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Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych 

w Rzeszowie zgodnie z kompetencjami określonymi  

w art. 3, ust. 4, ustawy o scalaniu i wymianie gruntów        

(Dz. U. z 2003 r Nr 178, poz. 1749 z póź. zm.) jest 

wykonawcą prac scaleniowych na terenie województwa 

podkarpackiego.  
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Scalenia gruntów realizowane w ramach PROW 2007-2013 
 

• Łopuszka Mała:                          Obszar scalenia 340 ha 
                                Ilość uczestników: 493 
                           Ilość działek przed scaleniem 1051 
• Pełnatycze:   Obszar scalenia 533ha 
         Ilość uczestników: 417 
     Ilość działek przed scaleniem 1271 
• Rozbórz Okrągły:       Obszar scalenia 377 ha 
    Ilość uczestników: 311 
     Ilość działek przed scaleniem 1005 
• Harta:             Obszar scalenia 2156 ha 
     Ilość uczestników: 1368 
                       Ilość działek przed scaleniem 7728 
• Hłudno:        Obszar scalenia 1224 ha 
    Ilość uczestników: 1018 
     Ilość działek przed scaleniem 5316 
• Roźwienica-Rudołowice:  Obszar scalenia 1492 ha 
    Ilość uczestników: 1676 
     Ilość działek przed scaleniem 4149 
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Scalenia gruntów realizowane w ramach PROW 2007-2013 
• Żuklin:      Obszar scalenia 454 ha 
                                Ilość uczestników: 526 
                                                  Ilość działek przed scaleniem 1323 
• Domacyny:   Obszar scalenia 276ha 
         Ilość uczestników: 278 
     Ilość działek przed scaleniem 637 
• Hucisko:        Obszar scalenia 433 ha 
    Ilość uczestników: 579 
     Ilość działek przed scaleniem 2361 
• Tarnogóra:            Obszar scalenia 660 ha 
     Ilość uczestników: 505 
                    Ilość działek przed scaleniem 1916 
• Pantalowice:        Obszar scalenia 1142 ha 
    Ilość uczestników: 1071 
     Ilość działek przed scaleniem 3433 
• Rożniatów:   Obszar scalenia 510 ha 
    Ilość uczestników: 594 
     Ilość działek przed scaleniem 1372 
• Bystrowice-Tyniowice 
          Więckowice:   Obszar scalenia 1074ha 
    Ilość uczestników: 1086 
     Ilość działek przed scaleniem 2522 
 Puławy 11-12 września 2013 



Przebieg autostrady A4 w woj. podkarpackim 
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Czynności związane z wokółautostradowymi scaleniami gruntów  
 dzielą się na trzy etapy: 
 
etap I -    w ramach tego etapu wykonano prace przygotowawcze, w wyniku          
                 których zostanie określony w poszczególnych obrębach ewidencyjnych obszar     
                 koniecznych scaleń i/lub wymian gruntów mających związek z budową autostrady  
                 wraz ze sporządzeniem materiałów niezbędnych do wydawania przez starostę  
                 postanowień o wszczęciu postępowań scaleniowych i/lub wymiennych. 
 
etap II -    w ramach tego etapu zostaną sporządzone projekty scalenia i/lub  wymiany   
                  gruntów porządkujące rolniczą przestrzeń produkcyjną, bądź łagodzące skutki jej  
                  dezorganizacji w wyniku wybudowania autostrady. 
 Zakres i koszt wykonania etapu II będzie ustalony na podstawie szczegółowych  
                  analiz wykonanych w etapie I.   
 
etap III -  w ramach tego etapu zostanie zrealizowane zagospodarowanie  poscaleniowe  
                 mające na celu odtworzenie dotychczasowych warunków gospodarowania, w  
                 tym funkcjonalności dróg transportu rolnego. 
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Wokółautostradowe scalenia gruntów na terenie 
powiatu  dębickiego i ropczycko-sędziszowskiego 

I i II etap prac scaleniowych gruntów. 

I etap prac scaleniowych gruntów. Puławy 11-12 września 2013 



Wokółautostradowe scalenia gruntów na terenie 
powiatu  rzeszowskiego i łańcuckiego 

• I, II, III etap prac scaleniowych gruntów. 

• I etap prac scaleniowych gruntów. Puławy 11-12 września 2013 



Wokółautostradowe scalenia gruntów na terenie 
powiatu  przeworskiego, jarosławskiego i przemyskiego 

• I i II etap prac scaleniowych gruntów. 

• I i II etap prac scaleniowych gruntów. 

• I etap prac scaleniowych gruntów Puławy 11-12 września 2013 



System Scalania i Wymiany Gruntów (SSiWG) 

opracowany przez firmę GEOBID spółka z o.o. 
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Założenia do opracowania  
systemu SSiWG  konsultowano  
w Departamencie Gospodarki 

Ziemią - Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi w Warszawie.   
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Celem opracowania nowego programu pod nazwą  
 „System Scalenia i Wymiany Gruntów”  (SSiWG) było: 

• Szybkie i łatwe pozyskanie danych z baz powiatów 
w postaci plików SWDE. 

• Przyjemny  i czytelny interfejs. 

• Wspomaganie całego etapu procesu scaleniowego. 

• Możliwość zmiany wydruków rejestrów, wykazów, 
zawiadomień według indywidualnych potrzeb. 
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 System zakłada, że dane są pozyskiwane i przekazywane do ośrodków 
dokumentacji poprzez standard wymiany danych SWDE (wkrótce GML), zgodny              
z obowiązującym rozporządzeniem MRRiB z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. nr 38, poz. 454). 
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Proces scalenia gruntów w oparciu                   
o program  SSiWG 

• Załadowanie działek i jednostek rejestrowych z obecnie prowadzonej 
ewidencji gruntów wraz z klasyfikacją gruntów. 

• Załadowanie nowej klasyfikacji działek w oparciu o Rozporządzenie Rady  
Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów  (DZ. U. z 2012r 
poz. 1246). 

• Załadowanie wartości szacunkowych poszczególnych działek i utworzenie 
rejestru przed scaleniem 

• Utworzenie i wyrównanie kompleksów  do powierzchni obszaru scalenia 

• Projektowanie działek i sporządzenie szkiców wyznaczenia projektu oraz 
mapy obszaru scalenia. 

• Utworzenie rejestru po scaleniu  w oparciu o zaprojektowane działki. 

• Wydruk  rejestrów i zestawień przed i po scaleniu. 

• Ewidencja wydruków. 
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PRZYKŁADOWY WYDRUK Z PROGRAMU SSIWG 
WYKAZ UCZESTNIKÓW SCALENIA 
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PRZYKŁADOWY WYDRUK WYKAZU ZMIAN                       
Z PROGRAMU SSIWG 
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PRZYKŁADOWE ROZMIESZCZENIE OKIEN PODCZAS 
WYRÓWNANIA KOMPLEKSÓW 
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REJESTR PRZED SCALENIEM 
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REJESTR PO SCALENIU 
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WYKAZ ZWROTÓW OD UCZESTNIKÓW SCALENIA 
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 


