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BADANIA FUNKCJONALNOŒCI DZIA£EK
SIEDLISKOWYCH W GOSPODARSTWACH

TOWAROWYCH NA TERENIE
POWIATU P£OÑSKIEGO

Streszczenie

W artykule przedstawiono zagospodarowanie dzia³ek siedliskowych w œrednich i du¿ych gospodarstwach hodowlanych, na
przyk³adzie wybranych obiektów powiatu p³oñskiego. Analizie poddano trzy parametry okreœlaj¹ce funkcjonalnoœæ dzia³ek, tj.:
udzia³ powierzchni siedliska w powierzchni gospodarstwa, udzia³ powierzchni budowli w powierzchni dzia³ki siedliskowej oraz
stosunek powierzchni dzia³ki siedliskowej do wielkoœci stada. Tego rodzaju charakterystyka gospodarstw umo¿liwia ogóln¹
ocenê obecnego ich funkcjonowania, mo¿liwoœci rozwoju przy zachowaniu istniej¹cego kszta³tu i wielkoœci dzia³ki oraz
wypracowanie wskazówek do zagospodarowania nowopowstaj¹cych siedlisk.

: gospodarstwa hodowlane, dzia³ki siedliskowe, obiekty budowlane, charakterystyka gospodarstw,
restrukturyzacja rolnictwa, badania, inwentaryzacja, Polska
S³owa kluczowe

Powiat p³oñski zamieszkiwa³o w 2011 r. 89 174 mieszkañ-
ców, z tego w miastach - 22 560 osób, co stanowi³o 25,3%.
WskaŸnik gêstoœci zaludnienia wynosi³ œrednio 65 osób na
1 km , z czego w gminach wiejskich waha³ siê od 36 do 59 osób
na 1 km [1].

Podstawê gospodarki powiatu p³oñskiego stanowi
rolnictwo wraz z przemys³em rolno-spo¿ywczym. Wœród
upraw dominuj¹ zbo¿a, ziemniaki i buraki cukrowe, zaœ
w produkcji zwierzêcej - hodowla byd³a i trzody chlewnej.
Zgodnie ze struktur¹ u¿ytkowania gruntów w powiecie
p³oñskim, 80% stanowi¹ grunty orne (rys. 1).

Analiza danych dotycz¹cych powierzchni gospodarstw
rolnych wskazuje na przewagê ma³ych gospodarstw (tab. 1).
Jednak¿e widoczna jest powolna, ale systematyczna
koncentracja obszaru gruntów w obrêbie gospodarstw
wiêkszych, produkuj¹cych du¿e iloœci towarów na rynek [5].
Znaczny, choæ nie w pe³ni wykorzystany potencja³ rolniczy,
stanowi podstawê rozwojow¹ powiatu.

Badaniami objêto 10 gospodarstw w trzech gminach po-
wiatu p³oñskiego: Dzierz¹¿nia, Naruszewo i P³oñsk. Gospo-
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Rys. 1. Struktura u¿ytkowania gruntów w powiecie p³oñ-
skim [8]
Fig. 1. Land use structure in the P³oñsk county [8]

Metoda i materia³y

Wstêp

D¹¿enie do sprostania europejskiej konkurencji w zakresie
produkcji ¿ywnoœci poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ restruktu-
ryzacji polskiego rolnictwa. Ma³e, nieefektywne gospodarstwa
bêd¹ sukcesywnie ulegaæ likwidacji na rzecz du¿ych,
towarowych, o area³ach przekraczaj¹cych sto hektarów [6, 7].

