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Streszczenie. Artykuł zawiera wyniki badań rozłogu działek we wsi Filipowice, których 
właściciele zamieszkują poza obszarem tej wsi. Podstawowym elementem powierzchnio-
wym, przyjętym do badań, były ciągłe części działek ewidencyjnych, objęte odrębną formą 
użytkowania. Do wykonania badań zastosowano specjalistyczne programy komputerowe, 
które wykorzystują dane z numerycznej mapy ewidencyjnej i części opisowej operatu ewi-
dencji gruntów i budynków prowadzonej w systemie cyfrowym. Szczegółowymi badania-
mi objętych zostało 7 podstawowych cech rozłogu działek. Badania objęły analizę istnie-
jącej struktury użytkowania gruntów różniczan oraz ocenę położenia i ukształtowania tych 
gruntów w badanej wsi. Wielkości uzyskanych parametrów poddano ocenie w zakresie ich 
poprawności, co pozwoliło na wskazanie wad w istniejącym układzie gruntowym i okre-
ślenie kierunków jego poprawy. 

Słowa kluczowe: rozłóg gruntów gospodarstwa rolnego, struktura przestrzenna

WSTĘP

Grunty należące do danego gospodarstwa rolnego powinny być położone w pobliżu 
ośrodka gospodarczego, ponieważ ułatwia to ich zagospodarowanie i zmniejsza koszty 
transportu rolnego. Pomimo oczywistych korzyści związanych z położeniem gruntów 
w pobliżu miejsca zamieszkania ich właścicieli spotyka się prawie w każdej wsi działki 
ewidencyjne należące do osób zamieszkałych w innych miejscowościach, często nawet 
bardzo od niej odległych. Właścicieli takich działek określa się jako różniczan, ponie-
waż ich miejsca zamieszkania są różne od miejsc położenia należących do nich gruntów.  
Ze względu na położenie gruntów i miejsce zamieszkania ich właścicieli w stosunku do 
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danej wsi wyróżnia się różniczan zewnętrznych i wewnętrznych [Noga 1990]. Różniczanie 
wewnętrzni względem danej wsi posiadają grunty w tej wsi i mieszkają poza jej granica-
mi. Różniczanie zewnętrzni mają grunty poza rozpatrywaną miejscowością, która jest ich 
miejscem zamieszkania. Grunty różniczan pojawiają się głównie jako efekt dziedziczenia, 
choć pewna ich część jest wynikiem świadomego obrotu ziemią. Występowanie gruntów 
różniczan na terenie wsi, określane niekiedy jako tzw. zewnętrzna szachownica gruntów, 
nie jest korzystne, ponieważ może powodować zwiększenie odległości między ośrodka-
mi gospodarczymi a należącymi do nich gruntami. Analiza gruntów różniczan powinna 
uwzględniać pełną różnorodność sposobów ich wykorzystania, ponieważ jest to niezbędne 
do oceny poprawności położenia i przestrzennego uformowania tych gruntów. 

Celem artykułu było wykonanie analizy gruntów różniczan pod kątem przyszłej prze-
budowy istniejącego układu gruntowego. Do badań wybrano wieś Filipowice położoną 
w gminie Krzeszowice w województwie małopolskim o powierzchni 980 ha. Obiekt ten 
charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem gruntów, a na jego obszarze nie były prowa-
dzone prace scaleniowe. W procesie oceny gruntów różniczan wykorzystano specjali-
styczne oprogramowanie komputerowe umożliwiające zarówno określenie niezbędnych 
do wykonania oceny parametrów przestrzennych analizowanych działek, jak i sporządze-
nie dokumentacji graficznej obrazującego istniejący stan rozmieszczenia i ukształtowania 
badanych działek [Gniadek i in. 2001, Harasimowicz 1996]. Podstawowym elementem 
powierzchniowym przyjętym do badań były ciągłe części działek ewidencyjnych, obję-
te odrębną formą użytkowania (działki: orne, z użytkiem zielonym, sadem, lasem oraz 
wody, drogi, działki zabudowane i nieużytki.) – określane umownie w opracowaniu jako 
„działki”. Do opracowania wyników badań zastosowano metodę opisową, umożliwiającą 
wykonanie charakterystyki rozmieszczenia i ukształtowania badanych gruntów.

POWIERZCHNIA I STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW  
NALEŻĄCYCH DO INSTYTUCJI LUB OSÓB ZAMIESZKAŁYCH  
POZA WSIĄ FILIPOWICE

Ogólna powierzchnia należąca do różniczan wewnętrznych wsi Filipowice, czyli osób 
posiadających w niej grunty i zamieszkujących poza jej granicami, wynosi 201,54 ha, 
(tab. 1), co obejmuje 21,8% całego obszaru gospodarstw indywidualnych i instytucji po-
łożonych w tej wsi (tab. 3). Obszar należący do różniczan złożony jest z 1734 działek, 
których udział w ogólnej liczbie działek rozpatrywanych w tabeli 4 wynosi 20,2%, czyli 
nieco mniej niż względny udział gruntów różniczan w powierzchni wsi. Przeciętna po-
wierzchnia działek należących do różniczan wynosząca 12 arów jest zaledwie o jeden ar 
większa niż należących do mieszkańców wsi (tab. 4).

