
PROPOZYCJE KOMPLEKSOWEGO 

ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH                      

NA BAZIE PROCESU                

SCALENIA GRUNTÓW

SCALENIA
GRUNTÓW

MELIORACJE 
WODNE

ODNOWA WSI

Gustaw Korta
Dyrektor Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie

1

WARSZTATY NAUKOWE
WPŁYW WSPÓŁCZESNEJ POLITYKI ROLNEJ NA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PUŁAWY, 11-12. 09. 2013 r. 



Stan realizacji działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w Polsce jest na poziomie średnim

(64% wykorzystania limitu ). Łącznie na dwadzieścia trzy działania PROW, realizacja na dzień 31.05.2013 r. aż dwunastu z nich (oś 1)

nie przekracza 70 %. Wysoce niepokojący jest stan realizacja środków na działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury

związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa ” Schemat I – Scale nia gruntów i Schemat II – Melioracje Wodne wynosi

zaledwie 24,3 % .

Posiadane środki budżetowe na realizację scalania gruntów w ramach PROW 2007-2013 (160 mln zł) oraz ich wielkość do

wykorzystania w przeliczeniu na hektar użytków rolnych, pozwolą na wykonanie prac scaleniowych na powierzchni ok. 120 tyś. ha

użytków rolnych. Zmniejszyłoby to zapotrzebowanie na prace scaleniowe ustalone na poziomie ok. 4 mln ha zaledwie o ok. 3%.

Nieadekwatny poziom realizacji prac scaleniowych w stosunku do potrzeb skłania do podjęcia działań zmierzających do

zdynamizowania tych prac w przyszłym okresie finansowania.

PROW 2007 - 2013
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PROW 2007 – 2013
DZIAŁANIA W RAMACH KAŻDEJ OSI PROWADZONE NIEZALEŻNIE
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OŚ 1

DZIAŁANIA

• 211, 212.  Wspieranie gospodarowania na 
obszarach górskich i innych obszarach o 
niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (ONW)

• 214. Program rolnośrodowiskowy 
(Płatności rolnośrodowiskowe)

• 221, 223. Zalesianie gruntów rolnych oraz 
zalesianie gruntów innych niż rolne

• 226. Odtwarzanie potencjału produkcji 
leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz 
wprowadzanie instrumentów 
zapobiegawczych

OŚ 2

DZIAŁANIA

OŚ 3

DZIAŁANIA

• 413. Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju

• 421. Wdrażanie projektów współpracy

• 431. Funkcjonowanie lokalnej grupy 
działania, nabywanie umiejętności i 
aktywizacja

• 111. Szkolenia zawodowe dla osób 
zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

• 112. Ułatwienie startu młodym rolnikom

• 113. Renty strukturalne

• 114. Korzystanie z usług doradczych 
przez rolników i posiadaczy lasów 

• 121. Modernizacja gospodarstw rolnych

• 123. Zwiększanie wartości dodanej

• 125. Poprawianie  i rozwijanie 
infrastruktury związanej  z rozwojem i 
dostosowaniem rolnictwa  i leśnictwa

• 126. Przywracanie potencjału produkcji 
rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia 
klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie 
odpowiednich działań zapobiegawczych

• 132. Uczestnictwo rolników w systemach 
jakości żywności

• 133. Działania informacyjne i promocyjne

• 142. Grupy producentów rolnych

OŚ 4

DZIAŁANIA

• 311. Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej

• 312. Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw

• 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i 
ludności wiejskiej

• 313, 322, 323. Odnowa i rozwój wsi

PROW 2007 – 2013
DZIAŁANIA W RAMACH KAŻDEJ OSI PROWADZONE NIEZALEŻNIE
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•125. Poprawianie  i rozwijanie 
infrastruktury związanej                     

z rozwojem i dostosowaniem 
rolnictwa  i leśnictwa

SCHEMAT I – SCALENIA GRUNTÓW

� Poprawa struktury obszarowej 
gospodarstw rolnych poprzez wykonanie 
prac scaleniowych

� Wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej 
sieci dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych i leśnych oraz dojazdów do 
zabudowań gospodarczych

� Wydzielenie, bez procedury 
wywłaszczeniowej, niezbędnych gruntów 
na cele infrastruktury technicznej                     
i społecznej w ramach postępowania 
scaleniowego

SCHEMAT II – MELIORACJE WODNE

� Poprawa jakości gleb poprzez regulację     
stosunków wodnych

� Zwiększenie retencji wodnej

� Poprawa ochrony użytków rolnych 
przed powodziami

PROW 2007 – 2013
DZIAŁANIA W RAMACH KAŻDEJ OSI PROWADZONE NIEZALEŻNIE
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� Rozwój infrastruktury technicznej (drogi, media) oraz infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia, oświata, kultura, handel, 
usługi) zmierzający do wyrównania standardów życia środowisk miejskich i wiejskich (warunki materialne)

