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Scalenia gruntów w powiecie przeworskim

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26.03.1982 r o scalaniu i wymianie gruntów 
2015 r. poz. 349.),

Postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje 

starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej (Art.3 ust. Ustawy scaleniowej

Postepowanie to można podzielić na dwa etapy:

Etap I. - prace scaleniowe – rozumie się przez to prace i czynności niezbędne do: 

a) wszczęcia postępowania scaleniowego, 
b) prowadzenia postępowania scaleniowego,

c) ujawnienie w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia; 

Etap II - zagospodarowanie poscaleniowe 

prace umożliwiające objęcie w posiadanie przez uczestników scalenia wydzielonych im w 
ramach postępowania scaleniowego gruntów, polegające na: 

a) budowie lub przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i le
do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia, 

b) korekcie przebiegu oraz poprawie parametrów technicznych urz

c) likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz wykonywaniu zabiegów rekultywacyjnych 
umożliwiających uprawę mechaniczną gruntów; 

o scalaniu i wymianie gruntów ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 700, z 

Postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje 

starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej (Art.3 ust. Ustawy scaleniowej)

rozumie się przez to prace i czynności niezbędne do: 

c) ujawnienie w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia; 

cie w posiadanie przez uczestników scalenia wydzielonych im w 
powania scaleniowego gruntów, polegające na: 

a) budowie lub przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów 

b) korekcie przebiegu oraz poprawie parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych, 

dnych miedz i dróg oraz wykonywaniu zabiegów rekultywacyjnych 



Pierwsze scalenie w powiecie przeworskim zostało wykonane w  ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO)

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004

       W  2008 r. zostało zakończono prace scalenia gruntów  wsi Krzec

 obszar 783. 16 ha na kwotę 7 890 178 zł w tym zagospodarowanie poscaleniowe na kwotę 5

 gdzie wykonano między innymi: 

- 20 km utwardzonych dróg dojazdowych. - 20 km utwardzonych dróg dojazdowych. 

-9,2 km renowacji  rowów melioracyjnych  

- 210 nowych mostków, przepustów i zjazdów do działek. 

W wyniku przeprojektowania układu działek w liczbie 1893, powstało 1377 nowych działek rolnych

bezpośredni dojazd. 

ło wykonane w  ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO)  

yzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”  

enia gruntów  wsi Krzeczowice, Gm. Kańczuga obejmujące 

890 178 zł w tym zagospodarowanie poscaleniowe na kwotę 5 850 000 zł. 

powstało 1377 nowych działek rolnych, którym zapewniono 



Krzeczowice- zagospodarowanie poscaleniowezagospodarowanie poscaleniowe
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Krzeczowice- zagospodarowanie poscaleniowezagospodarowanie poscaleniowe



W ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007

infrastruktury związanej  z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa  przez scalanie gruntó

przyznawana była pomoc finansowa: 

- 25% - środki finansowe budżetu Państwa, 

- 75% - środki Unii Europejskiej, 

Wykonane zostały scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem na następujących obiektach:

- Pełnatycze, Rożniatów  gm. Zarzecze, 

- Łopuszka Mała, Pantalowice, Żuklin  gm. Kańczuga 

 

W sumie łączny obszar scalenia obejmował 3043,55 ha a przyznana pomoc finansowa na ten cel wyniosła ponad 21 mln

. 

W ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013 – działanie  „Poprawianie i rozwijanie 

infrastruktury związanej  z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa  przez scalanie gruntów” gdzie  

Wykonane zostały scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem na następujących obiektach: 

W sumie łączny obszar scalenia obejmował 3043,55 ha a przyznana pomoc finansowa na ten cel wyniosła ponad 21 mln  zł 



ŁOPUSZKA MAŁA (scalenie wykonane w latach 2010-2012) 

1) dane geodezyjne: 

- pow.  ewidencyjna – 340,43 ha, 

- ilość działek: - 1028, po scaleniu - 729 

- średnia pow. działki – 0,33 ha , po scaleniu 0,46 ha, 

- ilość jednostek rejestrowych – 481, 

- powierzchnia do scalenia -  340,43 ha, 

2) wniosek scaleniowy: 72,46%  powierzchni ogólnej.   

