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Streszczenie. Prace planistyczne z zakresu projektowania zmian w organizacji rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej opierają się na analizie uwarunkowań przestrzennych, społecz-
nych, gospodarczych i ekologicznych, czyli tych, które są zasadniczym przedmiotem opra-
cowań urządzenioworolnych.
Istotą inwentaryzacji jest zebranie informacji, których źródłem są istniejące opracowania 
kartograficzne, bazy danych przestrzennych oraz opracowania planów nadrzędnych1. Uzu-
pełnieniem tej inwentaryzacji są informacje pozyskane w sposób bezpośredni w drodze 
ankietyzacji wybranych osób oraz wywiadu terenowego.
W województwie dolnośląskim przyjęta została zasada uzupełniania bazy danych Dol-
nośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej o wszystkie te dane, które zostały zebrane  
i opracowane w planach urządzenioworolnych oraz założeniach do projektów scalenia grun-
tów. Jest to korzystne z punktu widzenia realizacji zadań marszałka województwa, który 
odpowiedzialny jest za koordynację prac urządzenioworolnych i monitorowanie zmian  
w strukturze agrarnej.

Słowa kluczowe: regionalne bazy SIP, rozwój obszarów wiejskich, plany urządzeniowo-
rolne

WSTĘP

Obszary wiejskie w Polsce zajmują 93,4% powierzchni kraju i są zamieszkałe przez 
14,7 mln osób, tj. 38,5% ogółu ludności. Tereny wiejskie to 2171 gmin z ogólnej ich 

1 Plany nadrzędne rozumiane przez Jędraszko [2005] jako zapis „polityki zagospodarowania 
przestrzennego państwa, której konkretyzacją są zamierzenia publiczne wyższego szczebla 
(powiatów, województw i rządu)”.
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malgorzata.akincza@up.wroc.pl 
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liczby 2478. Wśród jednostek osadniczych istnieje 53 tys. miejscowości wiejskich,  
w tym 42,8 tys. wsi oraz 10,2 tys. kolonii i osad. Przeciętna wieś liczy około 260 miesz-
kańców.

Rozwój obszarów wiejskich wraz z planowaniem struktury użytkowania gruntów  
i przestrzenną organizacją działalności na tych terenach przyczynia się do ich kształto-
wania. Wiąże się to z realizacją działań, których głównym celem jest poprawa warun-
ków życia i pracy mieszkańców [Więckowicz 1998]. Ingerencja człowieka powoduje 
zmiany w dotychczasowych uwarunkowaniach. Aby je zauważyć, nie jest wymagany 
żaden specjalny aparat badawczy. Coraz mniej mieszkańców wsi zajmuje się produkcją 
rolniczą, coraz częściej na obszarach wiejskich lokalizowane są zakłady produkcyjne, 
co podyktowane jest tańszą siłą roboczą na wsi jak i mniejszymi kosztami lokalizacji 
oraz kosztami stałymi produkcji. Wymagania mieszkańców rosną, co wpływa na wzrost 
stopnia wyposażenia wsi w urządzenia infrastruktury technicznej. Procesy te są efek-
tem zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, czyli wprowadza-
nia zasad wielofunkcyjnego rozwoju tych terenów [Rosner 2005]. Zmiany gospodarcze 
i społeczne, spośród których wymieniono tylko kilka, zachodzą w przestrzeni. Mamy 
więc do czynienia ze stale zmieniającą się organizacją struktur przestrzennych. W celu ra-
cjonalnego gospodarowania zasobami środowiska realizuje się gospodarkę przestrzenną 
(całokształt działań biernych i czynnych dotyczących podmiotów i przedmiotów związa-
nych z organizacją użytkowania przestrzeni), która sformalizowana jest w dokumentach 
polityki przestrzennej i planowania przestrzennego. W ramach gospodarki przestrzennej 
wyróżnia się gospodarkę gruntami – w odniesieniu do przestrzeni zurbanizowanej, zabu-
dowanej, jak i gospodarkę ziemią – w przestrzeni rolnej, leśnej, wiejskiej.

Ustawy o samorządzie województwa oraz prawie geodezyjnym i kartograficznym 
wprowadziły zapis o odpowiedzialności marszałka województwa za rozwój obszarów 
wiejskich, modernizację terenów rolnych, a także monitoring instrumentów planistycz-
nych i projektowych na wsi. Dla tej jednostki terytorialnej przygotowywane są różne 
programy, strategie oraz plany, które służą realizacji celów głównych i zadań jednost-
kowych. Sporządzanie tych dokumentów oraz dbałość o ich uzupełnianie się należy do 
departamentów lub wydziałów urzędu marszałkowskiego. 

