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Cele scalenia gruntów 

 tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie 
poprzez 
• poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, 
•  racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów 
•  dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg 
oraz rzeźby terenu 
 

Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów  (Dz.U. z 2014 r. poz. 700 z późn. zmian.) 

Scalenie gruntów: 
 ułatwi restrukturyzację i modernizację gospodarstw rolnych 
 ułatwi prowadzenie produkcji rolnej i ograniczenie kosztów w gospodarstwie 
 otwiera drogę do wprowadzenia nowych technologii 
 pomaga w racjonalnym wykorzystaniu zasobów ziemi uprawnej poprzez 

dostosowanie rozłogu gruntów i istniejącej infrastruktury do potrzeb 
gospodarstw. 

      Cele scaleń gruntów według PROW 2014 - 2020 
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Rodzaje scaleń 
Scalenia wszczynane na wniosek  
Finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich -75% oraz  
co najmniej 25 %  ze środków budżetu państwa  

 
Scalenia infrastrukturalne   
Wykonywane są na obszarze, na którym wskutek działalności przemysłowej, np. przebiegu istniejących lub 
budowanych dróg publicznych, kolei, rurociągów naziemnych oraz zbiorników wodnych lub urządzeń melioracji 
wodnych, ukształtowanie rozłogów gruntów zostało lub zostanie znacznie pogorszone. 
  
Celem takiego scalenia jest zlikwidowanie lub zminimalizowanie niekorzystnego oddziaływania inwestycji na 
przestrzeń wiejską. Ma ono uporządkować obszar w jej bezpośrednim sąsiedztwie i przywrócić ład rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej.  

Beneficjentem pomocy jest starosta. Pomoc jest przyznawana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych,  
z tym że nie wyższej niż równowartość: 
• 650/800 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym, poniesionych na wykonanie prac 

scaleniowych; 
• 1 900/2000 euro na 1 ha scalanych gruntów, poniesionych na wykonanie zagospodarowania 

poscaleniowego. 

Tryb przyznawania pomocy 
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Właściwość organów 
Postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje Starosta, jako 
zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa  z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020. 

Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego z tego  zakresu jest 
Wojewoda. 

Prace scaleniowo-wymienne koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy pomocy biur geodezji  
i terenów rolnych. 

Postępowanie scaleniowe prowadzi się z udziałem RADY UCZESTNIKÓW SCALENIA  
w składzie 3-12 osób jako społeczny organ doradczy wybierana przez uczestników 
scalenia. Pełni ona funkcje doradcze w stosunku do geodety projektanta i starosty: 
• czuwa aby nikt nie został pokrzywdzony,  
• uczestniczy w przeprowadzeniu szacunku gruntów, 
• opiniuje zastrzeżenia do projektu, 
• proponuje przebieg nowych dróg. 

 
Ważna rola przypada UCZESTNIKOM SCALENIA 
• składają indywidualne życzenia co do lokalizacji swoich działek 
• uchwalają zasady szacunku, na podstawie których następuje prawidłowe ustalenie 

wartości gruntów. 

Uczestnicy scalenia i Rada uczestników scalenia 
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Scalenia gruntów – etapy działania 
• wszczęcie postępowania scaleniowego postanowieniem starosty, 
• wybór rady uczestników scalenia, 
• ustalenie i pomiar granic zewnętrznych opracowania oraz niezmienników (elementów terenu i granic 

pozostawianych w starym stanie: dróg, potoków, skarp,  itp.), 
• oszacowanie wartości gruntów i ich części składowych (kontrola klasyfikacji gruntów), 
• zebranie życzeń co do przyszłej lokalizacji gruntów w gospodarstwach, 
• opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia, 
• wyznaczenie projektu na gruncie i okazanie projektu uczestnikom postępowania, 
• rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu i wprowadzenie zmian, 
• wydanie decyzji zatwierdzającej projekt scalenia wraz z warunkami objęcia w posiadanie, 
• wykonanie zagospodarowania poscaleniowego, 
• opracowanie dokumentacji do ksiąg wieczystych i założenie nowej ewidencji gruntów 
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Zagospodarowanie 
poscaleniowe – efekty 

Obejmuje: 
 budowę i przebudowę dróg transportu rolnego 
 korektę przebiegu i poprawę parametrów technicznych 

rowów melioracyjnych 
 rekultywację gruntów oraz realizację innych zabiegów 

wynikających z projektu scalenia umożliwiających objęcie 
w posiadanie przez uczestników scalenia wydzielonych 
działek 
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Założenia do projektu scalenia gruntów – konsultacje społeczne,  

           a ustalenia założeń 
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Założenia do 
projektu scalenia 

gruntów 
 etap przygotowawczy 
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Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków  
i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje Typu „Scalanie gruntów” w ramach 
poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa  
i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  

Ocena obiektu uwzględnia następujące kryteria:  
 