We wsi Filipowice udział gruntów różniczan przekracza 20% powierzchni wsi  
(tab. 3). Grunty różniczan mogą obejmować nawet ponad 30% obszaru wsi, choć już ich 
10% udział uznawany jest za wadliwy [Noga 1990] i stanowi jedną z przesłanek przebu-
dowy układu gruntowego. 

Około 60% obszaru gruntów różniczan, czyli ponad 128 ha, należy do osób lub insty-
tucji zamieszkałych w miejscowościach niesąsiadujących z Filipowicami. Mieszkańcy 
czterech sąsiednich wsi użytkują około 73 ha, czyli nieco ponad 40% gruntów różniczan 
miejscowych. Na poszczególne wsie przypada od 9 do 45 ha gruntów różniczan, w tym 
od 6 do 20 ha użytków rolnych. 
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Tabela 1. Powierzchnia użytków gruntowych we wsi Filipowice zależnie od miejsca zamieszkania 
ich właścicieli

Table 1. Area of farm lands in the village of Filipowice by place of residence of the owners

Miejsce zamieszkania  
właścicieli gruntu

Powierzchnie użytków [ha]

użytki 
rolne

grunty 
orne

użytki 
zielo-

ne
sady lasy wody drogi

tereny 
zabu-
do-

wane

nie-
użytki razem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
We wsi Filipowice  
(gospodarstwa indywidualne) 575,96 492,06 72,49 11,41 81,24 1,04 10,24 53,50 0,37 722,35

Poza wsią Filipowice 
w tym: 120,93 99,16 20,52 1,25 43,59 5,04 17,19 4,62 10,17 201,54

miejscowości niesąsiadu- –
jące z wsią Filipowice 76,87 58,62 17,05 1,20 36,76 5,01 5,07 3,95 0,71 128,37

wsie sąsiednie –
       w tym: 44,06 40,54 3,47 0,05 6,83 0,03 12,12 0,67 9,46 73,17

Krzeszowice i Wola   –
Filipowska 21,24 18,61 2,58 0,05 1,72 0,01 12,05 0,47 9,37 44,86

Dulowa i Karniowice – 9,21 8,88 0,33  1,24  0,05 0,07  10,57
Psary – 7,1 6,68 0,42  1,72  0,02   8,84
Miękinia – 6,51 6,37 0,14  2,15 0,02  0,13 0,09 8,90

Razem wszystkie  
miejscowości 696,89 591,22 93,01 12,66 124,83 6,08 27,43 58,12 10,18 923,53

Źródło: badania własne 
Source: own

Wieś Filipowice sąsiaduje z miejscowością gminną, którą jest miasto Krzeszowice, 
a którego mieszkańcy mają najwięcej gruntów położonych w badanej wsi. Ogólna po-
wierzchnia gruntów różniczan z miasta Krzeszowice, wynosząca 45 ha, jest cztery razy 
większa niż z pozostałych sąsiednich wsi. Połowa z tych gruntów, czyli 20 ha, to drogi  
gminne i komunalne oraz zakrzaczone nieużytki, będące pozostałością nieczynnego ka-
mieniołomu, które są własnością Urzędu Gminy w Krzeszowicach. Do mieszkańców 
Krzeszowic należy ponad 20 ha gruntów rolnych wsi Filipowice, czyli 2–3 razy wię-
cej niż do osób zamieszkałych w znacznie bliżej położonych, pozostałych sąsiednich 
wsiach.

Duży obszar gruntów różniczan z miasta Krzeszowice, w porównaniu z pozostałymi 
miejscowościami sąsiadującymi z wsią Filipowice, nawiązuje do wielkości tych miejsco-
wości i do stopnia ich rozwoju gospodarczego. Miasto Krzeszowice liczy około 10 tys. 
mieszkańców zatrudnionych w większości w zawodach pozarolniczych i mieszkających 
niekiedy w dużych blokach mieszkalnych. Mieszkańcy Krzeszowic chętnie nabywają grun-
ty w pobliskich Filipowicach do celów rekreacyjnych, z czym wiąże się stosunkowo duża 
ilość tych gruntów. Sposób użytkowania działek, posiadanych przez mieszkańców miasta 
Krzeszowice, zbliżony jest bardziej do użytkowania gruntów przez różniczan zamieszka-
łych w dalszych odległościach od badanej wsi niż przez różniczan z sąsiednich wsi.

