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Podstawowe definicje: 

> Obszary wiejskie  
/wg Polskiej Normy -Gospodarka ziemią w rolnictwie/:   

  całość terenów pozamiejskich kraju z wyłączeniem 
uprzemysłowionych terenów poza granicami miasta 
/93% powierzchni Polski/ 

 

> Rozwój obszarów wiejskich 

 dokonujące się przemiany na obszarach wiejskich 
zmierzające do poprawy stanu istniejącego  
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Przemiany strukturalne  
na obszarach wiejskich 

 - to całokształt przemian dokonujących się na 
obszarach wiejskich ze stanu istniejącego na 
nowy, obejmujący elementy o zasadniczym 
znaczeniu dla tych obszarów.  

 Przeobrażenia te zmieniają układ i wzajemne 
relacje elementów je charakteryzujących 
(struktura użytkowania gruntów, krajobraz, 
system zabudowy wsi, struktura agrarna, 
ukształtowanie rozłogów gruntów, zagadnienia 
demograficzne, stan uzbrojenia w wiejską 
infrastrukturę komunalną, itp.), stanowiących 
wzajemnie powiązaną całość. 

 



4 

 1. System zabudowy 

 2. Sytuacja demograficzna i rynku pracy 

 3. Wielkość gospodarstw rolnych 

 4. Stan rozłogu gruntów 

 5. Melioracje wodne 

 6. Melioracje przeciwerozyjne 

 7. Stan wiejskiej infrastruktury technicznej 

 

Analizowane zagadnienia: 



 1. System zabudowy 
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Wąwolnica woj. lubelskie – skupiony system zabudowy 



7 

Kolonia Ostrówek woj. lubelskie – system liniowy skupiony  



8 

Wólka Świątkowa, woj. lubelskie – system liniowy skupiony   



9 

Łętownia, woj. małopolskie – system wielodrożny 



10 

Stary Majdan, woj. lubelskie – system wielodrożny rozluźniony 



11 

Krajów, woj. dolnośląskie  – system wielodrożny rozproszony 



12 Łasko Wielkie, woj. kujawsko-pomorskie - zabudowa szczątkowa 



13 

Strzepowo, woj. zachodnio-pomorskie – zabudowa szczątkowa 



14 
Barciany, woj. warmińsko-mazurskie – zabudowa szczątkowa 
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Obraz wzorcowej jednostki osadniczej 
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Badania własne oraz analiza systemu 
osadniczego w krajach Unii Europejskiej 
dowodzą, że jako optymalne należy uznać 
równomiernie rozmieszczone małe jednostki 
osadnicze /15-30 zabudowań/ Analiza 
systemu zabudowy na przykładzie wybranych 
województw pozwala stwierdzić, że takich 
jednostek osadniczych jest nie więcej niż 5%, 
a prawie co druga /42-46%/ jest albo 
nadmiernie skupiona albo nadmiernie 
rozproszona.  
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Kierunek zmian 

 
 Zmiany dalece niekorzystne, gdyż zamiast procesu kształtowania 

systemu zabudowy zbliżonego do optymalnego rozproszony system zabudowy 

rozprasza się nadal, zmierzając ku zanikowi jednostek osadniczych, a system 

skupiony (osadnictwo przegęszczone), głównie wokół miast zagęszcza się. 

 

 Potęguje to problem rozłogu gruntów uprawnych, uzbrojenia 

technicznego terenów zabudowanych, problem zatrudnienia na obszarach 

wiejskich oraz może wywołać problem narodowościowy. 
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2. Sytuacja demograficzna i rynku pracy 

 

 Podstawowym problemem obszarów wiejskich jest: 

- duży wskaźnik ludności mieszkającej na wsi - 38,2% 

- utrzymujących się z rolnictwa - ok. 25% 

- wysoki wskaźnik bezrobocia  - 20-35% czynnych 
zawodowo, w tym ok. 13% ewidencjonowane i 5-20% 
nieewidencjonowane 

 oraz bardzo duże zróżnicowanie wskaźnika zaludnienia 
obszarów wiejskich. 

