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 Wprowadzenie. 

 Podstaw  rozpocz cia prac zwi zanych z opracowaniem �Planu urz dzeniowo � 

rolnego gminy G ogów� stanowi o porozumienie pomi dzy Województwem Dolno l skim 

a gmin  G ogów zawarte w dniu 07 maja 2009 r. w sprawie przyst pienia do wykonania 

�Planu urz dzeniowo � rolnego gminy G ogów�. 

 Rozwi zania i ustalenia zawarte w planie wykonano w oparciu o przeprowadzon  

inwentaryzacj  terenow , dane udost pnione przez Urz d Gminy G ogów, dane operatu 

ewidencji gruntów i budynków oraz informacje uzyskane w trakcie konsultacji i uzgodnie  

z przedstawicielami mieszka ców poszczególnych wsi. Rozmowy informacyjne  

i uzgadniaj ce prowadzono tak e z pracownikami Urz du Gminy oraz instytucji 

funkcjonalnie powi zanych z gmin . 

 Wykorzystano równie  opracowania dotycz ce gminy G ogów, a zw aszcza 

zawarte w nich wnioski i ustalenia dotycz ce rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz te 

elementy i zjawiska, które b d  na ni  oddzia ywa . S  to studia i plany zagospodarowania 

przestrzennego, rejestry przyrodniczych i kulturowych obiektów chronionych, strategia 

rozwoju obszarów wiejskich województwa dolno l skiego, strategia i plan rozwoju 

lokalnego gminy G ogów i inne. 

 Wyniki przeprowadzonych studiów i analiz zawarto w rozdziale �Analiza 

i diagnoza stanu istniej cego� charakteryzuj cym: 

 zró nicowanie gminy pod wzgl dem demograficznym, 

 walory rodowiska przyrodniczego, 

 organizacj  rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

 wyposa enie gminy w infrastruktur  techniczn  i spo eczn , 

 produkcj  rolnicz , 

 obs ug  rolnictwa. 

 Wnioski wynikaj ce ze studiów i analiz stanowi y podstaw  ustale  i rozwi za  

zawartych w cz ci projektowej planu urz dzeniowo � rolnego, którego g ównymi celami 

s : 

 stworzenie ram dla wielofunkcyjnego rozwoju wsi i gospodarstw rolnych, 

 poprawa warunków ycia i pracy mieszka ców wsi, 

 ochrona i kszta towanie rodowiska przyrodniczego oraz kulturowego. 

 Przyj te ustalenia i rozwi zania projektowe pogrupowano w bloki tematyczne: 
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 poprawa warunków wodnych i gospodarka wodna, 

 kszta towanie krajobrazu i zachowanie dziedzictwa kulturowego, 

 gospodarka gruntami i kszta towanie struktury agrarnej, 

 poprawa przestrzennej organizacji gospodarstw, 

 kierunki rozwoju produkcji rolnej, 

 stopie  zapotrzebowania na prace urz dzeniowo � rolne. 

 Osi gni cie zamierzonych efektów b dzie mo liwe poprzez realizacj  planu 

polegaj c  na wykonaniu okre lonych w nim prac i zabiegów urz dzeniowo � rolnych 

w racjonalnej, uzasadnionej ekonomicznie kolejno ci przy maksymalnym zaanga owaniu 

mieszka ców gminy. 

 Ograniczone mo liwo ci finansowe i organizacyjne powoduj , e wdro enie planu 

urz dzeniowo � rolnego b dzie procesem d ugotrwa ym, prowadzonym w cz ciach 

obszaru gminy wydzielonych zgodnie z przyj tymi kryteriami stopnia pilno ci wykonania 

zaproponowanych prac urz dzeniowo � rolnych. 

 Plan urz dzeniowo � rolny nie obejmuje obszaru miasta G ogów. 

 Ustalenia zawarte w planie winny by  wykorzystane do planowania pracy Rady 

Gminy oraz Urz du Gminy w zakresie opracowa  programowych, planistycznych  

i projektowych, a tak e tworzenia bud etów gminy w poszczególnych latach. Powinny 

równie  znale  odzwierciedlenie w aktualizowanych i nowych planach zagospodarowania 

przestrzennego gminy, poszczególnych wsi, a nawet ich fragmentów. Plan urz dzeniowo � 

rolny mo e stanowi  tak e skuteczne narz dzie w negocjacjach z wy szymi szczeblami 

w adzy samorz dowej i pa stwowej w sprawach zwi zanych z realizacj  zamierze  

maj cych na celu popraw  organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz 

pozyskiwania rodków na ich wykonanie. 

 Zagadnienia wchodz ce w zakres planu urz dzeniowo � rolnego gminy G ogów 

przedstawiono w formie: 

 tekstu, 

 tabel,  

 rysunków, 

 map. 
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I. ANALIZA I DIAGNOZA STANU ISTNIEJ CEGO. 

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY G OGÓW. 

 Nale ca do powiatu g ogowskiego gmina G ogów po o ona jest w pó nocnej 

cz ci województwa dolno l skiego. Gmina zajmuje obszar 8470,33 ha. Graniczy 

z miastem G ogów oraz gminami Kotla, Szlichtyngowa (województwo lubuskie), P c aw, 

Gr bocice (powiat polkowicki), Jerzmanowa oraz ukowice (rysunek nr 1). 

 Obszar gminy podzielony jest na 11 obr bów geodezyjnych w sk ad których 

wchodzi 13 so ectw. Obr bami licz cymi wi cej ni  jedno so ectwo s : Borek - Zabornia 

oraz Przedmo cie (so ectwo Bytnik). 

 W gminie zamieszkuje 5868 osób. G sto  zaludnienia wynosi 

69 osób na 1 km2 i jest wy sza od g sto ci zaludnienia obszarów wiejskich powiatu 

g ogowskiego (47 osób na 1 km2) oraz o 45,6% wy sza od g sto ci zaludnienia obszarów 

wiejskich województwa dolno l skiego (47,4 osób na 1 km2). Najwi cej mieszka ców 

licz  Serby (1608) i Ruszowice (1074). Obr bami o najmniejszej liczbie mieszka ców s  

Stare Serby (115), Krzekotów (138), Szczyglice (144) i Turów (157). G sto  zaludnienia 

w poszczególnych miejscowo ciach waha si  od 22 osób na 1 km2 (Krzekotów) do 182 

osób na 1 km2 (Ruszowice). 

 Lasy i zadrzewienia zajmuj  obszar 1606,20 ha, a lesisto  gminy wynosi 19,0%. 

Wi kszo  lasów skupiona jest we wschodniej cz ci gminy, g ównie na pó noc  

i cz ciowo na po udnie od rzeki Odry przecinaj cej jej obszar w kierunku 

równole nikowym. Stopie  zalesienia odbiega znacznie od zalecanego dla Polski w 

�Krajowym programie zwi kszania lesisto ci�. Obszary le ne nale ce do Pa stwowego 

Gospodarstwa Le nego administrowane s  przez Nadle nictwo G ogów. 

 Podstawow  kopalin  na terenie gminy s  z o a rud miedzi wraz z towarzysz cymi 

minera ami: srebrem, o owiem, kobaltem, molibdenem, niklem, anhydrytem, sol  

kamienn  i w glem brunatnym. Zalegaj  one w rozpoznanych i udokumentowanych 

z o ach: G ogów G boki Przemys owy, G ogów, Retków i Bytom Odrza ski zalegaj cych 

na g boko ci od 600 m do 2000 m poni ej powierzchni terenu. Oprócz rud miedzi 

wyst puj  udokumentowane z o a surowców ceramicznych � i ów pstrych i glin. 

 Przez obszar gminy przebiegaj  dwa korytarze ekologiczne krajowej  

i mi dzynarodowej Sieci ECONET � Polska: 

 korytarz ekologiczny nr 18m � G ogowski Odry; 

 korytarz ekologiczny nr 33k � Wzgórz Dalkowskich. 
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 W ramach systemów obszarów chronionych na terenie gminy G ogów funkcjonuje 

cz  obszaru Natury 2000 � gi Odrza skie� (PLB020008 i PLH020018). Obejmuje on 

fragmenty lasów gowych, starorzecza i zbiorowiska kowe po o one w mi dzywalu 

Odry. 

 Na terenie gminy G ogów istniej  ró ne formy ochrony przyrody. W strefie 

ochronnej Huty Miedzi �G ogów� na mi dzywalu Odry po o ony jest fragment u ytku 

ekologicznego � gi G ogowskie� o obszarze 130,57 ha. Indywidualn  ochron  w formie 

pomników przyrody obj ty jest jeden d b szypu kowy o obwodzie 582 cm rosn cy  

w obr bie Borek - Zabornia na terenach administrowanych przez Nadle nictwo G ogów. 

 Uk ad komunikacyjny gminy tworz : 

 droga krajowe nr 12 relacji Leszno � Zielona Góra i Legnica, doprowadzaj ca ruch 

ko owy do jedynej w tym rejonie przeprawy mostowej zlokalizowanej w mie cie 

G ogów; 

 drogi wojewódzkie: 

 nr 292 � z G ogowa do Orska, 

 nr 319 � G ogów � S awa, 

 nr 321 - G ogów � Kier no, 

 nr 329 - G ogów � Jerzmanowa, 

 nr 330 � Krzeptów � P c aw - Leszkowice, 

  drogi powiatowe: 

 1006D � Serby - Wschowa, 

 1007D - Borek � Wojszyn, 

 1128D - Szczyglice � Kwielice, 

 1015D � droga przez wie  Ruszowice (ul. T czowa). 

 Sie  dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych uzupe niaj  drogi gminne 

z ustalon  kategori  o d ugo ci ok. 64 km. 

 Sie  dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych zapewnia dobre 

po czenia komunikacyjne z miastem G ogów. Sie  wzajemnych powi za  jednostek 

osadniczych gminy jest nieco gorsza. Stan techniczny wi kszo ci dróg nie spe nia 

wymogów gwa townie rosn cego ruchu transportowego. 

 Sie  dróg z ustalon  klas  lub kategori  uzupe nia oko o 160 km istniej cych dróg 

transportu rolnego stanowi cych w asno  gminy. 

 Przez obszar gminy przebiegaj  trzy u ytkowane linie kolejowe: 
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 magistrala kolejowa Wroc aw � Zielona Góra (zelektryfikowana); 

 G ogów � Leszno (zelektryfikowana); 

 G ogów � aga  (jednotorowa). 

Dwie linie kolejowe: G ogów � S awa oraz G ogów � Góra l ska - Bojanowo s  

nieczynne. 

 Wa ny szlak komunikacyjny móg by stanowi  przep ywaj cy przez gmin , nie 

uregulowany odcinek Odry rodkowej. Ilo  dni, w których mo e odbywa  si  egluga 

uzale niona jest od warunków pogodowych. Waha si  ona od 20 dni (1990 r.) do ca ego 

roku (1975). Uniezale nienie eglugi na Odrze od warunków pogodowych mo liwe b dzie 

po zrealizowaniu inwestycji przewidzianych w Programie dla Odry 2006. 

 Ca y obszar gminy G ogów po o ony jest w dorzeczu Odry, która dzieli j  na dwie 

cz ci. Ponadto przez jej teren przep ywaj  w kierunku zachodnim: w cz ci pó nocnej 

Krzycki Rów z lewym dop ywem Serbska Struga (Kopanka) i w cz ci po udniowo � 

wschodniej Rudna z prawymi dop ywami - Kana em Po udniowym i Borkowskim 

Potokiem.  

 Warunki wodne gminy G ogów charakteryzuj  si  zmianami antropogenicznymi. 

Istotnym czynnikiem tych zmian jest zbiornik osadów poflotacyjnych � elazny Most�,  

z którego nast puje filtracja zasolonych wód do Rudnej. Dodatkowo przez teren gminy 

przebiega ruroci g odprowadzaj cy wody nadosadowe ze zbiornika do Odry. Inne 

czynniki antropogeniczne to tereny zwartej zabudowy, kopalnie rud miedzi, uj cia wody, 

przerzuty wody i cieków oraz zabudowa techniczna koryt cieków. 

 Znaczna cz  obszaru gminy zagro ona jest powodziami, g ównie przez rzek  

Odr , ale tak e przez jej dop ywy. 

 Sie  hydrograficzna uzupe niona jest przez liczne zbiorniki wodne: starorzecza, 

rozlewiska, zbiorniki i poeksploatacyjne oczka wodne oraz sie  rowów melioracji 

szczegó owych. 

 Gmina G ogów posiada klimat suchy, s oneczny i ciep y. rednia roczna 

temperatura powietrza wynosi 8 � 8,50 C. Najcieplejszym miesi cem jest lipiec (+180 C), 

a najzimniejszym stycze  (-1,50 C). rednia wieloletnia suma opadów wynosi 

od 530 mm do 640 mm. D ugo  okresu wegetacyjnego trwa 210 � 220 dni. Poszczególne 

parametry klimatu wykazuj  znaczn  wieloletni  zmienno , co wynika z po o enia gminy 

na styku klimatów oceanicznego i kontynentalnego. 
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2. DEMOGRAFICZNE ZRÓ NICOWANIE GMINY. 

2.1. Stan i struktura ludno ci wiejskiej. 

 We wrze niu 2009 roku ludno  gminy G ogów liczy a 5868 osób. 

W porównaniu do 1999 r. liczba mieszka ców gminy zwi kszy a si  o 1219 osób (26%). 

Liczebno  populacji obszarów wiejskich gminy G ogów wykazuje sta  tendencj  

rosn c . Zjawisko to wynika g ównie z rozwijaj cego si  na obszarze gminy budownictwa 

mieszkaniowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. G sto  zaludnienia. 

 G sto  zaludnienia obszarów wiejskich gminy G ogów wynosi 69 osób na km2  

i jest wy sza od g sto ci zaludnienia obszarów wiejskich powiatu g ogowskiego (47 osób 

na km2). G sto  zaludnienia obszarów wiejskich w województwie dolno l skim kszta tuje 

si  na poziomie 47,4 osób na km2. 

 

Lp. Obr b
Powierzchnia
ogólna obr bu

(ha)

Udzia
w powierzchni

gminy
(%)

Liczba
so ectw

Liczba
miejscowo ci

Ludno
ogó em

Udzia
w ludno ci

gminy
(%)

G sto
zaludnienia

na 1 km²

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. Borek - Zabornia 1 347,59 15,9 2 2 396 6,7 29

2. Grodziec Ma y 974,60 11,5 1 1 578 9,9 59

3. Klucze 482,85 5,7 1 1 191 3,3 40

4. Krzekotów 618,55 7,3 1 1 138 2,4 22

5. Przedmo cie 870,29 10,3 2 2 811 13,8 93

6. Ruszowice 590,40 7,0 1 1 1 074 18,3 182

7. Serby 1 368,82 16,2 1 1 1 608 27,4 117

8. Stare Serby 428,00 5,1 1 1 115 2,0 27

9. Szczyglice 244,18 2,9 1 1 144 2,5 59

10. Turów 388,82 4,6 1 1 157 2,7 40

11. Wilków 1 156,23 13,7 1 1 656 11,2 57

8 470,33 100,0 13 13 5 868 100,0 69

             2. Urz d Gminy G ogów - ewidencja ludno ci,  21.09.2009 r.

Tabela 1

Gmina ogó em

Powierzchnia i ludno  gminy G ogów

ród o:  1. Opracowano na podstawie ewidencji gruntów i budynków. Stan na  07.07.2009 r.
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 W poszczególnych obr bach g sto  zaludnienia waha si  od 22 osób na km2 

w obr bie Krzekotów do 182 osób na km2 w miejscowo ci Ruszowice. Obr by o wysokiej 

g sto ci zaludnienia (powy ej 75 osób na km2) przylegaj  od strony pó nocnej, 

po udniowo - wschodniej i po udniowej do miasta G ogów. 

 Najwi cej mieszka ców licz  miejscowo ci Serby (1608 osób) oraz Ruszowice 

(1074 osoby). Powy ej 500 osób licz  obr by Przedmo cie (811 osób), Wilków (656 osób) 

i Grodziec Ma y (578 osób). Do miejscowo ci licz cych poni ej 150 mieszka ców nale  

Stare Serby (115 osób), Krzekotów (138 osób) i Szczyglice (144 osoby). 

 Powierzchni , ludno  gminy i g sto  zaludnienia przedstawia tabela nr 1 oraz 

rysunek nr 2. 

2.1.2. Struktura wiekowa ludno ci wiejskiej. 

Sytuacja demograficzna gminy G ogów jest korzystna. W ród mieszka ców gminy 

dominuje ludno  w wieku aktywno ci zawodowej (18 � 65 lat). Grupa ta stanowi 68,9% 

ogó u ludno ci gminy. Dzieci w wieku do 6 lat (486 osób � 8,2%) oraz m odzie  w wieku 

7 � 17 lat (854 osób � 14,6%) cznie stanowi  22,8% mieszka ców gminy. Niepokoi  

musi zmniejszenie udzia u tych grup wiekowych w ogólnej populacji gminy o 8,1%  

w ci gu ostatniego dziesi ciolecia. Ludno  w wieku poprodukcyjnym (powy ej 65 lat) 

stanowi 8,3% populacji gminy i zmniejszy a si  w tym samym okresie o 3,2%.  Zaznaczy  

jednak nale y, e najwy szy odsetek ludno ci w wieku powy ej 65 lat wyst puje  

w obr bach: Stare Serby, Borek � Zabornia i Szczyglice, które s  najsilniej zwi zane  

z rolnictwem. 

 Obecna struktura wiekowa wskazuje, e w ci gu najbli szych 10 lat w gminie 

G ogów sytuacja demograficzna nie powinna ulec znacznemu pogorszeniu. W tym czasie 

udzia  ludno ci w wieku emerytalnym w populacji gminy nie powinien przekroczy  20%. 

Jednak równocze nie nale y spodziewa  si  (g ównie w wyniku niskiego przyrostu 

naturalnego) zmniejszenia udzia u ludzi m odych w wieku do 40 lat. Nale y zaznaczy , 

e prognozowanie zmian demograficznych w gminie G ogów jest zawodne ze wzgl du  

na bardzo du y nap yw ludno ci inwestuj cej na terenie gminy w budownictwo 

mieszkaniowe przy równoczesnym braku danych o wieku inwestorów. 

 Struktur  wiekow  ludno ci gminy G ogów przedstawiono w tabeli nr 2. 
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2.1.3. Zatrudnienie w gospodarstwach rolnych. 

W a ciciele 163 gospodarstw rolnych utrzymuj  si  g ównie z pracy w rolnictwie. 

Stanowi  oni 4% mieszka ców gminy w wieku aktywno ci zawodowej. 

 W poszczególnych obr bach zró nicowanie udzia u w a cicieli gospodarstw 

rolnych w ca ej populacji ludno ci w wieku produkcyjnym waha si  od 1,0% w obr bie 

Serby do 13,5% w miejscowo ci Stare Serby. 

 27 w a cicieli gospodarstw rolnych (16,6%) znajduje si  w wieku 

przedemerytalnym, uprawniaj cym do starania si  o rent  strukturaln . W po czeniu 

z du  liczb  w a cicieli gospodarstw rolnych w wieku 41 � 55 lat (61,3%) wskazuje to,  

e w okresie perspektywicznym nast pi szybki proces starzenia si  tej grupy zawodowej  

i pojawi si  problem wymiany pokoleniowej. Najszybciej mo e to nast pi   

w miejscowo ciach Stare Serby i Turów, gdzie wszyscy w a ciciele gospodarstw rolnych 

przekroczyli wiek 41 lat. Ziemia z gospodarstw staraj cych si  o renty strukturalne b dzie 

przechodzi  w r ce m odszych cz onków rodziny lub trafi do rolników znajduj cych si  

Tabela 2

osób % osób % osób % osób % osób % osób %
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1. Borek - Zabornia 396 39 9,8 60 15,2 141 35,6 88 22,2 25 6,3 43 10,9

2. Grodziec Ma y 578 54 9,3 89 15,4 215 37,2 112 19,4 53 9,2 55 9,5

3. Klucze 191 17 8,8 25 13,1 66 34,6 45 23,6 27 14,1 11 5,8

4. Krzekotów 138 7 5,1 21 15,2 44 31,9 35 25,4 18 13,0 13 9,4

5. Przedmo cie 811 72 8,9 107 13,2 304 37,5 179 22,1 75 9,2 74 9,1

6. Ruszowice 1 074 104 9,6 149 13,9 369 34,4 281 26,2 109 10,1 62 5,8

7. Serby 1 608 105 6,5 240 14,9 592 36,8 329 20,5 210 13,1 132 8,2

8. Stare Serby 115 11 9,5 17 14,8 42 36,5 21 18,3 11 9,6 13 11,3

9. Szczyglice 144 13 9,1 21 14,6 52 36,1 30 20,8 13 9,0 15 10,4

10. Turów 157 14 9,0 25 15,9 60 38,2 31 19,7 17 10,8 10 6,4

11. Wilków 656 50 7,7 100 15,2 237 36,1 152 23,2 60 9,1 57 8,7

5 868 486 8,2 854 14,6 2 122 36,2 1 303 22,2 618 10,5 485 8,3

41-55 lat 56-65 lat powy ej 65 lat

Gmina ogó em

ród o: Urz d Gminy G ogów - ewidencja ludno ci, 21.09.2009 r.

Struktura wiekowa ludno ci

Lp. Obr b
Liczba

ludno ci
ogó em

Ludno  w kategoriach wiekowych

do 6 lat 7-17 lat 18-40 lat
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obecnie w wieku do 40 lat i zainteresowanych rozwojem swoich gospodarstw. Taki proces 

b dzie sprzyja  poprawie struktury obszarowej gospodarstw. 

 Charakterystyk  w a cicieli gospodarstw rolnych utrzymuj cych si  g ównie 

z pracy w rolnictwie przedstawiono w tabeli nr 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Poziom wykszta cenia w a cicieli gospodarstw rolnych utrzymuj cych si  

g ównie z pracy w rolnictwie. 

 Analiz  poziomu wykszta cenia obj to w a cicieli gospodarstw rolnych 

utrzymuj cych si  g ównie z pracy w rolnictwie w wieku aktywno ci zawodowej (18 � 65 

lat). Dominuj  w ród nich osoby z wykszta ceniem zawodowym (63,2%). Drug  pod 

wzgl dem wielko ci jest grupa osób z wykszta ceniem rednim (31,9%). Tylko 8 osób 

(4,9%) posiada wykszta cenie wy sze. 

liczba % liczba % liczba %
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. Borek - Zabornia 9 3 33,3 6 66,7 - -

2. Grodziec Ma y 13 2 15,4 8 61,5 3 23,1

3. Klucze 17 6 35,3 8 47,1 3 17,6

4. Krzekotów 6 1 16,7 3 50,0 2 33,3

5. Przedmo cie 58 17 29,3 30 51,7 11 19,0

6. Ruszowice 8 3 37,5 4 50,0 1 12,5

7. Serby 11 1 9,1 9 81,8 1 9,1

8. Stare Serby 10 - - 7 70,0 3 30,0

9. Szczyglice 8 2 25,0 4 50,0 2 25,0

10. Turów 10 - - 9 90,0 1 10,0

11. Wilków 13 1 7,7 12 92,3 - -

163 36 22,1 100 61,3 27 16,6

Obr b Razem

Tabela 3

W a ciciele gospodarstw rolnych utrzymuj cy si  g ównie z pracy w rolnictwie

Gmina ogó em

ród o: Dane uzyskane na podstawie wywiadu u so tysów, wrzesie  - pa dziernik 2009 r.

w tym:

do 40 lat 41 - 55 lat 56 - 65 latLp.
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 Najwy sze kwalifikacje posiadaj  rolnicy obr bów Borek � Zabornia, Klucze, 

Krzekotów i Szczyglice, w których odsetek osób z wykszta ceniem wy szym i rednim 

przekracza 50%. 

 Poziom wykszta cenia w a cicieli gospodarstw rolnych utrzymuj cych si  g ównie 

z pracy w rolnictwie przedstawiono w tabeli nr 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Poziom i struktura bezrobocia. 

 Wed ug danych Powiatowego Urz du Pracy w G ogowie w gminie G ogów bez 

pracy pozostaje 349 osób. Stanowi to 8,6% ludno ci wiejskiej w wieku aktywno ci 

zawodowej (18 � 65 lat). Wska nik ten nie uwzgl dnia jednak tzw. bezrobocia ukrytego  

na terenach wiejskich. 

 W ród bezrobotnych 199 osób (57,0%) to kobiety. Osoby m ode, w wieku 18 � 44 

lat stanowi  74,8% ogó u bezrobotnych. W wieku przedemerytalnym znajduje si   

7 m czyzn (2,0% ogó u bezrobotnych). 

Tabela 4

liczba % liczba % liczba %
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. Borek - Zabornia 9 4 44,4 4 44,4 1 11,1

2. Grodziec Ma y 13 10 76,9 2 15,4 1 7,7

3. Klucze 17 8 47,1 9 52,9 - -

4. Krzekotów 6 3 50,0 2 33,3 1 16,7

5. Przedmo cie 58 32 55,2 24 41,4 2 3,4

6. Ruszowice 8 7 87,5 1 12,5 - -

7. Serby 11 8 72,7 2 18,2 1 9,1

8. Stare Serby 10 8 80,0 2 20,0 - -

9. Szczyglice 8 2 25,0 4 50,0 2 25,0

10. Turów 10 10 100,0 - - - -

11. Wilków 13 11 84,6 2 15,4 - -

163 103 63,2 52 31,9 8 4,9

ród o: Dane uzyskane na podstawie wywiadu u so tysów, wrzesie  - pa dziernik 2009 r.

Gmina ogó em

Poziom wykszta cenia w a cicieli gospodarstw rolnych utrzymuj cych si  g ównie z 
pracy w rolnictwie

Lp. Obr b zawodowym rednim wy szym
W a ciciele gospodarstw z wykszta ceniem

Ogó em
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 Osoby z wykszta ceniem zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym i poni ej 

gimnazjalnego stanowi  57,8% bezrobotnych. W ród m czyzn odsetek bezrobotnych 

o tym poziomie wykszta cenia wynosi 71,4%, a w ród kobiet 47,7%. 

 Osoby z wykszta ceniem policealnym oraz rednim ogólnokszta c cym 

i zawodowym stanowi  34,9% bezrobotnych. W tej grupie bezrobotnych licz cej 

122 osoby zdecydowanie przewa aj  kobiety (84). 

 Wykszta cenie wy sze posiada 7,2% zarejestrowanych bezrobotnych (5 m czyzn 

oraz 20 kobiet). 

 Struktura bezrobocia wed ug wykszta cenia pokazuje, e bezrobocie w ród osób 

z ni szym poziomem wykszta cenia jest wyra nie wy sze. Znalezienie pracy u atwia 

posiadanie wykszta cenia redniego, a zw aszcza wy szego. Stanowi to przes ank  

uzasadniaj c  konieczno  podnoszenia poziomu wykszta cenia ludno ci wiejskiej. 

 Ni sze bezrobocie w ród m czyzn nale y wi za  z funkcjonuj cym w s siedztwie 

gminy KGHM Polska Mied  S.A. oraz inwestycjami prowadzonymi na terenie gminy, 

miasta G ogowa oraz gmin s siednich. 

 Struktur  bezrobocia wed ug wieku, wykszta cenia i p ci przedstawiono w tabelach 

nr 5 i 6. 

3. WALORY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO. 

3.1. Charakterystyka przyrodnicza gminy. 

3.1.1. Ukszta towanie powierzchni. 

 Zgodnie z podzia em Polski na jednostki fizyczno � geograficzne (J. Kondracki, 

1994) wi kszo  obszaru gminy G ogów nale y do makroregionu Obni enie Milicko - 

G ogowskie, mezoregionu Pradolina G ogowska. Po udniowo � zachodnia cz  gminy 

po o ona jest w makroregionie Wa u Trzebnickiego, w mikroregionie Grzbiet Dalkowski. 

