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Streszczenie

Gospodarka le na jest terytorialnie i funkcjonalnie zwi zana z obszarami
wiejskimi, stanowi c uzupe nienie ich podstawowej funkcji, jak  jest funkcja rol-
nicza. Znaczny udzia  gruntów o niskiej klasie bonitacyjnej, które s  obecnie wy-
korzystywane jako grunty rolne mo na przeznaczy  pod zalesienie zwi kszaj c
w ten sposób ich warto  ekonomiczn  oraz powi kszaj c zasoby le ne w Polsce.

W artykule przedstawiono zasady projektowania granicy rolno-le nej oraz
rol  danych katastralnych w procesie wskazywania obszarów przeznaczanych pod
zalesienia. Informacje zawarte w katastrze nieruchomo ci pozwalaj  na inwenta-
ryzacj  stanu pierwotnego obszaru w zakresie aktualnego sposobu u ytkowania
oraz jego warto ci produkcyjnej, wyra onej klas  bonitacyjn . W projektowaniu
granicy rolno-le nej du  rol  odgrywa równie  mapa ewidencyjna s u ca jako
podk ad kartograficzny do projektowania kompleksów le nych.

S owa kluczowe: zalesianie gruntów, kataster nieruchomo ci, u ytki gruntowe,
obszary wiejskie

Summary

In terms of its territory and functions, forestry is related to rural areas and
plays a major role, i.e. in agriculture. A significant proportion of low-value land
which is currently used as farmland may be allocated to afforestation and, there-
fore, its economic value may increase and forest resources may be expanded.

This paper presents guidelines for designing an rural-forest boundary and
the role of cadastral data in the selection of areas to be afforested. The data in the
real estate cadastre allows for inventory control of the primary status of land and
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its productivity value, i.e. its value class. The record map which serves as the car-
tographic basis for forest landscaping also plays an important role in designing
the rural - forest boundary.

Key words: soil afforestation, real estate cadastre, soil lands, rural areas

WST P

G ównym celem polityki rolnej jest wielofunkcyjny rozwój obszarów
wiejskich. Wszystkie dzia ania podejmowane w ramach tzw. urz dze  rolnych
musz  uwzgl dnia  za o enia rozwoju zrównowa onego, a wi c musz  dotyczy
równocze nie  gospodarki, osadnictwa wraz z infrastruktur  techniczn  oraz
ochrony rodowiska. Gospodarka le na jest terytorialnie i funkcjonalnie zwi za-
na z terenami wiejskimi, stanowi alternatywn  form  ich zagospodarowania.
Struktur  u ytkowania ziemi tworz  mi dzy innymi u ytki rolne, lasy, wody,
tereny zabudowane i zurbanizowane, tereny komunikacyjne. Najwi ksz  po-
wierzchni  zajmuj  u ytki rolne (ok. 60% obszaru Polski) powstaj ce cz sto
kosztem wycinanych i karczowanych lasów. Obecnie lasy zajmuj  28%
powierzchni kraju, w tym 78% stanowi  lasy pa stwowe i 17% lasy prywatne.
W stosunku do krajów s siednich oraz redniej unijnej (31,1%) stan lesisto ci
Polski jest niski. Nierównomierne wyst powanie lasów na terenie kraju oraz
znaczne rozdrobnienie kompleksów le nych, dominacja gatunków iglastych oraz
przewaga drzewostanów II i III klasy wieku to tylko niektóre elementy wskazu-
j ce na niekorzystn  sytuacj  zwi zan  z gospodark  le n . Dodatkowo nega-
tywnym zjawiskiem w przypadku polskich lasów na obszarach wiejskich jest z y
stan ich zdrowotno ci [Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju
2007]. Ministerstwo Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa
opracowa o Program Zwi kszania Lesisto ci (KPZL) przyj ty Uchwa  Rady
Ministrów w 1995 roku, który jest jednym z instrumentów prowadzenia polityki
le nej pa stwa zak adaj cy zwi kszenie udzia u lasów w strukturze u ytków
gruntowych do 30% w roku 2020 i do 33% w roku 2050.