Zmiana sposobów i zakresu gospodarowania w rolnictwie
poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ stosowania w szerszym zakresie
sprzêtu rolniczego. Zmieniaj¹ siê równie¿ technologie
przechowywania p³odów rolnych i pasz. Czynniki te wymu-
szaj¹ wznoszenie nowych lub rozbudowê istniej¹cych
obiektów budowlanych w gospodarstwie, zarówno produ-
kcyjnych (inwentarskich) jak i pomocniczych i sk³adowych.
Nadal konieczne jest te¿ godzenie funkcji produkcyjnej z mie-
szkaniow¹, poprzez wydzielenie zieleni ogrodowej i izola-
cyjnej, rozdzielenie komunikacji wewnêtrznej, lokalizowanie
obiektów produkcyjnych w zale¿noœci od strefy funkcjonalnej
dzia³ki, a tak¿e uwzglêdnienie szeregu wymogów
wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów, w tym wymogów:
ochrony przeciwpo¿arowej, ochrony œrodowiska oraz zasad
dobros¹siedztwa [4]. Dzia³ka siedliskowa w gospodarstwie
rolnym jest obecnie traktowana jako integralny zespó³ funkcjo-
nalny, mog¹cy ulegaæ przekszta³ceniom w zale¿noœci od
trendów produkcyjnych, popytu na produkty rolnicze i op³acal-
noœci produkcji [2] wa¿ne jest wiêc by taki potencja³ mia³a.

Tworzone w minionych latach formy zabudowy wsi
(najczêœciej zabudowa przydro¿na, tzw. ulicówki), bêd¹ce
przede wszystkim konsekwencj¹ podzia³ów rodzinnych, nie
odpowiadaj¹ wspó³czesnym potrzebom funkcjonalnym [3].
Powierzchnia tych dzia³ek i bliskoœæ zabudowy s¹siadów
uniemo¿liwia na ogó³ budowê nowych obiektów kubaturo-
wych, czy te¿ rozbudowê istniej¹cych, bez zniszczenia
istniej¹cej substancji, czy ingerencji w zabudowê s¹siedni¹.

Podjête badania maj¹ na celu okreœlenie stanu zabudowy
siedlisk w wybranych gospodarstwach o potencjale towa-
rowym, specjalizuj¹cych siê w produkcji mleka, na terenie po-
wiatu p³oñskiego, po³o¿onego w pó³nocno-zachodniej czêœci
województwa mazowieckiego i ocenê mo¿liwoœci obs³ugi
powiêkszaj¹cych siê sukcesywnie gospodarstw.
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Jednostka terytorialna
Liczba gospodarstw rolnych

Ogó³em do 1 ha w³¹cznie 1-5 ha 5-10 ha 10-15 ha >15 ha

P³oñsk - gmina miejska

Raci¹¿ - gmina miejska

Baboszewo - gmina wiejska

Czerwiñsk nad Wis³¹ - gmina wiejska

Dzierz¹¿nia - gmina wiejska

Joniec - gmina wiejska

Naruszewo - gmina wiejska

Nowe Miasto - gmina wiejska

P³oñsk - gmina wiejska

Raci¹¿ - gmina wiejska

Sochocin - gmina wiejska

Za³uski - gmina wiejska

RAZEM

Udzia³ procentowy

379

223

951

1 490

742

625

1 115

678

1 120

1 349

908

1 154

10 732

100

145

95

78

146

123

174

124

88

214

179

96

183

1 643

15,3

144

60

213

508

152

180

341

232

430

246

366

442

3 314

30,9

52

44

238

469

163

146

340

180

228

282

229

281

2 652

24,7

19

13

156

192

114

72

139

97

126

254

108

118

1 408

13,1

19

11

266

175

190

53

171

81

122

388

109

130

1 715

16

darstwa wytypowano do badañ po konsultacjach z praco-
wnikami Mazowieckiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego,
Oddzia³ Poœwiêtne w P³oñsku. Kryterium wyboru by³ kierunek
produkcji rolniczej z nastawieniem na produkcjê mleka i dekla-
racja rolników o planowanym powiêkszeniu zarówno gospo-
darstwa, jak i pog³owia zwierz¹t. Gospodarstwo najmniejsze
posiada³o pog³owie krów 15 DJP, a najwiêksze 56 DJP. Po-
wierzchnia gospodarstw waha³a siê od 32 do 56 ha.

