
Efektywność ekonomiczna scaleń gruntów w Polsce:
„Korzyści wynikające z realizacji prac scaleniowych 

dla rozwoju rolnictwa w Polsce”
dr hab. inż. Jarosław Janus, prof. UR

Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

„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



Zróżnicowanie układów granic działek na obszarze Polski – wybrane przykłady

zachodnio-pomorskie mazowieckie warmińsko-mazurskie

dolnośląskie małopolskie lubelskie
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Zmiany rozmiaru realizowanych prac scaleniowych w Polsce w ujęciu historycznym
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Na które cechy istotne dla funkcjonowania rolnictwa mamy realny wpływ 
w trakcie realizacji projektów scalenia ? 
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Na które cechy istotne dla funkcjonowania rolnictwa mamy realny wpływ 
w trakcie realizacji projektów scalenia ? 

• Powiększenie działek (i zmniejszenie ich liczby)
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• Powiększenie działek (i zmniejszenie ich liczby)
• Zmniejszenie odległości do działek
• Poprawa kształtu działek
• Likwidacja braku dostępności działek  do dróg – efekt 

przebudowy układu dróg w połączeniu ze zwiększeniem 
powierzchni działek. 

• Poprawa jakości dróg (większa szerokość, poprawa jakości 
nawierzchni)

• i wiele innych ….



Cecha charakterystyczna obszaru badań –
bardzo duże zróżnicowanie wybranych obiektów scaleniowych
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Cecha charakterystyczna obszaru badań –
bardzo duże zróżnicowanie wybranych obiektów scaleniowych
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Cecha charakterystyczna obszaru badań –
bardzo duże zróżnicowanie wybranych obiektów scaleniowych
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Cecha charakterystyczna obszaru badań –
bardzo duże zróżnicowanie wybranych obiektów scaleniowych
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Metody oceny efektów scalenia  - wybrane wskaźniki rozdrobnienia

WZÓR MOSZCZEŃSKIEGO SIMPSON JANUSZEWSKI

AVERAGE PLOT AREA

AVERAGE PLOT AREAL FORM FACTOR
AVERAGE DISTANCE OF HECTARES INDEX

WEIGHTED AVERAGE PLOT SHAPE INDEX
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STRUCTURAL INDEX

GROUPING INDEX

AVERAGE PLOT AREAL FORM FACTOR
AVERAGE DISTANCE OF HECTARES INDEX



PRZYJĘTE PODEJŚCIE: OCENA O CHARAKTERZE
EKONOMICZNYM (ZREALIZOWANA DWOMA ODMIENNYMI
PODEJŚCIAMI), KTÓREJ EFEKT ZOSTANIE ZAPREZENTOWANY W
KLUCZOWYCH, KOŃCOWYCH PREZENTACJACH.

Z punktu widzenia danych którymi dysponujemy 
dla układu działek przed o po scaleniu, kluczową 
role odegrało poznanie następujących ich cech:
• powierzchnie działek, 
• ich długości i szerokości , 

Podejście do oceny efektywności zaproponowane dla potrzeb realizacji projektu: 

• ich długości i szerokości , 
• odległości działek od centrum zabudowań 

odpowiednich gospodarstw, 
• lokalizacje tych zabudowań,
• dostępność do drogi

Efekt dodatkowy wynikający z przyjętych założeń:
zawężenie zbioru analizowanych gospodarstw (w
praktyce jednostek rejestrowych) do tych, gdzie
identyfikacja zbioru zabudowań gospodarczych była
odpowiednio wiarygodna

11 z 40



Założenia budowy uproszczonego modelu badanych obszarów
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Założenia budowy uproszczonego modelu badanych obszarów
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Znaczenie sposobu identyfikacji punktu od 
którego wykonywany jest pomiar odległości 
dla dokładności wyników analiz



Założenia budowy uproszczonego modelu badanych obszarów
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Znaczenie sposobu pomiaru odległości 
dla dokładności wyników analiz



