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Struktura przestrzenna gospodarstw w różnych obszarach Polski
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Wadliwa polityka przestrzenna i jej wpływ na strukturę przestrzenną 
gospodarstw
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Stan dróg i rowów przed scaleniem 
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Zagospodarowanie poscaleniowe – efekty
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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



Zagospodarowanie poscaleniowe – budowa 
i przebudowa dróg
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województwa:

Długość nowych dróg do budowy [km]

Długość  dróg do przebudowy [km]



Zagospodarowanie poscaleniowe – rowy do poprawy parametrów 
technicznych , potrzeba wydzielenia gruntów pod nowe rowy

7 z 22 7

województwa:

Długość rowów do poprawy parametrów technicznych [km]

Długość nowych rowów do wydzielenia w scaleniu[km]



Zagospodarowanie poscaleniowe – grunty do rekultywacji, długość 
szpalerów drzew
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8

województwa:

Powierzchnia gruntów przeznaczona do rekultywacji [ha]

Długość szpalerów drzew do nasadzenia [km]



Zagospodarowanie poscaleniowe – koszt na 1 ha
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województwa:

Koszt zagospodarowania poscaleniowego [zł/ha]



INWESTYCJE  W RAMACH  ZAGOSPODAROWANIA POSCALENIOWEGO
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• Drogi do budowy i przebudowy – ilość odcinków 51, łączna długość 17616 m,

• Rowy do poprawy parametrów technicznych – łączna długość 1646 m,

• Mostki do budowy – ilość sztuk 10, 

• Wykopanie fosy odwadniającej – na dwóch działkach o łącznej długości 61 m,

• Wyrównanie terenu  - na trzech działkach o łącznej powierzchni 0.31 ha, 

• Odkrzaczenia – na pięciu działkach o łącznej powierzchni 0.27 ha,

• Zaoranie – na jednej działce o powierzchni 0.35 ha.



Zagospodarowanie poscaleniowe – Strzelce Małe
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Zagospodarowanie poscaleniowe – Strzelce Małe
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Zagospodarowanie poscaleniowe - Łętownia
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Założenia do projektu
scalenia gruntów
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USZCZEGÓŁOWIONE KOSULTACJE SPOŁECZNE  I  BRANŻOWE
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Założenia do projektu scalenia gruntów – konsultacje społeczne, 
a ustalenia założeń i ich wpływ na zakres zagospodarowania 
poscaleniowego 
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Urządzanie, odbudowa zbiorników retencyjnych
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WYDZIELENIE I URZĄDZENIE MIKROZBIORNIKÓW NA 
ROWACH ODWADNIAJACYCH DROGI
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Budowa zbiorników retencyjnych
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WPŁYW „WZORCÓW BAWARSKICH” NA OPRACOWYWANE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU 
SCALENIA W MAŁOPOLSCE 

WYDZIELENIE TERENÓW POD SUCHY ZBIORNIK RETENCYJNY

BAWARIA MAŁOPOLSKA - PRZEGINIA 



Koncepcja budowy suchego zbiornika retencyjnego
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ZAGOSPODAROWANIE   POSCALENIOWE
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Zmiana określenia „zagospodarowanie poscaleniowe” na „zagospodarowanie

scaleniowe” i wprowadzenie możliwości wykonania jego elementów, w tym

w szczególności dróg rolniczych w trakcie postępowania scaleniowego po uprzednim

uzyskaniu prawa do dysponowania nieruchomością,



22 z 22

Dziękuję za uwagę

Kontakt

Jarosław Taszakowski
Tel: +48 697847583

E-mail: jaroslaw.taszakowski@urk.edu.pl
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