
II.2. STRUKTURA UŻYTKOWANIA ZIEMI 
 
UŻYTKOWANIE  
 

Powierzchnia geodezyjna gruntów ogółem w województwie według stanu na dzień 
01.01.2002 r. wynosiła  1.233.064 ha. Rozkład powierzchniowy poszczególnych form użytko-
wania ziemi przedstawia tabela II.2./1. Schemat struktury użytkowania ziemi przedstawia ryc. 
II.2/1.  

 
T abela II.2./1 Struktura użytkowania ziemi w województwie śląskim w roku 2002 

  Rodzaj użytkowania Powierzchnia 
[ha] 

Udział % 

Grunty orne                                                                    475.165   38,5  
Sady       12.854 1,0 
Łąki trwałe      94.832 7,7 
Pastwiska trwałe              56.736 4,6 
Grunty rolne zabudowane    29.399 2,4 
Grunty pod stawami                3.733 0,3 
Rowy                                                                               4.138 0,3 
Lasy                                                                 391.860 31,8 
Grunty zakrzewione i zadrzewione      6.761 0,5 
Tereny mieszkaniowe             23.633 1,9 
Tereny przemysłowe               19.046 1,5 
Inne tereny zabudowane                                                 5.840 0.5 
Tereny zurbanizowane niezabudowane                          5.529 0,4 
Tereny rekreacji  i wypoczynku                                       6.656 0,5 
Drogi                39.620 3,2 
Koleje        9.441 0,8 
Inne tereny komunikacji               1.293 0,1 
Użytki kopalne                      1.737 0,1 
Wody powierzchniowe płynące    9.996 0,8 
Wody powierzchniowe stojące    9.620 0,8 
Użytki ekologiczne     202 0,02 
Nieużytki               16.326 1,3 
Tereny różne      8.647 0,7 
 
Źródło: dane BPP w Częstochowie 
 

W czterech obszarach polityki rozwoju, wyznaczonych w „Strategii województwa ślą-
skiego”, użytkowanie gruntów kształtuje się następująco: 
• w obszarze północnym, zajmującym 25% powierzchni województwa, najwięcej jest grun-

tów użytkowanych rolniczo (62,8%; w tym najwięcej gruntów ornych i łąk), a lasy i grunty 
leśne stanowią mniejszy udział, niż przeciętnie w województwie, 

• w obszarze środkowym, zajmującym 45% powierzchni województwa, także dominują 
użytki rolne (47%), lasy i zadrzewienia stanowią 33,4%, natomiast tereny zurbanizowane 
mają znacznie większy udział, niż przeciętnie w województwie i stanowią 12,4% powierz-
chni obszaru, 

• w obszarze zachodnim, zajmującym 11% powierzchni województwa, użytki rolne sta-
nowią 57,5% a lasy i zadrzewienia jedynie 23,7%. Udział gruntów rolnych zabudowanych 
(3,8%) i gruntów rolnych pod stawami (0,9%) jest większy niż przeciętnie w wojewódz-
twie, 

• w obszarze południowym, zajmującym 19% powierzchni województwa, użytki rolne 
(46,1%) stanowią znacznie mniejszy udział, niż przeciętnie w województwie. Wśród 
użytków rolnych, oprócz gruntów ornych, znaczący jest udział pastwisk trwałych – 8,5%. 
Lasy i zadrzewienia stanowią 41,6% powierzchni obszaru, czyli znacznie więcej niż 
przeciętnie w województwie. 
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STRUKTURA WŁASNOŚCI  GRUNTÓW 
 

W województwie śląskim 50,7% powierzchni gruntów jest własnością osób fizycznych, 
w tym grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych stanowią 36,4% powierzchni woje-
wództwa. Duża część gruntów należy do Skarbu Państwa (36,4%), z czego w zarządzie Za-
sobu Własności Rolnej Skarbu Państwa znajduje się 5,2% powierzchni gruntów, a w zarzą-
dzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 24,5% powierzchni (stan na 
dzień 01.01.2002 r., dane Wojewódzkiego Ośrodka Geodezji i Kartografii w Katowicach). 
Grunty powiatów zajmują powierzchnię 1371 ha a grunty województwa jedynie 463 ha. 

Struktura własności gruntów w poszczególnych obszarach polityki rozwoju przedstawia 
poniższa tabela II.2./2 

 
Tabela II.2./2 Struktura własności gruntów w województwie śląskim w roku 2002                 

                           Obszar  
                   Właściciel   Północny Środkowy Zachodni  Południowy 
 Udział % 
Skarb Państwa (1)                                   24,4 44,0 34,7 35,2 
Grunty gminne (4)                         2,2 6,2 2,7 5,3 
Osoby fizyczne (7)                      64,6 41,0 56,1 50,1 
Spółdzielnie      (8)                        1,1 0,9 1,3 3,6 
Kościoły i związki wyznaniowe      0,3 0,4 0,5 0,6 
Wspólnoty gruntowe (10)              0,8 0,5 1,4 0,0 
Spółki prawa handlowego (15)      5,1 0,9 0,6 0,7 
Pozostałe                                      1,5 6,1 2,7 4,5 
Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Źródło: dane BPP w Częstochowie 
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