W przeprowadzonych analizach wybrano najdokładniejszą  z metod wyznaczania 
odległości (A), uproszczenia dotyczą jedynie sposobu wyznaczania przejazdów 
przez obszary o niewystarczającej gęstości sieci drogowej (B)

Założenia budowy uproszczonego modelu badanych obszarów

A B
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Założenia budowy uproszczonego modelu badanych obszarów

A B C
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Sposób przedstawienia sieci drogowej



Etap 1  - Identyfikacja zabudowań gospodarczych
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Etap 1  - Identyfikacja zabudowań gospodarczych
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Etap 1  - Identyfikacja zabudowań gospodarczych – przykładowe efekty

Sławniów
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Etap 1  - Identyfikacja zabudowań gospodarczych – przykładowe efekty

Łętownia
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Etap 1  - Identyfikacja zabudowań gospodarczych – przykładowe efekty

Biała 
Wielka

Mściwojów
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Etap 2  - Identyfikacja sieci transportowych przed i po scaleniu (kilka przykładów)

Strzelce Małe
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Etap 2  - Identyfikacja sieci transportowych przed i po scaleniu (kilka przykładów)

Łochynia
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Etap 2  - Identyfikacja sieci transportowych przed i po scaleniu (kilka przykładów)

Łętownia
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Etap 2  - Identyfikacja sieci transportowych przed i po scaleniu (kilka przykładów)

Wola Żulińska

25 z 40



Etap 3 – implementacja algorytmu identyfikującego najkrótsze ścieżki w grafie z 
uwzględnieniem specyfiki obszarów o małej gęstości dróg
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Wybrane przykłady  układów transportowych wybranych gospodarstw przed i po 
scaleniu  w kilka przeanalizowanych obiektach

Biała Wielka Biała Wielka
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Wybrane przykłady sieci zmian transportowych wybranych gospodarstw przed i po 
scaleniu  w kilka przeanalizowanych obiektach

Biała Wielka Biała Wielka
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Wybrane przykłady sieci zmian transportowych wybranych gospodarstw przed i po 
scaleniu  w kilka przeanalizowanych obiektach

Strzelce Małe
przed 
scaleniem po scaleniu
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Wybrane przykłady sieci zmian transportowych wybranych gospodarstw przed i po 
scaleniu  w kilka przeanalizowanych obiektach

Strzelce Małe

przed 
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przed 
scaleniem

po scaleniu



Wybrane przykłady sieci zmian transportowych wybranych gospodarstw przed i po 
scaleniu  w kilka przeanalizowanych obiektach

Łętownia
przed 
scaleniem

po scaleniu
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Wybrane przykłady sieci zmian transportowych wybranych gospodarstw przed i po 
scaleniu  w kilka przeanalizowanych obiektach

Łętownia
przed 
scaleniem

po scaleniu
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Wybrane przykłady zmiany dostępności działek do dróg

Łętownia
przed 
scaleniem
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Wybrane przykłady zmiany dostępności działek do dróg
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Wybrane przykłady zmiany dostępności działek do dróg

Łętownia
po scaleniu
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Wybrane przykłady wyników (dane tabelaryczne)
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Wybrane przykłady wyników (dane tabelaryczne)
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Wybrane aspekty oceny – przyczyny wpływające na zmniejszenie dokładności analiz 
opierających się o znajomość wskaźników rozdrobnienia gruntów
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Wybrane aspekty oceny – przyczyny wpływające na zmniejszenie dokładności analiz 
opierających się o znajomość wskaźników rozdrobnienia gruntów

39 z 40



Efektywność ekonomiczna scaleń gruntów w Polsce:
„Korzyści wynikające z realizacji prac scaleniowych 

dla rozwoju rolnictwa w Polsce”

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

dr hab. inż. Jarosław Janus, prof. UR
Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

„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

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


