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Polityczne i prawne podstawy
zarządzania gruntami
w Unii Europejskiej

Grunt (ziemia, gleba) jest skończonym i nieodnawialnym zasobem,
o wysokim i stale rosnącym popycie. Rywalizowanie o grunty może
powodować poważne naruszenie równowagi w relacjach geopolitycznych, zarówno w skali światowej, jak i w ramach Unii Europejskiej. Z tego względu z dużym prawdopodobieństwem można
zakładać, że Wspólnota Europejska będzie w przyszłości coraz
bardziej zależna od zasobów ziemi, które posiada (wśród których
znajdują się jedne z najbardziej żyznych obszarów) oraz ich zrównoważonego użytkowania (Realizacja strategii tematycznej w dziedzinie ochrony gleby i prowadzone działania COM/2012/046
final). Z tego powodu Unia Europejska szczególny nacisk kładzie na
wdrażanie efektywnych narzędzi zarządzania ziemią (gruntami).
Polityka zarządzania gruntami jest procesem wyjątkowo złożonym
i wynika z faktu, że każda decyzja z tym związana niemal zawsze
oznacza wybór pomiędzy realizacją różnorodnych potrzeb: społecznych, ekonomicznych, środowiskowych (np. dotyczących polityki mieszkaniowej i gospodarki lokalami, infrastruktury, produkcji
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Rysunek 1. Model zarządzania ziemią
Źródło: Enemark, 2007 in INTOSAI Working Group
on Environmental Auditing, 2013.
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energii, rolnictwa, ochrony przyrody). Działania związane z zarządzaniem gruntami na poziomie Unii Europejskiej są podejmowanie
przez pojedyncze, konkretne kraje, jako że wciąż brak jest politycznej woli, by rozstrzygnąć te kwestie w sposób całościowy i prawnie wiążący. Mimo to, istniejące europejskie oraz międzynarodowe
dokumenty zachęcają państwa członkowskie do podejmowania
działań mających na celu utrzymanie i ochronę gruntów rolnych
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i zarządzania nimi.
Państwa członkowskie Unii Europejskiej dysponują wieloma rozmaitymi instrumentami prawnymi pozwalającymi prowadzić działania związane z zarządzaniem gruntami i wykorzystaniem ziemi oraz
jej zasobów. Kluczową rolę w prowadzeniu tej polityki odgrywają
rządy: regulują one eksploatację surowców naturalnych oraz kontrolują wykorzystanie gruntów, mogą również (co rzeczywiście realizują) stosować różnorodne narzędzia do legitymizowania, finansowania i wdrażania powyższych instrumentów. Z kolei narzędzia
polityki wspólnotowej w zakresie zarządzania gruntami to międzynarodowe porozumienia, prawa, programy oraz działania o charakterze edukacyjnym (INTOSAI Working Group on Environmental
Auditing, 2013; Rys. 1.).
Instrumenty prawne związane z zarządzaniem gruntami zwierają
reguły prawa, unormowania, pozwolenia, licencje, przepisy wykonawcze oraz zarządzenia; odnoszą się do działań długoterminowych, a także trudnych oraz często kosztochłonnych, także w kontekście ich ewentualnego zniesienia. Zatem niewłaściwe
stosowanie polityki zarządzania ziemią (np. wskutek nieudolnie
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prowadzonej administracji lub niekorzystnych zmian w strukturze
administracyjnej), prowadzące do poważnych nierówności i konfliktów, mogą mieć znaczące, długoterminowe konsekwencje dla rozwoju politycznego, ekonomicznego i społecznego poszczególnych
podmiotów oraz zarządzania środowiskiem przyrodniczym (COM
(2004) 686 final).
Jako że polityka zarządzania gruntami (ziemią) jest podstawą życia
społecznego, ekonomicznego oraz leży u podstaw wielu kwestii
środowiskowych, a także dotyczy wszystkich państw UE, unijne
reformy związane z rolnictwem, energią, transportem i spójnością
społeczną starają się stworzyć odpowiednie ramy i zachęty dla
władz publicznych i prywatnych właścicieli ziemi do zwiększania
efektywności w zarządzaniu gruntami (ziemią).
Większość regulacji dotyczących prawa rolnego (tj. planowanie,
podatki, regulacje środowiskowe itp.) należą do kompetencji władz
krajowych i/lub lokalnych. Jednakże na grunty rolne bezpośredni
lub pośredni wpływ mają również unormowania unijne, zwłaszcza
w takich obszarach, jak:
środowisko: np. dyrektywa o odnawialnych źródłach energii (2009/28/EC), dyrektywa azotanowa (91/676/EEC),
ramowa dyrektywa dotycząca polityki wodnej (2000/60/
EC);
polityka regionalna, mobilność i transport: rozwój infrastruktury, w tym dużej infrastruktury transportowej, spójność społeczna i terytorialna;
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wspólna polityka rolna: ogólne kierunki rolnictwa, możliwości wykorzystania ziemi i ich ewolucja, ceny gruntów,
młodzi rolnicy, wysokie wartości przyrodnicze itp.
Rozwój obszarów wiejskich w Unii Europejskiej regulowany jest
głównie poprzez przepisy odnoszące się do rolnictwa i środowiska.
Unia Europejska stworzyła szerokie ramy prawne dla ochrony
obszarów wiejskich, przede wszystkim poprzez sporządzenie regulacji i funduszy dedykowanych rolnictwu, rozwojowi obszarów
wiejskich oraz ochronie środowiska.
Prawo chroniące obszary wiejskie równolegle podążało za zmianami pojawiającymi się w ochronie ziemi, a także w ochronie
surowców naturalnych. Odzwierciedlało również zmiany następujące w sferze społecznej: przez długi czas obserwowano odpływ
ludności wiejskiej do miast, a kluczowe obszary Europy niemal
w całości wyludniły się; obecnie wspólnotowe przepisy dążą do
spowolnienia tego trendu (jedną z metod przeciwdziałających
temu procesowi jest utrzymywanie dochodów rolników na wysokim poziomie).
Należy także zauważyć, że ramy prawne Unii Europejskiej coraz
bardziej koncentrują się nie tylko na samym sektorze rolnictwa, lecz
także na ogólnym podejściu do obszarów wiejskich; zmiana kultury
prawnej i politycznej wyraźnie uwidacznia się nawet na najwyższych szczeblach prawodawstwa Unii Europejskiej, na przykład
w Traktacie Lizbońskim z 2007 roku. Artykuł 3. mówi, że Unia Europejska tworzy rynek wewnętrzny i dąży do zrównoważonego roz-