 Ukszta towanie pionowe obszaru gminy zwi zane jest z przynale no ci  do 

jednostek fizyczno � geograficznych. W cz ci pó nocno � wschodniej deniwelacje s  

bardzo ma e, a rze ba terenu ma charakter akumulacyjno � erozyjny. Wyst puj  liczne 

rynny starorzeczy. Cz ci po udniowo � zachodnia ma pagórkowat  rze b  terenu  

z zaznaczonymi zespo ami spi trzonych moren czo owych.  

 Gmina po o ona jest w strefie Bloku Przedsudeckiego. Krystaliczne ska y starszego 

paleozoiku przykryte s  utworami permskimi i triasowymi. Cechszty skie pi tro utworów 

permskich zbudowane jest z dolomitów, upków miedziono nych, wapieni, anhydrytów,  
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Tabela 5

liczba % liczba % liczba %
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 18 - 24 113 32,4 63 31,7 50 33,3

2. 25 - 34 96 27,5 69 34,7 27 18,0

3. 35 - 44 52 14,9 32 16,1 20 13,3

4. 45 - 54 61 17,5 33 16,6 28 18,7

5. 55 - 59 20 5,7 2 1,0 18 12,0

6. 60 - 64 7 2,0 - - 7 4,7

349 100,0 199 57,0 150 43,0

Tabela 6

liczba % liczba % liczba %
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. wy sze 25 7,2 20 10,1 5 3,3

2. policealne i rednie 
zawodowe 81 23,2 55 27,6 26 17,3

3. rednie ogólnokszta c ce 41 11,7 29 14,6 12 8,0

4. zasadnicze zawodowe 101 28,9 52 26,1 49 32,7

5. gminazjalne i poni ej 
podstawowe 101 28,9 43 21,6 58 38,7

349 100,0 199 57,0 150 43,0

ród o: Dane Powiatowego Urz du Pracy w G ogowie, sierpie  2009 r. 

Bezrobotni w grupach wiekowych

m czyzn

Liczba
bezrobotnych

ogó em kobiet

ogó em kobietLp. Grupa
wiekowa m czyzn

Liczba
bezrobotnych

Razem

Razem

Lp. Wykszta cenie

Bezrobotni wg  wykszta cenia

ród o: Dane Powiatowego Urz du Pracy w G ogowie, sierpie  2009 r. 
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gipsów, soli kamiennej i i owców. W utworach oligoce skich i mioce skich w ród i ów, 

mu ków i piasków wyst puj  soczewki w gla brunatnego. Podczas zlodowace  

po udniowopolskiego i rodkowopolskiego powsta y utwory plejstoce skie. Ze schy ku 

tego okresu pochodz  pokrywy lessów i glin lessopodobnych, które wyst puj  w obszarze 

Wzgórz Dalkowskich.  

3.1.2. Surowce mineralne. 

 Podstawowym bogactwem naturalnym wyst puj cym na terenie gminy G ogów s  

rudy miedzi zlokalizowane w z o ach: �G ogów�, �Bytom Odrza ski� i �Retków�. Miedzi 

towarzysz : srebro, o ów, kobalt molibden i nikiel. Nad z o ami rud miedzi zalegaj  

anhydryt, sól kamienna i w giel brunatny. Koncesj  zezwalaj c  na wydobywanie rud 

miedzi obj to obecnie cz  z o a �G ogów� nazwan  �G ogów G boki Przemys owy�. 

Jest to z o e najbogatsze w rudy miedzi w ca ym Legnicko � G ogowskim Zag biu 

Miedziowym. W zasi gu z o a znajduj  si  obr by Ruszowice i Turów. 

 W pó nocno � wschodniej cz ci gminy zlokalizowano z o a gazu ziemnego. 

Obecnie eksploatowane jest z o e �Wilków�. Z surowców energetycznych na obszarze 

gminy stwierdzono równie  wyst powanie na g boko ci oko o 300 m pod powierzchni  

terenu w gla brunatnego. Ze wzgl du na znaczn  g boko  zalegania, ma  mi szo  

warstw i du e zawodnienie nie przewiduje si  jego eksploatacji. 

 Na terenie gminy rozpoznano tak e zasoby kruszyw naturalnych (piasku i wiru) 

oraz i ów ceramiki budowlanej i torfu. W eksploatacji, ale ju  poza granicami gminy 

G ogów znajduje si  z o e kruszywa naturalnego �Ruszowice II�. Dla z ó  �Kurowice�, 

�Szczyglice II� i �Turów� okres koncesji up yn  w latach 2005 - 2006. Nie eksploatowane 

jest równie  z o e materia ów ilastych ceramiki budowlanej �Ruszowice�, dla którego nie 

ustalono okresu koncesyjnego. 

 Informacje dotycz ce kopalin zawarte s  w tabeli nr 7. 
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3.1.3. Warunki wodne. 

 Gmina G ogów po o ona jest w wielkopolskim regionie hydrogeologicznym 

podregionie wielkopolsko � l skim. W ramach tego podregionu pó nocno � wschodnia 

cz  obszaru gminy nale y do rejonu Pradoliny G ogowskiej. G ówny u ytkowy poziom 

wodono ny wyst puje w utworach czwartorz du. W rejonie Pradoliny G ogowskiej 

poziom wodono ny wyst puje na g boko ci od kilku do kilkunastu metrów poni ej 

poziomu terenu. Na pozosta ym obszarze od 20 do 70 m poni ej poziomu terenu. 

Wydajno  uj  wodnych jest zró nicowana i wynosi od ponad 120 m3/h w rejonie 

Pradoliny Odry do 70 � 120 m3/h na pozosta ym obszarze. 

Tabela 7

1. 2. 3. 4.

Rudy miedzi

Srebro

Mied  metaliczna

Rudy niklu

2. Kruszywo naturalne Ruszowice II Ruszowice

3. Kruszywo naturalne Kurowice - Po udnie I Ruszowice

Gaz ziemny

Hel

Rudy miedzi

Srebro

Mied  metaliczna

Rudy niklu

Rudy miedzi

Srebro

Mied  metaliczna

7. Kruszywo naturalne Szczyglice II Szczyglice

6. Bytom Odrza ski - 1 762

777

11 645

2 399
5. Retków -

2,55

ród o: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, Pa stwowy Instytut Geologiczny. Warszawa, 2008 r.

115

15,47

1. G ogów G boki - Przemys owy Ruszowice, Turów 

4. Wilków I Wilków

5.

291 968

135 751

31 471

57

218

1509,13 mln m3

22 970

7 007

 2,67 mln m3

Zasoby kopalin na obszarze gminy G ogów

Lp.
Rodzaj

kopaliny Nazwa z o a Lokalizacja
Zasoby z o a

w tys. ton
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 Obszar gminy le y w ca o ci w dorzeczu rzeki Odry. Odra p yn c przez obszar 

gminy równole nikowo dzieli j  na cz  pó nocn  i po udniow . W cz ci pó nocnej 

wpada do Odry Krzycki Rów zasilany przez Serbsk  Strug  (Kopank ). Przez po udniowo 

� wschodni  cz  gminy przep ywa lewostronny dop yw Odry Rudna i jej prawe dop ywy 

� Kana  Po udniowy oraz Borkowski Potok. 

 Rzeki na terenie gminy posiadaj  charakter rzek nizinnych o stosunkowo 

niewielkim spadku. Znaczna cz  obszaru gminy G ogów zagro ona jest powodziami. 

Zagro enie powodziowe wyst puje g ównie ze strony rzeki Odry, ale gro ne s  równie  jej 

dop ywy (tzw. cofki). Sie  hydrograficzna uzupe niana jest przez du  ilo  zbiorników 

wód powierzchniowych � starorzecza, rozlewiska, zbiorniki i poeksploatacyjne oczka 

wodne. 

 Wody rzek przep ywaj cych przez gmin  s  nadmiernie zanieczyszczone. Stan ten 

ogranicza mo liwo ci ich wykorzystania do celów rolniczo � hodowlanych oraz dla 

rekreacji zorganizowanej. W przypadku wylewów powodziowych wody te stanowi  

zagro enie dla rodowiska przyrodniczego. Istniej cy stan sanitarny rzek jest rezultatem 

dzia alno ci przemys u miedziowego oraz wieloletnich zaniedba  w gospodarce wodno � 

ciekowej. Za z y stan jako ci wody zrzuty lokalne odpowiadaj  tylko cz ciowo, bowiem 

rzeki wp ywaj  na obszar gminy ju  silnie zanieczyszczone. 

 Sie  naturalnych cieków rozbudowana jest o rowy melioracyjne, tworz c po czone 

systemy odwadniaj ce. 

 Grunty pod wodami zajmuj  279,08 ha, co stanowi 3,3% ogólnego obszaru gminy. 

Najwi kszy udzia  w tej powierzchni maj  wody p yn ce (2,2% powierzchni gminy). 

Udzia  wód stoj cych (0,6% powierzchni gminy) oraz rowów (0,5% powierzchni gminy) 

jest znacznie mniejszy. 

 Teren gminy po o ony jest w zasi gu g ównych zbiorników wód podziemnych 

GZWP � Pradoliny Barycko � G ogowskiej (nr 302) i Pradoliny Odry (nr 314). Stanowi  

one obszar wysokiej ochrony wód i powinny podlega  szczególnej ochronie. 

 Powierzchni  gruntów pod wodami przedstawiono w tabeli nr 8. 
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3.1.4. Klimat. 

 Wed ug podzia u rolniczo � klimatycznego Polski (R. Gumi ski, 1948 r.) gmina 

G ogów nale y do dzielnicy rodkowej. rednia roczna temperatura powietrza wynosi tu 

8,40C, a okres wegetacyjny trwa 224 dni. Prace polowe rozpoczynaj  si  oko o 14 marca. 

Ostatnie przymrozki wyst puj  do 21 kwietnia. rednia roczna suma opadów 

atmosferycznych kszta tuje si  na poziomie 528,4 mm, z maksimum w lipcu i sierpniu � 

82,0 � 76,7 mm. Minimalna miesi czna suma opadów przypada na stycze  i luty � 19,7 � 

23,1 mm. W pó roczu ciep ym (V � X) opad wynosi przeci tnie 355 mm, a w pó roczu 

ch odnym (XI � IV) 180 � 173 mm. W gminie przewa a zachodni i po udniowo � zachodni 

kierunek wiatru, a rednia roczna pr dko  wiatru wynosi 3,0 � 3,5 m/s. 

 Poszczególne parametry klimatyczne wykazuj  znaczn  wieloletni  zmienno  

z roku na rok. Te wahania wynikaj  z mieszania si  na obszarze gminy klimatu 

oceanicznego ze s abymi wp ywami klimatu strefy przedsudeckiej. Zaobserwowane  

w ostatnich latach wzrost rednich temperatur okresu zimowego, zanik przej ciowych pór 

roku, zmniejszenie si  opadów i gwa towniejszy przebieg zjawisk meteorologicznych s  

skutkami ocieplenia klimatu. 

Tabela 8

ha % ha % ha % ha %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Borek - Zabornia 1 347,59 69,79 5,2 4,16 0,3 53,32 4,0 12,31 0,9

2. Grodziec Ma y 974,60 39,75 4,1 1,83 0,2 36,67 3,8 1,25 0,1

3. Klucze 482,85 42,44 8,8 17,39 3,6 24,78 5,1 0,27 0,1

4. Krzekotów 618,55 2,53 0,4 0,93 0,2 0,90 0,1 0,70 0,1

5. Przedmo cie 870,29 13,00 1,5 - - 4,39 0,5 8,61 1,0

6. Ruszowice 590,40 1,91 0,3 - - 0,93 0,2 0,98 0,2

7. Serby 1 368,82 19,76 1,4 11,38 0,8 3,62 0,3 4,76 0,3

8. Stare Serby 428,00 25,43 5,9 3,41 0,8 20,53 4,8 1,49 0,3

9. Szczyglice 244,18 0,51 0,2 - - - - 0,51 0,2

10. Turów 388,82 1,91 0,5 - - - - 1,91 0,5

11. Wilków 1 156,23 62,05 5,4 9,78 0,8 45,40 3,9 6,87 0,6

8 470,33 279,08 3,3 48,88 0,6 190,54 2,2 39,66 0,5Gmina ogó em

ród o: Opracowano na podstawie ewidencji gruntów i budynków. Stan na  07.07.2009 r.

Powierzchnia wód otwartych i sieci rzek

Lp. Obr b
Powierzchnia

ogólna obr bu
(ha)

Grunty pod wodami (udzia  w powierzchni obr bu)
razem wody stoj ce wody p yn ce rowy



Dolno l skie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych * Plan urz dzeniowo � rolny gminy G ogów 24

3.1.5. Ochrona przyrody, krajobrazu i zabytków. 

 Cz  obszaru gminy G ogów obj ta jest prawn  form  ochrony przyrody  

w ramach unijnego programu Natura 2000. W 2008 r. ustanowiony zosta  obszar specjalnej 

ochrony ptaków (PLB020008) i siedlisk (PLH020018) � gi Odrza skie�. Wyznaczenie 

tego obszaru ma na celu ochron  populacji dziko wyst puj cych ptaków gnie d cych si  

w terenach otwartych oraz ochron  obejmuj c  siedliska nadrzeczne zachowane  

w mi dzywalu oraz najlepiej wykszta cone lasy, ki i torfowiska niskie poza jego 

obr bem. 

Wojewoda Dolno l ski rozporz dzeniem z dnia 28 pa dziernika 2005 r. utworzy  

na mi dzywa u rzeki Odry w strefie ochronnej Huty Miedzi �G ogów� u ytek ekologiczny 

� gi G ogowskie� o powierzchni 605,57 ha. Z obszaru tego w granicach gminy G ogów 

znajduje si  130,57 ha o ró norodnej szacie ro linnej i z licznymi chronionymi gatunkami 

zwierz t i ro lin. Pozosta a cz  u ytku ekologicznego po o ona jest w granicach miasta 

G ogów oraz na obszarze gminy Kotla. 

Indywidualn  ochron  jako pomniki przyrody obj ty jest jeden d b szypu kowy  

o obwodzie 582 cm, który ro nie w obr bie Borek � Zabornia na terenie administrowanym 

przez Nadle nictwo G ogów. 

Przez obszar gminy G ogów przebiegaj  dwa korytarze ekologiczne sieci ECONET 

� POLSKA o znaczeniu krajowym: 

 nr 18M � G ogowski Odry, 

 nr 33k � Wzgórz Dalkowskich. 

 Obok obszarów chronionych cennym uzupe nieniem krajobrazu gminy s  obiekty 

kultury materialnej wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków. W siedmiu obr bach: 

Borek, Przedmo cie, Rapocin, Ruszowice, Serby, Szczyglice i Wilków zlokalizowane s  

obiekty (kaplice i ko cio y, cmentarze, pa ac, dworce i budynek mieszkalny) wpisane do 

rejestru zabytków. Do wojewódzkiej ewidencji zabytków wpisanych jest 301 elementów 

kulturowych. Jedynym chronionym za o eniem zieleni jest park przy pa acu w Borku. 

Bardzo ciekawymi zabytkami redniowiecznego prawa s  dwa wolnostoj ce krzy e 

pokutne w Przedmo ciu, z których na jednym wyryty jest miecz. 

We wszystkich obr bach zlokalizowanych jest 357 posiadaj cych du  warto  

poznawcz  i kulturow  stanowisk archeologicznych. 
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3.1.6. Lesisto . 

 Lasy i zadrzewienia zajmuj  w gminie G ogów powierzchni  1606,20 ha, z czego 

95,0% (1526,00 ha) stanowi  lasy. Stopie  lesisto ci wynosi 19,0% i jest zdecydowanie 

ni szy od przeci tnej dla obszarów wiejskich województwa dolno l skiego (29,4%). Niski 

stopie  lesisto ci jest skutkiem wysokiej jako ci gleb. 

 Powierzchnie le ne rozmieszczone s  nierównomiernie. Przewa aj ce obszary 

le ne wyst puj  w dolinie rzeki Odry oraz w pó nocno � wschodniej cz ci gminy. 

Najwy szy stopie  lesisto ci posiadaj  obr by Krzekotów (58,9%) i Wilków (38,3%). 

Miejscowo  Stare Serby (24,6%) charakteryzuje lesisto  rednia. Bardzo niski stopie  

lesisto ci, poni ej 10,0% charakteryzuje obr by Ruszowice (0,3%), Przedmo cie (0,7%), 

Klucze (2,7%), Szczyglice (6,1%) i Grodziec Ma y (9,0%). 

 Lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione wyst puj  we wszystkich obr bach. 

 Ze wzgl du na po o enie lasów w pobli u miasta G ogów i terenów 

przemys owych spe niaj  one wielorakie funkcje spo eczne. Najwa niejszymi z nich s  

funkcje glebo� i wodochronne, udost pnienie terenów le nych dla celów rekreacyjnych 

i turystycznych oraz zadania hodowlano � ochronne (ci g o  zalesienia, poprawa 

zdrowotnego i sanitarnego stanu lasu). 

 W lasach gminy G ogów przewa aj  drzewostany 20 - 40 letnie ze znacznym 

udzia em ponad 40 letnich. W drzewostanach dominuj  gatunki iglaste: sosna, wierk  

i modrzew. Przemieszanie drzew iglastych stanowi  gatunki li ciaste: d b, brzoza i grab. 

 Lasami pa stwowymi na terenie gminy administruje Nadle nictwo G ogów. 

 Powierzchni  lasów i lesisto  przedstawiono w tabeli nr 9 i na rysunku nr 4. 

 

 

 

 

Tabela 9

lasy i grunty le ne grunty zadrzewione i 
zakrzewione

ha ha ha ha %
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Borek - Zabornia 1 347,59 255,23 14,84 270,07 20,0
2. Grodziec Ma y 974,60 82,90 5,19 88,09 9,0
3. Klucze 482,85 12,85 0,38 13,23 2,7
4. Krzekotów 618,55 364,28 0,05 364,33 58,9
5. Przedmo cie 870,29 5,48 0,15 5,63 0,7
6. Ruszowice 590,40 1,17 0,42 1,59 0,3
7. Serby 1 368,82 216,44 43,12 259,56 19,0
8. Stare Serby 428,00 97,15 8,17 105,32 24,6
9. Szczyglice 244,18 10,55 4,32 14,87 6,1

10. Turów 388,82 39,19 1,41 40,60 10,4
11. Wilków 1 156,23 440,76 2,15 442,91 38,3

8 470,33 1 526,00 80,20 1 606,20 19,0

Powierzchnia lasów i lesisto

Stopie
lesisto ci

(Ls + Lz w %)

Gmina ogó em

ród o: Opracowano na podstawie ewidencji gruntów i budynków. Stan na  07.07.2009 r.

Ls + Lz
Lp. Obr b

Powierzchnia
obr bu ogó em

Grunty le ne
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3.2. Ocena przydatno ci obszaru dla rolnictwa. 

3.2.1. Jako  rodowiska glebowego. 

 Gleby gminy G ogów charakteryzuj  si  redni  przydatno ci  rolnicz . Do 

pszennych kompleksów rolniczej przydatno ci gleb nale y 36,9% gruntów ornych gminy 

tj.: 

 do pszennego bardzo dobrego 9,5%, 

 do pszennego dobrego 21,5%, 

 do pszennego wadliwego 5,9%. 

Wyst puj  one w ró nej skali (od 9,0% do 80,1%) na terenie wi kszo ci obr bów gminy. 

Pszenne kompleksy rolniczej przydatno ci gleb nie wyst puj  w obr bie Krzekotów. 

 W zakresie typologii na terenie gminy wyst puj  gleby brunatne, bielicowe i mady 

rzeczne, a w rejonie Wzgórz Dalkowskich utwory pylaste (utwory lessowate). Mady � 

rednie, ci kie oraz cz ciowo piaszczyste wyst puj  w Pradolinie G ogowskiej.  

W pó nocnej cz ci gminy wyst puj  s abe gleby bielicowe wytworzone na piaskach 

gliniastych i sandrach.  

 Rozmieszczenie u ytków zielonych w gminie G ogów zwi zane jest w du ym 

stopniu z dolinami rzek Odry i Rudnej oraz dolinami mniejszych cieków wodnych. 

Typologicznie dominuj  w nich mady. 

 Jako ciowo w tej grupie u ytków rolnych dominuj  u ytki zielone rednie (70,0% 

ogólnego obszaru u ytków zielonych). U ytki zielone bardzo dobre i dobre stanowi  

zaledwie 2,0%, a s abe 28,0% powierzchni u ytków zielonych. 

 Pod wzgl dem gleboznawczej klasyfikacji gruntów w gruntach ornych gminy 

podobny udzia  maj  klasy IIIa i IIIb (35,4%) oraz klasy IVa i IVb (33,9%). Udzia  gleb 

najlepszych klas I i II wynosi 10,1%. Grunty najgorsze, klasy V i VI stanowi  20,6% 

gruntów ornych. Grunty orne klasy I (12,75 ha) wyst puj  tylko w obr bie Przedmo cie. 

W zlokalizowanych w zachodniej cz ci gminy pi ciu obr bach: Grodziec Ma y, 

Przedmo cie, Ruszowice, Szczyglice i Turów wyst puj  grunty orne klasy II o cznej 

powierzchni 402,51 ha. W obr bie Krzekotów nie wyst puj  grunty orne klas I � IIIb. 

 W ród u ytków zielonych przewa aj  klasy IV (36,7%) i V (29,3%). Podobny 

udzia  maj  u ytki zielone klasy III (16,0%) i VI (17,7%). Udzia  u ytków zielonych klasy 

II wynosi zaledwie 0,3% ogólnej ich powierzchni. Na terenie gminy G ogów nie wyst puj  

u ytki zielone klasy I. 



Dolno l skie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych * Plan urz dzeniowo � rolny gminy G ogów 28

 

 



Dolno l skie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych                                                    *                                                       Plan urz dzeniowo � rolny gminy G ogów  

 
 
 
  
 
  
 



Dolno l skie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych * Plan urz dzeniowo � rolny gminy G ogów 30

 

 

 

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10

.
11

.
13

.
14

.
15

.
16

.
17

.
18

.
19

.
21

.
22

.

G
le

bo
zn

aw
cz

a 
kl

as
yf

ik
ac

ja
 g

ru
nt

ów

Jedn.



Dolno l skie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych * Plan urz dzeniowo � rolny gminy G ogów 31

 Jako  u ytków rolnych gminy G ogów jest zró nicowana. adna z grup nie 

dominuje, a ich udzia  wynosi odpowiednio: 

 u ytki rolne dobrej jako ci � 2096,97 ha � 37,9%; 

 u ytki rolne redniej jako ci � 1916,24 ha � 34,7%; 

 u ytki rolne s abej jako ci � 1515,75 ha � 27,4%. 

 U ytki rolne dobrej jako ci nie wyst puj  w obr bie Krzekotów. Poza 

Krzekotowem najni szy udzia  gleb dobrych wyst puje w obr bach po o onych 

przy Odrze we wschodniej cz ci gminy � Wilkowie i Kluczach. Najwy szy udzia  gleb 

dobrych w powierzchni u ytków rolnych (powy ej 80%) wyst puje w obr bie Ruszowice. 

W miejscowo ciach Przedmo cie i Szczyglice udzia  gleb dobrych jest wysoki. Wszystkie 

miejscowo ci o bardzo wysokim i wysokim udziale gleb dobrych przylegaj  od po udnia 

do miasta G ogów. Nale y doda , e zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowa   

i kierunków zagospodarowania przestrzennego obr by te s  silnie zagro one 

przekszta caniem u ytków rolnych na tereny budowlane. 

 

 

 
Tabela 12

ha % ha % ha %
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. Borek - Zabornia 913,40 225,19 24,7 535,41 58,6 152,80 16,7

2. Grodziec Ma y 733,49 336,77 45,9 298,44 40,7 98,28 13,4

3. Klucze 329,11 53,81 16,4 106,38 32,3 168,92 51,3

4. Krzekotów 223,52 - - 47,14 21,1 176,38 78,9

5. Przedmo cie 776,03 602,76 77,7 161,94 20,9 11,33 1,4

6. Ruszowice 478,86 389,80 81,4 46,83 9,8 42,23 8,8

7. Serby 833,68 154,72 18,6 317,76 38,1 361,20 43,3

8. Stare Serby 148,46 40,64 27,4 59,39 40,0 48,43 32,6

9. Szczyglice 208,09 106,33 51,1 69,32 33,3 32,44 15,6

10. Turów 324,10 122,80 37,9 103,41 31,9 97,89 30,2

11. Wilków 560,22 64,15 11,5 170,22 30,4 325,85 58,1

5 528,96 2 096,97 37,9 1 916,24 34,7 1 515,75 27,4

Uwagi: * - Grunty orne klas  I - IIIb i u ytki zielone klas I - III
**- Grunty orne klas IVa - IVb i u ytki zielone klasy IV
***- Grunty orne klas V - VIz i u ytki zielone klas V - VI

Charakterystyka jako ci u ytków rolnych

dobrej  jako ci* redniej jako ci**

ród o: Opracowano na podstawie ewidencji gruntów i budynków. Stan na  07.07.2009 r.

Gmina ogó em

Powierzchnia ogólna
u ytków rolnych

� bez sadów
(ha)

Obr bLp. s abej jako ci***

Powierzchnia u ytków rolnych � bez sadów
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 Badania Okr gowej Stacji Chemiczno � Rolniczej we Wroc awiu wykaza y, e 

64% u ytków rolnych gminy posiada odczyn pH poni ej 6,5. U ytki rolne bardzo kwa ne 

(pH do 4,5) stanowi  7%, kwa ne (pH 4,6 � 5,5) 24%, a lekko kwa ne (pH 5,6 � 6,5) 33%. 

Odczyn oboj tny (pH 6,6 � 7,2) wykazuje 31% u ytków rolnych gminy, a tylko 5% 

zasadowy (pH powy ej 7,2). 

 Ma o zró nicowana rze ba terenu nie powoduje du ego zagro enia u ytków 

rolnych erozj  wodn . Grunty zagro one tym zjawiskiem wyst puj  tylko w obr bie 

Turów, po o onym na obszarze Wzgórz Dalkowskich. Jednak bardzo ma e zalesienie oraz 

typologia gleb (utwory pylaste i lessowate) sprawia, e zw aszcza w okresach 

pozostawania bez okrywy ro linnej nara one s  one na erozj  wietrzn . 

 Jako  rodowiska glebowego przedstawiono w tabelach 10, 11 i 12 oraz na 

rysunkach nr 5 i 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

 Instytut Uprawy, Nawo enia i Gleboznawstwa (IUNG) w Pu awach metod  100 � 

punktow  okre li  jako  rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy G ogów na 78,5 

punktów. Wska nik jako ci rolniczej przestrzeni produkcyjnej w syntetyczny sposób 

ocenia czynniki decyduj ce o naturalnych warunkach produkcji rolniczej: wody 

 

Tabela 13

% powierzchni
u ytków rolnych

Potrzeby
wapnowania

% powierzchni
u ytków rolnych

2. 3. 4.

7     konieczne 16

24     potrzebne 13

33     wskazane 15

31     ograniczy 18

5     zb dne 38

                 -Okr gowa stacja chemiczno-rolnicza we Wroc awiu, Wroc aw 1999 rok.
ród o: 1. "Raport o stanie zagro enia warunków agrotechnicznych w województwie dolno l skim, stan gleb"

Zakwaszenie gleb w gminie ogó em

Odczyn gleb (pH)

1.

    zasadowe (powy ej 7,2)

    bardzo kwa ne (do 4,5)

    kwa ne (4,6 - 5,5)

    lekko kwa ne (5,6 - 6,5)

    oboj tne (6,6 - 7,2)
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powierzchniowe, jako  gleb, ukszta towanie powierzchni oraz warunki klimatyczne. 

Ocena ta pozwala na wydzielenie obszarów o zbli onych w a ciwo ciach rolniczych, które 

mog  by  podobnie u ytkowane. 

 Najmniejsz  jednostk  administracyjn  poddan  analizie przez IUNG by a gmina. 

Dlatego dla zobrazowania przestrzennego zró nicowania przydatno ci gleb w gminie dla 

produkcji rolniczej wykorzystano punktow  ocen  gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 

opracowan  równie  przez IUNG w Pu awach. 