W Polsce jest bardzo duże zróżnicowanie wskaźnika zaludnienia - 
w południowej i centralnej części występuje przeludnienie 
terenów wiejskich, a w północnej i terenach przygranicznych zbyt 
małe zaludnienie - lokalnie nawet tzw. „pustynie demograficzne”.  
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 Województwo Stopa bezrobocia w % 

Województwo zachodniopomorskie 16,8 

Województwo warmińsko-mazurskie  20,2 

Województwo lubuskie 15,1 

Województwo pomorskie 1 3,0 

Województwo opolskie 13,6 

Województwo dolnośląskie 13,0 

Województwo kujawsko-pomorskie 17,4 

Województwo wielkopolskie 9,6 

Województwo podlaskie 14,5 

Województwo mazowieckie 11,1 

Województwo łódzkie 13,9 

Województwo lubelskie 13,8 

Województwo śląskie 11 ,1 

Województwo świętokrzyskie 15,5 

Województwo podkarpackie 15,5 

Województwo małopolskie 11,4 

Kraj 13,1 

Stopa bezrobocia według województw 

 (ewidencjonowanego - stan w końcu lipca 2013 r.)  
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 Bezrobocie ukryte – występuje, gdy zwiększanie liczby pracowników 

nie powoduje zwiększenia produkcji. 

Bezrobocie ukryte jest też nazywane agrarnym, gdyż często występuje w 

rolnictwie. Bezrobocie ukryte występuje też w postaci wcześniejszych 

emerytur spowodowanych brakiem możliwości zatrudnienia osób w wieku 

przedemerytalnym. Bezrobocie ukryte oznacza też sytuację, w której osoba 

pozostaje bez jakiegokolwiek zatrudnienia, jest gotowa do podjęcia pracy, ale 

nie szuka jej gdyż na podstawie wcześniejszych doświadczeń jest przekonana, 

że jej nie znajdzie. 

 Jest szacowane na 5-20% czynnych zawodowo j jest wprost 

proporcjonalne do wskaźnika zaludnienia obszarów wiejskich i odwrotnie do 

wskaźnika wielkości gospodarstw rolnych (nie pełne wykorzystanie siły 

roboczej w rolnictwie) 

 Łączne bezrobocie (rejestrowane + ukryte) szacowane jest na 

poziomie ok. 25% czynnych zawodowo, a w układzie województw od 20-

35%. W północnej części kraju jest większe rejestrowane, sięgające 20%, a 

na południu większe nieewidencjonowane (przeludnienie) - też sięgające 

20%, najmniejsze w Polsce centralnej. 

 

 Dalszy wzrost bezrobocia grozi wybuchem społecznym !!!!! 
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Podmioty gospodarki narodowej  
zarejestrowane  w bazie REGON 

  Rok  Ogółem 

POLSKA   2003   3 581 593 

  2008   3 757 093 

  2011   3 869 897 

  Dynamika  108,05 

   

Obszary Miejskie  2003   2 732 248 

  2008   2 828 613 

  2011   2 865 849 

  Dynamika  104,89 

   

Obszary Wiejskie  2003   849 345 

  2008   928 480 

  2011   1 004 048 

  Dynamika  118,21 
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Obroty handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi 
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Kierunki zmian: 

 

Działania w ramach PROW 2007-2013 mające na celu zmniejszenie skali 

bezrobocia  są następujące: 

-renty strukturalne  oraz ułatwianie startu młodym rolnikom, 

-wspieranie gospodarstw niskotowarowych, 

-wspieranie gospodarstw na obszarach o niekorzystnych warunkach    

 gospodarowania (ONW), 

-programy rolnośrodowiskowe, 

-zalesianie gruntów, rolnych i innych niż rolne, 

-różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 

-tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 

-Podstawowe usługi  dla gospodarki i ludności wiejskiej. 

