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WPROWADZENIE

Plan urz dzeniowo-rolny gminy Marciszów opracowano na zlecenie Zarz du

Województwa Dolno l skiego przy wspó udziale Urz du Gminy Marciszów. Rozwi zania

zawarte w planie wykonano w oparciu o przeprowadzon  inwentaryzacj  terenow

i uzgodnienia z przedstawicielami mieszka ców wsi, dane z ewidencji gruntów  

i budynków, informacje uzyskane w Urz dzie Gminy Marciszów oraz w innych 

jednostkach dzia aj cych na terenie gminy. Uwzgl dniono równie  wnioski i ustalenia 

odnosz ce si  do rolniczej przestrzeni produkcyjnej, wynikaj ce z istniej cych opracowa

dotycz cych gminy: 

- Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Marciszów, listopad 2000 r., Uchwa a Rady Gminy Nr XXV/198/00, 

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów 

sporz dzane dla wybranych terenów, Uchwa y Rady Gminy Nr XXIV/186/00, 

Nr XLV/271/2001, Nr XLV/272/2001, Nr LI/295/2002, 

- Strategia rozwoju gminy Marciszów, maj 2003 r., 

- Plan rozwoju lokalnego gminy Marciszów, 2002 r., 

- Inwentaryzacja przyrodnicza województwa jeleniogórskiego, gmina Marciszów, 

Wroc aw 1994 r., 

- Plan gospodarki odpadami dla gminy Marciszów. Aktualizacja na lata 2008 – 

2011, wrzesie  2008 r.,

- Strategia rozwoju obszarów wiejskich województwa dolno l skiego,

Wroc aw  2000 r., 

- Wojewódzki program rozwoju sektora rolno-spo ywczego, Wroc aw 2002 r. 

Na podstawie uzyskanych danych przeprowadzono studia i analizy, które pos u y y

do sformu owania szczegó owych wniosków, a tak e zaproponowania rozwi za , których 

g ównym celem b dzie stworzenie warunków dla wielokierunkowego i zrównowa onego

rozwoju wsi i gospodarstw rolnych, poprawy warunków ycia i pracy na wsi, a tak e

ochrony i kszta towania rodowiska przyrodniczego i kulturowego. 

Realizacja poszczególnych zada  zawartych w planie b dzie procesem 

d ugotrwa ym i wymagaj cym zaanga owania znacznych rodków finansowych, dlatego 

jednym z g ównych zada  planu urz dzeniowo-rolnego jest wyznaczenie obszarów gminy, 

w których efekty ekonomiczne wykonanych zabiegów urz dzeniowo-rolnych b d

spe nia  zasady zrównowa onego rozwoju obszarów wiejskich. 
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Zawarte w planie ustalenia powinny by  pomocne i wykorzystane do sporz dzania 

opracowa  programowych, planistycznych i projektowych, a tak e tworzenia za o e

bud etowych gminy w ci gu najbli szych lat. Plan urz dzeniowo-rolny stanowi  mo e

równie  instrument do prowadzenia negocjacji z w adzami powiatu i województwa  

w sprawach zwi zanych z uzyskaniem rodków finansowych na realizacj  poszczególnych 

zamierze , maj cych na celu popraw  organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

Opracowane zagadnienia planu urz dzeniowo-rolnego okre lono i sporz dzono

dla poszczególnych obr bów gminy w formie opisowej i graficznej (plansza wniosków  

w skali 1:20 000).

I. ANALIZA I DIAGNOZA STANU ISTNIEJ CEGO 

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY MARCISZÓW

Gmina Marciszów jest gmin  wiejsk  o powierzchni 82 km2, po o on

w po udniowej cz ci województwa dolno l skiego, w powiecie kamiennogórskim. Od 

pó nocy s siaduje z gmin  Bolków, od wschodu z gminami Stare Bogaczowice i Czarny 

Bór, od po udnia z gmin  Kamienna Góra, natomiast od zachodu z gmin  Janowice 

Wielkie (rys. 1). 

Zgodnie z podzia em Polski i l ska na jednostki fizjograficzne, obszar gminy le y

w podprowincjach Sudety i Przedgórze Sudeckie, w obr bie których wyró niono

makroregiony Pogórze Zachodniosudeckie i Sudety Zachodnie oraz mezoregiony Rudawy 

Janowickie, Brama Lubawska i Góry Kaczawskie. Obszar ten charakteryzuje si

urozmaicon , górsk  rze b  terenu o zró nicowanej geomorfologii, a najwy sze

wzniesienia si gaj  871 m n.p.m. (Wielka Kopa). G ównym ciekiem odwadniaj cym teren 

gminy jest rzeka Bóbr oraz jej dop ywy.

W powierzchni ogólnej gminy du y udzia  maj  u ytki rolne – 52,1%, w tym 

grunty orne zajmuj  30,7%, natomiast u ytki zielone – 69,3%. Ogólny wska nik

waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej w gminie wynosi 51,6 pkt. Lesisto  gminy 

– 38,6% - jest wy sza od lesisto ci w ca ym województwie dolno l skim (29,4%). Blisko 

52% powierzchni u ytków rolnych gminy zagro onych jest erozj  wodn . Ze wzgl du

na wyst powanie utrudnie  w gospodarowaniu rolniczym, gmina w czona zosta a

w obszar o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) .

Tereny wiejskie gminy zamieszkuje oko o 4,8 tys. osób, co stanowi oko o 0,6% 

ludno ci wiejskiej województwa dolno l skiego. Ogó em g sto  zaludnienia dla gminy
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wynosi 59 osób na 1 km2.

Obszar gminy podzielony jest na 9 obr bów geodezyjnych, na terenie których 

znajduje si  9 miejscowo ci i tyle samo so ectw. 

Teren gminy charakteryzuje si  dobrze rozwini t  infrastruktur  komunikacyjn ,

po o ona jest w bliskim s siedztwie planowanej drogi ekspresowej S-3 cz cej Szczecin  

z przej ciem granicznym w Lubawce, ponadto przez jej teren przebiega droga krajowa 

nr 5relacji wiecie – Lubawka, droga wojewódzka nr 328 relacji Nowe Miasteczko – 

Marciszów, a tak e czynna linia kolejowa relacji Wroc aw – Jelenia .

2. CHARAKTERYSTYKA DEMOGRAFICZNA GMINY 

2. 1. STAN I STRUKTURA LUDNO CI

Gmin  Marciszów zamieszkuje cznie 4 845 osób, ogó em g sto  zaludnienia 

kszta tuje si  na rednim poziomie i wynosi 59 osób/km2. Do obr bów o wysokiej g sto ci

zaludnienia nale  Domanów, Marciszów oraz S dzis aw (tab. 1, rys. 2). Najni sz

g sto ci  zaludnienia charakteryzuj  si  obr by: Nagórnik, Pastewnik, Pustelnik. 

W strukturze wiekowej ludno ci zaznacza si  przewaga osób w wieku 

produkcyjnym (18 – 65 lat), których liczba wynosi 3 271 (68%). Odsetek ludzi m odych,

w wieku przedprodukcyjnym (do 18 roku ycia), wynosi ok. 20% (980 osób). Najmniejsz

grup  stanowi  osoby w wieku poprodukcyjnym (594 osób, tj. 12%) (tab. 2). Podobnie 

kszta tuj  si  proporcje pomi dzy w/w grupami wiekowymi w poszczególnych obr bach

gminy. Ogó em w gminie na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 30 osób w wieku 

przedprodukcyjnym.  

2. 2. CHARAKTERYSTYKA LUDNO CI WIEJSKIEJ ZATRUDNIONEJ  

        WE W ASNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH 

Wed ug danych uzyskanych w trakcie rozmów z so tysami wsi wynika, e w ród

mieszka ców gminy b d cych w wieku produkcyjnym (3 271 osób), oko o 32 w a cicieli

gospodarstw rolnych utrzymuje si  wy cznie z pracy we w asnym gospodarstwie rolnym. 

W ród nich przewa aj  osoby w wieku rednim (41-55 lat, 20 osób – 63%), mniejsz

grup  stanowi  osoby m ode (18-40 lat, 12 osoby – 37%). Brak jest danych odno nie osób, 

które planuj  w najbli szych latach zaprzestanie prowadzenia dzia alno ci rolniczej  

i skorzystanie z programu rent strukturalnych na zasadach zawartych w Programie 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 
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Powierzchnia
ogólna obr bu

Udzia
w powierzchni

gminy

Udzia
w ludno ci

gminy

G sto
zaludnienia

ha % % osoby/1 km²
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. Ciechanowice 1 443,31 17,7 1 1 1 031 21,3 71

2. Domanów 293,10 3,6 1 1 241 5,0 82

3. Marciszów 1 708,50 21,0 1 1 1 630 33,7 95

4. Nagórnik 372,78 4,6 1 1 79 1,6 21

5. Pastewnik 1 199,91 14,7 1 1 267 5,5 22

6. Pustelnik 964,13 11,8 1 1 118 2,4 12

7. S dzis aw 476,78 5,8 1 1 668 13,8 140

8. widnik 666,43 8,2 1 1 307 6,3 46

9. Wie ciszowice 1 030,68 12,6 1 1 504 10,4 49

8 155,62 100,0 9 9 4 845 100,0 59

Tabela 1

Gmina ogó em

Powierzchnia i ludno  gminy Marciszów

ród o: Opracowano na podstawie ewidencji gruntów i budynków (stan na wrzesie  2009 r.) oraz danych Urz du Gminy Marciszów 
(ewidencja ludno ci, stan na 05.10.2009 r.).

Lp. Obr b
Liczba
so ectw

Liczba
miejscowo ci

Liczba
ludno ci
ogó em

Tabela 2

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

1. Ciechanowice 1 031 78 7,5 116 11,3 358 34,7 236 22,9 106 10,3 137 13,3

2. Domanów 241 22 9,2 36 14,9 89 36,9 52 21,6 21 8,7 21 8,7

3. Marciszów 1 630 120 7,4 219 13,4 575 35,3 375 23,0 160 9,8 181 11,1

4. Nagórnik 79 5 6,4 11 13,9 25 31,6 21 26,6 8 10,1 9 11,4

5. Pastewnik 267 14 5,2 39 14,6 91 34,1 68 25,5 26 9,7 29 10,9

6. Pustelnik 118 5 4,2 20 16,9 37 31,4 33 28,0 12 10,2 11 9,3

7. S dzis aw 668 44 6,6 91 13,6 213 31,9 146 21,9 77 11,5 97 14,5

8. widnik 307 14 4,6 39 12,7 113 36,8 60 19,5 40 13,0 41 13,4

9. Wie ciszowice 504 33 6,6 74 14,7 160 31,7 100 19,8 69 13,7 68 13,5

4 845 335 6,9 645 13,3 1 661 34,3 1 091 22,5 519 10,7 594 12,3

56-65 lat > 65 lat

Gmina ogó em

ród o: Opracowano na podstawie danych Urz du Gminy Marciszów (ewidencja ludno ci, stan na 05.10.2009 r.).

Struktura wiekowa ludno ci

Lp. Obr b
Liczba

ludno ci
ogó em

Ludno  w grupach wiekowych

do 6 lat 7-17 lat 18-40 lat 41-55 lat



WIE CISZOWICE

WIDNIK

CIECHANOWICE

S DZIS AW

PUSTELNIK

DOMANÓW

MARCISZÓW

NAGÓRNIK

PASTEWNIK

Rys. 2. G sto  zaludnienia w obr bach

bardzo niska (1 - 25 osób/km kw.)
niska (26 - 50 osób/km kw.)
rednia (51 - 75 osób/km kw.)

wysoka (powy ej 75 osób/km kw.)

LEGENDA:

46

22

71 82

21

12

95

49

140
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2. 3. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA 

Wed ug danych Powiatowego Urz du Pracy w Kamiennej Górze na dzie

31.12.2009 r. na terenie gminy Marciszów zarejestrowane by y cznie 374 osoby 

bezrobotne. Ogó em na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 11 osób bezrobotnych.

