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– wykonano 5.413.348 ha
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Potrzeba zmiany pojmowania scaleń  

w Polsce

Wieloletnie doświadczenia krajów tzw. „starej” Unii Europejskiej 

pozwalają stwierdzić, że scalania gruntów są „kręgosłupem” dla 

równoległej realizacji wielu zadań z zakresu rozwoju obszarów 

wiejskich, tj.:

�gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi,

�odnowy i rozwoju wsi,

�kształtowania i ochrony środowiska naturalnego. 

A co za tym idzie skumulowanego, skoncentrowanego uruchamiania 

środków finansowych. 

W Polsce każde zadanie wykonywane jest oddzielnie, co znacząco 

ogranicza rolnikom i pozostałym mieszkańcom obszarów wiejskich 

uzyskanie skumulowanego efektu społeczno-gospodarczego. 



Do czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej scalenia realizowane w Polsce 

prowadziły tylko do poprawy rozłogu gruntów – potocznie zwanej komasacją 

gruntów. 

Mniej więcej od 2005 roku (okres spóźnionego obowiązywania SPO-ROL 2004-

2006) scalenia gruntów zaczęły być prowadzone w nieco szerszym zakresie, 

które w ramach zagospodarowania poscaleniowego uwzględniały następujące 

inwestycje, ale jedynie w zakresie niezbędnym do objęcia w posiadanie przez 

uczestników scalenia wydzielonych im w ramach postępowania gruntów:

�urządzenie (głównie utwardzenie) dróg transportu rolnego,

�porządkowanie terenu celem umożliwienia objęcia w posiadanie nowo 

wydzielonych działek,

�korektę przebiegu rowów melioracyjnych, urządzanie przepustów i innych 

tym podobnych zadań.

W ostatnich latach obserwuje się w Polsce niewielką tendencję wzrostu tempa 

prac scaleniowych oraz rozszerzania ich zakresu do unijnego modelu urządzeń 

rolnych. 

Niewykorzystany potencjał scaleń gruntów

w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce



Scalenie gruntów to potencjalny nośnik 

szerokich inwestycji na obszarach wiejskich

To co najbardziej przekonuje rolników do scaleń to nowe 

drogi rolnicze i system melioracyjny, zapewniający 

odpływ nadmiaru wód z pól.

Trzeba się zastanowić, czy w Polsce nie należy wykonywać 

inwestycji z zakresu budowy czy polepszenia dróg 

rolniczych i urządzeń melioracyjnych w trakcie 

postępowania – tak jak ma to miejsce np. w Republice 

Federalnej Niemiec.

Powstają wtedy co najmniej dwie korzyści:

�natychmiastowa akceptacja rolników dla scalenia,

�ułatwienie projektowania ‚nowego stanu’ dzięki 

powstałym blokom projektowym, ograniczonym nowymi 

drogami rolniczymi i urządzeniami melioracyjnymi.



Uproszczenie podziału kompetencji w zakresie 

scalania gruntów to szansa na zwiększenie skali 

inwestycji

Obowiązujący system prawny 

kreuje nieadekwatny do 

potrzeb, spowalniający 

inwestycje podział kompetencji 

w zakresie scaleń – jest on przy 

tym różny w przypadku scaleń 

finansowanych w 100% przez 

państwo oraz scaleń 

współfinansowanych ze 

środków PROW2007-2013.

Dotyczy to głównie 

skomplikowanych przepływów 

finansowych.



Uproszczenie podziału kompetencji w zakresie 

scalania gruntów to szansa na zwiększenie skali 

inwestycji

Konieczna jest ustawowa 

zmiana kompetencji co do 

prowadzenia scalenia gruntów 

jako zadania rządowego ze 

starosty na marszałka 

województwa. 

Równolegle należy dokonać 

zmiany beneficjenta scaleń w 

nowym rozporządzeniu dot. 

PROW na lata 2014-2020 ze 

starosty na wójta (gminę).



Konieczność uproszczenia procedur prawnych 

związanych ze scalaniem gruntów to istotny warunek 

przyspieszenia tempa wykorzystania środków

W Polsce występuje pilna potrzeba uproszczenia procedur 

prawnych związanych z postepowaniami odwoławczymi w ramach 

scaleń gruntów.

Sądy nie powinny mieć możliwości unieważnienia ostatecznej 

decyzji o scaleniu gruntów. Powinny móc jedynie zasądzić należne 

odszkodowanie.



Przykłady analiz wybranych decyzji scaleniowych 

w Małopolsce pod kątem odwołań

Lipnica Wielka

Odwołania:

● od decyzji wójta – ponad 300

● od decyzji Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego – 77

Brzezie

Odwołania: 

● od decyzji Starosty – 4

● od decyzji Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego – 2

Wola Przemykowska

Odwołania:

● od decyzji Starosty – 33

● od decyzji Wojewody – 16



Przykłady analiz wybranych decyzji scaleniowych 

w Małopolsce pod kątem odwołań – najnowsze 

przypadki

Ilkowice

Odwołania:

● od decyzji Starosty Tarnowskiego – 7

● od decyzji Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego – 4

Łukowa

Odwołania: 

● po okazaniu projektu – 80

● od decyzji Starosty Tarnowskiego – 144



Małopolska potrzebuje przyspieszenia prac 

scaleniowych – głównie dla wykorzystania środków



Małopolska współpracuje z najlepszymi 

Cel – wypracowanie nowych wzorców



Dziękuję za uwagę
www.malopolska.pl