Zmiana sposobu u ytkowania najs abszych gruntów rolnych i przeznacza-
nie ich pod zalesienie jest jedn  z mo liwo ci powi kszania istniej cych kom-
pleksów le nych. Przeznaczanie gruntów rolnych do zalesienia wi za  si  b dzie
ze zmian  dotychczasowego sposobu ich u ytkowania. Przepisy prawne reguluj
sposób post powania oraz wskazuj , jakie grunty mog  by  przeznaczane do
zalesienia. Podstaw  „wytypowania” takich obszarów b dzie informacja pocho-
dz ca g ównie z katastru nieruchomo ci. Celem artyku u jest analiza procedury
przeznaczania gruntów pod zalesienie, ze szczególnym uwzgl dnieniem danych
katastralnych wykorzystywanych w tym procesie.
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ZALESIANIE JAKO FORMA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW
O NISKIEJ PRZYDATNO CI ROLNICZEJ

Obszary wiejskie zajmuj ce ponad 93% powierzchni kraju odgrywaj
ogromn  rol  ekonomiczn , spo eczn  oraz przyrodnicz . Podstawow  funkcj
obszarów wiejskich jest ich funkcja rolnicza, dotyczy to g ównie obszarów
rodkowej i wschodniej Polski. Obecnie wszelkie podejmowane dzia ania zwi -

zane z rozwojem obszarów wiejskich zak adaj  ich wielofunkcyjny rozwój, czyli
wspieranie innych pozarolniczych form gospodarowania.

Z punktu widzenia rolniczego wykorzystania, najwi ksz  rol  odgrywaj
u ytki rolne, ich powierzchnia i jako  produkcyjna. Polska le y g ównie
w strefie gleb brunatnych i bielicowych, czyli gleb ma o i rednio yznych
(ok. 86%), tylko oko o 3% gleb to gleby bardzo yzne  czarnoziemy i mady.
Oceniaj c jako  produkcyjn  gleb, wyra on  poprzez klas  bonitacyjn  nale y
stwierdzi , e gleby bardzo dobre (I i II klasy bonitacyjnej) zajmuj  tylko 3,3%,
gleby dobre (III klasy bonitacyjnej) – 22,3%, gleby rednie (IV klasy bonitacyj-
nej) – 38,8%, natomiast gleby s abe (V i VI klasy bonitacyjnej) a  36,6%. Czyn-
nikami ograniczaj cymi warto  produkcyjn  gleb jest ich potencjalne zagro e-
nie erozj  oraz nadmierna kwasowo , spowodowana bardzo du ym udzia em
gleb bardzo lekkich i lekkich jak równie  zaprzestaniem ich upraw. Od ogi
i ugory w gospodarstwach rolnych stanowi  oko o 6,5% powierzchni u ytków
rolnych.

Rolnicze wykorzystanie ziemi oparte jest na naturalnych warunkach przy-
rodniczo-glebowych. Obszary o niskiej przydatno ci rolniczej, nara one na ne-
gatywne zjawiska (erozja), zanieczyszczone chemicznie, powinny by  przezna-
czane na inne cele niezwi zane z gospodark  roln  np. zalesienia.

Instrumentem prawnym zwi zanym z procedur  zwi kszania lesisto ci jest
ustawa o lasach z 1991 roku, gdzie w art.14, ust.2 podano, i : „do zalesienia
mog  by  przeznaczone nieu ytki, grunty rolne nieprzydatne do produkcji rolnej
oraz inne grunty nadaj ce si  do zalesienia, a w szczególno ci:

– grunty po o one przy ródliskach rzek lub potoków, na wododzia ach,
wzd u  brzegów rzek oraz na obrze ach jezior i zbiorników wodnych,

– lotne piaski i wydmy piaszczyste,
– strome stoki, zbocza, urwiska i zapadliska,
– ha dy i tereny po wyeksploatowanym piasku, wirze, torfie i glinie”.
Dalej w tym artykule ust.3 podaje: „grunty przeznaczone do zalesienia

okre la miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu”. Po nowelizacji ustawy o lasach
dodano do art.14 zapis, e mog  by  przeznaczane pod zalesienie równie
grunty rolne nie u ytkowane rolniczo. Ustawowy zapis mia  by  gwarancj , e
zalesia  mo na tylko grunty o niskiej produktywno ci i dodatkowo wskazane
przez organy gminy w dokumentach planistycznych. Poniewa  nie wydano ad-
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nych wytycznych technicznych jak praktycznie ma przebiega  proces zalesiania,
gminy pomija y ten aspekt opracowuj c plany miejscowe. Dopiero opracowany
w 1995 roku Krajowy Program Zwi kszania Lesisto ci (KPZL), dokument o
charakterze strategicznym, zawiera pewne wytyczne w dziedzinie zwi kszania
lesisto ci i kryteria okre lania preferencji zalesieniowych. W roku 2003 wpro-
wadzono do tego opracowania zmiany, polegaj ce mi dzy innymi na wytypo-
waniu siedmiu województw o wysokich preferencjach do zwi kszania lesisto ci,
by y to województwa: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, ódzkie, mazowiec-
kie, podlaskie, lubelskie, wi tokrzyskie.

