


6.1
Przestrzenne zró¿nicowanie struktury w³asnoœciowej polskiego rolnictwa
jest rezultatem wzajemnego oddzia³ywania szerokiego spektrum proce-
sów spo³eczno-ekonomicznych zachodz¹cych zarówno w przesz³oœci, jak
i wspó³czeœnie. W okresie przedfeudalnym wystêpowa³a wspólna
w³asnoœæ plemienna, która stopniowo ewoluowa³a w kierunku w³asnoœci
wspólnot rodowych, a nastêpnie, wraz z rozwojem cywilizacyjnym, prze-
kszta³ci³a siê w wielk¹ w³asnoœæ ziemsk¹ oraz w gospodarstwa ch³opskie.
Jednak¿e najwiêkszy wp³yw na wspó³czesne zró¿nicowanie struktury
w³asnoœciowej mia³a przynale¿noœæ ziem polskich do ró¿nych pañstw
zaborczych w XIX wieku oraz przeprowadzone wtedy uw³aszczenie
ch³opów. Pomimo prób reform podjêtych w latach miêdzywojennych,
stosunki w³asnoœciowe w Polsce w tym okresie nie uleg³y wiêkszym
przemianom. W okresie gospodarki centralnie sterowanej naczelnym
celem polityki rolnej by³o pe³ne uspo³ecznienie rolnictwa. Dominuj¹c¹
form¹ w³asnoœci w ca³ym okresie powojennym by³ mimo to sektor indy-
widualny, który zawsze dysponowa³ ponad 75% powierzchni UR. Od
momentu przemian ustrojowych, notowany jest stopniowy wzrost
udzia³u w³asnoœci indywidualnej i jednoczesne zmniejszenie siê znaczenia
pozosta³ych form w³asnoœciowych.

Indywidualne gospodarstwa rolne

Wiod¹c¹ rolê w strukturze w³asnoœciowej polskiego rolnictwa odgrywaj¹
indywidualne gospodarstwa rolne. Najwiêkszy ich udzia³, przekraczaj¹cy
90% powierzchni u¿ytków rolnych, jest w Polsce œrodkowej, po³ud-
niowej i wschodniej (z wy³¹czeniem terenów przygranicznych),
a szczególnie na obszarze mazowiecko-podlaskim, na Wy¿ynie Lubelskiej
i Ma³opolskiej oraz w kotlinach podkarpackich. Najwiêkszy wzrost
udzia³u w³asnoœci indywidualnych gospodarstw rolnych nast¹pi³ na tere-
nach o du¿ych zasobach ziemi pañstwowej i znacznym stopniu uregulo-

wania stosunków w³asnoœciowych, czyli w województwach pó³nocno-
-zachodnich i wzd³u¿ wschodniej granicy pañstwa. Z kolei wzglêdny
ubytek u¿ytków rolnych bêd¹cych w posiadaniu indywidualnych
gospodarstw rolnych nast¹pi³ na obszarze Beskidów (ze wzglêdu na dzia³y
rodzinne i stopniowe zmniejszanie powierzchni gospodarstw) oraz
w strefach podmiejskich najwiêkszych aglomeracji,
gdzie ziemia jest przeznaczana na inne cele (g³ównie
pod budownictwo).

Powiêkszanie u¿ytkowanej powierzchni mo¿e od-
bywaæ siê za poœrednictwem dzier¿awy oraz kupna.
Dzier¿awa jest podstawowym sposobem prywatyza-
cji i restrukturyzacji rolnictwa, gdy¿ z powodu bra-
ku ustawy reprywatyzacyjnej znaczna czêœæ nieruc-
homoœci nie mo¿e zmieniæ w³aœciciela. Dlatego
w 2002 r. gospodarstwa rolne dzier¿awi³y z Zaso-
bów W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa przesz³o
3,2 mln ha UR, co stanowi³o ponad 18% u¿ytkowa-
nych przez nie gruntów. Najczêœciej na dzier¿awê
decyduj¹ siê w³aœciciele du¿ych i towarowych gos-
podarstw, zlokalizowanych w województwach:
opolskim, dolnoœl¹skim, lubuskim, zachodniopo-
morskim i warmiñsko-mazurskim, gdzie z regu³y
ponad 25% gruntów rolnych u¿ytkowanych przez
rolnictwo indywidualne jest dzier¿awione. Œrednia
cena dzier¿awy 1 ha u¿ytków rolnych w Polsce
w 2007 r. wynios³a 370 z³otych, przy czym naj-
wy¿sza by³a w województwach: wielkopolskim,
kujawsko-pomorskim i dolnoœl¹skim, a najni¿sza
w zachodniopomorskim, lubuskim i podkarpackim.

