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WITH A4 MOTORWAY CONSTRUCTION WORKS
Streszczenie
Prezentowany artykuá przedstawia ocenĊ efektów prac scaleniowych przeprowadzonych na obszarze stanowiącym fragment wsi Borek, poáoĪonej w gminie
Rzezawa w powiecie bocheĔskim. Prace scaleniowe na tym obszarze wykonywane byáy w związku z budową autostrady A4 (odcinek Kraków – Tarnów), która
przeciĊáa ukáad gruntowy wsi w jej poáudniowej czĊĞci. Pracami scaleniowymi
objĊto 246 ha, co stanowi okoáo 26 % caáego obszaru wsi. W chwili obecnej (stan
ma marzec 2012 roku) zakoĔczone zostaáy zasadnicze prace nad geodezyjnym
projektem scalenia, co umoĪliwiáo dokonanie analiz weryfikujących przyjĊte zaáoĪenia projektowe oraz porównujących ukáady gruntowe przed i po scaleniu. Jednak faktyczne zakoĔczenia reorganizacji ukáadu gruntowego uwarunkowane jest
zakoĔczeniem inwestycji towarzyszących projektowi scalenia, w ramach których
wykonane zostaną przede wszystkim nowe elementy sieci transportowej.
Obszar wsi Borek charakteryzowaá siĊ prze scaleniem wyjątkowo niekorzystną strukturą przestrzenną, w tym przede wszystkim istnieniem duĪych, zwartych obszarów nie posiadających poáączenia z siecią dróg transportu rolnego oraz
dominacją dziaáek nadmiernie wydáuĪonych. MiĊdzy innymi z wymienionych powodów duĪa czeĞü wsi, w tym obszar przeciĊty autostradą, od wielu lat nie jest
uĪytkowana rolniczo.
Uzyskane efekty prac scaleniowych naleĪy uznaü za korzystne, w szczególnoĞci zlikwidowane zostaáo zjawisko braku dostĊpu dziaáek do dróg oraz ich
niekorzystny ksztaát, chociaĪ dokonaáo siĊ to kosztem zwiĊkszenia liczby dziaáek
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ewidencyjnym na rozpatrywanym obszarze. Pomimo tych pozytywnych efektów,
sformuáowana zostaáa teza o braku wystarczających podstaw do objĊcia wsi Borek
postĊpowaniem scaleniowym o charakterze infrastrukturalnym, po pierwsze
z uwagi na brak istotnego pogorszenia struktury przestrzennej przez projektowaną
autostradĊ, po drugie przez praktyczny zanik dziaáalnoĞci rolniczej na obszarze
wsi objĊtym postĊpowaniem.
Sáowa kluczowe: scalanie gruntów, struktura przestrzenna gruntów
Summary
The article presents the assessment of land consolidation works carried out
in the area which is part of the Borek village located in the Rzezawa commune,
bocheĔski district. The land consolidation works in this area were conducted in
connection with A4 motorway construction works (Kraków-Tarnów). The motorway cut into the land layout of the village in its southern area. The land consolidation works included 246 ha, which accounts for 26% of the whole area of the
village. Currently (March, 2012) the base works on geodetic land consolidation
plan have been completed, which allowed for carrying out analyses verifying the
planned objectives and comparing the land layouts before and after land consolidation. However, the real completion of land layout reorganization depends on the
completion of investments accompanying the land consolidation plan that includes
building new elements of transport network.
Before the land consolidation process the area of Borek was characterized
by a genuinely disadvantageous spatial structure, including mainly vast, compact
areas detached from the agricultural transport road network and the domination
of excessively elongated plots of land. For the above-mentioned reasons, among
others, a big part of the village, including the area cut by the motorway, has not
been used for agricultural purposes.
The results of land consolidation works should be assessed as beneficial.
Particularly, the phenomena of land plots with no road access and their disadvantageous shape were eliminated, although it was done via an increase in the
number of registered plots in this area. Despite these positive effects, there is
a thesis stating that the Borek village lacks grounds to be approved for land consolidation works of infrastructural character. Firstly, it is due to the lack of substantial deterioration in spatial structure related to the planned motorway. Secondly, it is due to practical disappearance of farming in the area.
Key words: land consolidation, land spatial structure