PROJEKTOWANIE GRANICY ROLNO-LE NEJ

Uporz dkowanie przestrzeni rolno-le nej wi e si  z w a ciwym zapro-
jektowaniem granicy pomi dzy lasami i gruntami przeznaczonymi do zalesienia
a gruntami przeznaczonymi na cele rolne, czyli tzw. granicy rolno-le nej, defi-
niowanej jako linia zamykaj ca kontur gruntowy, okre laj cy aktualny i per-
spektywiczny sposób rolniczego lub le nego u ytkowania gruntów. Wielko
konturów przeznaczonych pod zalesienie nie powinna by  mniejsza ni  3 ha.

Projektuj c tak  granice nale y bra  pod uwag :
– warto  bonitacyjn  gruntów,
– przebieg istniej cych granic naturalnych,
– uwarunkowania fizjograficzne, czyli rze b  terenu, warunki glebowe i

warunki wodne.
Zgodnie z wytycznymi w sprawie ustalania granicy rolno-le nej, w sk ad

kompleksów le nych powinny wchodzi :
– ródpolne lasy, grunty le ne definiowane zgodnie z ustaw  o lasach,
–  u ytki rolne klasy RVI, zaliczone do 7 kompleksu rolniczej przydatno-

ci gleb (kompleks ytni bardzo s aby),
– grunty orne klasy RV zaliczone do 6 kompleksu rolniczej przydatno ci

(kompleks ytni s aby),
– pastwiska klas PsVI, po o one na terenach o niskim poziomie wód

gruntowych a przylegaj ce bezpo rednio do istniej cych kompleksów le nych;
– mog  by  w czone równie  nieu ytki nadaj ce si  do zalesienia lub

mog ce w stanie nie zalesionym stanowi  uzupe niaj cy sk adnik ekosystemu
le nego.

W uzasadnionych przypadkach do takich kompleksów mog  by  zali-
czone grunty rolne o wy szej klasie bonitacyjnej, stanowi ce enklawy i pó en-
klawy w istniej cych kompleksach le nych o powierzchni nie wi kszej ni  2 ha
w jednym konturze lub o powierzchni powy ej 2 ha, gdy po zalesieniu b d
stanowi y wa ny korytarz ekologiczny lub gdy wykazuj  si  wyj tkowo nieko-
rzystnym gospodarczo po o eniem i kszta tem. Mog  by  równie  przeznaczane
grunty w strefach ródliskowych rzek i potoków, po o one nad zbiornikami wód
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podziemnych, na wododzia ach, wzd u  brzegów rzek oraz obrze y jezior i
zbiorników wodnych. W czy  mo na tereny po wyeksploatowanym piasku,
wirze, torfie lub glinie, je li nie mog  by  wykorzystywane w inny sposób lub

grunty po o one na stokach o rednim nachyleniu powy ej 15%, je eli jako
grunty niele ne nie pe ni  wa nej roli w kompozycji krajobrazowej lub nie s
siedliskiem rzadkich ro lin lub zwierz t, strome stoki, zbocza, urwiska i zapadli-
ska, je li w swej obecnej formie nie s  cenne przyrodniczo lub krajobrazowo
[Wytyczne w sprawie ustalania granicy rolno-le nej 2003]. Ponadto do zalesie-
nia powinny by  przewidziane grunty orne klasy V i VI o nachyleniu przekra-
czaj cym 12°, a tak e o nachyleniu powy ej 20° na gruntach rednich i 25°na
gruntach dobrych.

Projektowanie granicy rolno-le nej mo na podzieli  na kilka etapów.
Etap I: analiza jako ci i przydatno ci rolniczej gleb na terenie gminy -

wskazanie na mapach ewidencyjnych gruntów V i VI klasy bonitacyjnej, zali-
czonych do 6 i 7 kompleksu rolniczej przydatno ci.

Etap II: weryfikacja przygotowanych materia ów w terenie – sprawdzenie
aktualnego sposobu u ytkowania gruntów, uwzgl dniaj c grunty od ogowane
i zagro one naturaln  sukcesj  ro linno ci le nej jak i procesami erozyjnymi.

Etap III: konsultacje z przedstawicielami wsi – dodatkowe wskazania
gruntów o ma ej przydatno ci rolniczej, które ewentualnie mo na przeznaczy
pod zalesienie.