Ziemia staje się dobrem
coraz rzadszym
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popoulacji i konsumpcji
Dlatego

Zagospodarowanie gruntu musi się zmienić,
aby sprostać nowym potrzebom
Ale

Zmiany przynoszą nowe konflikty między konkurencyjnymi formami
zagospodarowania oraz między interesami właścicieli ziemi
i pożytkiem publicznym

Odpowiedź władz
Zagospodarowanie gruntów

Rysunek 2. Znaczenie zarządzania ziemią
Źródło: Enemark, 2007 in INTOSAI Working Group
on Environmental Auditing, 2013.
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2
woju, „którego podstawą jest zrównoważony wzrost gospodarczy
oraz stabilność cen, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej
konkurencyjności, zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu
społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego. Wspiera postęp naukowo-techniczny”.
Od momentu wejścia w życie Jednolitego Aktu Europejskiego w
1987 roku, ochrona środowiska jest integralnym komponentem
tworzenia każdej polityki wspólnotowej. Traktat z Maastricht ustanowił zasadę włączania kwestii ochrony środowiska do definicji i
implementacji wszystkich innych strategii; zasada ta, jak wynika to
z procedur obowiązujących we Wspólnocie Europejskiej, była
poprzedzona odpowiednim orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
Traktaty, które są demokratycznie i dobrowolnie przyjmowane
przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, pozostawiają tym podmiotom szeroki zakres kompetencji. Wszystkie
prawa, które nie wynikają jednoznacznie z prerogatyw instytucji
unijnych, pozostają w gestii każdego z państw członkowskich:
prawa własności czy dziedziczenia gruntów, ustanawianie podatków od nieruchomości oraz inne przepisy dotyczące zarządzania
gruntami pozostają zależne od prawa krajowego.
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Ekonomiczne uwarunkowania
zarządzania gruntami (ziemią)

Całokształt ekonomicznych uwarunkowań zarządzania ziemią
można podzielić na te, które determinują podaż ziemi oraz popyt
na nią. W każdym kraju podaż ziemi wynika z reguły z jej powierzchni
oraz wykorzystania w różnych sektorach gospodarki (np. w rolnictwie, leśnictwie, przemyśle, gospodarce mieszkaniowej, inwestycjach infrastrukturalnych itp.). Na ogół największa część gruntów
związana jest z rolnictwem. W tym sektorze ziemia jest podstawowym czynnikiem produkcji i jednocześnie źródłem dochodów
przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych w ujęciu mikroekonomicznym. W ujęciu makroekonomicznym natomiast, jest bazą dla produkcji żywności i wpływa na kształtowanie bezpieczeństwa żywnościowego kraju1. Ponieważ aspekt ten jest szczególnie istotny,
ziemia rolna i obrót nią podlega różnorodnym regulacjom (co również oznacza, że rzadko kiedy procesy te determinowane są
wyłącznie przez prawa mechanizmu rynkowego).
1 Współcześnie, poza produkcyjną, podkreśla się także inne funkcje ziemi
takie, jak: środowiskową, kulturową, symboliczną, społeczną, czy też socjologiczną – związaną z historycznie ukształtowanymi więziami człowieka
z ziemią.
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Z ekonomicznego punktu widzenia, gospodarowanie ziemią rolniczą ma sens wówczas, gdy korzyści (przychody) osiągane z tytułu
jej użytkowania w procesie produkcji są wyższe niż koszty ponoszone na tę produkcję (renta gruntowa). Korzyści są tym większe,
im lepsza jest jakość ziemi, jej rozłóg (przestrzenne rozmieszczenie)
i lokalizacja – położenie itp. (a tym samym mniejsze stają się nakłady
na nawożenie, meliorację czy inne prace technologiczne poprawiające produktywność gruntów). Ziemia o wysokich walorach bonitacyjnych zawsze osiąga większą wartość i charakteryzuje się wyższą
ceną. Jednak o ostatecznych korzyściach osiąganych przez gospodarstwa rolne (także więc o zainteresowaniu rolniczym użytkowaniem ziemi) decyduje wiele czynników, takich jak: ceny produktów
rolnych, ceny pozostałych czynników produkcji (m.in. nawozów,
maszyn rolniczych), warunki klimatyczne, koniunktura światowa,
ale też polityka gospodarcza, w tym w szczególności polityka rolna
danego kraju. Jej instrumenty służą nie tylko podnoszeniu opłacalności produkcji rolnej i dochodowości gospodarstw rolnych, lecz
również racjonalnemu i zrównoważonemu zarządzaniu gruntami
rolnymi.

nych, uzależniając otrzymanie wsparcia od spełniania wymogów
wzajemnej zgodności (cross compliance). Beneficjent tej formy
pomocy jest zobowiązany do przestrzegania podstawowych zasad
w zakresie zarządzania i zasad dobrej kultury rolnej, zgodnej z ochroną
środowiska naturalnego. Według nich, należy brać pod uwagę:
właściwe warunki glebowe i klimatyczne, istniejące systemy gospodarowania, wykorzystanie gruntów, zmianowanie upraw, metody
uprawy roli, a także strukturę gospodarstw.