Wartość prac scaleniowych na obiekcie Łopuszka Mała , gm. Kańczuga ;

-prace scaleniowe -723 712,00 zł , 

- zagospodarowanie poscaleniowe  1 343 019,04 zł /netto/+ podatek VAT 23% 

Razem całość prac scaleniowych 2 375 625,4 zł (2 066 731,04 zł +308 894,38(VAT)

podział środków: 

- środki unijne (75%) -1 550 048,28 

- Skarb Państwa (25%) – 516682,76 + VAT 308 894,38 = 825577,14  

Dla projektu „Scalenie gruntów wsi Łopuszka Mała, gm. Kańczuga na obszarze 340,43 ha wykonano:

- przebudowę dróg poscaleniowych ( transportu rolnego) wraz z przepustami i zjazdami

11,8km, w tym utwardzonych 5,3 km 

- renowacji rowów melioracyjnych o łącznej długości 5,7 km 

- rekultywacji gruntów – powierzchnia 20 ha  

czuga ; 

zł /netto/+ podatek VAT 23%  

894,38(VAT)   

Dla projektu „Scalenie gruntów wsi Łopuszka Mała, gm. Kańczuga na obszarze 340,43 ha wykonano: 

transportu rolnego) wraz z przepustami i zjazdami do działek o łącznej długości 

 





ŁOPUSZKA MAŁA – ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWEZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE



Drogi poscaleniowe



Drogi-Łopuszka Mała



PEŁNATYCZE ( scalenie wykonane w latach  2010 - 2012) 

1) dane geodezyjne: 

- pow.  – 562,86 ha, 

- ilość działek: - 1256,  po scaleniu 851 

- średnia pow. działki – 0,45 ha, po scaleniu 0,67 ha 

- ilość jednostek rejestrowych – 516, 

- powierzchnia do scalenia -  533,89 ha, 

2) wniosek scaleniowy: 88,40%  powierzchni ogólnej.   

 

Wartość prac scaleniowych na obiekcie Pełnatycze  gm. Zarzecze -533,89 ha

2 105 207,39 zł przypadła na zagospodarowanie poscaleniowe . 

Razem scalenie wyniosło 3 240 257,39 zł  + 484197,69 zł (VAT) =  3 724

podział środków: 

- środki unijne (75%) – 2 430193,04 

- Skarb Państwa (25%) – 810064,35 + VAT 484197,69 = 1 294 262, 04 

 

Dla projektu „Scalenie gruntów wsi Pełnatycze, gm. Zarzecze na obszarze 533,89

- przebudowy dróg poscaleniowych (transportu rolnego) wraz z przepustami i zjazdami do działek o

    łącznej długości 24,1km, w tym utwardzonych 9,3 km 

- renowacji rowów melioracyjnych o łącznej długości 6,3 km 

- rekultywacji gruntów – powierzchnia 10 ha  

 

533,89 ha została ustalona na kwotę 1 135 050,00 zł , kwota w wysokości 

724 455,09 zł 

 

gm. Zarzecze na obszarze 533,89 ha wykonano: 

transportu rolnego) wraz z przepustami i zjazdami do działek o 



Pełnatycze – zagospodarowanie 
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zagospodarowanie 
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Zagospodarowanie poscaleniowe w ŁOPUSZCE MAŁEJ I PEŁNATYCZACH

po przetargach

1. Kwoty przeznaczone do przetargu:

- Łopuszka Mała – 1 552 406,42

- Pełnatycze        - 2 425 938,09

1. Kwoty na jakie podpisano umowę:

- Łopuszka Mała – 1 713 461,56 ( - 161 055,14)

- Pełnatycze        - 2 286 008,70 (+ 139 929, 39)

Zagospodarowanie poscaleniowe w ŁOPUSZCE MAŁEJ I PEŁNATYCZACH

055,14)

929, 39)



Pantalowice, gm. Kańczuga(scalenie wykonano w latach

1) dane geodezyjne: 

- pow.  – 1142,85 ha, 

- ilość działek: - 3433,  po scaleniu 2291 

- średnia pow. działki -0,33 ha, po scaleniu 0,50 ha 

- ilość jednostek rejestrowych – 1153, 

- powierzchnia do scalenia -  1141,11 ha, 

2)wniosek scaleniowy: 76,86%  powierzchni ogólnej.   