Od pocz¹tku lat 1990. notuje siê systematyczny
wzrost cen gruntów ornych, jednak¿e skokowy
wzrost zauwa¿alny jest od 2004 r. Spiralê wzrostu
cen ziemi uruchomi³ przede wszystkim zwiêkszony
popyt na ziemiê przy jednoczeœnie niskiej poda¿y
gruntów wystawianych na sprzeda¿. Wzrost zain-
teresowania nabywaniem ziemi by³ g³ównie efektem
spodziewanych korzyœci z posiadania nieruchomoœci
rolnych, do których rolnicy otrzymuj¹ ró¿nego
rodzaju dop³aty w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

Unii Europejskiej. Najwy¿sze ceny osi¹ga hektar ziemi w woj. wielko-
polskim i kujawsko-pomorskim, gdzie wysokoœæ transakcji jest wy¿sza
o ponad 60% od przeciêtnej w kraju. Z kolei najtaniej mo¿na kupiæ
grunty w województwach: lubuskim, podkarpackim i œwiêtokrzyskim.
Cena ziemi jest równie¿ zwi¹zana z jej jakoœci¹ – grunty dobre (I, II i IIIa

The strongest influence on the contemporary differentiation of the
ownership structure was exerted by the partitions of Poland in the
19th century. In the period of the socialist centrally managed econ-
omy the objective of the agricultural policy was to fully “socialise”
farming. Yet, private farming remained the dominating form
throughout the entire post-war period, with more than 75% of the
agricultural land belonging to this sector.

Udział gruntów indywidualnych gospodarstw rolnych w ogólnej powierzchni użytków rolnych, 2007
Share of lands owned by private farms in the total area of agricultural lands, 2007

Land ownership structure



klasy) zaliczane do kompleksu pszenno-buraczanego s¹ o 3 tys. z³ dro¿sze
ni¿ przeciêtnie. Grunty nabywane z zasobów Skarbu Pañstwa s¹ na ogó³
o 20% tañsze ni¿ kupowane w obrocie s¹siedzkim.

Własność Rolna Skarbu Państwa

Najwiêcej gospodarstw stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa jest
w województwach: dolnoœl¹skim, lubuskim, zachodniopomorskim
i warmiñsko-mazurskim oraz czêœci wielkopolskiego, pomorskiego
i opolskiego. Taki rozk³ad przestrzenny w sposób bezpoœredni wynika ze
skutków reformy rolnej z 1944 r. i prowadzonej polityki rolnej w latach
1945–1989. Zgodnie z postanowieniami reformy maj¹tki poniemieckie,
jak równie¿ gospodarstwa powy¿ej 100 ha w zachodniej i pó³nocnej
czêœci Polski oraz powy¿ej 50 ha w jej czêœci wschodniej, centralnej
i po³udniowej, stawa³y siê w³asnoœci¹ pañstwow¹. Pewn¹ czêœæ gruntów
rozparcelowano i przeznaczono na gospodarstwa dla ludnoœci bezrolnej
oraz nap³ywaj¹cej z dawnych ziem polskich, zaœ reszta stanowi³a bazê pod
tworzone gospodarstwa pañstwowe.

Ponadto wy¿szym udzia³em gruntów pañstwowych charakteryzuj¹ siê
gminy po³o¿one na wschodnim pograniczu, co wynika z dwóch przy-
czyn. Po pierwsze, na tych terenach by³ bardzo niski poziom rozwoju
spo³eczno-gospodarczego, co prowadzi³o do du¿ego odp³ywu m³odych
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Udział gruntów dzierżawionych poza indywidualnymi
gospodarstwami rolnymi w ogólnej powierzchni
użytków rolnych, 2002
Share of leased lands excluding private farms in the total
area of agricultural land, 2002

