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Słowo wstępne

Studia Iuridica Agraria liczą już dziesięć tomów. Wprawdzie liczba tomów nie 
jest miarą jubileuszu, jednakże wydanie tomu nr X wymaga odnotowania. Tom I-
szy ukazał się w roku 2000, a zatem przeszliśmy wspólnie swoistą „szkołę przetrwa-
nia”. Dziękuję wszystkim zaangażowanym we wspólnym dziele.

W pierwszej kolejności podziękowania składam Autorom opracowań opubli-
kowanych na łamach rocznika. Dziesięć tomów studiów to ponad 200 artykułów. 
Obecnie znaczące opracowania z zakresu prawa rolnego czy prawa żywnościo-
wego odwołują się do publikacji zamieszczonych w Studiach. Dziękuję członkom 
Rady Naukowej pisma, w tym szczególnie członkom Rady afiliowanym za grani-
cą, a także recenzentom. Dziękuję wydawcy – Wydawnictwu Temida 2, dbającemu 
o wysoki poziom edytorski rocznika. Szczególne podziękowania składam wszyst-
kim instytucjom naukowym wspierającym finansowo nasze pismo. W tym zakresie 
szczególną rolę spełnia Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, stale wspiera-
jąc istnienie naszego tytułu za co dziękuję kolejnym władzom Wydziału.

* * *

Artykuły publikowane w niniejszym tomie zostały usystematyzowane w trzech 
częściach.

W 2011 roku upłynęło 20 lat od tragicznej śmierci Profesora Waleriana Pańki. 
W nawiązaniu do Jego, wciąż aktualnego, dorobku naukowego z zagadnień prawa 
własności i planowania przestrzennego, przygotowano szereg artykułów z zakresu 
planowania i zagospodarowania przestrzennego na tle wykonywania rolniczej wła-
sności gruntowej. Artykuły na ten temat, opracowane głównie przez reprezentantów 
środowiska naukowego Uniwersytetu Śląskiego, prezentowane są w części pierw-
szej: Własność gruntowa a planowanie przestrzenne.

W części drugiej prezentowane są artykuły dotyczące problemów ekonomicz-
no-prawnych rozwoju obszarów wiejskich. Problematyka rozwoju tych obszarów 
to w chwili obecnej główny przedmiot zainteresowania doktryny prawa rolnego, 
a także innych dziedzin nauki. Tak się bowiem składa, iż w roku 2013 kończy się 
7-letni okres realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007–
2013, a jednocześnie projektowany jest już program rozwoju tych obszarów w okre-
sie 2014–2020. Stąd też publikowane są materiały o charakterze sprawozdawczym, 
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podsumowujące doświadczenia upływającego okresu, a także  omawiane założenia 
rozwoju obszarów wiejskich w okresie programowania 2014–2020.

W części trzeciej publikowane są artykuły o różnorodnej tematyce, dotyczące 
regulacji prawnej działalności rolniczej.
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