Struktura użytkowania gruntów różniczan różni się dość wyraźnie od obejmują-
cej grunty wszystkich mieszkańców wsi Filipowice oraz wykazuje znaczną zmienność 
w zależności od cech miejscowości, w której zamieszkują różniczanie (tab. 2, 3, 4).  
Ogólnie biorąc, grunty różniczan w porównaniu z gruntami całej wsi cechuje większy 
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udział lasów, dróg i wód oraz wyraźnie mniejszy udział użytków rolnych, sadów i obsza-
rów zabudowanych.

Tabela 2. Struktura użytkowania gruntów we wsi Filipowice zależnie od miejsca zamieszkania 
właścicieli

Table 2. Land use distribution in the village of Filipowice by place of residence of the owners

Miejsce zamieszkania  
właścicieli gruntu

Struktura użytkowania [%]

użytki 
rolne

grunty 
orne

użytki 
zielone sady lasy wody drogi

tereny 
zabu-
dowa-

ne

nie-
użytki Razem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
We wsi Filipowice  
(gospodarstwa indywidualne) 79,7 68,1 10,0 1,6 11,2 0,1 1,4 7,4 0,1 100,0

Poza wsią Filipowice 
w tym: 60,0 49,2 10,2 0,6 21,6 2,5 8,5 2,3 5,0 100,0

miejscowości niesąsiadu- –
jące z wsią Filipowice 59,9 45,7 13,3 0,9 28,6 3,9 3,9 3,1 0,6 100,0

wsie sąsiednie –
       w tym: 60,2 55,4 4,7 0,1 9,3 0,0 16,6 0,9 12,9 100,0

Krzeszowice i Wola  –
Filipowska 47,3 41,5 5,8 0,1 3,8 0,0 26,9 1,0 20,9 100,0

Dulowa i Karniowice – 87,1 84,0 3,1  11,7  0,5 0,7  100,0
Psary – 80,3 75,6 4,8  19,5  0,2   100,0
Miękinia – 73,1 71,6 1,6  24,2 0,2  1,5 1,0 100,0

Razem wszystkie  
miejscowości 75,5 64,0 10,1 1,4 13,5 0,7 3,0 6,3 1,1 100,0

Źródło: badania własne 
Source: own

Lasy zajmują 21,6% obszaru różniczan wewnętrznych (tab. 2), czyli około dwa razy 
więcej niż udział lasów w całej powierzchni wsi (11,2%). Lasy występują najliczniej 
w grupie różniczan niesąsiadujących z badaną wsią (28,6%) w postaci dwóch dużych 
kompleksów leśnych, należących do Nadleśnictwa Zabierzów. Obszar tych kompleksów 
wynoszący około 35 ha (tab. 1) obejmuje 30% powierzchni wszystkich lasów badanej 
wsi (tab. 3). Udział lasów w gruntach należących do różniczan mieszkających w miej-
scowościach sąsiadujących z badaną wsią, wynoszący 9,3% (tab. 2), jest podobny do wy-
stępującego w całej wsi. Wykazuje on jednak spore zróżnicowanie, zależnie od stopnia 
lesistości występującego w pobliżu miejsc zamieszkania różniczan.

Drogi i wody występują wielokrotnie częściej wśród gruntów należących do różni-
czan niż w całej wsi (tab. 2), ponieważ większość tych użytków jest własnością publiczną 
i należy do instytucji położonych poza granicami wsi. 

Drogi gminne będące własnością Urzędu Gminy w Krzeszowicach obejmują około 
40% powierzchni wszystkich dróg (tab. 3), natomiast drogi wojewódzkie – 20%. Najwię-
cej dróg występuje w związku z tym wśród gruntów różniczan zamieszkałych w Krze-
szowicach i Woli Filipowskiej (26,9%, tab. 2) oraz w miejscowościach niesąsiadujących 
z badaną wsią (3,9%). 
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Tabela 3. Udziały powierzchni użytków gruntowych należących do grup właścicieli różniących się 
miejscem zamieszkania w ogólnej powierzchni tych użytków we wsi Filipowice

Table 3. Percent of land use categories which belong to groups of owners with different places of 
residence and the total area of these lands in the village of Filipowice

Miejsce zamieszkania 
właścicieli gruntu

Powierzchnie użytków [%]

użytki 
rolne

grunty 
orne

użytki 
zielone sady lasy wody drogi

tereny 
zabudo-

wane

nie- 
użytki Razem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
We wsi Filipowice 
(gospodarstwa 
indywidualne)