Zmiana przeciętnej ceny gruntów ornych
* grunty słabe – V lub VI klasa bonitacyjna, grunty dobre – I, II lub III klasa
bonitacyjna
Change in the average value of arable lands
* the arable lands of poor-quality – Vth or VIth grading class, the arable lands of
good-quality – Ist, IInd or IIIrd grading class

Udział gruntów dzierżawionych w ogólnej powierzchni
użytków rolnych w indywidualnych gospodarstwach
rolnych, 2002
Share of the leased lands in the total area of agricultural
land of private farms, 2002

Udział wydatków na zakup ziemi w ogólnych
wydatkach inwestycyjnych gospodarstw rolnych,
2002
Share of expenditures on land purchase in the total
investment expenditures of farms, 2002

Średnia cena za 1 ha gruntów ornych w obrocie
prywatnym, 2007
Average price for 1 ha of arable lands in private transactions,
2007

The leading role in the ownership structure of Polish agriculture is
played by private family farms. Their shares are the highest – exceed-
ing 90% of agricultural land – in central, southern and eastern
Poland.



osób i w konsekwencji, w wyniku braku nastêpców, starsze osoby decy-
dowa³y siê odst¹piæ posiadan¹ ziemiê w zamian za emeryturê b¹dŸ rentê.
Po drugie, w czêœci po³udniowo-wschodniej obszary przygraniczne
zosta³y wyludnione wskutek przeprowadzonej akcji „Wis³a”, co równie¿
przyczyni³o siê do przejêcia ziemi przez pañstwo.

Reformy przeprowadzone po 1989 r. i przejêcie ziemi ze zlikwido-
wanych Pañstwowych Gospodarstw Rolnych oraz Pañstwowego Fundu-
szu Ziemi przez Agencjê W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa (od 2003 r.
Agencja Nieruchomoœci Rolnych) nie doprowadzi³y do istotnych zmian
zró¿nicowania przestrzennego u¿ytków rolnych nale¿¹cych do Pañstwa.
Przyczyn¹ by³y niekorzystne uregulowania prawne, uniemo¿liwiaj¹ce
przeprowadzenie prywatyzacji w szerszym zakresie. Do 2007 r. z ogólnej
powierzchni 4723 tys. ha przejêtych do zasobów Skarbu Pañstwa,
sprzedano 1798 tys. ha, czyli 38%.

Własność spółdzielcza

W wyniku zmian ustrojowych w 1989 r. dawne spó³dzielnie produkcyjne
w³¹czono do sektora prywatnego i zmieniono ich nazwy na spó³dzielnie
produkcji rolniczej. W wyniku przekszta³ceñ gospodarczych w latach
1990. czêœæ spó³dzielni zosta³a rozwi¹zana, inne wyprzeda³y swój maj¹tek
lub przeprowadzi³y restrukturyzacjê i kontynuuj¹ produkcjê rolnicz¹. Ta
ostatnia kategoria obejmuje w szczególnoœci spó³dzielnie, które powsta³y
najdawniej. Rolnictwo spó³dzielcze niemal ca³kowicie zanik³o na tere-
nach, na których ta forma w³asnoœci mia³a krótkie tradycje, czyli na
obszarach z dominacj¹ silnie rozdrobnionych indywidualnych gospo-
darstw rolnych b¹dŸ pañstwowych gospodarstw rolnych. Zmiany te
spowodowa³y, ¿e w okresie 1990–2002 powierzchnia u¿ytków rolnych
bêd¹cych w³asnoœci¹ spó³dzielni zmala³a z 637 do 255 tys. ha. Pomimo
to zró¿nicowanie przestrzenne w 2007 r. by³o podobne jak na pocz¹tku
lat 1990. W³asnoœæ spó³dzielcza cechuje siê najwy¿szym udzia³em
w województwie opolskim i s¹siaduj¹cych z nim wschodnich terenach
dolnoœl¹skiego oraz w Wielkopolsce.
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Udział użytków rolnych Skarbu Państwa w ogólnej
powierzchni użytków rolnych, 2007
Share of State Treasury lands in the total area of
agricultural land, 2007

Udział zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa
w ogólnej powierzchni gruntów Skarbu Państwa, 2007
Share of land from the Reserve of Agricultural Property of
the State Treasury in the total area of State Treasury lands

Udział użytków rolnych Własności Rolnej Skarbu
Państwa w ogólnej powierzchni użytków rolnych
Skarbu Państwa, 2007
Share of agricultural land from the Reserve of Agricultural
Property of the State Treasury in the total area of State
Treasury agricultural land, 2007

The biggest number of farms owned by the Treasury of the State is
situated in western and northern Poland. This spatial pattern results
directly from the effects of the agricultural reform of 1944 and the
policies, conducted in the years 1945–1989. Conform to the rules of
the reform, the formerly German estates, as well as farms exceeding
100 hectares, located in the western and northern parts of Poland,
and exceeding 50 hectares, when located in eastern, central and
southern Poland, would become state property.