� Dostosowanie budownictwa i układów urbanistycznych nowych osiedli do stylu regionalnego
� Pielęgnowanie form architektonicznych,  w szczególności tych, które decydują o specyfice wsi i jej niepowtarzalności
� Postulaty oszczędnego wykorzystania zasobów środowiska i odnawialnych źródeł energii
� Powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego 
� Wzbudzenie poczucia identyfikacji z miejscem zamieszkania i społecznością lokalną jako alternatywy dla miejskiej 

anonimowości
� Kultywowanie lokalnych tradycji, obrzędów i zwyczajów, troska o zachowanie tożsamości wsi
� Ratowanie starych zawodów rękodzielniczych, które znikają na naszych oczach

Odnowa wsi to proces wieloletni, którego efektem jest stworzenie lepszych warunków do życia i osiedlania, 
inwestowania, rozwoju usług i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy przy jednoczesnym zachowaniu 

najcenniejszych wartości życia wiejskiego

GŁÓWNE CELE ODNOWY WSI
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Scalenia gruntów są narzędziem umożliwiającym regulacje stosunków wodnych, mającym pośrednio wpływ na 
ochronę przeciwpowodziową

Art. 1 ustawy o scaleniu i wymianie gruntów:
„ Celem scalenia gruntów jest …. dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych,…”

Art. 17 ust. 1 ustawy o scaleniu i wymianie gruntów:
„ Grunty niezbędne na cele miejscowej użyteczności publicznej, pod ulice i drogi publiczne oraz pod wykonane i utrzymywane na
koszt Skarbu Państwa albo przewidziane do takiego wykonania i utrzymywania urządzenia melioracji wodnych można za zgodą 

Agencji wydzielić z gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, uwzględniając uzasadnione interesy osób korzystających   
z tych gruntów”.

MELIORACJE WODNE
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Scalenia gruntów są instrumentem pośrednio wspomagającym i zapobiegawczym klęskom powodzi poprzez :

1. Zabezpieczenie w trybie postępowania scaleniowego gruntów:
� pod budowę zbiorników retencyjnych – najskuteczniejszy sposób walki z powodzią
� zlokalizowanych w pobliżu rzek w celu przywrócenia tym obszarom naturalnych funkcji zalewowych
� pod budowę i odbudowę retencji naturalnej – odtwarzanie lasów i renaturyzacja cieków wodnych

2. Dostosowanie granic nowo projektowanych działek do istniejącego systemu urządzeń melioracji wodnych oraz sieci dróg          
i rowów melioracyjnych 

przywrócmy naturalny stan…

MELIORACJE WODNE
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POŻĄDANE DZIAŁANIA ZMIERZAJ ĄCE DO WZROSTU PODEJMOWANYCH                                                  
PRAC SCALENIOWO – WYMIENNYCH:

� Stworzenie wydolnego modelu kompetencyjnego poszczególnych organów w procesie scaleniowym oraz wydolnego modelu 
prawnego wynikającego z ustawy o scaleniu i wymianie gruntów,

� zmiana definicji scalenia gruntów – scalenia gruntów mają służyć rozwojowi obszarów wiejskich a nie tylko poprawie warunków 
gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie. Często bywa tak, że gminy czy sołectwa wymagające poprawy stosunków 

własnościowych nie mogą być objęte scaleniami z uwagi na zbyt małe korzyści dla rolnictwa,

SCALENIA
GRUNTÓW

SCALENIA GRUNTÓW – POTRZEBA ZMIAN
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� pilna potrzeba uproszczenia procedur prawnych związanych                                                                     
z postępowaniami odwoławczymi w ramach scaleń gruntów.                                                                       
Sądy nie powinny mieć możliwości unieważnienia ostatecznej                                                                   
decyzji o scaleniu gruntów, powinny móc jedynie zasądzić                                                                     
słuszne odszkodowanie. Należy w związku z tym rozważyć                                                                       
„spec-rozwiązanie” w zakresie scaleń, analogiczne do spec-ustawy drogowej.

Doświadczenia w województwie małopolskim pokazują jak wielki chaos zarówno prawny i ekonomiczny wywołuje obecne 
rozwiązanie prawne, które stwarza możliwość unieważnienia przez sądy ostatecznej decyzji o scaleniu gruntów (paraliż obrotu 
prawnego, unieruchomienie środków na zagospodarowanie poscaleniowe, bezterminowy stan zawieszenia dla mieszkańców).