82,6 83,2 77,9 90,1 65,1 17,1 37,3 92,1 3,5 78,2

Poza wsią Filipowice 
w tym: 17,4 16,8 22,1 9,9 34,9 82,9 62,7 7,9 96,5 21,8

miejscowości nie  –
sąsiadujące z wsią 
Filipowice

11,0 9,9 18,3 9,5 29,4 82,4 18,5 6,8 6,7 13,9

wsie sąsiednie –
       w tym 6,3 6,9 3,7 0,4 5,5 0,5 44,2 1,2 89,8 7,9

Krzeszowice i Wola   –
Filipowska 3,0 3,1 2,8 0,4 1,4 0,2 43,9 0,8 88,9 4,9

Dulowa i Karniowice – 1,3 1,5 0,4 0,0 1,0 0,0 0,2 0,1 0,0 1,1

Psary – 1,0 1,1 0,5 0,0 1,4 0,0 0,1 0,0 0,0 1,0

Miękinia – 0,9 1,1 0,2 0,0 1,7 0,3 0,0 0,2 0,9 1,0
Razem wszystkie  
miejscowości 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: badania własne 
Source: own

Ponad 80% powierzchni wód należy do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji w Kra-
kowie (tab. 3), a jedynie 17,1% znajduje się we władaniu gospodarstw indywidualnych 
położonych we wsi Filipowice. Sprawia to, że nieprzekraczający 0,1% udział wód 
w ogólnej powierzchni wsi wzrasta wśród gruntów różniczan niesąsiadujących z badaną 
wsią do około 4% (tab. 2).

Dla gruntów różniczan, zwłaszcza mieszkających w sąsiednich wsiach, charaktery-
styczny jest mały udział w strukturze użytkowania tych gruntów terenów budowlanych, 
przy nieco większym łącznym udziale użytków rolnych i lasów (tab. 2). Zasada ta jest 
zachowana również we wsi Filipowice, nie uwidacznia się w pełni w tych grupach różni-
czan, w których występuje dużo lasów, dróg i wód należących do instytucji położonych 
poza obszarem wsi. Dostrzec ją można jednak dość wyraźnie wśród różniczan zamiesz-
kujących we wsiach sąsiadujących z badaną wsią, z wyłączeniem wsi gminnej, w której 
aż 40% dróg i nieużytków jest we władaniu Urzędu Gminy. W tych wsiach łączny udział 
użytków rolnych i lasów w gruntach należących do różniczan jest większy od 97%, nato-
miast w całej wsi nie przekracza 91% (tab. 2).

W badanej wsi Filipowice w gospodarstwach indywidualnych występuje przeciętnie 
około 7,4% (tab. 2) gruntów zabudowanych. Wśród różniczan znajdują się tereny budow-
lane, które nie przekraczają 2,5% gruntów wsi. Najmniej terenów budowlanych wystę-
puje na gruntach różniczan z sąsiednich wsi. W tej grupie różniczan tereny budowlane 
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zajmują przeciętnie zaledwie 0,9% posiadanego przez nich obszaru we wsi Filipowice. 
Grunty różniczan sąsiednich wsi położone są przeważnie przy granicach z tymi wsiami, 
a więc stosunkowo niedaleko od siedlisk. Sytuacja ta jest wynikiem określonych tenden-
cji występujących zarówno przy dziedziczeniu gruntów przez osoby zamieszkałe w są-
siednich wsiach, jak i dotyczących obrotu tymi gruntami. W przypadku dziedziczenia 
gruntów przez większą liczbę osób mieszkańcy wsi sąsiednich wybierają działki ewiden-
cyjne położone w możliwie bliskiej odległości od ich siedlisk, czyli przy granicy z wsią 
ich zamieszkania. Nieco więcej zabudowań (ponad 3%) pojawia się na gruntach różni-
czan w miejscowościach niesąsiadujących z badaną wsią. Zabudowania te ze względu na 
atrakcyjność analizowanego obszaru mogą być wykorzystywane do celów rekreacyjnych 
przez ich właścicieli, zamieszkałych w okolicznych miastach, nawet tak odległych jak 
Kraków czy Katowice. 