W województwie dolnośląskim opracowano następujące programy i plany, których 
realizacja może mieć wpływ na przestrzeń geograficzną regionu w ogóle, a także prze-
strzeń wiejską w szczególności:

• Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego do 2020 r.
• Program małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim.
• Program rozwoju infrastruktury transportowej i komunikacji dla województwa 

dolnośląskiego.
• Program rozwoju turystyki dla województwa dolnośląskiego.
• Program ochrony środowiska.
• Program gospodarki odpadami.
Przygotowanie oraz kontrola i monitoring zmian w przestrzeni wskutek realizacji wy-

mienionych programów jest możliwe jedynie wtedy, gdy system informacji przestrzennej 
w województwie jest przygotowany do tego, aby oprócz informacji punktowych, linio-
wych i powierzchniowych o terenie można było wprowadzać i prezentować informacje 
w formie jakościowej. Celem tego przedsięwzięcia jest zrealizowanie wymagań ustawo-
wych przez marszałka oraz wsparcie w podejmowaniu decyzji o przydzielaniu środków 



Wojewódzki System Informacji Przestrzennej...  47

Geodesia et Descriptio Terrarum 8(1) 2009

finansowych na rozwój obszarów wiejskich (środki strukturalne Unii Europejskiej oraz 
polskie fundusze celowe).

MATERIAŁY I METODY

Władze samorządowe województwa uczestniczą w kreowaniu polityki przestrzennej. 
Wyraża się to między innymi w opiniowaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Weryfikowana jest lokalizacja, jakość bonitacyjna i powierzchnia te-
renu planowanego do wyłączenia z produkcji rolniczej. Zgodnie z zapisami w ustawie  
o ochronie gruntów rolnych i leśnych marszałek ma prawo udzielania zgody, po zapo-
znaniu się z opinią izby rolniczej, dotyczącej wyłączenia z produkcji rolnej lub leśnej 
gruntów wskazanych w ustawie (art. 7. pkt 2).

Zarządzanie finansami przez terenowe oddziały Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
(FOGR), zgodnie z przepisami poprzedniej ustawy, jest prowadzone przez samorządy 
wojewódzkie. Tak więc zarówno określenie perspektywicznych zmian w strukturze użyt-
kowania gruntów, jak i rejestracja dokonanej zmiany odbywa się na szczeblu wojewódz-
kim.

Trudniejszym problemem jest zadanie marszałka dotyczące koordynacji prac urzą-
dzenioworolnych. Polska Norma [Gospodarka...] do tego typu zabiegów technicznych 
i organizacyjnych zalicza: scalenie gruntów, budowę i modernizację sieci dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych oraz innych urządzeń infrastruktury technicznej, rekultywację 
i użyźnianie użytków rolnych oraz zapobieganie zjawiskom erozji gleb. Są to działania 
służące poprawie jakości życia i pracy na wsi, a w szczególności poprawie warunków 
produkcji w rolnictwie, w rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Koordynacja prac urzą-
dzenioworolnych powinna obejmować działania z zakresu typowania obiektów (gmin 
i wsi) do urządzenia, ustalania kolejności realizacji przedsięwzięć, przydziału środków 
finansowych, nadzoru wykonania i rozliczenia zakończonych projektów. Zagadnienia te 
obejmują bardzo szeroki zakres działalności i w tym przypadku odpowiednia instytu-
cja musi dysponować kompletną informacją o istniejących uwarunkowaniach przyrod-
niczych, społecznych i gospodarczych oraz zamierzeniach społecznych, obejmujących 
bliższą i dalszą perspektywę czasową.

Od 1999 roku przy samorządzie województwa dolnośląskiego funkcjonuje i rozwija 
się Dolnośląski System Informacji Przestrzennej [Bac-Bronowicz i in. 2006]. Efektyw-
ne zarządzanie przestrzenią powinno być oparte na pełnej bazie danych przestrzennych, 
będących informacjami ilościowymi i jakościowymi. Mapa numeryczna to przecież nie 
tylko graficzne odwzorowanie przestrzeni geograficznej. Baza danych topograficznych 
(TBD) oraz mapy tematyczne, jak hydrograficzna i sozologiczna, wraz z mapą glebo-
wo-rolniczą są przydatne jedynie w analizie zmian struktury użytkowania gruntów. Za-
gadnienie koordynacji prac urządzenioworolnych obejmuje kompleksowo problematykę 
rozwoju wsi. W tym przypadku analizy przestrzenne są niewystarczające. Należy je uzu-
pełnić o syntetyczne i opisowe informacje typu jakościowego. Pozyskanie tych informa-
cji odbywa się w trakcie bezpośredniej inwentaryzacji terenowej, ankietyzacji wybranych 
mieszkańców wsi (np. sołtysów) i urzędników gminnych, a w razie konieczności również 
pozostałych mieszkańców (rolników i osób nie zajmujących się produkcją rolną). Wy-
sokie koszty tego przedsięwzięcia powodują konieczność etapowania prac. Informacje 
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dotyczące stanu istniejącego z jednoczesną ich analizą oraz wszelkie plany i zamierzenia 
są zapisywane w formie planów urządzenioworolnych dla gmin lub, w razie zaistnienia 
takiej konieczności, również dla wsi.