 

Zaangażowane środki są duże, ale dalece niewystarczające dla zmniejszenia 

skali bezrobocia jawnego i ukrytego, wynikającego głównie z powodu upadania 

gospodarstw rolnych i kurczących się miejsc pracy na obszarach miejskich. 
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3. Wielkość gospodarstw rolnych 



 

Wielkość gospodarstw rolniczych w niektórych krajach Europy 
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Źródło: Rocznik Statystyczny Województw 1996-2002, 

 GUS Warszawa, 2005 oraz obliczenia Bożek i własne. 

Liczebność gospodarstw według grup obszarowych w latach 1995-2004 

oraz prognoza do roku 2020 

Gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych 

– w tys. ha 

Rok Liczba 

gospod. 

1-2 2-5 5-10 10-15 > 15 ha 

1995 2047,6 428,0 690,2 546,8 219,1 163,8 

1996 2041,0 463,3 667,4 520,5 216,3 173,5 

2000 1881,0 447,7 613,2 447,7 186,2 186,2 

2002 1952,0 517,3 628,5 427,5 181,5 197,2 

2004 1851,8 483,3 594,4 401,8 177,8 194,4 

Prognoza (wg Bożek -1) 

2008 1752,0 502,6 563,3 334,4 147,6 204,1 

2010 1708,1 512,2 546,2 303,4 136,8 209,5 

2013 1642,2 526,8 520,6 256,9 120,5 217,4 

2015 1598,2 536,5 503,4 225,9 109,6 222,8 

2020 1508,0 551,0 448,0 200,0 83,0 226,0 
 



Źródło: Rocznik Statystyczny Województw 1996-2002, GUS Warszawa, 2005  

oraz obliczenia Bożek i własne 

Udział powierzchni zajmowanej przez poszczególne grupy obszarowe 

gospodarstw w latach 1995-2004 i prognoza do roku 2020 – w % 

Udział zajmowanej powierzchni użytków 

rolnych (%) 

Rok 

1-2 2-5 5-10 10-15 > 15 ha 

Średnia 

pow. – 

ha UR 

1995 4,7 17,1 28,1 19,1 31,0 6,7 

1996 4,6 15,4 26,0 18,5 35,5 7,0 

1999 4,7 14,9 24,2 17,1 39,1 7,1 

2000 4,8 14,7 23,6 16,6 40,3 7,2 

2002 5,0 14,1 20,9 15,3 44,7 7,4 

2004 4,9 13,8 20,6 15,3 45,4 7,5 

Prognoza (wg Bożek -1) 

2008 5,1 12,9 18,1 13,2 50,7 7,9 

2010 5,2 12,5 16,5 12,3 53,5 8,1 

2013 5,5 12,0 13,4 10,6 58,5 8,3 

2015 5,6 11,5 11,8 9,6 61,5 8,5 

2020 5,8 11,0 10,5 9,0 63,7 9.0 
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 Województwo Średnia wielkość gospodarstwa 

Województwo zachodniopomorskie 30,70 

Województwo warmińsko-mazurskie  23,07 

Województwo lubuskie 20,82 

Województwo pomorskie 19,00 

Województwo opolskie 18,00 

Województwo dolnośląskie 16,01 

Województwo kujawsko-pomorskie 15,04 

Województwo wielkopolskie 13,47 

Województwo podlaskie 12,22 

Województwo mazowieckie 8,52 

Województwo łódzkie 7,49 

Województwo lubelskie 7,46 

Województwo śląskie 7,01 

Województwo świętokrzyskie 5,49 

Województwo podkarpackie 4,54 

Województwo małopolskie 3,86 

Kraj 10,36 

Średnia powierzchnia gruntów rolnych  

w gospodarstwach rolnych aplikujących o wsparcie bezpośrednie – 2011 r. 



Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego w przeliczeniu na 
członka rodziny wg wielkości ekonomicznej  i dochód parytetowy 

w zł 
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Zagrożenie dla wsi i rolnictwa z powodu uwarunkowań 

ekonomicznych: 

- upadanie rodzinnych gospodarstw rolnych (nawet do 30 ha UR) 

- tworzenie wielkich posiadłości rolnych (ziemskich, obszarniczych) (powyżej 

50 ha UR) 

Pytanie: 

- komu i jak urządzać obszary wiejskie oraz gospodarstwa rolne ??? 

- co zaproponować dotychczasowym gospodarstwom rodzinnym – ale realnie 

i na szeroką skalę ??? 
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4. Stan rozłogu gruntów 



35 Liczba działek w gospodarstwach rolnych w Polsce wg gmin 

I 



36 
Powierzchnia działek w gospodarstwach rolnych w Polsce wg gmin 

I 
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Średnia powierzchnia działek ewidencyjnych  
w poszczególnych województwach wg. danych ARiMR 

Lp Województwo                Liczba  działek  Powierzchnia [ha]    Średnia pow. [ha]

  
1 Małopolskie  4 204 374                    1517947,6 0,36 
2 Śląskie                   3 104 511                    1233442,6 0,40  
3 Podkarpackie  2 899 511                    1783056,8 0,61  
4 Świętokrzyskie 1 714 979                    1171307,9 0,68  
5 Lubelskie                   3 557 102                    2512259,7 0,71  
6 Łódzkie  2 427 547   1821199,8 0,75  
7 Mazowieckie  4 543 520   3551178,7 0,78  
     22 451 544 
8 Opolskie     902 846     938409,7 1,04  
9 Dolnośląskie  1 557 164   1991379,7 1,28  
10 Wielkopolskie  2 315 059   2975376,8 1,29  
11 Podlaskie  1 476 115   2018157,2 1,37  
12 Kujawsko-Pomorskie 1 104 722   1793832,8 1,62  
13 Pomorskie  1 086 680   1827972,5 1,68  
14 Lubuskie     652 074   1397246,2 2,14  
15 Warmińsko-Mazurskie 1 002 841   2416968,4 2,41  
16 Zachodniopomorskie    899 534   2288805,6 2,54  
       10 997 035    
      33 448 579 31268542     średnia  0.93 
 
 33 448 579 działek łącznie : ok. 2 100 000 gospodarstw = 15,8 działek/gospodarstwo
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Potrzeby prac scaleniowych w Polsce wg gmin 
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Potrzeby scalania gruntów w Polsce: 

 - wg. MRiRW – ok. 2,0 mln ha 

 - wg AR Wrocław – ok. 3,4 mln ha 

 - wg IUNG-PIB co najmniej 4,0 mln ha,  

 (Potrzeby na Lubelszczyźnie - ok. 1,39 mln ha, w tym w trybie pilnym 

0,55 mln ha, a w woj. świętokrzyskim  0,61 mln (80,7%), w tym w trybie 

pilnym  0,31 mln ha. Łącznie w dwu na 16 województwach: Łącznie 2,0 mln ha, 

w tym w trybie pilnym 0,86 mln) 

W ostatnich 15 latach scalono ok. 145 tys. ha tj. ok. 3,6% potrzeb!!!  

Na dokończenie procesu scalania po ok. 8807 ha rocznie potrzeba ok. 454 lat !!! 

Przy takim tempie potrzeby scalania gruntów zamiast maleć rosną i nigdy nie 

będą nawet zmniejszone !!!. 

 W takim tempie nie jest możliwe rozwiązanie, a nawet zmniejszenie 

problemu niekorzystnego rozłogu gruntów, ponieważ tempo tworzenia się 

niekorzystnej szachownicy wtórnej jest większe niż likwidacja w procesie 

scaleniowo-wymiennym szachownicy gruntów pierwotnej. Uwzględniając 

powyższe tempo prac scaleniowych w Polsce powinno być na poziomie nie 

mniejszym niż 50 tys. ha rocznie. 
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Kryteria typowania wsi (obrębów ewidencyjnych) do scalania gruntów 

 