ROZMIESZCZENIE NA TERENIE WSI I ROZŁÓG DZIAŁEK  
NALEŻĄCYCH DO OSÓB ZAMIESZKAŁYCH POZA WSIĄ FILIPOWICE

Wielkości i ukształtowanie przestrzenne działek należących do różniczan niewiele róż-
nią się od ukształtowania działek mieszkańców wsi przedstawionym przez Gniadka i in. 
[2008]. Miejsce zamieszkania właścicieli gruntów nie wywiera więc we wsi Filipowi-
ce znacznego wpływu na sposób uformowania rozłogów działek. Średnia powierzchnia 
działek zarówno różniczan, jak i mieszkańców wsi wynosi około 11–12 arów, a jego prze-
ciętna długość równa jest około 40 m (tab. 4). Parametry rozłogów działek, należących 
do rozpatrywanych grup różniczan, zmieniają się jednak w dość dużych granicach, m.in. 
z powodu występowania w niektórych z nich dużej ilości małych działek, zajętych pod 
drogi i wody. Najmniejsze działki, odbiegające wyraźnie od pozostałych należą do róż-
niczan zamieszkałych w sąsiadującej z badaną wsią miejscowości gminnej Krzeszowice. 
Średnia powierzchnia tych działek wynosi 7 arów, jest więc blisko o połowę mniejsza od 
przeciętnej działki należącej do gospodarstw indywidualnych położonych w badanej wsi, 
podobnie jak średnia długość i szerokość tych działek. Małe powierzchnie działek roz-
patrywanej grupy różniczan nie wynikają jedynie z dużej ilości małych działek zajętych 
pod drogi, które w niej występują. Wskazuje na to nawet nieco większa różnica między 
przeciętną powierzchnią działki ornej rozpatrywanej grupy różniczan (17 arów) a średnią 
powierzchnią działek ornych należących do gospodarstw indywidualnych położonych we 
wsi Filipowice (7 arów) niż podana wcześniej różnica dotycząca wszystkich działek (tab. 
5). Małe powierzchnie działek należących do różniczan z Krzeszowic wiążą się z dużą 
ilością małych działek rolnych należących do Zarządu Dróg Gminnych, przylegających 
do istniejących dróg lub położonych w ich pobliżu, a będących m.in. efektem zmian 
przebiegu tych dróg.

Działki różniczan mieszkających we wsiach sąsiednich niebędących miejscowościa-
mi gminnymi mają przeciętne powierzchnie wynoszące niespełna 20 arów (tab. 4), bli-
sko dwa razy większe od działek należących do mieszkańców wsi. Duże powierzchnie 
działek rozpatrywanych różniczan wynikają między innymi stąd, że wśród nich rzadko 
pojawiają się działki najmniejsze związane z drogami i wodami, które występują częściej 
w pobliżu centrum osadniczego. Również działki orne różniczan z sąsiednich wsi sołec-
kich są wyraźnie większe od działek mieszkańców wsi Filipowice. Działki te, o średniej 
powierzchni od 20 do 25 arów (tab. 5) i długościach około 70 m, położone są przeważnie 
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w pobliżu granic wsi, a więc w rejonach, gdzie rozdrobnienie jest najmniejsze. Zwiększo-
na powierzchnia działek różniczan i ich korzystniejszy rozłóg zmniejszają uciążliwość 
ich uprawy, wynikającą ze zwiększonego oddalenia od zabudowy.

Tabela 4. Przeciętne parametry rozłogu działek należących do gospodarstw położonych we wsi 
Filipowice oraz do osób zamieszkałych poza jej obszarem

Table 4. Average parameters of the distribution of land that belong to farmsteads located in the 
village of Filipowice and to people who live outside the village

Miejsca zamieszkania  
właścicieli danej grupy działek

Przeciętne parametry rozłogu działek Odle-
głość 

siedlisk 
gospo-

darstw od 
centrum 
wsi [hm]

Liczba 
działek

powierz-
chnia 
[ha]

długość 
[hm]

szero-
kość 
[hm]

wydłu-
żenie

odległość działek 
od:

siedlisk* 
[hm]

centrum 
wsi 

[hm]

1 2 3 4 5 6 7 8
We wsi Filipowice  
(gospodarstwa indywidualne) 0,11 0,42 0,21 2,82 6,78 11,24 7,85 6849

Poza wsią Filipowice
w tym: 0,12 0,38 0,21 3,45 13,74 11,12 8,52 1734

miejscowości niesąsiadują- –
ce z wsią Filipowice 0,13 0,40 0,24 2,78 10,59 10,59 0,30 936

wsie sąsiednie –
       w tym: 0,09 0,36 0,18 4,25 17,07 12,41 18,16 798

Krzeszowice i Wola Fili- –
powska 0,07 0,30 0,16 4,49 19,51 11,20 17,11 631

Dulowa i Karniowice – 0,19 0,71 0,26 3,89 10,23 14,28 20,20 68
Psary – 0,17 0,69 0,23 4,02 6,59 23,55 28,16 51
Miękinia – 0,19 0,52 0,32 2,42 9,78 14,73 18,37 48

Razem wszystkie miejscowości 0,11 0,41 0,21 2,95 8,19 11,22 7,99 8583
Źródło: badania własne 
Source: own
* dla działek  należących do osób zamieszkałych poza wsią odległość mierzona jest od wjazdu do wsi (dla wsi 
sąsiednich) lub od jej centrum (dla miejscowości niesąsiadujących z wsią Filipowice)