WSTĉP

Realizowany obecnie program budowy dróg ekspresowych i autostrad
w sposób czĊsto znaczący zmienia istniejące parametry struktury przestrzennej
na obszarach, przez które przebiega dana inwestycja liniowa [Banat 1999, Harasimowicz 1998]. Dotyczy to w szczególnoĞci tych wsi, na których dominują
dziaáki nadmiernie wydáuĪone, przy równoczesnym zbliĪonym do prostopadáego
do ich dáuĪszych boków przebiegu planowanej inwestycji (najczĊĞciej autostra112
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dy). W takim przypadku powstaje duĪa grupa dziaáek która traci wygodny dojazd do swojego centrum gospodarczego oraz zwiĊksza siĊ rozdrobnienie gruntów w wyniku pojawienia siĊ grupy nowych dziaáek, najczĊĞciej o stosunkowo
niewielkiej powierzchni [Lech Turaj i in. 2002]. NiedogodnoĞci z tym związane
nie w kaĪdym przypadku mogą byü ograniczone poprzez budowĊ sieci dróg
transportu rolnego po obu stronach planowanych autostrad.
W przypadku stwierdzenia znaczącego pogorszenia rozáogów gospodarstw
rolnych na obszarze przeciĊtym planowaną inwestycją liniową, dziaáaniem
przewidzianym w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów z dnia 26 marca 1982
roku jest scalenie gruntów, przeprowadzone z urzĊdu. Instytucją finansującą
prace scaleniowe w takim przypadku jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad jako inwestor.
Pierwsze w Polsce scalenia gruntów o charakterze infrastrukturalnym zostaáy zrealizowane na odcinku autostrady A4 z Krakowa do Tarnowa [Janus
2009]. Analiza uzyskanych efektów w zakresie wyeliminowania negatywnego
wpáywu autostrady na uksztaátowanie rozáogów gospodarstw pozwala na sformuáowania wniosków związanych z wypracowaniem metod oceny celowoĞci
podejmowania tego typu prac w odniesieniu do róĪnego typu ukáadów gruntowych jakie przecinaü moĪe planowana autostrada. Jednym z obiektów, które
zostaáy przeanalizowane z tego punktu widzenia jest wieĞ Borek poáoĪona
w gminie Rzezawa w powiecie bocheĔskim.
CEL PRACY I METODYKA

Celem pracy byáo przedstawienie oceny efektów przebudowy struktury
przestrzennej gruntów stanowiących czĊĞü wsi Borek, objĊtych postĊpowaniem
scaleniowym w związku z budową autostrady A4. Przeanalizowano w tym celu
zbiory danych okreĞlające ukáad gruntowy przed i po scaleniu wraz z informacjami okreĞlającymi przynaleĪnoĞü poszczególnych gruntów do wáaĞcicieli.
Porównując ze sobą zbiory danych odnoszące siĊ do starego i nowego
ukáadu gruntowego dokonano dodatkowego podziaáu na dziaáki naleĪące do
wszystkich jednostek rejestrowych (za wyjątkiem stanowiących wáasnoĞü Skarbu PaĔstwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych, których charakter
wykluczaá rolnicze wykorzystanie posiadanych przez nie gruntów) oraz jednostek naleĪących do osób fizycznych , posiadających w obszarze scalenia przynajmniej 1 ha gruntów. Analizą objĊto powierzchnie dziaáek oraz ich odlegáoĞü
od siedliska, przy czym w przypadku braku siedliska zidentyfikowanego na
obszarze scalenia (dotyczyáo to w przypadku rozpatrywanego obiektu przewaĪającej liczby gospodarstw), za punkt od którego rozpoczynano pomiar odlegáoĞci przyjĊto prawdopodobny punkt wjazdu z siedliska na obszar scalenia.
OdlegáoĞci od siedliska obliczone zostaáy na podstawie analizy ksztaátu
sieci transportowej obszaru scalenia i obszaru przylegáego [Harasimowicz i Ja113
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nus 2005]. Zapis elementów liniowych tworzących sieü transportową do postaci
grafu umoĪliwiá wyznaczenia najkrótszych tras pomiĊdzy wybranymi punktami
na obszarze wsi, z wykorzystaniem algorytmu Dijkstry [Wilson 2004]. NaleĪy
jednak zauwaĪyü, Īe o ile odlegáoĞci dla stanu po scaleniu zostaáy obliczone
stosunkowo dokáadnie (sieü drogowa sąsiaduje z kaĪdą dziaáką), to analogiczne
dane dla stanu przed scaleniem są w przypadku wielu dziaáek obarczone stosunkowo duĪym báĊdem. Przyczyną jest w tym przypadku duĪych rozmiarów,
zwarty obszar pozbawiony sieci transportowej, a w takim przypadku odlegáoĞü
od dziaáki obliczana jest w przybliĪeniu, z wykorzystaniem najkrótszego odcinka áączącego jeden z wierzchoáków obwodnicy danej dziaáki z otaczającą siecią
transportową.
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ORAZ PREZENTACJA WYNIKÓW