Najbardziej rozwiniętą formą polityki rolnej Unii Europejskiej jest
Wspólna Polityka Rolna (WPR). Problematykę zarządzania gruntami rolnymi należy rozpatrywać poprzez pryzmat regulacji zawartych w I i II filarze WPR. W ramach I filara stosowane są dopłaty
bezpośrednie (obecnie obowiązują dwa systemy płatności: system
płatności podstawowej oraz system jednolitej płatności obszarowej), które są najbardziej powszechną formą ochrony gruntów rol-

system wsparcia rolnictwa w górach i innych obszarach
o niekorzystnych warunkach do produkcji rolnej, co chroni
ziemię rolną przed wykluczeniem jej z użytkowania rolniczego, ale jednocześnie zapewnia zachowanie żywotności
obszarów wiejskich;

II filar WPR obejmuje działania związane z rozwojem obszarów
wiejskich. W kolejnych okresach budżetowania (2000-2006;
2007-2013 i obecnym: 2014-2020) zawarto wiele instrumentów,
które w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się do właściwego gospodarowania gruntami rolnymi. Do działań wdrażanych
w ramach II filara WPR zalicza się przede wszystkim:
scalanie gruntów rolnych, czego celem jest: stworzenie
korzystniejszych warunków gospodarowania, utworzenie
zwartych kompleksów gruntów, poprawa struktury obszarowej oraz utrzymanie walorów środowiska naturalnego;

wspieranie gospodarowania gruntami, stymulowanie
restrukturyzacji, rozwoju i wdrażania innowacji w rolnictwie
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oraz leśnictwie, różnicowanie działalności gospodarczej
prowadzonej na terenach wiejskich – celem tych działań
jest poprawa jakości życia, stanu środowiska naturalnego,
konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa;
zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych
niż rolne, których celem jest ograniczanie degradacji gruntów szczególnie narażonych na erozję, wyjaławianie oraz
przenikanie zanieczyszczeń do wód;
płatności dla obszarów Natura 2000, płatności rolnośrodowiskowych oraz płatności z tytułu dobrostanu zwierząt,
czego celem jest poprawa środowiska naturalnego i zrównoważone gospodarowanie w rolnictwie.
Obecne, ustanowione na okres 2014-2020, instrumenty finansowo-prawne Wspólnej Polityki Rolnej usystematyzowane zostały
w trzech podstawowych rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), przyjętych jednego dnia – 17 grudnia 2013 r.,
opatrzonych kolejnymi numerami:
nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW);
nr 1306/2013 w sprawie finansowania Wspólnej Polityki
Rolnej, zarządzania nią i monitorowanie jej;
nr 1307/2013 ustanawiające przepisy dotyczące płatności
bezpośrednich na podstawie systemów wsparcia w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej.
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Wśród ekonomicznych uwarunkowań zarządzania gruntami rolniczymi wskazać należy także i te, które wynikają z odrębnych regulacji poszczególnego z krajów. W Polsce, na przykład, szczególną
rolę przypisać należy przepisom mającym na celu ochronę gruntów
rolnych przed wykluczeniem ich z rolniczego użytkowania. Zgodnie
z tymi unormowaniami, na cele nierolnicze można przeznaczać
przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku – inne grunty o najniższej przydatności
produkcyjnej. Ponadto regulacje krajowe przewidują liczne opłaty
związane ze zmianą użytkowania gruntów oraz kary za nieprzestrzeganie tych norm.
W Polsce ponadto, na atrakcyjność rolniczego użytkowania ziemi
i pozostawiania gruntów w gospodarstwach rolnych, pośredni
wpływ wywierają poniższe systemy:
opodatkowanie gospodarstw rolnych: brak powszechnego
podatku dochodowego i relatywnie niskie obciążenia
podatkiem rolnym, którego konstrukcja jest przestarzała i nie
uwzględnia współczesnych warunków funkcjonowania rolnictwa;
ubezpieczenia społeczne rolników: system ubezpieczeń
społecznych w Polsce znacznie uprzywilejowuje tę formę
prowadzenia działalności gospodarczej, głównie za sprawą
niskich składek oraz, finansowanego ze środków budżetowych, ubezpieczenia zdrowotnego.
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Podsumowując, stwierdzić można, że zarządzanie gruntami rolnymi
jest uzależnione od wielu uwarunkowań ekonomicznych. Zasadniczo wynikają one z oddziaływania mechanizmu rynkowego, czyli
podaży ziemi, popytu na nią oraz ceny. W Unii Europejskiej istotny
wpływ na te uwarunkowania wywierają instrumenty WPR oraz
odrębne regulacje istniejące w poszczególnych krajach członkowskich.

Ekologiczne wymogi
wobec gospodarowania gruntami

Ziemia (grunt, obszar) posiada wiele różnorodnych zastosowań i
przynosi gros rozmaitych korzyści. Obszary naturalne, takie jak:
puszcze, lasy, łąki czy bagna, dostarczają wielu benefitów o charakterze środowiskowym: uczestniczą w kontrolowaniu erozji gleby,
stanowią ochronę jakości wody, uczestniczą w regulacji przepływu
wody w strumieniach i rzekach, zapewniają siedliska dzikim zwierzętom oraz wpływają na zachowanie bioróżnorodności środowiska.
Europa odznacza się najwyższym odsetkiem powierzchni (80%)
przeznaczonej pod zabudowę, produkcję (szczególnie rolnictwo i
leśnictwo) oraz infrastrukturę. Europa jest więc jednym z najbardziej intensywnie użytkowanych kontynentów na świecie. Rysunek
3, w oparciu o dane publikowane przez Europejską Agencję Środowiska1, przedstawia, jak w Unii Europejskiej wiele terenów rolnych,
leśnych i innych naturalnych lub półnaturalnych jest zajmowanych
przez rozwój miast i pozostałe sztuczne formy zagospodarowania.
1 https://www.eea.europa.eu/themes/landuse/intro.
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Otwarte przestrzenie
z minimalną ilością
roślinności; 1649 ha

Mokradła;
2912 ha

Zbiorniki wodne;
4427 ha

Lasy i obszary
przejściowe;
73 116 ha

Naturalne łąki,
wrzosowiska, obszary
roślinności
twardolistnej;
30 626 ha

Do form wykorzystania ziemi przez człowieka zalicza się: uprawy,
wypasanie zwierząt, pozyskiwanie drewna, budowę infrastruktury
(miast i dróg itp.) i inne działania. Niestety, część tej działalności
niszczy glebę, często do poziomu, który uniemożliwia dalsze pełnienie przez nią priorytetowych funkcji. Co więcej, ziemia jest
dobrem ograniczonym, sposób jej wykorzystania jest więc jednym
z kluczowych motorów zmian ingerujących w środowisko, o dużym
wpływie na ekosystemy, jakość życia oraz zrównoważone
wykorzystanie ziemi.
Ogólna percepcja interakcji między człowiekiem i ziemią jest
taka, że człowiek gospodaruje gruntami w celu osiągnięcia
zrównoważonego pożytku.

