 
 
W obydwu koncepcjach modernizacji zaproponowano pomieszczenie mle-
czarskie i paszarnię. W pierwszej koncepcji korytarz między paszarnią a po-
mieszczeniem mleczarskim ułatwia dostarczanie siana i ściółki do pomiesz-
czenia inwentarskiego. W drugiej koncepcji paszarnię połączono ze stodołą 
w celu ułatwienia zadawania pasz słomiastych oraz dostarczania ściółki na 
stanowiska dla zwierząt. 
 
Niefunkcjonalnie rozplanowane, lecz intensywnie wykorzystywane do tej 
pory, pomieszczenie inwentarskie budynku inwentarsko-składowego mogło 
pomieścić obsadę do 11,1 DJP. Koncepcje modernizacji obiektu nie wpro-
wadzają większych stad do pomieszczenia inwentarskiego. W pierwszej kon-
cepcji modernizacji zaproponowano obsadę 10,5 DJP, a w drugiej 12,3 DJP. 
Funkcjonalne rozplanowanie wnętrza pomieszczenia inwentarskiego oraz 
jego zaopatrzenie w paszarnię i odpowiednie pomieszczenie mleczarskie 
powinno jednak znacznie ograniczyć nakłady robocizny na obsługę zwierząt. 
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K – stanowiska dla krów  
3J12-24 – 3 miejsca w kojcu dla jałówek w wieku 12–24 miesięcy  
3J6-12 – 3 miejsca w kojcu dla jałówek w wieku 6–12 miesięcy  
6C0-6 – 6 miejsc w kojcu dla cieląt w wieku do 6 miesięcy  
3B6-19 – 3 miejsca w kojcu dla bukatów w wieku 6-18 miesięcy 

 
Rys. 7. Druga koncepcja modernizacji budynku inwentarsko-składowego 
Fig. 7. Second conceptual design study of the livestock-storage building modernization 
 

Działka siedliskowa modernizowanego gospodarstwa jest w trakcie prze-
obrażeń. Zaproponowano, więc uporządkowanie terenu w pobliżu budynku 
inwentarsko-składowego. Wydzielono dwa podwórza: pierwsze związane 
ze strefą mieszkaniową oraz drugie związane z budynkiem inwentarsko-
składowym. Ponadto wyodrębniono powierzchnię pod ogród warzywny oraz 
dwie powierzchnie zbędne w funkcjonowaniu działki. Uciążliwości związane 
z produkcją zwierzęcą i roślinną skupiono na podwórzu gospodarczym. Po-
dwórze w sąsiedztwie domu mieszkalnego pełni funkcje wypoczynkowe. 
Gospodarstwo zaopatrzono w odpowiedniej wielkości komorowe silosy na 
kiszonkę oraz gnojownię i zbiornik na gnojówkę. Obiekty te usytuowano  
w miejscach dających gwarancję ograniczenia nakładów prac na usuwanie 
odchodów i zadawanie pasz. Zapewniono też wygodny dojazd do nich. Na 
podwórzu gospodarczym wyodrębniono miejsca postojowe dla mobilnego 
sprzętu (rys. 8). 
 
Przykład modernizacji budynku pokazuje możliwości poprawy organizacji 
pracy w oborze i gospodarstwie bez stosowania urządzeń do mechanizacji 
zadawania pasz i usuwania odchodów. Większa koncentracja zwierząt  
w gospodarstwie wymusiłaby wprowadzenie urządzeń do mechanizacji 
zadawania pasz i usuwania odchodów. Zaproponowane rozwiązania po-
prawiają także stan higieniczno-sanitarny w budynku inwentarskim i jego 
otoczeniu. 
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Rys. 8. Plany zagospodarowania działki siedliskowej 
Fig. 8. Settlement plot development plans  
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Wnioski 
Analizując zakończone w 1992 r. w Instytucie Budownictwa Rolniczego ów-
czesnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu badania ustalono, że: 
• badane obiekty charakteryzowały się bardzo niskim poziomem mecha-

nizacji, 
• zaobserwowano duże braki w zakresie wyposażenia w obiekty towarzy-

szące (tylko 45% gospodarstw posiadało silosy na kiszonkę, 65% gospo-
darstw posiadało utwardzone gnojownie, a 10% gospodarstw nie miało 
zbiorników na gnojówkę), 

• 95% gospodarstw charakteryzowało się niefunkcjonalnym układem prze-
strzennym zagród.  

 
Omawiane wyżej badania były podstawą opracowania modelowych rozwią-
zań modernizacji zabudowy gospodarstw ukierunkowanych na produkcję 
bydlęcą. Wykonanie podobnych badań w najbliższym czasie, w wybranych 
charakterystycznych regionach kraju, dałoby możliwość zarejestrowania 
stanu inwentarskich zasobów budowlanych oraz określenie przewidywanych 
potrzeb i możliwości modernizacji istniejącej zabudowy. 
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