 Przeprowadzona t  metod  analiza oceni a jako  gruntów gminy G ogów na 53,5 

pkt. W poszczególnych obr bach wielko  tego wska nika waha si  od 25,2 pkt. 

(Krzekotów) do 77,9 pkt. (Przedmo cie). Obr by, które uzyska y ocen  najwy sz : 

Grodziec Ma y, Stare Serby, Borek - Zabornia, Przedmo cie, Szczyglice, Turów  

i Ruszowice otaczaj  miasto G ogów. Ocen  najni sz  uzyska y obr by: Krzekotów, 

Wilków, Klucze i Serby po o one w pó nocno � wschodniej cz ci gminy. 

 Gleboznawcz  klasyfikacj  gruntów wg oceny punktowej IUNG przedstawiono na 

rysunku nr 7. 

4. ORGANIZACJA ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ. 

4.1. U ytkowanie gruntów. 

 W ród u ytków gruntowych gminy G ogów dominuj  u ytki rolne zajmuj ce 

obszar 5561,32 ha, co stanowi 65,7% jej ogólnej powierzchni. Lasy i zadrzewienia 

o powierzchni 1606,20 ha stanowi  19,0% powierzchni gminy. Pozosta e u ytki gruntowe 

zajmuj  15,3% powierzchni gminy. Na wielko  t  sk adaj  si : 

 wody � 279,08 ha (3,3%), 

 tereny zabudowane � 311,36 ha (3,7%), 

 drogi � 250,27 ha (2,9%), 

 nieu ytki � 125,56 ha (1,5%), 

 pozosta e � 336,54 ha (3,9%). 

 Najwi cej u ytków rolnych (ponad 80%) maj  obr by Przedmo cie, Ruszowice, 

Szczyglice i Turów. Niski udzia  u ytków rolnych wahaj cy si  od 34,9% do 48,6% maj  

miejscowo ci Stare Serby i Wilków. Uwag  zwraca bardzo wysoki udzia  terenów 

zabudowanych we wsiach Ruszowice (9,5%) i Serby (8,4%) zwi zany z rozwojem na 

terenie gminy budownictwa mieszkaniowego. 
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 Grunty orne w gminie G ogów zajmuj  obszar 4099,22 ha, co stanowi 73,7% 

powierzchni u ytków rolnych. Udzia  u ytków zielonych o cznej powierzchni 1429,74 

ha wynosi 25,7%. Sady o cznej powierzchni 32,36 ha stanowi  zaledwie 0,6% u ytków 

rolnych. 

 Niski udzia  gruntów ornych w u ytkach rolnych (poni ej 60%) wyst puje  

w dwóch obr bach � Serby i Krzekotów. Równocze nie w miejscowo ciach tych 

wyst puje bardzo wysoki odsetek u ytków zielonych. 

 Przedstawiona struktura u ytków rolnych oparta na danych operatu ewidencji 

gruntów mo e ró ni  si  od stanu faktycznego. Ograniczenie produkcji zwierz cej oraz 

preferowanie zbó  w strukturze upraw spowodowa o przekszta cenie cz ci u ytków 

zielonych, a zw aszcza pastwisk, na grunty orne. Bez z o enia przez w a cicieli gruntów 

wniosków o aktualizacj  danych ewidencji gruntów skali tego zjawiska na dzie  dzisiejszy 

nie mo na okre li . Zjawiskiem szczególnie szkodliwym jest zaorywanie k po o onych 

w dolinach cieków wodnych, które pe ni y funkcj  terenów zalewowych, 

zabezpieczaj cych gmin  przed powodziami. W przypadku zalania gruntów ornych 

z uprawami rolnymi rolnicy ponosz  znaczne szkody, cz sto bez mo liwo ci uzyskania 

odszkodowania. 

 

 

ha ha % ha % ha % ha %
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1. Borek - Zabornia 913,66 687,30 75,3 0,26 - 191,00 20,9 35,10 3,8

2. Grodziec Ma y 739,10 547,33 74,0 5,61 0,8 67,43 9,1 118,73 16,1

3. Klucze 332,21 265,94 80,0 3,10 0,9 17,15 5,2 46,02 13,9

4. Krzekotów 223,52 132,82 59,4 - - 66,98 30,0 23,72 10,6

5. Przedmo cie 776,68 668,22 86,0 0,65 0,1 92,37 11,9 15,44 2,0

6. Ruszowice 485,31 466,08 96,1 6,45 1,3 5,03 1,0 7,75 1,6

7. Serby 840,14 431,92 51,4 6,46 0,8 74,70 8,9 327,06 38,9

8. Stare Serby 149,40 97,49 65,3 0,94 0,6 49,07 32,8 1,90 1,3

9. Szczyglice 214,27 177,72 82,9 6,18 2,9 7,63 3,6 22,74 10,6

10. Turów 325,67 221,37 67,9 1,57 0,5 18,81 5,8 83,92 25,8

11. Wilków 561,36 403,03 71,8 1,14 0,2 68,49 12,2 88,70 15,8

5 561,32 4 099,22 73,7 32,36 0,6 658,66 11,8 771,08 13,9

Obr b

Powierzchnia
ogólna u ytków

rolnych

w tym:

Gmina ogó em

ród o: Opracowano na podstawie ewidencji gruntów i budynków. Stan na  07.07.2009 r.

Struktura u ytków rolnych

Grunty orne Sady ki Pastwiska

Tabela 15

Lp.
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Rys nr 9 i 10 excel 

 

73,7%

0,6%
11,8%

13,9%

Rys. 10. Struktura u ytków rolnych

grunty orne
sady

ki
pastwiska

LEGENDA:

65,7%

19,0%

3,3%
3,7%2,9%

1,5%

3,9%

Rys. 9. Struktura u ytkowania gruntów

u ytki rolne
lasy i zadrzewienia
wody
tereny zabudowane
drogi
nieu ytki
pozosta e

LEGENDA:
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 Cz  u ytków rolnych (338,00 ha, co stanowi 6,1% ogólnej ich powierzchni) nie 

jest obecnie u ytkowana. Od ogi wyst puj  w dziesi ciu obr bach. Jedynym obr bem,  

w którym nie stwierdzono gruntów od oguj cych s  Stare Serby.  

 Jako przyczyny od ogowania u ytków rolnych mo na wskaza : 

 zaniechanie hodowli byd a (rezygnacja z korzystania z u ytków zielonych), 

 niska jako  u ytków rolnych, 

 nabywanie gruntów przez inwestorów zewn trznych z zamiarem przekszta cenia na 

tereny budowlane. 

 82,9% od ogowanych u ytków rolnych stanowi  grunty orne, a 17,1% u ytki 

zielone. Fizycznie najwi ksza powierzchnia od ogów wyst puje w obr bie: Wilków 

(108,89 ha). 

 W ród nie u ytkowanych gruntów ornych dominuj  klasy IV i VI (w sumie 147,20 

ha) stanowi ce 43,6% ogó u od ogowanych u ytków rolnych. W pozostaj cych bez 

u ytkowania kach i pastwiskach, wi kszo  stanowi  klasy III i IV (41,15 ha � 12,2% 

od ogowanych u ytków rolnych). 

 Zdecydowana wi kszo  od ogowanych u ytków rolnych (280,71 ha � 83,1% 

od ogów) nale y do w a cicieli prywatnych. Udzia  od ogowanych gruntów nale cych do 

innych w a cicieli oraz spó ek prawa handlowego jest zbli ony i wynosi odpowiednio 

4,4% i 3,8%. Udzia  od ogowanych u ytków rolnych nale cych do Skarbu Pa stwa � 

Agencji Nieruchomo ci Rolnych wynosi 5,2% (17,45 ha) 

 Charakterystyka u ytkowania gruntów zawarta jest w tabelach nr 14, 15 16 i 17 

oraz na rysunkach nr 8, 9, 10 i 11. 
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4.2. W adanie gruntami. 

4.2.1. Struktura w adania gruntami. 

 W gminie G ogów we w adaniu gruntami przewa a sektor prywatny u ytkuj cy 

4875,34 ha (57,5% obszaru gminy). Najwi kszy udzia  w tym sektorze maj  prywatne 

gospodarstwa rolne (3845,38 ha � 45,3% powierzchni gminy). Nieruchomo ci rolne  

o powierzchni do 1 ha w adaj  661,03 ha (7,8% powierzchni gminy). Sektor spó dzielczy 

dysponuje na terenie gminy area em 117,92 ha (1,4% powierzchni gminy). Pozostali 

u ytkownicy prywatni w adaj  obszarem 251,01 ha (3,0% powierzchni gminy)  

 Sektor publiczny zajmuje powierzchni  3594,99 ha, co stanowi 42,5% obszaru 

gminy. Gruntami sektora publicznego w adaj : 

 Agencja Nieruchomo ci Rolnych � 997,91 ha (11,8% powierzchni gminy), 

 Pa stwowe Gospodarstwo Le ne � 1432,43 ha (16,9% powierzchni gminy), 

 w asno  komunalna � 250,90 ha (3,0% powierzchni gminy), 

 pozostali u ytkownicy � 913,75 ha (10,8% powierzchni gminy). 

Wysoki udzia  sektora publicznego w strukturze w adania gruntami wyst puje w obr bach: 

Krzekotów (83,7%), Borek � Zabornia (65,4%), Stare Serby (59,9%), oraz Wilków 

(54,6%). Bardzo niski udzia  sektora publicznego w strukturze w adania gruntami (poni ej 

10%) jest w obr bach Ruszowice (8,3%) i Przedmo cie (8,6%). 

 Grunty Agencji Nieruchomo ci Rolnych rozmieszczone s  na obszarze gminy 

nierównomiernie. Najwi kszy udzia  we w adaniu gruntami Agencja ma w obr bach: 

Borek � Zabornia (37,3%), Krzekotów (21,9%) i Klucze (20,2%). W jednym obr bie � 

Szczyglicach grunty ANR praktycznie nie wyst puj . Obszarowo najwi cej gruntów 

Agencji Nieruchomo ci Rolnych znajduje si  w miejscowo ciach Borek � Zabornia 

(502,52 ha), Krzekotów (135,40 ha) i Grodziec Ma y (120,25 ha). 

 W strukturze w adania u ytkami rolnymi w wi kszo ci miejscowo ci dominuje 

sektor prywatny posiadaj cy ponad 80% u ytków rolnych obr bu. W obr bach Grodziec 

Ma y i Klucze wyst puje przewaga sektora prywatnego wyra aj ca si  udzia em we 

w adaniu u ytkami rolnymi w granicach od 60,1% do 80%. Tylko w dwóch obr bach: 

Borek � Zabornia i Krzekotów przewag  we w adaniu u ytkami rolnymi posiada sektor 

publiczny. 
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 W strukturze u ytkowania gruntów sektora publicznego przewa aj  lasy  

i zadrzewienia (1487,43 ha � 41,4% ogólnej powierzchni sektora). Drug  co do wielko ci 

grup  s  u ytki rolne � 1119,66 ha (31,1% ogólnej powierzchni sektora). Wi kszo  

u ytków rolnych (643,68 ha) stanowi  grunty orne. U ytki zielone zajmuj  powierzchni  

475,43 ha i stanowi  13,2% ogólnego obszaru sektora publicznego. Znacz cy jest równie  

udzia  gruntów pozosta ych (322,65 ha � 9,0% ogólnej powierzchni sektora), dróg (248,09 

ha � 6,9% ogólnej powierzchni sektora) i wód (240,68 ha � 6,7% ogólnej powierzchni 

sektora). Pozosta e u ytki gruntowe tego sektora: tereny zabudowane i nieu ytki maj  

czn  powierzchni  176,48 ha, co stanowi 4,9% jego ogólnej powierzchni. 

 W u ytkach gruntowych pozostaj cych we w adaniu sektora prywatnego dominuj  

u ytki rolne, które z powierzchni  4441,66 ha stanowi  91,1% jego ogólnego obszaru. 

Grunty orne o areale 3455,54 ha stanowi  70,9% powierzchni sektora prywatnego. 

Pozosta e u ytki gruntowe (lasy i zadrzewienia, wody, tereny zabudowane, drogi, 

nieu ytki, grunty pozosta e) stanowi  8,9% gruntów sektora prywatnego. W tej grupie 

u ytków gruntowych najwi kszy udzia  maj  tereny zabudowane (4,1%). Udzia  

pozosta ych zamyka si  w przedziale od 0,3% do 1,5%. 

 W adanie gruntami przedstawiono w tabelach nr 18, 19, 20 i 21 oraz na rysunkach 

nr 12, 13, 14 i 15. 

 

 

 Tabela 19

ha % ha %
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Borek - Zabornia 913,66 481,34 52,7 432,32 47,3

2. Grodziec Ma y 739,10 215,37 29,1 523,73 70,9

3. Klucze 332,21 104,17 31,4 228,04 68,6

4. Krzekotów 223,52 131,05 58,6 92,47 41,4

5. Przedmo cie 776,68 14,90 1,9 761,78 98,1

6. Ruszowice 485,31 7,34 1,5 477,97 98,5

7. Serby 840,14 50,26 6,0 789,88 94,0

8. Stare Serby 149,40 3,66 2,4 145,74 97,6

9. Szczyglice 214,27 19,89 9,3 194,38 90,7

10. Turów 325,67 8,64 2,7 317,03 97,3

11. Wilków 561,36 83,04 14,8 478,32 85,2

5 561,32 1 119,66 20,1 4 441,66 79,9

powierzchnia UR ogó em

ród o: Opracowano na podstawie ewidencji gruntów i budynków. Stan na  07.07.2009 r.

Gmina ogó em

Struktura w adania u ytkami rolnymi ogó em

Lp. Obr b

Powierzchnia ogólna
u ytków rolnych

w obr bie
(ha)

Sektor publiczny Sektor prywatny

powierzchnia UR ogó em
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Jedn.
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4.3. Struktura gospodarstw prywatnych. 

4.3.1. Struktura obszarowa i ilo ciowa gospodarstw rolnych. 

 Zgodnie z danymi zawartymi w kartach podatkowych w gminie G ogów jest 767 

gospodarstw rolnych o redniej powierzchni 5,86 ha gruntów w asnych i dzier awionych. 

rednia powierzchnia gospodarstwa w poszczególnych obr bach jest bardzo zró nicowana 

i waha si  od 3,67 ha w obr bie Ruszowice do 23,27 ha w miejscowo ci Turów. Najwi cej 

gospodarstw prowadzi dzia alno  w obr bach: Przedmo cie (175) i Ruszowice (123). 

 W gminie dzia alno  rolnicz  prowadzi 6 gospodarstw bardzo du ych o redniej 

powierzchni 139,64 ha. Z racji skali produkcji oraz bazowania g ównie na pracy najemnej 

maj  one charakter przedsi biorstw rolnych a nie gospodarstw rodzinnych. Nale y 

podkre li , e gospodarstwa powy ej 100 ha stanowi c zaledwie 0,8% ogólnej liczby 

gospodarstw dysponuj  a  18,7% ziemi u ytkowanej przez rolników indywidualnych. Bez 

tych gospodarstw rednia powierzchnia gospodarstw prywatnych w gminie G ogów 

wynosi 4,8 ha. 

 Gospodarstw bardzo ma ych, o powierzchni poni ej 5 ha gruntów w asnych 

i dzier awionych jest 585 o redniej powierzchni 1,67 ha. Stanowi  one 76,3% ogólnej 

liczby gospodarstw u ytkuj c zaledwie 21,8% gruntów b d cych w ich dyspozycji. 

Gospodarstwa bardzo ma e produkuj  g ównie w celu zaspokojenia potrzeb w a cicieli nie 

uczestnicz c w zasadzie w rynku p odów rolnych. Zastrze enie to nie dotyczy oczywi cie 

dzia ów specjalnych produkcji rolnej (sadownictwo, warzywnictwo, nasiennictwo, 

kwiaciarstwo, itp.). 

 Gospodarstwa, które w obecnych warunkach mo na uzna  za du e (od 15 do 

100 ha), u ytkuj  1580,78 ha, co stanowi 35,2% gruntów b d cych we w adaniu 

gospodarstw rolnych. Jest ich 51 (6,6% ogólnej liczby gospodarstw) o redniej 

powierzchni 31,00 ha. Gospodarstwa du e i bardzo du e u ytkuj  53,9% gruntów 

b d cych w dyspozycji gospodarstw indywidualnych. wiadczy to o stosunkowo s abej 

koncentracji ziemi w gospodarstwach du ych i bardzo du ych. 

 Ilo ciowo w adnym z obr bów nie dominuj  gospodarstwa du e (15 � 100 ha). 

W poszczególnych miejscowo ciach ich udzia  w ogólnej liczbie gospodarstw waha si  od 

3,1% (Serby) do 33,3% (Turów). Gospodarstwa tego przedzia u obszarowego nie 

wyst puj  w obr bie Krzekotów. Tylko w dwóch miejscowo ciach: Klucze i Stare Serby 

gospodarstwa te przewa aj  dysponuj c odpowiednio 54,0% i 51,0% ziemi.  
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W pozosta ych obr bach udzia  gospodarstw du ych w u ytkowaniu ziemi nie przekracza 

50%, wahaj c si  od 16,8% (Serby) do 44,3% (Wilków). 

4.3.2. Rozdrobnienie gruntów gospodarstw rolnych. 

 Przy ustalaniu rozdrobnienia gruntów rolnych pos u ono si  danymi zawartymi 

w operacie ewidencji gruntów, obejmuj cymi wy cznie grunty w asne. Wynika z nich,  

e w gminie G ogów na jedno gospodarstwo przypada rednio 6,6 dzia ek ewidencyjnych 

o przeci tnej powierzchni 1,05 ha. W poszczególnych obr bach rednia ilo  dzia ek 

przypadaj cych na jedno gospodarstwo waha si  od 2,5 (Krzekotów) do 34,5 (Turów). 

Du a jest równie  rozpi to  redniej powierzchni dzia ki mieszcz ca si  w przedziale  

od 0,35 ha (Turów) do 2,46 ha (Serby). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Najwi ksze rozdrobnienie ( rednio 38,4 dzia ek o przeci tnej powierzchni 1,83 ha) 

wyst puje w przedziale obszarowym 50 � 99,99 ha. Najmniej korzystna sytuacja w tej 

grupie wyst puje w obr bie Turów � 61,7 dzia ek o redniej powierzchni 1,14 ha. 

 Du e rozdrobnienie wyst puje równie  w grupie obszarowej 15 � 49,99 ha (na 

jedno gospodarstwo przypada 15,3 dzia ek o redniej powierzchni 1,62 ha). 

a b a b a b a b a b a b a b
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 14.

1. Borek - Zabornia 1,34 5,2 0,85 2,5 1,10 6,5 1,58 8,0 1,79 12,2 2,04 29,0 - -

2. Grodziec Ma y 1,84 3,9 0,82 2,4 1,22 5,4 1,47 7,5 1,80 13,8 4,83 18,0 36,78 3,0

3. Klucze 1,26 5,2 1,04 2,4 1,09 6,4 1,50 7,6 1,49 14,3 - - - -

4. Krzekotów 1,47 2,5 1,45 1,9 1,60 5,0 1,32 8,0 - - - - - -

5. Przedmo cie 1,01 5,7 0,69 3,5 1,10 6,3 1,12 10,8 1,39 14,9 - - - -

6. Ruszowice 0,95 5,3 0,59 3,6 1,27 5,6 1,03 11,0 1,35 19,8 - - - -

7. Serby 2,46 4,1 0,53 3,6 1,34 5,2 1,00 13,0 5,71 5,2 53,67 1,0 44,84 3,5

8. Stare Serby 0,89 5,0 0,35 5,0 3,32 3,0 1,57 6,5 5,30 5,5 - - - -

9. Szczyglice 1,16 4,5 0,71 3,0 1,41 6,0 1,48 8,0 1,80 9,0 - - - -

10. Turów 0,35 34,5 0,08 30,2 0,23 33,5 3,76 3,0 0,28 61,0 1,14 61,7 - -

11. Wilków 1,25 4,2 0,64 3,5 1,02 7,2 2,78 4,3 4,54 6,3 5,00 14,0 - -

1,05 6,6 0,48 4,5 0,87 8,1 1,28 9,6 1,62 15,3 1,83 38,4 20,91 6,5

a - rednia powierzchnia dzia ki w gospodarstwie (w ha)
b - rednia liczba dzia ek w gospodarstwie

1 - 4,99 5 - 9,99 10 - 14,99 15 - 49,99 50 -99,99 powy ej 100

Ogó em

ród o:  Opracowano na podstawie ewidencji gruntów i budynków. Stan na  07.07.2009 r.

Rozdrobnienie gruntów gospodarstw w grupach obszarowych
Tabela 23

Lp. Obr b
Ogólem

W przedzia ach obszarowych
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 Tylko nieco lepsza jest sytuacja w grupie obszarowej 10 � 14,99 ha gdzie na jedno 

gospodarstwo przypada rednio 9,6 dzia ek o przeci tnej powierzchni 1,28 ha. W grupie 

obszarowej powy ej 100 ha rednio na jedno gospodarstwo przypada 6,5 dzia ek o redniej 

powierzchni 20,91 ha. 

 O rozdrobnienie gruntów i potrzeb  ewentualnego scalenia gruntów pytano 

przedstawicieli rad so eckich wszystkich wsi. Wed ug ich oceny rozdrobnienie 

gospodarstw utrzymuj cych si  wy cznie lub g ównie z rolnictwa na terenie gminy 

G ogów nie wp ywa zasadniczo na warunki prowadzenia dzia alno ci rolniczej. Wi ksze 

niedogodno ci prowadzenia gospodarstwa mog  wynika  z dzier awienia gruntów 

w innych miejscowo ciach oraz nieracjonalnie ukszta towanej sieci dróg transportu 

rolnego i ich z ego stanu technicznego. 

 Rozdrobnienie gruntów przedstawiono w tabeli nr 23 oraz na rysunkach nr 17 i 18. 

5. WYPOSA ENIE GMINY W INFRASTRUKTUR  TECHNICZN . 

5.1. Wyposa enie wsi w infrastruktur  techniczn . 

5.1.1. Sie  wodoci gowa. 

 Ca y obszar gminy G ogów jest wyposa ony w sie  wodoci gow . Stopie  

wykorzystania sieci wodoci gowej mierzony ilo ci  przy czy na 100 budynków (96,2) 

oceni  mo na jako dobry.  

 System wodoci gowy gminy jest rozdrobniony. Tworz  go 4 uj cia i stacje 

uzdatniania wody zaopatruj ce poprzez lokalne sieci wodoci gowe poszczególne 

miejscowo ci tj.: 

1. Serby � Serby, Grodziec Ma y, Szczyglice, Ruszowice oraz miasto G ogów 

2. Borek � Borek, Zabornia, Bytnik, Przedmo cie 

3. Wilków � Wilków, Serby Stare, Klucze, Krzekotów 

4. Turów � Turów. 

 Informacje dotycz ce zaopatrzenia w wod  podano w tabeli nr 25. 

5.1.2. Odprowadzanie cieków. 

Gmina G ogów nie posiada oczyszczalni cieków. Istniej ce sieci kanalizacyjne  

w obr bach Grodziec Ma y, Ruszowice, Serby i Stare Serby pod czone s  do systemu 

oczyszczania cieków miasta G ogów. Stopie  wykorzystanie sieci kanalizacyjnej 

mierzony ilo ci  przy czy na 100 budynków (35,1) jest bardzo niski.  
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 Mieszka cy gminy nie przy czeni do sieci kanalizacyjnej odprowadzaj  cieki do 

przydomowych szczelnych zbiorników bezodp ywowych. Jednak trudna sytuacja 

ekonomiczna ludno ci wiejskiej oraz jej niska wiadomo  ekologiczna sprzyja praktykom 

korzystania z �dzikich� wylotów z osadników gnilnych lub wywo eniu ich zawarto ci  

w ró ne przypadkowe miejsca. 

 Dane dotycz ce gospodarki ciekowej zosta y zawarte w tabeli nr 25. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. Sie  gazowa. 

Przez teren gminy G ogów przebiega gazoci g wysokiego ci nienia (DN 300) 

relacji Krobia � Zielona Góra. Zlokalizowane s  tu dwie stacje redukcyjno � pomiarowe I-

go stopnia o przepustowo ci Q = 3000 Nm3/h oraz trzy stacje redukcyjno � pomiarowe II 

stopnia (Bytnik, Przedmo cie, Ruszowice). 

Obecno  stacji II stopnia daje mo liwo  korzystania z sieci gazowej 

mieszka com trzech obr bów: Bytnik, Przedmo cie i Ruszowice.  

Tendencje zaobserwowane w ostatnich latach wskazuj , e zainteresowanie 

mieszka ców wsi korzystaniem z tego medium jest niedu e. Spowodowane to mo e by : 

Tabela 24

ilo
przy czy

ilo  przy czy
na 100 

budynków

ilo
przy czy

ilo  przy czy
na 100 

budynków

ilo
przy czy

ilo  przy czy
na 100 

budynków
1. 3. 4. 5. 6. 7. 6. 7.

1. 78 98 125,6 - - - -

2. 157 168 107,0 156 99,4 - -

3. 57 45 78,9 - - - -

4. 31 37 119,4 - - - -

5. 203 220 108,4 - - - -

6. 359 262 73,0 137 38,2 - -

7. 484 482 99,6 271 56,0 - -

8. 33 35 106,1 22 66,7 - -

9. 52 41 78,8 - - - -

10. 33 38 115,2 - - - -

11. 182 179 98,4 - - - -

1 669 1 605 96,2 586 35,1 - -

Turów

Szczyglice

ród o: Urz d Gminy G ogów, sierpie  2009 r.

Wyposa enie wsi w infrastruktur  techniczn

Lp. Obr b ilo
budynków

Wodoci g Gaz

Borek - Zabornia

Przedmo cie

Kanalizacja

Grodziec Ma y

Klucze

Krzekotów

2.

Gmina ogó em

Stare Serby

Serby

Wilków

Ruszowice
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 wymaganiami stawianymi przez dostawc  gazu (wykorzystanie do celów bytowych 

i grzewczych), 

 rosn c  cen  gazu, 

 powszechno ci  dost pu do gazu rozlewanego do butli o ró nych pojemno ciach, 

 dzia aniami konkurencyjnymi dostawców gazu w butlach. 

5.1.4. Sie  telefoniczna. 

 Gmina G ogów korzysta z sieci Telekomunikacji Polskiej S.A. W ca ej gminie  

w sierpniu 2009 r. zainstalowanych by o 901 numerów. W poszczególnych 

miejscowo ciach liczba numerów telefonicznych waha a si  od 5 (Turów) do 261 

(Ruszowice). Rozpi to  ta jednak maleje radykalnie gdy pos u ymy si  wska nikiem 

okre laj cym liczb  abonentów telefonicznych na 1000 mieszka ców. rednio w gminie 

wynosi on 153,5 a w poszczególnych obr bach zamyka si  w przedziale od 31,8 (Turów) 

do 187,5 (Wilków). 

 Nale y przypuszcza , e w dalszych latach rozwój telefonii stacjonarnej nie b dzie 

ju  tak dynamiczny za spraw  rozwoju telefonii komórkowej. Jednak ze wzgl du na liczb  

operatorów oferuj cych us ugi, stosowane przez nich zasady ochrony danych osobowych  

a tak e du y �ruch� numerów i aparatów komórkowych statystyczne uj cie tego zjawiska 

w planie urz dzeniowo � rolnym nie jest mo liwe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 25

Lp. Obr b
Liczba

mieszka ców
we wsi

Liczba numerów
telefonicznych

Ilo  telefonów na
1000 mieszka ców

1. 2. 3. 4. 5.

1. Borek - Zabornia 396 65 164,1

2. Grodziec Ma y 578 83 143,6

3. Klucze 191 29 151,8

4. Krzekotów 138 18 130,4

5. Przedmo cie 811 99 122,1

6. Ruszowice 1074 174 162,0

7. Serby 1608 261 162,3

8. Stare Serby 115 19 165,2

9. Szczyglice 144 25 173,6

10. Turów 157 5 31,8

11. Wilków 656 123 187,5

5868 901 153,5

Stan wyposa enia wsi w telefony

Gmina ogó em

ród o: Urz d Gminy G ogów, sierpie  2009 r.