Rysunek 3. EU-28: udział kategorii pokrycia terenu
w obszarach wchłoniętych przez rozwój miast
i inne sztuczne formy zagospodarowania ziemi

Zgodnie z definicją Banku Światowego, „zrównoważone zarządzanie ziemią to procedura oparta na wiedzy, która pomaga integrować
ziemię, wodę, bioróżnorodność i zarządzanie środowiskiem (łącznie z
efektami zewnętrznymi), mająca na celu zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na żywność i włókna, równocześnie zachowując usługi
ekosystemowe i środki do życia. Zrównoważone zarządzanie ziemią jest
niezbędne dla zaspokojenia potrzeb rosnącej populacji. Niewłaściwe
zarządzanie ziemią może prowadzić do wyjaławiania gleby i znaczącego osłabienia funkcji produkcyjnych i usługowych (nisze bioróżnorodności, hydrologia, sekwestracja dwutlenku węgla) zbiorników wodnych
i ziemi”2.

Źródło: Europejska Agencja Środowiska, https://www.eea.europa.eu/
themes/landuse/intro

2 Sustainable Land Management. Challenges, opportunities and trade-offs. The
World Bank. Agriculture and Rural Development, Washington, DC, 2006.
ISBN-10: 0-8213-65975, ISBN-13: 978-0-8213-6597-7.

Pastwiska i mieszane
obszary rolnicze;
131 839 ha
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Grunty rolne
i plantacje trwałe;
263 966 ha
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Grunty rolne. Powierzchnia gruntów rolnych w Europie zmniejsza
się o średnio 1 km² rocznie. Struktura tradycyjnych obszarów wiejskich i powiązana z nią bioróżnorodność ustępuje procesom zajmowania gruntów, intensyfikacji rolnictwa oraz porzucania gruntów
rolnych.

liczebność i różnorodność;

Pośród wielu koncepcji rolnictwa przyjaznego środowisku, jedną
z nich jest rolnictwo ekologiczne. Stanowi ono najlepszy przykład
zrównoważonego wykorzystania ziemi, ponieważ jest to forma środowiskowo zrównoważonej produkcji rolnej, łącząca najlepsze
praktyki środowiskowe oraz kładąca nacisk na ochronę bioróżnorodności i surowców naturalnych. Rolnictwo ekologiczne podkreśla
znaczenie dobrostanu zwierząt hodowlanych, unika stosowania
syntetycznych substancji chemicznych, takich jak: nawozy sztuczne,
pestycydy i organizmy modyfikowane genetycznie (GMO). W ostatnich latach w Europie odnotowywany jest gwałtowny wzrost sektora ekologicznego. Rolnictwo, uznawane w Unii Europejskiej za
ekologiczne, to działalność spełniająca określone warunki zawarte
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007, który to dokument
wyznacza kompleksowe ramy zrównoważonej produkcji roślinnej
i zwierzęcej.

ograniczanie ryzyka zanieczyszczenia wód;

Według IFOAM – Organics International3, rolnictwo ekologiczne
podtrzymuje bioróżnorodność poprzez:
zapewnianie pożywienia i schronienia dzikim gatunkom
żyjącym w gospodarstwie, zwiększając tym samym ich
3 https://www.ifoam.bio/sites/default/files/oa_and_biodiversity_web.pdf.

wspieranie agrobioróżnorodności;
utrzymywanie prawidłowej struktury gleby oraz fauny glebowej (np. dżdżownice);
ograniczanie popytu na nawozy sztuczne (ograniczając tym
samym zapotrzebowanie na energię do ich produkcji), które
powodują niszczenie siedlisk gatunków dziko żyjących;
podtrzymywanie naturalnych ekosystemów i zagwarantowanie, że nie będą one zajmowane przez rolnictwo, etc.
Inną formą gospodarowania ziemią, mającą potencjalnie pozytywny
wpływ na bioróżnorodność, są systemy rolnictwa o wysokich
wartościach przyrodniczych (HNV – High Nature Value). W Europie obszary HNV stanowią znaczną część gruntów rolnych (41,2%),
co zapewnia siedliska wielu gatunkom zwierząt. Obszary te są
w mniejszym stopniu dotknięte, z jednej strony, intensyfikacją
gospodarowania ziemią, jak i – z drugiej – zupełnym jej porzuceniem. Istnienie obszarów przyrodniczo cennych samo w sobie nie
jest dowodem na zrównoważoną gospodarkę, ale dla zachowywania bioróżnorodności, kluczowy jest nacisk, jaki kładziony jest na
tych obszarach na zrównoważone praktyki rolne. Wyzwaniem dla
ochrony bioróżnorodności na intensywnie użytkowanych terenach
rolnych jest tworzenie elementów „infrastruktury ekologicznej” –
swoistych buforów, które zwiększają złożoność krajobrazu ekosy-
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stemów rolniczych i zapewniają siedliska różnorodnym gatunkom.
Ową, tak zwaną infrastrukturę ekologiczną, stanowią: żywopłoty,
niewielkie zbiorniki wodne, stawy, miedze czy inne siedliska. W
połączeniu z takimi praktykami, jak: płodozmian, zróżnicowana
dystrybucja plonów czy lepsze dopasowanie do naturalnej żyzności
gleby, działania te mogą przyczynić się do poprawy bioróżnorodności na danym terenie.

Lasy. Ogólny obszar zalesiony w Europie przez ostatnie 50 lat

powiększył się. Obecnie około 42% gruntów w Europie jest pokrytych lasami, co sprawia, że kontynent jest jednym z najbardziej
zalesionych na świecie.