W ród bezrobotnych du  grup  stanowi  osoby w wieku rednim. Na ogóln

liczb  374 osób pozostaj cych bez pracy – 224 osoby (60%) to osoby w przedziale 

wiekowym od 35 do 59 roku ycia. Szczegó owa charakterystyka bezrobotnych w grupach 

wiekowych przedstawia si  nast puj co:

18 – 24 lat  –     53 (14,2%) 

25 – 34 lat  –     91 (24,3%) 

35 – 44 lat  –     78 (20,9%) 

45 – 54 lat  –     113 (30,2%) 

55 – 59 lat  –     33 (8,8%) 

60 – 64 lat  –     6 (1,6%). 

Bior c pod uwag  wykszta cenie ludzi pozostaj cych bez pracy, zauwa a si

zdecydowany udzia  bezrobotnych z wykszta ceniem zasadniczym zawodowym oraz 

gimnazjalnym i niepe nym podstawowym. Szczegó owa charakterystyka bezrobotnych 

wed ug wykszta cenia przedstawia si  nast puj co: 

wy sze     – 17 (4,5%) 

policealne     – 53 (14,2%) 

rednie     – 21 (5,6%) 

zasadnicze zawodowe   – 153 (40,9%) 

gimnazjalne i niepe ne podstawowe  – 130 (34,8%). 

3. UWARUNKOWANIA RODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

3. 1. CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA GMINY 

3. 1. 1. Ukszta towanie powierzchni i budowa geologiczna 

Pod wzgl dem fizjograficznym obszar gminy Marciszów le y w zasi gu

podprowincji: Sudety i Przedgórze Sudeckie, makroregionów: Pogórze Zachodniosudeckie 

i Sudety Zachodnie oraz do mezoregionów: Rudawy Janowickie, Brama Lubawska i Góry 

Kaczawskie. Urozmaicony krajobraz gmina zawdzi cza kilku mniejszym jednostkom 

fizjograficznym, które wykszta ci y si  na jej terenie. S  to na po udniu Góry Lisie  
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i Masyw Wielkiej Kopy z najwy szym wyniesieniem na terenie gminy Wielk  Kop

(871 m n.p.m.), wchodz ce w sk ad Rudaw Janowickich, w cz ci centralnej Kotlina 

Marciszowska z dolin  Bobru, na wschodzie Masyw Trójgarbu i Kr glaka oraz na pó nocy

Góry O owiane. W rze bie terenu przewa aj  kopulaste wzgórza porozcinane wyra nymi 

dolinami cieków, cz sto tworz cymi malownicze prze omy. 

Obszar gminy charakteryzuje si  górsk  rze b  terenu o zró nicowanej

geomorfologii. Zachodnia partia Rudaw Janowickich zbudowana jest z granitu 

karkonoskiego, natomiast wschodnia z prekambryjskich ska  metamorficznych, takich jak: 

amfibolity, upki granitognejsów, dolomity. Spotykane s  tu cenne rudy metali, najcz ciej

w postaci siarczków (chalkopiryt, malachit, azuryt, arsenopiryt). Rudy te by y

wydobywane w Ciechanowicach i Wie ciszowicach do roku 1825. Z tamtego czasu 

pozosta o wiele sztolni i interesuj ce wyrobiska w Wie ciszowicach, tworz ce malownicze 

kolorowe jeziorka (Purpurowe Jeziorko, B kitne Jeziorko i Szmaragdowe Jeziorko). 

Kolor wody zawdzi czaj  one zwi zkom siarki i elaza. Do niedawna na terenie wsi 

Wie ciszowice istnia  czynny kamienio om amfibolitów (udokumentowane zasoby 35,5 

mln ton). Na terenie obr bu Marciszów wst pnie rozpoznano z o e rudy cynku i o owiu.

Pó nocna cz  gminy, po o ona w Górach Kaczawskich, jest silnie zró nicowana

pod wzgl dem budowy geologicznej. Najstarszymi ska ami s  prekambryjskie upki

radzimowskie, z którymi s siaduj  kambryjskie wapienie wojciechowskie, stanowi ce 

najwi ksze skupisko ska  wapiennych w Sudetach. Ska y te przewa nie przykryte s  grub

warstw  utworów ziele cowych, z o onych ze zmetamorfizowanych ska  wylewnych 

(porfiry, bazalty, diabazy). Cech  charakterystyczn  wschodniej cz ci gminy, si gaj cej

po Góry Wa brzyskie, jest bogactwo form skalnych, budowanych g ównie przez ska y

osadowe utworzone na dnie p ytkiej niecki tektonicznej. Do utworów takich nale y m. in. 

Kr glak zbudowany z najstarszych kolumnowych zlepie ców dolnokarbo skich.

Do najm odszych osadów nale  utwory dolin rzecznych ( wiry, piaski, mady), 

których powstanie zwi zane jest z ust pieniem lodowca i dzia alno ci  procesów 

erozyjnych. Obecnie prowadzone s  prace wydobywcze kruszywa naturalnego na terenie 

S dzis awia, (z o e „S dzis aw” o pow. 16 ha i „S dzis aw II” o pow. 24 ha) oraz  

w Domanowie (z o e „Domanów I” o pow. 1 ha), natomiast w widniku szczegó owo

rozpoznano z o e surowców ilastych ceramiki budowlanej .
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3. 1. 2. Warunki wodne 

 Obszar gminy nale y w wi kszo ci do zlewni Bobru, natomiast pó nocno-

wschodnia cz  gminy, gdzie swoje ród o ma Nysa Szalona, po o ona jest w zlewni 

Kaczawy. Obok Bobru, który stanowi g ówn  rzek  i jednocze nie o  ekologiczn

i hydrologiczn  tego obszaru, sie  wodn  tworz  równie  potoki: Lesk,  Bobrek, Zakr ta,

Ostr nik, widna, b d ce prawobrze nymi dop ywami Bobru, oraz Sieniawa, Mienica  

i Orla – lewe dop ywy Bobru. D ugo  cieków naturalnych wynosi oko o

48 km, zajmuj  one powierzchni  51,67 ha (0,6%). 

cznie pod wodami znajduje si  1,3% powierzchni gminy (109,35 ha) (tab. 3). 

Rowy melioracyjne zajmuj  powierzchni  37,84 ha (0,5%), wi kszo  z nich znajduje si

w z ym stanie technicznym. Wody stoj ce, do których nale  liczne stawy i oczka wodne 

pochodzenia antropogenicznego, zajmuj  powierzchni  19,84 ha. W obr bie S dzis aw

powstaj  zbiorniki wodne na terenie wirowni, które w przysz o ci maj  zosta

przekszta cone w zbiorniki o charakterze retencyjno-rekreacyjnym. 

Poziom wód gruntowych w glebie na wi kszo ci u ytków rolnych gminy jest 

optymalny dla prowadzenia produkcji ro linnej, tereny zabagnione stanowi  enklawy 

w ród u ytków rolnych po o onych na trudno przepuszczalnym pod o u zbudowanym  

z upków oraz w dolinach cieków i na ródliskach. Problem stanowi  lokalne podtopienia 

u ytków rolnych przy sezonowo wy szych stanach wód, zwi zane ze z ym stanem 

technicznym rowów melioracyjnych i cieków naturalnych. 

Tabela 3

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

1. Ciechanowice 1 443,31 31,88 2,2 - - 21,60 1,5 10,28 0,7

2. Domanów 293,10 2,35 0,8 - - 0,33 0,1 2,02 0,7

3. Marciszów 1 708,50 28,06 1,6 3,27 0,2 17,96 1,0 6,83 0,4

4. Nagórnik 372,78 1,61 0,4 - - - - 1,61 0,4

5. Pastewnik 1 199,91 4,85 0,4 - - 1,61 0,1 3,24 0,3

6. Pustelnik 964,13 2,64 0,3 0,10 - 1,10 0,1 1,44 0,2

7. S dzis aw 476,78 22,87 4,8 12,27 2,6 5,83 1,2 4,77 1,0

8. widnik 666,43 8,32 1,3 0,54 0,1 1,38 0,2 6,40 1,0

9. Wie ciszowice 1 030,68 6,77 0,7 3,66 0,4 1,86 0,2 1,25 0,1

8 155,62 109,35 1,3 19,84 0,2 51,67 0,6 37,84 0,5

Wody powierzchniowe

Lp. Obr b wody p yn cewody stoj ceogó em

Powierzchnia
ogólna obr bu

Powierzchnia gruntów pod wodami

rowy melioracyjne

ród o: Opracowano na podstawie ewidencji gruntów i budynków (stan na wrzesie  2009 r.).

Gmina ogó em
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Ne terenie gminy wyst puje g ówny zbiornik wód podziemnych nr 343 (dolina 

rzeki Bóbr-Marciszów), którego wody obj te s  najwy szym stopniem ochrony. 

3. 1. 3. Warunki klimatyczne 

Obszar gminy po o ony jest w zasi gu kamiennogórskiego regionu klimatycznego. 

rednia roczna temperatura powietrza wynosi ok. 6°C. Okres wegetacyjny trwa tu oko o

200 dni. Pocz tek robót polowych przypada na po ow  kwietnia. rednia roczna suma 

opadów atmosferycznych wynosi 800-850 mm, a ich maksimum przypada na miesi c

lipiec. Najwi ksze opady niegu przypadaj  na miesi c grudzie . Jest to typowe zastoisko 

ch odu (zacisze ródgórskie). Na ca ym obszarze przewa a po udniowo-zachodni

i zachodni kierunek wiatru. Wiatry fenowe w ch odnych porach roku przynosz  masy 

ciep ego i suchego powietrza, które na wiosn  powoduj  szybkie topnienie niegu, co 

bywa przyczyn  lokalnych powodzi i podtopie .

3. 1. 4. Walory rodowiska przyrodniczego i kulturowego 

Urozmaicona rze ba terenu z licznie wyst puj cymi kompleksami le nymi, 

miejscami widokowymi ukazuj cymi panoram  wielu pasm górskich Sudetów Zachodnich 

oraz ró norodno  budowy geologicznej z licznymi wychodniami skalnymi sprawia,  

e omawiany obszar odznacza si  wysokimi walorami krajobrazowymi. Dla ich ochrony  

w roku 1989 utworzono Rudawski Park Krajobrazowy, który swym zasi giem obejmuje 

zachodni  cz  gminy Marciszów (  ha). W jego granicach znajduj  si  grunty 

obr bów: widnik, Ciechanowice, Wie ciszowice i Marciszów (rys. 25). Obszar ten 

odznacza si  silnie rozcz onkowanymi stokami, a s siedztwo zwartego masywu górskiego 

Rudaw Janowickich z prze omem Bobru, liczne ciekawe formy skalne, g azowiska  

i go oborza, decyduj  o malowniczo ci tego terenu. Do jednych z najciekawszych miejsc 

parku nale  tzw. „Kolorowe Jeziorka” (Purpurowe, B kitne, Szmaragdowe), powsta e

w nieczynnych wyrobiskach kopalni pirytu na zboczach Wielkiej Kopy. Wi kszo

obszaru obj tego ochron  zajmuj  kompleksy le ne. S  to w wi kszo ci monokultury 

wierkowe, jednak w wielu miejscach zachowa y si  fragmenty naturalnych zbiorowisk 

le nych, takich jak: sudecka wierczyna górnoreglowa, dolnoreglowy bór jod owo-

wierkowy, nadrzeczna olszyna górska, gr d rodkowoeuropejski, kwa na buczyna górska, 

yzna buczyna sudecka oraz zespo y jarz biny. Ze wzgl du na urozmaicony charakter 

rze by oraz zró nicowanie siedliskowe, na terenie parku wyst puje du e bogactwo 
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florystyczne. W ród ro lin stwierdzono wyst powanie 33 gatunków chronionych i wiele 

gatunków rzadkich. 

Ochronie prawnej, wynikaj cej z ustawy o ochronie przyrody, podlegaj  tak e

pomniki przyrody wyst puj ce na terenie Marciszowa. S  to dwa osobniki klonu jaworu 

rosn ce przy drodze prowadz cej do Marciszowskich Stawów.