SCALENIA GRUNTÓW – POTRZEBA ZMIAN
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Proponowany zapis:

Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o scaleniu gruntów,
jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się
ostateczna, a uczestnicy postępowania objęli nowy stan w posiadanie. Art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego
stosuje się odpowiednio.

W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o scaleniu gruntów, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, sąd
administracyjny po upływie 14 dni od dnia objęcia przez uczestników nowego stanu w posiadanie może stwierdzić jedynie,
że decyzja narusza prawo z przyczyn wyszczególnionych w art. 145 lub 156 Kodeksu postępowania administracyjnego.

SCALENIA GRUNTÓW – POTRZEBA ZMIAN
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� dostosowanie przypisanych w ustawie kompetencji do aktualnego ustroju prawnego : beneficjentem scalenia – Wójt (gmina)
lub Marszałek Województwa reprezentowany przez WBGiTR, prowadzącym scalenia – Marszałek Województwa,

� 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,

� po szerokich konsultacjach społecznych i prawnych należy rozważyć zmianę statusu uczestników scalenia na podmiot
posiadający osobowość prawną w celu upodmiotowienia uczestników scalenia. Zmiana roli uczestników w postępowaniu
mogłaby pozytywnie wpłynąć na rzecz akceptacji społecznej dla scaleń. Rada scaleniowa w Polsce jest jedynie ciałem
doradczym i nie posiada mocy sprawczej. Jej funkcją jest opiniowanie zastrzeżeń do projektu scalenia oraz do szacunku
gruntów składanych przez uczestników postępowania. Dla przykładu stowarzyszenie uczestników w Szwajcarii czy
w Niemczech jest głównym inwestorem w postępowaniu urządzeniowo-rolnym, który odpowiada za realizację dróg rolniczych
i urządzeń melioracyjnych. Ponadto zajmuje się sprawami finansowymi w postępowaniu,

Zmiany organizacyjne usprawniaj ące proces scaleniowy

� Przebudowa wojewódzkich biur geodezji i terenów rolnych w Wojewódzkie Zarządy Rozwoju Obszarów Wiejskich nadzorujące
całość prac urządzeniowo – rolnych,

� systematyczne dopuszczanie do wykonania technicznych prac geodezyjnych innych podmiotów.

SCALENIA GRUNTÓW – POTRZEBA ZMIAN
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Obszary wiejskie w Polsce oprócz funkcji rolniczej pełnią równolegle w coraz większym stopniu także funkcje pozarolnicze:
są miejscem lokalizacji stref inwestycyjnych, działań komercyjnych oraz miejscem osiedlania nowych grup użytkowników
przestrzeni wiejskiej.

By stworzyć warunki dla wielofunkcyjnego rozwoju wsi, konieczne jest wprowadzenie w miejsce jednoczynnikowych, często
nieskoordynowanych ze sobą działań, przedsięwzięć kompleksowych, polegających na połączeniu scaleń gruntów wraz
z zagospodarowaniem poscaleniowym, inwestycji melioracyjnych oraz odnowy wsi.

KONCEPCJA POŁĄCZENIA DZIAŁAŃ DLA KOMPLEKSOWEGO ROZWOJU 
OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020
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Mechanizm ten można ogólnie nazwać URZĄDZANIEM OBSZARÓW WIEJSKICH. Bazą (kręgosłupem) są tu scalenia 
gruntów, gdyż stanowią jedyny instrument umożliwiający realizację tak złożonych celów w strukturze własnościowej 

obszarów wiejskich w Polsce, należącej do najtrudniejszych w Europie. 

Mechanizm skoordynowanego urządzania obszarów wiejskich funkcjonuje od ponad wieku w krajach tzw. „starej Unii
Europejskiej”, co było bez wątpienia decydujące o obecnym stanie rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego tamtejszych
obszarów wiejskich.
Doświadczenia Województwa Małopolskiego wyniesione ze współpracy z instytucjami z Republiki Federalnej Niemiec – głównie
z tzw. „Nowych krajów związkowych” pokazują, iż połączenie scaleń, melioracji i odnowy wsi w ramach skoordynowanego
działania jest celowe do przeniesienia na grunt polski.

KONCEPCJA POŁĄCZENIA DZIAŁAŃ DLA KOMPLEKSOWEGO ROZWOJU 
OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020
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Województwo Małopolskie zrealizowało wspólnie z Turyngią (Republika Federalna Niemiec) na terenie gminy Żabno
modelowy projekt prac urządzeniowo-rolnych. W ramach projektu w sołectwach Nieciecza i Czyżów przeprowadzone zostanie
scalenie gruntów połączone z inwestycjami w nowe drogi rolnicze, urządzenia melioracji podstawowych oraz małą retencję.
Równolegle planuje się realizację inwestycji z zakresu odnowy wsi.

