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NIEKTÓRE SPOŁECZNO-EKONOMICZNE ASPEKTY DEGRADACJI 
STRUKTURY UŻYTKOWANIA ZIEMI NA TERENIE WOJEWÓDZTW A 

LEGNICKIEGO W LATACH 1960-1980 * 

Ziemia i gleba jest jednym z najistotniejszych komponentów środo
wiska naturalnego. Ze względu na jej ograniczony zasób wymaga ona 
należnego poszanowania i ochrony. Wprawdzie już w średniowieczu po
jawiały się pra\vne akty normatywne w zakresie ochrony środowiska 1, 
gdy np. chroniono rzadkie zwierzęta czy rośliny, jednak szerszy ruch 
w tym zakresie nastąpił dopiero na przełomie XIX i XX w., gdy w wielu 
państwach uchwalano ustawy z zakresu ochrony przyrody. Celem ich 
była głównie konserwacja przyrody rozumianej jednak zbyt margine
sowo i traktowanej zbyt wąsko. Dopiero po II wojnie światowej wobec 
gwałtownego rozwoju gospodarczego i nadmiernej eksploatacji wszyst
kich komponentów środowiska naturalnego zaczęto ten problem t1'akto
wać kompleksowo. 

Zasadniczy przełom w traktowaniu sprawy wykorzystania i kształ
towania środowiska naturalnego człowieka nastąpił po znanym wystą
pieniu sekretarza generalnego ONZ U Thanta na posiedzeniu ONZ 
w dniu 26 V 1969 r. W ten sposób problemy ochrony środowiska uzy
skały światowy wymiar. Od tego momentu można też mówić nie tylko 
o ochronie, lecz także o narodzinach kształtowania środowiska. Te świa
towe tendencje nie pozostały bez wpływu na sytuację w Polsce, która
rozwijając się szybko od lat sześćdziesiątych poczęła coraz bardziej za
grażać środowisku naturalnemu. Stąd też problemy ochrony środowiska
znalazły swe odbicie nie tylko w postaci tworzenia uczelnianych i in
nych instytutów ochrony środowiska oraz badań, lecz także znalazły
miejsce w dokumentach politycznych (VI, VII i VIII Zjazdy PZPR) czy
zarządzeniach administracyjnych 2

. Z interesującego nas zakresu można

* Na tle Polski w latach 1938-1980.
1 \V. Go et e I, Tradycje ruchu ochrony przyrody w Polsce (Pra,vo a ochro

na środowiska, pod red. L. Łustacza, Wrocław 1979). 
2 Zob. A. A n to szewski, Rady narod:Jwe a ochrona i kształtowanie środo

wiska naturalnego w PRL (Biuletyn Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, nr 3/XX, 
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np. wymierne ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz o re

kultywacji gruntów 3• Choć nasze ustawodawstwo w tym zakresie uznać 

można za wzorowe, praktyka pozostała, niestety, daleko w tyle. Wiele 
poczynań miało de facto charakter postulatywny , chociaż problemy 

ochrony środowiska znalazły swój wyraz w noweli do Konstytucji PRL 
z 1976 r. (art. 12 pkt 2, art. 71) 4• Podejmowane przedsięwzięcia nie miały 
bowiem charakteru kompleksowego, lecz niejako komplementarny, a po
za tym pozostały puste nie mając odpowiedniej sankcji. Praktycznie 

występowała więc beztroska w szafowaniu zasobami ziemi, zgodnie zresztą 
z dość powszechną, choć mylną opinią o dużych zasobach ziemi w Pol

sce. Zresztą nawet w skali światowej autorzy raportów dla tzw. Klubu 

Rzymskiego nie przywiązywali, naszym zdaniem, jeszcze wystarczającej 
uwagi do zasobów ziemi, upatrując przyrost produkcji rolnej głównie 

w zakresie poprawy efektywności gosp::idarowania 5• W tym świetle, za
równo w skali kraju, jak też omawianego szczegółowiej regionu, proble

my racjonalnej eksploatacji ziemi i jej ochrony nie doczekały się szcze

gółowego omówienia, opartego na kompleksowej statystyce użytkowania 
ziemi, choć pojawiło się szereg opracowań nie mówiąc już o publicystyce. 
Próbę w tym zakresie dla terenu woj. legnickiego na tle kraju stanowi 

niniejsze opracowanie, którego podstawowym źródłem są dane staty
styczne prezentowane w kolejnych numerach Rocznika statystycznego 
GUS oraz Roc:zni/wch statystycznych woj. ienickiego. 