Na terenie gminy ochron  konserwatorsk  obj to 16 obiektów zabytkowych, 

wpisanych do rejestru zabytków:

ko cio y katolickie i poewangelickie (Ciechanowice, Domanów, Marciszów, 

Pastewnik, widnik, Wie ciszowice),

cmentarz katolicki i ewangelicki ( widnik), 

park zabytkowy (Ciechanowice), 

pa ac (Ciechanowice) i dawny dwór (S dzis aw),

dom mieszkalno-gospodarczy o konstrukcji przys upowej murowano-

szachulcowej (Wie ciszowice). 

Ponadto na terenie gminy wyst puje kilkadziesi t obiektów o walorach 

kulturowych wpisanych do ewidencji zabytków. S  to zarówno domy mieszkalne  

i gospodarcze, jak i obiekty u yteczno ci publicznej, przemys owej, kolejowej. Niestety 

wi kszo  z tych obiektów znajduje si  obecnie w z ym stanie technicznym i wymaga 

pilnych prac konserwatorskich. Istotnym utrudnieniem dla prowadzenia takich prac jest 

stan w adania, poniewa  wi kszo  obiektów zabytkowych nale y do prywatnych 

w a cicieli.

3. 1. 5. Lesisto

Lasy i grunty le ne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione zajmuj cznie 

powierzchni  oko o 3 192 ha (tab. 4). Wska nik lesisto ci ogó em dla gminy osi ga

wysoki poziom i wynosi 38,6%. W poszczególnych obr bach wska nik ten wykazuje 

bardzo du e zró nicowanie: od 6,1% w Nagórniku do 74,5% w Pustelniku (rys. 3). 

Najwi ksze powierzchnie le ne wyst puj  w obr bach Marciszów (751,71 ha) i Pustelnik 

(718,31 ha). Wi kszo  istniej cych kompleksów le nych znajduje si  w zarz dzie Lasów 

Pa stwowych, oko o 90 ha stanowi  lasy prywatne.
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3. 2. OCENA PRZYDATNO CI OBSZARU DLA ROZWOJU ROLNICTWA 

3. 2. 1. Charakterystyka jako ci rodowiska glebowego 

 Ocen  jako ci rodowiska glebowego oparto o jednolit  dla ca ego kraju 

klasyfikacj  gruntów. Za najlepsze uznano grunty orne klas I-IIIb i u ytki zielone klas  

I-III, za redniej jako ci uznano grunty orne klas IVa-IVb i u ytki zielone klasy IV,  

a za najs absze grunty rolne klas V i VI. Zgodnie z tym podzia em, na terenie gminy 

przewa aj  grunty redniej jako ci bonitacyjnej, zajmuj c 64,2% powierzchni u ytków

rolnych. Grunty dobrej jako ci zajmuj  2,9%, a najs absze 32,9% u ytków rolnych  

(tab. 5 i 6).

Wed ug oceny punktowej bonitacji gleb, opracowanej przez Instytut Uprawy 

Nawo enia i Gleboznawstwa w Pu awach, jako rodowiska glebowego na obszarze ca ej

gminy jest rednia, przy czym obr by po o one w po udniowo-wschodniej cz ci gminy 

odznaczaj  si  nieco lepsz  jako ci  gleb (rys. 4). 

Na jako  gleb du y wp yw ma stopie  ich zakwaszenia, który waha si

od 4,5 do 7,2 pH (tab. 7). Bardzo kwa ny i kwa ny odczyn gleby (do 5,5 pH) posiada 

a  94% powierzchni u ytków rolnych gminy. Na powierzchni tej zachodzi konieczno

zastosowania zabiegu wapnowania gleb. 

 Podgórskie i górskie po o enie gminy sprawia, e ok. 2 230 ha, tj. 52% 

powierzchni u ytków rolnych stanowi  grunty nara one na erozj  wodn  (rys. 5).

Tabela 4

powierzchnia stopie  lesisto ci

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

1. Ciechanowice 1 443,31 7,40 0,5 423,32 29,3

2. Domanów 293,10 6,61 2,2 18,96 6,5

3. Marciszów 1 708,50 4,46 0,3 751,71 44,0

4. Nagórnik 372,78 2,88 0,8 22,68 6,1

5. Pastewnik 1 199,91 9,66 0,8 373,41 31,1

6. Pustelnik 964,13 - - 718,31 74,5

7. S dzis aw 476,78 1,67 0,4 57,24 12,0

8. widnik 666,43 5,81 0,9 194,35 29,1

9. Wie ciszowice 1 030,68 6,80 6,0 587,19 57,0

8 155,62 45,29 0,5 3 147,17 38,6

Powierzchnia lasów i lesisto  gminy

Gmina ogó em

ród o: Opracowano na podstawie ewidencji gruntów i budynków (stan na wrzesie  2009 r.).

Lasy
i grunty le ne

Lp. Obr b
Powierzchnia

obr bu ogó em
Grunty zadrzewione

i zakrzewione



PUSTELNIK

MARCISZÓW

WIE CISZOWICE

NAGÓRNIK

DOMANÓW

PASTEWNIK

WIDNIK

CIECHANOWICE

S DZIS AW

Rys. 3. Ocena stopnia lesisto ci w obr bach

bardzo niski (do 10,0%)
niski (10,1 - 20,0%)
redni (20,1 - 30,0%)

wysoki (30,1 - 40,0%)
bardzo wysoki (powy ej 40,0%)

LEGENDA:

29,1

31,1

29,3 6,5

6,1

74,5

44,0

57,0

12,0
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Tabela 5

I II IIIa IIIb IVa IVb V VI razem I II III IV V VI razem
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

ha - - - 0,98 24,53 179,13 89,57 9,84 304,05 - - 21,81 376,23 139,03 17,61 554,68

% - - - 0,3 8,1 58,9 29,5 3,2 100,0 - - 3,9 67,8 25,1 3,2 100,0

ha - - - - 1,66 40,91 17,72 0,58 60,87 - - - 105,15 55,41 8,59 169,15

% - - - - 2,7 67,2 29,1 1,0 100,0 - - - 62,2 32,7 5,1 100,0

ha - - - - 10,29 154,47 69,05 2,26 236,07 - - 8,24 423,57 92,20 11,22 535,23

% - - - - 4,4 65,4 29,2 1,0 100,0 - - 1,5 79,1 17,3 2,1 100,0

ha - - - 2,40 22,13 18,46 2,11 - 45,10 - - 63,60 159,75 48,61 7,76 279,72

% - - - 5,3 49,1 40,9 4,7 - 100,0 - - 22,7 57,1 17,4 2,8 100,0

ha - - - - 0,87 146,76 87,34 14,39 249,36 - - - 265,64 201,51 40,29 507,44

% - - - - 0,3 58,9 35,0 5,8 100,0 - - - 52,3 39,8 7,9 100,0

ha - - - - 0,61 41,30 11,17 0,09 53,17 - - 1,48 131,96 31,56 1,31 166,31

% - - - - 1,1 77,7 21,0 0,2 100,0 - - 0,9 79,3 19,0 0,8 100,0

ha - - - 0,40 24,67 76,28 32,84 1,74 135,93 - - 10,45 143,60 26,04 4,38 184,47

% - - - 0,3 18,1 56,1 24,2 1,3 100,0 - - 5,7 77,8 14,1 2,4 100,0

ha - - - - 0,33 62,36 63,79 12,80 139,28 - - 15,33 165,87 77,37 17,85 276,42

% - - - - 0,2 44,8 45,8 9,2 100,0 - - 5,5 60,0 28,0 6,5 100,0

ha - - - - - 38,41 34,08 8,82 81,31 - - - 114,33 147,79 9,25 271,37

% - - - - - 47,2 41,9 10,9 100,0 - - - 42,1 54,5 3,4 100,0

ha - - - 3,78 85,09 758,08 407,67 50,52 1 305,14 - - 120,91 1 886,10 819,52 118,26 2 944,79

% - - - 0,3 6,5 58,1 31,2 3,9 100,0 - - 4,1 64,0 27,9 4,0 100,0

U ytki zielone

2. Domanów

324,82Nagórnik

1. Ciechanowice

Je
d

n
.

858,73

3.

756,80

219,48

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

771,30Marciszów

Lp. Obr b
Razem

GO+UZ

230,02

Grunty orne

4.

widnik

7.

5. Pastewnik

6. Pustelnik

320,40

415,70

ród o: Opracowano na podstawie ewidencji gruntów i budynków (stan na wrzesie  2009 r.).

352,689. Wie ciszowice

4 249,93Gmina ogó em

8.

S dzis aw
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Tabela 6

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

1. Ciechanowice 858,73 22,79 2,7 579,89 67,5 256,05 29,8

2. Domanów 230,02 - - 147,72 64,2 82,30 35,8

3. Marciszów 771,30 8,24 1,0 588,33 76,3 174,73 22,7

4. Nagórnik 324,82 66,00 20,3 200,34 61,7 58,48 18,0

5. Pastewnik 756,80 - - 413,27 54,6 343,53 45,4

6. Pustelnik 219,48 1,48 0,7 173,87 79,2 44,13 20,1

7. S dzis aw 320,40 10,85 3,4 244,55 76,3 65,00 20,3

8. widnik 415,70 15,33 3,7 228,56 55,0 171,81 41,3

9. Wie ciszowice 352,68 - - 152,74 43,3 199,94 56,7

4 249,93 124,69 2,9 2 729,27 64,2 1 395,97 32,9

Charakterystyka jako ci u ytków rolnych

gruntów
dobrej  jako ci*

gruntów
redniej jako ci**

Gmina ogó em

Obr bLp.

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 - VI i u ytki zielone klas V - VI

ród o: Opracowano na podstawie ewidencji gruntów i budynków (stan na wrzesie  2009 r.).

gruntów
s abej jako ci***

Powierzchnia u ytków rolnych – bez sadówPowierzchnia ogólna
u ytków rolnych

– bez sadów

Tabela 7

% powierzchni
u ytków rolnych

Potrzeby
wapnowania

% powierzchni
u ytków rolnych

2. 3. 4.

77     konieczne 91

17     potrzebne 4

3     wskazane 1

2     ograniczy 2

1     zb dne 2

ród o: "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.

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)



PUSTELNIK

MARCISZÓW

WIE CISZOWICE

NAGÓRNIK

DOMANÓW

PASTEWNIK

WIDNIK

CIECHANOWICE

S DZIS AW

Rys. 4. Ocena jako ci rodowiska glebowego (wed ug punktacji IUNG)

LEGENDA:

30,1 - 40,0 pkt.
40,1 - 50,0 pkt.

37,7

36,1

40,0 38,1

46,4

41,2

40,9

34,6

42,4
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Najwi ksze powierzchnie gruntów rolnych zagro onych procesami erozyjnymi 

wyst puj  na terenie obr bu Pastewnik (512 ha), Marciszów (380 ha) i Nagórnik (312 ha). 

Jako rodowiska glebowego oraz rze ba terenu, agroklimat i warunki wodne 

wp ywaj  na wska nik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (WWRPP), który 

ogó em dla gminy kszta tuje si  na rednim poziomie i wynosi 51,6 pkt. Jest on ni szy ni

dla województwa dolno l skiego (76,3 pkt.).

3. 2. 2. Obszar o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) 

Obszar gminy Marciszów w czony zosta  w ca o ci do obszarów o niekorzystnych 

warunkach gospodarowania (ONW) dwóch typów: górskiego (Nagórnik, Pastewnik, 

Wie ciszowice) i ze specyficznymi utrudnieniami (Ciechanowice, Domanów, Marciszów, 

Pustelnik, S dzis aw, widnik). W regionie tym wyst puj  z o one problemy wynikaj ce

z rozdrobnionej struktury agrarnej oraz niekorzystnej rze by terenu z du ym udzia em

nachylonych stoków, która sprawia, e grunty rolne, w przypadku zaprzestania uprawy, 

zagro one s  w znacznym stopniu siln  erozj  wodn  i sp ywami powierzchniowymi 

gleby. Czynniki te ograniczaj  w znacznym stopniu mo liwo ci uprawy ro lin, narzucaj c

mniej efektywny sposób u ytkowania ziemi. Jednocze nie gmina posiada du e walory 

s u ce rozwojowi turystyki, dla której zachowanie naturalnego krajobrazu i ochrona 

dziedzictwa kulturowego s  jednym z g ównych elementów.  