Udział gruntów sprzedanych do 2007 r. w ogólnej powierzchni
zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa z 1992 r.
Share of lands sold until 2007 in the total area of land from the
Reserve of Agricultural Property as of 1992

Due to the systemic changes of 1989 the former agricultural produc-
tion cooperatives were incorporated into the private sector, and then
in the course of economic transformations of the 1990s a part of
them were dissolved, other ones sold their assets or underwent
restructuring and continue to carry out agricultural production.
Nowadays, cooperative farming is most visible in terms of share in
agricultural land in western Poland (regions of Wielkopolska and
Lower Silesia).



Spółki prawa handlowego

Spó³ki prawa handlowego stanowi¹ now¹ formê w³asnoœciow¹ w rol-
nictwie polskim, powsta³¹ po 1989 r. g³ównie w miejsce prywatyzowa-
nych gospodarstw pañstwowych. Nale¿¹ do sektora prywatnego, a wœród
nich wydziela siê spó³ki w³asnoœci krajowej (u¿ytkuj¹ 67% ogó³u grun-
tów spó³ek) oraz zagranicznej i mieszanej (33% gruntów). W³aœcicielami
spó³ek prawa handlowego najczêœciej stawa³a siê dawna kadra kierow-
nicza gospodarstw pañstwowych. Rozmieszczenie gruntów spó³ek jest
silnie zró¿nicowane przestrzennie: wysoki udzia³ spó³ek prawa hand-
lowego (10–20%) wystêpuje w województwach Polski pó³nocnej
i zachodniej. Taki rozk³ad przestrzenny stanowi naturaln¹ konsekwencjê
udzia³u gruntów pañstwowych w strukturze agrarnej w okresie gospo-
darki centralnie planowanej. W zdecydowanej wiêkszoœci gmin udzia³
w³asnoœci spó³ek prawa handlowego nie przekracza 0,5% w ogólnej
powierzchni u¿ytków rolnych i jest to zazwyczaj w³asnoœæ spó³ek nie
prowadz¹cych dzia³alnoœci w zakresie produkcji rolniczej. Posiadane nie-
ruchomoœci rolne zostan¹ prawdopodobnie przeznaczone pod inwestycje
nierolnicze.

Kościoły i związki wyznaniowe

Grunty stanowi¹ce w³asnoœæ koœcio³ów i innych grup wyznaniowych
nale¿¹ do najstarszych form w³asnoœci, która na ziemiach polskich
pojawi³a siê niemal równoczeœnie z przyjêciem chrzeœcijañstwa. Regulacje
prawne w stosunku do w³asnoœci koœcielnej zmienia³y siê wielokrotnie.
Do XIII wieku koœció³ nie napotyka³ na przeszkody w nabywaniu dóbr,
jednak¿e póŸniej na mocy ró¿nych ustaw amortyzacyjnych wprowadzano
stopniowo ograniczenia. Przed wybuchem II wojny œwiatowej w po-
siadaniu Koœcio³a by³o 400 tys. ha ziemi, która w znacznej wiêkszoœci po
zakoñczeniu dzia³añ wojennych zosta³a przejêta przez pañstwo. Na
pocz¹tku okresu transformacji podjêto decyzjê o czêœciowym zwrocie
nieruchomoœci rolnych zabranych Koœcio³owi. Grunty pochodz¹ z Za-
sobów W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa i w przypadku, gdy dawne
ziemie koœcielne s¹ wykorzystywane na inne cele, w drodze rekompensaty
Koœció³ otrzymuje inne grunty. Najwiêkszy udzia³ w³asnoœci koœcielnej
w ogólnej powierzchni u¿ytków rolnych wystêpuje w gminach woje-
wództw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego oraz