WieĞ Borek (o powierzchni caákowitej 952 ha) zostaáa poddana procesowi
scalenia gruntów w latach 2007 do 2011. Obszarem scalenia objĊto poáudniową
czĊĞü obrĊbu, znajdującą siĊ na poáudnie od drogi asfaltowej przecinającej caáy
obrĊb ewidencyjny, aĪ do jego granic.
Obszar scalenia przedstawia rysunek 1.

ħródáo: opracowanie wáasne.

Rysunek 1. Ukáad dziaáek ewidencyjnych wsi Borek wraz z identyfikacją gruntów
pozbawionych formalnego poáączenia z siecią dróg publicznych (kolorem Īóátym zaznaczono dziaáki bez dojazdu do drogi, kolorem czerwonym sieü dróg publicznych)
Figure 1. The land plots layout of Borek village together with the identification of lands
detached from municipal roads (plots marked yellow) and the existing road network
in the area (plots marked red)
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Oprócz ukáadu dziaáek starego stanu (widoczne na nim w poáudniowej czĊĞci obszaru linie podziaáowe wydzielające pas autostrady) rysunek zawiera równieĪ dwa interesujące z punktu widzenia charakteru omawianych prac elementy.
Pierwszym z nich jest sieü transportu drogowego, zaznaczona na rysunku kolorem czerwonym. Maáa gĊstoĞü tej sieci ma związek z drugim elementem rysunku, jakim jest zaznaczenie dziaáek ewidencyjnych nie posiadających dojazdu do
drogi publicznej. Dziaáki takie, wypeánione kolorem Īóátym, zajmują ponad
poáowĊ powierzchni obszaru scalenia. Na uwagĊ zasáuguje równieĪ widoczna na
mapie znacząca liczba dziaáek o bardzo niekorzystnym ksztaácie (nadmierne
wydáuĪenie).
Na rysunku 2 przedstawiono nowy ukáad gruntowy bĊdący wynikiem prac
scaleniowych. Kolorem czerwonym wyróĪniono nowy ukáad transportowy obszaru. W czĊĞci utworzony jest przez drogi istniejące juĪ przed scaleniem, natomiast nowe jego elementy to drogi zaprojektowane w ramach pasa autostrady
(po obu jej stronach) oraz nowe, wyznaczone w obszarze scalenia. Nowy ukáad
dróg zapewnia dojazd do wszystkich dziaáek na rozpatrywanym obszarze.

ħródáo: opracowanie wáasne.