4. ORGANIZACJA ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ 

4. 1. U YTKOWANIE GRUNTÓW 

W strukturze u ytkowania gruntów nieznacznie przewa aj  u ytki rolne, które 

zajmuj  ogó em 52,1% powierzchni gminy, lasy i zadrzewienia stanowi  39,1% 

powierzchni, natomiast pozosta e grunty zajmuj cznie 8,8% powierzchni gminy (tab. 8  

i rys. 6). W strukturze u ytków rolnych przewa aj  u ytki zielone (69,3%), natomiast 

grunty orne stanowi  30,7% powierzchni gruntów rolnych (tab. 9, rys. 7). 

Z przeprowadzonych analiz dotycz cych u ytkowania ziemi (rys. 8) wynika,  

e jedynie Nagórnik jest obr bem o typowo rolniczym charakterze (kierunek rolny 

u ytkowania ziemi). W pozosta ych obr bach obok produkcji rolniczej du e znaczenie ma 

równie  gospodarka le na, zw aszcza w Marciszowie, Pustelniku i Wie ciszowicach,  

na terenie których udzia  lasów w powierzchni ogólnej wynosi powy ej 40% (kierunek 

rolno-le ny i le ny z udzia em roli).  
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ogó em grunty orne sady ki pastwiska
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

ha 1 443,31 858,83 304,05 0,10 444,41 110,27 430,72 31,88 38,63 38,95 15,45 28,85

% 100,0 59,5 21,1 - 30,8 7,6 29,8 2,2 2,7 2,7 1,1 2,0

ha 293,10 230,02 60,87 - 70,57 98,58 25,57 2,35 7,75 12,59 - 14,82

% 100,0 78,5 20,8 - 24,1 33,6 8,7 0,8 2,6 4,3 - 5,1

ha 1 708,50 772,05 236,07 0,75 370,77 164,46 756,17 28,06 73,39 39,08 2,21 37,54

% 100,0 45,1 13,8 - 21,7 9,6 44,3 1,6 4,4 2,3 0,1 2,2

ha 372,78 326,25 45,10 1,43 48,90 230,82 25,56 1,61 5,80 13,08 0,23 0,25

% 100,0 87,5 12,1 0,4 13,1 61,9 6,9 0,4 1,5 3,5 0,1 0,1

ha 1 199,91 756,80 249,36 - 180,58 326,86 383,07 4,85 16,18 26,66 0,85 11,50

% 100,0 63,0 20,8 - 15,0 27,2 31,9 0,4 1,4 2,2 0,1 1,0

ha 964,13 219,48 53,17 - 120,69 45,62 718,31 2,64 6,57 16,86 0,27 -

% 100,0 22,7 5,5 - 12,5 4,7 74,5 0,3 0,8 1,7 - -

ha 476,78 320,40 135,93 - 174,19 10,28 58,91 22,87 26,16 17,28 2,48 28,68

% 100,0 67,2 28,5 - 36,5 2,2 12,4 4,8 5,5 3,6 0,5 6,0

ha 666,43 415,70 139,28 - 163,94 112,48 200,16 8,32 13,31 23,21 0,51 5,22

% 100,0 62,4 20,9 - 24,6 16,9 30,0 1,2 2,0 3,5 0,1 0,8

ha 1 030,68 352,68 81,31 - 75,29 196,08 593,99 6,77 21,71 22,55 12,77 20,21

% 100,0 34,2 7,9 - 7,3 19,0 57,6 0,7 2,1 2,2 1,2 2,0

ha 8 155,62 4 252,21 1 305,14 2,28 1 649,34 1 295,45 3 192,46 109,35 209,50 210,26 34,77 147,07

% 100,0 52,1 16,0 - 20,2 15,9 39,1 1,3 2,7 2,6 0,4 1,8

Nieu ytki
Tereny

zabudowane*
Wody

Domanów

Ciechanowice
Je

dn
.

Pastewnik

ród o: Opracowano na podstawie ewidencji gruntów i budynków (stan na wrzesie  2009 r.).

Uwaga:  * - Tereny: mieszkaniowe, przemys owe, zabudowane, niezabudowane, wypoczynku.

Gmina ogó em

9. Wie ciszowice

S dzis aw

widnik

1.

Struktura u ytkowania gruntów
Tabela 8

Lp. Obr b
U ytki rolne Lasy

i zadrzewienia
Pozosta e

Powierzchnia
ogólna obr bu

Drogi

Marciszów

2.

7.

8.

6. Pustelnik

4.

3.

Nagórnik

5.



Rys. 7. Struktura u ytków rolnych

30,5%

38,8%

30,7%

grunty orne i sady

ki

pastwiska

LEGENDA:

Rys. 6. Struktura u ytkowania gruntów

52,1%

39,1%

1,3%

2,7%
2,6%

1,8%

0,4%

u ytki rolne
lasy i zadrzewienia
wody
tereny zabudowane

drogi
nieu ytki
pozosta e

LEGENDA:
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W pozosta ych obr bach wyst puje kierunek u ytkowania ziemi rolny z udzia em 

lasu (Ciechanowice, Pastewnik, widnik) oraz rolny z udzia em lasu i pozosta ych

(Domanów, S dzis aw), gdzie obok u ytków rolnych i gruntów le nych znaczny jest udzia

gruntów zaj tych przez tereny kolejowe i wody. 

W trakcie inwentaryzacji terenowej zaobserwowano zmiany w sposobie 

u ytkowania gruntów, polegaj ce na od ogowaniu cz ci gruntów ornych i u ytków

zielonych. Ogó em powierzchnia od ogów wynosi oko o 186 ha (tab. 10, rys. 9),  

w ród nich przewa aj  u ytki zielone (147 ha), od ogi na gruntach ornych zajmuj  39 ha. 

Najwi ksze powierzchnie od ogów wyst puj  w obr bach Wie ciszowice (35 ha), 

Nagórnik (34 ha), Pastewnik (33 ha) i Domanów (30 ha). Od ogi w wi kszo ci po o one s

na gruntach prywatnych – 149 ha, natomiast pozosta a cz  stanowi w asno  ANR –  

37 ha. 

W sposobie u ytkowania gruntów zasz y równie  zmiany w strukturze u ytków

rolnych. Oko o 198 ha gruntów ornych zosta o zadarnionych i zamienionych na pastwiska, 

natomiast na powierzchni oko o 506 ha zlikwidowano u ytki zielone przekszta caj c je  

w grunty orne. Najwi ksze zmiany w strukturze u ytków rolnych zasz y na terenie obr bu

Nagórnik, Pastewnik i Domanów (tab. 10). 

W celu okre lenia kierunków produkcji rolniczej przeprowadzono analiz  udzia u

gruntów ornych i u ytków zielonych w powierzchni u ytków rolnych poszczególnych 

obr bów (wed ug sposobu u ytkowania). Na tej podstawie wyznaczono trzy kierunki 

produkcji rolniczej: polowo-paszowy (Domanów, Nagórnik, Pastewnik, S dzis aw),

Tabela 9

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

1. Ciechanowice 858,83 304,05 35,4 554,68 64,6

2. Domanów 230,02 60,87 26,5 169,15 73,5

3. Marciszów 772,05 236,07 30,6 535,23 69,3

4. Nagórnik 326,25 45,10 13,8 279,72 85,7

5. Pastewnik 756,80 249,36 32,9 507,44 67,1

6. Pustelnik 219,48 53,17 24,2 166,31 75,8

7. S dzis aw 320,40 135,93 42,4 184,47 57,6

8. widnik 415,70 139,28 33,5 276,42 66,5

9. Wie ciszowice 352,68 81,31 23,1 271,37 76,9

4 252,21 1 305,14 30,7 2 944,79 69,3

ród o:  Opracowano na podstawie ewidencji gruntów i budynków (stan na wrzesie  2009 r.).

Powierzchnia u ytków rolnych

Struktura u ytków rolnych

w tym:

Gmina ogó em

Lp. Obr b ogó em
grunty orne u ytki zielone



S DZIS AW

PUSTELNIK

MARCISZÓW

WIE CISZOWICE

NAGÓRNIK

DOMANÓWCIECHANOWICE

PASTEWNIK

WIDNIK

Rys. 8. Kierunki u ytkowania ziemi

LEGENDA:

rolny
rolny z udzia em lasu i pozosta ych
rolny z udzia em lasu
rolno - le ny
le ny z udzia em roli
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 paszowy z udzia em polowego (Ciechanowice, Marciszów, Pustelnik, widnik)

oraz paszowy (Wie ciszowice) (rys. 10). Znaczny udzia  u ytków zielonych we wszystkich 

obr bach daje mo liwo ci rozwoju hodowli zwierz cej (byd o mi sne, konie, owce)  

w oparciu o pasze w asne. 

4. 2. W ADANIE GRUNTAMI 

4. 2. 1. Struktura w adania gruntami ogó em

W strukturze w adania gruntami na terenie gminy nieznacznie przewa a udzia

sektora publicznego (50,8%) nad sektorem prywatnym (49,2%). W poszczególnych 

obr bach struktura w adania ulega pewnemu zró nicowaniu (tab. 11). Przewa aj cy udzia

sektora publicznego wyst puje w Pustelniku (78,3%) i Wie ciszowicach (70,6%). Grunty 

te nale  g ównie do PGLLP i ANR. Sektor prywatny przewa a w S dzis awiu (65,4%), 

widniku (65,4%), Domanowie (61,4%), Ciechanowicach (60,5%), Pastewniku (59,4%)  

i Nagórniku (55,1%).

Najwi ksz  powierzchni  gruntów w gminie u ytkuj  prywatne gospodarstwa rolne 

(3 580,49 ha, tj. 43,9%). We w adaniu PGLLP znajduje si  3 087,63 ha (37,9%), natomiast 

Agencji Nieruchomo ci Rolnych (ANR) – 395,03 ha (4,8%). Rozmieszczenie gruntów 

nale cych do Agencji Nieruchomo ci Rolnych przedstawiono na rysunku 11.

Tabela 10

ha ha % ha % ha % ha % ha %
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

1. Ciechanowice 858,83 2 0,2 2 100,0 - - 47 5,5 69 8,0

2. Domanów 230,02 30 13,0 11 36,7 19 63,3 4 1,7 51 22,2

3. Marciszów 772,05 15 1,9 6 40,0 9 60,0 25 3,2 58 7,5

4. Nagórnik 326,25 34 10,4 - - 34 100,0 - - 109 33,4

5. Pastewnik 756,80 33 4,4 2 6,1 31 93,9 31 4,1 92 12,2

6. Pustelnik 219,48 8 3,6 1 12,5 7 87,5 - - 34 15,5

7. S dzis aw 320,40 7 2,2 3 42,9 4 57,1 10 3,1 27 8,4

8. widnik 415,70 22 5,3 12 54,5 10 45,5 59 14,2 61 14,7

9. Wie ciszowice 352,68 35 9,9 2 5,7 33 94,3 22 6,2 5 1,4

4 252,21 186 4,4 39 21,0 147 79,0 198 4,7 506 11,9

Lp. Obr b

Powierzchnia
u ytków rolnych

ogó em

Charakterystyka zmian w sposobie u ytkowania gruntów

ród o: Opracowano na podstawie inwentaryzacji terenowej (pa dziernik-listopad 2009 r.).