Tab. 1. Struktura wielkoœci gospodarstw w gminach powiatu p³oñskiego [8]
Table 1. The size structure of farms in the P³oñsk county [8]

Nr
gospo-

darstwa

Powierzchnia
gospodarstwa

[ha]

Powierzchnia
siedliska

[m ]2

Powierzchnia
zabudowy

[m ]2

Liczba krów
w gospodarstwie

[DJP]

Udzia³ wielkoœci
siedliska w pow.
Gospodarstwa

[%]

Udzia³ pow.
zabudowy

w pow. siedliska
[%]

Powierzchnia siedliska
w relacji do

wielkoœci stada
[m /DJP]2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

56,00

33,00

50,00

49,45

37,00

41,00

43,60

32,00

50,00

50,98

4930

4275

6640

5160

6685

8125

5080

4230

6600

5260

1035

1077

1342

1062

1593

1740

963

1218

2094

1097

43,7

38,5

84,0

40,1

41,9

43,7

56,4

39,3

39,9

28,6

0,88

1,30

1,33

1,04

1,81

1,98

1,17

1,32

1,32

1,03

20,99

25,19

20,21

20,58

23,83

21,42

18,96

28,79

31,73

20,86

112,81

111,04

79,05

128,68

159,55

185,93

90,07

107,63

165,41

183,92

Tab. 2. Dane dotycz¹ce badanych gospodarstw oraz wybrane parametry oceny ich funkcjonalnoœci
Table 2. Data concerning analyzed farms and selected parameters to assess their functionality

Rys. 2. Zagospodarowanie przyk³adowego siedliska

(gospodarstwo nr 7) powierzchnia dzia³ki 5080 m , ca³kowita

powierzchnia zabudowy 963 m (18,96 % powierzchni dzia³ki),

na 1 DJP przypada 90,1m dzia³ki siedliskowej
Fig. 2. The example of farm lot development (the farm lot nr 7)

area of the lot 5080 m , total building area 963 m (18,96 % of

the lot area), 90,1m of the lot per 1 LU
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Badania przeprowadzono metod¹ obserwacji bezpoœre-
dniej, tj. inwentaryzacji siedlisk oraz analizy planów
geodezyjnych uzyskanych w Urzêdzie Miasta w P³oñsku.
Wykorzystano równie¿ metodê wywiadu bezpoœredniego
w gospodarstwach odnoœnie do planów rozwojowych i przy-
sz³oœciowego powiêkszania produkcji. Przyk³adowe siedlisko
pokazano na rys. 2.

Uzyskane wyniki badañ umo¿liwi³y ocenê badanych sie-
dlisk w gospodarstwach w ró¿nych aspektach. Wa¿nym aspe-
ktem jest wielkoœæ siedliska i jego udzia³ w powierzchni
gospodarstwa (tab. 2, rys. 3). Badania wykaza³y, ¿e powierz-
chnia dzia³ek siedliskowych waha siê od 4230 m do 8125 m .
Oprócz ca³kowitej powierzchni siedliska istotny jest jego
udzia³ w powierzchni ogólnej gospodarstwa, który w badanych
przypadkach wyniós³ od 0,88 do 1,98%.

Istotnym elementem charakteryzuj¹cym siedliska jest
powierzchnia obiektów budowlanych i jej udzia³ w powierz-
chni zagrody (tab. 2, rys. 4). Badania wykaza³y, ¿e budynki
i budowle kubaturowe stanowi¹ od oko³o 19 do prawie 32%
powierzchni dzia³ki. Nie ma korelacji miêdzy wielkoœci¹
dzia³ki a powierzchni¹ zabudowy. Najni¿szy udzia³ tej zabudo-
wy, wbrew obiegowym pogl¹dom, wystêpuje na najmniejszej
dzia³ce, a najwy¿szy na dzia³ce o œredniej wielkoœci.