Z ekologicznego punktu widzenia, lasy w Unii Europejskiej należą
do różnorodnych obszarów bio-geograficznych i przystosowały się
do zróżnicowanych warunków naturalnych, rozciągając się od
bagien – do stepów oraz od nizin – po Alpy. Odnotowana w ostatnim czasie intensyfikacja wykorzystania lasów w Europie może jednak prowadzić do pogorszenia jakości ekosystemów leśnych i
powinna być zrównoważona zabiegami ochronnymi. Zielona księga
„Ochrona lasów i informacje o lasach w UE: przygotowanie lasów
na zmianę klimatu” (przyjęta przez Komisję Europejską w marcu
2010 roku4), skupia uwagę na przystosowaniu do zmiany klimatu,
jak również na odpowiednim zagospodarowaniu i ochronie lasów.
Wytyczne „Nowej unijnej strategii leśnej”5 (przedstawione w lipcu
4 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013
DC0169&from=EN.
5 https://ec.europa.eu/clima/policies/forests/lulucf_en.
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2016 roku) zostały stworzone, by ukierunkować politykę w tym
zakresie do 2030 roku. Zasady zalecają stosowanie:
zrównoważonego gospodarowania lasami i wielofunkcyjną
rolę lasów, dostarczanie wielu dóbr i usług w sposób zrównoważony oraz zapewniający ochronę ekosystemów leśnych;
wydajność surowcową, optymalizację udziału lasów i sektora drzewnego w rozwoju obszarów wiejskich, wzrost
gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy;
globalnej odpowiedzialności za lasy, promowanie zrównoważonej produkcji i konsumpcji produktów leśnych.
Leśnictwo, wraz z rolnictwem, pozostaje ważną formą wykorzystania ziemi i gospodarowania surowcami naturalnymi na obszarach
wiejskich UE. Polityka rozwoju obszarów wiejskich jest częścią
Wspólnej Polityki Rolnej UE, która w ostatnich latach stała się podstawowym instrumentem przedsięwzięć leśniczych.

Rozwój obszarów miejskich. Drogi, koleje, kompleksy przemy-

słowe i mieszkalne, strefy handlowe itp. nieprzerwanie zajmują
obszary wartościowe z punktu widzenia produktywności ziemi, a
także przyczyniają się do zmian w istniejącym krajobrazie. Jest to
stały trend, obserwowany przez ostatnie 20-30 lat. Niemal trzy
czwarte ludności Europy w 2015 roku zamieszkiwało na obszarach
miejskich. Urbanizacja koreluje z przychodem, produktywnością
pracy, jak również adaptacją technologii i poziomem konkurencyj-
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ności, ale jednocześnie odciska negatywne piętno na środowisku
przyrodniczym, na przykład w postaci antropopresji.

to niesie ze sobą zagrożenie dla ekosystemów i bioróżnorodności6.

Niekontrolowany rozwój miast ma bowiem konsekwencje dla środowiska i w znaczący sposób przyczynia się do utraty żyznych
obszarów, uszczelniania gleby i pozbawienia ziemi jej kluczowych
funkcji ekologicznych. Powiększanie się terenów zabudowanych
prowadzi do wzrostu emisji gazów cieplarnianych i niszczenia (często bezpowrotnego) otwartych naturalnych krajobrazów. Zmniejsza się również obszar siedlisk dzikich zwierząt, jako że rozwój
miejskiej zabudowy i dróg rozbija ziemię na mniejsze fragmenty, a

Polityka i prawodawstwo w zakresie gospodarowania ziemią.
Powszechna percepcja interakcji między człowiekiem i ziemią ukazuje człowieka gospodarującego ziemią w celu osiągnięcia zrównoważonego pożytku. Aby móc lepiej poznać zrównoważone planowanie gospodarowania gruntami w UE, należy zapoznać się
z polityką i wspólnotowym prawodawstwem w tym zakresie.
6 https://www.eea.europa.eu/highlights/better-targeted-measures-needed-to.
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4
W Unii Europejskiej istnieje kilka strategii środowiskowych skupiających się na kwestiach użytkowania ziemi w sposób przyjazny
środowisku. Są to następujące dokumenty: Strategia UE do 2020
roku w zakresie różnorodności biologicznej, Strategia leśna UE, Strategia tematyczna Komisji Europejskiej w dziedzinie ochrony gleby.
Europejska Agencja Środowiska wspiera wdrażanie Planu Działań
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku oraz Celów
Zrównoważonego Rozwoju, które nakierowane są na ograniczenie
degradacji gleby oraz promowanie międzydyscyplinarnego podejścia do kwestii gruntów. Co więcej, przepisy Unii Europejskiej
w zakresie przystosowania do zmian klimatu7 są bezpośrednio
powiązane z praktykami gospodarowania ziemią, a także z sektorami gospodarki od niej zależnymi. Gospodarowanie (zarządzanie)
ziemią jest również ważnym czynnikiem w innych obszarach regulacji, takich jak spójność terytorialna, transport, klimat i energetyka.

7 https://ec.europa.eu/clima.
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Zarządzanie gruntami
jako narzędzie rozwoju
obszarów wiejskich

Obszary wiejskie w krajach Unii Europejskiej zamieszkiwane są
przez mniej niż połowę ogólnej populacji UE i obejmują ponad trzy
czwarte terytorium Wspólnoty. Prężność ekonomiczna, działalność
na rzecz środowiska i społeczna spójność Unii Europejskiej jako
całości nie mogą być rozpatrywane bez uwzględnienia dynamicznie rozwijających się społeczności wiejskich. Obszary wiejskie są
podstawowym źródłem produkcji żywności i dóbr publicznych oraz
usług na rzecz ekosystemów; zachowują krajobraz naturalny i dziedzictwo kulturowe, są miejscem, gdzie znajdują się zasoby naturalne i gdzie w najwyższym stopniu zachowana jest bioróżnorodność; są także punktem odniesienia dla kwestii zmian klimatycznych
oraz elastyczności terytorialnej.
Ziemia (grunt, gleba) jest podstawowym zasobem i kluczowym elementem podtrzymującym całościową kondycję obszarów wiejskich. Większość tradycyjnych działalności wykonywanych na wsi,
takich jak: rolnictwo i hodowla zwierząt, produkcja żywności czy
leśnictwo, opartych jest przede wszystkim o ziemię. Jednakże
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w ostatnich dekadach do rozwoju obszarów wiejskich przyczyniają
się inne formy działalności człowieka, takie jak: agroturystyka,
ochrona bioróżnorodności, gospodarka wodna i produkcja energii
z odnawialnych źródeł – co w znaczący sposób zwiększa konkurencję w dostępnie do ziemi.