Projekt wychodzi naprzeciw deficytom w zakresie rozwiązań administracyjnych na rzecz kształtowania struktur
przestrzennych i gospodarczych obszarów wiejskich, których zasadniczym elementem jest scalanie gruntów. Małopolska
dążąc do wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności na rynku krajowym i zagranicznym oraz wspierając zrównoważony rozwój
gospodarczy regionu – zwłaszcza na obszarach wiejskich (stanowiących ok. 90% swojego terytorium), powinna dysponować
właściwym zapleczem instytucjonalnym.

Celem projektu było stworzenie modelowych rozwiązań dotyczących skuteczności działań związanych z urządzaniem
obszarów wiejskich w Małopolsce jako istotnego elementu rozwoju regionalnego. Głównym zamierzeniem było wskazanie
kierunków zmian usprawniających funkcjonowanie jednostek administracji samorządowej odpowiedzialnych za urządzania
obszarów wiejskich w Małopolsce. Projekt pozwoli na przyspieszenie pozytywnych przemian cywilizacyjnych na obszarach
wiejskich w Małopolsce. Rozwiązania wypracowane w ramach projektu służyć będą również jako modelowe dla innych
regionów Polski.

„DOSKONALENIE DZIAŁAŃ ADMINISTRACJI REGIONALNEJ ODPOWIEDZIALNEJ ZA SCALENIA 
GRUNTÓW W MAŁOPOLSCE” PROJEKT REALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY Z TURYNGIĄ 
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Projekt

Województwa Małopolskiego 
i Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska i Ochrony Przyrody Turyngii

przy współudziale Gminy Neuhaus-Schierschnitz

Doskonalenie działań administracji regionalnej na rzecz 
programowania prac urządzeniowo-rolnych

w Małopolsce
realizowany w ramach

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) 2007-2013
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Jako obszar opracowania Projektu wybrane zostały sołectwa Nieciecza i Czyżów w gminie 
miejsko-wiejskiej Żabno

OBSZAR OPRACOWANIA
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ZADANIA OGÓLNE I ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZINTEGROWANEGO PLANU ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH (ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU) DLA PRZYGOTOWANIA POSTĘPOWANIA URZĄDZENIOWO-
ROLNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM POSCALENIOWYM

Cele opracowania zało żeń do projektu Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich

•   Charakterystyka obszaru opracowania, określenie występujących deficytów i konfliktów. 

• Wykazanie zasadności i celów postępowania. 

•   Koncepcja przedsięwzięć inwestycyjnych i zasad reorganizacji struktur przestrzennych.

•   Określenie granicy zewnętrznej obszaru planowanego postępowania urządzeniowo-rolnego.

• Wstępna koncepcja finansowania postępowania. 

• Ocena stopnia akceptacji postępowania. 

Opracowanie założeń do projektu postępowania jest istotną podstawą do przeprowadzenia przed wszczęciem 
postępowania zebrania informacyjnego z potencjalnymi uczestnikami postępowania urządzeniowo-rolnego.
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• Przedstawienie sytuacji wyjściowej; skrócony opis obszaru planowanego postępowania; przedstawienie istniejących
planów wyższego rzędu oraz planowanych zamierzeń lokalnych i ponadlokalnych; przedstawienie obszarów i obiektów
chronionych; opracowanie inwentaryzacji stanu istniejącego wraz z analizą i diagnozą struktur agrarnych i kultury rolnej
obszaru postępowania.

• Opracowanie zasad działań i przedsięwzięć dla nowego ukształtowania (reorganizacji stosunków własnościowych i
struktur przestrzennych) obszaru postępowania.

• Opracowywanie katalogu niezbędnych przedsięwzięć inwestycyjnych umożliwiających osiągnięcie zamierzonych celów
postępowania. Katalog ten zawiera m.in. informację na temat zamierzeń dotyczących nowej sieci dróg dojazdowych do
terenów rolniczych, przedsięwzięć w zakresie melioracji podstawowych i szczegółowych, ochrony przyrody, pielęgnacji i
zagospodarowania krajobrazu, rozwoju rekreacji i turystyki, zamierzeń ponadlokalnych i lokalnych w zakresie rozwoju wsi
wraz z planowanymi przedsięwzięciami z zakresu odnowy wsi oraz działaniami z zakresu gospodarki gruntami.

• Wybór stosownej formy i rodzaju postępowania i określenie granicy zewnętrznej postępowania.