Wyniki badañ

2 2

Wa¿nym wskaŸnikiem charakteryzuj¹cym dzia³kê siedli-
skow¹ w gospodarstwie specjalizuj¹cym siê w produkcji zwie-
rzêcej jest jej powierzchnia przypadaj¹ca na jednostkê hodo-
wlan¹. W badaniach zastosowano umowne jednostki przeli-
czeniowe [DJP]. Wielkoœæ dzia³ki przypadaj¹ca na DJP przed-
stawiono w tab. 2 oraz na rys. 5. Wielkoœci te wahaj¹ siê w gra-
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Rys. 3. Udzia³ powierzchni siedliska w powierzchni gospo-
darstwa
Fig. 3. Ratio of the lot area to the farm

Rys. 4. Zale¿noœæ powierzchni zabudowy od powierzchni
siedliska
Fig. 4. The share of buildings in the area of the lot

THE STUDY OF FARM LOTS' FUNCTIONALITY IN MEDIUM AND LARGE-SCALE
ANIMAL FARMS LOCATED IN THE P£OÑSK COUNTY

Summary

The article concerns the management of farm lots in medium and large-scale animal farms on the example of selected objects
located in the P³oñsk county. Three parameters describing functionality of farm lots were analyzed, such as: the share of area of
farm lot in the area of the farm, the share of constructions in the area of the lot and the ratio of farm lot area to the size of the herd.
The analysis enables to assess the current functioning of the farm lots, growth opportunities (taking into account the existing shape
and size of the lot) and to work out guidelines for farms which will develop in new locations.

: animal farms, farm lots, buildings, farm characteristics, restructuring of agriculture, studies, inventorization, PolandKey words

Podsumowanie

Przeprowadzone badania wykaza³y zró¿nicowanie wielko-
œci dzia³ek zagrodowych w gospodarstwach specjalistycznych
chowu byd³a na terenie powiatu p³oñskiego. Ich powierzchnia,
wynosz¹ca od oko³o 0,42 do oko³o 0,81 ha, stanowi od 0,88 do
1,98% ca³ego gospodarstwa. Powierzchnia siedliska powinna
umo¿liwiæ umieszczenie na niej wszystkich niezbêdnych
obiektów, przy zachowaniu wzajemnych niezbêdnych
odleg³oœci, jak te¿ wygodn¹ komunikacjê. Badania wykazuj¹,
¿e niewielka czêœæ area³u gospodarstwa rolniczego o chara-
kterze towarowym pozwala uzyskaæ przestrzeñ do organizacji
siedliska. Warunków takich nie spe³niaj¹ gospodarstwa
drobnotowarowe, w których powierzchnia siedliska stanowi
niekiedy do 4% ich powierzchni.

Wa¿nym parametrem, z punktu widzenia kszta³towania
siedliska, jest udzia³ powierzchni zabudowanej. W tym
wskaŸniku zró¿nicowanie wœród badanych gospodarstw jest
mniejsze. Badania wskazuj¹, ¿e maksymalny udzia³ zabudowy
w powierzchni siedliska nie przekracza 30%. Pozosta³a czêœæ
dzia³ki to komunikacja, która przy wspó³czesnych maszynach
rolniczych wymaga du¿o przestrzeni, oraz powierzchnie
uzupe³niaj¹ce, takie jak: otoczenie domu mieszkalnego i nie-
utwardzone wybiegi dla zwierz¹t.

Wartoœci wskaŸników przyjêtych do charakterystyki
siedlisk pozwalaj¹ z jednej strony na ocenê pod wzglêdem ich
obecnej funkcjonalnoœci, z drugiej zaœ daj¹ wytyczne do
kszta³towania siedlisk nowych, co wobec zgêszczenia
zabudowy wsi, a tak¿e zmian spo³eczno-gospodarczych, staje
siê koniecznoœci¹.
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nicach od 79,05 do 185,93 m /DJP. WskaŸnik ten równie¿ nie
wykazuje korelacji z wielkoœci¹ dzia³ki, daje jednak pogl¹d
jakie powierzchnie dzia³ek s¹ niezbêdne w chowie byd³a
w obecnych warunkach.
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Rys. 5. Powierzchnia siedliska przypadaj¹cej na 1 DJP
Fig. 5. The area of the farm lot per 1LU
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