Działki orne różniczan z miejscowości niesąsiadujących z badaną wsią mają średnią 
powierzchnię około 21 arów (tab. 5), dorównującą powierzchni działek ornych należących 
do różniczan z sąsiednich wsi sołeckich, a więc wyraźnie większą od średniej powierzchni 
działek mieszkańców wsi. Mimo to przeciętna powierzchnia wszystkich działek należących 
do różniczan mieszkających w dalszych odległościach od badanej wsi, wynosząca 13 arów, 
jest prawie identyczna ze średnią powierzchnią działek mieszkańców wsi. W rozpatrywanej 
grupie działek występuje większość gruntów zajętych przez wody, należące do Wojewódz-
kiego Zarządu Melioracji oraz spora liczba dróg wojewódzkich. Grunty te podzielone są na 
stosunkowo małe działki o powierzchniach nieprzekraczających kilku arów, co odpowied-
nio zmniejsza średnią powierzchnię wszystkich działek należących do różniczan zamiesz-
kałych w miejscowościach niesąsiadujących z wsią Filipowice. 

Miejsce zamieszkania właścicieli gruntów położonych we wsi Filipowice ma spory 
wpływ na położenie tych gruntów we wsi i w gospodarstwach. Położenie działek we wsi 
zostało określone ich odległością od centrum wsi, natomiast położenie w gospodarstwach 
– odległością od siedlisk gospodarstw.
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Tabela 5. Przeciętne parametry rozłogu działek ornych należących do gospodarstw położonych  
we wsi Filipowice oraz do osób zamieszkałych poza jej obszarem

Table 5. Average parameters of the distribution of plots of arable land that belong to farmsteads 
located in the village of Filipowice and to people who live outside the village 

Miejsca zamieszkania  
właścicieli danej grupy działek

Przeciętne parametry rozłogu działek Odległość 
siedlisk 
gospo-

darstw od 
centrum 
wsi [hm]

Liczba 
działek

powierz-
chnia 
[ha]

długość 
[hm]

szero-
kość 
[hm]

wydłu-
żenie

odległość działek 
od:

siedlisk* 
[hm]

centrum 
wsi 

[hm]
1 2 3 4 5 6 7 8

We wsi Filipowice  
(gospodarstwa indywidualne) 0,17 0,62 0,25 3,08 7,29 12,18 8,02 2833

Poza wsią Filipowice 
w tym: 0,15 0,55 0,21 4,38 14,49 12,43 10,59 654

miejscowości niesąsiadują- –
ce z wsią Filipowice 0,21 0,66 0,27 3,58 10,99 10,99 0,00 275

wsie sąsiednie –
       w tym: 0,11 0,47 0,16 4,96 16,99 13,48 18,40 379

Krzeszowice i Wola   –
Filipowska 0,07 0,35 0,12 5,22 20,16 12,03 17,11 283

Dulowa i Karniowice – 0,22 0,80 0,28 4,20 8,13 15,27 20,20 40

Psary – 0,22 0,95 0,24 5,06 5,83 23,10 28,16 30

Miękinia – 0,25 0,71 0,33 3,23 8,94 15,56 18,37 26

Razem wszystkie miejscowości 0,17 0,61 0,24 3,32 8,64 12,23 8,54 3487
Źródło: badania własne 
Source: own
* dla działek  należących do osób zamieszkałych poza wsią odległość mierzona jest od wjazdu do wsi (dla wsi 
sąsiednich) lub od jej centrum (dla miejscowości niesąsiadujących z wsią Filipowice)

Ustalenie odległości między działkami różniczan a ich siedliskami jest kłopotliwe, 
ponieważ wymaga wskazania położenia tych siedlisk. Odległości te zostały oszacowane 
przez ich pomiar do centrum wsi lub do miejsca wjazdu do wsi, zależnie od adresu za-
mieszkania właścicieli.

Dojazdy do gruntów rożniczan z sąsiednich wsi odbywają się po drogach i przebie-
gają przez określone miejsca, położone na granicach tych wsi. Miejsca takie, odnoszące 
się do wsi sąsiadujących z Filipowicami, przedstawiono na rycinie 1 i od tych miejsc 
mierzono odległości do działek należących do osób zamieszkałych w danej wsi.

Dojazdy do gruntów osób zamieszkałych w miejscowościach niesąsiadujących z ba-
daną wsią po jej obszarze są zwykle niewielkie w stosunku do całkowitej odległości 
gruntów od miejsc zamieszkania ich właścicieli. Grunty te, w przypadku ich rolniczego 
wykorzystania, są zwykle dzierżawione przez miejscowych rolników. Biorąc to pod uwa-
gę, określono odległości do gruntów osób zamieszkałych w miejscowościach niesąsiadu-
jących z Filipowicami, mierząc je do centrum wsi.