Rysunek 2. Nowy ukáad dziaáek ewidencyjnych wsi na obszarze scalenie
wraz z identyfikacją nowej sieci transportowej (kolor czerwony)
Figure 2. The new layout of registered plots in the village in the merged area
with the identification of transport network (red)
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Zlikwidowane zostaáo ponadto zjawisko nadmiernego wydáuĪenia dziaáek,
jednak likwidacja obu niekorzystnych zjawisk miaáo swoje nieoczekiwane konsekwencje w postaci zwiĊkszenia liczebnoĞci dziaáek w poszczególnych gospodarstwach oraz áącznej liczbie dziaáek po scaleniu, która znacząco wzrosáa.
Przyczyna tego zjawiska jest áatwa do wytáumaczenia, jeĞli zapoznamy siĊ
z liczebnoĞcią dziaáek w poszczególnych gospodarstwach przed scaleniem. ObjĊcie postĊpowaniem scaleniowym jedynie fragmentu obrĊbu spowodowaáo, Īe
najczĊĞciej gospodarstwo posiadaáo jedną lub dwie dziaáki w obszarze scalenia
(kolor Īóáty na rysunku 3). ZagĊszczenie sieci drogowej spowodowaáa koniecznoĞü wydzielania dziaáek pomiĊdzy nowymi drogami, co powodowaáo czĊsto
podziaá dáugich dziaáek na dwie mniejsze, chociaĪ o znacznie korzystniejszym
ksztaácie. IlustracjĊ tego zjawiska, na przykáadzie gruntów jednostki rejestrowej
o numerze 348, przedstawia rysunek 4. Przypadków tego typu byáo na analizowanym obszarze bardzo duĪo. Druga grupa gospodarstw, dla których zaobserwowano znaczący przyrost liczby dziaáek w stosunku do stanu przed scaleniem,
związania jest z obszarami na których dokonano reorganizacji ukáadu gruntowego z punktu widzenia wydzielania dziaáek przeznaczonych pod budownictwo
jednorodzinne.

ħródáo: opracowanie wáasne.

Rysunek 3. Analiza liczebnoĞci dziaáek w poszczególnych gospodarstwach
znajdujących siĊ w obszarze scalenia
Figure 3. The analysis of plot number in particular farms located
within the merged area
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ħródáo: opracowanie wáasne.

Rysunek 4. Przykáad rozmieszczenia gruntów przed i po scaleniu (jednostka rejestrowa
o numerze 348)
Figure 4. The example of land layout before and after land consolidation
(Farm No. 348)

W tabeli 1 przedstawione zostaáy wyniki prac scaleniowych w odniesieniu
do dziaáek ewidencyjnych. Na uwagĊ zasáuguje wzrost caákowitej liczby dziaáek
na obszarze bĊdący rezultatem prac scaleniowych, które z zasady kojarzone są
ze znacznym zmniejszeniem liczby dziaáek zarówno w poszczególnych gospodarstwach, jak i na caáym obszarze scalenia. Wzrost ten jest widoczny najbardziej w grupie dziaáek o maáej powierzchni, poniĪej 1 ha. Przyczyną tego zjawiska jest wspomniana juĪ wczeĞniej koniecznoĞü zaprojektowania wielu nowych
elementów sieci transportowej oraz likwidacji licznej grupy dziaáek o nadmiernym wydáuĪeniu, które czĊsto stanowiáy jedyną dziaákĊ danego gospodarstwa.
Wyniki odnoszące siĊ do zmian odlegáoĞci dziaáek od siedlisk gospodarstw
(lub punktów wjazdów na obszar scalenia) są, jak wspomniano, obarczone stosunkowo duĪym báĊdem związanym z maáą dokáadnoĞcią obliczeĔ wartoĞci
związanych ze starym stanem. Za najbardziej wiarygodne naleĪy zatem uznaü
wyniki odnoszące siĊ do dwóch ostatnich przedziaáów odlegáoĞci (od 1000 do
2000 m oraz powyĪej 2000 m, poniewaĪ w tych dwóch przedziaáach wpáyw
wspomnianych báĊdów jest najmniej znaczący. Biorąc po uwagĊ powyĪsze uwa117
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runkowania, naleĪy uznaü za istotny wzrost liczebnoĞci dziaáek znajdujących siĊ
w zakresie od 1000 do 2000 m od siedliska, z równie zauwaĪalnym zmniejszeniem liczebnoĞci grupy dziaáek o najdáuĪszych odlegáoĞciach od siedliska, przekraczających 2000 m.
Tabela 1. Dane charakteryzujące wybrane grupy dziaáek przed i po scaleniu
Table 1. Data characterizing selected groups of plots before and after land consolidation