Dolno l skie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych * Plan urz dzeniowo � rolny gminy G ogów 62

5.1.5. Energia elektryczna. 

 Przez teren gminy przebiegaj  napowietrzne linie energetyczne wysokich napi  

110 kV: 

 przez obr by Wilków, Krzekotów, Serby i Grodziec Ma y. W Grod cu Ma ym 

odchodz  odga zienia do m. G ogowa oraz wsi Bogomice w gminie Kotla; 

 po zachodniej stronie zabudowa  wsi Przedmo cie do m. G ogowa; 

 przez obr b Ruszowice � jedna równole nikowo na po udnie od zabudowa  wsi  

i druga po udnikowo w zachodniej cz ci obr bu. 

Odbiorcy energii elektrycznej s  zaopatrywani poprzez dobrze rozwini t  sie  linii 

redniego napi cia 20 kV, trzy G ówne Punkty Zasilania (�Brzegowa�, �Brzostów�, 

� arków�) oraz sie  stacji transformatorowych. Wi kszo  sieci elektrycznej stanowi  

linie napowietrzne, a ich stan nale y okre li  jako dobry, daj cy wysoki stopie  pewno ci 

zasilania. 

5.1.6. Gospodarka odpadami sta ymi. 

 Gospodarka odpadami sta ymi opiera si  na ich sk adowaniu poza obszarem gminy 

G ogów. Odpady komunalne zbierane s  i wywo one przez firm  GPK Sita Sp. z o.o. 

 Na ca ym obszar gminy wdra ana jest selektywna zbiórka surowców wtórnych, 

sk adowanych do rozmieszczonych w poszczególnych miejscowo ciach pojemników. 

Segregacji podlegaj  tworzywa sztuczne, papier i szk o. 

W 2004 roku zaprzestano przyjmowania odpadów komunalnych do sk adowisk  

w Turowie i Ruszowicach. Posiadaj  one zatwierdzone projekty technicznego zamkni cia  

i rekultywacji. Likwidacj  obj te zosta y równie  punkty gromadzenia odpadów  

w obr bach: Borek, Grodziec Ma y, Krzekotów, Przedmo cie i Serby Stare. 
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5.2. Wyposa enie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w infrastruktur  techniczn . 

5.2.1. Melioracje podstawowe. 

 Sie  melioracji podstawowych w gminie G ogów tworzy 9 rzek, potoków i cieków, 

których odcinki po o one w granicach gminy maj  cznie 51,902 km d ugo ci. Po 

wy czeniu Odry odcinki cieków po o one w granicach gminy stanowi  21,4% ich 

d ugo ci ca kowitej. Wszystkie cieki s  dop ywami Odry. 

 Cieki melioracji podstawowych stanowi  w asno  Skarbu Pa stwa. Zarz dzaj  

nimi: 

 Regionalny Zarz d Gospodarki Wodnej we Wroc awiu � Odra, 

 Dolno l ski Zarz d Melioracji i Urz dze  Wodnych we Wroc awiu � pozosta e 

cieki. 

 Nie wszystkie odcinki cieków melioracji podstawowych na terenie gminy s  

uregulowane. Regulacji wymagaj  odcinki cieków: Borkowskiego, Grodzkiego i Serbskiej 

Strugi o cznej d ugo ci 17,370 km. Ca o  sieci wód powierzchniowych wymaga jednak 

przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub odbudowy 

Wi kszo  obszaru gminy G ogów znajduje si  na terenach zalewowych rzeki 

Odry. Poza terenami zalewowymi po o one s  obr by Ruszowice, Szczyglice i Turów oraz 

cz ciowo Przedmo cie. 

 Dane o ciekach melioracji podstawowych zawarto w tabeli nr 26 i na rysunku 

nr 19. 

 

 

 

Zdj cie nr 1. Rzeka Rudna � obr b Przedmo cie 
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5.2.2. Melioracje szczegó owe. 

 W gminie G ogów zmeliorowanych jest 684 ha u ytków rolnych, 12,3% ich 

ogólnej powierzchni. Urz dzenia melioracyjne obejmuj  sieci drenarskie, w tym cz  

u o onych przed II wojn  wiatow  oraz 79,1 km rowów melioracyjnych. Najwi kszy 

udzia  gruntów zmeliorowanych w ogólnej powierzchni u ytków rolnych maj : Stare 

Serby (35,5%), Przedmo cie (21,2%) i Wilków (21,0%). 

 Z rozmów z przedstawicielami wsi uzyskano informacje, e zaniedbania w pracach 

konserwacyjnych urz dze  melioracyjnych, w tym zaniechanie odmulania i wykaszania 

rowów, zw aszcza biegn cych wzd u  dróg, przyczyni y si  do zak óce  w stosunkach 

powietrzno � wodnych w glebie. Zamulenie wylotów drenarskich uniemo liwia odp yw 

wód gromadz cych si  w drenach i zbieraczach przyczyniaj c si  do lokalnych zak óce   

w stosunkach powietrzno � wodnych w glebie. Do cz ciowego zniszczenia sieci 

drenarskich, zw aszcza p ycej u o onych móg  przyczyni  si  rosn cy ci ar maszyn 

Tabela 26

Uregulowany
(km)

Nieuregulowany
(km)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Bogomicki 11,270 1,545 - 9+725 ÷ 11+270 Krzycki Rów

2. Borkowski 8,400 3,392 3,000 0+000 ÷ 6+592 Rudna

3. Grodzki 13,050 - 5,160 7+890 ÷ 13+050 Krzycki Rów

4. Kana  Po udniowy 15,025 2,300 - 0+000 ÷ 2+300 Rudna

5. Krzycki Rów 73,500 3,010 - 32+100 ÷ 35+110 Odra

6. Rudna 31,300 7,785 - 1+265 ÷ 9+050 Odra

7. Serbska Struga 11,550 - 9,210 2+340 ÷ 11+550 Krzycki Rów

8. S polna 8,550 1,590 - 2+670 ÷ 4+260 Odra

9. Odra 854,300 14,910 - 380+320 ÷ 391+670
393+680 ÷ 397+240 Zalew Szczeci ski

1026,945 34,532 17,370 - -

Regionalny Zarz d Gospodarki Wodnej we Wroc awiu

Dolno l ski Zarz d Melioracji i Urz dze  Wodnych we Wroc awiu

ród o: Kilometra  cieków podstawowych uzyskany od instytucji:
            1. Dolno l ski Zarz d Melioracji i Urz dze  Wodnych we Wroc awiu Oddzia  w Legnicy
            2. Regionalny Zarz d Gospodarki Wodnej we Wroc awiu

Wody powierzchniowe stanowi ce w asno  Skarbu Pa stwa

D ugo  
ca kowita

(km)

Odcinek i stan cieku w gminie

KilometraLp. Nazwa cieku

Razem

Odbiornik wy szego 
rz du
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rolniczych, a tak e niew a ciwe wykonywane prace przy uk adaniu doziemnych sieci 

infrastruktury technicznej. Nieczynne urz dzenia drenarskie nale y udro ni  lub 

odbudowa . 

 Urz dzenia melioracji szczegó owych przedstawiono w tabeli nr 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3. Drogi transportu rolnego. 

 Zgodnie ze stanem na mapach ewidencji gruntów d ugo  dróg transportu rolnego 

w gminie G ogów wynosi 252,75 km. D ugo ci tej nie potwierdzi a przeprowadzona 

inwentaryzacja terenowa. W trakcie inwentaryzacji stwierdzono, e 12,48 km dróg (4,9% 

ogólnej ilo ci) nie istnieje pomimo wykazania w ewidencji gruntów. Nieistniej ce drogi 

zosta y zlikwidowane przez u ytkowników przyleg ych gruntów, g ównie dawne 

pa stwowe gospodarstwa rolne. 

 Trwa  nawierzchni  posiada 118,75 km dróg (46,9% ogólnej ilo ci), z czego 62,3 

km nawierzchni  asfaltow  oraz 56,45 km nawierzchni  t uczniow . 

 Dla gminy oraz wszystkich obr bów okre lono wska nik g sto ci dróg przeliczaj c 

d ugo  istniej cej sieci dróg na powierzchni  gminy lub obr bu (bez gruntów le nych). 

Dla ca ej gminy g sto  istniej cych dróg transportu rolnego wynosi 3,5 km/100 ha. 

Tabela 27

D ugo  rowów 
melioracyjnych

ha % km
1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Borek - Zabornia 913,66 136 14,9 17,0

2. Grodziec Ma y 739,10 46 6,2 7,4

3. Klucze 332,21 12 3,6 0,6

4. Krzekotów 223,52 38 17,0 3,0

5. Przedmo cie 776,68 165 21,2 24,1

6. Ruszowice 485,31 9 1,9 1,9

7. Serby 840,14 84 10,0 8,2

8. Stare Serby 149,40 53 35,5 4,3

9. Szczyglice 214,27 6 2,8 1,2

10. Turów 325,67 17 5,2 3,4

11. Wilków 561,36 118 21,0 8,0

5 561,32 684 12,3 79,1Gmina ogó em

Melioracje szczegó owe

Lp. Obr b

Powierzchnia
u ytków
rolnych

(ha)

Powierzchnia
u ytków rolnych
zmeliorowanych

ród o: 1. Dane Urz du Gminy G ogów, sierpie  2009 r.
            2. Inwentaryzacja terenowa,  sierpie  - wrzesie  2009 r.
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G sto ci  istniej cej sieci dróg wyró niaj  si  obr by Przedmo cie (5,1 km/100 ha), 

Ruszowice (4,8 km/100 ha), Krzekotów (4,5 km/100 ha) i Wilków (4,4 km/100 ha). Niski 

wska nik g sto ci dróg (poni ej 2,5 km/100 ha) maj  obr by Borek � Zabornia i Serby. 

 Analogicznie obliczona g sto  dróg o trwa ej nawierzchni wynosi w gminie 

1,7 km/100 ha. Najwi ksz  g sto  dróg o trwa ej nawierzchni maj  obr by Ruszowice 

(2,5 km/100 ha), Przedmo cie i Szczyglice (2,3 km/100 km) oraz Wilków (2,1 km/100 ha). 

Ma  g sto  dróg o trwa ej nawierzchni maj  obr by Borek � Zabornia (1,1 km/100 ha), 

Grodziec Ma y i Stare Serby (1,3 km/100 ha) oraz Serby i Klucze (1,5 km/100 ha). 

 Drogi transportu rolnego, nawet te o trwa ej nawierzchni, na wielu odcinkach nie 

spe niaj  nale ycie swej funkcji gdy  s  zniszczone, zbyt w skie oraz maj  za ma  

no no  w stosunku do wymaga  u ywanego obecnie ci kiego sprz tu rolniczego. 

Wymagaj  wi c modernizacji, zw aszcza drogi magistralne obs uguj ce du e kompleksy 

pól oraz dodatkowo cz ce ze sob  wsie, tak e z gmin s siednich. 

 Informacje o istniej cej sieci dróg transportu rolnego zawarto w tabeli nr 28 oraz na 

rysunkach nr 20 i 21. 

 

 

 

Zdj cie nr 2. Droga transportu rolnego - obr b Szczyglice 
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6. PRODUKCJA ROLNICZA.  

 Analiz  produkcji rolniczej przeprowadzono w oparciu o dane uzyskane na 

podstawie wywiadów u so tysów. 

6.1. Produkcja ro linna. 

 Zgodnie z danymi uzyskanymi w trakcie konsultacji spo ecznych mo na stwierdzi ,  

e w strukturze zasiewów dominuj  zbo a zajmuj ce 84% powierzchni zasiewów. W ród 

zbó  udzia  w wysoko ci 47% ma pszenica. Drug  pod wzgl dem udzia u w strukturze 

zasiewów grup  ro lin s  okopowe (7%). W ród okopowych dominuj  ziemniaki 

stanowi ce 84% tej grupy. Ro liny przemys owe oraz pozosta e maj  niedu y udzia   

w strukturze zasiewów wynosz cy 4%. Bardzo ma y, bo wynosz cy zaledwie 1% jest 

udzia  w strukturze zasiewów warzyw w uprawie polowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% % %
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. Borek - Zabornia 94 62 4 1 1 - - 5

2. Grodziec Ma y 78 70 - 2 1 18 - 2

3. Klucze 85 31 58 10 7 - 1 4

4. Krzekotów 80 - 70 2 2 - 2 16

5. Przedmo cie 89 54 8 7 2 3 1 -

6. Ruszowice 79 80 - 12 10 7 - 2

7. Serby 86 54 15 7 2 4 - 3

8. Stare Serby 91 50 25 4 4 - - 5

9. Szczyglice 83 33 13 8 8 4 1 4

10. Turów 76 45 - 17 17 7 - -

11. Wilków 85 40 45 10 10 - 1 4

84 47 21 7 84 4 1 4

ziemniakiogó em
(%)

pszenica yto ogó em
(%)

Struktura upraw
Tabela 29

Lp. Obr b

Powierzchnia upraw

Gmina ogó em

ród o:  Dane uzyskane na podstawie wywiadu u so tysów, wrzesie  - pa dziernik 2009 r.

zbo a okopowe
przemys owe 

ogó em
(%)
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 W tabeli nr 30 zestawiono podane przez so tysów uzyskiwane w roku 2009 plony 

podstawowych ro lin. Analiza zawartych w niej danych potwierdza bardzo zró nicowane 

warunki glebowe gminy G ogów. W zale no ci od warunków glebowych wyst puje 

bardzo wyra ne zró nicowanie wysoko ci plonów. Rozpi to  plonów zbó   

w poszczególnych obr bach waha si  od 21,7% przeci tnego plonu w gminie ( yto) do 

63,8% (j czmie ). Równie mocno (37,0%) ró ni  si  uzyskiwane plony ziemniaków Brak 

danych umo liwiaj cych oceni  wp yw warunków pogodowych, a zw aszcza wielko ci  

i rozk adu w ci gu roku opadów atmosferycznych na uzyskiwane plony. Wcze niejsze 

opracowania wskazuj , e jest on równie znaczny i dlatego w gminie G ogów zachodzi 

konieczno  podj cia dzia a  modernizacyjnych urz dze  melioracyjnych w kierunku 

mo liwo ci regulacji stosunków wodnych w glebie dla zapewnienia optymalnych 

warunków do uprawy ro lin. Szczególn  uwag  nale y zwróci  na retencj  wody do 

nawodnie  rolniczych. Bez racjonalnego gospodarowania wod  plony upraw ro linnych 

w gminie mog  by  zawodne i nie przynosi  po danych efektów ekonomicznych.  

 Dane charakteryzuj ce produkcj  ro linn  gminy G ogów zestawiono w tabelach nr 

29 i 30. 

 

 

 

pszenica yto j czmie owies ziemniaki rzepak i rzepik
1. 2. 3. 5. 7. 9. 11. 13.

1. Borek - Zabornia 50 - 45 - 270 -

2. Grodziec Ma y 55 28 35 - 320 35

3. Klucze 45 28 40 30 250 -

4. Krzekotów - 25 - - 250 -

5. Przedmo cie 55 25 35 - 330 40

6. Ruszowice 45 - 50 - 300 -

7. Serby 50 25 30 - 270 -

8. Stare Serby 45 25 40 30 260 -

9. Szczyglice 50 23 45 - 220 -

10. Turów 40 - 60 - 200 35

11. Wilków 60 27 45 30 - -

50 26 43 30 267 37

ród o:  Dane uzyskane na podstawie wywiadu u so tysów, wrzesie  - pa dziernik 2009 r.

Gmina ogó em

Plony podstawowych upraw
(Wielko  plonów uzyskanych w roku 2009)

Plony upraw 
(w q/ha)Obr bLp.

Tabela 30
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6.2. Produkcja zwierz ca. 

 Informacje o produkcji zwierz cej zestawiono w sztukach fizycznych (SF) 

i sztukach du ych (SD � jednostka umowna o wadze 500 kg) w oparciu o dane uzyskane 

od so tysów i mieszka ców poszczególnych wsi. Potwierdzaj  one regres tego dzia u 

produkcji rolnej. 

 Obsada inwentarza wyra ona w sztukach du ych przypadaj cych na 100 ha 

u ytków rolnych w gminie G ogów wynosi 11,3 SD/100 ha UR. adna z grup 

podstawowych zwierz t nie ma w obsadzie pozycji dominuj cej. Obsada byd a i trzody 

jest prawie równa i wynosi odpowiednio 5,1 SD/100 ha UR oraz 5,2 SD/100 ha UR. 

Hodowla tzw. pozosta ych gatunków zwierz t, w tym owiec, koni i drobiu ma w gminie 

mniejsze znaczenie. Ich udzia  w strukturze hodowanych zwierz t wynosi 9,3%. 

Analizuj c pog owie zwierz t liczone w sztukach du ych nale y stwierdzi , e udzia  

trzody wynosi 45,7% a byd a 45,0%. 

 Na uwag  zas uguje fakt, e w trzech obr bach: Borek � Zabornia, Stare Serby 

i Turów zaniechano w ogóle chowu byd a. W adnym z obr bów nie prowadzi si  hodowli 

owiec. 

 

 

 

 

Zdj cie nr 3. Byd o na pastwisku w Wilkowie 
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 Najwy sza obsada zwierz t wyst puje w obr bach Krzekotów (45,5 SD/100 

ha UR), Klucze (34,2 SD/100 ha UR) i Przedmo cie (20,8  SD/100 ha UR). 

 Analizuj c obsad  inwentarza gatunkami w poszczególnych miejscowo ciach 

mo na stwierdzi , e w niektórych z nich nast pi a �specjalizacja�. Najwy sza obsada 

byd a wyst puje w Krzekotowie (40,7 SD/100 ha UR) i Kluczach (21,1 SD/100 ha UR).  

W chowie trzody wyró niaj  si  rolnicy wsi Przedmo cie (13,4 SD/100 ha UR). W grupie 

�pozosta e� stosunkowo wysoka obsada wyst puje w obr bie Wilków (3,1 SD/100 ha UR), 

Decyduje o tym prowadzona w tej miejscowo ci hodowla koni. 

 Dane dotycz ce produkcji zwierz cej przedstawiono w tabelach nr 31 i 32 oraz na 

rysunku nr 22. 

7. OBS UGA ROLNICTWA. 

7.1. Wyposa enie gospodarstw w sprz t mechaniczny. 

 Wyposa enie gospodarstw w mechaniczn  si  poci gow  okre lono wska nikiem 

ilo ci hektarów u ytków rolnych przypadaj cych na 1 ci gnik przeliczeniowy o mocy 

25 KM. W gminie G ogów na 1 c.p. przypada przeci tnie 6,3 ha u ytków rolnych. 

 W poszczególnych obr bach wielko  tego wska nika jest mocno zró nicowana � 

od 2,4 ha UR/1 c.p. we wsi Klucze do 21,0 ha UR/1 c.p. w miejscowo ci Turów. 

Przyjmuj c za wystarczaj ce wyposa enie w mechaniczn  si  poci gow  przy wielko ci 

6,5 ha UR/1 c.p. nale y stwierdzi , e niekorzystna sytuacja wyst puje 

w obr bach Turów, Serby, Stare Serby, Borek � Zabornia i Ruszowice. W tych 

miejscowo ciach prace uprawowe i piel gnacyjne wykonywane s  przy szerszym 

korzystaniu z us ug s siedzkich sprz tem mechanicznym lub wiadczonych przez 

wyspecjalizowane zak ady. W pozosta ych obr bach, gdzie ilo  hektarów u ytków 

rolnych przypadaj cych na 1 ci gnik przeliczeniowy jest zbli ona lub mniejsza od 

wystarczaj cej, sytuacj  nale y oceni  jako korzystn . 

 Niekorzystnym zjawiskiem w ca ej gminie jest du y udzia  ci gników starszych 

i o mniejszej mocy. Wp ywa to na wyd u enie czasu wykonywania prac uprawowych, 

zwi kszenie cz stotliwo ci i czasoch onno ci dojazdów oraz podniesienie kosztów 

eksploatacyjnych. Ze wzgl dów ekonomicznych (ceny) wymiana starego sprz tu na nowy 

nast puje bardzo wolno. 

 Gmina posiada wystarczaj ce wyposa enie w kombajny zbo owe. Na jeden 

kombajn przypada rednio 85,0 ha gruntów ornych. S  jednak dwa obr by (Stare Serby, 
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Turów), w których nie ma tego rodzaju sprz tu rolniczego. Wykonanie prac niwnych  

w tych obr bach, a tak e wyrównanie dysproporcji w pozosta ych miejscowo ciach, 

nast puje poprzez wiadczenie us ug w ramach tzw. �pomocy s siedzkiej� lub na zasadach 

komercyjnych. 

Równie  w tej grupie sprz tu rolniczego niekorzystny jest du y udzia  maszyn 

starszych, mniej wydajnych i o du ej awaryjno ci. Cz sto s  to urz dzenia sprowadzone 

zza granicy, wyeksploatowane ju  u pierwszych w a cicieli. 

Wyposa enie w sprz t mechaniczny pokazano w tabeli nr 33 oraz na rysunkach 

nr 23 i 24. 

 

 

 

 

Zdj cie nr 4. Prace polowe 
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m. G ogów

64,0

74,6

162,1 72,3

Ruszowice

Szczyglice

Turów

Stare Serby

Przedmo cie

Borek-Zabornia

Wilków

Klucze

Krzekotów

Grodziec Ma y

Serby

25,5

132,8

74,6

132,9

141,8

Rys. 24. Wyposa enie gospodarstw rolnych w kombajny zbo owe

LEGENDA:
Ilo  ha G.O. na 1 kombajn zbo ow

brak
do 50,0 ha
od 50,1-100,0 ha
powy ej 100,0 ha
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7.2. Wyposa enie w urz dzenia obs ugi rolnictwa. 

 Po o enie gminy G ogów w s siedztwie du ej aglomeracji miejskiej powoduje, e 

skutki przemian politycznych i gospodarczych lat dziewi dziesi tych oraz przyst pienia 

Polski do Unii Europejskiej s  agodzone tylko w pewnym stopniu. 

 Na trenie gminy nie zachowa  si  aden punkt skupu p odów rolnych oraz 

zajmuj cy si  zaopatrzeniem rolników w rodki do produkcji rolnej. W mie cie G ogów 

prowadzony jest skup zbó  i rzepaku. G ównymi odbiorcami p odów rolnych 

produkowanych na terenie gminy s  punkty skupu po o one na terenie województw 

lubuskiego (zbo a, rzepak i ziemniaki) oraz wielkopolskiego (buraki cukrowe), oferuj ce 

cz sto korzystniejsze warunki skupu. Mleko odstawiane jest do zak adów mleczarskich  

w arach i Ko cianie. 

 W rodki do produkcji rolnej rolnicy gminy G ogów zaopatruj  si  g ównie  

w G ogowie oraz w Nowej Soli na terenie województwa lubuskiego. 

 Wskazane miejscowo ci oraz dost pne w nich oferty zaopatrzenia i zbytu 

przedstawione zosta y w tabeli nr 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. GOSPODARCZA AKTYWNO  MIESZKA CÓW WSI. 

 Na terenie gminy obserwuje si  szybki rozwój ma ych i rednich zak adów 

prowadz cych dzia alno  w zakresie przemys u i us ug. W 2008 r. w gminie 

zarejestrowanych by o w sektorze publicznym 7 podmiotów gospodarczych oraz 411  

Tabela 34

Lp. Lokalizacja Punkty skupu Punkty
zaopatrzenia

1. 2. 3. 4.

1. G ogów zbo a, rzepak rodki produkcji rolnej

2. Nowa Sól zbo a, rzepak rodki produkcji rolnej

3. Wschowa zbo a, rzepak -

4. ary mleko -

5. Ko cian mleko -

6. Miejska Górka buraki cukrowe -

7. Witaszyce buraki cukrowe -

8. Krzepów rzepak -

9. Niechlów ziemniaki -

Wyposa enie gminy w urz dzenia obs ugi rolnictwa

ród o: Dane uzyskane na podstawie wywiadu u so tysów, wrzesie  - pa dziernik 2009 r.
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Tabela 35

Lp. Lokalizacja
Punkty

produkcyjne
Punkty

us ugowe

1. 2. 3. 4.

us ugi budowlane
zak ad kowalski

2. Bytnik tartak zak ad mechaniki samochodowej
us ugi budowlane
zak ad stolarski

zak ad kamieniarski
zak ad mechaniki samochodowej

transport samochodowy
zak ad mechaniki samochodowej
zak ad kowalstwa artystycznego
zak ad mechaniki samochodowej

zak ad mechaniki sprz tu ci kiego
zak ad blacharsko - lakierniczy

transport samochodowy
zak ad wulkanizacyjny

us ugi budowlane
zak ad stolarski

zak ad mechaniki samochodowej
zak ad wulkanizacyjny

8. Stare Serby zak ad stolarski -
zak ad mechaniki samochodowej

us ugi budowlane
zak ad mechaniki samochodowej

us ugi budowlane

dzia alno  artystyczna - rze biarz -
- transport samochodowy

zak ad kamieniarski
zak ad mechaniki samochodowej

zak ad stolarski
zak ad remontowo - budowlany

zak ad kamieniarski
zak ad stolarski

kopalnia zak ad mechaniki samochodowej
-
- myjnia samochodowa

kopalnia -
tartak zak ad mechaniki samochodowej

10. Wilków tartak

zak ad stolarski7.

-Szczyglice9.

Serby

-

-

1. Borek - Zabornia -

4. Klucze

ród o:  Dane uzyskane na podstawie wywiadu u so tysów, wrzesie  - pa dziernik 2009 r.

Ruszowice6. -

Dzia alno  produkcyjno - us ugowa

-

5. Przedmo cie -

-Grodziec Ma y3.

w sektorze prywatnym. W ród tych ostatnich 342 (83,2%) to osoby fizyczne prowadz ce 

dzia alno  gospodarcz . Znaczn  cz  prowadzonych dzia alno ci gospodarczych 

zarejestrowanych na terenie gminy stanowi  handel i us ugi, mechanika pojazdowa  

i blacharstwo, budownictwo, transport oraz us ugi hotelarskie i gastronomiczne. 

Bazuj c na informacjach uzyskanych od so tysów wsi dzia alno  produkcyjno � 

us ugow  na terenie gminy zobrazowana zosta a w tabeli nr 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. INRASTRUKTURA SPO ECZNA. 

 Infrastruktura spo eczna zamiennie okre lana jest jako �us ugi socjalne�, 

utrzymywane ze rodków bud etów samorz dowych lub pa stwa i wiadczone dla 

ludno ci nieodp atnie. Obejmuj  o wiat  i kultur , ochron  zdrowia i mienia oraz 

administracj  publiczn . 
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 Sie  i wyposa enie gminy w obiekty us ug socjalnych nale y oceni  jako 

rozwini t  i dostosowan  do struktury sieci osadniczej. Wi kszo  obiektów us ug 

socjalnych zlokalizowanych jest w centralnie po o onym w stosunku do obszaru gminy 

mie cie G ogów. Uzupe niaj  je obiekty rozmieszczone na obszarze gminy: 

 w zakresie o wiaty: 

 przedszkola w Borku � Zaborni, Przedmo ciu, Serbach i Wilkowie 

 szko y podstawowe w Przedmo ciu, Serbach i Wilkowie,  

 gimnazja w Przedmo ciu i Serbach, 

 w zakresie kultury: 

 Gminny O rodek Kultury w Przedmo ciu,  

 biblioteki w Borku-Zaborni, Przedmo ciu, Serbach i Wilkowie 

 wietlice wiejskie we wszystkich obr bach. 

 Inne obiekty infrastruktury spo ecznej z zakresu opieki duszpasterskiej, ochrony 

przeciwpo arowej, handlu i gastronomii przedstawiono w tabeli nr 36. 