Pewnych pozytywnych przejawów gospodarowania ziemią można 

ocze•wać w przyszłości, gdy wystąpią dodatnie skutki kompleksowej 

ustawy o ochronie środowiska z dnia 31 I 1980 r. z mocą obowiązującą 
od 1 IX 1980 r. 6 

Warszawa 1981); L. Koć w i n, Model organizacji i funkcjonowania terenowej acl

ministracji państwowej w zakresie ochrony .�rodowiska (tamże). Obaj autorzy sporo 
uwagi poświc;cają problematyce ochrony środowiska na terenie woj. legnickiego. 

3 Dz. U. 27/1971, poz. 249. 
4 Por. J. S om mer, Konstutucyjne problemy ochrony środowiska naturalnego 

w PRL (Biuletyn Tow. WWF, nr 3/XX). 
5 Tzw. pierwszy Raport dla Klubu Rzymskiego, opr. O. H. M e ad o ws i inni, 

Granice wzrostu, wyd. polskie; Warszawa 1973. Raport drugi, opr. M. Mes ar o
w i ć, E. Pest e I, Ludzkość w punkcie zwrotnym, ·warszawa 1977, wreszcie R.!port 
trzeci, powstały pod kier. J. Ti nb erg en a, O n0wy lad międzynarodowy, \.Var
szawa 1978. 

6 Dziennik Ustaw PRL, nr 3 z dnia 11 Il 1980 r. Problemom ochrony po
wierzchni ziemi oraz kopalin poświc;cono rozdział pierwszy drugiego działu, skła

dający sic; z 5 artykułów (13-17). Interesuj[lcym nas w tym artykule problemom 
ochrony samej powierzchni ziemi poś,viQcone są przede wszystkim artykuły 13 i 14. 
Dalsze z ,vymienionych dotycz,J już warunków rolniczej i !dncj eksploatacji gleby 
oraz sposobów użytko,vania kopalin. Art. 13 i 14 przytaczamy w całości. 

,,Art. 13.1. Powierzchnia ziemi łącznie z gleb[! i rzeźbą terenu podlega o�hronie, 
polegającej w szczególności na zapobieganiu i przeciwdziałaniu ich niekorzystnym 
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W przepisach ogólnych wspomnianej ustawy (art. 1.1.) określa się: 
„zasady ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska, zmierzające 
do zapewnienia współczesnemu i przyszłym pokoleniom korzystny�h wa
runków życia oraz realizacji prawa do korzystania z zasobów środowiska 
i zachowania jego wartości". W punkcie 2 art. 1 czytamy natomiast: 
,,środowiskiem w rozumieniu Ustawy jest ogół elementów przyrodni
czych, w s z c z e g ó 1 n o ś c i p o w i e r z c h n i a z i e m i ł q c z n i e 
z g 1 e b ą, wody, powietrze atmosferyczne, świat roślinny i zwierzęcy, 
a także krajobraz, znajdujących się zarówno w stanie naturalnym, jak 
też przekształconych w wyniku działalności człowieka" (podkr. Z. S.). 

Zrozumiałe jest, że w tym kontekście powierzchnię ziemi łącznie 
z glebą wymieniono na pierwszym miejscu. Jest to bowiem pierwszy 
element środowiska, od którego zależą w zasadniczej mierze elementy 
pozostałe. Na wytworzenie obecnej gleby trzeba było bowiem wielu mi
lionów lat pracy przyrody. Stąd też współczesny sposób rabunkowej 
eksploatacji powierzchni ziemi, a zwłaszcza najlepszych gleb, musi bu
dzić niepokój zarówno w skali światowej i poszczególnych kontynentów, 
jak i państw czy regionów kraju. 

zmianom, a w razie uszkodzenia lub zniszczenia - na przywróceniu do wła�civ.:Pg0 
stanu. 

2. Części po,vierzchni ziemi oraz rzeźba terenu, których ochrona leży w inte
resie społecznym ze względów naukowych, estetycznych, historyczno -pamiątlrn,,·yc:h 
lub innych, podlega ochronie przewidzianej v,; przepisach o ochronie pr::yrody. 

3. Jednostki organizacyjne i osoby fizyczne są obowiązane racjonalnie gospo
darować zasobami gleby, zapewniać ochronę jej wartości produkcyjnych i innych 
niezbędnych do zachowania równowagi przyrodniczej. 

4. Grunty rolne wysokiej jakości i grunty leśne nie mogą być przeznaczane
na cele nierolnicze i nieleśne, w tym t a k że n a c e I e i n w e s t y c y j n e. 