Powierzchnia gruntów od ogowanych

w tym 

u ytki zielone

Powierzchnia
zadarnionych

gruntów ornych

Powierzchnia
zaoranych

u ytków zielonych

Gmina ogó em

grunty orne
ogó em
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WIE CISZOWICE

WIDNIK

CIECHANOWICE

S DZIS AW

PUSTELNIK

DOMANÓW

MARCISZÓW

NAGÓRNIK

PASTEWNIK

Rys. 10. Kierunki produkcji rolniczej wg sposobu u ytkowania gruntów

LEGENDA:

polowo - paszowy
paszowy z udzia em polowego
paszowy
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Tabela 11

ha ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha %
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

1. Ciechanowice 1 443,31 570,17 39,5 40,88 2,8 390,89 27,1 59,06 4,1 79,34 5,5 873,14 60,5 732,68 50,8 110,34 7,6 30,12 2,1

2. Domanów 293,10 113,05 38,6 58,16 19,8 17,78 6,1 13,17 4,5 23,94 8,2 180,05 61,4 151,24 51,6 16,35 5,6 12,46 4,2

3. Marciszów 1 708,50 928,51 54,3 25,87 1,5 750,53 43,9 72,28 4,2 79,83 4,7 779,99 45,7 711,13 41,6 63,40 3,7 5,46 0,4

4. Nagórnik 372,78 167,45 44,9 134,46 36,0 17,84 4,8 9,30 2,5 5,85 1,6 205,33 55,1 194,42 52,2 10,91 2,9 - -

5. Pastewnik 1 199,91 487,67 40,6 22,12 1,8 363,84 30,3 81,24 6,8 20,47 1,7 712,24 59,4 676,01 56,3 30,91 2,6 5,32 0,5

6. Pustelnik 964,13 754,67 78,3 3,27 0,3 725,66 75,3 9,02 1,0 16,72 1,7 209,46 21,7 195,82 20,3 13,64 1,4 - -

7. S dzis aw 476,78 164,80 34,6 20,04 4,2 58,52 12,3 50,03 10,5 36,21 7,6 311,98 65,4 255,69 53,6 32,34 6,8 23,95 5,0

8. widnik 666,43 230,57 34,6 15,93 2,4 174,03 26,1 24,43 3,7 16,18 2,4 435,86 65,4 418,10 62,7 16,82 2,5 0,94 0,2

9. Wie ciszowice 1 030,68 727,37 70,6 74,30 7,2 588,54 57,1 31,63 3,1 32,90 3,2 303,31 29,4 245,40 23,8 33,01 3,2 24,90 2,4

8 155,62 4 144,26 50,8 395,03 4,8 3 087,63 37,9 350,16 4,3 311,44 3,8 4 011,36 49,2 3 580,49 43,9 327,72 4,0 103,15 1,3

gospodarstwa
rolne

Lp. Obr b

Powierzchnia
ogólna u ytków

gruntowych

Sektor publiczny

razem

Sektor prywatny

Struktura w adania gruntami 

ród o: Opracowano na podstawie ewidencji gruntów i budynków (stan na wrzesie  2009 r.).

nieruchomo ci
rolne do 1 ha

Gmina ogó em

ANR PGLLP
w asno

komunalna
pozosta e razem pozosta e
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Najwi ksze powierzchnie gruntów ANR wyst puj  w Nagórniku (134 ha), 

Wie ciszowicach (74 ha) i Domanowie (58 ha).  

Oko o 100 ha gruntów znajduje si  we w adaniu innych w a cicieli prywatnych, 

m.in. spó ek prawa handlowego i parafii rzymsko-katolickich. 

4. 2. 2. Struktura w adania u ytkami rolnymi 

We w adaniu u ytkami rolnymi ogó em na obszarze gminy dominuje sektor 

prywatny (3 721,08 ha, tj. 87,5%) nad sektorem publicznym (531,13 ha, tj. 12,5%).  

W poszczególnych obr bach udzia  ten jest zró nicowany (tab. 12). W wi kszo ci

obr bów dominuje sektor prywatny (powy ej 80%), w dwóch obr bach: Domanów  

i Wie ciszowice przewa a sektor prywatny (60-80%), natomiast w Nagórniku sektor 

prywatny i publiczny posiadaj  zbli one udzia y (40-60%) (rys. 12). 

4. 3. STRUKTURA GOSPODARSTW ROLNYCH 

4. 3. 1. Struktura obszarowa i ilo ciowa gospodarstw indywidualnych 

Na terenie gminy (wed ug kart podatkowych) funkcjonuje 490 gospodarstw rolnych 

o cznej powierzchni 3 712,89 ha, w tym 3 o powierzchni powy ej 100 ha po o one

w Ciechanowicach (2 gosp. o cznej pow. 508 ha) i Marciszowie (1 gosp. o pow. 121 ha).

Tabela 12

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

1. Ciechanowice 858,83 58,44 6,8 800,39 93,2

2. Domanów 230,02 60,61 26,3 169,41 73,7

3. Marciszów 772,05 57,06 7,4 714,99 92,6

4. Nagórnik 326,25 131,57 40,3 194,68 59,7

5. Pastewnik 756,80 82,01 10,8 674,79 89,2

6. Pustelnik 219,48 16,46 7,5 203,02 92,5

7. S dzis aw 320,40 29,38 9,2 291,02 90,8

8. widnik 415,70 16,49 4,0 399,21 96,0

9. Wie ciszowice 352,68 79,11 22,4 273,57 77,6

4 252,21 531,13 12,5 3 721,08 87,5

ród o: Opracowano na podstawie ewidencji gruntów i budynków (stan na wrzesie  2009 r.).

Gmina ogó em

Struktura w adania u ytkami rolnymi 

Lp. Obr b
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u ytków rolnych
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Rys. 12. Struktura w adania u ytkami rolnymi
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Szczegó ow  analiz  obj to gospodarstwa w przedziale powierzchniowym od 1,00 

do 100,00 ha, których na terenie gminy ogó em funkcjonuje 487. U ytkuj  one cznie

3 084,21 ha gruntów w asnych i dzier awionych. rednia powierzchnia gospodarstwa 

wynosi 6,33 ha (tab. 13). W poszczególnych obr bach przeci tna powierzchnia 

gospodarstwa jest zró nicowana i kszta tuje si  od 3,65 ha w Domanowie do 8,83 ha  

w Nagórniku (rys. 13). Oko o 300 ha gruntów, g ównie dzier aw od ANR, u ytkuj

gospodarstwa spoza gminy. 

Analiz  ilo ciow  struktury obszarowej gospodarstw rolnych obj te zosta y

gospodarstwa w trzech przedzia ach wielko ciowych (rys. 14): 

- gospodarstwa ma e o powierzchni poni ej 5 ha  – 324 (66,5%), 

- gospodarstwa rednie o powierzchni od 5 do 15 ha  – 120 (24,7%), 

- gospodarstwa du e o powierzchni od 15 do 100 ha  – 43 (8,8%). 

Najkorzystniejsz  struktur  obszarow  gospodarstw charakteryzuj  si  obr by

Pastewnik i Wie ciszowice, gdzie obok gospodarstw ma ych du y udzia  maj  równie

gospodarstwa rednie i du e (48,6% w Pastewniku i 44,4% w Wie ciszowicach).

W pozosta ych obr bach ilo ciowo przewa aj  gospodarstwa ma e (60-80% ogólnej liczby 

gospodarstw).  

Gospodarstwa o powierzchni powy ej 15 ha prowadz  produkcj  roln  na ogólnej 

powierzchni oko o 1 956 ha, co stanowi 63% powierzchni ogólnej gospodarstw. 

Najwi ksz  powierzchni  gruntów gospodarstwa te u ytkuj  w Ciechanowicach (722 ha), 

Marciszowie (393 ha) i Pastewniku (293 ha), najmniejsz  w Nagórniku (70 ha)  

i S dzis awiu (49 ha). Jedynie w Domanowie gospodarstwa du e nie wyst puj  (rys. 15). 

4. 3. 2. Rozdrobnienie gruntów w gospodarstwach indywidualnych 

Ogó em w gminie na jedno gospodarstwo przypada przeci tnie 4,8 dzia ki

o redniej powierzchni 1,58 ha (tab. 14). W poszczególnych obr bach zaznacza si

zró nicowanie w redniej liczbie dzia ek przypadaj cej na gospodarstwo, wynosz cej

od 2,9 w Domanowie do 6,2 w widniku (rys. 16). Zró nicowanie nast puje równie

w redniej powierzchni dzia ki w gospodarstwie, gdzie ró nica mi dzy najni sz  (1,06 ha 

w S dzis awiu) i najwy sz  (2,30 ha w Pastewniku) redni  powierzchni  dzia ki wynosi 

1,24 ha (rys 17). 
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Tabela 13

ha ha ha % ha % ha % ha % ha % ha ha
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

1. Ciechanowice 545,15 97 5,62 72 74,2 2,83 37,4 13 13,4 5,34 12,7 5 5,2 11,66 10,7 7 7,2 30,50 39,2 - - - - 10,64 2 254,08

2. Domanów 120,31 33 3,65 24 72,7 2,27 45,3 8 24,2 6,82 45,3 1 3,0 11,36 9,4 - - - - - - - - 3,65 - -

3. Marciszów 581,25 94 6,18 68 72,3 2,34 27,4 12 12,8 7,28 15,0 5 5,3 12,50 10,8 8 8,5 23,63 32,5 1 1,1 83,15 14,3 7,39 1 120,52

4. Nagórnik 132,40 15 8,83 10 66,7 2,42 18,3 3 20,0 8,21 18,6 1 6,7 13,57 10,2 - - - - 1 6,7 69,99 52,9 8,83 - -

5. Pastewnik 550,36 68 8,09 35 51,5 2,09 13,3 16 23,5 7,21 21,0 6 8,8 11,52 12,6 11 16,2 26,62 53,2 - - - - 8,09 - -

6. Pustelnik 185,43 28 6,62 20 71,4 2,35 25,3 3 10,7 7,92 12,8 1 3,6 11,51 6,2 4 14,3 25,78 55,6 - - - - 6,62 - -

7. S dzis aw 280,98 60 4,68 40 66,7 2,14 30,5 15 25,0 7,33 39,1 3 5,0 12,21 13,0 2 3,3 24,40 17,4 - - - - 4,68 - -

8. widnik 375,01 47 7,98 30 63,8 2,25 18,0 9 19,1 6,29 15,1 4 8,5 12,49 13,3 2 4,3 17,92 9,6 2 4,3 82,58 44,0 7,98 - -

9. Wie ciszowice 313,32 45 6,96 25 55,6 2,86 22,8 12 26,7 6,69 25,6 3 6,7 12,21 11,7 5 11,1 25,00 39,9 - - - - 6,96 - -

3 084,21 487 6,33 324 66,5 2,43 25,5 91 18,7 6,84 20,2 29 6,0 12,06 11,3 39 8,0 25,85 32,7 4 0,8 79,57 10,3 7,58 3 209,56
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ród o: Opracowano na podstawie kart podatkowych gospodarstw rolnych (stan na pa dziernik 2009 r.).
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             * powierzchnia gospodarstw z przedzia u od 1,00 do 100,00 ha
           ** liczba gospodarstw o powierzchni od 1,00 do 100,00 ha
         *** rednia powierzchnia gospodarstw z przedzia u od 1,00 do 100,00 ha
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Rys. 13. rednia powierzchnia gospodarstwa w obr bie wed ug gruntów 
               w asnych i dzier awionych (bez gospodarstw powy ej 100 ha)
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Rys. 14. Typologia wsi wed ug struktury obszarowej gospodarstw rolnych
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Oba wymienione wska niki wzrastaj  wraz ze wzrostem powierzchni gospodarstw 

i koncentracj  ziemi. Na zjawisko to nale y zwróci  szczególn  uwag  w chwili 

przyst powania do scalania gruntów, które powinno s u y  mi dzy innymi stworzeniu 

korzystniejszej struktury roz ogów, w tym zmniejszeniu liczby dzia ek i zwi kszeniu ich 

powierzchni w gospodarstwach. 