 Us ugi socjalne wy szego stopnia wiadczone s  w granicz cym z gmin  mie cie 

G ogów. 

 

 

 

Zdj cie nr 5. Ko ció  parafialny w Wilkowie 
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10. WNIOSKI. 

1. W gminie G ogów o powierzchni ponad 8470 ha, mieszka 5868 osób. G sto  

zaludnienia wynosz ca 69 osób na 1 km2 jest wy sza od g sto ci zaludnienia powiatu 

g ogowskiego oraz o 45,6% wy sza od g sto ci zaludnienia obszarów wiejskich 

województwa dolno l skiego. 

2. Liczebno  populacji obszarów wiejskich wykazuje sta  tendencj  rosn c  zwi zan  

z rozwojem budownictwa mieszkaniowego na obszarze gminy. 

3. W ród mieszka ców gminy dominuj  osoby w wieku aktywno ci zawodowej 

stanowi ce 68,9% ogó u ludno ci gminy. Udzia  dzieci i m odzie y w populacji wynosi 

22,8%. Obecna struktura wiekowa wskazuje, e w ci gu najbli szych 10 lat w gminie 

G ogów sytuacja demograficzna nie powinna ulec znacznemu pogorszeniu.  

4. Wy cznie lub g ównie z pracy we w asnym gospodarstwie rolnym utrzymuje si  tylko 

163 w a cicieli gospodarstw rolnych (4,0% mieszka ców gminy w wieku 

produkcyjnym). 

5. 27 w a cicieli gospodarstw rolnych (16,6%) znajduje si  w wieku przedemerytalnym, 

uprawniaj cym do starania si  o rent  strukturaln . 

6. Liczba zatrudnionych w gospodarstwach rolnych w wieku 41 � 55 lat (61,3%) 

wskazuje na przyspieszenie procesu starzenia si  tej grupy ludno ciowej 

w okresie perspektywicznym. 

7. Poziom wykszta cenia ludno ci utrzymuj cej si  z pracy w gospodarstwie rolnym jest 

niski. 63,2% osób tej grupy zawodowej posiada tylko wykszta cenie zawodowe. Niski 

poziom wykszta cenia wp ywa na mo liwo ci znalezienia pracy poza rolnictwem oraz 

ogranicza podatno  do wprowadzania innowacji do dzia alno ci produkcyjnej. 

8. W ród bezrobotnych 57,8% stanowi  osoby z niskim wykszta ceniem � zasadniczym 

zawodowym, gimnazjalnym i poni ej gimnazjalnego. Wykszta cenie wy sze posiada 

7,2% zarejestrowanych bezrobotnych, w wi kszo ci kobiet. 

9. Wi kszo  bezrobotnych, 57,0% ogó u zarejestrowanych stanowi  kobiety. 

10. Podstawowym bogactwem naturalnym gminy s  rudy miedzi wzbogacone minera ami 

srebra, o owiu, kobaltu, molibdenu i niklu zlokalizowane w z o ach �G ogów�, 

�Bytom Odrza ski� i �Retków�. Nad z o ami rud miedzi zalegaj  anhydryt, sól 

kamienna i w giel brunatny. Obok rud miedzi na terenie gminy zlokalizowano z o a 

gazu ziemnego oraz zasoby kruszyw mineralnych: piasków, wirów, i ów ceramiki 

budowlanej i torfu. 
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11. Cz  terenu gminy G ogów jest obj ta granic  obszaru Natury 2000 � gi 

Odrza skie� oraz u ytku ekologicznego � gi G ogowskie�.  

12. Przez obszar gminy przebiegaj  dwa korytarze ekologiczne sieci ECONET-POLSKA  

o znaczeniu krajowym. 

13. Na obszarze gminy znajduje si  wiele obiektów o warto ciach kulturowych (sakralnych 

i wieckich) wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków.  

14. Stopie  lesisto ci gminy G ogów wynosz cy 19,0% jest zdecydowanie ni szy od 

przeci tnej dla obszarów wiejskich województwa dolno l skiego. 

15. W ród u ytków gruntowych w gminie G ogów dominuj  u ytki rolne stanowi ce 

65,7% jej ogólnej powierzchni. W poszczególnych miejscowo ciach udzia  u ytków 

rolnych w ogólnej powierzchni obr bu waha si  od 34,9% (Stare Serby) do 89,3 % 

(Przedmo cie). 

16. Bardzo wysoki udzia  terenów zabudowanych zwi zany z rozwojem budownictwa 

mieszkaniowego na terenie gminy maj  miejscowo ci Ruszowice (9,5%) i Serby 

(8,4%). 

17. U ytki rolne dobrej i redniej jako ci wyst puj  w gminie G ogów na zbli onym 

poziomie (odpowiednio 37,9% i 34,7%). Udzia  u ytków rolnych s abej jako ci wynosi 

27,4%. 

18. Wska nik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy G ogów wynosi 78,5 

punktów (w skali 100-punktowej). 

19. Obr by charakteryzuj ce si  najwy sz  jako ci  terenów rolniczych i granicz ce  

z miastem G ogów s  najbardziej zagro one przekszta caniem u ytków rolnych  

na tereny budowlane. 

20. Gleby gminy G ogów wykazuj  znaczne zakwaszenie wp ywaj ce na ich struktur , 

obni k  plonów i wielko  zbiorów. Zabieg wapnowania gruntów wskazany jest  

na 44% powierzchni u ytków rolnych. 

21. Od ogi w gminie G ogów stanowi  6,1% ogólnej powierzchni u ytków rolnych. 

Grunty od oguj ce nie wyst puj  jedynie w obr bie Serby Stare. 

22. We w adaniu gruntami gminy G ogów przewa a sektor prywatny dysponuj cy 57,5% 

obszaru gminy. 

23. Najwi kszym w adaj cym w sektorze publicznym jest Pa stwowe Gospodarstwo 

Le ne dysponuj ce 16,9% powierzchni gminy (1432,43 ha). Agencja Nieruchomo ci 

Rolnych dysponuje powierzchni  997,91 ha (11,8% obszaru gminy). 
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24. We w adaniu u ytkami rolnymi przewa a sektor prywatny, który posiada 79,9 % ich 

ogólnej powierzchni. W poszczególnych obr bach udzia  sektora prywatnego we 

w adaniu u ytkami rolnymi waha si  od 41,4% (Krzekotów) do 98, 5% (Ruszowice). 

25. U ytki rolne stanowi  91,1% gruntów sektora prywatnego. 

26. Wed ug kart podatkowych w gminie G ogów jest 767 gospodarstw o redniej 

powierzchni 5,86 ha gruntów w asnych i dzier awionych. 

27. 51 gospodarstw du ych i bardzo du ych, o powierzchni powy ej 15 ha gruntów 

w asnych i dzier awionych stanowi c 6,6% ich ogólnej liczby dysponuje 35,2% ziemi 

u ytkowanej przez rolników indywidualnych. 

28. 585 gospodarstw ma ych o powierzchni do 5 ha (76,3% ogólnej liczby) gospodaruje na 

21,8% gruntów w asnych i dzier awionych. Dla zapewnienia w a ciwego poziomu 

ycia gospodarstwa te maj  ju  lub b d  musia y poszukiwa  pozarolniczych róde  

dochodu.  

29. W gminie G ogów jedno gospodarstwo posiada rednio 6,6 dzia ek ewidencyjnych  

o przeci tnej powierzchni 1,05 ha. Najwi ksze rozdrobnienie wyst puje w przedziale 

obszarowym 50 � 99,99 ha (38,4 dzia ek o redniej powierzchni 1,83 ha). 

30. Z sieci gazowej korzystaj  mieszka cy dwóch obr bów: Przedmo cia i Ruszowic. 

Potencjalne mo liwo ci w zakresie zaspokojenia potrzeb na gaz sieciowy nie s  

wykorzystane ze wzgl du na ma e zainteresowanie mieszka ców wsi. 

31. Stan techniczny istniej cej sieci energetycznej nale y okre li  jako dobry, daj cy 

wysoki stopie  pewno ci zasilania. 

32.  Melioracje podstawowe na terenie gminy stanowi 9 rzek, potoków i cieków o cznej 

d ugo ci 51,902 km (w granicach administracyjnych gminy). Administratorami cieków 

s  Regionalny Zarz d Gospodarki Wodnej we Wroc awiu oraz Dolno l ski Zarz d 

Melioracji i Urz dze  Wodnych we Wroc awiu. 

33. Nie wszystkie odcinki cieków melioracji podstawowych na terenie gminy s  

uregulowane. Regulacji wymagaj  odcinki cieków: Borkowskiego, Grodzkiego  

i Serbskiej Strugi o cznej d ugo ci 17,370 km. Pozosta e cieki wymagaj  

przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub odbudowy. 

34. Urz dzenia melioracji szczegó owych s  w znacznym stopniu zaniedbane i wymagaj  

udro nienia lub odbudowy. 

35. Sie  dróg publicznych gminy stanowi  drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe 

i gminne. Ich stan techniczny nie spe nia wymogów rosn cego ruchu transportu 

samochodowego. 
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36. Sie  dróg publicznych uzupe niaj  drogi transportu rolniczego o cznej d ugo ci 

240,27 km. Trwa  nawierzchni  posiada 118,75 km dróg. 

37. 47,5% dróg o trwa ej nawierzchni (56,45 km) posiada nawierzchni  t uczniow . 

38. W strukturze zasiewów dominuj  zbo a zajmuj ce 84% powierzchni zasiewów. 

39. Mimo blisko ci G ogowa udzia  warzyw w uprawie polowej w strukturze zasiewów 

wynosi zaledwie 1%. 

40. Obsada inwentarza w gminie wynosi 11,3 SD/100 ha UR. Udzia  trzody i byd a jest 

prawie równy i wynosi odpowiednio 5,2 i 5,1 SD/100 ha UR. 

41. Wyposa enie rolników w mechaniczn  si  poci gow  jest w zasadzie wystarczaj ce. 

Niekorzystny jest du y udzia  sprz tu starszego, o mniejszej mocy i du ej awaryjno ci. 

42. Wyposa enie gminy G ogów w urz dzenia obs ugi rolnictwa jest niewystarczaj ce. 

Dlatego rolnicy poszukuj  mo liwo ci zaopatrzenia w rodki produkcji i zbytu p odów 

rolnych na korzystniejszych warunkach cenowych równie  poza granicami gminy  

i województwa. 

43. Atrakcyjno  oferty produktów rolnych z terenu gminy mog oby podnie  

zorganizowanie rolników w grupy producenckie oferuj ce wi ksze ilo ci jednolitych 

gatunkowo i jako ciowo p odów rolnych. 
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II. USTALENIA PLANU URZ DZENIOWO � ROLNEGO. 

1. PLAN URZADZENIOWO � ROLNY A OPRACOWANIA STRATEGICZNE 

DOTYCZ CE GMINY G OGÓW. 

 Wizja nakre lona przez Strategi  rozwoju obszarów wiejskich Dolnego l ska 

przewiduje, e do 2020 roku stan  si  one szeroko akceptowanym i wiadomie 

wybieranym przez spo ecze stwo miejscem ycia i pracy. Przyczyni si  do tego zrównanie 

warunków egzystencji ludno ci wiejskiej z warunkami mieszka ców miast. 

 Zrealizowanie wizji Strategii zale y od osi gni cia g ównych celów rozwoju 

obszarów wiejskich Dolnego l ska tj.: 

 podniesienia poziomu ycia ludno ci wiejskiej, 

 wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. 

 Dolny l sk posiada zró nicowane warunki fizjograficzne i demograficzne oraz 

ró ny poziom rozwoju gospodarczego poszczególnych jednostek samorz dowych. Dlatego 

podzielono jego obszar na w miar  jednorodne regiony funkcjonalno � przestrzenne 

posiadaj ce w asne, dostosowane do ich warunków, cele i zadania (rysunek nr 25). 

 W wyniku dokonanego podzia u gmina G ogów zaliczona zosta a do regionu IV-go 

� rolniczo - przemys owego, który posiada dobry i redni poziom rozwoju spo eczno - 

gospodarczego i takie same warunki do prowadzenia rolnictwa. Charakteryzuje si  

dobrymi warunkami glebowo � klimatycznymi. Obszary wiejskie regionu powinny by  

ukierunkowane na rozwój funkcji rolniczych i zwi zanych bezpo rednio z rolnictwem. 

 W regionie notuje si  relatywnie ni sze bezrobocie co zwi zane jest  

z oddzia ywaniem przemys u miedziowego. Zjawiskiem niekorzystnym jest niski poziom 

wykszta cenia ludno ci rolniczej. Produkcj  rolnicz , a zw aszcza zwierz c  cechuje niska 

intensywno . Poniewa  gminy regionu, posiadaj c wysokie dochody bud etowe 

przeznaczaj  du  ich cz  na wydatki inwestycyjne region posiada wysoki stopie  

wyposa enia w urz dzenia infrastruktury technicznej. 
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 G ównym celem rozwoju regionu rolniczo - przemys owego jest podnoszenie 

dochodu ludno ci wiejskiej. Przypisane zosta y mu szczegó owe cele wspieraj ce: 
 

 przekszta cenie struktury agrarnej, 

 likwidacja monokultury przemys owej poprzez rozwój funkcji pozarolniczych nie 

zwi zanych z wydobyciem i przetwórstwem miedzi oraz funkcji obs ugi 

kompleksu gospodarki ywno ciowej, 

 poprawa stanu rodowiska przyrodniczego. 

 Osi gni cie celów szczegó owych warunkuje zrealizowanie przypisanych im 

zada . W gminie G ogów najistotniejsze znaczenie b d  mia y: 

 dla przekszta cenia struktury agrarnej � poprawienie struktury obszarowej 

gospodarstw, przekszta cenie struktury zatrudnienia, dostosowanie kierunków 

produkcji rolniczej, a zw aszcza zwierz cej do warunków przyrodniczych, 

racjonalna organizacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej; 

 dla likwidacji monokultury przemys owej � prawno � ekonomiczne i organizacyjne 

wspieranie lokalnej przedsi biorczo ci, pe ne wykorzystanie mo liwo ci jakie daj  

specjalne strefy ekonomiczne, rozwój lokalnej bazy turystycznej i rekreacyjnej; 

 dla poprawy stanu rodowiska przyrodniczego � zwi kszenie lesisto ci  

i przebudowa drzewostanu le nego.   

 Gmina G ogów posiada w asn , opracowan  w 2003 roku, strategi  rozwoju. 

Wskazuje ona cele i zadania, których realizacja pozwoli na popraw  warunków ycia 

mieszka ców gminy G ogów. Strategia, b d ca wyrazem oczekiwa  mieszka ców gminy 

w zakresie dotycz cym rolniczej przestrzeni produkcyjnej obejmuje: 

 rozwój infrastruktury, a zw aszcza uporz dkowanie i rozbudowa urz dze  

gospodarki wodno - kanalizacyjnej, 

 modernizacj  i rozbudow  sieci dróg gminnych, 

 zwi kszanie poczucia bezpiecze stwa mieszka ców gminy zwi zanego  

z zagro eniem powodziami, 

 podnoszenie atrakcyjno ci turystycznej gminy, 

 dzia ania na rzecz ochrony rodowiska. 

 Cele strategii rozpisane zosta y na 25 konkretnych zada  zawartych w katalogu 

projektów. 

 Uzupe nienie i wsparcie strategii rozwoju Gminy G ogów stanowi  opracowania 

planistyczne: Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
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gminy G ogów, plany zagospodarowania przestrzennego, Plan rozwoju lokalnego gminy 

G ogów, Program zrównowa onego rozwoju i ochrony rodowiska gminy G ogów oraz 

Program ochrony rodowiska dla Gminy G ogów na lata 2010 � 2013 z perspektyw  do 

roku 2017. 

 Wzrost zainteresowania posiadaniem planów urz dzeniowo � rolnych skutkuje 

tym, e na terenie województwa dolno l skiego wi kszo  gmin, a tak e coraz wi cej wsi, 

posiada ju  opracowane i uchwalone takie plany. Aby uzyska  spodziewane efekty, plany 

s siaduj cych jednostek samorz dowych powinny by  ze sob  skorelowane, uzupe nia  

si , a tak e uwzgl dnia  przyj te wcze niej rozwi zania. Spo ród jednostek 

administracyjnych granicz cych z gmin  G ogów plan urz dzeniowo � rolny posiadaj  

gminy: Gr bocice, Jerzmanowa, P c aw i ukowice. Ustalenia tych opracowa , zw aszcza 

dotycz ce gospodarki wodnej, modernizacji sieci dróg transportu rolnego oraz rozwoju 

infrastruktury turystycznej uwzgl dniono w planie urz dzeniowo � rolnym gminy G ogów. 

 Zagadnienia uj te w planie urz dzeniowo � rolnym b d  stanowi  podstaw  

tworzenia konkretnych programów i podejmowania dzia a  zmierzaj cych do rozwoju 

gminy G ogów, a mi dzy innymi z zakresu: 

 kszta towania struktury obszarowej gospodarstw rolnych, 

 dostosowania kierunków produkcji rolniczej do warunków przyrodniczych, 

 poprawy stanu urz dze  melioracyjnych, 

 modernizacji i przebudowy uk adu sieci dróg transportu rolnego, 

 zwi kszania lesisto ci gminy poprzez zalesianie gruntów marginalnych oraz 

tworzenie sieci zadrzewie  liniowych. 

 Wdro enie i zrealizowanie planu urz dzeniowo � rolnego oraz innych opracowa  

dotycz cych gminy G ogów pozwoli osi gn  wizje i cele wyznaczone oraz oczekiwane 

przez mieszka ców gminy. 

2. POPRAWA WARUNKÓW WODNYCH I GOSPODARKA WODNA. 

2.1. Melioracje podstawowe. 

 Wyst puj ce na terenie gminy G ogów cieki podstawowe: Odra oraz Krzycki Rów, 

Serbska Struga, Rudna, Kana  Po udniowy i Borkowski Potok s  uregulowane. D ugi 

okres, który min  od momentu wykonania prac melioracyjnych oraz zaniedbania 

konserwacyjne spowodowa y, e umocnienia brzegowe, wa y przeciwpowodziowe  

i budowle wodne na cz ci z nich wymagaj  odbudowy lub konserwacji. Odbudow  
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nale y obj  9,21 km Serbskiej Strugi w obr bach Klucze, Serby, Stare Serby i Wilków. 

Zabiegi konserwacyjne nale y wykona  na 6,39 km Borkowskiego Potoku w miejscowo ci 

Borek � Zabornia oraz na 5,16 km Grodzkiego Potoku w obr bie Grodziec Ma y. 

Wykonanie tych prac zapewni stabilne funkcjonowanie istniej cych systemów 

hydrologicznych. Bardzo du e znaczenie dla poprawy stanu czysto ci wód w ciekach 

podstawowych b dzie mia o uporz dkowanie gospodarki wodno � ciekowej na terenie 

gminy. 

 Sie  hydrograficzn  uzupe niaj  zbiorniki wodne, które równie  wymagaj  

odbudowy. Pracami renowacyjnymi nale y obj  zbiornik ma ej retencji o powierzchni 

1,96 ha w miejscowo ci Serby. 

 Rzeki Odra i Rudna stwarzaj  zagro enie powodziowe dla terenów po o onych  

w ich dolinach. Dotyczy to przede wszystkim pó nocnej cz ci gminy (Odra) oraz wsi 

Przedmo cie (Rudna). Zabezpieczenie przed wylewami Odry na terenie gminy stanowi  

dwa wa y przeciwpowodziowe: lewy L-4 o d ugo ci 3,600 km i prawy P-1 o d ugo ci 

15,268 km. Stan techniczny obwa owa  okre li  mo na jako dobry. 

 Informacje o zakresie projektowanych zada  melioracji podstawowych zawarte s  

w tabeli nr 37 oraz na rysunku nr 26. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 37

numer 
dzia ki

powierzchnia
(ha)

rodzaj 
zbiornika

konserwacja 
(km)

odbudowa
(km)

konserwacja
(km)

odbudowa 
(km)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Borek - Zabornia - - - 6,39 - 7,60 6,18 1,42
2. Grodziec Ma y - - - 5,16 - 2,63 2,11 0,52
3. Klucze - - - - 1,88 0,61 0,61 -
4. Krzekotów - - - - - 3,04 2,30 0,74
5. Przedmo cie - - - - - 12,02 10,06 1,96
6. Ruszowice - - - - - 1,87 1,25 0,62

7. Serby 287/2 1,96

odbudowa 
zbiornika 

ma ej 
retencji

- 3,86 5,91 5,91 -

8. Stare Serby - - - - 0,85 3,47 3,47 -
9. Szczyglice - - - - - 1,22 1,22 -

10. Turów - - - - - 3,44 1,77 1,67
11. Wilków - - - - 2,62 6,85 5,36 1,49

- 1,96 - 11,55 9,21 48,66 40,24 8,42

 Cieki melioracji 
podstawowej

RAZEM GMINA

Wykaz projektowanych zada  melioracji podstawowych i szczegó owych

Lp. Obr b

Stawy i zbiorniki ma ej retencji do 
budowy i odbudowy

Ogólna d ugo
cieków melioracji 

szczegó owej 
planowana

do przebudowy
(km)

 Rowy melioracji 
szczegó owej

ród o:   Opracowanie na podstawie inwentaryzacji terenowej, sierpie  - wrzesie  2009 r.
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2.2. Melioracje szczegó owe. 

 Oceniaj c potrzeby wykonania melioracji szczegó owych kierowano si  jako ci  

gleb, wyst powaniem obszarów wymagaj cych regulacji stosunków wodnych, 

perspektywicznym u ytkowaniem terenów, a tak e wyst powaniem terenów zalewowych. 

 W wyniku przeprowadzonych analiz oraz konsultacji z mieszka cami gminy 

ustalono, e zabiegi melioracji szczegó owych winny w pierwszej kolejno ci koncentrowa  

si  na konserwacji i odbudowie rowów melioracyjnych. Pracami tymi nale y obj  

48,66 km (61,5% ogólnej ilo ci) rowów melioracyjnych. Wi kszo  niezb dnych prac 

(40,24 km) to konserwacja rowów. Odbudowy wymaga 8,42 km rowów. 

 Rowy melioracyjne wymagaj ce prac modernizacyjnych wyst puj  we wszystkich 

obr bach gminy. Odbudowy nie wymagaj  jedynie rowy melioracji szczegó owej 

w obr bach Klucze, Serby, Stare Serby oraz Szczyglice. Zakres prac konserwacji rowów 

melioracyjnych waha si  od 0,61 km w obr bie Klucze do 10,06 km w miejscowo ci 

Przedmo cie. Odbudow  nale y obj  rowy melioracyjne o d ugo ci od 0,52 km w obr bie 

Grodziec Ma y do 1,96 km we wsi Przedmo cie. 

 Istotn  rol  w utrzymaniu w a ciwych stosunków wodnych w glebie oraz w zasi gu 

terenów zabudowanych spe niaj  równie  rowy przebiegaj ce w liniach rozgraniczaj cych 

dróg. Poniewa  ich odbudowa lub konserwacja przebiega  b dzie w ramach modernizacji 

dróg transportu rolnego lub prac zwi zanych z utrzymaniem dróg, nie zosta y one 

uwzgl dnione w bloku prac melioracji wodnych. 

 Po konsultacjach z mieszka cami gminy w planie urz dzeniowo � rolnym gminy 

G ogów nie postuluje si  nowego drenowania gruntów ornych. Konserwacja 

i odbudowa cieków melioracji podstawowych oraz rowów melioracyjnych i przydro nych 

powinny przywróci  sprawno  istniej cym sieciom drenarskim oraz w a ciwe 

uwilgotnienie u ytków rolnych. Ewentualne drenowanie niedu ych obszarów nadmiernie 

wilgotnych nale y ponownie rozpatrzy  po zako czeniu prac zwi zanych z sieci  wód 

otwartych. 

 W wyniku braku zainteresowania w trakcie konsultacji budow  stawów 

i zbiorników ma ej retencji wodnej w planie urz dzeniowo � rolnym nie proponuje si  

zwi kszenia powierzchni tego typu akwenów. Jednak wyst puj ce na terenie gminy 

warunki fizjograficzne i hydrologiczne nie wykluczaj  powstania tego typu zbiorników 

w przysz o ci. Dlatego w miar  pojawiania si  potencjalnych inwestorów nale y udzieli  

im wszechstronnej pomocy w celu u atwienia i usprawnienia procesu inwestycyjnego, 
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a szczególnie przy pozyskiwaniu z ró nych róde  rodków finansowych (fundusze 

pomocowe Unii Europejskiej, Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, 

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych i inne). 

 Na terenie gminy G ogów obserwowany jest rozwój budownictwa mieszkaniowego 

i us ugowego. Dodatkowo przewidywane s  bardzo du e zadania zwi zane z modernizacj  

i rozbudow  sieci wodoci gowych oraz budow  sieci kanalizacji sanitarnej. Dla 

utrzymania nale ytego stanu i niezak óconego funkcjonowania urz dze  melioracji 

szczegó owych nale y usprawni  nadzór nad pracami ziemnymi zwi zanymi z tymi 

inwestycjami. W ramach tego nadzoru nale y bezwzgl dnie egzekwowa  szybk   

i skuteczn  napraw  uszkodzonych urz dze  melioracyjnych. 

 Potrzeby melioracji szczegó owych przedstawiono w tabeli nr 37 oraz na rysunku 

nr 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. KSZTA TOWANIE KRAJOBRAZU. 

3.1. Walory przyrodniczo krajobrazowe oraz ich ochrona. 

 O walorach krajobrazowych gminy G ogów decyduj : ró norodno  przyrodnicza, 

zró nicowane ukszta towanie terenu, wysokie walory kulturowe, kompleksy le ne oraz 

liczne zbiorniki i cieki wodne. W a ciwe ich wykorzystanie ma cis y zwi zek z rozwojem 

agroturystyki oraz zapewnieniem alternatywnych, nierolniczych róde  dochodu dla 

mieszka ców wsi. Wynika st d obowi zek, aby zasoby rodowiska przyrodniczego gminy 

 

Zdj cie nr 6. Rów melioracji szczegó owej - obr b Serby 
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G ogów chroni  g ównie poprzez odpowiednie gospodarowanie, utrzymanie dolin 

rzecznych jako naturalnych szlaków migracji i wymiany genetycznej (elementy sieci 

EECONET � POLSKA) i w a ciwe gospodarowanie ograniczonymi obszarami le nymi. 

 W sposób szczególny winien by  chroniony obszar doliny rodkowej Odry,  

z bogactwem starorzeczy, lasów gowych i bagiennych k. Znaczenie oraz ochrona 

doskonale zachowanego i charakterystycznego dla doliny wielkiej rzeki krajobrazu 

wzro nie po ustanowieniu projektowanego Lubi sko � G ogowskiego Parku 

Krajobrazowego i jego otuliny. Zanim to nast pi nale y podj  dzia ania przyspieszaj ce 

które obejmuj : 

 ustanowienie obszaru chronionego krajobrazu Doliny Odry, 

 utworzenie rezerwatu przyrody chroni cego murawy kserotermiczny  

na po udniowym skraju obr bu Szczyglice, 

 uznanie jako u ytki ekologiczne wyp yconych starorzeczy w obr bach Wilków  

i Borek � Zabornia. 

 Na proponowanych do ochrony obszarach zachowa y si  unikatowe fragmenty 

lasów zalewowych z pomnikowymi okazami drzew, które stanowi  tak e ostoj  niezb dn  

do przetrwania b d cych pod cis  ochron  ptaków drapie nych, ssaków (nietoperzy), 

gadów i p azów oraz ro lin.  

 Terenem proponowanym do obj cia prawn  ochron  jest projektowany Obszar 

Chronionego Krajobrazu �Wzgórza Dalkowskie� obejmuj cy swoim zasi giem 

po udniowo � zachodni  cz  gminy w rejonie wsi Szczyglice i Turów. Celem jego 

utworzenia jest zachowanie mozaikowego krajobrazu le no � polnego charakteryzuj cego 

si  urozmaicon  rze b  terenu. 