Kryteria Stopień pilności scaleń 

konieczne wskazane nie konieczne 

Województwo lubelskie 

Liczba działek w 
gospodarstwie w szt. 

powyżej 8,0 8,0-6,0 mniej niż 6,0 

Średnia powierzchnia 
działki w ha 

do 0,30 ha 0,30-0,60 powyżej 0,60 

Oddalenie gruntów od 
siedlisk w km 

powyżej 3,0 3,0-1,0 mniej niż 1,0 

Województwo świętokrzyskie 

Liczba działek w 
gospodarstwie w szt. 

powyżej 8,0 
 

8,0-6,0 
 

mniej niż 6,0 
 

Średnia powierzchnia 
działki w ha 

do 0,50 ha 
 

0,50-1,0 
 

Powyżej 1,0 
 

Oddalenie gruntów od 
siedlisk w km 

powyżej 3,0 
 

3,0-1,0 
 

mniej niż 1,0 
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Powierzchnia scaleń i wymian gruntów w latach 1968-2011  

wykonano 5 413 348 ha + około 500 000 ha (1944-1967) 

17 województw wykonano 2 

220 985 ha 

Średnio 317 284ha na rok 

49 województw                                                                                                                      wykonano 3 090 621 

ha 

Średnio  128 775 ha na rok 

16 województw                                    wykonano 

114 490 ha 

Średnio  8 807 ha na rok 

2% UAA (użytków rolnych kraju) = scalenie co 50 lat! 

47 000 ha 
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30 000 ha 
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Wieś Kolonia Ostrówek - widok obszaru scalonego oraz nowo utwardzonej 

drogi w ramach zagospodarowania poscaleniowego 
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DROGA UTWARDZONA WE WSI WÓLKA ŚWIĄTKOWA 
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Z analizy opracowanej przez IUNG-PIB i ITP. wynika, że 

realizacja samych tylko scaleń nie prowadzi: 

 - ani do efektywnego unowocześniania polskiego rolnictwa 

 - ani szerokiego rozwoju wsi. 

 

  Wyludnienie wsi, jak i bezrobocie nie jest hamowane 

procesem scalenia gruntów, który nie uruchamia działań 

tworzenia nowych miejsc pracy.  

 Mieszkańcy wsi, w tym rolnicy dostrzegają potrzebę 

kompleksowych prac m.in. budowy czy też odbudowy systemów 

wodno – melioracyjnych, wodno – kanalizacyjnych, utylizacji 

odpadów, bezpieczeństwa przeciwpożarowego czy też ulepszenia 

odbioru wytwarzanych produktów. 

 

Do tak kompleksowych działań są potrzebne bardzo duże nakłady 

finansowe. 
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Obecna struktura organizacyjna administracji odpowiedzialnej 

za scalenia jest nadmiernie rozbudowana. Włączonych jest zbyt 

wiele instytucji: 

  1. Ministerstwo Finansów, 

  2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

  3. Urzędy Marszałkowskie,  

 4. Urzędy Wojewódzkie,  

 5. Starostwa Powiatowe,  

 6. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

 7. Rolnicy – właściciele scalanych gruntów 

  8. oraz pośrednio Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska. 

 

 Wystarczy aby jeden człon w tej skomplikowanej strukturze i 

procedurze zawiódł, wówczas opóźnia się w czasie przygotowanie, realizacja i 

rozliczenie projektów, lub realizacja staje się niemożliwa. 

 

System organizacyjny jest dalece niedoskonały i musi ulec 

zmianie. 
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Obecny system instytucjonalny scaleń gruntów z wykorzystaniem środków UE 

stan prawny na rok 2012 z wyjątkiem scaleń gruntów związanych z budową autostrad 

Samorząd 

Województwa 

z udziałem 

Biuro Geodezji 

Terenów Rolnych 

Starosta:  