3) koszt (  1 EURO = 4,384 zł) 

- prace scaleniowe – 2 501 313,12 zł   (500 EURO/ 1 ha) 

- zagospodarowanie poscaleniowe: - 4 502 363,61 zł   (900 EURO/1 ha), 

- razem całe scalenie : 7 003 676,73 zł + 1 035 543,63 zł(VAT)= 8 039 220,36 

Dla projektu „Scalenie gruntów wsi Pantalowice, gm. Kańczuga na obszarze 1141,11 ha wykonano:

- budowę lub modernizację dróg -  45 km, 

- korekta urządzeń melioracji wodnych – 18,5 km, 

- rekultywację gruntów – 40 ha, 

 

podział środków: 

- środki unijne (75%) -  5 252757,54 

- Skarb Państwa (25%) – 1 750 919,18 + VAT 1 035 543,63 = 2 786 462,81

(scalenie wykonano w latach 2012-2015) 

Dla projektu „Scalenie gruntów wsi Pantalowice, gm. Kańczuga na obszarze 1141,11 ha wykonano: 

462,81 



Pantalowice – zagospodarowanie poscaleniowezagospodarowanie poscaleniowe



Pantalowice – zagospodarowanie poscaleniowezagospodarowanie poscaleniowe



Pantalowice – zagospodarowanie poscaleniowezagospodarowanie poscaleniowe



Rożniatów, gm. Zarzecze ( scalenie wykonano w latach

1) dane geodezyjne: 

- pow.  – 572,40 ha, 

- ilość działek: - 1371, po scaleniu 882, 

- średnia pow. działki – 0,41 ha , po scaleniu 0,65 ha 

- ilość jednostek rejestrowych – 567, 

- lasy – 64,20 ha, 

- powierzchnia do scalenia -  508,20 ha, 

2)  koszt scalenia  (  1 EURO = 4,384 zł): 

- prace scaleniowe – 1 113 974,40 zł   (500 EURO/ 1 ha) 

- zagospodarowanie poscaleniowe: - 2 005 153,92 zł   (900 EURO/1 ha), 

- razem całe scalenie : 3 119 128,32 zł +461185,40 zł(VAT) = 3 580 313.72 zł 

- wniosek scaleniowy: 76,91% powierzchni ogólnej.   

 

Dla projektu „Scalenie gruntów wsi Rożniatów, gm. Zarzecze na obszarze 508,20 ha wykonano:

 

- przebudowa dróg poscaleniowych (transportu rolnego) z przepustami i zjazdami długości 19,1 km ,

- renowacja rowów melioracyjnych o łącznej długości 6,6 km, 

- rekultywacja gruntów – 10 ha, 

 

( scalenie wykonano w latach 2012-2014) 

Rożniatów, gm. Zarzecze na obszarze 508,20 ha wykonano: 

przebudowa dróg poscaleniowych (transportu rolnego) z przepustami i zjazdami długości 19,1 km , 



Rożniatów – zagospodarowanie 
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zagospodarowanie 
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Rożniatów – zagospodarowanie 
poscaleniowe

zagospodarowanie 



ŻUKLIN,   gm. Kańczuga (scalenie wykonano  w latach

1) dane geodezyjne: 

- pow.  – 454 ha, 

- ilość działek: 1323, po scaleniu 820, 

- średnia pow. działki – 0,34 ha , po scaleniu 0,55 ha 

- ilość jednostek rejestrowych – 569, 

- powierzchnia do scalenia -  454 ha, 

- wniosek scaleniowy: 75,6% powierzchni ogólnej 

- prace scaleniowe – 995168,00 zł   (500 EURO/ 1 ha, 1 EURO = 4,384 zł) - prace scaleniowe – 995168,00 zł   (500 EURO/ 1 ha, 1 EURO = 4,384 zł) 

- zagospodarowanie poscaleniowe: - 1791302.4 zł   (900 EURO/1 ha), 

- razem całe scalenie : 2 786470,4 zł + 411999,55 zł (VAT) = 3 198 469,95 zł 

podział środków: 

- środki unijne (75%) – 2 089852,8 

- Skarb Państwa (25%) – 696 617,6 + VAT 411999,55 = 1 108 617, 15 

Dla projektu „Scalenie gruntów wsi Żuklin, gm. Kańczuga wykonano:

- budowę lub modernizację dróg -  19 km, 

- korektę urządzeń melioracji wodnych – 2,3 km, 

latach 2013-2015) 

 

Dla projektu „Scalenie gruntów wsi Żuklin, gm. Kańczuga wykonano: 



Żuklin – zagospodarowanie poscaleniowezagospodarowanie poscaleniowe
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CHAŁUPKI gm. PRZEWORSK 
  

Rozpoczęte w 2013 r, ,scalenie wokółautostradowe o pow. 191,32 ha (na ogóln
r. zagospodarowanie poscaleniowe zakończono 30.10.2015 r. 

1. wartość prac:  

 

- zagospodarowanie poscaleniowe na kwotę: 992 225,26 zł 

- utwardzenie dróg poscaleniowych – 5,7 km, 

- renowacja rowów melioracyjnych – 1,6 km 

-  rekultywacja gruntów – 1,1 ha 

Całość kosztów pokrywa Skarb Państwa (Generalna Dyrekcja Dróg

na ogólną powierzchnię wsi 272,98 ha.) zostało zakończone w roku 2014 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) 



Chałupki – zagospodarowanie poscaleniowezagospodarowanie poscaleniowe



Chałupki – zagospodarowanie 
poscaleniowe

zagospodarowanie 



Chałupki – zagospodarowanie 
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Obiekt/dane Krzeczowice Łopuszka
Mała

powierzchnia w ha 779 340
drogi 20 km 11,8 km
rowy 9,2 km 5,7 km
rekultywacja 40 ha 20 ha
ilość działek przed scal 1688 1028
ilość działek po scal 1377 729ilość działek po scal 1377 729
średnia pow. dz. przed scal 0,35 ha 0,33 ha
średnia pow. dz. po scal 0,57 ha 0,46 ha

Ogółem wartość prac scaleniowych

Uwagi do Pantalowic

Ilość skarg 29
zał.pozytywnie 21
zał. negatywnie 5

Analiza scaleń

Pełnatycze Pantalowice Ró żniatów Żuklin

534 1143 573 454

24,1 km 45 km 19 km 19 km

6,3 km 18,5 km 6,6 km 2,3 km

10 ha 40 ha 10 ha 5 ha
1256 3433 1371 1323
851 2291 882 820851 2291 882 820

0,41 ha 0,34 ha 0,37 0.34
0,67 ha 0.50 0,65 0.55

ok.28 mln zł 3823 ha



Analiza scaleń 

Lp Obiekt

1 Krzeczowice

2 Pełnatycze

3 Łopuszka Mała

4 Rożniatów

5 Żuklin

6 Pantalowice

Ilość

uczestników

Ilość

Odwołań od 

decyzji

693 12

408 8

429 1

571 3

534 1

1071 6



Mając na uwadze nową perspektywę Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 

właścicieli gruntów Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka w 

październiku i listopadzie br. wszczął postępowanie scalenia 

gruntów wraz z zagospodarowaniem w miejscowościach: 

Bóbrka Kańczucka, Rączyna, Siedleczka w Gminie Kańczuga 

oraz w miejscowości Kisielów Gmina Zarzecze.

Przygotowywane jest również wszczęcie postępowania Przygotowywane jest również wszczęcie postępowania 

scaleniowego w miejscowości Chałupki 

jako uzupełnienie wykonanego scalenia 

wokółautostradowego  we wsi Chałupki.

       Przewidywany do scalenia 

a przewidywana pomoc finansowa na ten cel

mln zł. 

nową perspektywę Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, na wniosek 

zeworski Zbigniew Kiszka w 

październiku i listopadzie br. wszczął postępowanie scalenia 

gruntów wraz z zagospodarowaniem w miejscowościach: 

Bóbrka Kańczucka, Rączyna, Siedleczka w Gminie Kańczuga 

oraz w miejscowości Kisielów Gmina Zarzecze. 

jest również wszczęcie postępowania jest również wszczęcie postępowania 

Chałupki –Gorliczyna Szewnia 

ienie wykonanego scalenia 

autostradowego  we wsi Chałupki. 

 łączny obszar  wynosi 2 454  ha 

pomoc finansowa na ten cel wyniesie ok. 25 


