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 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Projekt „Efektywność ekonomiczna scaleń gruntów w Polsce” – Umowa o dofinansowanie nr KSOW/3/2019/020 

współfinansowany przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Za treść merytoryczną odpowiada Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 



Okres 1918-1939 w Polsce winien stanowić wzorzec działań na rzecz 
urządzania obszarów wiejskich 
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Odzyskanie w 1918 r. niepodległości przez Polskę związane było z integracją 
obszarów o różnym stopniu rozwoju gospodarczego. 
 

Polityka strukturalna na obszarach wiejskich została uznana jako kluczowy 
czynnik rozwoju wsi. 
 

Dlatego decyzją polityczną Sejm II RP przyjął następujące akty prawne: 

▪ uchwałę w przedmiocie zasad reformy rolnej (1919), 

▪ ustawę o popieraniu publicznych przedsiębiorstw melioracyjnych (1921) oraz 

▪ ustawę o scalaniu gruntów (1923). 

Premier Władysław Grabski 
wraz z współpracownikami 

(1925 r.) 
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Sposoby prowadzenia inwestycji oraz i ich zakres były podobne, jak w wiodących krajach Europy – 
tworzono spółki melioracyjne lub stowarzyszenia, będące głównym inwestorem przedsięwzięć. 
 

Scalono wtedy 5,4 mln użytków rolnych i leśnych należących do 860 000 gospodarstw położonych w 10 000 
wsiach. Równolegle zmeliorowano 2,5 mln ha użytków rolnych. 
 

W 1931 r. scalono rekordową w historii Polski powierzchnię 566 000 ha. 

Plan kompleksowej przebudowy wsi Łapsze Niżne – planowanie miejscowe + urządzenia rolne – lata 30-ste XX w !!! 

 



Rozmiary scaleń i wymian gruntów w Polsce w latach 1968-2018 [ha] 
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źródło: MRiRW 
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Potrzeby prac 
scaleniowych  
w Polsce według 
gmin – scalenia 
konieczne  
i wskazane 
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źródło: opracowanie IUNG-PIB w Puławach na 
podstawie danych ARiMR  



Pokrycie obszaru 
Województwa 
Dolnośląskiego 
Planami 
urządzeniowo-
rolnymi gmin  
(w sumie 131 
opracowań) 
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źródło: DBGiTR 

 



Schemat szero-
kiego („dolnośląs-
kiego”) programo-
wania prac urzą-
dzeniowych (scale-
niowych) funkcjo-
nującego w polskich 
uwarunkowaniach 
prawnych 
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źródło: opracował zespół roboczy ds. wytycznych 
do przeprowadzania scaleń gruntów 
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Plany miejscowe  vs.  plany urzdzeniowo-rolne 
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Scalenia + Odnowa wsi szansą na właściwe planowanie 

Realny ruch budowlany = do 10 ha w 20 lat 
SUiKZP = 1000 ha terenów pod zabudowę (!)  
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Nowa rola scaleń jako narzędzia realizacji planów urządzeniowo-rolnych 
•Na terenie Dolnego Śląska wykonuje się plany urządzeniowo-rolne gmin oraz projekty urządzeniowo-rolne (UR) dla wsi 

finansowane ze środków budżetu województwa dolnośląskiego. 
•Konieczne są przepisy dotyczące włączenia do szerokiego planowania tych prac – a w dalszym etapie ich realizację poprzez 

scalenia gruntów – instytucji rządowych (KOWR, PGW-Wody Polskie, GDDKiA oraz samorządowych odpowiadające za 
planowanie i realizację inwestycji o charakterze regionalnym. 

• Ich zaangażowanie takich pozwoli na właściwe planowanie działań i właściwą koordynację prac UR. 
•Poprzez właściwe planowanie i rozpoznanie problemów istnieje możliwość dokonania scaleń nie tylko dla poprawy 

funkcjonowania gospodarstw rodzinnych ale również dla zabezpieczenia gruntów pod planowane strategiczne inwestycje. 
•Koordynacja tych działań z udziałem tych instytucji w planowaniu długofalowym pozwoli na zmniejszenie kosztów 

związanych z wywłaszczeniami, a także pozwoli na stworzenie ładu przestrzennego i funkcjonalnego dla rozwoju rolnictwa. 
•Chodzi przede wszystkim: inwestycje drogowe, kolejowe, lotniska, ochronę przeciwpowodziową, elementy retencji 

wodnej, budowę lub modernizację  strategicznych zakładów przemysłowych, regionalnych instalacji przetwarzania 
odpadów komunalnych itp. 

•Problemem w powyższym kontekście jest zbyt niskie obiektywne przedstawianie medialne tej problematyki co skutkuje 
brakiem zrozumienia, wiedzy i chęci wykorzystania scaleń gruntów w planowaniu inwestycji – np. w kontekście 
planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). 

•Obecnie najwygodniejszym narzędziem do pozyskania gruntów pod inwestycje są specustawy oraz ZRID. Te działania może 
pozwalają na szybką realizację inwestycji ale w większości przypadków pozostawia się wadliwy układ przestrzenny i 
funkcjonalny przylegających obszarów rolniczych. 
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Inwestycje infrastrukturalne 
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Instrukcja scaleniowa ma ponad 30 lat i powstała w innym ustroju 

Dziękuję za uwagę!                      Kontakt: jacek.pijanowski@urk.edu.pl  

mailto:jacek.pijanowski@urk.edu.pl