5. Odstępstwa od zasad określonych w ust. 4 są dopuszczalne jedynie w wy
padkach wyjątkowo uzasadnionych, gdy zezwalają na to przepisy szczególne. 

Art. 14. Przy zmianie przeznaczenia gruntów rolnych, leśnych i innych upraw
nych, zadrzewionych lub zakrzewionych uwzględnia się, oprócz ,vskazar1 długo
okresowego, kompleksowego rachunku ekonomicznego, także inne niż gospodarcze 
znaczenie gruntów w utrzymaniu równowagi przyrodniczej i kształtowania warun
ków życia" (podkr. Z.S.). 

Niejako w uzupełnieniu tej ustawy Rada Ministrów wydala 30 IX 1980 r. 
10 rozporządze11 wykonawczych ,v tym zakresie, obejmujących: ochrone; po,vietrza 
przed zanieczyszczeniami, ochronę środowiska przed haiasem i wibracjami, przed 
zanieczyszczeniami, ochronę środowiska odpadami i w sprawie czystości w miastach 
i na wsi, w sprawie tworzenia i zagospodaro\vania stref ochronnych, opłat za ko
rzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, tworzenia i ,vykorzystania 
funduszu ochrony środowiska, koordynacji zasad ochrony środowiska, w sprawie 
działania Państwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska, zasad i zakresu cizia!ania 
Pa11stwowcj Rady Ochrony Środowiska, współdziałania organów administracji w za
kresie ochrony środowiska, kar za nieprzestrzeganie zasad ochrony środowiska oraz 
jako rozporządzenie 11 z dnia 15 X 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony 
lasów przed szkodliwym oddziaływaniem gazów i pyłów (Dz. U. PRL nr 24 z 5 XI 
1980 r.). 
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W skali świata racjonalne gospodarowanie zasobami powierzchni zie
mi oraz jej wnętrz.a budzi coraz żywsze zainteresowanie uczonych. 
W Polsce nabrzmiało również wiele problemów wymagających rozwią
zania, gdyż zbyt swobodne szafowanie zasobami ziemi i gleby, zwłaszcza 
na terenach silnie uprzemysławianych, wywarło już i nadal będzie wy
wierać niekorzystne skutki ekonomiczne i społeczne. Degradacja śro
dowiska jest pojęciem szerokim. W tym opracowaniu zajęto się przede 
wszystkim wyłączaniem ziemi spod uprawy rolnej i leśnej. 

Kryzys społeczno-gospodarczy i polityczny, jaki obecnie przeżywamy, 
skłania coraz szersze kręgi społeczeństwa do zastanowienia się nad jego 
przyczynami. Objął on też najbardziej odczuwalną przez społeczeństwo 
produkcję żywności, a więc głównie nasze rolnictwo. Na kryzys rolnictwa 
złożyło się wiele przyczyn, które narastały i sumowały się od lat. Jedną 
z istotniejszych, choć nie docenianych należycie przyczyn, jest niera-
cjonalna, a nawet rabunkowa gospodarka ziemią. 

Ziemia stanowi podstawowy środek produkcji w rolnictwie. Racjo
nalne więc gospodarowanie nią jest podstawowym nakazem dla właści
ciela czy użytkownika oraz powinno być należycie uwzględniane w po
lityce pai'tstwa. Jest to szczególnie ważne wobec szybko postępującego 
procesu uprzemysłowienia i urbanizacji kraju, zwłaszcza na terenach 
początko\vo shibo uprzerr,ysłowionych. Na Dolnym Śląsku takim terenem 
jest rejon Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Stąd rozważa
nia niniejsze poświęcono problemom gospodarowania ziemią w woje
wództwie legnickim na tle Polski, szczególnie w ostatnim pięcioleciu. 

Omówmy jednak najpierw narastanie problemu gospodarowania zie
mią w kraju od początku PRL w porównaniu z okresem przedwojennym. 
Przed II wojną światową Polska liczyła 388 635 km2, tj. 38 863 500 ha 
ziemi, w czym 65,80/o stanov,riły użytki rolne (w tym 47,7°/o grunty orne), 
21,40/o lasy i 12,80/o pozostała powierzchnia zajęta przez budownictwo 
przemysłowe i komunalne, drogi, wody itp. Na jednego mieszkańca wy
padało więc około 11 500 m� powierzchni. Podajemy wielkość w metrach 
kwadratowych z dwu powodów. Po pierwsze, obliczenia mogą być do
kładniejsze i pozwalają łatwiej śledzić zmiany, i po drugie, taka prezen
tacja wyników bardziej uzmysławia nam, jak niewielka jest i jak szybko 
kurczy się powierzchnia, pozostająca do dyspozycji statystycznego Po
laka. 