• Kalkulacja kosztów i plan finansowania, plan niezbędnych prac i usług oraz plan przebiegu i terminów realizacji
poszczególnych etapów postępowania.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU 
ZINTEGROWANEGO PLANU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
ZINTEGROWANEGO PLANU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

OPIS OBSZARU OPRACOWANIA

•Opis położenia geograficznego, przyporządkowania naturalnego obszaru, podziału administracyjnego oraz istotnych 
informacji przestrzennych

•Skrócone przedstawienie stanu ludności i przewidywanego rozwoju jej liczby, gospodarki oraz rynku pracy

•Analiza istniejących i przygotowywanych planów oraz wynikające z tego konflikty i potrzeba działania

•Analiza struktur agrarnych i kultury rolnej

•Ustalenie struktur osadniczych/rozwoju zabudowy
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POTRZEBY I CELE POSTĘPOWANIA URZĄDZENIOWO-ROLNEGO DLA CZYŻOWA I NIECIECZY
w zakresie:

•Rolnictwa i innej działalności gospodarczej,

•Struktury dróg,

•Gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej,

•Ochrony przyrody oraz pielęgnacji i zagospodarowania krajobrazu,

•Rekreacji i turystyki,

•Przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie wiejskich jednostek osadniczych,

•Innych przedsięwzięć

•Reorganizacji struktur przestrzennych i stosunków własnościowych.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
ZINTEGROWANEGO PLANU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
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Zintegrowany 
rozwój obszarów 

wiejskich

Infrastruktura 
komunalna 
i regionalna

Wypoczynek i 
turystyka 

Ekologia,
Ochrona Przyrody, 
Gospodarka wodna

LEADER+
Odnowa Wsi

Programy 
Urządzeniowo-rolne

Scalenie
i wymiana gruntów 

Rolnictwo,
Leśnictwo 

Struktury agrarne

POTRZEBY I CELE
ZINTEGROWANEGO PLANU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (ZPROW)
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Zintegrowany rozwój 
obszarów wiejskich nie 
słu ży ju ż tylko poprawie 
warunków pracy i życia

w rolnictwie

Zabezpiecza 
przyszło ściowo rozwój 

struktur lokalnych

Umożliwia
Rozwój i Odnow ę

Wsi

Zapewnienia rozwój 
gospodarki/przemysłu

i miejsc pracy

Służy ochronie przyrody,
ekologii i krajobrazu

Pozwala na rozwój 
infrastruktury i turystyki na 

obszarach wiejskich

Umożliwia prawidłowy 
rozwój gospodarki wodnej

Zapewnia prawidłow ą 
gospodark ę gruntami  

i ich zarz ądzaniem
Zapewnia 

rozwój rolnictwa
i leśnictwa 

POTRZEBY I CELE
ZINTEGROWANEGO PLANU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (ZPROW)

23/41Warsztaty Naukowe – Wpływ współczesnej polityki rolnej na możliwości rozwoju obszarów wiejskich, Puławy 11-12. 09.2013 r. 



Zintegrowany rozwój
obszarów wiejskich 

w zakresie finansowania 
wspólnych inwestycji 

wymaga partnerskiej współpracy 
a nie resortowego egoizmu

Turystyka i rekreacja

Gmina(y)

Gospodarka / przemysł

Ochrona przyrody 
i krajobrazu, ekologia

Gospodarka wodna

Gospodarka przestrzenna

Leśnictwo

Rolnictwo

POTRZEBY I CELE
ZINTEGROWANEGO PLANU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (ZPROW)
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Szczególne znaczenie dla obszaru postępowania odgrywa ochrona przeciwpowodziowa i uregulowany stan
odpływu wód powierzchniowych.

Funkcjonalność istniejących urządzeń melioracji wodnych jest ograniczona.
Ze względu na małe różnice wysokości przy jednoczesnej niedrożności cieków wodnych na terenie rolniczej
przestrzeni produkcyjnej powstała duża ilość obszarów podmokłych. W tym przypadku stworzono odpowiednie
warunki dla prawidłowego odwadniania terenu.

Istniejący wał przeciwpowodziowy przy Dunajcu znajduje się w dobrym stanie. Dojazd do wału został zapewniony
poprzez zaplanowanie roz-/budowy niezbędnej ilości dróg o nawierzchni utwardzonej tak, aby w szczególnych
przypadkach zagrożenia powodziowego oraz w celu zabezpieczenia stanu technicznego można było bezkonfliktowo
do niego dotrzeć.

PRZYKŁAD
GOSPODARKA WODNA I OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA
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• W ramach podstawowych prac budowlanych i konserwacyjnych zaplanowano wykonanie wznowienia niezbędnych
przekrojów i profili oraz usunięcie istniejących zanieczyszczeń i przeszkód w ciekach melioracyjnych i zapewnienie
nieskomplikowany, wolny naturalny odpływ wód powierzchniowych. Zaplanowano zabezpieczenie istniejących ujść
drenaży. Ze względu na niewielkie różnice wysokości, w celu zmniejszenia zagrożenia powodziowego w terenie
zabudowanym, należało odpowiednio dopasować kierunek spływu wód. Na odcinkach cieków melioracyjnych o
szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody i gatunków niezbędne było zaplanowanie częściowego przełożenia i
wykonania nowego koryta. W takich przypadkach na istniejącym „starym korycie” nie będą wykonywane żadne
przedsięwzięcia budowlane. Odcinki te zostaną nienaruszone i pozostawione rozwojowi naturalnemu.