• procentowy udział liczby właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze scalenia, którzy złożyli wniosek 

o przeprowadzenie postępowania scaleniowego, w stosunku do ogólnej liczby właścicieli gospodarstw rolnych objętych 
postępowaniem scaleniowym lub procentowy udział powierzchni gruntów położonych na projektowanym obszarze scalenia, 
których właściciele złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego, w stosunku do ogólnej powierzchni gruntów 
objętych postępowaniem scaleniowym, w którym liczba punktów odpowiada procentowi właścicieli gospodarstw rolnych 
położonych na projektowanym obszarze scalenia, którzy złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego lub 
procentowi gruntów położonych na projektowanym obszarze scalenia, których właściciele złożyli wniosek o przeprowadzenie 
postępowania scaleniowego – maksymalnie100 punktów, 

 
• operacja, co wynika z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, będzie miała pozytywny wpływ na środowisko – 10 punktów,  
 
• operacja zakłada na obszarze scalenia poprawę walorów krajobrazowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia o ochronie 

przyrody – 10 punktów,  
 
• operacja zakłada wydzielenie niezbędnych gruntów na cele:  

 miejscowej użyteczności publicznej wynikających z założeń do projektu scalenia – 10 punktów 
 związane z poprawą stosunków wodnych w zakresie retencji wodnej – 10 punktów 

 
 

 
 
 
 
 

Kryteria naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020 
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Kryteria naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020 

Preferowane są przedsięwzięcia które:  

• mają pozytywny wpływ na krajobraz, 
 
• mają pozytywny wpływ na środowisko,  
 
• zrealizują wydzielenie gruntów na cele miejscowej użyteczności publicznej, 
  
• zrealizują wydzielenie gruntów pod zadania zwiększające retencję.  
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 Zaprojektowanie i wybudowanie nowych dróg oraz przebudowa istniejących, w tym 
rolniczych dróg dojazdowych o parametrach technicznych dostosowanych do 
współcześnie stosowanych maszyn rolniczych; 

 Zapewnienie każdej poscaleniowej działce (w miarę możliwości) dostępu do drogi o 
charakterze drogi publicznej; 

 Zmniejszanie ilości działek, a tym samym powiększanie średniej powierzchni działek w 
poszczególnych gospodarstwach; 

 Zmniejszenie do koniecznego minimum ilości działek o nieregularnych kształtach, 
dostosowanie granic działek do systemu urządzeń melioracji wodnych oraz rzeźby terenu; 

 Dostosowanie struktury użytkowania gruntów i zróżnicowania gleb w gospodarstwie do 
obranego kierunku produkcji; 

Korzyści wynikające z przeprowadzenia prac scaleniowych 
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Korzyści wynikające z przeprowadzenia prac scaleniowych 
 Właściwe kształtowanie przestrzenne gruntów przewidywanych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele 

budownictwa;  

 Dokonywanie niezbędnych korekt przebiegu granic nieruchomości w obrębie terenów  zainwestowania siedliskowego; 

 Powiększenie lub pomniejszenie gospodarstwa w drodze dopłat; 

 Zabezpieczenie niezbędnych gruntów na obiekty infrastruktury technicznej i społecznej w ramach - postępowania scaleniowego 
(bez procedur wywłaszczeniowych); 

 Koncentrację rozproszonych działek KOWR, SP i gminy pod inwestycje lub inne cele publiczne; 

 

Skoncentrowano grunty 

SP – KOWR: 132 działki przed scaleniem 

                         56.1700 ha powierzchni 

                                                                 

                          22 działki po scaleniu 

                          46.8137 ha powierzchni 
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 Znoszenie bez odszkodowań zbędnych służebności gruntowych; 

 Znoszenie nieodpłatne w postępowaniu administracyjno - prawnym współwłasności 
nieruchomości rolnych położonych na obszarze scalenia; 

 Jedyna możliwość podziału i likwidacji reliktowej formy gospodarowania gruntami, 
jakimi są wspólnoty gruntowe, zwłaszcza o ekstensywnym sposobie wykorzystania;  

 Wytyczenie w terenie nowych granic i ich trwała stabilizacja granicznikami; 

 Sporządzenie mapy numerycznej obszaru opracowania z bezpośredniego pomiaru; 

 Aktualizacja ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych; 

 Modernizacja zniszczonych urządzeń melioracyjnych, budowa mostków i przepustów 
oraz wykonanie innych elementów zagospodarowania.  