1. Wnioskodawca- beneficjent 

pomocy 

2. Organ właściwy                    w 

sprawach scalania gruntów / 

katastru nieruchomości 

Wojewoda 

Budżet państwa 

Marszałek Województwa 

Agencja Restrukturyzacji            

i Modernizacji Rolnictwa 

porozumienie 

zwrot środków  

do budżetu państwa 

Zwrot części 

pochodzących                 

z EFRRROW          

(max. 75%) 

Wniosek o przyznanie 

pomocy 

Decyzja o przyznaniu 

pomocy 
Wniosek o płatność 

Zlecenie płatności 

Przekazanie 

środków 

Minister Finansów 

Wniosek o 

przyznanie/zape-

nienie finansowania 

z rezerwy celowej 

budżetu państwa 

Decyzja o 

przyznaniu/zape-

wnieniu 

finansowania z 

rezerwy celowej 

budżetu państwa 

Zagospodarowanie 

poscaleniowe 



51 Droga po scaleniu gruntów oraz zaniedbany ciek wodny 
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5. Melioracje wodne 

 

 Potrzeby w zakresie melioracji wodnych szacowane przez 
Ministerstwo Rolnictwa na poziomie 9,2 mln ha (od 2000 r.), a 
wg GUS na poziomie 69,5% UR. Szacunki te uważam za 
zawyżone, gdyż w wybranych gminach ustalono je na 
poziomie 7,0 - 23.4% UR.  

 Mimo to zakres prac jest ogromny, gdyż dotychczas 
zmeliorowano zaledwie 6,4 mln ha tj. 41,5%  

   (Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2012, s. 100).  

 Ogromnym obecnie problemem jest znaczne obniżenie 
poziomu wody gruntowej oraz wypłycanie dna cieków i 
zbiorników wodnych. Jest to jedna z istotnych przyczyn 
powstawania powodzi oraz suszy.  
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Przykład zbiornika wodnego dla celów: 
rolniczego, gospodarczego i ekologicznego 
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6. Melioracje przeciwerozyjne 
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Potrzeby w zakresie melioracji przeciwerozyjnych 
dotyczą ok. 20% UR /łącznie wodnych i 
wietrznych/. 

Dotychczas opracowano wiele projektów 
wdrożeniowych  a wiele z nich wdrożono, z 
których część uległo likwidacji /prawie wszystkie 
lubelskie, jak Elizówka, zaś projekty puławskie P. 
Józefaciuków jeszcze są/.  

 



56 

Podstawowymi metodami melioracji przeciwerozyjnych są: 

 

 wlaściwe rozmieszczenie użytków na obszarach narażonych 
na erozję (zalesianie, zazieleniane przez użytki zielone), 

 poprzecznostokowy układ działek (w procesie 
scaleniowym) i uprawa roli (poprzecznostokowa, pługami 
odwracalnymi), 

 odpowiednia lokalizacja dróg w terenach urzeźbionych (w 
procesie urządzeniowym) z ich zabezpieczeniem 
przeciwerozyjnym, 

 odpowiednie zagospodarowanie wąwozów czynnych 
erozyjnie - głównie zbiornikami retencyjnymi i 
kolmatacyjnymi, przez zalesienie, zazielenienie, 

 agrotechnika przeciwerozyjna (mulczowanie, uprawa 
bezorkowa).  
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 Z przykrością należy tu stwierdzić, że problem ten nie jest 
praktycznie rozwiązywany, nawet zalecenia w zakresie 
melioracji przeciwerozyjnych nie są uwzględniane w 
procesie scaleniowym. 

 

 Nie produkowane są też w Polsce pługi do pracy na 
skłonach - odwracalne.  

 

 Brak działań przeciwerozyjnych czyni ogromne szkody, 
czego skutkiem są głównie pozamulane cieki i zbiorniki 

wodne.  