Dziaáki:

Wszystkie

Wszystkie
Powierzchnia z przedziaáu 0-0.3 ha
Powierzchnia z przedziaáu 0.3-1 ha
Powierzchnia z przedziaáu 1-2 ha
Powierzchnia z przedziaáu 2-1000 ha
OdlegáoĞü od siedliska 0-100 m
OdlegáoĞü od siedliska 100-200 m
OdlegáoĞü od siedliska 200-500 m
OdlegáoĞü od siedliska 500-1000 m
OdlegáoĞü od siedliska 1000-2000 m
OdlegáoĞü od siedliska 2000-5000 m

380
163
174
39
4
8
15
45
112
128
72

Bez siedlisk,
tylko dla gosp.
o pow. > 1 ha
w obszarze
scalenia
166
54
69
39
4
1
4
17
32
67
45

Bez siedlisk,
tylko dla gosp.
Wszystkie o pow. > 1 ha
w obszarze
scalenia
418
171
186
49
204
95
24
23
4
4
7
0
9
0
34
7
145
49
175
88
48
27

ħródáo: opracowanie wáasne.

Tabela 2. Dane charakteryzujące wybrane grupy gospodarstw przed i po scaleniu
Table. 2. Data characterizing selected groups of farms before and after land consolidation
Suma powierzchni
[ha]

ĝrednia powierzchnia gosp.
[ha]

Liczba dziaáek

ĝrednia powierzchnia dziaáki.
[ha]

Liczba gosp.

Suma powierzchni
[ha]

ĝrednia powierzchnia gosp.
[ha]

Liczba dziaáek

ĝrednia
powierzchnia
dziaáki. [ha]

Po scaleniu

Liczba gosp.

Przed scaleniem

Gospodarstwa:
wszystkie
228
pow. 0-1 ha
162
pow. 1-2 ha
51
pow. 3-5 ha
14
pow. 5-10 ha
1
gosp z 1 dz
191
gosp z 3-5 dz 34
gosp z 6-10 dz 3

188.95
76.38
68.53
38.27
5.77
131.06
49.59
8.29

0.83
0.47
1.34
2.73
5.77
0.69
1.46
2.76

380
213
121
38
8
243
115
22

0.5
0.36
0.57
1.01
0.72
0.54
0.43
0.38

227
162
49
15
1
174
50
3

186.81
75.37
64.89
40.9
5.65
104.57
77.71
4.53

0.82
0.47
1.32
2.73
5.65
0.6
1.55
1.51

418
242
121
52
3
225
174
19

0.45
0.31
0.54
0.79
1.88
0.46
0.45
0.24

Opis

Ĩródáo: opracowanie wáasne
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Tabela 2 przedstawia ocenĊ efektów zrealizowanych prac scaleniowych ze
wzglĊdu na zmiany powierzchni gospodarstw (jednostek rejestrowych) biorących udziaá w postĊpowaniu scaleniowym oraz liczebnoĞci dziaáek tych gospodarstw. Nie zaobserwowano Īadnych znaczących zmian liczebnoĞci poszczególnych grup obszarowych gospodarstw, co jest związane z faktem, Īe w trakcie
trwania postĊpowania nie nastąpiáy istotne zmiany przynaleĪnoĞci gruntów do
jednostek rejestrowych. Zmiany takie są charakterystyczne dla obszarów intensywnym rolniczym charakterze, do których wieĞ Borek nie naleĪy. Natomiast
odnotowane zmiany liczebnoĞci dziaáek w poszczególnych gospodarstwach,
a dokáadnie ich wzrost, naleĪy wiązaü z tymi samymi przyczynami co omawiany
wczeĞniej wzrost liczby dziaáek na obszarze scalenia i jest z tym zjawiskiem
bezpoĞrednio powiązany.
WNIOSKI