Po II wojnie światowej powierzchnia Polski wyniosła 311 730 km�, 
a w następstwie uściśleń pomiarowych, pewnych przesunięć granicy w re
jonie Bieszczad i Sokala oraz zmian linii brzegowej w wyniku rozbudo
wy portów jej obecna powierzchnia wynosi 312 683 km2, tj. 31 268 330 ha. 
Powierzchnia ta pod względem struktury zagospodarowania ziemi w okre
sie bezpośrednio po wojnie nie różniła się zasadniczo od struktury 
z okresu przedwojennego. Prawie identyczny był udział użytków rol
nych (65,60/o), lasów (21,7%) i gruntów pozostałych (12,70/o). Większy 
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Tab. 1 Porównanie zmian procentowej struktury użytkowania ziemi w woj. lc�nickim na tle Polski w latach 1960-1980 (stan w czerwcu) 

\Vy,ze1.cgólnicnic 

Ogółem 
U:i:ytki rolne: Pobka 

województwo 
Grunty orne: Polska 

województwo 
L:1sy: Polska 

województwo 
Pozost::lc: Polska 

województwo 

1960 

100,0 
65,45 
64,74 
51,20 
52,24 
24,54 
25,48 
1 0,01 

9,79 

1965 

100,0 
63,98 
65,0l 
49.52 
52,91 
25,86 
25,08 
10,16 
9,9G 

1970 

100.0 
62.50 
63,81 
48,25 
50,26 
27,33 
25,74 
10,17 
.10,45 

J 975 

100,0 
61,43 
63,03 
47,27 
49,65 i 
27, 53 

l 24,48 
l 1.04 

I12,49 

_1976_
1 

___ 1911 _ I __ 191s !
_1919 I 1980 

100,0 
(il ,25 
62,89 
47,22 
49,57 
27,60 
24,52 
11,15 
12,59 

100,0 
1

100,0 
61,12 60,95 
62,78 
47,14 
49,58 
27,63 
24,52 
11,25 
12,71 

· 62,63
47,04
49,50
27,71
24,54
11,34
12,83

100,0 
60,73 
62,47 
46,86 
49,37 
27,75 
24,60 
I 1,52 
12,93 

100,0 
60,59 
62,30 
46,75 
49,24 
27,57 
24,30 
11,83 
13,40 

Źró d I o: Obliczono na podstawie: Roc:11ik1,11• stalyHyn11_wl, GUS, Roc:11il.:ow .1·1a1ys1ycwycl, województw GUS:, Roc=11ików .statystycznyc/1 woje
wódz111·a 11Toc/a11·skiego (stary podział), zicl<lnogórskiego {stary podział) i leg11icki<'go. Dla lat 1960 i 1965 obliczenia szacunkowe na podstawie przy
przyli:i:onych danych powiatowych. 
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Rys. 1. Zmiany struktury użytko\\'ania ziemi w woj. legnickim na tle Polski (w 0/o) 

był natomiast udział gruntów ornych (51,30/o). Wobec jednak znaczniej
szego niż powierzchnia ubytku ludności w wyniku wojny przeciętnie na 
jednego mieszkańca przypadało około 13 110 m2 ogólnej powierzchni. 
Taki więc był nasz kapitał w zakresie wyposażenia w ziemię u progu 
Polski Ludowej. 

W wyniku działalności gospodarczej oraz sporej beztroski w szafo
waniu ziemią na cele nierolnicze w całym okresie wystąpiły poważne 
zmiany w strukturze użytkowania ziemi (tab. I, rys. 1). Jeśli bowiem 
u progu PRL użytki rolne przy stanie 20 440 tys. ha stanowiły około 
65,5%, to obecnie spadły one do 18 950 tys. ha, tj. 60,7%. Ubyło nam 
więc około 1,5 miliona ha ziemi użytkowanej poprzednio przez gospo
darkę rolną. Nie mogło to pozostać bez ujemnego wpływu na działalność 

•
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całego rolnictwa. Na utraconym areale użytków rolnych, przy dzisiej
szej wydajności, można by wyprodukować m. in. około 1,5 mln ton zbóż, 
2,5 mln ton ziemniaków, 0,8 mln ton buraków cukrowych, 200 tys. ton 
żywca rzeźnego itp. 