58 

 7. Stan wiejskiej infrastruktury technicznej 

  

• - utwardzanie dróg (wiejskich) - 30-70%, w tym rolniczych do 5% 

• - wodociągowanie gospodarstw – 63- 92% 

• - oczyszczania ścieków - 16-50% skanalizowania 

• - gospodarka odpadami komunalnymi (gromadzenie, selekcja, 
recyklingu oraz unieszkodliwianie odpadów stałych - dotyczy 
większości gmin – obecnie jest rozwiązywany powszechnie mocą 
zobowiązań ustawowych – likwidacja wszystkich wysypisk 
formalnych tzw. „dzikich”, recykling odzysk, biodegradacja 

• zagadnieniem rozwiązanym jest telefonizacja – telefonizacja 
bezprzewodowa 
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Województwo 

 

Stopień 

zwodociągowania w % 

Stopień 

skanalizowania w % 

Województwo zachodniopomorskie 62,8 31,2 

Województwo warmińsko-mazurskie  63,3 20,1 

Województwo lubuskie 68,9 19,9 

Województwo pomorskie 74,9 38,6 

Województwo opolskie 72,9 26,3 

Województwo dolnośląskie 71,4 27,3 

Województwo kujawsko-pomorskie 75,7 22,7 

Województwo wielkopolskie 88,6 32,1 

Województwo podlaskie 74,7 15,9 

Województwo mazowieckie 79,1 19,4 

Województwo łódzkie 90,8 16,1 

Województwo lubelskie 72,0 12,8 

Województwo śląskie 75,9 25,8 

Województwo świętokrzyskie 80,6 20,3 

Województwo podkarpackie 64,4 47,1 

Województwo małopolskie 65,0 25,7 

Kraj 74,8  25,1 

Stopień zwodociągowania i skanalizowania  obszarów wiejskich według województw 
(stan na końcu 2011 r.)  
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Działania w zakresie wodociągowania, kanalizowania oraz 

gospodarki odpadami są prowadzone w dużym, adekwatnym 

do potrzeb tempie, stąd widoczne są pozytywne zmiany.  
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Podsumowując należy stwierdzić, że: 

 
Kierunek przemian odpowiedni i w tempie adekwatnym do potrzeb 

realizowany w zakresie: 

- wiejskiej infrastruktury technicznej – sanitacji obszarów wiejskich. 

 

Kierunek przemian odpowiedni, ale w tempie nie adekwatnym do potrzeb 

(zbyt wolnym) realizowany w zakresie: 

-zmniejszenia skali bezrobocia i ubóstwa społecznego, 

-melioracji wodnych, 

-poprawy rozłogu gruntów - scalania gruntów, utwardzania dróg wiejskich. 

 

Kierunek przemian nieodpowiedni  do potrzeb, odwrotny do oczekiwanego 

realizowany w zakresie, lub brak działań: 

-osadnictwa – systemu zabudowy obszarów wiejskich, 

-zmian demograficznych, 

-zmian wielkości i struktury gospodarstw rolnych. 

-melioracji przeciwerozyjnych. 
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Propozycja optymalnego zakresu oraz struktury 

administracyjnej odpowiedzialnej za przemiany 

strukturalne na polskich obszarach wiejskich 
 

(obejmującego łącznie scalanie gruntów, problem gospodarki 

wodą i odnowę wsi) 

 

  

 

Scalanie gruntów Gospodarowanie wodą Odnowa wsi

Rozwój obszarów wiejskich
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Zakresy prac urządzeniowych, 
(zintegrowanego rozwoju) wykonywanych na obszarach wiejskich 