Rozmieszczenie gruntów różniczan na terenie wsi przedstawione jest na rycinie 1 i 2. 
Ogólnie biorąc, grunty różniczan położone są podobnie, a nawet nieco bliżej centrum wsi 
Filipowice, w porównaniu z gruntami gospodarstw położonych w tej wsi (ryc. 3). Średnia 
odległość działek od centrum wsi określona dla gruntów różniczan wynosi 1112 m, a dla 
gospodarstw miejscowych 1124 m (tab. 4).
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Ryc. 1. Grunty należące do osób mieszkających w sąsiednich wsiach
Fig. 1. Lands that belong to people who live in neighboring villages
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Ryc. 2. Grunty należące do instytucji i osób zamieszkałych  
w miejscowościach niesąsiadujących z wsią Filipowice

Fig. 2. Lands that belong to institutions and people who live  
in places that are not adjacent to the village of Filipowice

Grunty róniczan zamieszkaych w miejscowościach
niesąsiadujcych z wsi Filipowice

Grunty róniczan z sąsiednich wsi:

Miejsca wjazdów z siąsiednich wsi:
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Ryc. 3. Grunty należące do instytucji i osób zamieszkałych  
poza wsią Filipowice z pominięciem dróg i wód

Fig. 3. Lands that belong to institutions and people who live outside  
the Filipowice village area, excluding roads and waters

Nieco bliżej centrum położone są działki różniczan z miejscowości niesąsiadujących 
z badaną wsią i z Krzeszowic (ryc. 2). Średnie odległości do gruntów rozpatrywanych 
grup różniczan wynoszą odpowiednio 1059 i 1120 m (tab. 4). Działki różniczan z miej-
scowości niesąsiadujących z badaną wsią, są rozmieszczone równomiernie na całym 
obszarze wsi. Część gruntów rolnych uprawianych w Filipowicach przez mieszkańców 
Krzeszowic i Woli Filipowskiej położona jest w pobliżu granicy z tymi miejscowościami, 
podobnie jak w przypadku pozostałych wsi sąsiadujących z badaną wsią, co zmniejsza 
odległości tych gruntów od siedlisk. Wiele jednak gruntów, należących zwłaszcza do 
mieszkańców miasta Krzeszowice nieposiadających warunków do ich rolniczego zago-
spodarowania, jest wykorzystywanych podobnie, jak czynią to mieszkańcy miejscowości 
bardziej odległych od badanej wsi. Główny wpływ na stosunkowo małą odległość od 
centrum wsi gruntów będących własnością instytucji i osób mieszkających w Krzeszo-
wicach ma duża liczba małych działek zajętych pod drogi należących do Urzędu Gminy 
Krzeszowice, położonych w niewielkich odległościach od strefy zwartego osadnictwa.

Dalej od centrum w stosunku do gruntów mieszkańców wsi leżą działki różniczan 
mieszkających we wsiach sąsiednich (sołeckich), ponieważ występują one częściej w po-
bliżu granic wsi będącej miejscem zamieszkania ich właścicieli, co widać na rycinie 1. 
Przeciętna odległość tej grupy różniczan od centrum wsi wynosi 1241 m, a wyłączając 
wieś gminną – ponad 1400 m.

Grunty należące do osób i instytucji zamieszkałych
we wsiach sąsiadujących z wsią Filipowice

Grunty należące do osób i instytucji zamieszkałych
w miejscowościach niesąsiadujących z wsią Filipowice
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Przeciętna odległość gruntów od siedlisk w gospodarstwach miejscowych, czyli po-
łożonych w danej wsi, wynosząca 678 m, jest niewielka [Woch 2001] i świadczy o po-
prawnym ich rozmieszczeniu. Odległość ta jest o około połowę mniejsza od wynoszącej 
1374 m odległości gruntów różniczan od ich umownych siedlisk, co nie we wszystkich 
przypadkach oznacza wadliwe położenie działek w stosunku do zabudowań.

Działki różniczan zamieszkałych w miejscowościach odległych od badanej wsi  
Filipowice są w niej rozmieszczone podobnie jak działki mieszkańców wsi. Dlatego też 
odległości tych działek od umownych siedlisk położonych w centrum wsi w tych uwa-
runkowaniach są stosunkowo małe i wynoszą około 1000 m. Duża odległość działek 
różniczan z miasta Krzeszowice od wjazdu z tej miejscowości do wsi Filipowice (ryc. 1),  
wynosząca 1951 m (tab. 4), wiąże się z występowaniem w tej grupie dróg gminnych 
i związanych z nimi działek rolnych, rozmieszczonych na całym obszarze wsi. Taki 
sposób rozmieszczenia działek sprawia, że ich odległość mierzona od granic wsi jest 
dwa razy większa od odległości od jej centrum. Wyeliminowanie działek należących do 
Mienia Gminnego i Komunalnego obniżyłoby odległości rozpatrywanej grupy działek 
do miejsc wjazdu do wsi do takiej, jaka występuje we wsiach sołeckich sąsiadujących 
z Filipowicami. 