Przeprowadzona analiza roz ogu gruntów w gospodarstwach rolnych wykaza a,

e najmniej korzystny roz óg posiadaj  gospodarstwa ma e (1,00-4,99 ha) i rednie (5,00-

14,99 ha). Dzia ki rolne w tych gospodarstwach s  od siebie oddalone, co utrudnia 
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prowadzenie prac polowych i zwi ksza koszty. Najbardziej niekorzystna pod tym 

wzgl dem sytuacja wyst puje w Marciszowie, Pastewniku, S dzis awiu, widniku.

Na terenie gminy dojazd do wszystkich dzia ek zapewnia g sta sie  dróg transportu 

rolnego, jednak cz  dróg gruntowych zosta a zaorana lub uleg a zakrzaczeniu (9%), b d

te  znajduje si  w z ym stanie technicznym, co utrudnia przemieszczanie si  sprz tem 

rolniczym. 

4. 3. 3. Struktura gruntów dzier awionych przez rolników 

Z uzyskanych informacji wynika, e ogó em powierzchnia gruntów dzier awionych

przez gospodarstwa po o one na terenie gminy wynosi oko o 176 ha, co stanowi 4,8% 

powierzchni u ytkowanej przez wszystkie gospodarstwa rolne (tab. 15). Spo ród ogólnej 

liczby 490 gospodarstw, 52 (10,6%) dzier awi grunty. Przewa aj  dzier awy od ANR, 

których powierzchnia ogólna wynosi oko o 73 ha, dzier awy od prywatnych w a cicieli to 

oko o 49 ha i od innych jednostek 55 ha. 

Ponadto oko o 300 ha gruntów ANR dzier awiona jest przez gospodarstwa  

i przedsi biorstwa rolne spoza gminy. 

rednia
pow.

dzia ki
w gosp.

rednia
pow.

dzia ki
w gosp.

rednia
pow.

dzia ki
w gosp.

rednia
pow.

dzia ki
w gosp.

rednia
pow.

dzia ki
w gosp.

rednia
pow.

dzia ki
w gosp.

rednia
pow.

dzia ki
w gosp.

ha ha ha ha ha ha ha
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

1. Ciechanowice 1,89 4,1 1,03 2,4 1,52 4,7 1,70 7,3 1,86 12,6 - - 5,94 23,0

2. Domanów 1,35 2,9 0,83 2,8 2,00 3,3 3,81 3,0 - - - - - -

3. Marciszów 1,60 5,0 0,75 3,1 1,58 4,3 1,34 9,2 2,31 12,3 - - 4,39 25,0

4. Nagórnik 2,09 4,9 0,99 2,8 3,03 2,3 2,27 6,0 - - 2,83 22,0 - -

5. Pastewnik 2,30 4,4 0,98 2,6 1,54 4,7 2,44 5,2 3,83 6,6 - - - -

6. Pustelnik 1,23 5,7 0,78 3,3 0,89 10,0 1,32 9,5 1,75 15,3 - - - -

7. S dzis aw 1,06 3,8 0,61 3,3 1,44 5,1 2,13 5,7 5,13 6,0 - - - -

8. widnik 1,35 6,2 0,60 3,7 1,04 6,1 1,80 7,2 2,33 11,7 2,08 34,5 - -

9. Wie ciszowice 1,31 3,6 0,83 3,0 1,89 3,7 1,86 6,8 - - - - - -

1,58 4,8 0,76 3,0 1,48 4,8 1,78 7,0 2,24 12,1 2,04 34,8 5,30 41,7

ród o: Opracowano na podstawie ewidencji gruntów i budynków (stan na wrzesie  2009 r.).
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Tabela 14

powy ej 100 ha
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Rys. 16. rednia liczba dzia ek w gospodarstwach prywatnych wed ug gruntów w asnych

LEGENDA:

6,2

4,4

4,1 2,9

4,9

5,7

5,0

3,6

3,8

1,0 - 2,9 dzia ki
3,0 - 4,9 dzia ki
5,0 - 6,9 dzia ki

Dolno l skie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych       Plan urz dzeniowo – rolny gminy Marciszów         40



WIE CISZOWICE

WIDNIK

CIECHANOWICE

S DZIS AW

PUSTELNIK

DOMANÓW

MARCISZÓW

NAGÓRNIK

PASTEWNIK

Rys. 17. rednia powierzchnia dzia ki w gospodarstwach prywatnych wed ug gruntów w asnych
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4. 4. OCENA WARUNKÓW PRODUKCJI ROLNICZEJ 

Oceniaj c warunki rozwoju produkcji rolniczej w poszczególnych obr bach,

rozpatrywano nast puj ce elementy: 

- jako rodowiska glebowego, 

- powierzchni  u ytków rolnych nara onych na erozj ,

- powierzchni  u ytków rolnych w obr bie,

- struktur  w adania u ytkami rolnymi, 

- wielko  powierzchni gruntów u ytkowanych przez gospodarstwa  

o powierzchni powy ej 15 ha, 

- rozdrobnienie w gospodarstwach rolnych. 

Na podstawie waloryzacji w/w elementów rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

uzyskano ogóln  ocen  dla ka dego z obr bów gminy, okre laj c j  jako wysok , redni

lub nisk  (rys. 18).

Ogó em obszar gminy Marciszów w ca o ci predysponowany jest do rozwoju 

rolnictwa ekstensywnego i specjalistycznego, po czonego ze wiadczeniem us ug

w zakresie turystyki. Najlepsze warunki rozwoju produkcji rolniczej wyst puj

w Ciechanowicach, Marciszowie i Pastewniku, natomiast znaczne utrudnienia  

Tabela 15

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

1. Ciechanowice 1 053,31 20,36 1,9 3,61 17,7 3,16 15,5 13,59 66,8 99 9 9,1

2. Domanów 120,31 5,60 4,7 - - - - 5,60 100,0 33 1 3,0

3. Marciszów 701,77 19,12 2,7 8,58 44,9 - - 10,54 55,1 95 9 9,5

4. Nagórnik 132,40 5,72 4,3 4,00 69,9 1,72 30,1 - - 15 2 13,3

5. Pastewnik 550,36 55,89 10,2 15,12 27,0 35,41 63,4 5,36 9,6 68 10 14,7

6. Pustelnik 185,43 7,66 4,1 - - - - 7,66 100,0 28 4 14,3

7. S dzis aw 280,98 18,49 6,6 5,29 28,6 8,25 44,6 4,95 26,8 60 6 10,0

8. widnik 375,01 3,41 0,9 3,41 100,0 - - - - 47 2 4,3

9. Wie ciszowice 313,32 40,24 12,8 32,55 80,9 - - 7,69 19,1 45 9 20,0

3 712,89 176,49 4,8 72,56 41,1 48,54 27,5 55,39 31,4 490 52 10,6

Powierzchnia gruntów dzier awionych

ogó em

Liczba gospodarstwPowierzchnia gruntów dzier awionych przez rolników

od
innych

jednostek

ród o: Opracowano na podstawie danych Urz du Gminy Marciszów (stan na pa dziernik 2009 r.)
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         **  liczba gospodarstw cznie z gospodarstwami o powierzchni  100 ha
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Rys. 18. Ocena warunków rozwoju produkcji rolniczej
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w prowadzeniu produkcji rolniczej, wynikaj ce zarówno z organizacji rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej jak i z uwarunkowa  przyrodniczych, wyst puj  w Domanowie i Nagórniku.  

5. PRODUKCJA ROLNICZA 

5. 1. PRODUKCJA RO LINNA

Ogó em w gminie w strukturze zasiewów przewa aj  zbo a zajmuj c blisko 70% 

powierzchni zasiewów (ok. 1 100 ha), w tym najwi ksze powierzchnie obsiewane s

pszenic , kukurydz  i j czmieniem (ponad 80%). Na pozosta e 20% zbó  sk ada si

uprawa mieszanek zbo owych na pasze zwierz ce, owsa, gryki. 

Spo ród ro lin okopowych uprawiane s  jedynie ziemniaki (ok. 10%, 

tj. ok. 160 ha), natomiast z ro lin przemys owych – rzepak i len (ok. 15%, tj. ok. 240 ha  

Niski udzia  w strukturze zasiewów maj  warzywa i owoce (ok. 1%, tj. ok. 15 ha) oraz 

pozosta e ro liny uprawne (ok. 4%, tj. ok. 60 ha) (rys. 19). 

Osi gane plony powy szych ro lin kszta tuj  si  na rednim poziomie, na co 

wp yw ma przede wszystkim rednia jako rodowiska glebowego i warunków 

agroklimatycznych tego terenu. rednie plony podstawowych ro lin uprawnych z ostatnich 

trzech lat przedstawiaj  si  nast puj co:

pszenica   30 dt/ha 

yto   35 dt/ha 

j czmie   25 dt/ha 

owies   25 dt/ha 

ziemniaki  300 dt/ha 

rzepak  30 dt/ha 

5. 2. PRODUKCJA ZWIERZ CA

Podstawowym kierunkiem produkcji zwierz cej na terenie gminy jest hodowla 

byd a, g ównie mlecznego (tab. 16), którego obsada wynosi 15,1 DJP/100 ha UR. 

Najwy szym poziomem produkcji byd a, mierzonym w ilo ci sztuk du ych, charakteryzuj

si  obr by: Ciechanowice, widnik i Marciszów. 

Oprócz hodowli byd a, na bardzo niskim poziomie prowadzony jest chów trzody 

chlewnej (1,1 DJP/100 ha UR) oraz pozosta ych zwierz t gospodarskich, w tym owiec, kóz 

i koni (3,8 DJP/100 ha UR). Ogó em produkcja zwierz ca na obszarze gminy prowadzona



Rys. 19. Struktura zasiewów ogó em w gminie
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jest na niskim poziomie 20,0 DJP/100 ha UR. W poszczególnych obr bach omawiany 

wska nik jest bardzo zró nicowany i kszta tuje si  od 4,8 w S dzis awiu do 41,9  

w widniku (rys. 20). 

6. OBS UGA ROLNICTWA

6. 1. WYPOSA ENIE GOSPODARSTW W SPRZ T MECHANICZNY 

Wyposa enie w sprz t mechaniczny na terenie gminy ogó em jest wystarczaj ce,

o czym wiadczy korzystny wska nik obs ugi pól – na 1 ci gnik przeliczeniowy przypada 

6,7 hektara u ytków rolnych, natomiast rednio 1 kombajn zbo owy obs uguje ok. 45 ha 

gruntów ornych.

6. 2. WYPOSA ENIE W URZ DZENIA OBS UGI ROLNICTWA 

Obszar gminy obs ugiwany jest przez nast puj ce punkty produkcyjne i obs ugi 

rolnictwa:

- piekarnia w Marciszowie, 

- sk ad opa u  w Ciechanowicach, 

- Spó dzielnia Mleczarska „Kamos” w Kamiennej Górze, 

- us ugi weterynaryjne w Kamiennej Górze, 

- punkty zaopatrzenia w rodki do produkcji rolnej, w tym pasze, materia

siewny, rodki ochrony ro lin w Bolkowie, Kamiennej Górze i Jeleniej Górze. 