czêœciowo ma³opolskiego i podkarpackiego. Przyczyni³a siê do tego –
ci¹g³oœæ ksi¹g wieczystych na terenach dawnych zaborów pruskiego
i austriackiego, wielkoœæ zasobów gruntów Skarbu Pañstwa w Polsce
pó³nocno-zachodniej, które mog¹ byæ przekazywane Koœcio³owi oraz
konfiskata dóbr koœcielnych w dawnym zaborze rosyjskim ju¿ w XIX
wieku, przez co nie podlegaj¹ wspó³czeœnie zwrotowi na mocy obo-
wi¹zuj¹cych przepisów. Obecnie wiêkszoœæ koœcielnych gruntów rolnych
stanowi¹ grunty orne, które s¹ dzier¿awione innym u¿ytkownikom.

Wspólnoty gruntowe

W niektórych regionach Polski wystêpuje specyficzna forma w³asnoœci –
wspólnoty gruntowe. Ich geneza wywodzi siê z serwitutów, czyli
nadawanych ch³opom uprawnieñ do korzystania z dworskich pastwisk
i lasów. Na wspó³czesne rozmieszczenie terenów wspólnot gruntowych
najwiêkszy wp³yw mia³ ró¿ny przebieg reform agrarnych w pañstwach
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Udział gruntów spółdzielni rolniczych w powierzchni
ogólnej użytków rolnych, 2007
Share of lands of agricultural cooperatives in the total
area of agricultural land, 2007

Commercial code companies constitute a new form of ownership in
Polish agriculture, having appeared in 1989 mainly in place of the
privatised State Farms. High shares of the commercial code compa-
nies (10–20%) are observed in northern and western Poland.

Land ownership by the churches and other denominational organi-
sations is among the oldest land property forms on Polish territories.
Currently, their highest shares (between 1% and 3% of the total area
of agricultural land) is observed in some municipalities of the prov-
inces of Pomerania, Cuiavia-Pomerania and Wielkopolska.

Udział gruntów spółek prawa handlowego w ogólnej
powierzchni użytków rolnych, 2007
Share of lands of commercial code companies in the
total area of agricultural land, 2007

Udział gruntów kościelnych w ogólnej powierzchni
użytków rolnych, 2007
Share of lands owned by churches in the total area of
agricultural land, 2007

Land communes constitute a specific land ownership form, whose
origins go back to the feudal easement rights, by virtue of which
peasant could make use of pastures and forests belonging to the
manor. Nowadays this form of ownership exists in some municipali-
ties of eastern Poland. The shares of land communes rarely exceeds
in these municipalities 1% of total agricultural land.



zaborczych w XIX w. W zaborze pruskim przeprowadzono ca³kowit¹
likwidacjê wspólnot gruntowych, w zaborze austriackim w wyniku
konfliktów w rejonach górskich Galicji serwituty nie uleg³y ca³kowitej
likwidacji, z kolei w zaborze rosyjskim zezwalano na tak¹ formê w³asnoœci
w maj¹tkach prywatnych. W efekcie tych uregulowañ prawnych,
wspó³czeœnie najwiêcej u¿ytków rolnych we w³adaniu wspólnot
gruntowych jest w gminach województw: podlaskiego, mazowieckiego,
lubelskiego, ³ódzkiego, œwiêtokrzyskiego i ma³opolskiego.
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Udział gruntów wspólnot gruntowych w powierzchni
ogólnej użytków rolnych, 2007
Share of lands owned by joint land property in the total
area of agricultural land, 2007



6.2
Rolnictwo polskie charakteryzuje niekorzystna struktura wielkoœciowa
gospodarstw rolnych oraz rozdrobniona struktura gruntów. Jest to skut-
kiem przeludnienia agrarnego, du¿ej swobody dzia³ów rodzinnych,
reformy rolnej z 1944 r. oraz regulacji zapisanych w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej Unii Europejskiej, które przek³adaj¹ siê
na strukturê wielkoœciow¹ w dwojaki sposób. Po
pierwsze, stosowanie ró¿nego rodzaju dop³at skutkuje
niewielkim obrotem ziemi na rynku. Po drugie, ogra-
niczanie wyp³acanych œwiadczeñ od pewnej
powierzchni gospodarstw (zasada modulacji p³atnoœci)
powoduje formalne dzielenie du¿ych obszarowo
jednostek.