Lp Wyszczególnienie zakresu prac Scala 
nie 

gruntó
w 

Komple
ksowe 

scalanie 
gruntów 

Urządza 
nie 

obszaru 
wiejskiego 

Rozwój @ 
obszaru 

wiejskiego 

1 Scalanie gruntów ++ + + + + ++ 
2 Rozmieszczenie dróg rolniczych ++ + + + + ++ 
3 Utwardzenie dróg osiedlowych i 

rolniczych 
 * + + ++ 

4 Transformacja sposobu 
użytkowania gruntów, gł. na 

użytki  zielone i leśne 

 
+ + + + 

++ 

5 Melioracje wodne, 
uwzględniające również 

rekonstrukcje luster wody 

 
* + + 

++ 

6 Melioracje przeciwerozyjne i 
rekultywacja terenu 

* + + + + ++ 

7 Rozmieszczenie terenów 
budowlanych 

 + + + + ++ 

8 Zaopatrzenie gospodarstw w 
wodę bieżącą 

  + + ++ 

9 Kanalizowanie i oczyszczanie 
ścieków 

  + + ++ 

10 Utylizacja nieczystości stałych   + + ++ 
11 Telefonizacja gospodarstw   + + ++ 
12 Gazyfikacja gospodarstw   + + ++ 
13 Rozwój lokalnego przemysłu 

/głównie rolno-spożywczego/ i 
usług 

 
 + + 

++ 

14 Przedsięwzięcia z zakresu 
turystyki i wypoczynku 

  + + ++ 

15 Przedsięwzięcia w  zakresie 
ochrony środowiska 

 * + + ++ 

16 Zagadnienia renowacji zabytków   * ++ 
17 Odnowienie wsi /gł. budynków/ 

oraz  inwestycje na terenach 
zabudowanych 

   ++ 
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Sugeruję od 2014 roku sprawdzony w wieloletniej praktyce  

model niemiecki   

 Wariant I 
 1. Koordynatorem na szczeblu krajowym powinien być odpowiedni 

departament Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  

 2. Koordynatorem na szczeblu wojewódzkim powinien być odpowiedni 

departament Urzędu Marszałkowskiego, 

 3. Wykonawcą projektów (od założeń do projektu do zakończenia jego 

realizacji) Biura Rozwoju Obszarów Wiejskich utworzone na bazie istniejących 

Wojewódzkich Biur Geodezji, 

 4. Bezpośrednio finansującym, koordynującym i rozliczającym - 

Stowarzyszenie Rozwoju danego obszaru (lub związek stowarzyszeń), którego 

przewodniczący jest przedstawicielem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub 

Urzędu Marszałkowskiego, albo odpowiedni departament Urzędu Marszałkowskiego. 

 5. Dotychczas wykonywane scalenia (komasacje) gruntów powinny przyjąć 

szeroką formułę - rozwoju obszaru wiejskiego na bazie scalania gruntów, obejmującego 

realizowane w ramach PROW 2007-2013 scalanie gruntów, gospodarowanie zasobami 

wodnymi, zadania z dziedziny ochrony środowiska oraz odnowę wsi, jako jedno 

szerokie przedsięwzięcie.  

 6. Powyższy mechanizm powinien być unormowany ustawowo w ramach 

ustawy o urządzeniach rolnych – rozwoju obszarów wiejskich. 
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 Wariant II 
 1. Uwzględniając sugestie Unii Europejskiej, by działania w okresie lat 

2014-2020 na rzecz rozwoju obszarów wiejskich realizować bardziej 

kompleksowo, sugeruję złożenie propozycji (wniosku) do Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by w okresie programowania połączyć scalanie 

gruntów w odnową wsi lub z gospodarowaniem zasobami wodnymi, lub 

połączyć trzy ww. zadania w jedną całość, 

 2. Na okres programowania lata 2014-2020 Unia Europejska 

przewiduje dopuszczenie realizacji zadań PROW w dwu wariantach: 

  a) w wariancie dotychczasowym – krajowym, 

  b) w wariancie regionalnym. Wariant ten jest bardziej 

odpowiedni w warunkach polskich. Wynika to przede wszystkim z dużego 

zróżnicowania potrzeb w rozwoju obszarów wiejskich. Z uwarunkowań 

historycznych (porozbiorowych) Polski wynika, że dla rozwoju rolnictwa i 

obszarów wiejskich północnej części kraju uwarunkowania i kierunki są 

odmienne od południowej. Tereny Polski północnej są bardzo słabo zaludnione, 

o dużych powierzchniach gospodarstw i mało niekorzystnym rozłogu, a tereny 

Polski południowej odwrotnie – przeludnienie obszarów 



Dziękuję za uwagę 

  

 