 Przeprowadzona w 1996 r. przyrodnicza inwentaryzacja gminy G ogów wykaza a 

36 alej, skupisk i pojedynczych drzew spe niaj cych kryteria pomników przyrody. Nale y 

podj  dzia ania, aby wszystkie znalaz y si  w prowadzonym przez Wojewódzkiego 

Konserwatora Przyrody rejestrze pomników przyrody. W pierwszej kolejno ci w rejestrze 

winny znale  si  klony polne, wierzby i wi zy o wymiarach pomnikowych oraz 

wyró niaj ce si  obwodem dziko rosn ca grusza pospolita, sosna zwyczajna i g óg 

jednoszyjkowy.  

 Ochronie winien podlega  równie  atrakcyjny krajobraz kulturowy. Szczególne 

znaczenie w tym zakresie b dzie mia a ochrona ekspozycji uk adów zabytkowych 

o szczególnych warto ciach krajobrazowych. 
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 Swój udzia  w trosce o zachowanie walorów przyrodniczych gminy winno mie  

równie  rolnictwo, stanowi ce g ówn  form  u ytkowania ziemi. Najwa niejsze znaczenie 

b dzie mia o przestrzeganie przez rolników zasad zwyk ej dobrej praktyki rolniczej, 

a zw aszcza ograniczenie do niezb dnego minimum stosowania chemicznych rodków 

ochrony ro lin oraz dostosowanie nawo enia mineralnego i organicznego do lokalnych 

warunków glebowych oraz potrzeb prowadzonych upraw. 

 Ze wzgl du na walory przyrodniczo � krajobrazowe oraz po o enie wokó  G ogowa 

gmina jest atrakcyjnym obszarem turystycznym. Dla udost pnienia tych walorów 

urz dzone zosta y rowerowe i piesze trasy turystyczne. W planie urz dzeniowo � rolnym 

gminy proponuje si  ich rozbudow . 

 Rozwi zania dotycz ce kszta towania i udost pniania walorów przyrodniczo � 

krajobrazowych gminy przedstawiono na rysunku nr 27. 

3.2. Ochrona gruntów przed erozj . 

 Zró nicowana rze ba terenu i ró ne typy gleb powoduj , e u ytki rolne gminy 

G ogów nie s  w jednakowym stopniu zagro one erozj  wodn . Najwi ksze zagro enie 

wyst puje w po udniowo � zachodniej cz ci gminy, obejmuj cej cz  Wzgórz 

Dalkowskich o glebach lessowych (pylastych). Niski stopie  lesisto ci powoduje,  

e wi kszo  obszaru gminy zagro ona jest erozj  wietrzn . Procesy erozyjne pot gowane 

s  pope nianymi przez rolników b dami agrotechnicznymi. 

 Decyduj ce znaczenie w ograniczaniu erozji wietrznej b d  mia y planowane 

zadrzewienia wzd u  dróg. Szczególnie skuteczne b d  zadrzewienia o kierunku 

po udnikowym, stanowi ce przeszkod  dla dominuj cych w gminie zachodnich i pó nocno 

� zachodnich wiatrów. 

 Konieczne jest równie  propagowanie w ród rolników metod prac polowych 

ograniczaj cych degradacj  gleb. Szczególne znaczenie nale y nada  programom rolno � 

rodowiskowym, wspieranym rodkami Unii Europejskiej, a zw aszcza tym, które zalecaj  

stosowanie mi dzyplonów w celu zwi kszenia udzia u gleb z okryw  ro linn  w okresie 

jesienno � zimowym oraz zachowanie lub przywrócenie ekosystemów u ytków zielonych. 
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3.3. Zalesianie gruntów. 

 Integraln  cz  planu urz dzeniowo � rolnego gminy G ogów stanowi projekt 

granicy rolno � le nej. Przy wyznaczaniu jej przebiegu kierowano si  wytycznymi Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju wsi z 2003 r. �w sprawie ustalenia granicy rolno - le nej�. 

Uwzgl dniano równie : 

 rodzaj u ytków gruntowych i ich jako , 

 zinwentaryzowane grunty od oguj ce i ugorowane, 

 rozcz onkowanie istniej cej granicy obszarów zalesionych, 

 ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego udost pnione przez Urz d 

Gminy G ogów, 

 propozycje w a cicieli gruntów zg aszane w trakcie konsultacji spo ecznych. 

 Uznawane za marginalne gleby klasy V i VI zajmuj  w gminie G ogów 1515,75 ha 

(27,4% powierzchni u ytków rolnych). W wyniku przeprowadzonych analiz do zalesienia 

wytypowano 343,63 ha u ytków rolnych, w tym 234,70 ha (68,3%) gruntów 

marginalnych. Pozosta e u ytki rolne klas II do IV w czono do projektowanych 

kompleksów le nych ze wzgl du na d ugotrwa e od ogowanie i ugorowanie po czone 

z naturaln  sukcesj  ro linno ci le nej oraz d enie do wyrównania i skrócenia granicy 

rolno � le nej, ograniczania powierzchni le nych granicami naturalnymi (drogi, cieki 

wodne), likwidacji enklaw i pó enklaw u ytków rolnych w kompleksach le nych. 

 

 

 
Tabela 39

Powierzchnia
ogólna obr bu

Proponowana
pow. gruntów
do zalesienia

Dynamika
zmian

ha ha % ha ha % %
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. Borek - Zabornia 1 347,59 270,07 20,0 - 270,07 20,0 -

2. Grodziec Ma y 974,60 88,09 9,0 44,68 132,77 13,6 +4,6

3. Klucze 482,85 13,23 2,7 79,10 92,33 19,1 +16,4

4. Krzekotów 618,55 364,33 58,9 63,84 428,17 69,2 +10,3

5. Przedmo cie 870,29 5,63 0,6 - 5,63 0,6 -

6. Ruszowice 590,40 1,59 0,3 - 1,59 0,3 -

7. Serby 1 368,82 259,56 19,0 9,35 268,91 19,6 +0,6

8. Stare Serby 428,00 105,32 24,6 - 105,32 24,6 -

9. Szczyglice 244,18 14,87 6,1 9,05 23,92 9,8 +3,7

10. Turów 388,82 40,60 10,4 40,08 80,68 20,7 +10,3

11. Wilków 1 156,23 442,91 38,3 108,51 551,42 47,7 +9,4

8 470,33 1 606,20 19,0 354,61 1 960,81 23,1 +4,1

  2. Projekt granicy rolno - le nej,  2010 r.
ród o: Opracowano na podstawie ewidencji gruntów i budynków. Stan na  07.07.2009 r.

Lesisto  obecna i prognozowana

Prognozowana
lesisto

Razem

Lp. Obr b
Aktualna
lesisto
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 czna powierzchnia projektowanych kompleksów le nych wynosi 354,61 ha, co 

stanowi 4,1% ogólnej powierzchni gminy. Po zalesieniu zaprojektowanych kompleksów 

le nych udzia  lasów w ogólnej powierzchni gminy wzro nie z 19,0% obecnie do 23,1%. 

 Kompleksy le ne zaprojektowano w siedmiu obr bach gminy. Ich powierzchnia 

waha si  od 9,05 ha w obr bie Szczyglice do 108,51 ha w miejscowo ci Wilków. 

Dynamika zmian lesisto ci w poszczególnych obr bach b dzie zró nicowana. Najwi ksza 

wyst pi w miejscowo ci Klucze (+16,4%). 

 Wi kszo  gruntów planowanych do zalesienia nale y do w a cicieli prywatnych 

(218,63 ha � 61,7%). W asno  Skarbu Pa stwa � Agencji Nieruchomo ci Rolnych 

stanowi 64,13 ha (18,0%) gruntów do zalesienia. Znacz cy jest równie  udzia  gruntów 

spó ek prawa handlowego (53,15 ha � 15,0%). Pozosta e grunty wchodz ce w sk ad 

projektowanych kompleksów le nych (18,7 ha � 5,3%) stanowi  w asno  spó dzielni, 

Pa stwowego Gospodarstwa Le nego i gmin (miejskiej oraz wiejskiej) G ogów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ze wzgl du na warunki przyrodnicze i walory krajobrazowe gminy, przy doborze 

materia u zalesieniowego nale y preferowa  rodzime gatunki drzew li ciastych. 

Ka dorazowo przed przyst pieniem do nasadze  dobór gatunkowy sadzonek konsultowa  

nale y ze specjalistami z Administracji Lasów Pa stwowych. 

Tabela 40

w a cicieli
prywatnych

Skarb 
Pa stwa - 

ANR
PGL-LP Gminy 

G ogów

grunty spó ek 
prawa 

handlowego

grunty 
spó dzielni

1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ha
%
ha 44,68 - 0,74 - - 43,94 -
% 100,0 - 1,7 - - 98,3 -
ha 79,10 49,48 21,20 - - 8,42 -
% 100,0 62,6 26,8 - - 10,6 -
ha 63,84 19,19 42,19 - - - 2,46
% 100,0 30,1 66,0 - - - 3,9
ha
%
ha
%
ha 9,35 5,04 - 4,31 - - -
% 100,0 53,9 - 46,1 - - -
ha
%
ha 9,05 6,93 - - 2,12 - -
% 100,0 76,6 - - 23,4 - -
ha 40,08 40,08 - - - - -
% 100,0 100,0 - - - - -
ha 108,51 97,91 - - - 0,79 9,81
% 100,0 90,3 - - - 0,7 9,0
ha 354,61 218,63 64,13 4,31 2,12 53,15 12,27
% 100,0 61,7 18,0 1,2 0,6 15,0 3,5

Nie planuje si  gruntów do zalesienia

Nie planuje si  gruntów do zalesienia

Nie planuje si  gruntów do zalesienia

Nie planuje si  gruntów do zalesienia

Klucze

5. Przedmo cie

Krzekotów

1.

Razem

11.

9. Szczyglice

Turów10.

Borek - 
Zabornia

4.

2. Grodziec Ma y

3.

ród o: Opracowano na podstawie ewidencji gruntów i budynków. Stan na  07.07.2009 r.

8. Stare Serby

7. Serby

Wilków

Grunty planowane do zalesienia wed ug w adania

Lp. Obr b

Powierzchnia gruntów planowanych do zalesienia wed ug w adania

ogó em

w tym we w adaniu

6. Ruszowice

2.
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 Grunty obj te projektowan  granic  rolno � le n  nale y traktowa  jako 

nieprzydatne lub ma o przydatne do produkcji rolnej. Nie wyklucza to jednak ich dalszego 

rolniczego wykorzystywania lub przeznaczenia (przed zalesieniem) na inne cele, np. 

inwestycyjne, rekreacyjne, ochrony przyrody zgodne z ustaleniami planów miejscowych. 

 Obszary gruntów planowanych do zalesie , prognozowane stopnie lesisto ci oraz 

w adanie gruntami planowanymi do zalesienia przedstawiono w tabelach nr 38, 39 i 40 

oraz na rysunkach nr 28 i 29 

 Szczegó owy wykaz dzia ek planowanych do zalesienia zawiera �Projekt granicy 

rolno - le nej� stanowi cy za cznik do planu urz dzeniowo � rolnego gminy G ogów. 

3.4. Zadrzewienia. 

 Na terenach o dobrych glebach, gdzie mo liwo ci zalesiania s  ograniczone,  

a funkcje, które gdzie indziej pe ni  lasy, musz  przej  zadrzewienia, które wp ywaj  nie 

tylko na kszta towanie rodowiska przyrodniczego i krajobrazu, ale tak e na efekty 

dzia alno ci rolniczej oraz warunki ycia i wypoczynku na wsi. W otwartych terenach 

rolniczych wyst puj cych w gminie G ogów prowadzenie intensywnej gospodarki rolnej 

(mechanizacja, chemiczna ochrona ro lin, nawo enie mineralne i organiczne) wp ywa na 

rodowisko powoduj c os abienie jego odporno ci biologicznej. Zachwian  równowag  

ekologiczn  na tych terenach mo na przywróci  wprowadzaj c zadrzewienia, które 

stworz  system wysokiej ro linno ci skutecznie przeciwdzia aj cy zagro eniom 

rodowiska. 

 W gminie G ogów zaprojektowano zadrzewienia w postaci nasadze  wzd u  dróg. 

Oprócz urozmaicenia i wzbogacenia krajobrazu wp yn  one korzystnie na przeciwerozyjn  

ochron  gruntów ornych. Ograniczenie pr dko ci wiatrów oraz zmniejszenie osuszania 

gleb b dzie mia o korzystny wp yw na mikroklimat obszarów bezle nych. Zadrzewienia 

przyczyni  si  tak e do poprawy stosunków powietrzno � wodnych w glebie poprzez 

retencjonowanie wody w systemach korzeniowych, opó nianie i p ytsze zamarzanie gleb, 

wi ksze i równomierne gromadzenie niegu, wyd u enie czasu jego topnienia oraz 

zmniejszenie powierzchniowego sp ywu wód opadowych na rzecz wsi kania i zasilania 

wód gruntowych. 

 Przy realizacji zaplanowanych zadrzewie  nale y kierowa  si  nast puj cymi 

zasadami: 

 uzupe nia  ju  istniej ce zadrzewienia wzd u  dróg, 

 zadrzewia  drogi pozbawione pasów ro linno ci, 
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 zadrzewienia wykonywa  po jednej, nawietrznej stronie drogi (zachodniej lub 

zachodnio � pó nocnej), 

 preferowa  rodzime gatunki drzew oraz silnie rosn ce drzewa owocowe, 

 uzupe nia  zadrzewienia nie ekspansywnymi krzewami. 

 Na terenie gminy G ogów zaprojektowano 25,00 km zadrzewie  

w dziewi ciu obr bach. W poszczególnych miejscowo ciach d ugo  zaprojektowanych 

pasów zieleni wysokiej waha si  od 0,80 km w obr bie Wilków do 11,75 km we wsi 

Przedmo cie. Zadrzewie  nie zaprojektowano w dwu obr bach: Krzekotów i Ruszowice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przy tworzeniu nowych zadrzewie  nale y kierowa  si  ogólnymi wskazówkami. 

Zalecaj  one drzewa i krzewy owocowe odmian ekstensywnych i bardziej odpornych na 

zaniedbania w piel gnacji sadzi  bli ej zabudowy i wzd u  dróg ródpolnych o ma ym 

nat eniu ruchu. W odleg o ciach wi kszych od zabudowy mo na sadzi  drzewa i krzewy 

Tabela 41

km km
1. 2. 3. 4. 5.

0,70 86
1,20 474
1,30 434
0,30 450
0,50 336
1,00 37
0,50 188/1
0,70 187
1,15 209
0,80 537/1
2,00 534
0,80 533
0,55 553/1
2,10 545
1,95 542
0,85 640
2,00 573/1
0,70 834
0,50 148
1,00 613
0,40 89
0,10 90
0,60 118
0,70 139
0,50 146

8. Turów 1,30 1,30 64
9. Wilków 0,80 0,80 538/1

ród o: Opracowanie w asne.
Razem 25,00

1,50Serby5.

1,10Stare Serby6.

1,20

Zadrzewienia 

Lp. Obr b
D ugo  zadrzewie  

ogó em

D ugo
zadrzewie  w rozbiciu 

na odcinki
Numer dzia ki 

Borek - Zabornia 4,001.

1,50Grodziec Ma y2.

Szczyglice7.

1,85Klucze3.

11,75Przedmo cie4.
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o znaczeniu przeciwwietrznym i miododajnym. Drzewa wysokie powinny by  sadzone  

w zadrzewieniach powierzchniowych, a wzd u  dróg ródpolnych drzewa niskie i krzewy. 

 Szczegó owe projekty zadrzewie  z okre leniem preferowanych gatunków ro lin 

i zasad sadzenia powinny stanowi  integraln  cz  dokumentacji projektowo � 

kosztorysowej inwestycji drogowych. 

 Nie projektowano nowych zadrzewie  ródpolnych. Nale y jednak d y  do 

zachowania istniej cych zadrzewie  i krzewów ródpolnych. Po dane jest tak e 

rekultywowanie w kierunku le nym nieu ytków, wy czonych z u ytkowania wiejskich 

punktów gromadzenia odpadów i likwidowanych wysypisk mieci oraz wyrobisk piasku  

i wiru. 

 W zwi zku z przewidywanymi pracami zwi zanymi z odbudow  lub konserwacj  

cieków wodnych nale y d y  do zachowania ich obudowy biologicznej. 

W przypadku konieczno ci usuwania ro linno ci, po zako czeniu prac melioracyjnych 

nasadzenia musz  by  odtworzone i uzupe nione. Obsadzane winny by  po udniowe 

i zachodnie brzegi, aby chroni  cieki i rowy przed nadmiernym nas onecznieniem, 

nagrzewaniem i parowaniem wody oraz porastaniem ro linno ci  wodn . Nie mog  to by  

jednak nasadzenia zwarte, poniewa  cieki wodne zlokalizowane na dnie dolin stanowi  

odbiorniki sp ywaj cych po stokach mas zimnego powietrza. Wyklucza  nale y równie  

nasadzenia w poprzek dolin rzecznych, które mog yby hamowa  odp yw zimnego 

powietrza oraz wód roztopowych i powodziowych. 

Planowane zadrzewienia zestawiono w tabeli nr 41, a ich rozmieszczenie na 

obszarze gminy przedstawiono na rysunku nr 29. 

 

 

 

Zdj cie nr 7. Istniej ce zadrzewienia  wzd u  drogi transportu rolnego - obr b Turów 
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4. GOSPODARKA GRUNTAMI I KSZTA TOWANIE STRUKTURY 

AGRARNEJ. 

4.1. Wy czenia gruntów z u ytkowania rolnego. 

 W okresie perspektywicznym w gminie G ogów zmniejszy si  powierzchnia 

u ytków rolnych. Z produkcji rolnej mo e uby  729,69 ha u ytków rolnych (13,1% ich 

ogólnej powierzchni). Przeprowadzone analizy wykaza y, e 386,06 ha u ytków rolnych 

(6,9% ogólnej powierzchni) przeznaczonych zostanie pod inwestycje. Prawie taki sam 

area  � 343,63 ha (6,2%) przewiduje si  pod nowe zalesienia gruntów rolnych. 

 W gminie G ogów najwi kszy udzia  w wy czeniach u ytków rolnych z produkcji 

b dzie mia o budownictwo mieszkaniowe oraz inwestycje towarzysz ce � handlowo - 

us ugowe, komunikacyjne, sportu i rekreacji. 

 Wy czenia u ytków rolnych pod inwestycje nie przewiduje si  jedynie w obr bie 

Turów. Z pozosta ych miejscowo ci najwi ksze wy czenia u ytków rolnych pod 

inwestycje przewiduje si  w obr bie Ruszowice (170,47 ha � 35,1% powierzchni u ytków 

rolnych wsi). Podkre li  nale y, e w tej miejscowo ci lokalizowane s  

wielkopowierzchniowe centra handlowe nastawione na wiadczenie us ug g ównie dla 

mieszka ców miasta G ogowa. Na uwag  zas uguje równie  post puj ca �urbanizacja� 

przylegaj cego do G ogowa obr bu Serby, w którym w przysz o ci udzia  u ytków rolnych 

w ogólnej powierzchni wsi mo e zmniejszy  si  do 31,3%. Planowane zainwestowanie  

w gminie G ogów wraz z wielko ci  wy czanych u ytków rolnych w ka dym obr bie 

przedstawiono w tabeli nr 42 oraz na rysunku nr 30. 

 Wy czenia u ytków rolnych pod planowane zalesienia omówiono w rozdziale 3.3. 

oraz szczegó owo w projekcie granicy rolno � le nej stanowi cym za cznik do planu 

urz dzeniowo � rolnego. 

 W wyniku przewidywanych wy cze  powierzchnia u ytków rolnych zmniejszy si  

z ok. 5561 ha obecnie do prognozowanej wielko ci ok. 4832 ha. Odpowiednio zmniejszy 

si  równie  ich udzia  w ogólnej powierzchni gminy z aktualnych 65,7% do 

przewidywanych 57,0%. W poszczególnych wsiach gminy wy czenia stanowi  b d  od 

2,0% (Borek � Zabornia) do 35,2% (Krzekotów) powierzchni u ytków rolnych w obr bie. 

Dynamika zmian udzia u u ytków rolnych w powierzchniach ogólnych obr bów 

kszta towa  si  b dzie od � 1,3% (Borek - Zabornia) do � 28,9% (Ruszowice). 
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 Cz  gruntów przeznaczanych na cele nierolnicze stanowi  od oguj ce u ytki 

rolne. W granicach obszarów przeznaczonych do zainwestowania w studium 

uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy G ogów, znalaz o si  

22 ha (6,5%) gruntów od ogowanych. Nieco wi ksz  powierzchni  � ok. 75 ha (22,1% 

gruntów od ogowanych) proponuje si  zalesi . Pozosta e ok. 241 ha gruntów od oguj cych 

nale y przywróci  do u ytkowania rolniczego. B dzie to mo liwe po wyra nej poprawie 

op acalno ci produkcji rolnej, wykonaniu proponowanych zabiegów melioracyjnych oraz 

okre leniu przez niektórych (nie b d cych rolnikami) w a cicieli u ytków rolnych w jaki 

sposób chc  korzysta  z posiadanych gruntów. 

 Prognozowane zmiany w powierzchni u ytków rolnych na skutek przewidywanych 

wy cze  przedstawiono w tabeli nr 42. 

4.2.  Kszta towanie struktury obszarowej gospodarstw. 

 Oceny kondycji ekonomicznej gospodarstw rolnych wykazuj , e g ównym 

czynnikiem jej poprawy winna by  zmiana aktualnej struktury obszarowej, zwi kszenie 

przeci tnej powierzchni gospodarstwa. Jednak zadanie to na terenie gminy G ogów b dzie 

trudne do zrealizowania. G ówn  przeszkod  b dzie brak gruntów rolniczych dost pnych 

dla zamierzaj cych powi ksza  swoje gospodarstwa, gdy  z powodu wy cze  pod 

inwestycje i zalesienia powierzchnia u ytków rolnych zmniejszy si  o oko o 770 ha. 

Wprawdzie strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007 � 2013 

(z elementami prognozy do roku 2020) przewiduje zmniejszenie zatrudnienia w rolnictwie 

jednak wp yw tego procesu na przemiany w strukturze obszarowej gospodarstw b dzie 

uwidacznia  si  bardo powoli. Wynika to z faktu, e tempo procesu koncentracji gruntów 

zale ny jest od bardzo wielu czynników o charakterze ekonomicznym, spo ecznym  

i demograficznym. 

O kszta towaniu korzystniejszej struktury obszarowej gospodarstw rolnych  

na terenie gminy G ogów decydowa  b d  dwa ród a pozyskania gruntów: 

- zasób gruntów Agencji Nieruchomo ci Rolnych, 

- ziemia innych prywatnych gospodarstw rolnych przejmowana w obrocie cywilno � 

prawnym (kupno, dzier awa, renty strukturalne). 

 Na terenie gminy G ogów nie nale y wi za  du ej roli w przemianach 

strukturalnych z gruntami Agencji Nieruchomo ci Rolnych. Aktualnie posiada ona oko o 

998 ha gruntów. Z tego obszaru oko o 64 ha obj to granic  rolno � le n . Do dyspozycji 

rolników na powi kszenie ich gospodarstw powinno pozostawa  oko o 934 ha. Jednak 
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wi kszo  tego area u znajduje si  w u ytkowaniu przez tzw. du ych dzier awców, którzy 

docelowo zamierzaj  zamieni  form  u ytkowania gruntów z dzier awy na w asno   

w oparciu o ustawowe prawo pierwokupu dzier awionych gruntów.  

Alternatywnym ród em pozyskania ziemi rolniczej w stosunku do zasobu gruntów 

Agencji Nieruchomo ci Rolnych jest preferowany przez rolników obrót cywilno � prawny, 

obejmuj cy dzier aw  lub kupno od osób fizycznych,. Jest to jednak proces d ugotrwa y, 

w którym barier  mo e stanowi  brak rodków pieni nych na zakup ziemi oraz 

ograniczenia kredytowe zwi zane z aktualnym kryzysem gospodarczym. W trakcie 

prowadzonych konsultacji spo ecznych deklaracje nabywania gruntów w obrocie cywilno 

� prawnym z o yli rolnicy 9 obr bów. 

 Wp yw obrotu cywilno � prawnego na kszta towanie struktury obszarowej 

gospodarstw w gminie ogranicza  b dzie równie  s siedztwo G ogowa i wzrastaj ce 

zainteresowanie budownictwem mieszkaniowym na terenach wiejskich powoduj ce szybki 

i ci g y wzrost ceny ziemi rolniczej. Wzrost ceny gruntów rolnych sprawia, e wyd u a si  

okres amortyzacji nak adów poniesionych na ich zakup i zniech ca do zawierania 

transakcji mimo wyst puj cego �g odu� ziemi. 

Mimo post puj cego procesu starzenia si  ludno ci rolniczej strategia rozwoju 

rolnictwa przewiduje, e mniejsz  rol  w procesie koncentracji ziemi pe ni  b d  renty 

strukturalne, które maj  zach ca  rolników w wieku przedemerytalnym, podlegaj cych 

ubezpieczeniu spo ecznemu w KRUS do zaprzestania prowadzenia dzia alno ci rolniczej  

i przekazania posiadanych gospodarstw rolnych innym rolnikom lub nast pcom. Jednym  

z powodów b d  mi dzy innymi ograniczone rodki w dyspozycji Pa stwa na ten cel.  

 Analiza demograficzna wykaza a, e w ród ludno ci rolniczej gminy G ogów wiek 

przedemerytalny osi gn o 27 osób (16,6% zatrudnionych w gospodarstwach rolnych). 

Znacznie wi cej, bo a  100 osób (61,3% zatrudnionych w gospodarstwach) znajduje si   

w przedziale wiekowym 41 � 55 lat. Oznacza to, e znaczenie rent strukturalnych  

w procesach przemian strukturalnych mo e pog bi  si  w okresie perspektywicznym 10 � 

20 lat. 

Podstaw  prawn  przyznawania rent strukturalnych stanowi : 

Rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegó owych warunków  

i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia ania �Renty strukturalne� 

obj tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 � 2013 z dnia 19 czerwca  

2007 r.(Dz.U. Nr 109, poz. 750) z ni ej wymienionymi zmianami: 

 z dnia 11 sierpnia 2007 r.(Dz.U. Nr 140, poz. 990); 
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 z dnia 26 wrze nia 2007 r. (Dz.U. Nr 168, poz. 1182); 

 z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 693); 

 z dnia 28 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 210, poz. 1325); 

 z dnia 30 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 51 poz. 416). 

Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami rent  strukturaln  przyznaje si  

producentowi rolnemu b d cemu osob  fizyczn  spe niaj cemu nast puj ce warunki: 

 ma uko czone 55 lat, lecz nie osi gn  wieku emerytalnego i nie ma prawa do 

emerytury lub renty, 

 prowadzi nieprzerwanie, co najmniej 10 lat dzia alno  rolnicz  w gospodarstwie 

rolnym, podlega  ubezpieczeniu spo ecznemu rolników przez okres co najmniej 5 lat 

oraz w dniu z o enia wniosku o rent  strukturaln , 

 przekaza  gospodarstwo rolne o cznej powierzchni u ytków rolnych wynosz cej co 

najmniej 3 ha, 

 zaprzesta  prowadzenia dzia alno ci rolniczej, 

 wpisany zosta  do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie p atno ci, 

 nie posiada zaleg o ci z tytu u op acania sk adek na ubezpieczenie spo eczne 

rolników. 

Rolnik mo e pozostawi  sobie 0,5 ha u ytków rolnych, a prowadzona na nich 

dzia alno  rolnicza mo e s u y  jedynie zaspokojeniu w asnych potrzeb uprawnionego 

oraz osób pozostaj cych z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. 

 Rozwa aj c wszystkie mo liwo ci wydaje si , e najwi ksze znaczenie b d  mia y 

dzier awy gruntów mi dzy rolnikami. Podkre li  nale y, e w zwi zku  

z usankcjonowaniem dost pu dzier awców do unijnych programów wspierania wsi  

i rolnictwa na równi z w a cicielami gruntów zwi kszy si  ich motywacja do inwestowania 

w nie swoje grunty. 