Zrównoważone gospodarowanie ziemią jest kluczowym czynnikiem pozwalającym społecznościom wiejskim pozostać atrakcyjnymi miejscami do życia i pracy oraz rozwijać społeczną oraz terytorialną spójność, odpowiadając przy tym na wszystkie bieżące
i przyszłe wyzwania dotyczące wszystkich mieszkańców.

Ewolucja podejścia do zarządzania ziemią

Tradycyjna działalność człowieka na obszarach wiejskich

Nowa działalność człowieka na obszarach wiejskich

Europa, w której wykorzystywane jest nawet 80% gruntów, jest
jednym z najintensywniej użytkowanych kontynentów na świecie.
Ewolucja gospodarowania ziemią w Europie podążała równolegle z
trendami społeczno-ekonomicznymi. W następstwie głodu po II
wojnie światowej, uruchomiona została Wspólna Polityka Rolna,
która zintensyfikowała możliwości wykorzystania ziemi w celu
zapewnienia Europejczykom bezpieczeństwa żywnościowego.
Polityka ta okazała się być bardzo skuteczna w zakresie zwiększania powierzchni gruntów rolnych i produkcji żywności. W efekcie,
wykorzystanie ziemi wzrosło i wiele terenów (włącznie z lasami,
mokradłami, brzegami rzek itp.) zostało zagospodarowane. Jednak
takie rozwiązanie przyniosło również negatywne efekty: pogorszyła się jakość wód, nastąpiła erozja gleby i utrata bioróżnorodności obszarów, wzrosło zanieczyszczenie środowiska naturalnego
środkami ochrony roślin; nie bez znaczenia pozostają w tym kontekście efekty społeczno-ekonomiczne, takie jak: spekulacje na
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rynku żywności czy międzynarodowy dumping cen.
Od lat 90. XX wieku następuje ekologizacja WPR, mająca na celu
ograniczanie negatywnych efektów dotychczasowej polityki
i wprowadzanie innych rozwiązań rolno-środowiskowych. W niektórych krajach europejskich część gruntów rolnych została przekształcona w lasy, a inne tereny są wykorzystywane jako pastwiska
i grunty odłogowane; niemniej, wciąż dominuje bardzo intensywne
wykorzystanie ziemi. Ponadto, istnieją takie rodzaje konfliktów
o zagospodarowanie ziemi, które wymagają decyzji wiążących się
z trudnymi kompromisami.
Ważnymi czynnikami przyczyniającymi się do zmian w gospodarowaniu ziemią, które są przyczyną presji na obszarach wiejskich, są:
rosnący popyt na grunty pod zabudowę i urbanizację;
popyt na nową infrastrukturę, która rozdziela terytoria oraz
zamyka (izoluje) wiele obszarów;
nowe formy zagospodarowania gruntów rolnych pod nietypowe uprawy;
produkcja biomasy i bioenergii,
wykorzystanie ziemi do pozyskiwania energii ze źródeł
odnawialnych.
Presje te nasilają się ze względu na wciąż rosnące zapotrzebowanie
społeczeństwa zarówno na surowce naturalne, jak również przestrzeń na osiedla, infrastrukturę i działalność związaną z rozwojem
gospodarczym. Wymagania te stanowią poważne wyzwanie dla
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Tabela 1. Powierzchnia terenu* zajmowanego na działalność
człowieka w krajach UE-28
Okres

Liczba ha/rok

1990-2000

114 000

2000-2006

102 000

2006-2012

8 500

* wartości bezwzględne
Źródło: Europejska Agencja Środowiska, https://www.eea.europa.eu.

możliwości ziemi do zaspokajania tych potrzeb.
Większość ziemi zajmowanej pod sztuczne formy zagospodarowania to grunty orne i plantacje trwałe, oraz – plasujące się na drugim
miejscu: pastwiska i obszary mieszane rolniczo. Rozszerzający się
trend przejmowania ziemi pod nierolniczą działalność człowieka
negatywnie oddziałuje na bioróżnorodność ekosystemów, pogarsza jakość siedlisk i stanowi konkurencję dla tradycyjnych form
użytkowania ziemi na obszarach wiejskich.
Zapewnienie stabilnych zasobów gruntowych i zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich wymaga długoterminowej perspektywy, prowadzącej do zagospodarowania ziemi w sposób zrównoważony.
Projekt współfinansowany w
ramach programu Unii Europejskiej
Erasmus+

5

Planowanie terenu –
praktyczne zastosowania
w zarządzaniu gruntami

5.1. Planowanie zagospodarowania terenu
i planowanie przestrzenne
„Planowanie terenu” nie jest terminem powszechnie używanym
w naukach zajmujących się zagospodarowaniem przestrzennym,
architekturą, urbanistyką czy też zorientowanymi bardziej regionalnie: antropologią lub etnografią. Terminy: „planowanie zagospodarowania terenu” oraz „planowanie przestrzenne” są na ogół uży
wane w odniesieniu do czynności planistycznych związanych
z zasobami ziemi.
Planowanie zagospodarowania terenu jest instrumentem regulacyjnym, wpływającym na alokację form zagospodarowania gruntu
do określonych jednostek terytorialnych (np. działki, obszary gmin
lub plany regionalne). Alokacja gruntu odnosi się do zagadnienia,
w jaki sposób wykorzystywana jest ziemia (dany obszar) i czy jest to
zbieżne z prowadzoną polityką władz (lokalnych, regionalnych,
centralnych). Planowanie zagospodarowania terenu składa się,
między innymi, z: wyznaczania funkcjonalnych stref zagospodaro-