Spadek powierzchni i udziału użytków rolnych i gruntów ornych 
spowodował natomiast wzrost powierzchni lasów i ich udziału w ogólnej 
strukturze użytkowania ziemi (obecnie około 280/o). Wzrost powierzchni 
lasów wynikał w znacznej mierze z fiskalnej polityki państwa wobec 

indywidualnych rolników, którzy ratując się przed progresją podatkowe! 
zalesiali najsłabsze grunty. Jest bowiem rzeczą charakterystyczną, że 
od 1970 r., po częściowej zmianie polityki państwa 1wobec indywidual
nego rolnictwa, zmniejszyło się nasilenie tego procesu. Wiele błędów 
tej polityki istnieje jednak nadal. 
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Rys. 2. Zmiany powierzchni ogotem przypadającej na 1 mieszkańca w woj. legnic
kim na tle Polski (w m2) 
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Tab. 2. Zmiany powierzchni przypadającej na jednego mieszkańca woj. legnickiego na tle Polski w latneh 1960-1980 (stan w czerwcu) w m2 

____ 
Rodzaj gruntó� I_ ___ . Teren

Ogółem 

Użytki r,,lnc 

Grunty orne 

Lasy 

Pozustale 

Polska 
województwo 
Polska 
województwo 
Polska 
województwo 
Polska 
województwo 
Polska 
województwo 

1 · 1960 - _ I� 1965 _I _ 1910 

JO 545)

12 476,8 
6901,9 
8 07_6,7 
5 399,4 
6 667,J 
2 588,3 
3 178,7 
1 055,1 
1 221,4 i 

9 897,4 I 
11 270,9 
6 332,9 
7 326,8 
4 901,3 
5 963,7 
2 559,2 
2 826,8 
1 005,4 
1 l 17,3 

9 613, I 
10148,0 

6 008,5 
6 475,0 
4 638,8 
5 102,9 
2 627,5 
2 612,4 

977,2 
1 060,3 

1975 

9 190,5 
9 739,9 
5 Ci46,0 
6 138,3 

4 344,4 
.l 835,7 
2 sJo,2 I 
2 384,8 I 
I 014,3 I 
I 216,3 

9 099,5 
9 509,4 
5 57>,J 
5 980,() 
4 2%,4 
4 713.6 
2 511,9 
2 J.11,7 
J 014,3 

9 011.4 
9 275,5 
5 507,') 
5 822,N 

1978 

8 9>1,2 
i 9 i72,3 

5 443,9 
5 744,2 

4247,S , 4201,5 
4 59'1,I) 4 540,4 
2 490,I 2 ,Po1,8 
2 274,0 
1 Ol 3,5 

l l'J7,l ! l 178,7 

2 251,0 
l 012,5 
1 177.1 

1979 i 
s s6s,1 I 
8 935.4 ' 
5 386,3 
5 582,1 
4 155,7 
4411,2 
2 461,0 
2 197, 9 
I 021,3 
1 155,4 

1980 

8 750,0 
8 797, I 
5 302,1 
5 480,5 
4 09l,4 
4 332, l 
2412,9 
2 137,7 
l 035,2 
I 178,9 

Źródła: Oblinono na podstawie Roczników statystycznych GUS, Roc11ików s1ar_rs1yc::uyc/1 ivojew,id::!11· GUS, Roc::11il.,,1v slafJ·s1yr·::11ycl1 woj.

legnickiego, wrocławskiego (stary podział adm.) i zielonogórskiego (stary podział adm.). Dla Int 1960 i 1965 woj. legnickiego obliczenia s7.acunkowe 
na podstawie przybliżonych danych powiatowych. 
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W strukturze natomiast powierzchni pozostałej występowały pewne 

wahania. Do lat sześćdziesiątych następowało bowiem zmniejszenie ich 

powierzchni, co mogło wiązać się z procesem lepszego zagospodarowa

nia nieużytków i ugorów. Od tego okresu nastąpiło ponowne ich po

większenie, co związane jest niewątpliwie z procesem szybszego uprze
mysłowienia i urbanizacji. 

W poszczególnych rejonach procesy te przebiegały z różnym nasi

leniem. Szczególnie zaznaczyły się one w rejonach silnie uprzemysło
wionych, jak np. w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. Porów

nania przemian w tym okręgu na tle Polski dokonano dla lat 1960-1980. 