D
o

ln
o

l
skie B

iu
ro

 G
eo

d
ezji i T

eren
ó

w
 R

o
ln

ych
    

   P
la

n
 u

rz
d

zen
io

w
o

 –
 ro

ln
y g

m
in

y M
a

rciszó
w

         46

Tabela 16

ogó em
w tym 
krowy

ogó em
w tym 
lochy b

yd
o

tr
zo

d
a 

ch
le

w
n

a

p
oz

os
ta

e*

og
ó

em

b
yd

o

tr
zo

d
a 

ch
le

w
n

a

p
oz

os
ta

e*

og
ó

em

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

1. Ciechanowice 200 100 60 - 120 15 15 200 858,83 140,0 12,0 32,3 184,3 16,3 1,4 3,8 21,5

2. Domanów 30 7 5 - - 10 4 50 230,02 21,0 1,0 6,0 28,0 9,1 0,4 2,6 12,2

3. Marciszów 150 80 17 2 - 10 15 400 772,05 105,0 3,4 20,6 129,0 13,6 0,4 2,7 16,7

4. Nagórnik 110 90 8 - - - 4 100 326,25 77,0 1,6 5,2 83,8 23,6 0,5 1,6 25,7

5. Pastewnik 110 70 55 - 40 50 9 300 756,80 77,0 11,0 21,0 109,0 10,2 1,5 2,8 14,4

6. Pustelnik 85 70 18 - - - 9 100 219,48 59,5 3,6 11,2 74,3 27,1 1,6 5,1 33,9

7. S dzis aw 10 8 35 - - - 1 50 320,40 7,0 7,0 1,4 15,4 2,2 2,2 0,4 4,8

8. widnik 200 100 31 - 5 - 22 300 415,70 140,0 6,2 28,1 174,3 33,7 1,5 6,8 41,9

9. Wie ciszowice 20 10 5 - 20 30 25 200 352,68 14,0 1,0 35,8 50,8 4,0 0,3 10,2 14,4

915 535 234 2 185 115 104 1 700 4 252,21 640,5 46,8 161,6 848,9 15,1 1,1 3,8 20,0

trzoda chlewna

* - w tym: owce, kozy, konie, drób

Pog owie zwierz t (w szt. fizycznych)

Gmina ogó em

drób
(kury)

owce konie

ród o: Opracowano na podstawie inwentaryzacji terenowej (pa dziernik-grudzie  2009 r.).

Struktura i obsada inwentarza ywego w gospodarstwach rolnych

Obr b
kozy

Lp.

Powierzchnia
ogólna

u ytków
rolnych

(ha)

Pog owie zwierz t (w DJP)
byd o

Obsada na 100 ha u ytków
rolnych (w DJP)
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Administracyjna obs uga rolnictwa prowadzona jest przez Biuro Powiatowe 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kamiennej Górze. Na terenie gminy 

nie ma typowych zak adów wiadcz cych us ugi maszynowo-transportowe oraz z zakresu 

napraw i remontu sprz tu rolniczego.  

7. WYPOSA ENIE GMINY W INFRASTRUKTUR  TECHNICZN

7. 1. WYPOSA ENIE ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ  

W INFRASTRUKTUR  TECHNICZN

7. 1. 1. Melioracje podstawowe 

 Obszar gminy nale y w wi kszo ci do zlewni Bobru, pó nocno-wschodnia cz

gminy po o ona jest w zlewni Kaczawy. Obok Bobru, sie  hydrologiczn  tworz  równie

potoki: Lesk,  Bobrek, Zakr ta, Ostr nik, widna, b d ce prawobrze nymi dop ywami 

Bobru, oraz Sieniawa, Mienica i Orla – lewe dop ywy Bobru, a tak e Nysa Szalona  

i Ochotnik. D ugo  cieków naturalnych wynosi oko o 50 km, zajmuj  one powierzchni

51,67 ha (0,6%). 

Bóbr jest rzek  o typowo górskim charakterze, odznaczaj c  si  szybkim 

przyborem wód podczas roztopów i deszczy nawalnych. Jest rzek  nieuregulowan  i nie 

posiada pe nej ochrony przeciwpowodziowej. Krótkie odcinki niskich wa ów

przeciwpowodziowych wyst puj  jedynie w Marciszowie (300 m) i Ciechanowicach 

(400 m). 

Na rzece Bóbr oraz ciekach: widna, Ostr nik, Zakr ta, Nysa Szalona, Bobrek, 

cz  Leska wykonywane by y prace z zakresu technicznej zabudowy brzegów koryta. 

Pozosta e cieki charakteryzuj  si  w wi kszo ci naturalnym stanem zachowania koryt  

i brzegów. 

Na terenie gminy nie zosta  wyznaczony administracyjnie zasi g terenów 

zalewowych, jedynie wskazano maksymalny zasi g powodzi jako obszar ograniczonego 

inwestowania, który obejmuje powierzchni  oko o 285 ha gruntów (tab. 17), po o onych

w dolinie Bobru.  

7. 1. 2. Melioracje szczegó owe 

Powierzchnia zmeliorowanych u ytków rolnych wynosi ogó em 1 107 ha (26,0%). 

Prowadzone prace melioracyjne dotyczy y u ytków rolnych we wszystkich obr bach, ale 

w ró nym stopniu (tab. 17). Najwi cej gruntów rolnych zmeliorowano w Ciechanowicach 
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(195 ha), Pastewniku (178 ha) i Marciszowie (163 ha). Oko o 441 ha gruntów zosta o

zdrenowanych.

D ugo  sieci rowów melioracyjnych wynosi oko o 126 km. Na 100 ha u ytków

rolnych przypada wi c oko o 3 km rowów. Grunty zmeliorowane w wi kszo ci

utrzymywane s  w dobrej kulturze, jednak sie  drenów i rowów melioracyjnych 

odbieraj cych i zatrzymuj cych nadmiar wód gruntowych znajduj  si  w z ym stanie 

technicznym (zamulone, zaro ni te, niedro ne, zaorane) i wymagaj  konserwacji  

i odbudowy, które przyczyni  si  do polepszenia stosunków wodnych i u atwi

prowadzenie prac polowych. 

W po udniowej cz ci gminy, na terenie obr bu S dzis aw, znajduje si  du y

kompleks zbiorników wodnych powstaj cych w wyniku wydobycia wiru. Ponadto ca y

obszar gminy charakteryzuje si  licznym wyst powaniem niewielkich stawów 

przydomowych i oczek wodnych. 

7. 1. 3. Drogi transportu rolnego 

czna d ugo  dróg transportu rolnego w gminie, wed ug ewidencji gruntów  

i budynków, wynosi oko o 316,82 km, z czego oko o 29 km (9%) to drogi, które zosta y

zaorane, b d  uleg y zadarnieniu lub zakrzewieniu (tab. 18). D ugo  dróg transportu 

Tabela 17

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

1. Ciechanowice 858,83 195 22,7 141 16,4 18,8 1 443,31 127 8,8

2. Domanów 230,02 104 45,2 23 10,0 5,5 293,10 - -

3. Marciszów 772,05 163 21,1 93 12,0 32,7 1 708,50 124 7,3

4. Nagórnik 326,25 74 22,7 16 4,9 7,3 372,78 - -

5. Pastewnik 756,80 178 23,5 67 8,9 12,6 1 199,91 - -

6. Pustelnik 219,48 71 32,3 23 10,5 7,1 964,13 - -

7. S dzis aw 320,40 63 19,7 8 2,5 8,3 476,78 20 4,2

8. widnik 415,70 144 34,6 38 9,1 16,5 666,43 14 2,1

9. Wie ciszowice 352,68 115 32,6 32 9,1 17,6 1 030,68 - -

4 252,21 1 107 26,0 441 10,4 126,3 8 155,62 285 3,5Gmina ogó em

ród o: Opracowano na podstawie:
             - danych Urz du Gminy Marciszów (pa dziernik 2009 r.), 
             - danych DZMiUW we Wroc awiu Oddzia  we Lwówku l skim, Pracownia terenowa w Kamiennej Górze 
               (stan na kwiecie  2010 r.), 
             - inwentaryzacji terenowej (pa dziernik-listopad 2009 r.).

Stan melioracji szczegó owych i powierzchnia terenów zalewowych

Lp. Obr b
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u ytków
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Powierzchnia
ogólna

Powierzchnia
maksymalnego

zasi gu powodziogó em
w tym 
grunty

zdrenowane



Dolno l skie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych       Plan urz dzeniowo – rolny gminy Marciszów         50

rolnego o trwa ej nawierzchni (asfaltowych) wynosi oko o 79 km, z czego wi kszo

znajduje si  w dobrym stanie technicznym. Drogi o nawierzchni utwardzonej ( wirowe

i szutrowe), o cznej d ugo ci 23 km, wymagaj  przebudowy lub remontu. 

G sto  istniej cej sieci dróg transportu rolnego ogó em wynosi 6,8 km/100 ha UR. 

Wska nik ten w poszczególnych obr bach wykazuje zró nicowanie i kszta tuje si

od 4,7 km/100 ha UR w Pastewniku do 9,0 km/100 ha UR w Pustelniku (rys 21).

7. 2. WYPOSA ENIE WSI W INFRASTRUKTUR  TECHNICZN

7. 2. 1. Sie  wodoci gowa 

Na terenie gminy zwodoci gowane zosta y wsie Marciszów, Nagórnik, S dzis aw,

oraz cz ciowo Wie ciszowice i Ciechanowice. cznie d ugo  sieci wodoci gowej

wynosi 35,9 km, a liczba przy czy – 669. Woda pobierana jest z uj  wód podziemnych 

zlokalizowanych w Ciechanowicach, Marciszowie, Nagórniku i Wie ciszowicach.

W najbli szych latach planowana jest budowa sieci wodoci gowej na terenie wsi 

widnik o d ugo ci 8,86 km i liczbie przy czy 66. Ponadto planuje si  budow  nowych 

uj  wodnych na terenie obr bu Wie ciszowice, Ciechanowice, Marciszów.

Tabela 18

ha km km % km % km/100 ha UR km % km %
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

1. Ciechanowice 858,83 60,87 6,90 11,3 53,97 88,7 6,3 21,11 39,1 18,97 35,1

2. Domanów 230,02 17,77 2,14 12,0 15,63 88,0 6,8 4,45 28,5 2,09 13,4

3. Marciszów 772,05 63,25 2,95 4,7 60,30 95,3 7,8 19,36 32,1 19,36 32,1

4. Nagórnik 326,25 23,17 2,94 12,7 20,23 87,3 6,2 3,26 16,1 1,12 5,5

5. Pastewnik 756,80 39,04 3,65 9,3 35,39 90,7 4,7 9,65 27,3 6,45 18,2

6. Pustelnik 219,48 21,17 1,45 6,8 19,72 93,2 9,0 4,15 21,0 3,92 19,9

7. S dzis aw 320,40 26,49 5,79 21,9 20,70 78,1 6,5 6,89 33,3 5,74 27,7

8. widnik 415,70 32,00 0,14 0,4 31,86 99,6 7,7 7,25 22,8 7,25 22,8

9. Wie ciszowice 352,68 33,06 2,58 7,8 30,48 92,2 8,6 6,64 21,8 5,00 16,4

4 252,21 316,82 28,54 9,0 288,28 91,0 6,8 82,76 28,7 69,90 24,2

ród o: Opracowano na podstawie inwentaryzacji terenowej (pa dziernik-listopad 2009 r.). 

Charakterystyka istniej cej sieci dróg transportu rolnego

ogó emLp. Obr b
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7. 2. 2. Sie  kanalizacyjna 

Sie  kanalizacyjna wybudowana zosta a jedynie we wsi S dzis aw, ma ona d ugo

8,8 km i sk ada si  na ni  79 przy czy, a cieki odprowadzane s  do oczyszczalni cieków

w S dzis awiu. Pozosta e miejscowo ci nie posiadaj  systemowych urz dze

do odprowadzania i oczyszczania cieków bytowo-gospodarczych, które gromadzone s

w indywidualnych szambach bezodp ywowych. Jedynie zabudowania wsi Ciechanowice 

s  cz ciowo skanalizowane poprzez przydomowe oczyszczalnie cieków. Jest ich cznie

99, w tym 18 zbiorowych i 81 indywidualnych. 

W najbli szych latach planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej we wsi 

Marciszów i Pustelnik, o cznej d ugo ci 15,9 km. Na terenie obr bu Ciechanowice 

planowana jest budowa oczyszczalni cieków. Dla zabudowa  oddalonych od zwartej 

zabudowy wsi nale y wprowadza  alternatywne rozwi zania w postaci przydomowych  

i lokalnych oczyszczalni cieków.

Stworzenie sprawnie dzia aj cego systemu kanalizacji i oczyszczania cieków jest 

jednym z zada  priorytetowych gminy ze wzgl du na ochron  walorów przyrodniczych 

oraz zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, a tak e rozwój funkcji 

turystycznych regionu. 