wania, wydawania pozwoleń na budowę, ochrony zasobów naturalnych i obszarów zabytkowych oraz uwzględniania aspektów
ochrony środowiska (zwłaszcza kontroli zanieczyszczeń oraz zarządzania strefami przybrzeżnymi). Mattsson i Mansberger (2017)
określają planowanie zagospodarowania terenu jako proces przewidywania i określania przyszłych form wykorzystania ziemi (gruntów) oraz formułowania właściwych procedur wdrażania planów.
Planowanie zagospodarowania terenu obejmuje szeroki wachlarz
mechanizmów, od podstawowych, składających się jedynie z alokacji praw użytkowania ziemi (np. własność, dzierżawa) czy
pozwoleń na zabudowę, aż po złożone systemy planistyczne
oparte o zintegrowane (uwzględniające różnorodne kwestie
planistyczne), wielopoziomowe rozwiązania (angażujące różne
poziomy administracji). Systemy planowania zagospodarowania
terenu różnią się między sobą ośrodkami odpowiedzialnymi (centralizacja vs. decentralizacja) oraz rolą sektorów publicznego i prywatnego. Mogą się również różnić zakresem, zasięgiem przestrzennym i uczestnictwem w procesie planowania różnorodnych
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podmiotów. Ogólnie, planowanie zagospodarowania terenu pozostaje pod silnym wpływem systemu politycznego i administracyjnego w danym kraju oraz w ramach lokalnej jurysdykcji (Williamson
et al., 2010).
Planowanie przestrzenne zajmuje się koordynacją oraz integracją
przestrzennego aspektu polityki sektorowej poprzez wyznaczanie
strategii opartych o określone polityki zarządzania terytorium (Cullingworth and Nadin, 2006). Bardziej złożone niż zwykłe regulacje
w zakresie użytkowania gruntów, planowanie przestrzenne odnosi
się do napięć i sprzeczności między różnymi politykami sektorowymi, takimi jak konflikty między rozwojem gospodarczym oraz
strategiami dotyczącymi środowiska i spójności społecznej. Kluczową rolą planowania przestrzennego jest promowanie racjonalnego rozłożenia różnorodnych działalności człowieka na określonym terytorium, pogodzenie konkurencyjnych celów strategicznych
oraz regulowanie zmian w wykorzystaniu ziemi jako zasobu oraz
jako nieruchomości (United Nations, 2008).
„Planowanie zagospodarowania terenu” i „planowanie przestrzenne”
są w Unii Europejskiej traktowane jako zadania państw członkowskich. Jedynym dokumentem funkcjonującym na poziomie unijnym
jest Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego (ESDP –
European Spatial Development Perspective) zawierająca wytyczne
dotyczące rozwoju terytorialnego w Unii. Jednakże niektóre
obszary polityki sektorowej UE mają duże znaczenie dla gospodarowania ziemią (gruntami) i wywierają wpływ na planowanie zagospodarowania i planowanie przestrzenne poprzez bodźce motywa-
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cyjne (np. Wspólna Polityka Rolna, Polityka Regionalna), programy
(np. sieć transeuropejska w planowaniu transportu) i dyrektywy
(np. Ramowa Dyrektywa Wodna i dyrektywa powodziowa w gos
podarce wodnej, dyrektywa siedliskowa w zakresie ochrony przyrody).

5.2. Planowanie przestrzenne w Austrii
Jak wskazano wyżej, planowanie zagospodarowania terenu i planowanie przestrzenne pozostają pod silnym wpływem systemu prawnego danego kraju. Aby łatwiej było identyfikować praktyczne
rozwiązania w planowaniu, autorzy skupiają się na austriackim
systemie planowania przestrzennego, który zawiera wiele elementów planowania zagospodarowania terenu, w szczególności konwersję otwartego terenu w teren pod zabudowę o różnym przeznaczeniu.
W Austrii kompetencje z zakresu planowania przestrzennego
pozostają w rękach władz lokalnych. Istnieją jednak pewne kwestie
planistyczne rozstrzygane na poziomie krajowym, takie jak budowa
dróg wysokiej jakości, leśnictwo i gospodarka wodna, za które
odpowiedzialne są podmioty centralne. Realizacja owych kompetencji nie jest jednak planowaniem przestrzennym w sensie prawnym. Fakt, że niektóre zagadnienia planistyczne pozostają poza
ramami planowania przestrzennego, wywołuje poważne zapotrzebowanie na skuteczną całościową koordynację tych działań.
Projekt współfinansowany w
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Austriacki system planowania przestrzennego jest systemem złożonym, przedstawiającym swoistą hierarchię. Kraje związkowe są
odpowiedzialne za prawodawstwo w tym zakresie i przygotowanie
strategii (w wyniku czego powstaje 8 odrębnych zbiorów praw oraz
kodeks budowlany miasta Wiednia). Implementacja planowania
przestrzennego podzielona jest pomiędzy między kraje związkowe
i gminy, przy czym te pierwsze odpowiedzialne są za projekty
o znaczeniu regionalnym; projekty lokalne pozostają w kompetencjach gmin.
Planowanie przestrzenne na poziomie krajów związkowych składa
się z następujących instrumentów planistycznych:
krajowe programy rozwojowe – określające wytyczne
dotyczące planowania w danym kraju związkowym;
programy sektorowe – regulujące konkretne kwestie planistyczne na poziomie krajowym lub regionalnym;
regionalne programy (plany regionalne) – jako zintegrowane narzędzie wyznaczania stref na poziomie określonych
regionów planistycznych.
Na poziomie gmin instrumenty planowania przestrzennego są
następujące:
lokalne koncepcje zagospodarowania terenu – traktowane
jak średniookresowe narzędzia zarządzania gospodarką
przestrzenną w gminach;

lokalne plany zagospodarowania terenu (plany miejscowe)
– określające możliwości zagospodarowania gruntu, prawnie wiążące właścicieli ziemi;
plany regulacji zabudowy – określające intensywność
i rodzaje zabudowy mieszkalnej i komercyjnej.
W praktyce, lokalne plany zagospodarowania terenu są najważniejszą formą planowania przestrzennego w Austrii, biorąc pod uwagę
niedostatki w planowaniu na poziomie regionalnym. W porównaniu
do innych państw federacyjnych (np. Niemiec, Szwajcarii), regionalne planowanie zagospodarowania terenu jest osłabione, zwłaszcza w zakresie implementacji. Ze względu na dużą autonomię
austriackich gmin, zarówno konstytucyjną, jak i polityczną, władze
krajów związkowych mają ograniczone możliwości ingerowania
w planowanie w gminach za pomocą instrumentów regulacyjnych.