WYNIKI I DYSKUSJA

Według przesłanek wynikających z „Założeń wstępnych…” [1999] baza DSIP po-
winna być podstawą opracowania wszelkich planów, programów i strategii regionalnych, 
powiatowych jak i gminnych. Podjęto prace, w oparciu o strukturę map tematycznych 
– sozologicznej i hydrograficznej, które miały spowodować zwiększenie liczby i ja-
kości informacji zawartych w bazie DSIP. Treść mapy sozologicznej i hydrograficznej 
kompleksowo obejmuje problematykę przestrzeni z uwzględnieniem aspektów ochrony 
środowiska i warunków wodnych. W pracach przygotowawczych do budowy DSIP za-
uważono jednak luki, których zapełnienie umożliwi spełnienie założonych celów funkcjo-
nowania tej bazy. Konieczność ta wynika z realizacji zadania samorządu wojewódzkiego 
o nazwie modernizacja terenów rolnych (ustawa o samorządzie wojewódzkim). Przyjęty 
przez Komisję Rozwoju Obszarów Wiejskich wniosek dotyczący sporządzania planów 
urządzenioworolnych, stanowiących narzędzie marszałka w koordynacji działań służą-
cych modernizacji wsi, obejmował szczegółowo problematykę przestrzenną, społeczną 
i gospodarczą wsi. Tematyka obejmująca charakterystykę środowiska przyrodniczego,  
z nielicznymi wyjątkami, oparta została o treść map tematycznych i topograficznych.

Plan urządzenioworolny jest zapisem inwentaryzacji, diagnozy stanu istniejącego, 
hierarchii celów przebudowy przestrzeni wiejskiej w gminie wraz z propozycją działań, 
przybliżonym kosztorysem oraz możliwościami pozyskania pomocy finansowej na reali-
zację zaplanowanych inwestycji. Plan urządzenioworolny oraz jego zapisy przyjmowane 
są uchwałą rady gminy jako zadania do realizacji. W ten sposób staje się prawem lokal-
nym.

Do opracowania planów urządzenioworolnych gmin mogłyby służyć następujące in-
formacje [Założenia wstępne… 1999]:

a) Kataster nieruchomości: ewidencja gruntów, budynków i lokali, użytkowanie nie-
ruchomości, obrót nieruchomościami, podatki, inwestycje.

b) Infrastruktura komunikacyjna: sieć dróg według klas i kategorii, oświetlenie ulic, 
ocena stanu technicznego, planowanie utrzymania dróg.

c) Ewidencja sieci uzbrojenia terenu: wyposażenie w infrastrukturę, dane o planach 
rozbudowy i remontach sieci.

d) Plan zagospodarowania przestrzennego: funkcja terenu, zagospodarowanie tere-
nów podlegających ochronie, rekultywacja terenów zdegradowanych; dodatkowe 
informacje, gdy brak jest planu: treść decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu, pozwolenia na budowę i użytkowanie budynku.

e) Demografia: informacje o strukturze wiekowej, płciowej, wykształcenia, zatrud-
nienia i inne ludności mieszkającej na wsi.

f) Ochrona środowiska: obszary prawnie chronione, ochrona gruntów rolnych do-
brej jakości bonitacyjnej, ochrona przeciwerozyjna, warunki klimatyczne.
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g) Zabytki: zabytki na wsi, kaplice i krzyże przydrożne, występowanie lokalnego 
kultu, inne elementy dziedzictwa kulturowego wsi i rolnictwa.

h) Handel i usługi: obsługa ludności wiejskiej, a w szczególności miejsca zaopatrze-
nia rolnictwa w środki produkcji i skupu płodów rolnych.

Baza DSIP została zbudowana w sposób otwarty. Cechę tę wykorzystano dla wprowa-
dzania treści informacji zebranych w trakcie sporządzania planów urządzenioworolnych, 
z inwentaryzacji stanu istniejącego i projektu planu.