7. 2. 3. Sie  gazowa 

W chwili obecnej miejscowo ci w gminie Marciszów nie s  zaopatrywane  

w gaz przewodowy.  Wi kszo  gospodarstw domowych ogrzewanych jest opa em sta ym, 

który stanowi znacz ce ród o punktowe zanieczyszcze  powietrza atmosferycznego. Dla 

zmniejszenia uci liwo ci tego typu zanieczyszcze  zak ada si  na terenie gminy 

sukcesywne wprowadzanie paliw mniej szkodliwych oraz modernizacj  istniej cych

kot owni, z wprowadzaniem energooszcz dnych systemów ogrzewania. 

7. 2. 4. Gospodarka odpadami sta ymi

Wszystkie miejscowo ci gminy obj te s  zorganizowanym wywozem odpadów 

komunalnych, które deponowane s  na terenie Zak adu Unieszkodliwiania Odpadów  

w Lubawce. Teren gminy obj ty jest selektywn  zbiórk  odpadów komunalnych. 

Dotychczasowe Sk adowisku Odpadów w Ciechanowicach zosta o zamkni te 31 grudnia 

2009 r. i rozpocz to prace zwi zane z jego rekultywacj .
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7. 2. 5. Sie  energetyczna i telefoniczna 

Zaopatrzenie w energi  elektryczn  terenów gminy jest wystarczaj ce i odbywa si

z Elektrowni Turów systemem linii napowietrznych redniego napi cia poprzez stacje 

transformatorowe 20/0,4 kV. Energia elektryczna dostarczana jest w sposób ci g y, ale 

istniej  du e potrzeby w zakresie modernizacji sieci przesy owych. Na terenie 

Ciechanowic funkcjonuje elektrownia wodna wybudowana na Bobrze.

W wi kszo ci miejscowo ci istnieje potrzeba rozbudowy systemu o wietleniowego

wsi, dotyczy to miejscowo ci Marciszów, Pastewnik, Pustelnik, S dzis aw, widnik,

Wie ciszowice.

W zakresie telekomunikacji obszar gminy obs ugiwany jest przez operatora 

telefonii stacjonarnej (TP S.A.), a tak e przez operatorów sieci telefonii komórkowej. 

Wszystkie miejscowo ci gminy wyposa one s  w sie  telefoniczn  z mo liwo ci

pod czenia internetu w wystarczaj cym stopniu i stale jest mo liwo  przy czania

nowych numerów do istniej cych sieci. W niemal wszystkich wsiach przeprowadzono 

komputeryzacj wietlic wiejskich i utworzono stanowiska z dost pem do internetu  

dla mieszka ców.

8. INFRASTRUKTURA SPO ECZNA

Charakteryzuj c wyposa enie w urz dzenia infrastruktury spo ecznej i us ugowej,

brano pod uwag  mo liwo  dost pu do us ug w zakresie o wiaty, kultury i religii, 

ochrony zdrowia i mienia, czno ci, a tak e turystyki i wypoczynku (rys. 22). Najwi ksz

dost pno ci  do powy szych us ug charakteryzuje si  miejscowo  Marciszów, gdzie 

mie ci si  Szko a Podstawowa i Gimnazjum, przedszkole, Gminna Biblioteka Publiczna, 

Urz d Pocztowy, Komisariat Policji, Ochotnicza Stra  Po arna, Gminny O rodek Zdrowia 

i apteka. Ponadto na terenie wsi istnieje zorganizowany plac zabaw, boisko sportowe, 

dzia a klub sportowy. 

W pozosta ych miejscowo ciach mieszcz  si  oddzia y przedszkolne 

(Ciechanowice, S dzis aw), plac zabaw i boisko sportowe (S dzis aw), jednostki OSP 

(Pastewnik, widnik), wietlice wiejskie (Ciechanowice, Domanów, Nagórnik – wymaga 

remontu, Pastewnik, Pustelnik – w remoncie, S dzis aw, widnik, Wie ciszowice), które 

s u ce jako miejsca spotka  spo eczno ci wiejskiej i wymagaj  doposa enia

w podstawowy sprz t.
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Pomimo wysokiej atrakcyjno ci turystycznej, tereny wiejskie gminy s  bardzo 

s abo wyposa one w miejsca noclegowe i zorganizowanego wypoczynku, funkcjonuj  tu 

trzy gospodarstwa agroturystyczne: „Srebrny Lis” w Pastewniku, „Podkówka”  

w widniku oraz w Wie ciszowicach. Ponadto w Ciechanowicach w budynku 

zabytkowego renesansowego pa acu ma powsta  o rodek szkoleniowo-wypoczynkowy. 

Jednym z przejawów ycia kulturalnego na terenie gminy jest dzia alno  trzech 

zespo ów folklorystycznych w Marciszowie, Ciechanowicach i S dzis awiu.
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9. WNIOSKI WYNIKAJ CE Z ANALIZY I DIAGNOZY STANU 

ISTNIEJ CEGO

1. W a ciciele gospodarstw rolnych utrzymuj cy si  wy cznie z pracy  

we w asnym gospodarstwie rolnym stanowi  1% ludno ci wiejskiej gminy w wieku 

produkcyjnym, w ród nich najliczniejsz  grup  stanowi  osoby w wieku 41-55 lat – 

63%.

2. Gmina Marciszów odznacza si  wysokimi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, 

które daj  mo liwo  rozwoju funkcji pozarolniczych, zwi zanych g ównie z turystyk

i rekreacj . Walory te s  chronione w granicach Rudawskiego Parku Krajobrazowego, 

jednak istnieje potrzeba ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych po o onych

poza granicami parku. Dotyczy to zw aszcza form geomorfologicznych w nieczynnych 

wyrobiskach, zbiorowisk fauny i flory zas uguj cych na obj cie ró nymi formami 

ochrony przyrody, jako ci wód powierzchniowych i uj  wód podziemnych, a tak e

za o e  parkowych (Ciechanowice) i innych obiektów zabytkowych. 

3. Mimo znacznej lesisto ci (38,6%), obszar gminy wymaga przeprowadzenia korekty 

granicy rolno-le nej i wprowadzenia zalesie  g ównie na obszarach wyst powania

gruntów od ogowanych oraz o niskiej jako ci gleb zagro onych erozj  i szybkim 

sp ywem powierzchniowym, w celu ochrony wód i rodowiska glebowego, 

zwi kszenia retencji wodnej, a tak e z agodzenia skutków corocznych podtopie

i gwa townych wezbra  w rzekach i potokach. 

4. Wska nik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy, wynikaj cy z 4 

elementów: jako ci i przydatno ci rolniczej gleb, agroklimatu, rze by terenu, 

warunków wodnych, wynosi 51,6 pkt. W warunkach takich mo liwy jest rozwój 

rolnictwa ekstensywnego lub specjalistycznego, w tym rolnictwa ekologicznego, 

ukierunkowanego w produkcji ro linnej na sadownictwo, warzywnictwo, upraw  zió

i ro lin leczniczych, co w du ym stopniu poprawi oby obecn  struktur  upraw. Du y

udzia k i pastwisk w strukturze u ytków rolnych zapewnia baz  paszow

dla produkcji zwierz cej, zw aszcza hodowli byd a i owiec, która obecnie prowadzona 

jest na niskim poziomie (obsada 19,3 DJP/100 ha UR). 

5. Na terenie gminy na 91% powierzchni u ytków rolnych konieczne jest 

przeprowadzenie wapnowania, co przyczyni si  do poprawy jako ci i yzno ci

rodowiska glebowego. 
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6. Inwentaryzacja terenowa wykaza a zmiany w sposobie u ytkowaniu gruntów rolnych, 

polegaj ce na ich od ogowaniu. Dotyczy to powierzchni 186 ha, z czego 39 ha 

przypada na grunty orne i 147 ha na u ytki zielone. Ponadto na powierzchni 198 ha 

dokonano zadarnienia gruntów ornych, natomiast na powierzchni 506 ha – likwidacji 

u ytków zielonych i zamiany ich na grunty orne. 

7. We w adaniu u ytkami rolnymi przewa a sektor prywatny (87,5%), w którym 

dominuje w asno  gospodarstw rolnych. Sektor publiczny posiada 12,5% u ytków

rolnych, które nale  g ównie do ANR (ok. 357 ha) i s  w znacznej cz ci

dzier awione przez gospodarstwa wielkoobszarowe. Na terenie gminy oko o 300 ha 

gruntów u ytkowanych jest przez gospodarstwa spoza gminy.  

8. Najkorzystniejsz  struktur  obszarow  gospodarstw rolnych charakteryzuj  si  obr by

Pastewnik i Wie ciszowice, w których du y udzia  maj  gospodarstwa  

o powierzchni od 15 do 100 ha, w pozosta ych obr bach przewa aj  gospodarstwa 

ma e, do 5,00 ha. 

9. Poprawy wymaga roz óg pól w gospodarstwach rolnych, a tak e struktura obszarowa 

gospodarstw prywatnych, zw aszcza w obr bach o du ym udziale gospodarstw ma ych

o powierzchni do 5 ha. Najbardziej niekorzystnym roz ogiem gruntów charakteryzuj

si  gospodarstwa rolne o powierzchni od 1,00 do 4,99 ha i od 5,00 do 14,99 ha  

w obr bach Marciszów, Pastewnik, S dzis aw i widnik, w których dzia ki po o one s

w znacznym rozproszeniu i odleg o ci od zabudowa  gospodarczych. W pozosta ych

obr bach istniej cy roz óg stwarza warunki do prawid owego gospodarowania, jednak 

g ównym problemem jest zbyt ma a powierzchnia dzia ek.

10. Na jedno gospodarstwo rolne przypada rednio 4,8 dzia ki o redniej powierzchni 

1,58 ha. Wraz ze wzrostem powierzchni gospodarstw obserwuje si  równoczesny 

wzrost redniej liczby i powierzchni dzia ek.

11. Ze wzgl du na zagro enie powodziowe w dolinach rzek Bóbr i Lesk oraz ich 

dop ywów, istnieje potrzeba odbudowy, konserwacji i modernizacji urz dze

hydrotechnicznych melioracji podstawowych i szczegó owych. Z y stan techniczny 

tych ostatnich w wielu miejscach gminy utrudnia równie  w a ciwe prowadzenie prac 

polowych.

12. Stan techniczny oraz uk ad przestrzenny dróg transportu rolnego wymaga poprawy. 

Potrzeby w zakresie budowy i modernizacji dróg rolniczych s  bardzo du e i dotycz

oko o 70% ich d ugo ci. Na terenie gminy zaoraniu lub zaro ni ciu ro linno ci  uleg o

oko o 29 km dróg gruntowych (przybli ona powierzchnia oko o 17 ha), z których cz
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mo e zosta  przeznaczonych do likwidacji. rednia g sto  istniej cej sieci dróg  

w gminie wynosi 6,8 km/100 ha UR. 

13. Gmina Marciszów jest wyposa ona w elementy infrastruktury technicznej  

w stopniu rednim. Wymaga nowych inwestycji zw aszcza w zakresie sieci 

kanalizacyjnej i gazowej, których realizacja b dzie niezb dna dla zapewnienia ochrony 

rodowiska przyrodniczego, w tym ochrony wód powierzchniowych i podziemnych,  

a tak e do o ywienia ruchu turystycznego. 

14. Obszary wiejskie gminy s  s abo wyposa one w urz dzenia obs ugi rolnictwa, co mo e

by  wynikiem niskiej op acalno ci ekonomicznej prowadzenia takiej dzia alno ci

na terenie gminy, po o onej w bliskim s siedztwie licznych o rodków miejskich. 

15. Gmina wyposa ona jest w urz dzenia infrastruktury spo ecznej w stopniu dobrym. 

Zwi kszenia aktywno ci dzia a  wymagaj  placówki kulturalno-o wiatowe

i organizacje spo eczne, które powinny sta  si  animatorami ycia kulturalnego  

w gminie. Rozbudowy i modernizacji wymaga zaplecze sportowo-rekreacyjne  

oraz miejsca spotka  mieszka ców.