Dominuj¹ najmniejsze gospodarstwa rolne. Gospo-
darstwa indywidualne o powierzchni od 1 do 5 ha
stanowi¹ 57% ogó³u. Analiza zmian struktury wiel-
koœciowej w ostatnich 20 latach wskazuje, ¿e wzrasta
udzia³ gospodarstw najmniejszych oraz najwiêkszych
(powy¿ej 50 ha). Jest to efekt sta³ego procesu dzielenia
gospodarstw rolnych, a z drugiej strony d¹¿enia do
poprawy konkurencyjnoœci i towarowoœci przez naj-
wiêksze powierzchniowo jednostki.

Problem rozdrobnienia agrarnego dotyczy przede
wszystkim gospodarstw indywidualnych. Przeciêtna
wielkoœæ indywidualnego gospodarstwa rolnego, o po-
wierzchni powy¿ej 1 ha wed³ug Powszechnego Spisu
Rolnego z 2002 r., wynios³a 7,4 ha, podczas gdy gos-
podarstwa nale¿¹cego do innych form w³asnoœci
638,1 ha.

Wielkoœæ gospodarstw wykazuje du¿y zwi¹zek z wie-
kiem w³aœciciela – mniejsze jednostki s¹ bardzo czêsto
prowadzone przez osoby starsze. Z kolei wœród gospo-
darstw wiêkszych od 20 ha ponad po³owa w³aœcicieli
ma mniej ni¿ 45 lat.

Wed³ug danych Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa œrednia wielkoœæ powierzchni u¿yt-
ków rolnych w gospodarstwie w 2008 r. w wojewódz-
twie ma³opolskim wynios³a 3,8 ha, podczas gdy w za-
chodniopomorskim 29,7 ha. Œrednia powierzchnia
gospodarstw jest najmniejsza w po³udniowo-wschod-

niej czêœci kraju i wzrasta stopniowo w kierunku
pó³nocnym i pó³nocno-zachodnim.

Przemianom struktury wielkoœciowej gospo-
darstw rolnych towarzyszy pogarszanie siê ich

Zmiana średniej powierzchni gospodarstwa rolnego (włącznie z działkami rolnymi
o powierzchni poniżej 1 ha) w latach 2002–2007
Change in the average area of land for a farm (including agricultural plots with area of land
less than 1 hectares) in the years 2002–2007

Zmiana liczby i odsetka gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 15 ha w latach 2002–2008
Change in number and percentage of farms with area of land exceeding 15 hectares in the years 2002–2008

Acreage structure



roz³ogu, czyli przestrzennego rozmieszczenia pól w gospodarstwie.
Zwiêksza siê powierzchnia u¿ytków rolnych gospodarstw objêtych
szachownic¹ gruntów, czyli tych, których area³ sk³ada siê z szeœciu b¹dŸ
wiêcej oddzielnych kawa³ków. W okresie 1987–2002 ³¹czna powierz-
chnia takich gospodarstw wzros³a z 4 do 5 milionów hektarów. Ka¿de
rozproszenie gruntów zwiêksza koszty transportu i nak³ady pracy, a wiêc
obni¿a produktywnoœæ pracy i dochody gospodarstw. Niekorzystny
roz³óg charakteryzuje przede wszystkim obszary Opolszczyzny, Podhala,
Lubelszczyzny oraz Polskê Zachodni¹. Najwiêksze rozproszenie gruntów
jest w gospodarstwach du¿ych, co jest skutkiem przede wszystkim mo¿li-
woœci dzielenia gospodarstw rolnych na mniejsze czêœci oraz stopniowego
dokupywania ziemi przez najwiêksze gospodarstwa.

Drugim negatywnym zjawiskiem wywo³anym przemianami ustrojo-
wymi jest dynamiczny wzrost powierzchni u¿ytków rolnych gospodar-

stw, których area³ nie przekracza 1 ha. W latach 1992–2002 powierz-
chnia u¿ytków rolnych bêd¹cych w³asnoœci¹ tej grupy obszarowej
zwiêkszy³a siê ponad trzykrotnie, z 400 tys. ha do ponad 1,2 mln ha.
Przyczyn¹ jest swobodne stosowanie dzia³ów zarówno rodzinnych, jak
i komercyjnych, zwi¹zanych z rosn¹cym popytem na nieruchomoœci
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Zmiana struktury wielkościowej indywidualnych gospodarstw rolnych
Changes in the acreage structure of private farms

