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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 
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Zmiany klimatyczne.  Po pierwsze woda 
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Wybrane „stare-nowe” wyzwania w sferze wodnej 

„atak” samosiejki Niedostateczna  ilość  nawodnień retencja / powódź 

„rozmoknięte” drogi „wyziewy wodne” wodne na polach „mokre” koleiny 

erozja wodna Susza  rolnicza „pozarastane” rowy 
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Zmiany klimatyczne.  Po drugie wiatr 

Źródło: Zającznowski J. 2014. Zadrzewienia – narzędzie 

kształtowania środowiska na terenach rolniczych. XIX Konferencja 

Naukowa „Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów 

wiejskich”, Szczytno 4-5 IX.2014  
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Funkcje glebochronne zadrzewień  Funkcje biocenotyczne 

Źródło: Zającznowski J. 2014. Zadrzewienia – narzędzie kształtowania środowiska na terenach rolniczych. XIX Konferencja Naukowa „Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich”, Szczytno 4-5 IX.2014  
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Zadrzewienia a naturalna odporność ekosystemów Funkcje wodochronne zadrzewień 
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Konieczność koordynacji scaleń z działaniami rolno-środowiskowymi 
Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne 

Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone Pakiet 8. Ochrona gleb i wód 
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Pakiet 9. Strefy buforowe – miedze śródpolne 
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Utrzymanie lub odtworzenie 
ekstensywnego użytkowania 
terenów rolnych jako warunek 
konieczny realizacji na 
niezbędnym obszarze celów 
ochronnych sieci Natura 2000. 
Jak stwierdziła Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Krakowie „bez scalenia i 
przywrócenia możliwości 
uprawy podlegających sukcesji 
wtórnej terenów północno-
wschodniej części wsi Strzelce 
Wielkie poprzez ich 
skomunikowanie drogami 
rolniczymi, w przeciągu kilku 
lat wyginął by tam motyl 
Modraszek, stanowiący 
główny cel objęcia tych 
obszarów ochroną” 
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Nie wykorzystujemy potencjału scaleń dla ochrony przyrody i 
kształtowania krajobrazu … 
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Bawaria aktywnie przeciwdziała problemowi migracji wewnętrznych 
do aglomeracji – konsekwentnie poprzez scalenia i odnowę wsi 
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Dlatego scalenia gruntów w Bawarii aktywnie wspierają proces 
odnowy wsi dla zatrzymania odpływu młodych, ale też … 
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… przywrócenia modelu wielopokoleniowych wsi, gdzie koegzystują 
pokolenia młode i starsze – najczęściej rodziny 
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… przywrócenia modelu wielopokoleniowych wsi, gdzie koegzystują 
pokolenia młode i starsze – najczęściej rodziny 
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… przywrócenia modelu wielopokoleniowych wsi, gdzie koegzystują 
pokolenia młode i starsze – najczęściej rodziny 
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Starania te mają bardzo szeroki zakres merytoryczny, instytucjonalny i 
finansowy, gdzie scalenia odgrywają ważną rolę 
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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