5.3. Planowanie i gospodarowanie
z ograniczonym zajmowaniem ziemi
Jednym z najważniejszych celów planowania przestrzennego
w Austrii jest ograniczenie zajmowania ziemi pod zabudowę, czyli
wykorzystywanie niezbędnego minimum niezagospodarowanych
obszarów pod zabudowę (mieszkalną, komercyjną, inwestycje
infrastrukturalne itp.). Niestety, w praktyce cel ten jest realizowany
w niedostatecznym stopniu. Według wyników stałego monitoringu
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zajmowania gruntów, prowadzonego przez Austriacką Agencję
Środowiska, średnie tempo zajmowania ziemi w latach 2014-2016
wyniosło w Austrii 14,7 ha dziennie; zajmowanie gruntu jest w tym
wypadku rozumiane jako konwersja terenów otwartych (w większości przypadków gruntów rolnych) na tereny pod zabudowę
mieszkalną, infrastrukturę drogową, strefy rekreacji oraz tereny
wydobycia surowców. Biorąc pod uwagę wyłącznie zabudowę
i infrastrukturę drogową, tempo zajmowania ziemi w Austrii
w latach 2014-2020 wyniosło średnio 6,7 ha dziennie (Environmental Agency Austria, 2017). Obie te wartości przekraczają
średnio 2,5 ha dziennie, co jest górną granicą tempa zajmowania
ziemi rekomendowaną przez Austriacką Strategię Zrównoważonego Rozwoju. Biorąc pod uwagę rozkład regionalny, największy
udział w zajmowaniu gruntów pod zabudowę i infrastrukturę mają
obszary miejskie i podmiejskie, tereny w alpejskich dolinach,
zwłaszcza w zachodniej części Austrii oraz wzdłuż ważnych szlaków komunikacyjnych. W perspektywie ostatnich 10 lat, wzrost
tempa zajmowania gruntu jest największy na północy, wschodzie
i południowym wschodzie Austrii, gdzie grunty do zagospodarowania są łatwiej dostępne (w porównaniu do terenów alpejskich), a ich
cena – niższa.
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Powodów tak znacznej sukcesji obszarowej jest wiele. Przede
wszystkim należy wymienić wzrost powierzchni mieszkań per
capita, rozwój form budownictwa wymagających dużych obszarów
ziemi (np. centra handlowe) oraz zwiększenie zapotrzebowania na
tereny pod infrastrukturę drogową. Istotne jest, że wiele decyzji
związanych z zajmowaniem ziemi, podejmowanych jest na poziomie lokalnym (gmin). Gros lokalnych decyzji niesie za sobą konsekwencje niepożądane z punktu widzenia regionu, takie jak: wysokie
tempo zajmowania gruntów, eksurbanizacja i zwiększone natężenie indywidualnego transportu.
Ze względu na regionalny charakter problemu, naturalnym praktycznym rozwiązaniem w Austrii jest intensyfikacja planowania na
poziomie regionalnym, a konkretnie regionalnych programów rozwoju i programów sektorowych na poziomie regionalnym. Jedną
z możliwości jest ograniczenie lokalnej zabudowy mieszkalnej
i komercyjnej do wyznaczonych granic. Inne opcje zakładają ograniczanie ekspansji osiedli poprzez stosowanie tak zwanych stref
priorytetowych, które mogą być wprowadzane dla określonych
form zagospodarowania otwartych terenów (rolnictwa, ochrony
przyrody, rekreacji, gospodarki wodnej). Efekty takich działań
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są przedstawione na przykładzie rolniczych stref priorytetowych.
Większość austriackich przepisów w zakresie planowania przestrzennego pozwala na tworzenie rolniczych stref priorytetowych
w regionalnych programach rozwoju. Rolnicza strefa priorytetowa,
już na poziomie planowania, zawiera dane o jakości gleb i tym
samym przyczynia się do zapobiegania zajmowaniu ziemi rolnej
o wysokiej wartości na cele budowlane. Gminy nie mają możliwości
wyznaczania stref zabudowy na obszarach priorytetowych, zawartych w odpowiednim regionalnym programie rozwoju. W ten sposób wyznaczanie stref rolniczych służy jako strategia przeciwdziałania rozpowszechnionemu procederowi traktowania gruntów
rolnych w procesach planowania przestrzennego jako ziemi pod
zabudowę.

(zabudowy) oraz przearanżowanie systemów dotowania mieszkań
oraz gminnego finansowania.
Należy przy tym dodać, że monitoring zagospodarowania ziemi
i zmian w zagospodarowaniu powinien zostać skorygowany. Niezbędne są dokładne dane dotyczące wielkości obszarów, na których zmienia się forma zagospodarowania oraz tempo zajmowania
gruntów. Połączenie geometrycznych ortofotomap o wysokiej rozdzielczości oraz zdjęć satelitarnych (np. Sentinel 2) w dokładnym
rozkładzie czasowym, pozwala tworzyć precyzyjne, przejrzyste
i możliwe do prześledzenia szacunki bieżącego zagospodarowania
ziemi oraz zmian zagospodarowania w krótkim (sezonowym) oraz
średnim okresie.

Strategie planowania zabudowy mniej intensywnie wykorzystującej ziemię, przeciwstawiają się trendom na rynku nieruchomości,
przez co zwykle wymagają dodatkowych działań w zakresie polityki gruntowej, aby przynosić realne efekty. Do możliwych rozwiązań zalicza się regulacje prawne i zachęty finansowe wspierające
ponowną zabudowę, gromadzenie terenów przez podmioty publiczne (zwłaszcza gminy), stosowanie podatków od nieruchomości
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