Korzyści wynikające z przeprowadzenia prac scaleniowych 
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Zwiększenie wskaźników 
rozdrobnienia gruntów,  
w tym powstanie dużej 
liczby działek o niewielkich 
powierzchniach, których 
uprawa staje się 
ekonomicznie nieopłacalna 

Wydłużenie dróg dojazdu do gruntów znajdujących 
się po przeciwnej stronie inwestycji liniowej  
w stosunku do zabudowań gospodarczych 

Wpływ inwestycji liniowych na strukturę przestrzenną gruntów 
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Art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy o scalaniu i wymianie 
gruntów z dnia 26 marca 1982 r. stanowi: 

Postępowanie scaleniowe może być wszczęte z 
urzędu  po uprzednim uzyskaniu opinii rady 
sołeckiej, a także działających na terenie danej wsi 
społeczno-zawodowych organizacji rolników, jeżeli 
ukształtowanie rozłogów gruntów na 
projektowanym obszarze scalenia wskutek 
działalności przemysłowej, przebiegu istniejących 
lub budowanych dróg publicznych, kolei, 
rurociągów naziemnych oraz zbiorników wodnych 
lub urządzeń melioracji wodnych zostało lub 
zostanie znacznie pogorszone. 

Art. 4 ust. 2  

koszty scaleń i wymian gruntów  przeprowadzanych 
w związku z budową autostrad płatnych oraz koszty 
poscaleniowego zagospodarowania gruntów, 
pokrywa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
 i Autostrad 

Scalenie gruntów jako zabieg umożliwiający reorganizację układu gruntowego  
w bezpośrednim otoczeniu inwestycji liniowej 
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Brzezie – nowy układ 
działek 

Brzezie – układ działek 
przed scaleniem 

Proces przekształcenia układu działek  (na przykładzie wsi Brzezie gm. Kłaj) 
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Brzezie – układ gruntów gospodarstwa o 
JR 200  w przypadku braku realizacji  
prac scaleniowych 

Brzezie – układ gruntowy po 

scaleniu (JR 200) 

Przykład ilustrujący możliwe do 
uzyskania efekty prac 
scaleniowych w odniesieniu do 
gruntów pojedynczych 
gospodarstw, stanowiące istotę 
scaleń infrastrukturalnych  

Proces przekształcenia układu działek  (na przykładzie wsi Brzezie gm. Kłaj) 
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Możliwe podejścia do realizacji prac scaleniowych z punktu 
widzenia terminu ich realizacji: 

I wariant: Wyprzedzająca realizacja prac scaleniowych jako element poprzedzający realizacje 
inwestycji.  
Zalety: wyprzedzające przygotowanie terenu pod inwestycję z punktu widzenia pozyskania gruntów wraz  
z uporządkowaniem stanu prawnego obszaru inwestycji i terenów przyległych. Możliwość dopasowania projektu 
planowanej inwestycji w zakresie szczegółowych rozwiązań technicznych (zjazdy no pól uprawnych z dróg 
projektowanych wzdłuż autostrad i dróg ekspresowych, przepusty itd…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scalenie gruntów 
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Wady: Tryb nieprzetestowany w Polsce w praktyce (chociaż funkcjonujący z powodzeniem w krajach 
Europy Zachodniej).  

Wariant szczególnie korzystny w przypadku lokalizacji dużej liczby gruntów Skarbu Państwa na 
obszarze planowanej  inwestycji 

Przykłady wsi na trasie planowanego odcinka drogi S7 w województwie małopolskim 

Grunty KOWR 

I wariant: Wyprzedzająca realizacja prac scaleniowych jako element poprzedzający realizacje inwestycji.  

Możliwe podejścia do realizacji prac scaleniowych z punktu 
widzenia terminu ich realizacji: 
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II wariant – scalenie gruntów 

realizowane w trakcie trwania 
inwestycji lub bezpośrednio po jej 
zakończeniu, czyli w praktyce już po 
zakończeniu procesu pozyskiwania 
gruntów pod inwestycje. Podejście 
to funkcjonuje w przypadku 
postępowań scaleniowych 
realizowanych w  związku z realizacją 
scaleń realizowanych w związku z 
budową autostrady A4 na obszarze 
województw małopolskiego  
i podkarpackiego. 

Możliwe podejścia do realizacji prac scaleniowych z punktu 
widzenia terminu ich realizacji: 
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Możliwe podejścia do realizacji prac scaleniowych z punktu 
widzenia terminu ich realizacji: 

III wariant – brak scalenia gruntów na danym obszarze.  Konsekwencje: 

 
- Brak negatywnych skutków dla obszarów, gdzie scalenia gruntów nie były wskazane, 
- Trwałe obniżenie dochodowości gospodarstw na danym obszarze. konkretne, wyliczalne straty w każdym kolejnym roku 

istnienia inwestycji. Zakres strat bardzo zróżnicowany. Oszacowanie stopnia utraty dochodu jest możliwe dla każdego 
gospodarstwa. 

- Porzucanie uprawy ziemi z uwagi na  brak opłacalności jej uprawy, 
- Możliwe żądania odszkodowań za częściową utratę dochodu z prowadzonej działalności rolniczej jako efektu zrealizowanej 

inwestycji 
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Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie 
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Dziękuję Państwu za uwagę! 
 
Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl 
Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
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