 Wszystkie te czynniki spowoduj , e najbardziej spektakularne przeobra enia 

w strukturze agrarnej b d  zwi zane ze zmniejszaniem si  grupy gospodarstw przedzia u 

5 � 10 ha, szczególnie wra liwych na ekonomiczne uwarunkowania produkcji rolnej. 

W obecnej sytuacji ekonomicznej i prawnej nie jest mo liwe okre lenie docelowej 

struktury obszarowej gospodarstw prywatnych. Jej poprawienie i doskonalenie nale y 

traktowa  jako proces ci g y, bardzo z o ony i d ugotrwa y. O tempie procesu decydowa  
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b d  przede wszystkim warunki ekonomiczne, a tak e mo liwo ci pozyskania gruntów na 

powi kszenie gospodarstw wi cych sw  przysz o  z rolnictwem. 

4.3. Mo liwo  uzyskania parytetowego dochodu rolniczego. 

 Mo liwo  uzyskania parytetowego dochodu rolniczego, pozwalaj cego utrzyma  

si  z prowadzonej dzia alno ci rolniczej na poziomie, jaki daj  dochody uzyskiwane 

w pozarolniczych dzia ach gospodarki narodowej b dzie mia a du y wp yw na 

kszta towanie liczby gospodarstw, które w przysz o ci pozostan  oraz ich powierzchni. 

Obecna rednia powierzchnia gospodarstwa (gruntów w asnych i dzier awionych), 

wynosz ca 5,86 ha, nie zapewnia w a cicielowi osi gni cia dochodu porównywalnego. 

 W trakcie prac nad Wojewódzkim Programem Rozwoju Sektora Rolno � 

Spo ywczego Akademia Rolnicza we Wroc awiu prowadzi a badania dochodowo ci 

gospodarstw oraz mo liwo ci jej podniesienia. Badania prowadzono w 2001 r., kiedy 

rolnicy nie mogli jeszcze korzysta  z dop at z Unii Europejskiej. 

W warunkach okresu bada  nawet du e gospodarstwa o powierzchni oko o 100 ha 

prowadz ce produkcj  na gruntach s abych (V i VI klasy) nie osi ga y dochodów 

porównywalnych z dochodami z pracy poza rolnictwem. G ówn  przyczyn  by y ma e 

dochody z uprawy zbó  i niska wydajno  produkcji. Nastawione na produkcj  zbó  bez 

inwentarza gospodarstwo posiadaj ce 25 ha gruntów ornych osi ga o w tamtym czasie 

36,0% dochodu porównywalnego. Takie samo gospodarstwo, ale nastawione na produkcj  

trzody chlewnej uzyskiwa o oko o 45% dochodu porównywalnego. 52% dochodu 

porównywalnego osi ga y 25 ha gospodarstwa o gruntach s abych prowadz ce produkcj  

zbo ow  uzupe nion  chowem trzody chlewnej i w mniejszym zakresie byd a. Do poziomu 

dochodu porównywalnego mo na by o si  zbli y  dopiero po zwi kszeniu przeci tnych 

plonów o 20 � 30% oraz wydajno ci mlecznej krów do 5000 l mleka rocznie. Zwi kszanie 

powierzchni gospodarstwa bez wzrostu wydajno ci mia o ma e znaczenie ze wzgl du na 

nisk  dochodowo  zbó .  

Bardziej uzale niony od powierzchni gospodarstwa by  wynik finansowy 

gospodarstw prowadz cych dzia alno  na dobrych ziemiach, powy ej klasy IIIb. 

Reprezentatywne dla tej grupy gospodarstwo posiadaj ce 18 ha gruntów ornych i 2 ha k, 

hoduj ce krowy i obsiewaj ce 2/3 powierzchni gruntów ornych zbo ami a reszt  

okopowymi i rzepakiem osi ga o oko o 77% dochodu porównywalnego. Pozyskanie 

dodatkowych 20 ha gruntów ornych zwi ksza o ten dochód do 98% parytetu, g ownie 
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poprzez ekstensyfikacj  produkcji � zwi kszenie udzia u zbó  w p odozmianie oraz 

ograniczenie obsady byd a.  

20 ha gospodarstwo na glebach dobrych mog o znacznie przekroczy  poziom 

dochodu porównywalnego (o oko o 27%) w przypadku podniesienia o 20 � 30% plonów 

oraz zwi kszenia wydajno ci mlecznej krów. 

Sytuacj  gospodarstw zmieni o wprowadzenie dop at Unii Europejskiej 

poprawiaj cych op acalno  produkcji i wyrównuj cych szanse konkurencji z rolnikami 

innych pa stw. Najwi ksze znaczenie dop aty mia y dla gospodarstw o glebach s abych  

i bardzo s abych, które mog  korzysta  z p atno ci ONW do dzia ek u ytkowanych jako 

grunty orne, sady oraz trwa e u ytki zielone zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11.04.2007 r. z pó niejszymi zmianami w sprawie 

szczegó owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia ania 

�Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych 

warunkach gospodarowania (ONW)� obj tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007 � 2013. Na obszarze gminy G ogów z p atno ci tych mog  korzysta  rolnicy 

wsi Krzekotów i Wilków.  

 Oprócz p atno ci obszarowych rolnicy gminy G ogów mog  korzysta  równie   

z p atno ci rolno rodowiskowych Unii Europejskiej w ramach pakietów: 

1. Rolnictwo zrównowa one. 

2. Rolnictwo ekologiczne. 

3. Ekstensywne trwa e u ytki zielone. 

4. Ochrona zagro onych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami 

Natura 2000. 

5. Ochrona zagro onych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach 

Natura 2000. 

6. Zachowanie zagro onych zasobów genetycznych ro lin w rolnictwie. 

7. Zachowanie zagro onych zasobów genetycznych zwierz t w rolnictwie. 

8. Ochrona gleb i wód. 

9. Strefy buforowe. 

 P atno ci rolno rodowiskowe stanowi  rekompensat  utraconego dochodu, 

dodatkowych poniesionych kosztów oraz ponoszonych kosztów transakcyjnych i s  

wyp acane w formie zrycza towanej rolnikom, którzy dobrowolnie przyjm  na siebie 

zobowi zania wynikaj ce z programu. W gospodarstwie rolnym mo na realizowa  

dowoln  ilo  pakietów, a p atno ci rolno rodowiskowe wynikaj ce z realizacji ró nych 



Dolno l skie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych * Plan urz dzeniowo � rolny gminy G ogów 117

pakietów s  sumowane. Nie mo na jednak w jednym gospodarstwie realizowa  cznie 

pakietów �rolnictwo ekologiczne� i �rolnictwo zrównowa one�. Dodatkowo pakietu 

�rolnictwo ekologiczne� nie mo na czy  z pakietem �ochrona gleb i wód�. 

5. POPRAWA PRZESTRZENNEJ ORGANIZACJI GOSPODARSTW. 

 W rozdziale 4.3. omówiono mo liwo ci osi gania dochodu parytetowego poprzez 

zwi kszanie area u gospodarstw, wzrost wydajno ci upraw i zwierz t oraz korzystanie  

z pomocowych rodków unijnych. Wzrost dochodu mo e nast powa  równie  poprzez 

obni enie kosztów produkcji, na które wp ywa znacz co racjonalna przestrzenna 

organizacja gospodarstwa. Ulepszeniu przestrzennej organizacji s u  przede wszystkim 

scalenia gruntów oraz racjonalizacja sieci i modernizacja dróg transportu rolnego. 

5.1. Scalenia gruntów. 

 Zabiegiem urz dzeniowo � rolnym przekszta caj cym uk ad rozdrobnionych, 

nadmiernie wyd u onych oraz rozproszonych dzia ek w mo liwie du e, prawid owo 

ukszta towane pola spe niaj ce kryterium racjonalnego u ytkowania jest scalenie gruntów. 

Rozwi zaniem optymalnym by oby po czenie zabiegu scaleniowego z popraw  struktury 

obszarowej gospodarstw. 

 W rolnictwie polskim wdra any jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 

2013. czy on unijne rodki pomocowe oraz zapisane w bud ecie pa stwa w celu 

realizacji szeregu dzia a  maj cych zapewni  rozwój polskiego rolnictwa oraz wyrównanie 

szans polskich rolników w ramach Wspólnoty. 

 Dla wdro enia planu urz dzeniowo � rolnego gminy G ogów du e znaczenie b d  

mia y nast puj ce dzia ania: 

 scalanie gruntów, 

 gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, 

 odnowa i rozwój wsi. 

 Realizacja strategii rozwoju spo eczno � gospodarczego w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich winna obejmowa  ca y obszar gminy. Jednak ze wzgl du na 

ograniczon  wielko  rodków okre lanych na okres programowania i które ka dego roku 

mog  by  przeznaczone na wdro enie PROW 2007 � 2013 zgodnie z zatwierdzon  list  

Zarz du Województwa Dolno l skiego, koniecznym sta o si  okre lenie priorytetów 

w rozpoczynaniu prac w poszczególnych miejscowo ciach gminy. Przy ich ustalaniu 

uwzgl dniono: 
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Tabela 43

Liczba
gospodarstw

rednia
powierzchnia 

dzia ki
w gospodarstwie

(ha)

rednia liczba 
dzia ek

w gospodarstwie

rednia
powierzchnia 

dzia ki
w gospodarstwie

(ha)

rednia
liczba dzia ek 

w gospodarstwie

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Grodziec Ma y 81 1,84 3,9 3,50 11,4 892

2. Klucze 35 1,26 5,2 1,50 10,1 470

3. Przedmo cie 175 1,01 5,7 1,26 12,6 865

291 - - - - 2 227

 

 

pow il. Gosp il. Dzial sre pow sred. Licz. Dzi
grodziec 318,2 8 91 3,496703297 11,375
klucze 121,23 8 81 1,496666667 10,125
przedmoscie 331,84 21 264 1,256969697 12,57142857

 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie:
1. Ewidencji gruntów i budynków. Stan na  07.07.2009 r.
2. Karty podatkowe gospodarstw, Urz d Gminy G ogów,  26.08.2009 r.

Ogó em

Potrzeby prac scaleniowych

Lp. Obr b

Gospodarstwa ogó em Gospodarstwa powy ej 10 ha

Przewidywana
powierzchnia

scalenia
(ha)

 

 liczb  gospodarstw i ich redni  powierzchni , 

 rozdrobnienie gruntów w gospodarstwach rolnych, 

 zakres i mo liwo  realizacji prac zwi zanych z modernizacj  sieci dróg rolniczych 

oraz zalesianiem i zadrzewieniami, 

 area  gruntów wydzier awianych przez Agencj  Nieruchomo ci Rolnych, których 

cz  mo naby pozyska  na popraw  struktury obszarowej gospodarstw 

prywatnych, 

 spo eczne zapotrzebowanie na prace scaleniowe, 

 stopie  aktualnego i planowanego zainwestowania obr bu. 

 W wyniku przeprowadzonej w oparciu o te kryteria analizy wyodr bniono trzy 

grupy obr bów ró ni ce si  stopniem pilno ci zabiegu scaleniowego (tabela nr 43  

i rysunek nr 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Do grupy, w której potrzeby przeprowadzenia scalenia gruntów nie wyst puj  

zaliczono osiem obr bów: Borek - Zabornia, Krzekotów, Ruszowice, Serby, Stare Serby 

Szczyglice, Turów, Wilków. 

 Przeprowadzenie zabiegu scalenia gruntów wskazane jest w obr bach Grodziec 

Ma y i Klucze. W miejscowo ciach tych gospodaruje 116 rolników. Na jedno 

gospodarstwo przypada odpowiednio 3,9 i 5.2 dzia ek o redniej powierzchni 1,84 ha oraz 

1,26. Znacznie gorsza jest sytuacja gospodarstw o powierzchni powy ej 10 ha, które  
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gospodaruj  rednio na 11,4 i 10,1 dzia kach o przeci tnej powierzchni 3,50 ha oraz 1,50 

ha. Post powaniem scaleniowym w tych dwóch miejscowo ciach nale y obj  cznie 

obszar 1362 ha. 

Scalenie gruntów jest konieczne w miejscowo ci Przedmo cie gdzie gospodaruje 

175 gospodarstw. Na jedno gospodarstwo przypada rednio 5,7 dzia ek o przeci tnej 

powierzchni 1,01 ha. Na gospodarstwo o powierzchni powy ej 10 ha przypada rednio 

12,6 dzia ek o powierzchni 1,26 ha. Przewidywana powierzchnia scalenia w Przedmo ciu 

wynosi 865 ha. 

 Post powania scaleniowe winny by  poprzedzone opracowaniem za o e  do 

projektu scalenia gruntów oraz ocen  oddzia ywania na rodowisko. Za o enia do projektu 

scalenia gruntów musz  uwzgl dnia  wszystkie planowane zaj cia gruntów wynikaj ce 

z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu urz dzeniowo � rolnego, 

obszary chronione i obj te programem NATURA 2000 oraz program prac inwestycyjnych 

gminy. Szczególn  uwag  nale y zwróci  na wy czenia wp ywaj ce bezpo rednio na 

kszta towanie roz ogów gospodarstw i dost pno  do pól. Planowana sie  dróg transportu 

rolnego okre la  b dzie granice kompleksów scaleniowych, stanowi cych podstawowe 

obszary projektowania. 

 W ramach post powania scaleniowego mo liwe b dzie wykonanie nast puj cych 

zabiegów: 

 wytyczenie i urz dzenie funkcjonalnej sieci dróg transportu rolnego dostosowanej do 

wymogów stosowanych obecnie maszyn rolniczych i rodków transportowych; 

 wydzielenia gruntów ekwiwalentnych dla gospodarstwa w miejscowo ci jego siedziby 

w zamian za grunty posiadane w innych wsiach (likwidacja tzw. ró niczan); 

 zmniejszenie liczby dzia ek w gospodarstwach rolnych; 

 zaprojektowanie dzia ek zgodnie z wymaganiami agrotechniki; 

 zapewnienie dogodnego dojazdu do ka dej projektowanej dzia ki; 

 dostosowanie granic dzia ek do systemów urz dze  melioracji wodnych oraz rze by 

terenu; 

 poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych; 

 wydzielenie bez procedur wyw aszczeniowych gruntów niezb dnych na cele 

infrastruktury technicznej i spo ecznej; 

 tworzenie warunków przestrzennych dla zwi kszenia lesisto ci kraju; 
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 opracowanie poscaleniowej dokumentacji katastralnej o nowoczesnych parametrach 

technicznych; 

 zsynchronizowanie dokumentacji katastralnej z wpisami w Ksi gach Wieczystych. 

 Ze wzgl du na wymagania ustawowe oraz potrzeb  zapewnienia udzia u w a cicieli 

gruntów w post powaniu scaleniowym decyduj ce znaczenie w przyst pieniu do tego 

zabiegu w konkretnej wsi b dzie mia a zgoda, poparta stosownymi wnioskami jej 

mieszka ców. Z o enie wniosku, przez co najmniej 50% w a cicieli gospodarstw rolnych 

po o onych na projektowanym obszarze scalenia lub przez w a cicieli gruntów, których 

czny obszar przekracza po ow  powierzchni obszaru scalenia warunkuje tak e 

finansowanie post powania ze rodków Unii Europejskiej (75%) oraz bud etu pa stwa 

(25%). 

 Wspó finansowanie obejmuje: 

1. Opracowanie projektu scalenia. 

2. Zagospodarowanie poscaleniowe zwi zane z organizacj  rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej a w tym: 

 modernizacja dróg rolniczych i dojazdów do zabudowa  gospodarczych oraz dzia ek 

wydzielonych w ramach post powania scaleniowego, w tym drogi transportu rolnego 

do wybudowania lub modernizacji oraz zjazdów do nowo zaprojektowanych dzia ek; 

 wykonanie, zmiana lokalizacji, u o enie lub wybudowanie urz dze  umo liwiaj cych 

dost p do gruntów wydzielonych w wyniku scalenia (przepusty melioracyjne pod 

projektowanymi drogami i zjazdami); 

 wytyczenie i urz dzenie pieszych, rowerowych i konnych cie ek oraz tras s u cych 

turystyce i rekreacji; 

 dostosowanie granic w asno ci do przebiegu urz dze  melioracyjny; 

 wytyczenie kompleksów gruntów do zalesienia z projektem granicy rolno � le nej, 

granic zadrzewie  wiatrochronnych i granic urz dze  zabezpieczenia 

przeciwerozyjnego; 

 prace zwi zane z rekultywacj  gruntów; 

 dzia ania ulepszaj ce rolnicz  przestrze  produkcyjn  wynikaj ce ze specyfiki obszaru 

3. Koszty ogólne zwi zane z przygotowaniem i realizacj  projektu scalenia. 

5.2. Kszta towanie sieci dróg transportu rolnego. 

 Inwentaryzacja terenowa wykaza a, e z wykazanych w ewidencji gruntów 

252,75 km dróg, 12,48 km (4,9% ogólnej ilo ci) nie istnieje. Spo ród 240,27 km dróg 
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istniej cych 118,75 km (49,4% dróg istniej cych) posiada trwa  nawierzchni . Wynika 

st d, e potrzeby w zakresie przebudowy, modernizacji i remontów dróg transportu 

rolnego s  w gminie G ogów bardzo du e. 

 Niekorzystnym zjawiskiem jest zró nicowanie poszczególnych miejscowo ci pod 

wzgl dem wyposa enia w drogi utwardzone. G sto  dróg o trwa ej nawierzchni 

w obr bie Ruszowice jest ponad dwukrotnie wi ksza ni  we wsi Borek - Zabornia. 

 Zmiany zachodz ce obecnie w rolnictwie, które mi dzy innymi polegaj  na: 

 rozwoju techniki rolniczej sprawiaj cym, e stosowane s  coraz bardziej 

zagregowane, a co za tym idzie ci sze i dro sze maszyny rolnicze oraz rodki 

transportu, 

 uzyskiwaniu coraz wy szych plonów i coraz wi kszych zbiorów, 

 zwi kszaniu zakresu i cz stotliwo ci zabiegów nawo enia oraz chemicznej ochrony 

ro lin, 

powoduj , e coraz wi ksze znaczenie dla funkcjonowania rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej ma odpowiednio g sta sie  dróg transportu rolnego o wysokich parametrach 

technicznych. Potrzeba ukszta towania takiej sieci by a podstaw  okre lenia wspólnie 

z przedstawicielami miejscowych spo eczno ci potrzeb w zakresie przebudowy dróg 

transportu rolnego we wszystkich miejscowo ciach. 

 Wspólnie ustalono, e modernizacji wymaga 56,03 km dróg (23,3% dróg 

istniej cych) tworz cych zasadniczy szkielet sieci transportu rolnego. Ze wzgl du na 

w czenie do projektowania tej sieci przedstawicieli rad so eckich nale y s dzi , e spe ni 

ona najlepiej potrzeby producentów rolnych i lokalnych spo eczno ci. Przy kszta towaniu 

docelowej sieci dróg transportu rolnego nawi zywano do istniej cego, historycznego 

uk adu dróg, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowa  w zachowany krajobraz gminy. 

Projektowan  sie  dróg transportu rolnego zsynchronizowano tak e z proponowanymi 

rozwi zaniami zawartymi w planach urz dzeniowo � rolnych gmin s siednich. 

 Najwi kszy zakres prac modernizacyjnych (12,21 km) nale y wykona  w obr bie 

Przedmo cie. Najmniej potrzeb w tym zakresie wyst puje w miejscowo ciach Krzekotów 

(1,87 km) i Stare Serby (2,30 km). Po wykonaniu ca o ci prac modernizacyjnych wska nik 

dróg o trwa ej nawierzchni winien wynie  w gminie G ogów 2,5 km/100 ha, co oznacza 

prawie pó torakrotny wzrost w stosunku do stanu obecnego. 

 Ze wzgl du na bardzo wysokie koszty inwestycji drogowych i ograniczone 

mo liwo ci pozyskiwania rodków na ten cel przewidywane prace modernizacyjne 
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podzielono na trzy etapy, w których ma zosta  przebudowanych odpowiednio 14,81 km, 

25,02 km i 16,20 km dróg. 

 Proponowan  sie  dróg przewidzianych do modernizacji przedstawiono na rysunku 

nr 32. Zakres inwestycji drogowych w poszczególnych miejscowo ciach z podaniem 

numerów dzia ek ewidencyjnych oraz w rozbiciu na etapy realizacyjne zestawiono w tabeli 

nr 44. 

 Cz  zmodernizowanych dróg transportu rolnego winna pe ni  równie  funkcj  

dróg alternatywnych w stosunku do dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych 

w po czeniach komunikacyjnych pomi dzy s siednimi miejscowo ciami. Dlatego drogi 

transportu rolnego wymaga  b d  stosowania nawierzchni trwa ych, gwarantuj cych d ugi 

okres eksploatacji i atwych w zimowym utrzymaniu. Preferowa  nale y nawierzchnie 

bitumiczne i betonowe. Dopuszczalne b d  tak e inne technologie gwarantuj ce w a ciw  

jako  i trwa o  dróg. Przy projektowaniu i w trakcie realizacji nale y pami ta  

o w a ciwym odwodnieniu korpusów dróg oraz planowanych zadrzewieniach 

przydro nych (2,5 � 3,0 m po jednej lub obu stronach drogi). 

 Przy pracach modernizacyjnych dróg wychodz cych poza granice gminy G ogów 

na teren gmin s siednich konieczna b dzie wspó praca i koordynacja dzia a  samorz dów  

i administracji gminnych. 

 

 

 

Zdj cie nr 8. Droga transportu rolnego - obr b Przedmo cie 
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6. KIERUNKI ROZWOJU PRODUKCJI ROLNICZEJ. 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 � 2013 przewiduje realizacj  

modelu wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa, a w tym kszta towanie produkcji rolnej 

w zgodzie z wymogami rodowiska i przy zachowaniu walorów krajobrazowych. 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich opracowany jest dla ca ego obszaru kraju, 

zró nicowanego pod wzgl dem przyrodniczym i ekonomicznym. Dla rozwoju rolnictwa 

gminy G ogów najistotniejsze znaczenie b d  mia y nast puj ce dzia ania: 

 ró nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej (zapewnienie alternatywnych 

róde  dochodów), 

 renty strukturalne (poprawa struktury obszarowej gospodarstw), 

 poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwi zanej z rozwojem i dostosowaniem 

rolnictwa i le nictwa (scalanie gruntów i gospodarowanie rolniczymi zasobami 

wodnymi), 

 grupy producentów rolnych, 

 programy rolno rodowiskowe (p atno ci rolno rodowiskowe), 

 podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej, 

 odnowa i rozwój wsi, 

 wdra anie lokalnych strategii rozwoju. 

 Dla osi gni cia tego celu b d  mog y by  wykorzystane równie  instrumenty 

wsparcia mieszcz ce si  w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 

Europejskiego Funduszu Spo ecznego (EFS). Jest oczywiste, e towarzyszy  im musz  

rodki krajowe, a szczególnie te, które zapisywane b d  w kolejnych rocznych bud etach 

Pa stwa. 

 Instrumenty Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW) uj te zosta y w czterech tematycznych osiach wsparcia polityki rozwoju 

obszarów wiejskich: 

1. Poprawa konkurencyjno ci sektora rolnego i le nego. 

2. Poprawa rodowiska naturalnego i obszarów wiejskich. 

3. Jako  ycia na obszarach wiejskich i ró nicowanie gospodarki wiejskiej. 

4. LEADER. 
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6.1. Produkcja ro linna. 

 Produkcja ro linna stanowi podstawowy dzia  gospodarki rolnej gminy G ogów. 

Wp yn y na to przemiany w gospodarce rolnej zapocz tkowane w latach 90-tych XX 

wieku. Niska op acalno  produkcji zwierz cej spowodowa a ograniczenie hodowli 

zwierz t gospodarskich. Zmienia y si  równie  preferencje i proporcje 

w produkcji ro linnej. 

 Wskutek zachodz cych zmian o doborze uprawianych ro lin i ich udziale 

w strukturze zasiewów obecnie decyduj : 

 warunki glebowo � klimatyczne, 

 op acalno  poszczególnych upraw b d ca funkcj  koniunktury i cen 

obowi zuj cych na rynku p odów rolnych, 

 znacznie ograniczone potrzeby paszowe wi kszo ci gospodarstw prowadz cych 

produkcj  zwierz c , 

 trudno ci w kontraktacji i zbycie p odów rolnych. 

 Analiza struktury zasiewów wskazuje, e mimo zró nicowania warunki 

przyrodnicze gminy sprzyjaj  uprawie ro lin intensywnych. Po o enie gminy  

w bezpo rednim s siedztwie G ogowa sprzyja równie  ogrodnictwu, sadownictwu  

i uprawom szklarniowym. 

 W obecnej sytuacji trudno jednoznacznie wskazywa  w jakich kierunkach winna 

rozwija  si  produkcja ro linna aby zapewni  rolnikom gminy zawodow  i ekonomiczn  

satysfakcj . Dodatkowo sytuacj  komplikuje proces wy czania gruntów z produkcji 

rolnej. Dlatego w produkcji ro linnej gminy G ogów nale y preferowa : 

 intensyfikacj  produkcji, a w szczególno ci rozwój sadownictwa, warzywnictwa, 

kwiaciarstwa, upraw szklarniowych i zió , 

 produkcj  materia u szkó karskiego i nasiennego, 

 rozwój produkcji ywno ci ekologicznej posiadaj cej stosowne certyfikaty, 

 upraw  ro lin stanowi cych surowiec do produkcji biopaliw. 

 Wykorzystanie wszystkich pojawiaj cych si  mo liwo ci rozwojowych wymaga  

b dzie zorganizowania rolników w zwi zkach bran owych i grupach producenckich. 

Wspó dzia anie producentów rolnych w celu uzyskania i oferowania jednolitych 

gatunkowo i jako ciowo produktów w atrakcyjnych handlowo ilo ciach wzmocni ich 

pozycj  wobec odbiorców, pozwoli ograniczy  liczb  i rol  po redników, 

a w konsekwencji poprawi op acalno  dzia alno ci rolniczej. Pozwoli tak e na 
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podejmowanie wspólnych inwestycji w zakresie przechowywania, konfekcjonowania 

i wst pnego przetwarzania produktów rolnych co uniezale ni producentów rolnych od 

niskich cen uzyskiwanych w okresie zbiorów. Po o enie gminy w pobli u zachodniej 

granicy pa stwa i rozwój drogowej sieci komunikacyjnej u atwi gospodarstwom 

ekologicznym, produkuj cym zdrow  ywno  poszukiwanie równie  zagranicznych 

rynków zbytu. 

6.2. Produkcja zwierz ca. 

 Analiza gospodarstw modelowych wykaza a, e dochód porównywalny osi gaj  

prowadz ce intensywn  gospodark  roln  gospodarstwa ro linno � hodowlane 

o powierzchni od 20 ha lub ekstensywne gospodarstwa o powierzchni powy ej 40 ha 

zajmuj ce si  g ównie produkcj  ro linn . 

 Warunki przyrodnicze gminy G ogów wskazuj , e prowadzenie gospodarstw 

intensywnych, ro linno � hodowlanych, winno lokalizowa  si  w dolinach rzek. Takie 

ukierunkowanie pozwoli zachowa  wyst puj ce w dolinach naturalne kompleksy k  

i pastwisk, a równocze nie ograniczy  ewentualne straty w uprawach rolniczych zwi zane 

z zalewaniem wodami powodziowymi. Na pozosta ym obszarze gminy, wykorzystuj c 

warunki klimatyczno � glebowe d y  nale y do wdra ania du ych, ekstensywnych 

gospodarstw ro linnych. 

 W obu typach gospodarstw propagowa  nale y stosowanie zasad dobrej praktyki 

rolniczej, rolnictwa ekologicznego, a tak e prowadzenie dzia alno ci innej ni  rolnicza, 

zw aszcza wiadczenia us ug agroturystycznych. 