Odległości działek różniczan z sąsiednich wsi sołeckich od miejsc wjazdów do tych 
wsi wynoszą od 650 do 1000 m (tab. 4). Są one porównywalne lub niewiele większe od 
odległości działek od siedlisk mieszkańców wsi. Rozpatrywane różnice są nawet nieco 
mniejsze w przypadku gruntów ornych, w których położenie w stosunku do zabudowań 
ma szczególne znaczenie. Średnia odległość gruntów ornych, należących do różniczan 
z sąsiednich wsi sołeckich, wynosi od 600 do 900 m (tab. 5) i niewiele odbiega od wy-
noszącej 729 m przeciętnej odległości działek ornych należących do mieszkańców wsi 
od ich zabudowań. Grunty różniczan mieszkających w sąsiednich wsiach położone są 
w większości w pobliżu granic z tymi wsiami, co jest widoczne na rycinie 1 i na co wska-
zują stosunkowo niewielkie odległości do tych gruntów od miejsc wjazdów z sąsiednich 
wsi. Położenie tych gruntów może być uznane za właściwe i jest efektem świadomego 
sterowania obrotem ziemią przez rolników w ten sposób, by uprawiane grunty położone 
były w możliwie najmniejszych odległościach od siedlisk gospodarstw rolnych. Przejęcie 
gruntów różniczan przez mieszkańców wsi nie przyczyniłoby się do istotnego zmniejsze-
nia odległości tych gruntów od siedlisk, a nawet w wielu przypadkach spowodowałoby 
jej wzrost. 

PODSUMOWANIE

Przeprowadzona analiza rozmieszczenia i ukształtowania gruntów różniczan w bada-
nej wsi wykazała, że ponad połowa gruntów należących do różniczan w Filipowicach 
to grunty należące do osób mieszkających w dużych odległościach od tej wsi, w miej-
scowościach z nią niesąsiadujących. Taki stan utrudnia, a często wręcz uniemożliwia 
prawidłowe rolnicze użytkowanie tych gruntów przez ich właścicieli. Ogólnie grunty 
różniczan położone są podobnie, a nawet nieco bliżej centrum wsi Filipowice, w porów-
naniu z gruntami gospodarstw położonych w tej wsi. Najbliżej centrum wsi znajdują się 
grunty należące do różniczan zamieszkujących w dalszych odległościach od Filipowic. 
Do różniczan mieszkających we wsiach sąsiednich należy łącznie około 40 ha użytków 
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rolnych, a na poszczególne wsie przypada od kilku do kilkunastu hektarów. Grunty te 
w większości leżą przy granicach wsi będących miejscem zamieszkania ich właścicieli, 
dlatego ich odległości od siedlisk nie są duże i przeważnie mniejsze niż odległości do 
zabudowań gospodarstw miejscowych. Działki różniczan zarówno z wsi sąsiednich, jak 
i mieszkających w dalszych odległościach są dwukrotnie większe od działek należących 
do mieszkańców wsi. Pomimo tego ich wielkości znacznie odbiegają od tych, które są 
uznawane za poprawne przy stosowaniu mechanicznej uprawy. 

Przeprowadzone badania pozwoliły wykazać występujący ponad 20% udział po-
wierzchni gruntów różniczan we wsi Filipowice. Udział tych gruntów oraz parametry 
przestrzenne ukształtowania badanych działek pozwalają na stwierdzenie potrzeby wy-
konania odpowiednich prac urządzenioworolnych, których celem będzie przebudowa 
obecnego układu gruntowego, eliminująca istniejące wady i stwarzająca korzystniejsze 
warunki do prowadzenia bardziej efektywnej działalności rolniczej w Filipowicach. 
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ANALYSIS OF THE PATTERN AND DISTRIBUTION OF LAND PARCELS 
WHOSE OWNERS LIVE OUTSIDE THE AREA OF FILIPOWICE VILLAGE

Abstract. This study presents the results of research on the distribution of plots of land 
located in the village of Filipowice and which are owned by people who live outside the 
village area. The spatial elements included in the study were the continuous parts of cadas-
tral plots for various types of land use. The study was performed using specialized software 
MKTopoGUTR, Plikpol and Pole. This software utilizes data in digital form from a nu-
meric cadastre map and from the descriptive part of building registries. Detailed research 
was performed on 7 common types of plots in the land distribution. The study assesses the 
present usage of land whose owners live outside the village area as well as an evaluation of 
the allocation and pattern of these plots in the village. The obtained parameters were evalu-
ated for the efficiency of usage, which made it possible to demonstrate the flaws in existing 
land allocation and to describe a course of improvement.

Key words: farm land allocation, farm land distribution, spatial structure of land, land  
usage pattern
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