Uzyskane na obszarze scalenia wsi Borek zmiany ukáadu gruntowego naleĪy uznaü za korzystne, w szczególnoĞci z uwagi na caákowitą likwidacjĊ dziaáek nie posiadających poáączenia z siecią drogową. Ksztaát dziaáek poprawiá siĊ,
jednak wiąĪe siĊ to czĊsto ze zmniejszeniem ich powierzchni. MoĪna zastanawiaü siĊ jednak nad poprawnoĞcią wyboru trybu wszczĊcia postĊpowania scaleniowego na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
Takie zjawiska na obszarach wiejskich jak niedostateczna gĊstoĞü sieci drogowej, duĪa liczba dziaáek bez dojazdu oraz nadmierne wydáuĪenie dziaáek są
oczywistymi wskazaniami do przeprowadzenia na danym obszarze prac scaleniowych. NaleĪy jednak pamiĊtaü, Īe omawiane scalenie naleĪy do grupy scaleĔ
o charakterze infrastrukturalnym, w przypadku których wystĊpujące na obszarze
wsi Borek negatywne cechy rolniczej przestrzeni produkcyjnej nie powinny
stanowiü najwaĪniejszych przesáanek do wszczĊcia z urzĊdu postĊpowania scaleniowego. W tym przypadku, zgodnie z ustawą, postĊpowanie moĪe byü
wszczĊte, jeĪeli "uksztaátowanie rozáogów gruntów na projektowanym obszarze
scalenia wskutek dziaáalnoĞci przemysáowej, przebiegu istniejących lub budowanych dróg publicznych, kolei, rurociągów naziemnych oraz zbiorników wodnych lub urządzeĔ melioracji wodnych zostaáo lub zostanie znacznie pogorszone". Z podanych w ustawie warunków, najistotniejszym we wsi Borek wydaje
siĊ naruszenie sieci melioracji wodnych, jednak sieü ta (stan na moment wszczĊcia postĊpowania) jest w duĪej czĊĞci niedroĪna i w bardzo záym ogólnym stanie
technicznym.
MoĪna zaryzykowaü stwierdzenie, Īe budowa autostrady przez obszar wsi
Borek nie powoduje istotnego pogorszenia uksztaátowania rozáogów gospodarstw na obszarze tej wsi. Parametry przestrzenne dziaáek na tym obszarze, w
poáączeniu z przeciĊtnej jakoĞci glebami oraz brakiem dróg dojazdowych powodują w sunie tak niekorzystne warunki do rozwoju rolnictwa, Īe wiĊkszoĞü tego
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obszaru stanowią grunty od wielu lat odáogowane, sukcesywnie pokrywające siĊ
zakrzaczeniami i zadrzewieniami. Doskonale jest to widoczne na fragmencie
mapy faktycznego uĪytkowania gruntów (rysunek 5), na której kolorem czerwonym zaznaczono grunty trwale odáogowane. Wybrany fragment obszaru zaprezentowany zostaá równieĪ w formie zdjĊcia lotniczego.

ħródáo: Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.

Rysunek 5. Fragment mapy faktycznego uĪytkowania wsi Borek wedáug danych
z inwentaryzacji terenowej, kolorem czerwonym zaznaczono grunty trwale odáogowane
Figure 5. A part of a map of actual use of the Borek village based on the area inventory
data, disused land has been marked in red

Z duĪym prawdopodobieĔstwem moĪna zaáoĪyü, Īe praktyczne zaprzestanie od wielu lat dziaáalnoĞci rolniczej na analizowanym obszarze ma związek
z jego wyjątkowo niekorzystnymi parametrami struktury przestrzennej, co kwalifikuje ten obszar do prac scaleniowych o charakterze klasycznym. Trudno natomiast wykazaü dodatkowe, istotne pogorszenie warunków gospodarowania
wynikające z przebiegu projektowanej autostrady. Po pierwsze z uwagi na
praktyczny zanik funkcji rolniczej obszaru, po drugie z uwagi na fakt, Īe jednym
z elementów projektu autostrady są biegnące równolegle do niej drogo obsáugi
lokalnego ruchu transportu rolniczego, co w przypadku wsi Borek zapewniáoby
automatyczną likwidacjĊ zjawiska braku dojazdu do dróg publicznych dla okoáo
poáowy z dotkniĊtych tą wadą dziaáek, w tym wszystkich bezpoĞrednio przeciĊtych pasem autostrady.
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