 Ze wzgl du na ochron  jako ci wód, gleby oraz biologicznej ró norodno ci, obsada 

zwierz t nie powinna przekracza  2,5 SD na jeden hektar u ytków rolnych. Obecnie 

obsada ta wynosi w gminie jedynie 0,11 SD/1 ha UR, a byd a 0,05 SD/1 ha UR. Istniej  

wi c bardzo du e mo liwo ci wzrostu pog owia inwentarza ywego bez szkody dla 

rodowiska przyrodniczego. 

 Wykorzystuj c warunki fizjograficzne i zasoby wodne gminy nale y rozwija  

równie  hodowl  ryb. Budowa ma ych zbiorników retencyjnych i stawów hodowlanych 

oprócz produkcji zdrowego mi sa pozwoli aby zwi kszy  mo liwo  retencjonowania 

wody z mo liwo ci  wykorzystania do nawodnie  rolniczych, poprawi a lokalny 

mikroklimat oraz podnios a krajobrazow  i agroturystyczn  atrakcyjno  gminy. Blisko  

du ych o rodków miejskich sugeruje zw aszcza otwieranie tzw. � owisk komercyjnych� 

dla zainteresowanych w dkarstwem. 
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7. STOPIE  ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACE URZ DZENIOWO � ROLNE. 

7.1. Ustalenie rodzaju i zakresu niezb dnych zabiegów urz dzeniowo � rolnych. 

 Studia i analizy przeprowadzone w oparciu o dane uzyskane z Urz du Gminy 

G ogów, operatu ewidencji gruntów i budynków, opracowa  studialnych, planistycznych  

i statystycznych dotycz cych gminy, inwentaryzacji terenowej oraz konsultacji  

z przedstawicielami spo eczno ci wiejskich stanowi y podstaw  do ustalenia rodzaju  

i zakresu koniecznych do wykonania zabiegów urz dzeniowo � rolnych (tabela nr 45). Ich 

celem jest poprawienie warunków ycia i pracy ludno ci zamieszkuj cej na obszarach 

wiejskich gminy poprzez: 

 popraw  struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz racjonalne ukszta towanie 

ich roz ogów (scalenia gruntów), 

 usprawnienie komunikacji w transporcie rolnym (budowa i modernizacja dróg 

transportu rolnego), 

 popraw  gospodarki wod  w rolnictwie (melioracje wodne), 

 zagospodarowanie gruntów marginalnych (granica rolno � le na), 

 przeciwdzia anie zjawiskom erozyjnym (zadrzewienia liniowe). 

7.2. Ocena rozmiaru potrzeb wykonania zabiegów urz dzeniowo � rolnych. 

 Do oceny rozmiaru potrzeb zabiegów urz dzeniowo � rolnych w poszczególnych 

obr bach pos u ono si  kryteriami opisuj cymi: 

 charakterystyk  gospodarstw � ich ilo  i redni  powierzchni , liczb  i redni  

powierzchni  dzia ek ewidencyjnych, 

 powierzchni  gruntów stanowi cych w asno  Skarbu Pa stwa b d cych 

w dyspozycji Agencji Nieruchomo ci Rolnych, 

 ogóln  powierzchni  u ytków rolnych w obr bie, 

 wielko  u ytków rolnych obj tych granic  rolno � le n , 

 przewidywany w planach zagospodarowania przestrzennego ubytek powierzchni 

pod inwestycje, 

 powierzchni  u ytków rolnych przewidywanych do obj cia post powaniem 

scaleniowym. 
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 Ustalenia wynikaj ce z kryteriów wymiernych weryfikowane by y opiniami 

i sugestiami uzyskanymi w trakcie konsultacji z przedstawicielami spo eczno ci wiejskich, 

a g ównie ich ocen  potrzeby i mo liwo ci przeprowadzenia zabiegu scaleniowo � 

wymiennego. 

 Ostatecznie wydzielono trzy obszary o zró nicowanym stopniu zapotrzebowania na 

prace urz dzeniowo � rolne (rysunek nr 33): 

 wysokim � Grodziec � Ma y, Przedmo cie, Klucze; 

 rednim � Borek � Zabornia, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków; 

 niskim � Krzekotów, Ruszowice, Stare Serby. 

 Zabiegi urz dzeniowo � rolne nale y prowadzi  wy cznie na obszarze rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej z pomini ciem terenów wskazanych pod inwestycje nierolnicze. 

Na tych terenach przeprowadza  mo na jedynie zabiegi warunkuj ce funkcjonowanie 

inwestycji istotnych dla rolniczej przestrzeni produkcyjnej, np. prowadzenie urz dze  

sieciowych, modernizacj  dróg, melioracje podstawowe. 

 Stopie  zapotrzebowania na prace urz dzeniowo � rolne sugeruje kolejno  

opracowania szczegó owych planów kompleksowego rozwoju wsi. 

7.3. Ogólne koszty oraz ród a finansowania realizacji podstawowych zabiegów 

urz dzeniowo � rolnych. 

 Kalkulacj  wielko ci rodków niezb dnych dla realizacji projektowanych prac 

urz dzeniowo � rolnych przeprowadzono w oparciu o przeci tne koszty wykonania 

zabiegów oraz ich rozmiar w poszczególnych obr bach. Wyniki kalkulacji przedstawiono 

w tabeli nr 46. 

 czny koszt realizacji podstawowych zabiegów urz dzeniowo � rolnych na 

terenach wiejskich gminy G ogów wynosi aktualnie 30.856,99 tys. z . Najwi kszy udzia   

w tej kwocie maj  przewidywane wydatki na budow  i modernizacj  56,03 km dróg 

transportu rolnego, wynosz ce 22.412,00 tys. z  (72,6% ogólnych kosztów prac). 

 Inwestycje z zakresu melioracji podstawowych i szczegó owych wymaga  b d  

nak adów rz du 2.861,30 tys. z  � 9,3% kosztów cznych. Nie obejmuj  one 

ewentualnych wydatków zwi zanych z regulacj  stosunków wodnych w gruntach 

nadmiernie uwilgotnionych. Za o ono, e po wykonaniu odbudowy i konserwacji cieków 

i rowów melioracyjnych prace te nie b d  konieczne. 

 Koszt prac scaleniowych w trzech obr bach oszacowano na 2.671,81 tys. z , co 

stanowi 8,7% kosztów cznych. Zastrzec nale y, e przed przyst pieniem do prac 
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scaleniowych konieczne b dzie zaktualizowanie i uporz dkowanie ewidencji gruntów 

i budynków (w tym przygotowanie materia ów kartograficznych) nie uwzgl dnione 

w kalkulacji. 

 Planowane zalesienia gruntów i zadrzewienia liniowe to dodatkowe nak ady 

2.911,88 tys. z  (9,4% kosztów ogólnych). 

 Ze wzgl du na wielko  kosztów wynikaj cych z przeprowadzonej kalkulacji 

konieczne jest roz o enie w czasie realizacji zabiegów urz dzeniowo � rolnych. D ugo  

okresu realizacji uzale niona b dzie od mo liwo ci pozyskania rodków. Szuka  ich trzeba 

b dzie w ró nych ród ach. Z najwa niejszych wymieni  nale y: 

 bud et Gminy, 

 bud et Pa stwa ( rodki b d ce w dyspozycji wojewody i ministrów), 

 bud ety samorz dów � powiatowego i wojewódzkiego, 

 fundusze celowe (Fundusz Pracy, Fundusze Ochrony rodowiska i Gospodarki 

Wodnej, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Fundusz Le ny i inne), 

 rodki agencji rz dowych (Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

Agencji Nieruchomo ci Rolnych, Agencji Rynku Rolnego i innych), 

 fundusze wsparcia Unii Europejskiej, w tym zwi zane z Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 � 2013, 

 rodki w asne ludno ci wiejskiej, 

 inne ród a (fundacje, stowarzyszenia, darowizny, itp.). 

 Finansowanie poszczególnych zabiegów urz dzeniowo � rolnych realizowane 

b dzie w formie dotacji, dofinansowania, kredytu lub ca kowitego pokrycia kosztów. 

 Istotna rola w realizacji planu urz dzeniowo � rolnego przypadnie rodkom 

w asnym mieszka ców. Wi e si  ona ze wzrostem aktywno ci spo eczno ci wiejskiej, 

efektywno ci  wykorzystania rodków oraz z racjonalnym zagospodarowaniem, 

u ytkowaniem i utrzymaniem zrealizowanych zada . 

 Pozyskiwanie, koordynacja i uruchamianie rodków pochodz cych z ró nych 

róde  wymaga  b dzie merytorycznego przygotowania pracowników Urz du Gminy. 

Konieczne b d  równie  szkolenia dla mieszka ców gminy (a zw aszcza grup liderów 

wiejskich) oraz pomoc pracowników O rodka Doradztwa Rolniczego, Dolno l skiej Izby 

Rolniczej, zwi zków bran owych oraz innych s u b i jednostek pracuj cych na rzecz 

rolnictwa przy przygotowaniu wniosków o przyznanie rodków 

i kompletowaniu niezb dnych dokumentów. 
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8. WA NIEJSZE USTALENIA PLANU URZ DZENIOWO � ROLNEGO. 

 Realizacja proponowanego w planie urz dzeniowo � rolnym zakresu prac wp ynie 

na zasadnicze poprawienie warunków pracy i ycia mieszka ców gminy. 

 Propozycje dla gminy G ogów obejmuj : 

1. Odbudow  lub konserwacj  20,76 km cieków melioracji podstawowych 

przep ywaj cych przez obr by: Borek � Zabornia, Grodziec Ma y, Klucze, Serby, Stare 

Serby i Wilków. 

2. Odbudow  8,42 km i konserwacj  40,24 km rowów melioracji szczegó owych 

s u cych celom rolniczym. 

3. Odbudow  zbiornika ma ej retencji wodnej o powierzchni 1,96 ha zlokalizowanego  

na terenie wsi Serby. 

4.  Przy prowadzeniu prac zwi zanych z odbudow  lub konserwacj  cieków wodnych  

i rowów nale y d y  do zachowania ich obudowy biologicznej. W przypadku 

konieczno ci karczowania drzew i krzewów, po zako czeniu prac melioracyjnych 

nasadzenia musz  by  odtworzone i uzupe nione. 

5. Nasilenie nadzoru nad budowanymi na obszarze gminy doziemnymi sieciami 

infrastruktury technicznej w celu wyeliminowania niszczenia istniej cych urz dze  

drenarskich lub zapewnienia odtworzenia urz dze  zniszczonych. 

6. Ochron  prawn  nale y obj  najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo obszary oraz 

obiekty wyst puj ce na terenie gminy. Szczególnie dotyczy to obszarów po o onych  

w dolinie Odry i na po udniu gminy. 

7. Obj cie granic  rolno � le n  354,61 ha marginalnych gruntów rolnych lub ma o 

przydatnych dla rolnictwa w siedmiu obr bach. 

8. Wykonanie 25,00 km zadrzewie  liniowych wzd u  dróg transportu rolnego. 

9. Udost pnienie turystom walorów historycznych, przyrodniczych i krajobrazowych 

gminy poprzez urz dzenie i oznakowanie szlaków turystycznych. 

10. Zarezerwowanie 386 ha u ytków rolnych pod inwestycje nierolnicze � mieszkaniowe, 

przemys owe, us ugowe, eksploatacji z ó  surowców mineralnych, komunikacyjne  

i inne. Po realizacji zamierze  inwestycyjnych i zalesieniowych powierzchnia u ytków 

rolnych gminy G ogów zmniejszy si  o ok. 729 ha (13,1%). Procentowo najwi kszy 

ubytek u ytków rolnych przewidywany jest w obr bach Ruszowice (-28,9), Klucze 

(-18,7) i Krzekotów (-12,7). 
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11. Du e znaczenie w poprawie struktury obszarowej gospodarstw b dzie odgrywa  w 

gminie G ogów wewn trz sektorowy obrót ziemi  pomi dzy rolnikami, w tym równie  

w ramach programu rent strukturalnych. 

12. Dla zwi kszenia dochodów gospodarstw rolnych niezb dne jest zwi kszenie ich 

powierzchni, rozwój produkcji zwierz cej, dostosowanie struktury zasiewów do 

warunków klimatyczno � glebowych, podniesienie wydajno ci upraw i zwierz t, 

rozwini cie dodatkowych, pozarolniczych róde  dochodu. 

13. Upowszechnienie w ród rolników znajomo ci korzy ci i zasad korzystania z pakietów 

rolno rodowiskowych zawartych w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

14. Uruchomienie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowi przes ank , aby  

w gminie G ogów w oparciu o zatwierdzony plan urz dzeniowo � rolny wdra a  

sukcesywnie post powania kompleksowej przebudowy wsi cz ce dzia ania: 

 scalenie gruntów rolnych, 

 gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, 

 odnowa i rozwój wsi. 

 Równolegle z tymi dzia aniami nale y uruchamia  dzia ania PROW ukierunkowane 

na rozwój rodzinnych gospodarstw rolnych. W pierwszej kolejno ci kompleksow  

przebudow  nale y obj  wsie Przedmo cie, Grodziec Ma y i Klucze, wykazuj ce 

najwi ksze zapotrzebowanie na zabiegi urz dzeniowo � rolne. 

15. W celu ochrony walorów przyrodniczych gminy na ca ym jej obszarze nale y 

uporz dkowa  gospodark  ciekami komunalnymi. W so ectwach, w których 

nieop acalna jest budowa zbiorowych oczyszczalni cieków i sieci kanalizacyjnych 

nale y promowa  budow  zagrodowych oczyszczalni cieków obs uguj cych jedno lub 

kilka s siaduj cych ze sob  gospodarstw, wskazuj c równocze nie instytucje i ród a 

wspomagaj ce realizacj  i finansowanie tych prac. 

16. W przypadku konieczno ci rozbudowy i modernizacji sieci energetycznych 

wynikaj cej z intensywnego rozwoju budownictwa nale y postulowa  o zast powanie 

linii napowietrznych kablami doziemnymi. 

17. Przebudow  lub modernizacj  56,03 km dróg transportu rolnego. Cz  dróg po 

modernizacji oprócz obs ugi pól pe ni  b dzie równie  funkcj  powi za  

komunikacyjnych pomi dzy miejscowo ciami gminy, alternatywnych w stosunku do 

dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. W celu powi zania sieci dróg 

transportu rolnego gminy G ogów z analogicznymi sieciami dróg gmin s siednich 

nale y nawi za  wspó prac  z w adzami i samorz dami gminnymi. Wspó praca ta 
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winna przyczyni  si  do synchronizacji prac projektowych i realizacji dróg cz cych 

obr by s siaduj cych gmin. 

18. Stosowanie przy budowie i modernizacji dróg transportu rolnego nawierzchni 

gwarantuj cych d ugi okres eksploatacji i bezpiecznych dla rodowiska. Rozwi zania 

projektowe modernizacji dróg powinny zapewnia  efektywne i sprawne odwadnianie 

korpusu drogi i przewidywa  pasy gruntów pod zadrzewienia przydro ne. 

19. Weryfikowanie, korygowanie i uzupe nianie sieci dróg transportu rolnego w trakcie 

opracowywania i realizacji planów urz dzeniowo � rolnych lub za o e  do projektu 

scalenia gruntów w poszczególnych obr bach. 

20. U ytki zielone ( ki i pastwiska) stanowi ce 16,9% u ytków rolnych sprzyjaj  

rozwojowi chowu byd a w gminie, zapewniaj cego racjonalne wykorzystanie tej 

powierzchni. Wprowadzenie hodowli ekstensywnych (mi snych) ras byd a pozwoli na 

wykorzystanie k i pastwisk przy ograniczonym zapotrzebowaniu na si  robocz  oraz 

zabezpieczy je przed degradacj  i zarastaniem samosiewkami drzew i krzewów. 

21. Poprawie op acalno ci produkcji ro linnej na obszarze gminy winno sprzyja  

wprowadzanie nowych upraw, na które ju  istnieje, lub w najbli szym czasie pojawi 

si  zapotrzebowanie na rynku. Wykorzysta  przy tym nale y do wiadczenia 

istniej cych ju  gospodarstw specjalizuj cych si  w uprawie warzyw oraz prowadzeniu 

sadów, szkó ek drzew i krzewów owocowych, a tak e ro lin ozdobnych. 

22. Propagowanie programów rolno � rodowiskowych ograniczaj cych czas 

pozostawania gleby bez okrywy ro linnej poprzez stosowanie wsiewek poplonowych  

i poplonów ozimych w celu zapobiegania procesom erozyjnym. 

23. Wspieranie procesów organizowania si  rolników w grupy producenckie i zwi zki 

bran owe, co pozwoli na wzmocnienie pozycji tej grupy zawodowej na rynku p odów 

rolnych oraz przyczyni si  do uzyskiwania korzystniejszych efektów ekonomicznych 

dzia alno ci rolniczej. 

24. Wykorzystanie ustale  planu urz dzeniowo � rolnego do formu owania wniosków 

i postulatów do projektów i opracowa  sporz dzanych dla obszaru gminy lub jej 

cz ci. Dotyczy  to winno szczególnie aktualizacji lub opracowania nowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla gminy, poszczególnych wsi, a tak e ich 

fragmentów. 

25. Zorganizowanie systemu kontroli wdra ania i realizacji oraz aktualizacji planu 

urz dzeniowo � rolnego, a tak e promocji przyrodniczych, kulturowych  

i gospodarczych walorów gminy. 
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26. Najwi kszym stopniem zapotrzebowania na prace urz dzeniowo � rolne charakteryzuj  

si  obr by Grodziec Ma y, Przedmo cie i Klucze. Do grupy miejscowo ci o rednim 

zapotrzebowaniu na tego typu prace zaliczono obr by Borek � Zabornia, Serby, 

Szczyglice, Turów, Wilków. 

27. Szacunkowy koszt realizacji projektowanych prac urz dzeniowo � rolnych wyniesie 

30.856,99 tys. z . Ze wzgl du na rozmiar kosztów proponuje si  wykonanie prac 

w zró nicowanych stopniem pilno ci etapach realizacyjnych. 

28. Realizacja prac urz dzeniowo rolnych finansowana mo e by  ze rodków: 

 pochodz cych z Unii Europejskiej zapisywanych w kolejnych okresach 

bud etowych, 

 bud etu Pa stwa przeznaczonych na wspó finansowanie programów unijnych, 

 bud etów samorz dów � gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, 

 funduszy celowych, 

 w asnych mieszka ców gminy, 

 innych dost pnych róde . 
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III. SPIS TABEL. 

TABELA 1 � Powierzchnia i ludno  gminy G ogów 

TABELA 2 � Struktura wiekowa ludno ci 

TABELA 3 � W a ciciele gospodarstw rolnych utrzymuj cy si  g ównie z pracy w  

rolnictwie 

TABELA 4 � Poziom wykszta cenia w a cicieli gospodarstw rolnych utrzymuj cych si   

g ównie z pracy w rolnictwie 

TABELA 5 � Bezrobotni w grupach wiekowych  

TABELA 6 � Bezrobotni wg wykszta cenia 

TABELA 7 � Zasoby kopalin na obszarze gminy G ogów 

TABELA 8 � Powierzchnia wód otwartych i sieci rzek 

TABELA 9 � Powierzchnia lasów i lesisto  

TABELA 10 � Zestawienie powierzchni kompleksów rolniczej przydatno ci gleb w  

procentach 

TABELA 11 � Gleboznawcza klasyfikacja gruntów 

TABELA 12 � Charakterystyka jako ci u ytków rolnych 

TABELA 13 � Zakwaszenie gleb w gminie ogó em 

TABELA 14 � Struktura u ytkowania gruntów ogó em 

TABELA 15 � Struktura u ytków rolnych 

TABELA 16 � Powierzchnia gruntów od ogowanych 

TABELA 17 � Grunty od ogowane wed ug w adania 

TABELA 18 � Struktura w adania gruntami (udzia  w powierzchni ogólnej obr bu) 

TABELA 19 � Struktura w adania u ytkami rolnymi ogó em 

TABELA 20 � Struktura u ytkowania gruntów w sektorze publicznym 

TABELA 21 � Struktura u ytkowania gruntów w sektorze prywatnym 

TABELA 22 � Struktura ilo ciowa gospodarstw w grupach obszarowych (grunty w asne 

  i dzier awione) 

TABELA 23 � Rozdrobnienie gruntów gospodarstw w grupach obszarowych 

TABELA 24 � Wyposa enie wsi w infrastruktur  techniczn  

TABELA 25 � Stan wyposa enia wsi w telefony 

TABELA 26 � Wody powierzchniowe stanowi ce w asno  Skarbu Pa stwa 

TABELA 27 � Melioracje szczegó owe 

TABELA 28 � Stan dróg transportu rolnego 
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TABELA 29 � Struktura upraw 

TABELA 30 � Plony podstawowych upraw 

TABELA 31 � Produkcja zwierz ca 

TABELA 32 � Obsada inwentarza w SD na 100 ha UR 

TABELA 33 � Wyposa enie gospodarstw rolnych w mechaniczn  si  poci gow  

TABELA 34 � Wyposa enie gminy w urz dzenia obs ugi rolnictwa 

TABELA 35 � Dzia alno  produkcyjno � us ugowa 

TABELA 36 � Wyposa enie wsi w infrastruktur  spo eczn  

TABELA 37 � Wykaz projektowanych zada  melioracji podstawowych i szczegó owych 

TABELA 38 � Obszary gruntów planowanych do zalesienia 

TABELA 39 � Lesisto  obecna i prognozowana 

TABELA 40 � Grunty planowane do zalesienia wed ug w adania 

TABELA 41 � Zadrzewienia 

TABELA 42 � Prognozowana powierzchnia u ytków rolnych 

TABELA 43 � Potrzeby prac scaleniowych 

TABELA 44 � Wykaz dzia ek dróg planowanych do przebudowy 

TABELA 45 � Rodzaj i zakres niezb dnych zabiegów urz dzeniowo � rolnych 

TABELA 46 � Koszty podstawowych zabiegów urz dzeniowo � rolnych 

IV. SPIS RYSUNKÓW. 

RYSUNEK 1 - Po o enie gminy G ogów w województwie dolno l skim 

RYSUNEK 2 � G sto  zaludnienia 

RYSUNEK 3 � Grunty podatne na erozj  wodn , z o a surowców mineralnych 

RYSUNEK 4 � Lesisto  

RYSUNEK 5 � Kompleksy przydatno ci rolniczej gleb 

RYSUNEK 6 � Udzia  gleb dobrych w powierzchni u ytków rolnych 

RYSUNEK 7 �Gleboznawcza klasyfikacja gruntów (ocena punktowa wg IUNG) 

RYSUNEK 8 � Udzia  u ytków rolnych w powierzchni ogólnej obr bu 

RYSUNEK 9 � Struktura u ytkowania gruntów 

RYSUNEK 10 � Struktura u ytków rolnych 

RYSUNEK 11 � Grunty od ogowane 

RYSUNEK 12 � Udzia  sektora publicznego w strukturze w adania gruntami 

RYSUNEK 13 � Udzia  gruntów ANR w powierzchni ogó em 

RYSUNEK 14 � Grunty Agencji Nieruchomo ci Rolnych 
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RYSUNEK 15 � W adanie u ytkami rolnymi 

RYSUNEK 16 � rednia powierzchnia gospodarstw w obr bie wed ug gruntów w asnych 

                            i dzier awionych (bez gospodarstw wielkoobszarowych) 

RYSUNEK 17 � rednia liczba dzia ek w gospodarstwach prywatnych wed ug gruntów 

                            w asnych 

RYSUNEK 18 � rednia powierzchnia dzia ki w gospodarstwach prywatnych wed ug 

                            gruntów w asnych 

RYSUNEK 19 � Gospodarka wodna � stan istniej cy 

RYSUNEK 20 � G sto  istniej cej sieci dróg transportu rolnego 

RYSUNEK 21 � G sto  sieci dróg o trwa ej nawierzchni 

RYSUNEK 22 � Obsada inwentarza 

RYSUNEK 23 � Mechaniczna obs uga pól w gospodarstwach rolnych 

RYSUNEK 24 � Wyposa enie gospodarstw rolnych w kombajny zbo owe 

RYSUNEK 25 � Regiony funkcjonalne obszarów wiejskich Dolnego l ska 

RYSUNEK 26 � Gospodarka wodna � stan projektowany 

RYSUNEK 27 � Walory przyrodniczo � krajobrazowe 

RYSUNEK 28 � Prognozowany stopie  lesisto ci 

RYSUNEK 29 � Zalesienia i zadrzewienia gruntów 

RYSUNEK 30 � Istniej ce i planowane zainwestowanie terenu 

RYSUNEK 31 � Potrzeby przeprowadzenia scalenia gruntów 

RYSUNEK 32 � Sie  dróg � stan projektowany 

RYSUNEK 33 � Zapotrzebowanie na prace urz dzeniowo � rolne 

V. WYKAZ MATERIA ÓW RÓD OWYCH. 

1. Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy G ogów, 

Uchwa a nr XV/139/200 Rady Gminy G ogów z dnia 30 czerwca 2000 r. 

uwzgl dniaj cy zmiany wprowadzone: 

 Uchwa  nr VI/52/2003 Rady Gminy w G ogowie z dnia 22 maja 2003 r. 

 Uchwa  nr XVIII/156/2005 Rady Gminy w G ogowie z dnia 24 lutego 2005 r. 

 Uchwa  nr VI/46/2007 Rady Gminy w G ogowie z dnia 28 wrze nia 2007 r. 

2. Wieloletni plan inwestycyjny gminy G ogów na lata 2009 � 2013, uchwa a nr 

XX/177/2009 Rady Gminy w G ogowie z dnia 13 listopada 2009 r. 

3. Program zrównowa onego rozwoju i ochrony rodowiska gminy G ogów, G ogów maj 

2005 r. 
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4. Program ochrony rodowiska dla gminy G ogów na lata 2010 � 2013 z perspektyw  do 

roku 2017 � projekt, Ekostandard � Pracownia Analiz rodowiskowych, G ogów 

pa dziernik 2009 r. 

5. Plan gospodarki odpadami w gminie G ogów na lata 2005 � 2014, G ogów maj 2005 r. 

6. Plan gospodarki odpadami dla gminy G ogów na lata 2010 � 2013 z perspektyw  do 

roku 2017 - projekt, Ekostandard � Pracownia Analiz rodowiskowych, G ogów 

pa dziernik 2009 r. 

7. Program ma ej retencji wodnej w województwie dolno l skim, Dolno l ski Zarz d 

Melioracji i Urz dze  Wodnych we Wroc awiu, Wroc aw 2005 r. 

8. Aneks mapy glebowo � rolniczej. 

9. Raport o stanie zagro enia warunków agrotechnicznych w województwie 

dolno l skim, stan gleb, Okr gowa Stacja Chemiczno � Rolnicza we Wroc awiu, 

Wroc aw 1999 r. 

10. Strategia rozwoju obszarów wiejskich województwa dolno l skiego. Urz d 

Marsza kowski we Wroc awiu, Wroc aw, wrzesie  2000 r. 

11. Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007 � 2013 (z elementami 

prognozy do roku 2020), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, czerwiec 

2005 r. 

12. Za o enia do Krajowego Programu Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Warszawa, luty 2006 r. 

13. Wojewódzki program rozwoju sektora rolno � spo ywczego. Urz d Marsza kowski 

województwa dolno l skiego, Wroc aw 2002 r. 

14. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 � 2013, Ministerstwo Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi, Warszawa, lipiec 2007 r. 

15. Mapa sozologiczna w skali 1:50000 ark. M-33-21-A � G ogów, M-33-9-C 

Szlichtyngowa, G ówny Geodeta Kraju 1999 r. 

16. Mapa hydrograficzna w skali 1:50000 ark. M-33-21-A � G ogów, M-33-9-C 

Szlichtyngowa, G ówny geodeta kraju 2000 r. 

17. Mapa turystyczna �Zwi zek Gmin Zag bia Miedziowego� w skali 1:75000, Zak ad 

Kartograficzny SYGNATURA, Zielona Góra 2003 r. 


