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Streszczenie 
 
Modernizacji zabudowy rodzinnych gospodarstw rolnych towa-
rzyszą z reguły zmiany w zagospodarowaniu działki siedlisko-
wej. Przykładem w tym artykule są działki gospodarstw ukie-
runkowanych na produkcję bydlęcą zlokalizowane na terenie 
gminy Domaniów. Przeanalizowano powierzchnie wybranych 
działek, gdzie wielkości poszczególnych działek składają się  
z części zabudowanych, komunikacyjnych i uprawowych. Ana-
lizie poddano także wskaźniki intensywności zabudowy oraz 
wskaźniki wykorzystania powierzchni działek.  
 
Słowa kluczowe: obiekty rolnicze, obiekty inwentarskie, bu-
dynki inwentarskie 

 

Wstęp 
W Instytucie Budownictwa Rolniczego ówczesnej Akademii Rolniczej we 
Wrocławiu w 1992 r. prowadzono badania na temat techniczno-techno-
logicznych kryteriów modernizacji budynków inwentarskich na terenie gos-
podarstw rodzinnych. Wykonanie nowych badań powierzchni działek sied-
liskowych oraz stanu zasobów inwentarskich w najbliższym czasie dałoby 
możliwość zarejestrowania zmian w zabudowie inwentarskiej gospodarstw 
rodzinnych oraz określenie potrzeb i możliwości ich modernizacji. 
 
Celem opracowania jest ustalenie wielkości działek siedliskowych gospo-
darstw rolnych (zagród) na badanym terenie, a także wskazanie wzajem-
nych zależności części składowych tych działek.  
 
Badaniami objęto gospodarstwa ukierunkowane na produkcję bydlęcą zloka-
lizowane w gminie Domaniów. Wybór gminy oraz gospodarstw uzasadniono 
w artykule pt. Możliwości modernizacji budynków inwentarskich w gospodar-
stwach małoobszarowych, zamieszczonym w Problemach Inżynierii Rolni-
czej [Mulica, Hutnik 2007]. 
 
W rodzinnych gospodarstwach rolnych istnieją potrzeby modernizacji nie tylko 
budynków inwentarskich, ale także układów zabudowy działek siedliskowych. 
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Metodyka i materiał badawczy 
Badania przeprowadzono dwuetapowo. W pierwszym etapie przeanalizo-
wano literaturę przedmiotową, a następnie dokonano analizy zinwentaryzo-
wanych działek siedliskowych. 
 
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisy 
wykonawcze [2003] powierzają miejscowym planom zagospodarowania us-
talanie parametrów działek siedliskowych. Wielu autorów próbowało ustalić 
wymagane powierzchnie działek siedliskowych gospodarstw rolnych (mini-
malne lub średnie). Porównawcze zestawienie proponowanych wielkości 
działek zagrodowych przedstawił Pogodziński [1977] (rys. 1). 
 

 

Rys. 1. Zależność wymaganej powierzchni działki siedliskowej od powierzchni gos-
podarstwa  

Fig. 1. Dependence of required farmstead plot area on the farm acreage 
 

W terenie spotyka się działki siedliskowe o powierzchniach odbiegających 
od normatywnej. Wśród 369 specjalistycznych gospodarstw badanych przez 
Szczygielskiego [1981] aż 44% posiada działki większe od 2500 m2, a 16% 
zbiorowości ma powierzchnia mniejszą od dolnej normy 1500 m2.  
 
W badaniach na terenie podgórskim Dolnego Śląska (gm. Stara Kamienica  
i Jeżów Sudecki) Kuriata [1986] ustalił, że średnia powierzchnia badanych 
działek wynosiła 3476 m2 przy odchyleniu standardowym s = 2055 m2. Tak 
więc średnia powierzchnia działek przekraczała górną granicę obszaru usta-
lanego przez normę.  
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Wyniki badań 
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że zapotrze-
bowanie gospodarstwa specjalistycznego o obszarze około 10 ha użytków 
rolnych na niezbędną pod siedlisko powierzchnię wynosi około 30-40 arów. 
Wyniki badań w gminie Domaniów pokazują, że i tu powierzchnie działek 
odbiegają od wielkości normatywnych. Na 58 badanych gospodarstw, 50 ma 
działki siedliskowe o powierzchni do 3200 m2. Średnia powierzchnia działki 
wynosi 2530 m2 przy odchyleniu standardowym s = 1203 m2. Badane 
gospodarstwa w gminie Dominiów posiadały powierzchnie 7,1-26,3 ha; 
część z nich przekraczała 20 ha. Dla gospodarstw o powierzchni przekra-
czającej 20 ha normatyw przewiduje możliwość powiększenia powierzchni 
działki siedliskowej w stosunku do normy podstawowej.  
 
Na terenie działki siedliskowej wyróżnić można powierzchnię zabudowy 
(Fz), powierzchnię komunikacyjną (Fk) oraz powierzchnię uprawową (Fu). 
Graficzną zależność poszczególnych powierzchni od powierzchni całko-
witej działki (Fc) przedstawiono na rysunku 2.  
 