Informacje, które są gromadzone w czasie sporządzania projektów planów dla gmin, 
a następnie włączane do bazy DSIP, obejmują charakterystykę liczbową i opisową nastę-
pujących zagadnień:
a)  Inwentaryzacja:

Demografia: bezrobocie i zatrudnienie na wsi oraz w gospodarstwach rolnych,  –
poziom wykształcenia rolników.
Organizacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej: struktura wielkościowa gospo- –
darstw rolnych, rozdrobnienie gruntów, dzierżawienie gruntów, występowanie 
szachownicy wewnętrznej i zewnętrznej, odłogowanie i ugorowanie gruntów, 
występowanie zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, zamierzenia rolników zwią-
zane z powiększeniem gospodarstwa i zmianą sposobu użytkowania gruntów.
Infrastruktura rolnicza: urządzenia melioracji wodnych – systemy nawodnień   –
i odwodnień, ich stan i wymagania remontowe, układ i stan dróg transportu rol-
nego.
Obsługa rolnictwa: miejsca, gdzie rolnicy najczęściej sprzedają płody rolne,  –
sklepy, gdzie się zaopatrują, obsługa instytucjonalna rolnictwa i zadowolenie rol-
ników z jakości usług, zamierzenia przyszłościowe rolników w odniesieniu do 
produkcji rolnej.

b)  Projekt planu:
Propozycja projektów urządzenioworolnych: obszar, na którym powinny być re- –
alizowane plany, np.: scalenie i wymiana gruntów, melioracje wodne podstawo-
we i szczegółowe, budowa dróg rolniczych, zalesienia gruntów rolnych, zadrze-
wienia i zakrzaczenia, przewidywanie kosztów inwestycji, kolejność realizacji 
inwestycji.

W ciągu 2006 roku na terenie województwa dolnośląskiego realizowanych było 29 
planów w 18 powiatach, z tego zakończono realizację 11 planów urządzenioworolnych 
gmin: Mściwojów, Radwanice, Warta Bolesławiecka, Zagrodno, Ziębice, Lewin Kłodzki, 
Ścinawa, Kamieniec Ząbkowicki, Cieszków, Dobromierz i Sulików.

PODSUMOWANIE

Przestrzeń geograficzna jest obszarem, na którym zachodzą bardzo różne reakcje, sty-
mulowane pośrednio lub bezpośrednio przez człowieka i wpływające na jego działalność 
na innym obszarze. Kompletna wiedza o stanie istniejącym oraz o zamierzeniach pozwala 
na podejmowanie racjonalnych decyzji:

a) Sukcesywne uzupełnianie bazy danych DSIP o informacje dotyczące aktualnego 
stanu i przyszłości terenów rolnych w gminie daje wiedzę o prowadzonej polityce 
rolnej, cenną dla gmin sąsiednich. Jest ona przydatna w sporządzaniu projektów 
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studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu gmin oraz planów 
zagospodarowania przestrzennego. Informacja graficzna i opisowa znajdująca się 
w bazie stanowi punkt wyjścia do wypracowania konsensusu i wspólnego rozwoju 
gmin.

b) Regionalna polityka agrarna znajduje się w gestii marszałka województwa. 
Wsparcie finansowe sporządzania planów urządzenioworolnych gwarantu-
je uwzględnienie i przyjęcie przez gminy zapisów „Strategii rozwoju obszarów 
wiejskich województwa dolnośląskiego”. Zaproponowane do realizacji projekty  
i kierunki rozwoju mogą być interpretowane przez marszałka jako wynik inicjaty-
wy społeczności lokalnej. Powinny one także stanowić informację obligatoryjną 
dla władz samorządowych w podejmowaniu decyzji dotyczących modernizacji 
terenów rolnych (np. w opiniowaniu planu zagospodarowania przestrzennego – 
zgodność z zapisami planu urządzenioworolnego).
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LOCAL SPATIAL INFORMATION SYSTEM  
AND RURAL DEVELOPMENT IN DOLNOŚLĄSKIE  
(LOWER SILESIA) PROVINCE

Abstract. All planning works that influence changes in agricultural production space are 
based on the analysis of spatial, social, economical, and ecological factors which are central 
issues of rural development plans.
The core of inventorisation is to collect information from existing cartographic compila-
tions, spatial databases, and analyses of superior plans. It is also supplemented with infor-
mation gained directly from surveys and field reconnaissance.
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Database of Spatial Information System in Dolnośląskie (Lower Silesia) province is gradu-
ally supplemented with the data collected and compiled in rural development plans and 
guidelines for land consolidation projects. Such approach seems to be advantageous from 
the point of view of a voivodeship marshal who is responsible for the coordination of rural 
development works and for the control of changes in agrarian structure.

Key words: regional database of Spatial Information System, rural development, rural de-
velopment plans
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