• Stworzono warunki jak najdłuższego zatrzymania wód w terenie. Celem podstawowym jest poprawa stanu wód
gruntowych poprzez stworzenie możliwości wsiąkania naturalnego i tym zastąpić szybkie i bezpośrednie odprowadzanie
wód powierzchniowych do cieków melioracji podstawowej. Poprzez niezbędne działania, takie jak np. wydzielenie
terenów małej retencji, należy spowodować opóźnienie odpływu.

W ramach planowania uwzgl ędniono nast ępuj ące zasady:

PRZYKŁAD
GOSPODARKA WODNA I OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA
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PROPOZYCJA OBSZARU POST ĘPOWANIA 
WRAZ Z OKREŚLENIEM GRANICY 

ZEWNĘTRZNEJ

„Granice obszaru postępowania należało tak ustalić
aby można było w pełni zrealizować określone cele.”

• Na podstawie przedstawionych potrzeb oraz
określonych przedsięwzięć zaproponowano
przeprowadzenie postępowania urządzeniowo-
rolnego wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym
na terenie sołectw Czyżów i Nieciecza w gminie
Żabno. Obszar postępowania obejmować będzie
wszystkie grunty rolne i leśne oraz tereny
zabudowane.

• Proponowany obszar postępowania urządzeniowo-
rolnego leży w całości na terenie Gminy Żabno
i obejmuje cały obręb geodezyjny Czyżów, prawie
w całości grunty sołectwa Nieciecza oraz ze względu
na uproszczenie prac geodezyjnych związanych ze
wznowieniem i stabilizacją granicy zewnętrznej,
przyłączone zostaną do niego częściowo grunty
sołectwa Żabno, Gorzyc, Polesia Dębowego i Pasieki
Otfinowskiej.

• Przedstawiony obszar postępowania ma około 720
ha, z tego ok. 610 ha gruntów użytkowanych rolniczo,
ok. 10 ha lasu i 25 ha terenów zabudowanych.
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Umożliwienie działania w pracach
przygotowawczych wszystkim

podmiotom lokalnym

Dlatego ju ż od samego pocz ątku nale ży:

podjąć intensywną współpracę z administracją lokalną 

gmin, Lokalnymi Grupami Działania (np. LEADER),

urzędami i instytucjami reprezentującymi interes 

publiczny a przede wszystkim z mieszkańcami

i rolnikami/użytkownikami gruntów na obszarze 

planowanego postępowania urządzeniowo-rolnego

WAŻNE ZASADY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA
ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH – URZĄDZENIA ROLNE
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PRZYKŁAD NOWEGO URZĄDZENIA PRZESTRZENI W ZAKRESIE GOSPODARKI 
WODNEJ I OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Niezbędne przedsi ęwzięcia w tym zakresie:
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Niezbędne przedsi ęwzięcia w tym zakresie:

Wydzielenie terenu 
małej retencji

PRZYKŁAD NOWEGO URZĄDZENIA PRZESTRZENI W ZAKRESIE GOSPODARKI 
WODNEJ I OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ
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Niezbędne przedsi ęwzięcia w tym zakresie:

Budowa stacjonarnej
przepompowni wody

i zbiornika odwaniającego

PRZYKŁAD NOWEGO URZĄDZENIA PRZESTRZENI W ZAKRESIE GOSPODARKI 
WODNEJ I OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ
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PRZYKŁADY KONCEPCJI PLANU DRÓG I URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH WRAZ                      
Z TOWARZYSZĄCYM PLANEM PIELĘGNACJI I ZAGOSPODAROWANIA KRAJOBRAZU

DLA PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PUBLICZNYCH I WSPÓLNOTOWYCH

Gruntowna rozbudowa koryta 
i profilu potoku „Żymanka” 
jest podstawą dla realizacji 
wszystkich przedsięwzięć 

na tym obszarze.