Etap IV: wst pne ustalenie projektowanego przebiegu granicy rolno-
le nej konsultowane z Nadle nictwem – weryfikacja ustale  oraz ewentualne
propozycje od jednostek zajmuj cych si  gospodark  le n  i ochron  przyrody.

Ca o  opracowania b dzie stanowi a cz  kartograficzna w postaci map
ewidencyjnych obr bów stanowi cych obszar gminy, na których zaznaczone
b d  granice projektowanych kompleksów le nych oznaczone symbolem KL
i kolejnym numerem.

Do opracowania kartograficznego nale y do czy  cz  tabelaryczn , za-
wieraj c :

– numery dzia ek ewidencyjnych wchodz cych w sk ad projektowanych
kompleksów,

– rodzaj i klas  bonitacyjn  u ytku gruntowego,
– powierzchnia u ytków gruntowych i klas bonitacyjnych w poszczegól-

nych dzia kach ewidencyjnych przeznaczonych pod zalesienie,
– nazwisko i imi  oraz adres w a ciciela dzia ek ewidencyjnych,
– zestawienie ogólnej powierzchnia przewidzianej do zalesienia w obr bie.
Materia y te powinny by  uwzgl dniane w toku podejmowanych dzia a

prawnych, takich jak:
– scalenia i wymiany gruntów obejmuj ce równie  planowane kompleksy

le ne,
– przekazywanie gruntów pomi dzy jednostkami pa stwowymi,
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– nabywanie gruntów le nych i gruntów do zalesienia przez kierowników
jednostek organizacyjnych Lasów Pa stwowych,

– wy czania gruntów Skarbu Pa stwa ze wspólnot gruntowych i wspól-
not le nych,

– przejmowanie gruntów na w asno  Skarbu Pa stwa za wiadczenia
rentowo-emerytalne [Wytyczne w sprawie ustalania granicy rolno-le nej 2003].

Opracowanie takie pozwoli na prawid owe kierowanie procesem zalesiania
gruntów.

KATASTER NIERUCHOMO CI JAKO RÓD O INFORMACJI
POTRZEBNYCH DO PROJEKTOWANIA GRANICY ROLO-LE NEJ

Podstaw  prawid owego zaprojektowania granicy rolno-le nej jest dok a-
dana analiza stanu istniej cego, pod k tem warunków glebowych, rze by terenu
czy wyst puj cych elementów krajobrazu. Znajomo  lokalizacji kompleksów
le nych pozwoli na „wpasowanie” projektowanej granicy w istniej ce zalesienia.
Analiza stanu istniej cego przeprowadzona b dzie w oparciu o nast puj ce pod-
k ady kartograficzne:

– map  glebowo-rolnicz : uzyskamy z niej informacje o kompleksach
rolniczej przydatno ci,

– map  ewidencyjn : uzyskamy z niej informacje o rodzaju i klasie bo-
nitacyjnej u ytków gruntowych, o granicach i numerach dzia ek ewidencyjnych,

– map  topograficzn : uzyskamy z niej informacje o rze bie terenu,
spadkach.

W wyniku na o enia na numeryczn  map  ewidencyjn , warstw tre ci po-
zosta ych map uzyskamy zagregowan  informacj , która pozwoli na podj cie
w a ciwej decyzji w sprawie przeznaczania gruntów pod zalesienie.

Przy kwalifikowaniu gruntów pod zalesienie podstawowym ród em in-
formacji jest kataster nieruchomo ci, system zdefiniowany w ustawie „Prawo
geodezyjne i kartograficzne” jako jednolity dla kraju systematycznie aktualizo-
wany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach oraz ich w a cicielach.
Informacje zawarte w katastrze s  podstaw  planowania przestrzennego i gospo-
darczego, gospodarki nieruchomo ciami, oznaczenia nieruchomo ci w ksi gach
wieczystych, wymiaru podatków. Niezale nie od wymienionych celów, infor-
macja katastralna cz sto zintegrowana z informacjami pochodz cymi z innych
systemów jest wykorzystywana coraz cz ciej w innych celach np. w zarz dza-
niu kryzysowym, czy w a nie w typowaniu obszarów do zalesienia.