Liczba gospodarstw rolnych, struktura wielkościowa i odsetek gospodarstw
o powierzchni powyżej 20 ha w krajach Unii Europejskiej, 2007
Number of farms, acreage structure and percentage of farms with areas of land exceeding
20 hectares within the European Union countries, 2007

Ludność rolnicza wg grup obszarowych gospodarstw rolnych i wieku, 2005
Rural population by acreage groups of farms and by age, 2005

Zmiana udziału gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 50 ha
w ogólnej powierzchni użytków rolnych w latach 2002–2007
Change in the share of farms with area of land exceeding 50 hectares in the
total area of agricultural land in the years 2002–2007

Liczba i powierzchnia gospodarstw rolnych według grup obszarowych i struktury
własności, 2002

Grupy
obszarowe
gospodarstw

Liczba gospodarstw rolnych (tys.) Powierzchnia użytków rolnych (tys. ha)

ogółem
w tym gospodarstwa

ogółem
w tym gospodarstwa

indywidualne pozostałe indywidualne pozostałe

Ogółem 1 956,1 1 951,7 4,4 17 238,7 14 421,4 2 817,3

1–2 517,0 516,8 0,2 747,8 747,2 0,5

2–5 629,8 629,4 0,4 2 041,0 2 039,0 2,0

5–10 426,9 426,5 0,3 3 014,6 3 011,2 3,4

10–15 182,7 182,5 0,2 2 205,0 2 201,5 3,5

15–20 83,9 83,8 0,1 1 435,5 1 431,5 4,0

20–50 95,9 95,5 0,4 2 732,9 2 699,6 33,3

>50 19,8 17,1 2,7 5 061,8 2 291,5 2 770,3

Źródło: Powszechny Spis Rolny 2002.

Fragment szachownicy pól (fot. K. Czapiewski)
Part of a cropland checkerboard pattern (by K. Czapiewski)



gruntowe. Najmniejsze gospodarstwa wystêpuj¹ przede wszystkim na
obszarze o d³ugiej tradycji dzia³ów rodzinnych, czyli w po³udniowej
Polsce (woj. œl¹skie, ma³opolskie i podkarpackie) oraz w strefach pod-
miejskich du¿ych aglomeracji, zczególnie Warszawy.
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Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego, 2002
Average area of a land farm, 2002

Polish agriculture is characterised by a disadvantageous acreage
structure of farms and dispersion of plots. The smallest farms are
most numerous. Family farms of 1 to 5 hectares account for 57% of
all farms. The structural issues mentioned concern primarily the
family farms, whose average acreage in 2002 was at 7.4 hectares. In
terms of spatial distribution this average is the smallest in the south-
-eastern part of the country and gradually increases in the northern
and north-western direction. Krajobraz pól w gospodarce wielkoobszarowej (fot. K. Czapiewski)

Cropland landscape in a large-acreage farm (by K. Czapiewski)

Udział gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha w ogólnej
powierzchni gospodarstw rolnych, 2002
Share of farms with area of land exceeding 50 hectares in the total area
of farms, 2002

Udział użytków rolnych gospodarstw mających więcej niż 9 działek
w ogólnej powierzchni użytków rolnych, 2002
Share of agricultural land of farms with more than 9 plots in the total
area of agricultural land, 2002
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Gospodarstwa rolne wg grup obszarowych i liczby działek, 2002
Farms by the acreage groups and by number of plots, 2002

Udział działek rolnych o powierzchni poniżej 1 ha
w ogólnej powierzchni użytków rolnych, 2007
Share of agricultural plots with area of land less than
1 hectare in the total area of agriculture land, 2007

Monotonny krajobraz rolnictwa wielkoobszarowego (fot. K. Czapiewski)
Monotonous landscape in large-acreage agriculture (by K. Czapiewski)

Rozdrobnienie agrarne na przykładzie pogranicza polsko-ukraińskiego w okolicy Hrubieszowa (fot. J. Bański)
The checkerboard pattern of fields within the Polish-Ukrainian borderland in the neighbourhood of Hrubieszów; to the right, beyond river Bug, large plots of farms in Ukraine, collectivised in the
Soviet period (photograph from NASA World Wind) (by J. Bański)