 
Rys. 2. Zależność powierzchni zabudowy, komunikacyjnej i uprawowej od całkowitej 

powierzchni działki siedliskowej wybranych gospodarstw gminy Domaniów 
Fig. 2. Areas of the built-on part, communication part and cultivable part as dependent 

on total farmstead plot areas in selected farms of Domaniów commune 
 

Zależności powierzchni poszczególnych części działki od jej powierzchni 
całkowitej ustalono dla zmiennej Fc w zakresie 1250-8000 m2. Zależność  
powierzchni zabudowy od powierzchni całkowitej działki siedliskowej przyj-
muje postać krzywej regresji Fz = 462,91*e0,00009427Fc i stanowi zależność 
istotną.  
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Zależność powierzchni komunikacyjnej od powierzchni całkowitej jest bardzo 
istotna i można zapisać równaniem: Fk = 374,78 e0,0002496 Fc. Zależność po-
wierzchni uprawowej od powierzchni całkowitej jest również bardzo istotna  
i wyraża się równaniem prostej Fu = 0,64 Fc – 549. 
 
O stopniu wykorzystania powierzchni działki siedliskowej mogą świadczyć: 
współczynnik wykorzystania powierzchni działki i stopień intensywności za-
budowy działki. Na rysunku 3 przedstawiono zależność tych współczynni-
ków od całkowitej powierzchni działki siedliskowej, zaobserwowaną  w ana-
lizowanych działkach siedliskowych gminy Domaniów. 
 

 

Rys. 3. Zależność wskaźnika intensywności zabudowy oraz współczynnika wyko-
rzystania powierzchni działki od powierzchni działki siedliskowej w bada-
nych gospodarstwach gminy Domaniów 

Fig. 3. Building intensity index and plot surface utilization index as dependent on 
total farmstead area in surveyed farms of Domianów commune 

 

Wskaźnik wykorzystania powierzchni działki dla badanych gospodarstw:  
w = (Fz + Fk)/Fc waha się od 0,231 do 1,00 przy średniej w = 0,611 i od-
chyleniu standardowym s = 0,187.  
 
Wskaźnik intensywności zabudowy dla tych działek: J = Fz/Fc waha się  
w granicach 0,07-0,479, a średnia jego wartość J = 0,276 (s = 0,108).  
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Na rysunku 3 przedstawiono krzywe regresji dla zależności wskaźnika 
intensywności zabudowy oraz wskaźnika wykorzystania powierzchni działki 
od powierzchni działki siedliskowej. Zależność wskaźnika wykorzystania 
powierzchni działki od jej powierzchni całkowitej przyjmuje postać równania: 
w = 0,771e-0,0001126Fc i jest zależnością istotną.  
 
Zależność wskaźnika intensywności zabudowy od powierzchni działki 
siedliskowej jest zależnością bardzo istotną i wyraża się równaniem J = 
0,436 e-0,0002145Fc. Obie wyżej przedstawione zależności charakteryzują się 
tym, że im większa powierzchnia działki,tym mniejsza wartość analizowa-
nych współczynników. Świadczy to mięzy innymi o tym, że wzrostowi wiel-
kości działki siedliskowej nie towarzyszy proporcjonalny wzrost powierzchni 
zabudowy i powierzchni komunikacyjnej.  
 
Na większej działce siedliskowej występuje najczęściej zwiększona po-
wierzchnia uprawowa. Przy poszukiwaniu sposobów ograniczenia po-
wierzchni działki siedliskowej należy przede wszystkim dążyć do ustalenia 
potrzebnej w zagrodzie powierzchni uprawowej i rygorystycznego jej nie-
przekraczania.  
 
Powierzchnie zabudowy i komunikacyjne jako związane bezpośrednio z fun-
kcją zagrody i dostosowane do zadań, nie dają możliwości szukania wśród 
nich znacznych oszczędności powierzchniowych. Relacje między powierz-
chnią komunikacyjną a powierzchnią zabudowy działki przedstawia rysunek 4. 
 

 
Rys. 4. Zależność powierzchni komunikacyjnej od powierzchni zabudowy w wybra-

nych gospodarstwach gminy Domaniów 
Fig. 4. Relationship between communication part and built-on part areas in selected 

farms of Domianów commune 
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Wpływ na  wielkość powierzchni zabudowy gospodarstw ukierunkowanych 
na produkcję mleka ma wielkość powierzchni inwentarskiej. Relacje między 
tymi powierzchniami zaprezentowano na rysunku 5. 
 

 

Rys. 5. Zależność powierzchni pomieszczeń inwentarskich od powierzchni zabu-
dowy działki siedliskowej wybranych gospodarstw w gminie Domaniów 

Fig. 5. The surface of livestock buildings as dependent on built-on part area of the 
farmstead plot in selected farms of Domianów commune 

 
Wnioski 
1. Zapotrzebowanie gospodarstwa specjalistycznego o obszarze ok. 10 ha 

użytków rolnych na niezbędną pod siedlisko powierzchnię kształtuje się 
na poziomie około 30-40 arów. 

2. Na większej działce siedliskowej występuje najczęściej nadmierna po-
wierzchnia uprawowa.  

3. Szukając sposobów ograniczenia powierzchni działki siedliskowej należy 
przede wszystkim dążyć do ustalenia potrzebnej (niezbędnej) w zagro-
dzie powierzchni uprawowej. 

4. Powierzchnie zabudowy i komunikacyjne. jako związane bezpośrednio  
z funkcją zagrody i dostosowane do zadań, nie dają możliwości szukania 
wśród nich znacznych oszczędności powierzchniowych. 
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