Prace konserwacyjne na wszystkich 
ciekach wodnych oraz budowa 

niezbędnych przepustów;
przełożenie „Żymanki” w nowe

koryto i częściowa renaturyzacja
na obszarze bezpośrednio
przylegającym do terenów 

zabudowanych Polesia Dębowego

Droga o nawierzchni asfaltowej

Droga o nawierzchni 
z tłucznia naturalnego

Droga o nawierzchni 
z tłucznia naturalnego

Droga o nawierzchni
z tłucznia naturalnego

Drogi gruntowe („zielone”)
jako zabezpieczenie 
dojazdu do działek  
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Prace konserwacyjne na 
wszystkich ciekach 

wodnych oraz budowa 
niezbędnych przepustów

Wydzielenie terenu
na retencję

Droga o nawierzchni 
asfaltowej

Drogi o nawierzchni
z tłucznia naturalnego

Droga o nawierzchni 
asfaltowej

Droga o nawierzchni 
asfaltowej

Droga o nawierzchni 
asfaltowej

Szerokość nawierzchni - 3,5 
m

Droga o nawierzchni
z tłucznia naturalnego

Drogi gruntowe („zielone”)
jako zabezpieczenie 
dojazdu do działek

Droga o nawierzchni
z tłucznia naturalnego

PRZYKŁADY KONCEPCJI PLANU DRÓG I URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH WRAZ                      
Z TOWARZYSZĄCYM PLANEM PIELĘGNACJI I ZAGOSPODAROWANIA KRAJOBRAZU

DLA PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PUBLICZNYCH I WSPÓLNOTOWYCH
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Przepompownia 
i zbiornik wodny

Asphaltweg
4 m Fahrbahnbreite

Asphaltweg
4 m Fahrbahnbreite

Drogi o nawierzchni asfaltowej
szer. nawierzchni – 4,0 m

Asphaltweg
4 m Fahrbahnbreite

Asphaltweg
4 m Fahrbahnbreite

Drogi o nawierzchni asfaltowej
szer. nawierzchni – 3,5 m

Droga o nawierzchni asfaltowej

Droga o nawierzchni
z tłucznia naturalnego

Droga o nawierzchni
z tłucznia naturalnego

Droga o nawierzchni
z tłucznia naturalnego;

Wjazd/zjazd na drogę wojewódzką
o nawierzchni asfaltowej

Droga o nawierzchni 
z tłucznia naturalnego

PRZYKŁADY KONCEPCJI PLANU DRÓG I URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH WRAZ                      
Z TOWARZYSZĄCYM PLANEM PIELĘGNACJI I ZAGOSPODAROWANIA KRAJOBRAZU

DLA PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PUBLICZNYCH I WSPÓLNOTOWYCH
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Regulacja granic własno ści i u żytkowania na terenie wiejskich jednostek osadniczych oraz p omiar ich obrze ży jako element
reorganizacji stosunków własno ściowych i struktur przestrzennych obszaru post ępowania z zakresu odnowy i rozwoju wsi
jako elementu umo żliwiaj ącego realizacj ę przedsi ęwzięć inwestycyjnych, mo że mieć znacząco pozytywny wpływ na
zrównowa żony rozwój miejscowo ści.

KORZYŚCI DLA WIEJSKICH JEDNOSTEK OSADNICZYCH

Możliwe do osiągnięcia efekty to:
• Wzrost ogólnej atrakcyjności terenów zabudowanych może stanowić podstawę do realizacji dalszych przedsięwzięć inwestycyjnych przez ich
właścicieli.

• Reorganizacja stosunków własnościowych i struktur przestrzennych stworzy nie tylko możliwość wydzielenia działek budowlanych
i tym samym sprzyjać rozwojowi zabudowy zwartej ale również może przyczynić się do ograniczenia tendencji jej rozpraszania.

• Udostępnienie terenów na cele rozwoju nieruchomości prywatnych, gospodarstw rolnych i instytucji publicznych w ramach nowej organizacji struktur
przestrzennych obszaru postępowania.

• Likwidacja przypadków niezgodności granic użytkowych i służebności wynikających z przepisów prawa budowlanego (np. nadbudowy czy
niedotrzymywanie ustawowych odstępów od granic), jak również aktualizacja katastru i ksiąg wieczystych zagwarantuje podniesienie bezpieczeństwa
prawnego.

• Poprzez przedsięwzięcia inwestycyjne takie jak budowa dróg, zwiększenie stopnia zazielenienia w miejscowościach oraz wsparcie innych
przedsięwzięć infrastrukturalnych, zarówno komunalnych jak i publicznych, podniesione zostaną ogólne standardy życiowe. Dzięki rozbudowie
istniejących i budowie nowych dróg na obrzeżach miejscowości może zostać zmniejszony przejazd maszyn rolniczych przez centrum miejscowości.
Służy to bezpieczeństwu komunikacyjnemu, podnosi jakość mieszkaniową i przyczynia się do poprawy skomunikowania zabudowań gospodarczych z
terenami rolnymi.