Podstawowym obiektem katastralnym jest dzia ka ewidencyjna, definio-
wana jako obszar gruntu, po o ony w granicach obr bu, jednorodny pod wzgl -
dem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomoc  linii granicznych, której atry-
buty opisowe i przestrzenne b d  wykorzystywane w projektowaniu granicy
rolno-le nej. Wykorzystywane informacje obejmuj :
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– nazw  jednostki ewidencyjnej i obr bu,
– numery dzia ek ewidencyjnych,
– numeryczny opis granic dzia ek,
– pole powierzchni dzia ki,
– granice i pole powierzchni konturów u ytków gruntowych i klas boni-

tacyjnych,
– dane o w a cicielu dzia ki: nazwisko i imi  (nazwa), adres zamieszka-

nia (siedziba),
– oznaczenie ksi gi wieczystej lub innych dokumentów okre laj cych

prawa podmiotów do dzia ek,
– numer rejestru zabytków, je li dzia ka jest wpisana do takiego rejestru,
– dla dzia ek stanowi cych obiekty fizjograficzne: cieki, zbiorniki wod-

ne, parki, uroczyska le ne – nazwy tych obiektów.
Wykorzystanie informacji zawartych w katastrze nieruchomo ci, w pro-

jektowaniu granicy rolno-le nej mo na podzieli  na dwie fazy:
– inwentaryzacyjn  - dotycz c  stanu istniej cego pod k tem rodzaju

u ytków i klas bonitacyjnych oraz lokalizacji istniej cych kompleksów le nych,
– projektow  – naniesienie granic projektowanych kompleksów na map

ewidencyjn  z odpowiednim ich oznaczeniem.
Maj c dane ewidencyjne dotycz ce granic u ytków i klas bonitacyjnych

gruntów o ma ej przydatno ci rolniczej uzupe nione danymi o kompleksach
glebowo-rolniczych oraz rze bie terenu, mo emy w a ciwie zaprojektowa  gra-
nice gruntów przeznaczonych pod zalesienie. Na tej podstawie obliczymy po-
wierzchni  dzia ek ewidencyjnych lub ich cz ci, które wesz y w sk ad kom-
pleksu le nego. Kataster nieruchomo ci pozwoli tak e uzyska  informacje o
danych podmiotowych, tj. w a cicielach i w adaj cych, których dzia ki w czone
zosta y w zasi g projektowanych kompleksów.

PODSUMOWANIE

Zalesianie gruntów jest jedn  z form gospodarowania obszarami o niskiej
jako ci produkcyjnej. Jednak proces ten nie mo e by  realizowany w oderwaniu
od specyfiki lokalnych warunków, a zw aszcza warunków natury ekonomicznej,
rodowiskowej czy krajobrazowej. Zalesiania staj  si  wa nym instrumentem

kreuj cym rozwój przestrzenny obszaru, s  wi c elementem gospodarki nieru-
chomo ciami niezurbanizowanymi. Wyznaczenie granicy rolno-le nej oraz
przeprowadzenie postulowanych zabiegów scaleniowo-wymiennych powoduje,
e proces realizacji zalesie  otrzymuje rang  zabiegu ci le zsynchronizowanego

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz przekszta caniem
struktury przestrzennej gospodarstw rolnych [Sobolewska - Mikulska 2009].

Wycofanie gruntów rolnych o ma ej przydatno ci produkcyjnej, poprawa
struktury agrarnej i krajobrazu wiejskiego, to podstawowe cele jednego z dzia a
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Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013. Jedno
z dzia a  PROW - Osi 2 – Poprawa rodowiska naturalnego i obszarów wiej-
skich, dotyczy zalesiania gruntów rolnych i zalesiania gruntów innych ni  rolne.
Rolnicy mog  uzyskiwa  rodki unijne na za o enie i piel gnacj  uprawy le nej
oraz premi  zalesieniow , stanowi c  ekwiwalent za wy czenie gruntu rolnego
z uprawy. Premia ta w zale no ci od zalesionej powierzchni wyp acana jest rol-
nikom przez 15 lat od za o enia uprawy le nej. Jest to jeden z instrumentów
ograniczania rolniczego u ytkowania gruntów o niskiej przydatno ci rolniczej –
zagro onych erozj , zanieczyszczeniem wód. Wprowadzenie dop at bezpo red-
nich z tytu u zalesienia jest najbardziej skutecznym sposobem wymuszania na
rolnikach zmian w strukturze u ytkowania przestrzeni rolno-le nej. Jednym
z wielu warunków uzyskania pomocy finansowej z tytu u zalesiania gruntów
rolnych jest zapis ich przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. W celu uporz dkowania problemów przeznaczania gruntów na
cele le ne w planach miejscowych oraz studium uwarunkowa  i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy powinna by  naniesiona granica rolo-
le na. W a ciwe wskazanie przebiegu tej granicy na podstawie danych katastral-
nych, pozwoli prawid owo kszta towa  przestrze  rolno-le n .
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