Brak bowiem szczegółowszych danych statystycznych dla terenu oma
wianego wojewódzhva legnickiego z lat wcześniejszych. Stąd też również 
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Rys. 3. Zmiany powierzchni użytków rolnych i gruntów ornych przypadających 

na 1 mieszkańca w woj. legnickim na tle Polski (w m2) 
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nasze obliczenia dla lat 1960-1970 traktować należy jako przybliżone.
Obok zmian bezwzględnych wymowne są zmiany użytkowania ziemi

w przeliczeniu na jednego mieszkańca (tab. 2). W skali kraju powierzch
nia ogółem na jednego mieszkańca (rys. 2) zmniejszyła się w latach
1946-1980 o 33°/o, użytków rolnych o 380/o, a gruntów ornych o 39,90/o.
W tej ogólnej przemianie użytkowania ziemi zaznaczyb się silne zróż
nicowanie regionalne. Jeszcze w 1970 r. występowała dość duża rozbież
ność między danymi przeciętnymi dla kraju a terenem ,vojewództwa
legnickiego. Przeciętna ogólna powierzchnia przypadająca na jednego
mieszkańca województwa legnickiego była bowiem jeszcze wówczas
o 5,60/o większa. W miarę jednak szybszego wzrostu zaludnienia woje
wództwa w 1980 r. była większa zaledwie o 0,50/o. W użytkach rolnych
w 1970 r. różnica ta wynosiła na korzyść województwa jeszcze 7,80/o,
gdy w 1980 r. tylko 3,4 0/o a po.wierzchnia gruntów ornych odpowiednio
10°/o i 5,9°/o. 
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Rys. 4. Zmiany powierzchni lasów i gruntów pozostałych przypadających na 1 mie
szkańca woj. legnickiego na tle Polski (w m2) 



Społeczno-ekonomiczne aspekty degradacji struktury użytkowania ziemi 81 

Tak więc przyrost zaludnienia województwa, związany z napływem 
młodej ludności, szybko zmniejszał powierzchnię użytków rolnych i grun
tów ornych przypadających na mieszkańca, zbliżając ją do wielkości 
ogólnopolskich. Wobec rozwijającego się partykularyzmu gospodarowa
nia w poszczególnych województwach nie może to pozostawać bez zna
czenia. 

Wpływ uprzemysłowienia województwa najbardziej oddziałał na 
zmniejszenie powierzchni leśnej {tab. 2, rys. 4). Jeśli jeszcze w 1970 r. 
wskaźniki wojewódzkie i ogólnopolskie na jednego mieszkańca były 
zbliżone, to w 1980 r. różnica wyniosła 2,90/o na niekorzyść województwa. 
Następował więc szybki proces zajmowania lasów na cele nieleśne. 

W konsekwencji przedstawionych przemian znacznie zwiększyła się 
tzw. powierzchnia pozostała {tab. 2, rys. 4). Jeśli bowiem jeszcze w 1970 r., 
gdy proces przejmowania gruntów pod rozwijający się LGOM był już 
zaawansowany, na mieszkańca województwa powierzchni tej przypadało 
o 8,50/o więcej aniżeli przeciętnie w kraju, to do 1980 r. różnica ta wzro
sła do 13,90/o.

Należy również podkreślić, że niniejszą analizę przeprowadzono na 
podstawie oficjalnych danych statystycznych, które trudno w pełni uznać 
za wystarczające. Na terenach silnie uprzemysławianych występują bo
wiem duże przepływy ziemi między poszczególnymi użytkownikami i ro
dzajami uży.tkowania. Poza tym jeśli informacje o przekazaniu użytków 
rolnych czy gruntów ornych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne 
uznać m\ożna za prawdziwe, to kierunek przeciwny oddaje co najwyżej 
stan formalny. Proces bowiem ponownego zagospodarowania rolniczego 
i leśnego odzyskanych gruntów jest długofalowy i niepełny. 

Dla celów porównawczych wojewódzhva i Polski najlepiej wziąć pod 
uwagę ostatnie pięciolecie. Na cele nierolnicze i nieleśne przeznaczono 
wówczas w kraju około 100 tys. ha gruntów rolnych i leśnych, co sta
nowi około 0,340/o tych gruntów obecnie. W skali wojewódzhrn zajęto 
natomiast około 3 tys. ha, stanowiących odpowiednio 1,60/o, czyli rela
tywnie kilkakrotnie więcej. Jest to również miara procesów degradacji 
struktury użytkowania ziemi w województwie legnickim. Jest rzeczą 
oczywfstą, że przemian tych nie można tłumaczyć tylko faktem, iż inwe
stycja miedziowa ma charakter ogólnopolski. 