• Dzięki uzyskaniu pomocy finansowej z programów wsparcia można zrekonstruować i wyremontować fasady starszych domów mieszkalnych,
odnawiać elementy rolniczej substancji budowlanej a w razie potrzeby przebudować i zmienić charakter użytkowy.
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SKRÓTOWY OPIS FAZ OPRACOWANIA
ZINTEGROWANEGO PLANU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Faza nr 1
Ogólne studium dostępnych planów i pozostałych dokumentów dotyczących gminy
Żabno. Przeprowadzenie pisemnej ankiety wśród różnych urzędów wraz z
wnioskiem o podaniem informacji na temat istniejących i zatwierdzonych planach
lub zamierzeniach własnych na obszarze planowanego postępowania.

Faza nr 2
Szczegółowa inwentaryzacja stanu istniejącego obszaru postępowania. Sondaże
uzupełniające oraz zebranie dalszych niezbędnych dokumentów i informacji
pośród podmiotów reprezentujących interesy publiczne i wybranych urzędów.
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Faza nr 3
Opracowanie Założeń do projektu postępowania wraz z załącznikami przy ścisłej
współpracy i szczegółowym uzgodnieniu z przedstawicielami gminy, właścicielami
gospodarstw rolnych i mieszkańcami sołectw Czyżów i Nieciecza

Faza nr 4
W ramach organizowanych spotkań informacyjnych, przedstawiono i objaśniono opracowaną
koncepcję Założeń do projektu postępowania przedstawicielom podmiotów reprezentujących
interesy publiczne (Urząd Marszałkowski, Starostwo, Gmina, Administracja ds. Rolnictwa,
Gospodarki Wodnej, Ochrony Przyrody itd.), przedstawicielom Związków Zawodowych Rolników
oraz mieszkańcom sołectw objętych planowaniem, które spotkało się z bardzo dużą aprobatą.

SKRÓTOWY OPIS FAZ OPRACOWANIA
ZINTEGROWANEGO PLANU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
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UPROSZCZONY SCHEMAT 
PRZYGOTOWANIA I 

PRZYJĘCIA ZPROW DLA 
WARUNKÓW POLSKI
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UPROSZCZONY SCHEMAT PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA 
URZĄDZENIOWO-ROLNEGO

Prace przygotowawcze;
Opracowanie Zało żeń do projektu post ępowania urz ądzeniowo-rolnego

Wszczęcie post ępowania
Informacja/wysłuchanie podmiotów reprezentujących interesy publiczne

Decyzja o wszczęciu postępowania urządzeniowo-rolnego 
(Zarządzenie postępowania)

Wybór Zarządu wspólnoty uczestników postępowania

Realizacja przedsi ęwzięć wspólnotowych i publicznych
Opracowanie wersji ostatecznej Planu dróg i urządzeń melioracji 

wodnych wraz z towarzyszącym planem pielęgnacji i 
zagospodarowania krajobrazu z planem finansowania włącznie;
Decyzja o przejęciu w posiadanie i użytkowanie przez wspólnotę 

uczestników postępowania gruntów niezbędnych na cele realizacji 
przedsięwzięć inwestycyjnych; Realizacja przedsięwzięć 

inwestycyjnych urządzeń wspólnotowych; 
Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla wykonanych urządzeń

Sporządzenie rejestrów, wykazów i dokumentacji ewidencyjnej 
starego stanu

Ustalenie i legitymacja uczestników postępowania;
Wznowienie granicy zewnętrznej postępowania;

Gleboznawcza klasyfikacja i szacunek gruntów, publiczne 
wyłożenie i wysłuchanie stron oraz wydanie decyzji 

administracyjnej stwierdzającej ważność dokonanego szacunku 
gruntów

Nowa organizacja struktur przestrzennych i stosunków w łasno ściowych obszaru 
post ępowania urz ądzeniowo-rolnego

Ustalenie ekwiwalentu wartości przysługującej w nowym stanie; 
Termin składania życzeń odnośnie nowego stanu;

Sporządzenie dokumentacji ostatecznej dla nowo przydzielonych gruntów;
Sporządzenie Planu końcowego postępowania urządzeniowo-rolnego;

Wydanie decyzji o uprawomocnieniu się Planu końcowego;
Aktualizacja ksiąg wieczystych;

Rozliczenia finansowe;
Wydanie decyzji o zakończeniu postępowania
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ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (ZPROW) JAKO PODSTAWA KOORDYNOWANEJ 
REALIZACJI POSTĘPOWANIA SCALENIOWEGO ORAZ INWESTYCJI WYNIKAJĄCYCH Z TRZECH ROZPORZĄDZEŃ 
PROW 2007-2013, TJ. WS. SCALEŃ GRUNTÓW, GOSPODAROWANIA ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI ORAZ 

ODNOWY WSI
(oprac. G. Korta i J.M. Pijanowski 2012 r.)
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


