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Doskonalenie działań administracji 
regionalnej odpowiedzialnej za scalenia 

gruntów w Małopolsce
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próba wypracowania modelowych rozwiązań 
dotyczących skuteczności działań województwa w zakresie poprawy 
struktur obszarów wiejskich, za pomocą tzw. urządzeń rolnych – jako 
istotnego elementu rozwoju regionalnego.

głównie w nieprzystającej do naszej 
rzeczywistości Ustawie o scalaniu i wymianie gruntów.
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nie tylko scalenie gruntów

INWESTYCJE
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„Postępowanie urządzeniowo-rolne”, zdefiniować można jako: oparte o
scalenie gruntów postępowanie prawno-techniczne mające na celu dostosowanie
struktury przestrzennej danego obszaru wiejskiego do potrzeb jego
zrównoważonego rozwoju, w tym nowej organizacji rolniczej przestrzeni
produkcyjnej.
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Mniejszy areał scaleń = mniejszy zakres zrealizowanych inwestycji !

MRiRW 2011 r.
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Mniejszy areał scaleń = mniejszy zakres zrealizowanych inwestycji !

F. Woch, x.2012 r.

„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i 
dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”
(Schemat I – „Scalenia gruntów” oraz

Schemat II – „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”)

zostało zrealizowane w niespełna 15,5%
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Mniejszy zakres inwestycji = mniej efektywne rolnictwo,  realne 
zagrożenie podtopień,  powodzi i inne !
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Większy areał scaleń gruntów = możliwość harmonijnej realizacji 
inwestycji publicznych w przestrzeni rolniczej i ochrony walorów 

przyrodniczych oraz kulturowych !
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ZintegrowaneZintegrowane urządzenia rolne są w Polsce potrzebne

Realizacja ustaleń planów 

miejscowych

Pozyskanie terenów pod 

cele środowiskowe i 

krajobrazowe

Pozyskanie i przygotowanie 

terenów pod inwestycje 

gminne (infr. techniczna i 

socjalna)

Pozyskanie i przygoto-
wanie terenów pod 

inwestycje ponadlokalne 

(duże inwestycje 

infrastrukturalne)

Realizacja interesów 

rolnictwa

Realizacja zadań z 

zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej

Melioracje
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G.Korta/J.M.Pijanowski 2012

Kluczowa jest 
właściwa 
struktura 
administracji
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Postępowanie 
urządzeniowo-

rolne
Gospodarowanie 

rolniczymi 
zasobami wodnymi

Odnowa
i rozwój wsi
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Infrastruktura 
komunalna 
i regionalna

Wypoczynek
i turystyka 

LEADER+

Rolnictwo,
Leśnictwo

Gospodarka 
wodna

Ekologia
ochrona środ.
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j.pijanowski@ur.krakow.pl