W województwie legnickim można również wymienić inne negatyw
ne przejawy gospodarowania ziemią. Jest rzeczą niepokojącą, że na cele 
nierolnicze i nieleśne przeznaczono w nim w minionym pięcioleciu re
latyv-.mie większy odsetek użytków rolnych (89,60/o), aniżeli średnio 
w kraju (86,80/o). Niepokoi to tym bardziej, że województwo legnickie jest 
względnie lepiej wyposażone w dobre pod względem bonitacyjnym ro· 
dzaje gleb, a spod uprawy rolnej zabrano znacznie większy odsetek 
gruntów klasy I-III, które w ogóle nie powinny być zajmowane na 
cele przemysłowe (tab. 3). Jeśli bowiem w skali kraju w ostanim pię-

6 - Sobótka 1-2/82 
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Tab. 3 Struktura gruntów wylączon)·ch na cele nierolnicze i nieleśne wg klas

bonitacyjnych w latach 1975-1979

' Polska 
Klasy 

I O/ /O
3 

- ---. ·--t�s
2
_. h_a __
---'-------� ----- ·-----

Razem 95 '.235 100,0 
I-- m 13 033 15,7 
IV-V 38 590 46,7 
Vl 31 073 37,6 

Woj. legnickie 
% 
4 

.100,0 

44,3 
42,3 
13,5 

ż ród ł a : Obliczono na podstawie Roczników Statystycznych GUS, Roczników statyst)'C:nych

województw, Roczników statystycznych woj. legnickiego. 

cioleciu na cele nierolnicze i nieleśne przejęto około 15,80/o ziem klasy 
I-III, to ,w województwie około 440/o. Ubytek w województwie ziem
klasy IV-V był bardziej zbliżony do średnich krajowych {46,7°io). Mi
nimalny natomiast w województwie legnickim był udział najsłabszych
gleb klasy VI, gdy w skali kraju stanowiły one 37,60/o.

Ustawa o ochronie środowiska (art. 13, ust. 4) stwierdza; ,,Grunty 
rolne najwyższej jakości i grunty leśne nie mogą być przeznaczone na 
cele nierolnicze i nieleśne, w tym także na cele inwestycyjne". Następny 
ustęp 5 tego artykułu stwierdza zaś: ,,Odstępstwa od zasad określonych 
w ust. 4 są dopuszczalne jedynie w .wypadkach wyjątkowo uzasadnio
nych, gdy zezwalają na to przepisy szczególne". Powyższe zasady do
wodzą, ,że ustawa o ochronie środowiska jest spóźniona w czasie i jak 
wiele należy po niej oczekiwać w gospodarowaniu ziemią, zwłaszcza 
w województwie legnickim. Tak więc z punktu widzenia potrzeb rol
nictwa gospodarkę ziemią w województwie legnickim uznać należy za 
bardzo niewłaściwą, a nawet rabunkową, tym bardziej że województwo 

Tab. 4 Porównanie procentowej struktury gruntów wg klas bonitacyjnych w woj. legnickim i w Polsce 
w 1975 r. 

----··---·------- -------------
Kh,y bonitac)jnc 

Rodznj gruntów 
_l�,tzem I ... j Il_�· Il[a_ ! Illb

Grunty orne 

Łąki 

Pastwiska 

Polska 
wojewódz

two 
Polska 
wojcwódz

l\\"O 

Poiska 
wojewód7.

two 

I 
100.0 ! o,4

. i 
I ] 00,0 0,2 
i )00,0 
I ! 

0,0 

)00,0' 0,1 
1100,0 0,1 

100,0 0,1 

Źródło: RSW GUS 1976, s. 165--167. 
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dysponowało większym odsetkiem ziem lepszych, które należy specjalnie 
chronić. 

W świetle danych z 1975 r. gleby klasy I-III stanowiły 46,40/o grun
tów ornych, gdy w skali kraju tylko 27,1%, łąki odpowiednio 30,10/o 
i 14,50/o, pastwiska 38,8 i 14,20/o (tab. 4). Analiza ta dotyczy ostatniego 
pięciolecia. Byłaby ona zna·cznie wymowniejsza, gdyby cofnąć się do 
1945 r., a chociażby ,do 1960 r., gdy rozpoczął się proces szybkiego uprze
mysłowienia tego regionu. Nie dysponujemy jednak odpowiednimi prze
liczeniami dla nowego województwa. 

Warto też zasygnalizować, na co przeznaczono grunty wyłączone spod 
uprawy i zalesienia (tab. 5). W ostatnim pięcioleciu w skali kraju znacz-

Tab. 5 Przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych wyłączonych na cele nierolnicze 

i nieleśne w latach 1975-1979 (%) 

\Vyszczególnicnie Polska Woj. legnickie 
----

1 2 3 
.. '·--·-------:-----

Razem 

Na tereny osiedlowe 

N.! tereny przemysłowe 

Na zbiorniki wodne 

Na dro�i i szlaki konnmihcyjnc 

Na użytki kopalniane 

Pod z:!lcsienia i z::drzewicnia 

Inne 

100,0 

19,9 

19,0 
'.< 

7,2 
I 1,3 

21,7 

21,8 

100,0 

10,9 

32,9 

33,l 

1,4 

3,8 

3,6 
14,3 

Żródlo: Rocwiki stotystycz11e GUS, Roczniki statyst_l'czue wojcw(Jdztw GUS, Roc::niki sin• 

ty.slyc=nc u-oj. lcgnickic8o, \VUS.

ny odsetek najsłabszych ziem przeznaczono pod zalesienia (średnio 
21,7-0/0), gdy w skali województwa udział ten wynosił mniej niż 40/o. 
Pod tereny przemysłowe w Polsce średnio przeznaczano, 19°/o wyłączo
nych z rolnictwa gruntów, gdy w województwie legnickim około 330/o, 
a łącznie ze zbiornikami wodnymi około 2/3 wyłączonej powierzchni. 
Jest rzeczą oczywistą, że inne są potrzeby w skali kraju, a inne re
gionalne i że w regionie lokowane są zadania ogólnokrajowe. Ostatnie 
jednak nasze przykre doświadczenia związane z kryzysem gospodarczym 
uzmysławiają nam z całą mocą, że nawet realizując ogólnokrajowe przed
sięwzięcia przemysłowe nie wolno zapominać o potrzebach innych dzia
łów gospodarki narodowej. Ich niedocenianie prędzej czy później odbije 
się rykoszetem na całej gospodarce, która musi stanowić zharmonizo
waną całość. 

Ubytek powierzchni przeznaczonej pod uprawy rolne i leśne sta
nowi więc jedno ze źródeł kryzysu gospodarczego i przy niedormwoju 
zaplecza przemysłowego dla rolnictwa jest barierą dalszego r_ozwoju 
społeczno-gospcdan.:zego kraju. Rekompensata tych ubytków wymaga 
znacznego zwiększenia plonów na gruntach pozostałych pod uprawą, co 
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jest połączone ze znacznymi nakładami inwestycyjnymi, lub importu 
odpowiednich produk'tów. I jedno, i drugie rozwiązanie poważnie wpły
wa na rachunek ekonomiczny całej gospodarki. Stanowi to już jednak 
osobny problem. 

Ubytek powierzchni rolnej i leśnej jest więc istotnym, choć nie je
dynym czynnikiem wpływającym ujemnie na produkcję relną i leśną. 
Na omawianym terenie niezwykle groźnym czynnikiem stała się degra
dacja środowiska z powodu zatrucia powietrza, gleby i wody produktami 

ubocznymi przemysłu miedziowego. Powoduje to, że gleby nawet for
malnie nie wyłączone z użytkowania rolniczego nie nadają się do pro
dukcji żywności, gdyż produkowana żywność jest skażona chemicznie. 
Brak kompleksowego rachunku ekonomicznego uniemożliwia właściwą 
ocenę różnorodnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie przemysłu. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że potrzeba wyżywienia narodu wymaga 
nie tylko ochrony powierzchni ziemi przed jej zaborem na cele nierol
nicze, lecz także ochrony samej gleby przed zanieczyszczeniami. Ale to 
już osobny temat. 

EIMGE GESELLSCHAFTLICH-OKONO:\IISCHEN ASPEKTE 

DER DEGRADIERUNG DER BODENNUTZUNGSSTRUKTUR 

IN DER WOJEWODSCHAFT LEGNICA IN DEN .TAHREN 1960-1980 

Im Zusamrncnhang mit dem Gesetz ubcr den Schutz und die Gcstaltung der 
Umwelt vom 31.1.1980 wurden die Veranderungen in der Bodcnnutzungsstruktur der 
Wojewodschaft Legnica (1960-1980) vor dem Hintergrund Polens in den Jahren 

1938-1980 dargestellt. Es wurde der schnelle Prozess der Verwandlung von Land 
in nichtland- und waldwirtschaftliche Flachen, besond8rs im. Legnica-Glogówer 
Kupfcrbergbaugcbiet aufgczeigt. Die statistischen Daten wurdcn in absoluten Z:i
hlen, in der Umrechnung pro Einwohner und strukturell bearbcitet. Es wurde 
auf die Nohvcndigkeit des Schutzes formell ocr Land\virtsc!laft nicht entzogcnen 
Landes, daf3 jcdoch faktisch aufgrund der Verunreinigung mit Flugstoffen der 
Kupferindustrie degradiert ist, hingcwiesen. 




